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Közhírré tétetik!
Artézi kút
ismét lehet vinni a vizet –
alkalmanként legfeljebb 50 litert
(5. oldal)
























Közmeghallgatás
Ön is mondja el véleményét
a város működéséről!
(3. oldal)
Karácsonyi csomag
idén is ajándékot kapnak
a 75 éven felüliek
(3. oldal)
Karácsonyi hangverseny
ünnepi dallamok
a Református templomban
(4. oldal)
Változik a menetrend
lakossági kérésre január 1-jétől
máshogy közlekednek
a Citybusz járatai
(8-9. oldal)
Sport
hírek a helyi foci, sakk és
súlyemelés világából
(15. oldal)
2011-es naptár
menetrend, rendelési információk
és a legfontosabb telefonszámok
(Szerk.)

Kedves Kisújszállási Lakosok!

„…minden áldott
Napján e múló életnek … legyen
A betlehemi énekből öröm,
A karácsonyi álomból valóság
És békessége már az embereknek!”
- Babits Mihály -

Az álmok olyan fontosak az életünkben, mint a valóság. Úgy összetartoznak,
mint az ünnepek és a hétköznapok. A legszebb emberi alkotások is egy-egy álommal
kezdődnek. Szerencsés az, aki álmait a hétköznapokban megvalósíthatja, és a
valóra vált álmok aztán ünneppé lesznek. Hiszem, hogy Kisújszállás városa is ezek
közé tartozik, hiszen sok, városunk életének jobbá tételéről szőtt álmunkat váltottuk
valóra 2010-ben. Sokat dolgoztunk ezért.
Örülök, hogy másokat is munkához juttathattunk sikeres pályázatainkkal,
amelyek révén álmainkból terveket formáltunk, terveinkből pedig beruházásokat
valósítottunk meg. Vannak ezek között olyanok, amelyek kézzelfogható, látványos
eredmények: mint az új játszóterek, a megújuló utak, új szálláshelyek… és vannak
olyanok, amelyek révén az iskolákban jobb gyermeknek lenni, és a városban
színesebb a közösségi élet. Sikereink városunk számára örömtelivé – ünnepé –
tettek hétköznapokat.
Most, amikor az év végéhez közeledünk, az ember legszebb álmának, a
szeretetről szőtt álmának ünnepére készülünk. Amikor a karácsony meghittségében
elcsendesedünk, az elmúlt esztendőt akarva-akaratlanul ennek fényében gondoljuk
át. Ilyenkor, az ünnepen mást látunk meg a hétköznapjainkból és talán magunkból
is. Az a csillag, amely valamikor kétezer éve megmutatta három pásztornak, merre
kell menniük, hogy rátaláljanak a Megváltóra, nekünk is utat mutat: merre és
hogyan menjünk tovább egyéni és közösségi létünkben egyaránt. Ilyenkor a szívünk
gondol. Így is lehet egy város életét szemlélni – ez nagyon fontos. Kérem,
gondoljunk közösségi életünkre is, benne eredményeinkre a karácsonyi fényben úgy,
hogy amit tettünk, abban megnyilvánult-e a városunk és annak lakói iránti
szeretetünk. Felelősséggel dolgoztunk? Türelmesek voltunk? Segítettünk nehezebb
sorsú társainknak? Ha hibáztunk, helyrehoztuk-e, és ha mások hibáztak,
segítettünk-e mi helyrehozni azt, amikor lehetőségünk volt rá?
Kedves Barátaim, ilyen üzenete is van a karácsonynak. Néhány nap múlva,
remélem, mindannyian újra tudjuk álmodni a szeretetről szóló legszebb emberi
történetet. Azt szeretném, ha ez az ünnep erősebbé tenne bennünket majd a
hétköznapokban, új álmaink – terveink – megvalósításában, és a megvalósult álmok
újra ünnepet jelentenének hétköznapjainkban, egyénnek és közösségének egyaránt.
Ebben bízva kívánok Kisújszállás minden kedves Lakosának és szeretteiknek áldást
az ünnepekre és életükre.
Kecze István
polgármester
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MEGKÉRDEZTÜK...
Mit szól az idei út- és járdafelújításokhoz?
Mészáros Lajos
tűzoltóparancsnok

Kása Katalin
szociális gondozó

Szüksége volt a városnak az
útfelújításokra. Tudom, hogy a 4-es nem
az önkormányzat tulajdonában van, de
arra is nagyon ráférne a javítás. Igazán
azok a tartós javítások, ahol az egész utat
újraaszfaltozták. Viszont figyelni kell a
motoros, autós randalírozókra, mert az új
utak csábítóak lehetnek számukra.

Az utak egyre jobbak, észre lehet venni
autóval és biciklivel közlekedve is.
Másfél éve lakok a városban, úgyhogy
nem tudom, milyenek voltak ezelőtt, de
most tetszenek. A Nagy Imre utcán –
ahol én lakom – , jól lehet közlekedni.
Nagyon örülök, hogy a Petőfi utca
kereszteződését is megcsinálták.

Juhász Attila
kisújszállási lakos

Bodó Istvánné
nyugdíjas

Az elmúlt évek útfelújításai hozzájárultak
ahhoz, hogy városunk lakói kulturáltabb
és biztonságosabb életkörülmények
között élhessenek. Hosszú évek tartozása
volt ez az önkormányzatnak a lakosság
felé. Remélhetőleg ez a fejlődés tovább
folytatódik.

Nagyon jó a sok javítás, mert így nincs
sár és kátyú az utcákon. Most még bírják
a telet is, én többnyire kerékpárral
közlekedek, és úgy is érezhető a javulás.
Az útjaításokat lehetne még folytatni,
például a Béla király utcán.

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete
2010. november 30-ai soron következő ülésén hozott
döntéseiről

Rendeletek:
32/2010. (XII.1.) a 2010. évi költségvetésről szóló 7/2010.
(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról
33/2010. (XII.1.) a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályozásáról
34/2010. (XII.1.) a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
szabályozásáról
35/2010. (XII.1.) az egyes szabálysértésekről

Határozatok:
322/2010.(XI.30.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
323/2010.(XI.30.) a 2010. háromnegyed éves beszámoló
elfogadására
324/2010.(XI.30.) a „Környezettudatos nevelés és a
fenntarthatóság pedagógiája” című pályázathoz intézményi
saját erő biztosításáról
325/2010.(XI.30.) Kisújszállás Város Önkormányzata
gazdálkodási rendszerének Állami Számvevőszék által
végzett 2010. évi ellenőrzéséről
326/2010.(XI.30.) a Hétpróbás Kunok programsorozatról
327/2010.(XI.30.) a 2011. évi költségvetési koncepció
elfogadásáról
328/2010.(XI.30.) az önkormányzat közoktatási
esélyegyenlőségi tervének módosításáról
329/2010.(XI.30.) a 2009/2010. tanév zárásáról és a
2010/2011. tanév kezdéséről szóló tájékoztatóról
330/2010.(XI.30.)
iskolaotthonos
oktatás-nevelés
bevezetéséről a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthonban
331/2010.(XI.30.)
referenciaintézménnyé
válás
támogatásáról
332/2010.(XI.30.) a nyári táborok támogatására kiírt
pályázat elbírálási szempontjainak módosításáról
333/2010.(XI.30.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről

334/2010.(XI.30.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről
335/2010.(XI.30.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről
336/2010.(XI.30.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről
337/2010.(XI.30.) személyesen érintett polgármester
döntéshozatalban való részvételéről
338/2010.(XI.30.) iskolaszéki tagok delegálásáról
339/2010.(XI.30.) a 2010. évi belvízkár-elhárítási,
csapadékvíz-elvezetési, karbantartási munkákról, lakossági
bejelentésekre és észrevételekre hozott intézkedésekről,
valamint javaslat a 2011. évi csapadékvíz elvezetési,
karbantartási munkákra és feladatokra
340/2010.(XI.30.) a város DK-i, DNy-i belvízöblözeteinek
rekonstrukciója tárgyú beruházás kivitelezéséről
341/2010.(XI.30.) köszönetnyilvánítás
342/2010.(XI.30.) a JOBBIK által advent idejére állítandó
apostoli kettős keresztről
343/2010.(XI.30.) személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban való részvételéről
344/2010.(XI.30.) a Nagykunsági Vízgazdálkodási
Társulat küldöttgyűlésébe történő jelöltállításról
345/2010.(XI.30.) a helyi autóbusz közlekedés tárgyában
kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról
346/2010.(XI.30.) a Kisújszállás Marjalaki u. 11 és
Marjalaki u. 41. szám alatti ingatlan megvásárlásáról
347/2010.(XI.30.) a Kisújszállás Szabadság u. 6. szám alatti
önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításáról
348/2010.(XI.30.) a vízdíjtartozások behajthatatlanság
címén való törléséről
349/2010.(XI.30.) a követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének 2010. III.
negyedévi tapasztalataira
353/2010.(XI.30.) az Erzsébet Gyógyvízű Strandfürdő
komplex fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
354/2010.(XI.30.) az Erzsébet Gyógyvízű Strandfürdő
fejlesztése tárgyú beruházás műszaki ellenőrének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének

megállapítására
355/2010.(XI.30.) az ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözetek
rekonstrukciója tárgyú beruházás kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására
* * *
A képviselő-testület 2010. évi munkaterv szerinti soron
következő ülését 2010. december 21-én, kedden 13.00 órai
kezdettel tartja a következő napirendi javaslatokkal:
• Előterjesztés a Képviselő-testület Szervezeti és működési
szabályzatáról
szóló
önkormányzati
rendelet
felülvizsgálatára
• Előterjesztés a 2011. évi önkormányzati tulajdonú
víziközműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a csatornamű
használatért fizetendő díjakról
• Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló önkormányzati
rendelet módosítására
• Előterjesztés az első lakáshoz jutó fiatal házasok 2011. évi
támogatásáról szóló önkormányzati rendelet alkotására
• Előterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet módosítására
• Előterjesztés a 2010. évi önkormányzati beruházások
teljesítéséről
• Előterjesztés a hivatali helyiségen kívül, valamint a
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és
bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése esetén fizetendő
díjak mértékéről
• Előterjesztés a Kisújszállási Vízmű Kft. és a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. 2011. évi működésének
szabályozásáról
• Tájékoztató a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
tevékenységéről, a két önkormányzat közötti
együttműködési megállapodásról
A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi
könyvtárban
és a www.kisujszallas.hu városi honlapon.

2010. december 18.
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Idén is érkeznek karácsonyi
csomagok
A karácsony közeledtével önkormányzatunk idén is
megajándékozza a városunkban élő, 75 éven felüli személyeket.
Erre a célra a költségvetésében 1.500.000.- Ft-ot különített el. A
csomagok összeállítását és házhozszállítását a Kisúj Vendéglátó
és Kereskedelmi Kft. végzi.
Ezen gesztussal kíván képviselő-testületünk minden érintett
részére szép és meghitt ünnepeket.
Nagy Tünde,
az Igazgatási Osztály vezetője

Változások a helyi segélyek területén
Képviselő-testületünk döntése alapján 2011. január 1-jétől
jelentős változás lesz az átmeneti segély, valamint a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás jogosultsági feltételeiben. A rendeletek
módosításával tételesen meghatározták azokat a rendkívüli
élethelyzeteket, illetve időszakosan bekövetkező vagy tartósan
fennálló létfenntartási problémák körét, amelyek esetén ezek a
segélyek igényelhetőek. Az igénylőnek minden esetben hiteles
dokumentumokkal kell igazolnia a kérelemben foglaltakat.
További változás, hogy ezen ellátásokat elsősorban
természetbeni formában kívánja nyújtani az önkormányzat,
megelőzve ezzel azt, hogy a kapott pénzt ne arra a célra fordítsák,
amire a támogatás irányult.
A támogatási feltételekről és az eljárási szabályokról bővebb
felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályán
(Városháza fsz. 6. iroda) kérhetnek a lakosok.
Nagy Tünde,
az Igazgatási Osztály vezetője

Januártól magasabb összegű pénzbírság
szabható ki
2010-ben a közbiztonság javítása érdekében átfogó
törvénymódosítást végzett az Országgyűlés, melynek elsődleges
célja az egyes szabálysértések elleni hatékonyabb állami fellépés. A
jogszabályváltozások lehetőséget adnak az önkormányzatoknak,
hogy a rendeletükben meghatározott szabálysértések elkövetőivel
szemben a korábbi 30.000.- Ft helyett maximálisan 50.000.- Ft
pénzbírságot szabjanak ki. Ezen lehetőséggel élve képviselőtestületünk a szabálysértésekről szóló helyi rendeletben a kiszabható
pénzbírság összegét minden esetben a maximális mértékre emelte.
A szabálysértési rendelet módosításával 2011. január 1-jétől az
Arany János utcán található Bárány-kútból háztartási célra
alkalmanként maximum 50 liter vizet szabad elvinni. Aki a
korlátozást megszegi, szabálysértést követ el.
Nagy Tünde,
az Igazgatási Osztály vezetője

Hírek, programok,
aktualitások:
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u

3. oldal
TÁJÉKOZTATÓ

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2010. december 21-én, kedden 16.00 órakor
a Városháza Gaál Kálmán termében (emelet 31.)

KÖZMEGHALLGATÁST TART,

melyre tisztelettel meghívjuk a város lakosait.
A fórumon lehetőség lesz arra, hogy városunk lakói a
képviselő-testület tagjainak
kérdéseket tegyenek fel, tájékozódjanak a város életével
kapcsolatos eseményekről, történésekről, elképzelésekről.
A közmeghallgatásra minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Kecze István
polgármester

Útépítési hozzájárulásokról

A közelmúltban a Kemény Zsigmond, Ostrom, Báthory,
Csatorna, Nefelejcs, Esze Tamás, Zsodoma, Bartók Béla, Árpád,
Gergő utcák lakosai értesültek arról, hogy az ingatlanuk előtt
megvalósult útépítéshez ingatlanonként 60.000.- Ft közműfejlesztési
hozzájárulás került kivetésre.
Tájékoztatásul közöljük, hogy az egyes utak kiépítésének egy
ingatlanra eső bekerülési költsége a
Kemény Zsigmond
utca esetében
520.956.- Ft,
Ostrom
utca esetében
999.821.- Ft,
Báthory
utca esetében
868.670.- Ft,
Csatorna
utca esetében
1.851.933.- Ft,
Nefelejcs
utca esetében
794.640.- Ft,
Esze Tamás
utca esetében
575.475.- Ft,
Zsodoma
utca esetében
499.987.- Ft,
Bartók B.
utca esetében
538.215.- Ft,
Árpád
utca esetében
635.094.- Ft,
Gergő
utca esetében
726.260.- Ft volt.
A központi jogszabály alapján a teljes bekerülési költség 90%-a
áthárítható lenne az érintett ingatlanok tulajdonosaira. Ezzel
szemben az önkormányzat egy „jelképes” összeget határozott meg
azon ingatlantulajdonosok fizetési kötelezettségeként, akik ezen utak
előnyeit a jövőben élvezhetik. A burkolt út kiépítése nemcsak az ott
lakók komfortérzetének növekedését, hanem azzal együtt
ingatlanaik értékének emelkedését is biztosíthatja.
Az önkormányzat tisztában van azzal is, hogy ez a csökkentett
összeg is sokaknak nagy terhet jelent, ezért a hozzájárulás
megfizetéséhez kérelemre 60 havi részletfizetési lehetőséget biztosít,
a 70 éven felüli egyedülálló lakosokat pedig mentesíti a
közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól.
A 2010-ben megépült Kassai, Balassi B., Erdélyi S., Fejér J.,
Zalka M., Lomb, Viola, Tavasz utcák és a Sugár u. 60. zug lakosai
részére a közeljövőben kerül kivetésre a közműfejlesztési
hozzájárulás.
A kivetéssel kapcsolatban felmerült gondjaikkal kérem,
forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal Építési és
Városüzemeltetési Osztályához.
Bízunk benne, hogy a megépült utak valamennyi lakos
megelégedését fogják szolgálni.
Deméné dr. Demeter Judit
osztályvezető
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Meghívó

Kisújszállás Város Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt és kedves családját,
városunk minden kedves lakosát

a 2010. december 18-án, szombaton délután 17 órakor
a Református templomban tartandó
KARÁCSONYI ÜNNEPI
HANGVERSENYRE.
A vendégeket köszönti:
Sípos Árpád református lelkészelnök
Ünnepi köszöntőt mond:
Kecze István polgármester
Fellépők:

Alapfokú Művészoktatási Intézmény
kiskórusa és női kara
Felkészítő tanár: Bögösné Szász Edit

Arany János Általános Iskola „Óriáskórusa”
Felkészítő tanár: Szilágyiné Horváth Henriette
Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
és Diákotthon ének-zenei tagozatos kórusa
Vezényel: Monoki Kálmánné karvezető
Mellofon Fúvósegyüttes
Vezényel: Szálkay János karnagy

Phoenix Vegyeskar
Vezényel: Vajna Katalin Csokonai alkotói díjas karnagy
Török Pál Református Általános Iskola diákjai
Felkészítő tanár: Mátyási Mariann
Városi Vonószenekar
Vezényel: Papp László művész-tanár

Szeretettel várja a hangversenyre kedves vendégeit
Kisújszállás Város Önkormányzata,
a Kisújszállási Református Egyházközség
és az est valamennyi fellépője.

A hangversenyt az OTP Bank Nyrt. támogatja.

2010. december 18.
DélUtán

Ha Ön magányos,
ha úgy érzi, egyedül maradt problémáival
és egy beszélgetés segítene,
vagy orvosi, jogi, betegjogi ügyekben kérne tanácsot,
hívja a DélUtán ingyenes lelkisegély-szolgálatot
a következő telefonszámon:

06 80/200-866

A vonalat minden 45 éven felüli személy
név nélkül, ingyenesen hívhatja
este 6-tól 9 óráig.

Adventi köszöntő
Szeretettel köszöntöm Önöket akkor, amikor a várakozás időszakát
éljük át, amikor a karácsonyra készülődve már sorra meggyújtottuk a
gyertyákat, amikor már kinek-kinek ott vannak elrejtve az ajándékai,
amiket a szenteste alatt lopva becsúsztathatunk a feldíszített karácsonyfa
alá.
Gondolatainkat azonban akarva-akaratlanul a karácsonyi
készülődés, a fenyőfavásárlás mellett leköti egészen más is. Ezernyi
gondolat kavarog bennünk, hiszen nehéz időszakot éltünk át az elmúlt
esztendőben, gazdasági válsággal, munkahelymegszűnésekkel, bedőlt
jelzáloghitelekkel. És most arra várunk mindannyian, hogy közösen új
reményt adjunk önmagunknak – reményt a biztonságra, az egészségre,
reményt a jövőre.
Mindennél nagyobb szükségünk van ezért arra, hogy az ünnep
időszakában erőt merítsünk szeretteinkből, és nekik is szükségük van
arra, hogy ne csak a folyton rohanó édesapát, édesanyát, férjet, feleséget,
gyermeket lássák bennünk. Szakítsunk most egy kis időt a családunkra,
ismerőseinkre, barátainkra. Még ha távol is vannak tőlünk, repítsünk
feléjük néhány szeretettel teli gondolatot. Rejtsük a szívünk mélyére
gondjainkat, mindennapi problémáinkat, és részesüljünk együtt a
karácsony áldásából. A lehető legtöbb pillanatát együtt éljük meg a
karácsony csodájának azokkal, akik fontosak nekünk!
E néhány sorral kívánok mindenkinek áldott, békés karácsonyt, és
sikerekben, szerencsében, vidámságban bővelkedő új esztendőt!
Demeter Jánosné
települési képviselő

Kisújszállás Város Önkormányzata
Ügyrendi és Jogi Bizottság Elnöke
Kisújszállás, Szabadság tér 1.
HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a lakosságot, hogy Kisújszállás város
polgármesterének, alpolgármesterének és önkormányzati
képviselőinek vagyonnyilatkozata nyilvános.
Az érdeklődők a 2010. november 11-ig benyújtott
vagyonnyilatkozatok
megtekintésére
vonatkozó
szándékukat a Városháza emelet 19. számú szobájában
jelezhetik személyesen vagy az 59/520-244-es
telefonszámon.
Dr. Ducza Lajos
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„Mindenben szerettem a rendet és a fegyelmet”
Varga Zoltán 1920-2010
„Ha eltűnik egy csillag az égről, ki veszi
észre…” Ezekkel az örökszép Sinka István
sorokkal kezdődött Varga Zoltán
nyugalmazott vasúti dolgozó, műszaki
főellenőr gyászszertartásának polgári
búcsúztatója a Református templomban
2010. december 3-án. Személyében olyan
köztiszteletben álló ember távozott el az
élők sorából, akit bátran példaként
állíthatunk a fiatal nemzedék elé, aki
munkájában és magánéletében is mindig
igyekezett a legtöbbet nyújtani.
Tősgyökeres kisújszállási iparos család második fiaként született. 20
évesen lakatosként került a vasúthoz, ahol hamarosan műszaki vezető,
blokkmester lett. Munkáját nagy szeretettel, lelkesedéssel és
hozzáértéssel végezte, melyet munkatársai, vezetői is elismertek. A II.
világháború idején hazafiúi helytállásáért megkapta a Vaskeresztet.
1956-ban a vasút debreceni igazgatóságától munkástanács alakítására
kapott többedmagával utasítást. Polgárőrséget szerveztek, fenntartották a
rendet városunkban. A forradalom bukása után lett volna lehetősége
külföldre távozni, de nem tette. Hazáját mindennél jobban szerette, így
itthon maradt. A felelősségre vonása során sokszor megalázták, a karcagi
„pufajkások” kegyetlenül megverték. A szolnoki bírósági tárgyaláson
másfél év börtönre ítélték izgatásért. A Legfelsőbb Bíróság ezt 9 hónap
letöltendő szabadságvesztésre „csökkentette”, mely után sokáig sehol
sem kapott állást.

Előbb az Erzsébet híd építésénél volt gépészeti felügyelő, majd az
itteni KTSZ-ben alkalmazták, sőt később politechnikai szakoktató is volt
a Móricz Zsigmond Gimnáziumban. Amikor újra visszatérhetett a
vasúthoz, a püspökladányi állomáson beosztott szakmunkásként
biztosító berendezési munkát végzett. 42 év szolgálati idő után innen
ment nyugdíjba vezérigazgatói elismeréssel 1980-ban.
A törekvő, nagyon jó képességekkel megáldott fiatalember
megtalálta helyét a világban, ám az 56-os tevékenysége miatt sohasem
tudott eljutni azokhoz a lehetőségekhez, amik megillették volna. A
főiskola, az egyetem elvégzése csak álom maradt számára. Élete nagy
részére rányomta bélyegét a hazája iránti elkötelezettségéért elszenvedett
megaláztatások sora, az anyagi ellehetetlenülés, a munkahelyi, szakmai
előremenetel megbicsaklása, az ellenforradalmár szóval való
megbélyegzettség, a nemzeti ünnepekről való eltiltás, a rendőrségi
zaklatás, a létbizonytalanság. Az 1989-es rendszerváltás meghozta az ő
igazát is. Megkapta az ’56-os Emlékérmet, és a Hazáért Érdemkeresztet
is.
2000-ben lelkesen állt a Kisújszállási ’56-os Emlékek Ápolása
Alapítvány létrehozói közé. Neki is köszönhető, hogy a megye első 56os hősi emlékműve a Kálvin téren áll. A munka, a tevékenykedés, az
alkotás, a javítás volt, ami éltette. Sugározta a kiegyensúlyozottságot, az
életörömöt, a tapasztalat adta bölcsességet és a megfontoltságot.
„Kívánjuk, hogy ne legyen számodra nehéz ez a vízjárta, kemény
nagykunsági föld. Isten veled! Úgy legyen!” - hangzottak a búcsúztató
utolsó mondatai.
Szabó Lajos kuratóriumi tag,
Kisújszállási ’56-os Emlékek Ápolása Alapítvány

„Jönnek a hírek, mennek a hírek…”
…például a Bárány-kútról

Arról az Arany János utcai kútról van szó, amelyikből meleg artézi
víz folyik, és amit a helyi lakosság igencsak kedvel. Az elmúlt hetekben
két szempont miatt is a közbeszéd témája lett ez a kút és persze a vize.
Reméljük, a legtöbben tudják, hogy az ifjúsági szálláshely
megépítése miatt a kutat eredeti helyétől célszerű volt néhány méterrel
távolabbra tenni. Az áthelyezéssel egyidőben, Nagy István Zoltán
települési képviselő elképzelése alapján a Városvédő és -Szépítő
Egyesület – több civil szervezet, vállalkozás, magánszemély és
települési képviselő összefogásával és
támogatásával – elkészítette az új
közkifolyót a csónakázótó délkeleti oldalán.
A kifolyóra Pintér Attila szobrászművészünk szép bárányfejet alkotott. A
tetőszerkezetet Köllő Miklós vezetésével
erdélyi ácsok készítették, az önkormányzat
pedig a kút mellett parkolókat alakított ki.
Egyszóval nemcsak hasznos most már e kút,
hanem esztétikus is a környezetével együtt.
Azonban egyszer csak elterjedt a hír, hogy
elapad a kút, máris alig folyik a víz. A hírrel
együtt terjedt a magyarázat is: sokan a
munkálatoknak tudták be a vízhozam
csökkenését. Ennek a hírnek eredtünk a nyomába: megkérdeztük Zsótér
Lászlót, a Vízmű Kft. igazgatóját arról, mi igaz mindebből. Reméljük,
válasza megnyugtatja az aggódó vízhasználókat:
- Azok a csövek, amelyeken feljött a víz a kútból, már nagyon régiek
voltak. A vízvezetékek vízkövesek lettek, ezért azt el kellett távolítanunk

belőlük. Savazással és nagynyomású vízsugárral kezeltük a csöveket. A
kisújszállásiak nagyon a szívükön viselik ennek a kútnak a sorsát, így
amikor a gyógyvízért járók észrevették, hogy a víz apadni kezd, azonnal
értesítettek bennünket. Ekkorra viszont már munkatársaim is észrevették
a problémát, és dolgoztak annak megoldásán. A tisztítás eredményes lett,
a lakosoknak csak egy napig kellett nélkülözniük a kútvizet, ez idő alatt
teljesen kitisztítottuk a csöveket. Most már nagyobb erővel folyik a víz,
mint valaha, és reméljük, ez hosszú ideig így is marad.
A kúttal kapcsolatos másik hír az, hogy
az önkormányzat korlátozta a lakosok által
egyszerre elvihető víz mennyiségét. Ez a hír
igaz. Egyszerre maximum ötven literben
állapítottuk meg képviselőtársaimmal ezt a
mennyiséget. E döntés azért született, mert
vannak többen, akik tartálykocsival,
utánfutóval szinte ipari mennyiségben,
egyszerre több száz litert visznek pl.
állattartási célokra. Tartályaik feltöltésekor
nemcsak feltartanak másokat, hanem a
vízkivitelhez használt csöveket – amelyekkel
aztán otthon az állatitatóba engedik a vizet –
rászerelik a kút kifolyójára, ezzel
fertőzésvesztélyt is jelentenek. Utánuk ugyanis a lakosok ivóvíz céljára
viszik ugyanebből a kifolyóból a vizet. Az önkormányzat e döntése azt
jelenti, hogy mostantól szabálysértésnek minősül az ötven liter feletti,
egyszerre történő vízelvitel, és aki ezt megszegi, az pénzbírsággal
sújtható.
Tatár Zoltán alpolgármester
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O k ta t á s i h í r e k
Iskolaotthonos oktatás a Kossuthban

Új oktatási formát kínál 2011 szeptemberétől a leendő első osztályos
gyermekeknek a Kossuth Lajos Általános Iskola: ez az ún.
iskolaotthonos oktatás. Azoknak a tanulóknak, akiket ide íratnak be a
szülők, egész napos ellátást nyújt az iskola. A kötelező és a nem kötelező
tanórai foglalkozásokat, a napközi ellátást és a mindennapos testedzést
délelőtt és délután, egymást váltva szervezik meg. Ez egyenletesebb
terhelést nyújt a tanulóknak, az elsősöknek könnyebbé teszi az óvodából
iskolába történő átmenetet. Az iskolaotthonos ellátást a következő
tanévtől felmenő rendszerben vezetik be, 1-2. osztályban. Jövőre tehát –
megfelelő számú jelentkezés esetén – egy ilyen első osztályt indítanak,
amely majd a második évfolyamon is iskolaotthonos formában tanul.
Jó gyakorlatok a közoktatásban

A gimnázium és az óvoda után pályázhat a referenciaintézmény
címre a Kossuth-iskola is – döntött a képviselő-testület.
Referenciaintézmény az a közoktatási intézmény lehet, amely
valamilyen területen jó gyakorlatot folytat, olyannyira, hogy azt más
intézményeknek is továbbadhatja. Erről egy több területre kiterjedő
előminősítő eljárás után dönt majd egy országos szakmai szervezet
(Educatio Kft.). A Kossuth-iskola három szakmai területen szeretne
referenciahely lenni: a kompetencia alapú nevelés-oktatásban, az
integrációs pedagógiai gyakorlatban és az új típusú felsőoktatási
gyakorlóhely biztosításában. Amennyiben egy intézmény referenciahely
lehet, az szakmai elismerés is egyben.
Iskolaszéki tagokat delegáltak

Az iskola- és óvodaszék a közoktatási intézményekben olyan
szervezet, amely a nevelő és oktató munka segítésére hivatott. A
közoktatási törvény több jogosítvánnyal ruházta fel őket, több esetben a
fenntartónak kötelező az iskolaszékek véleményét kikérni. E szervezetbe
a nevelőtestület, a szülők és a tanulók azonos számú képviselőt
küldhetnek, emellett a fenntartó is delegálhat egy-egy képviselőt. Ez
utóbbiról döntött az újjáválasztott képviselő-testület. Döntésük nyomán
három intézményben továbbra is a korábbi delegált személyt lesz az
önkormányzat képviselője: a Városi Óvodai Intézményben Demeter
Jánosné, az Arany János Általános Iskolában Szénási László, a Móricz
Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégiumban pedig Tuka Antal. Az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola iskolaszékébe Szabó Lajos volt települési képviselő helyett
Molnár Imrét, a Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthon iskolaszékébe pedig Tóth Gyula volt
képviselő helyett Nagy Lajosnét. Az Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény is tervezi iskolaszék megalakítását, ebbe az önkormányzat
Kecze István polgármestert delegálja. A képviselő-testület megköszönte
azok munkáját, akik az elmúlt négy évben az iskolaszékek és az
óvodaszék munkájában fenntartói delegáltként részt vettek.
Elbírálták a Bursa-pályázatokat

Évről évre többen pályáznak a felsőoktatásba járó vagy jövőre
felvételiző fiataljaink közül a kizárólag szociális helyzet alapján
megítélhető Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj elnyerésére, idén
76-an. A pályázatok elbírálásáról az önkormányzat művelődési és
szociális bizottsága együtt döntött egy évek óta kidolgozott pontrendszer
alapján. A támogatásra fordítható önkormányzati keret 500.000 Ft volt,
amit a Gönczi Károly települési képviselő által felajánlott 330.000 Ft

egészített ki. E két összegből a bizottságok 29 olyan fiatalt támogattak,
akik nehéz anyagi, szociális körülmények között élnek. E hallgatók
2010-ben tíz hónapon át havi háromezer Ft összegű önkormányzati
pályázati támogatást kapnak, amit a megyei önkormányzat kiegészíthet,
a Nemzeti Erőforrás Minisztérium pedig (max. 5 ezer Ft erejéig)
megdupláz.
Döntött a Városi Ösztöndíj Alapítvány is

A Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítványt az önkormányzat a
felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, első diplomájukat szerző
hallgatók támogatására hozta létre. Az alapítványnak évente egyszeri
támogatás nyújtására van lehetősége a rendelkezésére álló forrásokból
(önkormányzati támogatásból, a tulajdonában lévő, bérbe adott
legelőterület díjából, a személyi jövedelemadók felajánlott 1%-ából,
egyéni felajánlásból, valamint kamatbevételeiből). Idén ez az összeg
1.210.660 Ft volt, ebből az alapítvány 998.500 Ft-ot ítélt oda a
pályázóknak. Az alapítvány felhívására idén 82 pályázat érkezett,
közülük a kuratórium 77 pályázót részesített egyszeri támogatásban. A
támogatási összegek 6.600 és 23.100 Ft között alakultak, a legtöbben 1016.000 Ft körüli támogatást kaptak. A kuratórium döntését egy olyan,
általa kidolgozott és évek óta alkalmazott pontrendszer alapján hozta
meg, amely figyelembe veszi a pályázók szociális helyzetét, tanulmányi
eredményét, illetve azt, hogy főiskolán vagy egyetemen folytatják-e
tanulmányaikat.
Esélyegyenlőség a közoktatásban

Az esélyegyenlőség biztosítása gyermekek, tanulók számára fontos
alapelv a közoktatásban. Értelmezni kell a jelenlegi problémákat, és
végig kell gondolni a megoldásuk lehetőségeit. Ez önmagában kevés,
ezért meg kell fogalmazni a feladatokat, amelyek megvalósításával
javíthatjuk a valamilyen szempontból hátrányos helyzetű gyermekek
esélyeit a tanulásban való előmenetelben és a közösségi
beilleszkedésben. Erről szól az önkormányzat közoktatási
esélyegyenlőségi terve. Két éve kellett ezt elkészíteni – mára időszerűvé
vált a felülvizsgálata. Ezt tette meg a képviselő-testület a novemberi
ülésén. Az érdeklődők az esélyegyenlőségi tervet a városi honlapon az
Önkormányzat menüpont alatt megtalálják (www.kisujszallas.hu).
Az esélyegyenlőség biztosítása nem egyszerű feladat. Vannak
esetek, amikor egyes feladatokat megfelelő feltételek híján nem tudunk
teljesíteni. Az önkormányzat ezért döntött úgy 2010 áprilisában, hogy
kiveszi az általános iskolák és az óvodai intézmény alapító okiratából az
autista és a halmozottan fogyatékos gyermekek ellátásának feladatát. Az
önkormányzat később, az Egyenlő Bánásmód Hatóság megkeresésére e
döntését hatályon kívül helyezte, így tehát jelenleg az önkormányzat
általános iskoláinak és a Városi Óvodai Intézménynek fogadnia kell ezen
gyermekeket, amennyiben azok integrálhatók. Önkormányzatunk
ugyanakkor felterjesztéssel fordult az Országgyűléshez amiatt, hogy a
sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő ellátásában esetenként
aránytalanul nagy terhek hárulnak az önkormányzatokra.
Tanévértékelés

Minden tanév „nagyító alá kerül” az önkormányzati munkában is,
nemcsak az egyes intézmények szakmai fórumain. Idén erről a
novemberi ülésén tárgyalt meg egy részletes tájékoztatót a képviselőtestület. Az érdeklődők e tájékoztatót a városi honlapon az
Önkormányzat menüpont alatt megtalálják (www.kisujszallas.hu).
Kocsisné Monoki Julianna
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Country kocsma,
avagy alapítványi bál a Kossuth-iskolában

A Kossuth Lajos Általános Iskola tantestülete, alapítványa a
szülőkkel és tanulókkal együtt november 27-én bálba hívta a
szórakozni vágyókat. Az „Összefogással a Kossuth Lajos
Általános Iskolás Tanulókért” Alapítvány úgy érezzük, teljesítette
legfontosabb célját.
Összefogott a nevelőtestület a technikai dolgozókkal,
előkészítette és megteremtette a bál helyszínét, körülményeit. Az
iskola tornaterme átalakult country kocsmává, amelyben hozzá illő
díszletekkel, country tánccal fogadtuk a vendégeket. Összefogtak a
tanárok és tanulók, hogy ismét bécsi keringőt, meglepetés táncot
járjanak. Összefogtak a szülők, barátok, családok, hogy
adományikkal és jelenlétükkel támogassák a rendezvényt.
Összefogásról tanúskodott az országgyűlési képviselő,
polgármester, alpolgármester, a települési képviselők, akik
csatlakoztak az adományozókhoz, illetve velünk báloztak.
A bál fergeteges hangulatáról az első pillanattól „kivilágoskivirradtig” egy kiváló zenekar gondoskodott. A bőséges vacsora és
a finom éjféli falatok pótolták az „eltáncolt” energiát. A sok-sok
tombola ajándék is a nagylelkű támogatást bizonyította, amelyeket
ezúttal is két részben sorsoltunk ki. Köszönjük mindenkinek a
részvételét, segítségét és támogatását. A támogatók névsorát
részletesen megtekinthetik a www.kisujszallas.hu honlapon.
Az iskola közössége nevében:
Monoki Kálmánné ének-zene tanár

Megalakultunk!
„Elmúlik, mint száz más pillanat,
s tudjuk mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.”
(Végh György)

A Pedagógus Szakszervezet szervezésében november 19-én
megalakult a Nyugdíjas Tagozat. Vezetője Darvas Andrásné, a
Városi Szakszervezet elnöke. Ezzel rég dédelgetett álmunk vált
valóra. A zeneiskolások kis műsora után Darvas Andrásné üdvözlő
beszéde nyitotta meg az ünnepséget. Az alakuló ülésen jelen volt:
Tuba Mihályné, a Megyei Tagozat, valamint Földváriné Jeneses
Katalin, a Megyei Szakszervezet vezetője. Tuba Mihályné ismertette
a Megyei Nyugdíjas Klub működésének jelentőségét: érdekvédelmi
funkciója van, cél a szabadidő hasznos eltöltése, a szépkorúak
társadalmi megbecsülése, melynek alapja egymás szeretete. Ezen
kívül hasznos tanácsokat adott a programok szervezéséhez, és
felhívta a figyelmet a pályázati lehetőségekre. Az alakuló ülésen
szép számmal voltunk jelen, 30 fő.
Várjuk az érdeklődők jelentkezését, adminisztratív és technikai
dolgozókét is, akik oktatási intézményben dolgoztak. Természetesen
az iskolák igazgatóit is meghívjuk a programokra. A vezetőség
megválasztására, a tagozat foglalkozásaira és az éves program
összeállítására hamarosan sor kerül.
Havonta egyszer lesz klubfoglalkozás. A december 9-ei
foglalkozáson Erzsébet- és Katalin-napi köszöntés, kötetlen
karácsonyi készülődés és beszélgetés volt.
Váróczi Istvánné
gyógypedagógus

7. oldal
I s m é t fo tó p á l y á z a t
a kisújiaknak

Ahogyan minden évben, 2011 januárjában is fotókiállítással
készül a magyar kultúra napjára a Kossuth Fotóklub. Ebből az
alkalomból idén is fotópályázatot hirdettek. A kisújszállásiak, illetve
az innen elszármazottak A/4-es méretű képekkel pályázhatnak. Egy
jelentkező legfeljebb 10 fotóval vehet részt a versenyben. A képek
leadási határideje: 2011. január 10. A fotók hátulján az alkotó neve
mellett fel kell tüntetni a kép címét, a pályázó lakcímét és e-mail
címét is. A képeket a Művelődési és Ifjúsági Központba kell
eljuttatni. Bővebb információ: 30/517-3399.
Papi Lajos, a Kossuth Fotóklub elnöke

U k r a j n a i u ta m
2010. február 13-án Túrkevén a Balogh János VI. NagykunságiNagy-Sárréti tájökológiai konferencián kiselőadást tartottam, amivel
korábban az Országos Kaán Károly Természetismereti Versenyen
országos 3. helyezést értem el. Ekkor tartózkodott Túrkevén az ukrán
testvérváros néhány képviselője, akiknek megtetszett a „A füsti fecske
életéről” című kiselőadásom, és meghívtak Ukrajnába, hogy ott is
mutassam be kiselőadásomat a helyieknek. Néhány mondatban
szeretném leírni ezt az utat.
November 4-én reggel indultunk el a hosszú útra. Este érkeztünk
meg a szálláshelyre, Rahóra. Másnap délelőtt szétnéztünk a környéken,
ahol a saját szememmel láthattam az ott még meglepően kicsi Tiszát.
Délután pedig a Rahótól kb. 50 km-re lévő Nagybocskóra buszoztunk,
ahol ismertettem a kiselőadásomat - itt is sikert arattam. Szombaton
eljutottunk a Fehér- és a Fekete-Tisza összefolyásához, majd mentünk
tovább a Tatár-hágóra, ahol gyönyörű szép volt a táj, bár nagyon fújt a
szél és hideg volt. Aztán megnéztük a Prut folyót. Útközben megálltunk
és láttuk Ukrajna legmagasabb pontját, a 2061 m magas Hoverlát, amit
már hó fedett. Utolsó nap korán indultunk hazafelé, ugyanis még
megálltunk az Európa közepét jelző kőnél, és a munkácsi várba is
betértünk.
Nagyon sok felejthetetlen élményben volt részem ez alatt a négy
nap alatt, és ha tehetem, akkor még máskor is ellátogatok ebbe a
szomszédos országba.
Fogarasi Péter
a Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon
7. a osztályos tanulója

Szülői fórum
A Kossuth Lajos Általános Iskola, Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat és Diákotthon, valamint a kisújszállási Cigány Kisebbségi
Önkormányzat a TÁMOP-3.3.3-08/1-2009-0008 számú pályázat
keretében szülői fórumot hozott létre. 2010. november 30-án vendégül
látták Lázár Péter Kedvesház-pedagógia szakértőt, valamint Bordács
Margit gyógy- és Kedvesház-pedagógus. A beszélgetésen részt vettek
érdeklődő szülők, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kapcsolattartói
és az iskola pedagógusai.
Lázár Péter nem mindennapi élete, pályafutása példaként állhat
mindenki előtt, aki hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű
gyerekekkel foglalkozik. Előadásában a jelenlévő szülőket próbálta
meggyőzni a tanulás és következetesség fontosságáról. Oldott
hangulatú, tartalmas és gondolatébresztő délutánt töltöttünk el együtt.
Farkasné Rácz Julianna
az IKCS csoport tagja

8. oldal
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Ünnepi nyitva tartás
December 24-25-26.
December 27-28-29.
December 30.
December 31.
Január 1-2.
Kedves Olvasók!

zárva
8-17 óra
zárva
8-17 óra
zárva

December hónapban mindenki 50% kedvezménnyel iratkozhat be
2011. évre a könyvtárba.
Jövő évben is szeretettel várjuk olvasóinkat és az érdeklődőket többek
között a
- TIOP 1.2.3 pályázat keretében beszerzett számítógépes eszközök
- NAVA pont
- eMagyarország Pont
szolgáltatások kedvezményes használatával.
December végén jelenik meg a Helytörténeti füzetek sorozat 25. kötete,
Dr. Ducza Lajos: Rekviem egy közösségért címmel. Az új és a nemrég
megjelent 26. kötet, Szentpéteri Géza: Prédikátoraink című kiadvány
könyvbemutatójára január hónapban kerül sor.
Az önkormányzat – hét más település önkormányzatával –
konzorciumban nyert a TÁMOP 3.2.4-08/1-2009 pályázaton. A
támogatásból a városi könyvtár több rendezvényt szervez januárban:
irodalmi estet, digitális kompetenciát fejlesztő foglalkozásokat és térségi
vetélkedőt általános iskolások részére.
Köszönjük Szabó Albert, Dr. Molnár István, Pardi-Oláh Roberta, Rázsó
Elekné, Illés László és Hollán Barbara olvasóinknak a könyvtár részére
felajánlott dokumentumokat, Monoki Imrének pedig az adományt.
Gubuczné Tomor Mária
könyvtárvezető

2010. december 18.

A CIT YBUSZ új menetrendjéről
A lakosság több alkalommal kéréssel fordult a helyi
buszjáratot üzemeltető CITYBUSZ Kft.-hez. Azt kérték,
hogy a Kossuth Lajos Általános Iskola és az Arany János
Általános Iskola délutáni foglalkozásaihoz igazodva a kft. a
2. számú járati vonalán indítson egy későbbi délutáni járatot,
illetve a város dolgozó lakosságának hazajutását segítse
azzal, hogy az 1. számú járati vonalon késő délután is indít
egy autóbuszt.
A kft. a kérésnek eleget téve megkereste Kisújszállás
Város Önkormányzatának Képviselő-testületét, és kérte a
menetrend módosítását. A testület a 2010. november 30-i
ülésén megtárgyalta a menetrend módosításáról szóló
előterjesztést, és elfogadta a módosítást.
Az új menetrend 2011. január 1-jén lép hatályba.
Ökrös János
csoportvezető

MYSTERY GANG
2011. január 22., szombat 21 óra
Művelődési és Ifjúsági Központ, Kisújszállás
Belépő: 1000 Ft

2010. december 18.
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Városszépítő fiatalok kirándulása
a Hortobágyon

A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöksége hagyományosan - egynapos autóbuszos jutalomkirándulás
szervezésével is megköszönte az egyesület és annak ifjúsági
tagozata tagjainak, a 24. nyári városszépítő tábor
legszorgalmasabb fiataljainak értékmentő, értékteremtő
munkáját. 2010. október 30-án az egyesület elnöksége
képviseletében Tatár Zoltán elnök és Nagy Gy. Róza titkár
vezetésével, valamint Dr. Tóth Albert ny. főiskolai tanár,
egyesületi tag kalauzolásával mintegy ötven fős csoport a
Hortobágyi Nemzeti Parkban tett kirándulást. Felnőtt egyesületi
tagok kíséretével a főként általános iskolai tanulókból álló
csoport tagjaival a Kisújszállás-Karcag-Egyek-TelekházaTiszacsege-Nagymajor-Hortobágy-Kecskéspuszta-CserepesOhati-tavak-Hortobágy
központja-Nagyhegyes-NádudvarKisújszállás hosszú útvonalat sikerült bejárnunk. A szoros
időbeosztású, érdekes szakmai program során helyenként nem
könnyű terepviszonyok között – több kilométert gyalogosan is
megtéve – számos egyedi, csak ezen hazai tájegységünkre
jellemző látnivalót tekinthettünk meg. Késő délután – már
hazafelé tartva – Nádudvar határában megállva autóbuszunkkal,
ritka látványnak voltunk fül- és szemtanúi. Megfigyelhettük –
szerencsénkre még napnyugta előtt – a kukoricaföldekről
felszálló (több ezer!) darumadár alkonyati vonulását a hortobágyi
halastavakhoz.
A sikeres jutalomkirándulás résztvevői ezúton is
megköszönik az anyagi támogatást nyújtó Nemzeti Civil
Alapprogram pályázat elkészítőinek munkáját, Józsa Endre és
Csillag József vállalkozóknak a támogatását, valamint a
kirándulás szervezőinek, segítőinek a közreműködését.
Ari Géza

2010. december 18.

K e d v e s v o lt A r a n y - i s k o lá s o k ,
t i s z t e lt K i s ú j s z á l lá s i a k !

Az Arany Diák Alapítvány az előző két évben októberben
szervezett alapítványi bált. Nagy örömünkre szolgált, hogy
ezeken a bálokon osztálytalálkozók is zajlottak.
Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete és az
Arany Diák Alapítvány kuratóriuma úgy döntött, hogy ebben
a tanévben 2011. május utolsó szombatján szervez kerti
mulatságot szülők, volt tanítványok, kollégák és más
érdeklődők számára.
Tudjuk, hogy sokan vidéken dolgoznak, élnek, de
karácsony közeledtével hazalátogatnak Kisújszállásra. Ezúton
kérjük, keressék fel régi osztálytársaikat, javasoljuk,
kezdeményezzék a fent jelzett időpontban osztálytalálkozó
tartását. A kezdet nehéz (vannak osztályok, akik évtizedek óta
nem találkoztak), de utána a szervezőmunkára még van idő
bőségesen, a találkozás, emlékek felidézése pedig nagy
örömet okoz.
Az előkészítéshez szívesen nyújtunk segítséget a régi
naplók előkeresésével. Segítséget kérhetnek, illetve részvételi
szándékukat jelezhetik az 520-512-es telefonszámon, vagy az
aranyisk@aranyisk.axelero.net e-mail címen. A bálon az
osztálytalálkozók résztvevői számára kedvezményes belépőt,
az osztályfőnöki óra megtartásához külön termet biztosítunk.
Kérjük, részvételükkel is támogassák az alapítványt, ezzel
segítve tanulóink számára ösztöndíj adományozását, nyári
táborok szervezését, az iskolai oktató-nevelő munka tárgyi
feltételeinek javítását.
Szeretettel várjuk volt tanítványainkat, baráti társaságokat
rendezvényünkre!
Nagy Lajos
igazgató

„Akkor jó a világ, ha jó benne gyermeknek lenni”
/Véghelyi Balázs/
A Kádas György Általános Iskola TÁMOP-3.1.6-08/22008-0028 sz. „MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK AZ
EGYÜTTNEVELÉSÉRT” című projektjében az együttnevelést támogató szolgáltatási innováció keretében ”Varázsvilág
játszóházat” szervezett. Ennek célja, hogy színvonalas
fejlesztő foglalkozásokat nyújtson tipikus fejlődésű és sajátos
nevelési igényű, 3-7 éves gyermekek számára, megkönnyítve
az óvodából iskolába való átmenetet.
A játszóházi foglalkozások lehetőséget nyújtanak a
szülőknek, tapasztalatot és gondolatot cserélhessenek
szülőtársakkal és szakemberekkel a gyermeknevelési és
gondozási témákról, kérdésekről.
Játszóházunkat igyekszünk úgy kialakítani, hogy előtérbe
helyezzük az emberi értékeket, egyaránt legyen gyermek- és
szülőközpontú. Otthonos, barátságos környezetben várjuk a
kedves érdeklődőket. A gyerekekkel gyógypedagógusok,
gyógytestnevelő, mozgásterepeuta, logopédus, művészterapeuta szakember foglalkozik.
A következő foglalkozásokkal várjuk a gyermekeket:
• kézműveskedés változatos technikákkal és eszközökkel,
• zenei tevékenységek,

• mese-, báb- és dramatikus foglalkozások,
• mozgásfejlesztő játékos foglalkozások,
• kommunikációs készséget fejlesztő foglalkozások.
Minden alkalom egy téma köré épül. A foglalkozásokon a
differenciálást a gyermekek életkorához és képességeihez
igazítjuk, támaszkodva az erősségeikre. Folyamatos
motiválással és megerősítéssel ösztönözzük a gyermekeket,
szülőket egyaránt.
A projekt ideje alatt 10 foglalkozás lesz. Az első 2010.
szeptember 30-án volt. Témája a vándormadarak élete. Nyolc
gyermek vette birtokába a sok új játékot - a szülők, nagyszülők
nagy örömére. A 2 millió forintért vásárolt mozgásfejlesztő
eszközök széles választéka a szülők számára is új, érdekes,
sohasem próbált játékokkal szolgált.
A második foglalkozás október 14-én volt, amelyre már 12
gyermek és szülő érkezett. A téma az ősz és a szüret volt. A
játszóházi foglalkozás két órája alatt mindenki új élményeket,
barátokat szerezhetett. A szülők és a szakemberek tartalmas
beszélgetéseket folytattak.
Ráczné Ari Erika,
az innovációs csoport vezetője
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Tűzoltóság hírei

„Illéssy bálunk itt van újra”

A kisújszállási tűzoltók az elmúlt hónapban 15 eseményhez
vonultak. A legtöbb feladatot Kisújszálláson kellett végrehajtani.
Tűzeset ebből hat alkalommal adott munkát, amikor szárítónál,
melléképületnél, trágyacsomónál vagy avartűznél kellett
dolgozni.
Műszaki mentés hét esetben volt. Jellemzően az időjárásnak
megfelelően letört faágak eltávolítása, belvízmentesítési
feladatok. Volt egy téves jelzésünk és egy vaklármánk is.
Közeledik az év vége, a karácsonyi, szilveszteri ünnepek.
Ezek a neves napok is komoly veszélyforrásokat rejtenek. Az
adventi gyertyák, a csillagszórók, a rossz minőségű
karácsonyfaizzók, tűzijátékok, rakéták mind-mind önálló
veszélyforrások. Figyeljünk oda arra, hogy a gyertyák,
csillagszórók, izzók ne érhessenek hozzá éghető anyaghoz, és
csak rendeltetésszerűen legyenek használva. A tűzijáték rakétákat
is csak szilveszter éjjelén, az előírások szerint használják!
Amennyiben mégis probléma adódik, haladéktalanul hívják a
tűzoltóság 105-ös segélykérő számát.
A tűzoltóságunkon is járt a Mikulás. A tűzoltók csemetéinek
hozott egy-egy szerény ajándékcsomagot, és még egy kis
pónifogatos hintózásra is meginvitálta a gyerekeket! Ezúton is
szeretnénk megköszönni Bugyik Endre segítségét!
A tűzoltóság dolgozói és önkéntes tűzoltói nevében
mindenkinek kellemes ünnepeket és sikerekben gazdag, tűz- és
káresemény mentes boldog új évet kíván:
Mészáros Lajos parancsnok

Idén XII. alkalommal rendezte meg iskolánk az Illéssy-bált. A
hagyományokhoz hűen ragaszkodva – a köszöntőbeszédek után – a
tantestület színvonalas műsora alapozta meg a jó hangulatot, görbe
tükröt tartva a diákság és a pótvizsgák elé.
Idén először sor került az Illéssy Sándor-díjak átadására, amelyeket
két kiemelkedő személyiség kapott meg az iskoláért hozott áldozatos
munkájáért: Debreczeny Zoltán volt igazgató és dr. Tölgyvári Béla,
aki 13 éven át volt az Illéssy Alapítvány kuratóriumi elnöke. Az ünnepi
vacsoráról Horváth Ferenc vezetésével iskolánk tanulói gondoskodtak.
A vacsora alatt és a bál további részében a jó hangulatot a RESISTAN
együttes és Baktai Zoltán prímás biztosította. A bál sztárvendége Auth
Csilla énekes volt, aki saját számaival és zenei feldolgozásokkal
szórakoztatta a bál vendégeit.
A sikeres bál megrendezése elképzelhetetlen támogatók nélkül,
akiknek ezúton is köszönjük nagylelkű felajánlásaikat. Az iskola
köszönetet mond a bál megrendezésében segédkező diákoknak,
szülőknek és munkatársaknak munkájukat.
Duli Annamária tanárnő

Újabb Illéssys diák a III. Kunhegyesi
Rózsakert Kupán
A kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és
Kollégium idén harmadik alkalommal rendezte meg a „Kunhegyesi
Rózsakert Kupa” elnevezésű gasztronómiai versenyt a vendéglátást
oktató szakiskolák tanulói számára: cukrász, szakács és pincér
kategóriában.
Iskolánkat Juhász Anett 13. D osztályos tanuló képviselte szakács
kategóriában. Feladata: négyszemélyes dísztál és egy bemutató
(display) adag, valamint három hideg vagy meleg előétel elkészítése
volt a hidegkonyhai szabályok szerint.
A dísztál szárnyas variációból állt:
- Rose-ra sült kacsamell posírozott fürjtojással, retekcsírával bélelt
szakajtóban, ju-vel,
- Liba- és kacsamáj randevúja, narancspudinggal, narancs
chipsszel, tokaji aszúmártással,
- Jércemell színes bors kéregben, juhtúrós puliszka alagúttal,
tejszínes snidlinges öntettel.
A három hideg előétel:
- Bardírozott fácánpástétom magvakkal, erdei gomba raguval
cumberland mártással
- Lazacrózsa, lazactatár gránátalmával, kapros mustáros dip-vel
- Köles puding baconnel, galambbegy salátával, vinegrettemártással.
A kilenc versenyző közül, akik Kelet-Magyarország iskoláiból
érkeztek, Anett aranyérmet szerzett. Felkészítője Horváth Ferenc
mesterszakács, szakoktató volt. Gratulálunk sikerükhöz, mely mögött
éjszakákba nyúló felkészítő munka is állt.
Toldi Attila igazgató

Választottál már iskolát?
Kedves Nyolcadikosok és
pályaválasztás előtt álló Diákok!

Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola (Kisújszállás,
Arany J. út 1/A) 2011. január 29-én (szombat) 9-12 óra között
nyílt napot tart, melyre szeretettel várunk minden kedves
érdeklődő diákot, szülőt.
Program:
- Próbáld ki a szakmákat! (sütés-főzés, fa- és fémtárgyak
készítése, szerelés, varrás)
- játékos szellemi és sportvetélkedők
- a diákoknak és szülőknek egyaránt: iskola- és szakmabemutatás, beszélgetés az iskolavezetéssel
Iskolánk képzési kínálata a 2010-2011. tanévben:
Szakközépiskola – 4 éves (képzési irányok):
- vendéglátó szakmenedzser
- vendéglős
- kereskedő
- kultúrcikk-kereskedő
- műszakicikk-kereskedő
- fafeldolgozó technikus
- ruhaipari technikus
Szakiskola:
2+2 éves képzési időben:
- Vendéglátás-idegenforgalom: pincér, szakács
- Kereskedelem-marketing: élelmiszer- és vegyiáru eladó
- Építészet: kőműves, festő, mázoló és tapétázó
- Gépészet: hegesztő, gépi forgácsoló, szerkezetlakatos,
géplakatos, épületlakatos
- Faipar: épületasztalos, bútorasztalos
- Könnyűipar: női szabó
előrehozott (3 éves) szakképzésben:
- kerékpárszerelő
- kőműves
- festő-mázoló
- bútorasztalos
- női szabó
Tájékozódjon honlapunkon is: www.illessy.sulinet.hu!
Toldi Attila igazgató
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Móricz-nap
Hagyományainkhoz híven ez év novemberében is megrendeztük
iskolánkban a Móricz-napot. A magyar munkaközösség 2009
októberében Évfordulók címmel vetélkedőt hirdetett Mikszáth
Kálmán halálának 100. évfordulója alkalmából. A vetélkedőre a
Nagykunság és a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
településeinek középiskolásai, valamint 8. osztályos általános
iskolásai nevezhettek.
Az írásbeli forduló alapján a legjobb hat csapat jutott be a szóbeli
döntőbe: négy csapat a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium,
Informatikai és Közlekedésgépészeti Szakközépiskolából, egy csapat
a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskolából, egy a karcagi Varró István Szakiskola,
Szakközépiskola és Kollégiumból. Dr. Ducza Lajos zsűrielnök úr
köszöntője után a versenyzők hét feladatból álló vetélkedőn
mérhették össze tudásukat.
Közben a móriczos diákok is vetélkedtek. Minden osztály
pályázott a „Legjobb Móricz-osztály” címre, és arra a pénzjutalomra,
amely az első három helyezettnek járt.
Délelőtti programunkat a Budapesti Musicalitas Társulat

szórakoztató előadása zárta, majd ezután került sor az
eredményhirdetésre. A Mikszáth-vetélkedő első díját a kisújszállási
gimnázium csapata (Ratkai Mária, Rácz Dóra, Kiss Zsolt Szilárd
G.12.A osztályos tanulók), a második és harmadik díjat a túrkevei
gimnázium két csapata nyerte el. A Móricz- napi vetélkedő győztese
a marketing- és reklámügyintéző szakképzős osztály lett
(osztályfőnök Herczegné Szabó Márta) - a „Legjobb Móricz
osztály”-táblát és az első helyezésért járó jutalmat vehették át. A
második és a harmadik helyezést a G.12.A (osztályfőnök Nagyné
Szarka Ibolya), illetve a G.11.B (osztályfőnök K. Szabó János)
nyerte el. A Móricz-napot az iskola dolgozói számára rendezett
vacsora zárta.
Köszönetet mondunk a Móricz-nap támogatóink, akik a
következők: Kisújszállás Város Önkormányzata, Művelődési és
Ifjúsági Központ, Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola Diákönkormányzata, Tanka Sándor, Juhász Attila,
Komáromi Lajos, Cuk-Hor Bt., Szalay Könyvkiadó és
Kereskedőház Kft.
Takácsné Győri Erika
igazgató-helyettes

TÁJÉKOZTATÓ!

M e g é r k e z e t t a M i k u lá s
a N a p s u g á r E g y e s ü le t h e z

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk a pénteki gyűjtőkörzetben élő Ügyfeleinket,
hogy 2011. január 1-jétől módosulni fog a hulladék
begyűjtésének rendje. A változásokban érintett utcák:
- Határ u.
- Malom u.
- Eszperantó u.
- Rövid u.
- Szőlőskert u.
- Móricz Zs. u.
- Vásárszél u.
- Dobi u.
- Münnich F. u.
- Szabadság téri ltp.
Az érintettek levélben kapnak részletes tájékoztatást.

Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

2010. december 3-án tartotta évzáró vacsoráját, a Mikulást várva
a Belszervi Betegek és Rokkantak Napsugár Egyesülete.
16 órától gyülekeztek az egyesület tagjai. Elnökünk rövid
köszöntője után Kovács József tagtársunk foglalta össze az
elkövetkező bő négy hét ünnepi történéseit, a Mikulás, az advent, a
karácsony, a szilveszter és az új év ünnepét. Utána Kovács Piroska
kedves kis ünnepi versével köszöntötte tagjainkat. Sotus Józsi bácsi
is gyönyörű versével kedveskedett az egybegyűlteknek. Jómagam is
a „Szeretet” versével köszöntöttem minden kedves egyesületi
tagtársamat és vendégeinket. A kis műsor után kiosztottuk szerény
Mikulás-csomagjainkat. Igazán bensőséges és melegszívű volt ez a
rendezvény. Jó volt látni a meghitt beszélgető, viccelődő
csoportokat. A nagyon finom vacsorát elköltve – amiért köszönet a
Kisúj Étterem dolgozóinak – elbúcsúztunk vendégünktől Fazekas
Sándornétól, a Szolnoki Impulzus Egyesület menedzserétől, majd
szép lassan egymástól is. Igazán szép és tartalmas estét tudhatunk
magunk mögött.
Ö. Tóth Istvánné elnökségi tag

Diákvállalkozók újabb sikere
December 4-én adventi vásár volt a budapesti Alternatív
Közgazdasági Gimnáziumban. Immár hagyomány, hogy a
Móricz Zsigmond Gimnázium diákvállalkozói is részt
vesznek ezen a rendezvényen. Az idei évben öt
diákvállalkozás árusította termékeit, szolgáltatásait: a Dekor
Rt., a Csecse-becse Rt., a Boszorkány Rt., a Nefelejcs Rt. és a
Boborján Rt.
A mi diákvállalkozásaink mellett a helyi iskola és a
kollégiumok diákvállalkozásai is versenybe szálltak a
különböző díjakért. Volt riport, „vizsgáztunk” a zsűri előtt, s
kereskedelmi kommunikációnkat is megmutathattuk a rejtett

próbavásárlások során. A kiosztásra került címek közül
iskolánk diákvállalkozása, a Boborján Rt. elnyerte a legjobb
marketing díját. Az Rt. tagjai: Kelemen Szilvia, Ruskó Rita,
Monoki Orsolya, Veres Nóra, Szabó Dániel, Kiss Attila –
felkészítő tanáruk Végh Melinda.
A diákvállalkozások iskolai szinten is bemutatkoznak
december 20-án, hétfőn a diákönkormányzat által a Móricz
Zsigmond Gimnázium udvarán szervezett karácsonyi
ünnepségen.
Süveges Ferenc
tanár

2010. december 18.
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„Csúcstechnológia alkalmazása képzőhelyeken és az iskolákban”
Szakmai továbbképzés a drezdai kamaránál
2010. október 31 - november 6.

A különböző szakmai támogatások nagyon fontosak egy iskola iskolai tanulók pályaorientációs képzésére. A diákok egy-két hetet
életében. Idén az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában töltenek el a képzőközpontban, és naponta más-más műhelyekben
szakképző évfolyamon tanító szaktanároknak, szakoktatóknak (24 más-más szakmát ismerhetnek meg a szakoktatók segítségével.
fő) lehetősége nyílt arra, hogy a Leonardo program keretén belül
A Groβenhain BZT a fémipari és az elektronikai szakmákra
tanulmányútra utazzanak a drezdai Kézműves Kamarához, és egy specializálódott. A különböző speciális hegesztő technikák mellett az
hétig tanulmányozzák az ott folyó képzést, annak felépítését, a esztergálás és a CNC forgácsolás alapjait is elsajátíthatják itt a diákok.
szakképzés lehetőségeit.
Pirnában tantestületünknek lehetősége nyílt arra, hogy egy
A projekt célkitűzésének megfelelően két fő területre irányult a kőfaragó üzemet látogasson meg, valamint a BTZ-ben asztalos és
figyelem. Egyrészt a német iskolarendszerben megvalósuló festő szakmákban rendezett, jól szervezett és a csúcstechnológia által
gyakorlati képzésre, másrészt a kamarai
támogatott gyakorlati képzést láthattunk.
képzőközpontok (BTZ) működésére.
Az utolsó napon a „BSZ für Technik”
Németországban a fiatalok több mint 2/3szakközépiskolát látogattuk meg, ahol
nak van szakképesítése. A képzés a
belepillanthattunk az iskolában folyó
szakiskolákban, a cégeknél és a kézműves
elméleti és gyakorlati képzésbe.
kamaráknál folyik. Tanulószerződéssel a
A szakmai tapasztalatcserén túl más
tagvállalkozásoknál 7000 tanulót foglalpozitív eredmények is születtek a drezdai
koztatnak. A tanulók gyakorlati oktatása a
kézműves kamarában tett látogatás ideje
cégek által támogatott, gyakorlat központú
alatt. Az Illéssy Sándor Szakközép- és
és arra törekszik, hogy a szakvizsga
Szakiskola diákjainak (faipar, fémipar)
letétele után a tanulók jó szaktudással
lehetősége van arra, hogy a 2010/2011
kerüljenek ki a munkaerő-piacra.
tanév végén a drezdai képzőközpontban
A drezdai BTZ erőssége a felsőfokú
bővítsék tudásukat, szakmai tapaszlakberendező képzés, továbbá női szabó,
talatokat szerezzenek, és nem utolsó
Kárpitos tanműhelyi látogatás
kárpitos, szobafestő, fogtechnikus és
sorban megtapasztallják az idegen nyelv
optikus szakmára készítenek fel. A
fontosságát.
képzőközpont nagy hangsúlyt fektet a a 6-9. osztályos általános
Szabó Károly igazgató-helyettes

Á l lá s le h e t ő s é g e k a M ű v e l ő dé s i é s I f j ú s á g i K ö z p o n t b a n
A Városi Művelődési és Ifjúsági Központ két álláshirdetést tett közzé. Egyrészt munkatársat keresnek a Néprajzi
Kiállítóterem szakmai tevékenységének irányítására. Ez a kiállítóterem tárgyi állománya szakszerű kezelését, a kiállítást
népszerűsítő események szervezését és az állandó nyitva tartás biztosítását foglalja magában. A pályázati feltételek közül a
néprajz szakirányú főiskolai végzettséget emeljük ki. A másik meghirdetett állás a Tourinform Iroda vezetésére és települési
idegenforgalmi feladatok ellátásra vonatkozik. Itt az idegenforgalmi szakirányú felsőfokú iskolai végzettség az egyik fontos
pályázati feltétel. Mindkét álláshely határozott időre szól, részmunkaidős, heti 20 órás. A pályázatok benyújtási határideje
mindkét esetben 2011. január 14. Az elbírálás január 20-ig megtörténik, az álláshelyek betöltésének kezdő napja: február 1.
További információk:
Janó Lajos igazgató – telefon: 06-20-492-35-94
www.muvhazkisujszallas.hu, www.kozigallas.gov.hu, www.kisujszallas.hu
(Szerk.)

VÁLTOZIK A KUKÁS HULLADÉKGYŰJTÉS RENDJE
Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy a kukás hulladékgyűjtést az ünnepek alatt az alábbiak szerint szervezzük át:
2010. december 24. (péntek)
helyett 2010. december 27. (hétfő)
2010. december 31. (péntek)
helyett 2010. december 30. (csütörtök)
Felhívjuk a hétfői és csütörtöki körzetben élők figyelmét, hogy az átszervezés miatt
a szokottnál később vagy korábban érkezhetünk. Ezért kérjük, hogy reggel 7.00 órára tegyék ki a kukájukat .
A későn kitett kukákat nem áll módunkban kiüríteni.
Előre is köszönjük megértő együttműködésüket!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
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A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre körzetenként 2011-ben is hétfői napokon, az alábbiak szerint kerül sor:

Abban az esetben, ha egy hónapban öt hétfő van, úgy az utolsó hétfői napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás.
Ha a hétfő ünnepnapra esik, úgy a gyűjtés az ünnepnapot követő első munkanapon történik.
Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat a gyűjtési napokon legkésőbb 8 óráig helyezzék ki.
Azon Ügyfeleink, akik nem rendelkeznek „TAPOSSA LAPOSRA” feliratú zsákokkal, hétfőtől péntekig munkaidőben a kertészeti
kezelőépületben (a Polgármesteri Hivatal mellett), valamint irodánkban a Kossuth L. u. 74. szám alatt díjmentesen átvehetik.
Tisztelt Kisújszállási Ügyfelek!
2011-ben szúrópróbaszerű ellenőrzést tartunk a szelektíven gyűjtött hulladékok kapcsán. Ennek oka, hogy vannak olyan ügyfelek, akik
nem rendeltetésszerűen használják a gyűjtőzsákokat. Sajnos egyre több esetben tapasztaljuk, hogy a hasznosítható hulladékok mellett
kommunális, esetenként veszélyes hulladék (pl.: kisebb elhullott állat) is kerül a szelektív gyűjtőzsákokba. Azon ügyfeleknek, akiknél a
szelektív gyűjtőzsákba kommunális vagy egyéb nem hasznosítható hulladékot találunk, zsákonként 375,- Ft ürítési díjat számlázunk ki.
Felhívjuk minden lakos figyelmét arra, hogy a Kisújszállás határában, a Dévaványai út mellett kialakított köztisztasági telepen díjmentesen
elhelyezhetőek az állati maradványok és tetemek.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

PÁL YÁZATI FELHÍVÁS
Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 26.§-a értelmében iroda céljára bérbe adja az
alábbi ingatlant:
Kisújszállás, Kossuth L. u. 9. szám alatt lévő, összesen 10 m2
alapterületű gázfűtéses irodahelyiséget minimális 5.000,-Ft/hó havi
bérleti díjért.
A fenti helyiség jelenlegi állapotában bármilyen irodai tevékenység
folytatására alkalmas.
Az ingatlan 5 év meghatározott időre adható bérbe. Használatba
vételi díjat nem kell fizetni.
Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségekben gyakorolni
kívánt tevékenység végzésére engedéllyel rendelkeznek.
Az irodahelyiség bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A
pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti

díj megfizetését vállalja. A pályázatokat 2010. december 30-án 16.00
óráig lehet benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.hez (5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követően 7.30-16.00 óra közötti időpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig
írásban pályázók vehetnek részt.
A pályázati licit lebonyolítása 2011. január 4-én 9.00-10.00 óráig
a helyszínen történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a
tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
Farkas Sándor ügyvezető igazgató

2010. december 18.
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SAKK! MATT!

Foci

Az NB I/B-s bajnokságban újonc sakkcsapatunk
az ötödik fordulóban meggyőző, jó játékkal nem
kis meglepetést okozott Dunaharasztiban. A több
táblán jelentős (2-300) Élő-pont többlettel
rendelkező - az elmúlt évben még NB I-es ellenféllel szemben egyáltalán nem játszottunk
alárendelt szerepet, melyet a 6:6-os végeredmény is
bizonyít.
A hatodik fordulóban a rutinos „öreg rókákkal” felálló és
nagyobb játékerőt képviselő Füzesabonnyal szemben nem sok
esélyünk volt. Fokozatosan őrölték fel ellenállásunkat, és végül
megérdemelten nyertek.
Három ponttal lemaradva a bennmaradást jelentő 9. helytől
vonulunk téli pihenőre azzal a reménnyel, hogy szebb és
eredményesebb tavaszi szezon előtt állunk.
Sakkszakosztályunk második csapata a Jász-Nagykun-Szolnok
megyei I. osztályú csapatbajnokság második fordulójában a Karcagi
SE második csapatát fogadta, és meggyőző játékkal győzött a 10
táblán folyó versengésben.
A november havi – egyben az idei – utolsó játéknapon Abonyba,
az NB II-es szakosztály második csapatához látogattunk. Több
nyerést kihagyva fáradtan, enerváltan játszottunk, ezért csak
minimális győzelmet arattunk. Ettől függetlenül második csapatunk
– az Újszásszal azonos pontszámmal – az első helyről várja a tavaszi
folytatást.

Véget ért a 2010-2011-es szezon őszi idénye. Felnőtt csapatunk
megjárva a "mennyet és a poklot", a végén az előkelő 4. helyen zárt.
Ifjúsági csapatunk is összekapta magát, és a nehéz kezdetek után
folyamatosan javulva, végül a 8. helyen végzett. Serdülő csapatunk az
U13-as korosztállyal karöltve a 4. helyről várja a tavaszi folytatást.
Meg kell említeni a nagyobbak mellett az óvodásokat, akik nemcsak
egyre többen vannak, de játékukkal sok örömet okoztak számunkra.
De nem feledkezhetünk el az U9 és U11 éves korosztályokról sem,
hiszen talán az ő fejlődésük, tornákon nyújtott teljesítményük a
leglátványosabb. Kui Lajos edző munkájának, valamint a feltételeink
javulásának gyümölcse a remek szereplés!
Az új öltöző, a műfüves pálya, a nyertes pályázatok nem csak a
Labdarúgó Szakosztály munkájára voltak kihatással. A Porcsalmi
Lajos Sporttelepen szinte egész évben gurult a labda. Hétközben
nappal az igazolt labdarúgók, esténként villanyfénynél baráti
társaságok futballoztak. Vasárnaponként színvonalas amatőr
bajnokság zajlik, de nagy sikere volt a cégek közötti tornának is, ahol
minket is meglepett a résztvevők létszáma, hiszen 11 csapat (!) küzdött
meg a bajnoki címért. Hosszú évek után újra egymás ellen léptek
pályára az általános és a középiskolák csapatai is. Reméljük így
sikerült újra feléleszteni a régi hagyományokat!
De, hogy a télen se maradjanak mozgás nélkül a focisták, az
utánpótlás csapatok az Arany-iskola tornatermébe, az amatőrök a
gimnázium tornacsarnokába vonultak, és a hétvégén már az 5. forduló
következik.
Most is megrendezésre kerül a Szilveszter Kupa, amire máris 21
csapat nevezett! Erről és a Kisújszállási Sportegyesülettel kapcsolatos
dolgokról olvashatnak a www.kisujse.hu oldalon.
Végezetül a Labdarúgó Szakosztály nevében ezúton mondok
köszönetet támogatóinknak, Önkormányzatunknak, szurkolóinknak,
hogy mellettünk álltak! Kívánok minden sportbarát számára békés
karácsonyt és boldog, eredményekben gazdag új esztendőt!
Farkas Tamás szakosztályvezető

Eredmények:

Dunaharaszti MTK – Kun-Metalokála Kisújszállási SE 6 : 6
Kun-Metalokála Kisújszállási SE – Fenstherm FSC
3:9
Kun-Metalokála Kisújszállási SE II. – Karcagi SE II.
7:3
Abonyi SE II. - Kun-Metalokála Kisújszállási SE II.
4,5 : 5,5
Kecze István SE-elnök

Érmek, kupák, értékes helyezések a súlyemelők országos versenyein
A Kisújszállási Súlyemelő- és Szabadidő Sportegyesület felnőtt és
utánpótlás korosztályú versenyzői 2010. október, november hónapban
több országos és régiós bajnokságon is dobogóra lépve, eredményesen
szerepeltek. Az egyre erősebb fiúk és lányok érmeket, kupákat, értékes
helyezéseket begyűjtve járultak hozzá a város, az egyesület, a
súlyemelő sportág sikereihez.
2010. október 29-31-én Kisbéren tartották meg a férfi és női
súlyemelő utánpótlás országos bajnokság küzdelmeit. A kisúji
egyesületből hét emelőt neveztek a versenyre. Közülük Budai
Krisztina, Budai Attila, Kiss Milán, Horváth Sándor ezüst, Szoboszlai
Róbert, Mészáros András pedig bronzérmet vehettek át. Ulveczki
Zoltán ifjúsági korcsoportú hetedik helyezést ért el.
2010. november 19-20-án Tatabányán rendezték meg a felnőtt
egyéni súlyemelő országos bajnokságot. Az egyesületet ezúttal egy fő,
Tyukodi András képviselte, aki a +105 kg-os súlycsoportban
versenyezve 120 kg-ot szakított, lökésben pedig 141 kg-ot teljesített.
Ezzel az eredménnyel súlycsoportjában az értékes negyedik helyet
szerezte meg. Telik az idő, így ide kívánkozik egy évfordulóhoz
kapcsolódó megjegyzés. Jövőre, 2011. szeptember 1-jén lesz húsz éve
annak, hogy Tyukodi András Kassán a serdülők súlyemelő Európabajnokságán szakításban 110 kg-ot teljesítve bajnoki címet, lökésben és
összetett versenyben pedig bronzérmet szerzett.

2010. november 27-én a Biharnagybajomi Sportegyesület
súlyemelő szakosztályának meghívására országos kiemelt első
osztályú súlyemelőversenyt tartottak Kelet-Magyarország súlyemelő
szakosztályai részére. Ezen a Juhász Sándor Emlékversenyen a
kisújiakat 26 fő képviselte, sikerrel. Az összesített pontverseny alapján
Szabolcsi Károly tanítványai átvehették ezen országos csapatbajnokság
legeredményesebb egyesületének járó díszes ezüstserleget. Budai
Attila serdülő korcsoportú magyar válogatott, súlycsoportjában
legjobbnak bizonyult, így különdíjban részesült.
A Magyar Súlyemelő Szövetség a 2010. évi ifjúsági Európabajnokságon sikeres olimpiai kvalifikációt kivívó csapatnak, a
felkészítő edzőknek – köztük Szabolcsi Károlynak – 2010. november
3-10. között Egyiptomban, Hurghada üdülővárosban jutalomedzőtábort szervezett.
Az év során elért és az előzőekben felsorolt ered-ményekből is
kitűnik, hogy a kisújszállási súlyemelők – önálló sportegyesületté alakulásuk 15. évében – sport-sikerekben gazdag évet tud-hatnak maguk
mögött. A jubiláló egyesület az óévet hagyományosan most is
disznótorral zárja, melyet december 18-án tartanak a Nagykun
Klubban. Az egye-sület vezetősége köszöni a 2010. évi működéshez,
versenyeztetéshez nyújtott támogatásokat.
Ari Géza

16. oldal

Kisbíró

2010. december 18.

GERGELY LAJOS

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

 JULCSI ÜVEG AJÁNDÉK
Kisújszállás, Széchenyi u. 1.



(A régi Gólya Gyógyszertár helyén, a Református templommal szemben)

 Üveg: poharak, kancsók, vázák, sakk, dísztárgyak
 Vendéglátós: poharak, kiegészítők, éttermi porcelán
 Porcelán: kompótos, süteményes, étkészletek, evőeszköz
 Kristály: cseh, Zsolnai, Hollóházi
 Olasz evőeszközök darabra
 Üzletünkben gravírozást vállalunk.
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00 – 12.00, 14.00 – 18.00,
szombat: 8.00 – 12.00

Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00
Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

A Kisbíró következő száma 2011. február 5-én, szombaton jelenik
meg. Lapzárta 2011. január 28-án, pénteken 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg
elektronikus adathordozón vagy a tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail
címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)
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