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Pincérek, szakácsok, eladók, cukrászok…
Gondoljuk el, mi történhet akkor, ha egy kisváros egyik iskolája
szeptemberben a megszokott négy-öt új osztály helyett kettővel
kevesebbet indít. Látszólag ez nem tűnik problémának, ’két osztállyal
kevesebb lesz, ennyi. Az iskola megmarad, kevesebb dolga lesz a
tanároknak’ – intézhetnék el egy kézlegyintéssel sokan. Ennél
azonban többről van szó.
Legyünk konkrétabbak. Az Illéssy Sándor Baptista
Szakközépiskola és Szakiskoláról van szó, amelynek február
közepén nagy problémával kellett megküzdenie. Kezdjük az elején.
A szakképzés jelenlegi szabályozása szerint létszámkeretet
állapítanak meg a szakképző iskolák által indítható szakmai
csoportok létszámaira. A nyolcadikosok februárban nyújtják be
jelentkezéseiket továbbtanulásra. A középfokú iskoláknak idén
március 11-ig kell visszajelzést adniuk a hozzájuk jelentkezett
tanulónak a sikeres – vagy éppen elutasított – felvételiről. Az Illéssyiskola a szeptemberben induló új tanévre a lány tanulók részére
négy szakmát kínált: az eladó, a pincér, a szakács és új
szakmaként a cukrász szakképzést. Más megközelítésben
szakmánként 14, azaz összesen 56 tanuló, azaz két osztálynyi
gyermek felvételét tervezte. E szakmák képzéséhez az iskola jó
személyi és tárgyi feltételeket tud biztosítani, az elmúlt évek
fejlesztéseinek köszönhetően korszerű, jól felszerelt tanműhellyel,
felkészült szakmai tanárokkal, és tegyük hozzá, hogy jó hírnévvel is
rendelkeznek. Gondoljunk csak az általuk immáron hagyományosan
megrendezett Illéssy Gasztro Kupa országos ételművészeti
versenyre, vagy éppen a más versenyeken elért kiváló tanulói és
tanári eredményekre, amelyekről nemegyszer hírlevelünkben is
olvashattak. Nem véletlen tehát, hogy minden egyes szakára
túljelentkezés volt, összességében több mint másfélszer annyian
jelentkeztek, mint amennyit az iskola fogadhat. Ez jó hír, van tehát
lehetőség arra is, hogy a legjobb tanulmányi eredményű jelentkezőket
előnyben részesítsék.
Az iskola – és hadd tegyem hozzá, hogy a régi és az új
fenntartója, vagyis az önkormányzat és a Baptista Szeretetszolgálat
egyaránt – örömmel nyugtázhatta ezt. Sajnos azonban csak addig,
amíg idén egy február 10-én megjelent és hatályba is lépett a 13/2015.
(II. 10.) kormányrendelet, amely a létszámkeretet több iskolától –
közöttük az Illéssy-iskolától is – megvonta. Mindannyian
megdöbbenve szembesültünk ezzel a helyzettel. Mert mit is jelentett
ez? Gondoljuk csak végig! A tervezett két osztály „elvesztése”
felmenő rendszerben hat osztállyal kisebb iskolát feltételez. Emiatt
évről évre kevesebb közismereti és szakmai tanárra lesz szükség – az
iskola tíz tanári álláshely megszűnését prognosztizálta. A város
egyetlen szakképző intézményéről van szó, melyet számos

kisújszállási és vidéki, többségében lány tanuló választott. Így, ha
máshová kénytelenek menni továbbtanulni, aránytalanul nagy teher
hárul rájuk a napi utazások miatt, nem beszélve arról, hogy aki ezt
nem tudja vállalni, az a választott szakma tanulásáról is lemondani
kényszerül. Hosszabb távon ez a helyzet a gazdaságfejlesztés
szempontjából a városnak és vonzáskörzetének is hátrányos:
gyengülő munkaerő-piaci részvételt jelent, beleértve a képzési helyek
(éttermek, boltok, szállodák) számára a képzett munkaerő-utánpótlás
gyengülését. Az, hogy más iskolák és városok is kerültek hasonló
helyzetbe, bennünket nem vigasztalt.
Az iskolafenntartó Baptista Szeretetszolgálat oktatási vezetése és
az iskola igazgatója, Toldi Attila azonnal megoldást igyekezett találni.
E helyen is megköszönöm, hogy személyem által a képviselőtestületet is megkeresték, ugyanis a közoktatási törvény lehetőséget
biztosít arra, hogy a képviselő-testület véleményt nyilvánítson a
köznevelés egyes kérdéseiben, hangsúlyosan a megyei köznevelésfejlesztési terv kapcsán, ennek pedig része a megyei szakképzési terv
is. Úgy láttuk, hogy a nevezett kormányrendelet felülírja az e tervben
megfogalmazottakat, ezért a február 26-ai képviselő-testületi
ülésünkön sürgősséggel tárgyaltuk e kérdést. Arról döntöttünk, hogy
erre hivatalosan is felhívjuk a döntéshozók figyelmét. Határozatunkat
a döntésünk utáni percekben e-mailben már el is küldtük
tárgyalópartnereinknek. Kevéssel utána, amikor még javában tartott a
testületi ülés, megérkezett a jó hír, hogy előzetes egyeztetéseink
nyomán e probléma megoldódott, az iskola fogadhatja a nevezett
négy szakmacsoportba jelentkezőket.
Hogy miért számolok be e helyen minderről? – kérdezhetik. Nos
azért, mert megtapasztalhattuk azt az együttgondolkodást és
együttműködést, amelynek során mindenki megértette az Illéssyiskola, valamint városunk helyzetét, és mindezek nyomán lépéseket
tettek a minden fél számára megnyugtató megoldás érdekében. E
helyen szeretnék köszönetet mondani dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter úrnak, országgyűlési képviselőnknek
a közbenjárásáért, valamint Szutorisz-Szügyi Csongor úrnak, a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szolnoki Tankerülete
igazgatójának azért, mert elősegítette, hogy a megyei szakképzési
keretszám átcsoportosításával a kisújszállási iskola megkaphassa
a szükséges keretszámokat.
A lényeg azonban: a napokban 56 nyolcadikos diák kézhez kapja
az értesítést arról, hogy felvételt nyert: 2015 szeptemberében tehát
megkezdheti tanulmányait a kisújszállási Illéssy Sándor Baptista
Szakközépiskola és Szakiskolában.
Jó tanulást kívánok nekik!
Kecze István polgármester
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JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014.
december 12-ei rendkívüli, a 2014. december 18-ai soron
következő, a 2015. január 29-ei soron következő és a 2015.
február 26-ai soron következő ülésén hozott döntéseiről
A jegyző az önkormányzati rendeletek kihirdetéséről az
önkormányzat honlapján gondoskodott.
Rendeletek:
30/2014. (XII. 19.) a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014.
(III. 3.) önkormányzati rendelet módosításáról
31/2014. (XII. 19.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe
tartozó gyermekek napközbeni ellátásának intézményi térítési
díjáról szóló 13/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet
módosításáról
32/2014. (XII. 19.) a gyermekek napközbeni ellátásának
intézményi térítési díjairól szóló 50/2012.(XII. 19.)
önkormányzati rendelet módosításáról
1/2015. (I. 29.) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló
9/2013. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
2/2015. (I. 29.) a köztisztviselőket megillető juttatásokról
3/2015. (I. 29.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodás körébe
tartozó szociális ellátásainak intézményi térítési díjáról szóló
14/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
4/2015. (I. 29.) a 2015. évi költségvetésről
5/2015. (II. 27.) a 2014. évi költségvetésről szóló 5/2014. (III.
3.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2015. (II. 27.) a Kisújszállás Város helyi építési szabályzatáról
és szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzati
rendelet módosításáról
7/2015. (II. 27.) a közterületek elnevezésének, valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a
házszám-megállapítás szabályairól
8/2015. (II. 27.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokról
9/2015. (II. 27.) a Nagykunságért Díj alapításáról és
adományozásáról
10/2015. (II. 27.) az önkormányzat által államháztartáson
kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások szabályozásáról szóló
30/2013. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
11/2015. (II. 27.) a helyi adókról szóló 49/2011. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
372/2014. (XII. 12.) Kisújszállás Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2014. december 12-ei rendkívüli ülése
napirendjéről
373/2014. (XII. 12.) rendkívüli önkormányzati támogatás
igényléséről
374/2014. (XII. 18.) Kisújszállás Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2014. december 18-ai zárt napirendjeiről
375/2014. (XII. 18.) Kisújszállás Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2014. december 18-ai ülése
napirendjéről
376/2014. (XII. 18.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
377/2014. (XII. 18.) a Kisújszállási SE részére nyújtott
visszatérítendő támogatás visszatérítési határidejének ismételt
módosításáról
378/2014. (XII. 18.) a helyi adórendszer felülvizsgálatáról
379/2014. (XII. 18.) Kisújszállás Város Önkormányzatának a
szociális ellátások körében végzett munkájáról
380/2014. (XII. 18.) a hulladékudvar 2015. és 2016. évi
üzemeltetéséről
381/2014. (XII. 18.) Kisújszállás város mezőgazdasági
koncepciójának elfogadásáról
382/2014. (XII. 18.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról
383/2014. (XII. 18.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. Iratkezelési
Szabályzatának jóváhagyásáról
384/2014. (XII. 18.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft.
gazdálkodására vonatkozó szabályzatok jóváhagyásáról
385/2014. (XII. 18.) a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás társulási
megállapodásának módosításáról
386/2014. (XII. 18.) a Nagykun Hagyományőrző Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
387/2014. (XII. 18.) az Önkormányzati Társulás az Északalföldi Régió Ivóvízminőségének Javításáért társulási
megállapodásának módosításáról
388/2014. (XII. 18.) a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosításáról
389/2014. (XII. 18.) a „Vigadó Kulturális Központ
bútortermékeinek beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról

390/2014. (XII. 18.) a „Parkgondozási és köztisztasági
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról
391/2014. (XII. 18.) az Önkormányzati tulajdonú beépítetlen
területek tisztántartásáról
392/2014. (XII. 18.) módosító javaslatról a képviselő-testület
2015. évi munkatervének megállapításáról szóló határozati
javaslathoz
393/2014. (XII. 18.) módosító javaslatról a képviselő-testület
2015. évi munkatervének megállapításáról szóló határozati
javaslathoz
394/2014. (XII. 18.) módosító javaslatról a képviselő-testület
2015. évi munkatervének megállapításáról szóló határozati
javaslathoz
395/2014. (XII. 18.) a képviselő-testület 2015. évi
munkatervének megállapításáról
396/2014. (XII. 18.) javaslatról a Kisújszállási Értéktárba felvett
értékek véleményezéséről szóló határozati javaslathoz
397/2014. (XII. 18.) a Kisújszállási Értéktárba felvett értékek
véleményezéséről
398/2014. (XII. 18.) a személyesen érintett Tuka Antal
önkormányzati képviselő döntéshozatalban való részvételéről
399/2014. (XII. 18.) javaslatról a Kisújszállás Városi Ösztöndíj
Alapítvány alapító okiratának módosításához
400/2014. (XII. 18.) javaslatról a Kisújszállás Városi Ösztöndíj
Alapítvány alapító okiratának módosításához
401/2014. (XII. 18.) javaslatról a Kisújszállás Városi Ösztöndíj
Alapítvány alapító okiratának módosításához
402/2014. (XII. 18.) javaslatról a Kisújszállás Városi Ösztöndíj
Alapítvány alapító okiratának módosításához
403/2014. (XII. 18.) javaslatról a Kisújszállás Városi Ösztöndíj
Alapítvány Kuratóriuma Működési Szabályzatának
módosításához
404/2014. (XII. 18.) javaslatról a Kisújszállás Városi Ösztöndíj
Alapítvány alapító okiratának módosításához
405/2014. (XII. 18.) javaslatról a Kisújszállás Városi Ösztöndíj
Alapítvány alapító okiratának módosításához
406/2014. (XII. 18.) a Kisújszállás Városi Ösztöndíj Alapítvány
alapító okiratának módosításáról
407/2014. (XII. 18.) köszönetnyilvánításról a Kisújszállás
Városi Ösztöndíj Alapítvány munkájáért
408/2014. (XII. 18.) a Kisújszállási Polgármesterei Hivatal
2014. évi beszámolójának elfogadásáról
409/2014. (XII. 18.) az Állami Számvevőszék vezetőjének
figyelemfelhívó levelében foglalt javaslatok végrehajtásáról
410/2014. (XII. 18.) „A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyhakertje programhoz való 2015.
évi csatlakozásról
1/2015. (I. 29.) módosító javaslatról a Kisújszállás Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülése
napirendjéhez
2/2015. (I. 29.) módosító javaslatról Kisújszállás Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-ei ülése
napirendjéhez
3/2015. (I. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. január 29-ei zárt ülése napirendjeiről
4/2015. (I. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. január 29-ei ülése napirendjéről
5/2015. (I. 29.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
6/2015. (I. 29.) módosító javaslatról a képviselő-testület 2015.
évi jogalkotási tervének megállapításáról szóló határozati
javaslathoz
7/2015. (I. 29.) módosító javaslatról a képviselő-testület 2015.
évi jogalkotási tervének megállapításáról szóló határozati
javaslathoz
8/2015. (I. 29.) a képviselő-testület 2015. évi jogalkotási
tervének megállapításáról
9/2015. (I. 29.) a szociális ellátás helyi szabályainak
felülvizsgálatához koncepció elfogadásáról
10/2015. (I. 29.) a kisújszállási idősek otthona határozatlan idejű
engedélyéhez szükséges feltételek megteremtésére vonatkozó
szakmai program elfogadásáról és a kisújszállási szociális és
gyermekjóléti intézmények átadásáról szóló megállapodás
módosításáról
11/2015. (I. 29.) megállapodás a Kisújszállási Térségi Szociális
Otthon és Alapszolgáltatási Központ székhelyének bérletéről
12/2015. (I. 29.) az önkormányzat 2015. évi rendezvény- és
kiadványtervéről
13/2015. (I. 29.) módosító javaslatról a Kisújszállási
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi belvízrendezési
munkáinak elvégzéséről, valamint a 2015. évben tervezett
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról, feladatokról és
a belvízelvezető rendszerben tervezett átépítési munkákról című

határozati javaslathoz
14/2015. (I. 29.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. 2014. évi belvízrendezési munkáinak elvégzéséről,
valamint a 2015. évben tervezett csapadékvíz elvezetési,
karbantartási munkákról, feladatokról és a belvízelvezető
rendszerben tervezett átépítési munkákról
15/2015. (I. 29.) a költségvetési évet követő három évre szóló
költségvetési kitekintésről
16/2015. (I. 29.) a Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási
Központ részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról
17/2015. (I. 29.) módosító javaslatról a Humán Erőforrás
Bizottság tagjának megválasztásáról szóló határozati
javaslathoz
18/2015. (I. 29.) a Humán Erőforrás Bizottság tagjának
megválasztásáról
19/2015. (I. 29.) köszönetnyilvánításról Janó Lajos nem
képviselő bizottsági tag részére
20/2015. (I. 29.) a 2014. évi szociális földprogram
megvalósulásáról, a bővítés 2015. évi lehetőségeiről
21/2015. (I. 29.) Kisújszállás Város Önkormányzata és
Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti
megállapodás felülvizsgálatáról
22/2015. (I. 29.) a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum IV.
negyedéves munkájáról
23/2015. (I. 29.) módosító javaslatról a KEOP-5.5.0
konstrukcióra benyújtott „Kisújszállás közvilágítás
korszerűsítése LED lámpatestek alkalmazásával” nyertes
pályázat kivitelezőjének kiválasztásáról szóló határozati
javaslathoz
24/2015. (I. 29.) a KEOP-5.5.0 konstrukcióra benyújtott
„Kisújszállás közvilágítás korszerűsítése LED lámpatestek
alkalmazásával”
nyertes
pályázat
kivitelezőjének
kiválasztásáról
25/2015. (I. 29.) a „Kisúj Hazavár” vállalkozásfejlesztési
program koncepciójának elfogadásáról
26/2015. (I. 29.) a polgármester szabadságának ütemezéséről
27/2015. (I. 29.) az önkormányzat 2015. parlagfű-mentesítési
tevékenységének támogatásáról
28/2015. (I. 29.) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfűmentesítési Alaphoz történő 2015. évi csatlakozásról
33/2015. (II. 26.) módosító javaslatról Kisújszállás Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai
ülése napirendjéhez
34/2015. (II. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. február 26-ai zárt ülése
napirendjeiről
35/2015. (II. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata
Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülése napirendjéről
36/2015. (II. 26.) állásfoglalásról az Illéssy Sándor Baptista
Szakközépiskola és Szakiskola szakmaszerkezeti átalakításával
kapcsolatosan
37/2015. (II. 26.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámoló elfogadásáról
38/2015. (II. 26.) Kisújszállás Város Településszerkezeti
tervének módosításáról
39/2015. (II. 26.) módosító javaslatról a szociális és
gyermekvédelmi támogatásokról szóló rendelettervezethez
40/2015. (II. 26.) módosító javaslatról az önkormányzat által
államháztartáson kívülre nyújtott pénzeszköz-átadások
szabályozásáról szóló 30/2013. (XI. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezethez
41/2015. (II. 26.) Kisújszállás Város Önkormányzata 2015. évi
közbeszerzési tervének elfogadásáról
42/2015. (II. 26.) a Porcsalmi Lajos Sporttelep felújításának
befejezésére
43/2015. (II. 26.) a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési,
fenntartási feladatainak ellátásáról
44/2015. (II. 26.) a 2015. évi belvízelvezető rendszer fejlesztési
és karbantartási keretének felosztásáról
45/2015. (II. 26.) a III. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátási
szerződésének módosításáról
46/2015. (II. 26.) a 171337/2013. azonosítószámú vis maior
támogatás maradványáról történő lemondásról
A képviselő-testület 2015. évi munkaterve szerinti soron
következő ülését, 2015. március 31-én (kedden), 13.00 órai
kezdettel tartja.

A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi könyvtárban és
a www.kisujszallas.hu városi honlapon.
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MEGHÍVÓ
az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc
emlékének kisújszállási
ünnepi programjaira

Március 13-án, pénteken:
11 órakor a Déli temetőben:

MEGEMLÉKEZÉS AZ ILLÉSSY-SÍRKERTBEN
ÉS KESZI HAJDÚ LAJOS SÍRJÁNÁL
majd iskolai ünnepség keretében
12 órakor Illéssy Sándor mellszobránál
(az Illéssy-iskola udvarán)
Beszédet mond: Varga Anikó tanárnő
Rendező: az Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola
és Szakiskola
Március 14-én, szombaton
17 órakor az Illéssy–Kossuth-emlékkapunál:

FÁKLYÁS MEGEMLÉKEZÉS
Útvonal: Illéssy–Kossuth-emlékkapu – Illéssy utca –
Arany János utca – Kálvin park – Szabadság utca –
Piac utca – Kossuth u. 2. szám alatti iskola.
A felvonulás útvonalának állomásain,
az emlékkapunál, Kossuth Lajos,
Illéssy Sándor és Illéssy János mellszobránál,
valamint a Kossuth-domborműnél
a rendező Városvédő és -Szépítő Egyesület,
valamint városunk iskolái tartanak rövid
megemlékezéseket.
Az Illéssy–Kossuth-emlékkapunál beszédet mond:
Dr. Kui Gábor aljegyző
Közreműködnek a 48-as Olvasókör népdalkörei,
a Nagykun Huszár Bandérium, valamint városunk
általános és középiskoláinak diákjai, tanárai
A Városvédő és -Szépítő Egyesület kéri a fáklyás
felvonuláshoz csatlakozókat, hogy lehetőség szerint
hozzanak magukkal gyertyát, fáklyát.

19 órakor a 48-as Olvasókör székházában:

3. oldal
Március 15-én, vasárnap
10 órakor a Református templomban:

ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Igét hirdet: Szilágyi Gábor református elnöklelkész
11 órakor a Városháza előtt:

VÁROSI ÜNNEPSÉG
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Kovács Tibor alpolgármester

„Zúgjatok, harangok!”
a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium
tanulóinak emlékműsora
Felkészítő: Bereczki Ágnes tanárnő

KOSZORÚZÁS AZ 1848/49-ES EMLÉKMŰNÉL
A városi ünnepségben közreműködik:
a Mellofon Fúvósegyüttes Szálkai János karnagy
vezényletével és a Nagykun Nádor Huszárbandérium
*****
Március 15-én 15.00 órakor a Kossuth Lajos u. 2. szám alatti
iskolaépület udvarán:
A mi március 15-énk – A mi Kossuth utcánk
Petőfi Sándor: Nemzeti dal – közös versmondás
E programmal Kisújszállás is kapcsolódik
„A mi március 15-énk!” című országos programhoz.
A Honvédelmi Minisztérium azzal a kéréssel fordult azokhoz
a településekhez, amelyekben Kossuth Lajosról vagy
Petőfi Sándorról elnevezett utca vagy tér van, hogy
2015. március 15-én ezen utcákon gyűljenek össze,
és 15.00 órakor együtt szavalják el a Nemzeti dalt. „167 évvel
ezelőtt ugyanis ebben az időpontban osztották ki a Nemzeti
Múzeum kertjében összegyűlt tömegnek
a 12 pontot, és ekkor vált ismertté és lett a szabadság
himnusza Petőfi verse” – olvashatjuk a felhívásban.

Az ünnepi programokra
tisztelettel várnak minden kedves érdeklődőt
a rendezők:
Kisújszállás Város Önkormányzata,
Kisújszállási Református Egyházközség,
Illéssy Sándor Baptista Szakközépiskola és Szakiskola,
Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium,
48-as Olvasókör
Móricz Zsigmond Református Kollégium,
Gimnázium, Szakközépiskola és Általános Iskola
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
Városvédő és -Szépítő Egyesület

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

*****

Az Olvasókör épületének falán lévő emléktábla
megkoszorúzása, majd társas vacsora
Rendező: a ’48-as Olvasókör

Kérjük, hogy akik koszorút, virágot kívánnak elhelyezni
az ünnepség során, e szándékukat
március 13-án, 10 óráig jelezzék a rendezőknek,
a városi ünnepséghez kapcsolódó koszorúzás esetén
az 59/520-246-os telefonszámon, a szervezes@kisujszallas.hu
e-mail címen vagy a Városháza 27-28. sz. irodájában.

* * * **

4. oldal

Kisbíró

MEGKÉRDEZTÜK...
Miért tartja fontosnak a szelektív hulladékgyűjtést?
Ferenczné Subicz Katalin
tanítónő
Teljes mértékben támogatom és
igyekszem népszerűsíteni. Fontosnak
tartom a környezetünk, a földünk
megóvását, tisztántartását, hiszen nem
mindegy, milyen környezetben élünk.
Azzal, hogy odafigyelünk a keletkező
hulladék megfelelő kezelésére, nem csak
pénzt és energiát takarítunk meg,
hanem élhetőbbé is tesszük a környezetünket. Szerintem ez nagyon
fontos.
Ferenczi Erzsébet
bolti eladó
Szerintem nagyon sok pénzt és energiát
spórolnánk meg, ha újra feldolgoznánk
a kidobott hulladékainkat. Én is
szelektíven gyűjtöm a szemetet, mert
remélem, hogy ezzel hozzájárulhatok a
környezet megóvásához.

Váradi János
nyugdíjas
Fontosnak tartom, hogy a szemét arra
alkalmas része újrahasznosításra
kerüljön, és így védjük a környezetet.
Otthon én is szelektíven gyűjtöm a
hulladékot, mert így könnyebb
feldolgozni, amivel energiát és pénzt
spórolhatunk.

Mészáros Gabriella Éva
technikai dolgozó
Amióta lehetőségem van rá, azóta
szelektíven gyűjtöm a hulladékot. Azon
túl, hogy kíméljük a környezetünket,
nagyon sokat lehet vele spórolni, hiszen
a szétválogatott szemetet ingyen viszik
el. Szerintem fontos lenne
népszerűsíteni a szelektív
hulladékgyűjtés hasznát és azt, hogy
ingyen van, így talán még többen élnének a lehetőséggel.

2015. március 7.
Kisúj még mindig hazavár

A képviselő-testület megtette az első lépéseket a vállalkozásfejlesztés
önkormányzati támogatásának megújítása terén.Kiemelt célként határozta
meg a testület a fiatalokat jellemző innovatív megoldások piacra
kerülésének segítését, ami a 35 év alattiakra terjed ki. A támogatás, amit
nyújt a létrehozott négymillió forintos keretből visszatérítendő, és a
vállalkozás indításának adminisztratív terheit csökkenti legfeljebb 200 ezer
forinttal, továbbá védjegy, szabadalmi oltalom megszerzéséhez további 500
ezer forint összegű forrást lehet nyújtani.
További támogatást jelent 2016. január elsejétől, hogy az iparűzési adó
alól mentes az induló vállalkozás az első két adóévben 2,5 millió forint
korrigált árbevételig.
Akinek felkeltette az érdeklődését a lehetőség, keresse honlapunkon a
rendelettárban az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott
pénzeszközátadások szabályozásáról szóló 30/2013. (XI. 27.)
önkormányzati rendeletet, vagy érdeklődjön a Polgármesteri Hivatalban a
jegyzőnél.
Dr. Varga Zsolt jegyző

Önkormányzati pályázatokról
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ebben az évben
is pályázatokat írt ki civil szervezetek támogatására.
Az előző évekhez hasonlóan az érintettek támogatást kérhettek
rendezvények támogatására, székházaik üzemeltetésére, kiadványok
megjelentetésére, sportprogramok megvalósítására, nyári táborok
szervezésére, valamint parlagfű-mentesítésre.
A fentiekből két – a rendezvények támogatására és a székházak
üzemeltetésére kiírt – pályázatot már el is bírált a Humán Erőforrás
Bizottság, hiszen fontos, hogy már a márciusi rendezvények
megvalósításához is segítséget nyújthasson az önkormányzat, de a
székházak karbantartása is sürgető lehet a tél elmúltával.
A helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési
költségségeinek támogatására összesen hét pályázat érkezett. Az
önkormányzat 500 000 forintot fordított erre a célra. A városi társadalmi
(civil) szervezetek rendezvényeinek támogatására huszonhárom pályázat
érkezett be. Az önkormányzat mindegyiket támogatta, összesen 1 000 000
forinttal segíti a civil szervezetek idei rendezvényeinek megvalósulását.
Az önkormányzat pályázatot írt ki a városban 2015-ben megrendezésre
kerülő szabadidősport-programok, valamint az utánpótlás-nevelés
támogatására is. A tervezett tizenhét sporteseményt a bíráló bizottság
összesen 1 millió forinttal támogatta, az utánpótlás-nevelésre pedig 2
sportegyesület összesen 3,4 millió forint támogatást kapott.
Az elbírálás során fontos szempont volt, hogy a támogatott
rendezvények a lakosság számára nyitott programok legyenek, és
városunkban rendezzék meg azokat. A pályázatok eredményeit az
érdeklődők a városi honlapon megtekinthetik.
Bízunk abban, hogy az önkormányzat segítségével idén is sok színes,
szórakoztató eseménnyel gazdagodhat a kisújszállási programtár, melyekről
itt, a Kisbíró hasábjain is igyekszünk majd beszámolni.
(Szerk.)

Közszolgáltatás hatékonyan – ismét a szelektív gyűjtésről
A tudatos, környezetbarát, hatékony hulladékszállítási és -ártalmatlanítási közszolgáltatás folyamatosan napirenden van a képviselő-testület
előtt. De a Polgármesteri Hivatal és a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. szakemberei is törik a fejüket, hogyan lehetne a
lakosságot aktívabbá tenni a szelektív hulladékgyűjtést illetően.
Úgy érezzük, van néhány tény, amit nem, vagy csak részben ismer a város lakossága, így igyekszünk minden lehetőséget kihasználni az
ismeretek bővítésére, az összefogás erősítésére. Lássuk a tényeket egy kicsit az eddig megszokottól eltérő nézőpontból, a lakosság anyagi
érdekeire, szívére és kötődésére is számítva.
Az önkormányzat tulajdonában áll a közszolgáltatást nyújtó Városgazdálkodási Nonprofit Kft., így a cég a városé, tehát Önöké is. Közös
az érdekünk, hogy az általuk ellátott közfeladatok, szolgáltatások olcsón, mégis hatékonyan legyenek ellátva. Ha azt akarjuk, hogy több pénz
jusson a belvízelvezető árkok, az utak, a járdák és parkok üzemeltetésére, karbantartására, nekünk is segítenünk kell. Ennek legegyszerűbb
módja a szelektív hulladékgyűjtés. Ha nő a szelektíven gyűjtött hulladék aránya, kevesebb a szállítási és hulladéklerakási díj, a szelektív
hulladék feldolgozásából származó bevétel pedig nő. Ez alapján döntött a képviselő-testület úgy, hogy ha a szelektíven gyűjtött hulladék
aránya eléri az összes szolgáltatónak átadott hulladék felét, díjmentes lesz a lakosságnak a szemétszállítás.
Kérjük, támogassák az önkormányzat törekvését! Együtt többre jutunk.
Dr. Varga Zsolt jegyző
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Közfoglalkoztatás képzéssel
Kisújszállás Város Önkormányzata 2014 novemberében pályázatot
nyújtott be a téli közfoglalkoztatás megvalósítására. A program
2014. december 1-jétől 2015. március 31-ig tart.
Városunkban idén 2014. december 1-jén 80 fő kezdte el a
programot, melynek fő része a képzés, ami a közfoglalkoztatott
számára a korábbi szabályokhoz hasonlóan ingyenes és kötelező.
A képzéseket európai uniós forrásból finanszírozza a Kormány,
azok a Szolnoki Műszaki Szakközép- és Szakiskola, a szolnoki
Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft., illetve a gyöngyösi
”IOSZIA” Duális Szakképzési és Felnőttképzési Intézmény Kft.
szervezésében valósultak meg.
Az elméleti és gyakorlati oktatást helyben az Illéssy Sándor
Baptista Szakközépiskola és Szakiskola, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthon és a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
végzi. 20-20 fő segédmezőgazdász, települési szolgáltató és
térkőburkoló betanító képzéseken vehetett részt. 20 főnek a
gyermek- és ifjúsági felügyelő OKJ-s képzése még tart.
Finta Orsolya osztályvezető

A belvízelvezető rendszer fejlesztési és karbantartási
munkálatairól
Városunk egyik legnagyobb beruházása volt az elmúlt években a
belvízelvezető rendszer kiépítése. Az önkormányzat sikeres
pályázatoknak köszönhetően 2010–2012 között több mint 1 milliárd
forintot fordíthatott arra, hogy a város déli és nyugati részén kiépítse
a belvizet a Kakat-csatornába elvezető rendszert, ezzel
megakadályozza azt, hogy nagy esők idején és jelentősebb tavaszi
hóolvadáskor a csapadékvíz a város lakott területén belül megálljon
és lakóházakat veszélyeztessen. Tapasztalhattuk a belvízelvezető
rendszer eredményességét, hiszen a kiépítése óta a lakosság részéről
ilyen panaszok nem érkeztek.
Az elkészült belvízelvezető rendszert azonban folyamatosan
rendben kell tartani, fejleszteni kell, mert csak így töltheti be
feladatát. Annak ellenére, hogy az elmúlt években pályázat nem adott
lehetőséget újabb projektek megvalósítására, önkormányzatunk
minden évben - a rendelkezésre álló forrás függvényében különböző mértékű fejlesztési és karbantartási munkákat valósított és
valósít meg. Így lesz ez idén is, amikor is a bel- és csapadékvízelvezetést érintő fejlesztési és karbantartási munkálatok folytatódnak
a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kivitelezésében.
Ezek során a város több pontján a belvízelvezető rendszert érintő
rekonstrukciós, átépítési és építési munkák fognak megvalósulni.
Hogy pontosan hol kerül sor ilyen munkálatokra, azt a városi
honlapon az érdeklődők megtekinthetik, de a Polgármesteri
Hivatalban is szívesen adunk erről tájékoztatást.
Szeretném azonban felhívni a tisztelt lakosság figyelmét arra,
hogy a belvízelvezető rendszer karbantartása nemcsak az
önkormányzat felelőssége, hanem a lakosoké is. Ha ingatlanjaink
előtt nem tartjuk rendben az árkokat, átereszeket, akkor
akadályozzuk a víz elfolyását. E kötelességünket helyi rendelet is
megfogalmazza: a közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról
szóló 29/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése
értelmében az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója az
ingatlan körüli közterületen továbbra is köteles a csapadékvízelvezető árok, áteresz karbantartásáról, a csapadékvíz
Pintér Gyula
zavartalan lefolyásáról gondoskodni.

5. oldal
Átalakult szociális ellátások –
néhány praktikus információ

Az Országgyűlés döntése alapján 2015. március 1-jétől átalakult a
szociális ellátások rendszere. Amint arról már tájékoztatást adtunk,
az aktív korúak ellátásával kapcsolatos ügyintézés átkerült a Karcagi
Járási Hivatalhoz, a méltányossági közgyógyellátás
továbbfolyósításra kerül a változást megelőző napon ellátott részére,
a lakásfenntartási támogatás pedig közszolgáltatások díjának
támogatása néven, 500 forinttal kisebb összegben segít a rászoruló
családoknak.
Igyekeztünk mindent elkövetni a zökkenőmentes átállás
érdekében. Ha valaki ügyet szeretne intézni, az ügyfélhívó
segítségével már a bejelentkezésnél tájékoztatást kap, melyik
irodában intézik ügyét. Ehhez segítséget nyújtunk a Városházára
érkezőknek a portán szolgálatot teljesítő dolgozónk útján is.
A méltányossági közgyógyellátás továbbfolyósítása ügyében az
ellátás megszűnése esetén ebben az évben hivatalból kerül az ellátás
megállapításra, a jogosultnak a hivatal megkeresésére csak arról kell
nyilatkoznia, melyik gyógyszertárban kívánja a receptjeit kiváltani.
Ha ezt nem teszi meg, akkor is jár az ellátás, de az önkormányzat
határozza meg, hol váltják be a receptjét.
A lakásfenntartási támogatás új neve közszolgáltatások díjának
támogatása. Akinek a lakásfenntartási támogatást ebben az évben
állapítottuk meg, annak nincs semmi teendője, az ellátás 500
forinttal csökkentve folyamatosan utalásra kerül a szolgáltatónak,
vagy biztosítjuk a tüzelőutalványt. Erről az érintettek részére
március elején határozatot küldünk.
Bízunk abban, hogy sikerült ügyfélbarát megoldásokkal
áthidalni az átállás nehézségeit, de akinek bármilyen kérdése,
esetleg észrevétele van, várjuk ügyfélfogadási időben, vagy
tájékozódhat önkormányzatunk honlapján.
Dr. Varga Zsolt jegyző

A közterület-elnevezés és házszámozás
kérdéseiről
A közigazgatás fejlesztése, valamint az ügyfelek érdekében
központi címregiszter készül. Jó hír az érintetteknek, hogy végre
egyszerűen, olcsón, a lakosság legkisebb ügyintézési terhe mellett
rendbe lehet tenni a házszámokat, biztosítva, hogy akár a
katasztrófavédelem, akár a mentők vagy a postás könnyen
megtalálja az ingatlant.
Ebben az évben kell a feladatot a jegyzőknek végrehajtani úgy,
hogy egy egységes nyilvántartás jöjjön létre, amiből bármelyik
hatóság, így a földhivatal is tudni fogja, melyik helyrajzi számhoz
milyen közterület, melyik házszáma tartozik. A közterületeket már
nem csak belterületen, de külterületen is el kell nevezni, sőt a
tanyákat is.
A feladat végrehajtásához felül kellett vizsgálni a közterületelnevezés és házszámozás szabályait tartalmazó önkormányzati
rendeletet. A házszámozást a lakossággal együttműködve kívánjuk
végrehajtani, melyhez segítséget nyújt majd a későbbi időpontban
meghirdetett közmeghallgatás. Jogszabályi előírás alapján a tanyák
elnevezésében együttműködünk azok tulajdonosaival.
Már most felhívjuk a gazdálkodó szervezetek, vállalkozók és
magánszemélyek figyelmét, hogy a közterület elnevezésének és a
házszámok bejegyzése a különböző nyilvántartásokba díjtalan.
Dr. Varga Zsolt jegyző
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Bemutatkoznak a leendő tanító nénik
„Jót s jól. Ebben áll a nagy titok.”
(Kazinczy Ferenc)
Kedves iskolába induló Gyerekek! Kedves Szülők!
A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő iskolánk,
a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium
a 2015/2016-os tanévben két első osztály indítását tervezi.
Pokorádi Zoltánné vagyok, a szülőknek és gyermekeiknek hosszú évek óta már csak Pici néni.
Első osztályos nevelőnek lenni különleges, izgalmas és nagyon felelősségteljes feladat. Ennek a
kihívásnak igyekszem megfelelni immár 39 éve. Pályám során mindig arra törekedtem, hogy az
iskolakezdő gyermekeket zökkenőmentesen, fokozatosan vezessem át az óvodai életből az iskolai
életbe. Fontosnak tartom, hogy a játékosság beépüljön az ismeretszerzésbe, a tanulás folyamatába.
Számtalan képességfejlesztő könyvet és foglalkoztató füzetet szerkesztettem és publikáltam a helyi
kiadó gondozásában. Ma már elmondhatom, hogy oktatási segédleteimet az ország több
óvodájában és általános iskolájában is használják.Változatlan izgalommal és szeretettel várom
leendő kisdiákjaimat.
Vadas Ilona tanítónő vagyok, a gyerekek Ici néninek hívnak. Az első osztályos ének-zeneis
tanulókkal énekórákon találkozunk. Az óvodákban jól megtanult játékdalokat felhasználva
ismerkedünk a zenei elemekkel. Nagyon szeretünk együtt muzsikálni, éneklésünket
ritmushangszerekkel, furulyával kísérjük. Több évtizedes munkámban fontosnak tartom az
igényes zene megismerését, megértését, élvezetét majd művelését. Tanítványaimmal szeretünk
hangversenyekre járni, ahová a szülők is velünk tartanak. A „Diri-dongó” kórusunk minden évben
több rendezvényen fellép, tavasszal pedig minősítő hangversenyen szerepel. A kórusunk
eredményes munkáját számos aranyoklevél bizonyítja. Szeretném, ha kihasználnánk a „Kodálymódszer” adta lehetőségeket az emelt szintű ének-zene osztályokban!
„Zene nélkül lehet élni, de nem érdemes!”
Az iskolaotthonos osztály két tanító nénije:
Budainé Nagy Erzsébet vagyok, 32 éve tanítok 1-2. osztályos gyerekeket. Tanóráimon nagy
gondot fordítok a tanulók egyéni képességeinek fejlesztésére, tehetséggondozásra,
felzárkóztatásra, amelyeket segít az új módszerek és tanulásszervezési módok alkalmazása. Célom
az érzelmi biztonságot nyújtó szeretetteljes légkör megteremtése, ahol az ismeretek megszerzése
élménnyé, játékossá válik. Igyekszem a rám bízott gyerekeket képességeikhez mérten a legtöbb
tudás birtokába juttatni. Az iskolaotthonos oktatási forma keretein belül számtalan lehetőségünk
van a tanórák között a kötetlenebb együttlétre, a játékra, táncra, szabadidős tevékenységekre.
Diákjaim örömmel szerepelnek, táncolnak rendezvényeken, alapítványi bálokon. Kedves
Elsősök! Ne izguljatok az iskolakezdés miatt! Szüleitekkel együtt mindenben segítünk titeket.
Kerekesné Szűcs Ibolya tanítónő vagyok, 27 éve tanítom az apróságokat. Munkám során
felhasználom óvónői tapasztalataimat, hiszen a gyermekek szinte még ovisok, amikor iskolába
érkeznek. Játékosan, felfedezve tanulunk, barangolunk a számok világában, így apró lépésenként
válunk igazi iskolásokká. Az iskolaotthonos oktatásszervezési formában egész nap együtt a csapat,
jobban megismerjük egymást, könnyebb a segítségadás, és több időnk van a számolásra, a
környezettel való ismerkedésre, a kezek ügyesítésére és a lélek mellett a test nevelésére. A foglalkozásokba szívesen bevonjuk a szülőket, nagyszülőket, szakembereket is. A nyugodt, derűs,
kiegyensúlyozott fejlődéshez ad otthont osztályunk.
Találkozhatunk a fogadóórákon, a nyílt napokon, valamint a Kossuth-vár-játékok során.
Kérem, figyeljék az óvodai és iskolai hirdetőtáblákat.
Mindenkit szeretettel várunk.
A tanító nénik
Weöres Sándor: Tavaszköszöntő

Sándor napján megszakad a tél,
József napján eltűnik a szél,
Zsákban Benedek
hoz majd meleget,
nincs több fázás, boldog, aki él.

Már közhírré szétdoboltatik:
minden kislány férjhez adatik,
szőkék legelébb,
aztán feketék,
végül barnák és a maradék.
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A Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola
Arany János Általános Iskola Tagintézménye
szeretettel várja a leendő első osztályosokat!
„…legyetek jó fák és teremjetek jó gyümölcsöt…, mert gyümölcséről ismerik meg a fát.” (Máté 12, 33.)
Kérjük, engedjék meg, hogy az iskolánkban 2015 szeptemberétől indítani tervezett első osztályok tanító nénijeit röviden
bemutassuk. Az utóbbi évek kedvező tapasztalataira alapozva a pedagógusok tantárgycsoportos felosztásban foglalkoznak a
gyerekekkel. Munkájukat fejlett informatikai háttér, aktív táblák és internet-hozzáférés is segíti. Az oktatás mellett fontosnak
tartjuk a diákok nevelését is, melyben elsősorban a Biblia tanításait vesszük alapul, és nem utolsósorban a személyes
példamutatást tartjuk a legfontosabbnak. Szeretettel, türelemmel kell nevelnünk a ránk bízott gyermekeket, tenni ezt a családdal
karöltve, hiszen közös felelősségünk, hogy a jövő számára boldog és értékes felnőttekké váljanak.
Ők lesznek az elsős osztályok tanítónői
Tamási Mária több évtizede
Jakobiczné Kovács Andrea
nagy odaadással neveli,
saját gyermekei is
oktatja iskolánkban az 1-2.
kisiskolások, tanítóként,
osztályos tanulókat.
informatikatanárként, a
Tapasztalatai és az elvégzett
legmodernebb módszerek és
továbbképzéseken megszerzett
eszközök felhasználásával tud
tudása alapján eredményesen
a kicsik felé fordulni.
alkalmazza a
Tehetségfejlesztő szakvizsgás
kompetenciafejlesztést már
pedagógusként a képzésen
első osztálytól kezdve. A szorobán matematikai eszköz szerzett ismereteit munkájában is kamatoztatja. A szorobán
használatával igen eredményesen fejleszti a gyerekek használatát több évfolyamon is sikerrel oktatja a
számolási készségét, több tanulói versenyeredménnyel is gyermekeknek.
büszkélkedhet.
Váradi-Szabó Szilvia tanító
Máténé Varga Rózsa
néni saját gyermekei is most
hitvallása szerint az első
cseperednek. Testnevelést
osztály meghatározó egy
tanító pedagógusként diákjait
gyermek olvasás- és
a rendszeres testmozgásra,
írástanulásában. Ennek
egészséges életmódra neveli.
szellemében differenciált
Nagy lelkesedéssel és kiváló
tanulásszervezési módokkal
eredményekkel vezeti be már
juttatja magasabb és
a legkisebbeket is a
magasabb szintre tanulóit.
kosárlabda rejtelmeibe.
Pedagógusaink meggyőződése, hogy első osztályos tanítónak lenni nehéz,
de ugyanakkor ez a legszebb és leghálásabb feladat, amit egy tanító kívánhat magának.
Várjuk a korábbi években megszokott OvIskola foglalkozásainkra az óvodásokat és szüleiket
minden szerdán 15:30 órától a Szabadság téri iskolában!
Az iskola nevelőtestülete

Kedves Szülők!
Gyermekük hamarosan újabb állomáshoz ér.
Kitárul előtte az iskola kapuja, belép a betűk
és a számok birodalmába. Az elkövetkezendő időszak izgalmas napokat rejteget
mind az Önök, mind Gyermekük számára!
A Móricz Zsigmond Református Kollégium,
Gimnázium, Szakközépiskola Arany János
Általános Iskola tagintézmé-nyének minden
pedagógusa sok szeretettel várja Önöket és
Gyermeküket az Oviskola foglalkozásaira!
A foglalkozásokon a gyerekek megismerkedhetnek iskolánkkal, találkozhatnak
pedagógusainkkal.
Idegen
nyelvi,
számítógépes, kézműves, bibliai
és
sportfoglalkozásokon vehetnek részt.

Az Oviskola szerdánként délután 15 óra 30
perckor kezdődik, és 16 óra 15 perctől 17
óráig Ovitorna követi. Helyszín: Szabadság
téri iskola (Szabadság tér 2.)
Részletes programterv
március 4.: Várjuk együtt a tavaszt!
március 11.: Barátunk a számítógép
március 18.: Játékos Biblia
március 25.: Beszéljünk németül és angolul
április 1.: Suli-buli
Mindenkit sok szeretettel várunk!
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Ismét pályázatot nyertünk!
A TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0038 kódszámú pályázaton a Móricz
Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola
és Általános Iskola Arany János Általános Iskola Tagintézménye
„Legyünk egészségesebbek és fittebbek a Móricz Zsigmond
Református Kollégiumban” projektjével az értékelési szakasz után
14.999.041 Ft-ot nyert.
A pályázatban – amelyben, változatos projektek, szakkör és
témahét valósul meg – a teljes iskolai tanulóközösség, valamint 30
pedagógus vesz részt. A projekt időtartama a 2014/2015-ös iskolai
tanév, és a hozzá tartozó tábori időszak.
Tevékenységeink között a sport (úszás, kerékpározás, szánkózás,
Mikulás-napi sor- és váltóverseny, túrázás stb.) mint a legjelentősebb
tevékenység szerepel. Ezen kívül iskolai konyhakertet hozunk létre és
működtetünk, hogy formáljuk a táplálkozási ismereteket és
szokásokat. A kerékpáros közlekedés szabályait, fontosságát külön
szakkör keretein belül sajátíthatják el a gyerekek, míg az úszást a tanév
utolsó harmadában tanulhatják meg. A tanulók megismerkedhetnek a
vízfogyasztás fontosságával, és az ezzel kapcsolatos összefüggésekkel
elméletben és gyakorlatban. A tevékenységeinket, partnereinket egy
internetes interaktív diákújságon, blogon keresztül mutatjuk be, majd
egy flashmob szervezésével hívjuk fel a figyelmet az egészség
fontosságára. A nyári időszak táborait a pályázati lehetőségnek
megfelelően tudtuk színesíteni, melyben szerepel vízi- és gyalogtúra,
de több más, az egészséges életmódra irányuló témahét is.
A pályázatunk központi eseménye a májusban megrendezésre kerülő
sportnap, amelyen tanulóink és családtagjaik megismerhetik és
kipróbálhatják azokat a tevékenységeket, mozgásformákat, amelyeket
a projektbe beépítettünk.
A pályázatban elnyert támogatás most lehetőséget ad a diákoknak
bekapcsolódni olyan tevékenységekbe, amelyekre eddig forráshiány
miatt nem nyílt lehetőség. Célunk megismertetni tanulóinkkal azokat
az új értékeket, mozgásformákat, tevékenységeket, melyek nyomán
egyre tudatosabban élő, mozgást szerető, az egészséges életmódot
fontosnak tartó fiatalokká válhatnak. Mindezt új eszközökkel
szeretnénk elérni, egy kicsit másképp, mint eddig.
Terveink megvalósulása a fenntartó, az iskolaközösség, a szülők és
a támogató társadalmi környezet összefogásának az eredménye.
Köszönjük a segítséget!
Újfalvi Erik, a projekt szakmai vezetője

Móricz–Arany alapítványi bál lesz
Tisztelt Kisújszállásiak, Szülők, egykori Diákok!
A Móricz Zsigmond Református Kollégium, a középiskola és az
általános iskola közösen szervez alapítványi bált (jó idő esetén kerti
mulatságot), 2015. május 30-án. Ennek bevétele az iskolák
alapítványainak támogatását szolgálja. Színes műsorral,
múltidézéssel,
élőzenés
táncmulatsággal,
meglepetés
műsorszámokkal, tombolával, büfével igyekszünk érdekessé,
szórakoztatóvá tenni ezt az estét.
Az egykori móriczos és Arany-iskolás osztályoknak javasoljuk,
hogy ebben az időpontban tartsanak osztálytalálkozókat. Ezek
részvevőinek a belépődíjból kedvezményt biztosítunk. Az
osztálynévsorok előkeresésével segítjük a szervezést. Bővebb
információ az 520-512-es, vagy az 520-648-as telefonszámokon
kérhető.
Nagyon sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
A szervezők

2015. március 7.
Az Illéssy Sándor
Baptista
Szakközépiskola és
Szakiskola felvételt
hirdet a következő
képzésekre

I.) Érettségizettek számára 2 éves
képzés nappali tagozaton
Szakma neve:
- vendéglátásszervező-vendéglős
(felvehető létszám: 12 fő)
- gépi forgácsoló (ösztöndíjjal)
(felvehető létszám: 20 fő)
Jelentkezési határidő:
2015. április 30-ig folyamatosan.

II.) Szakiskolát végzettek
középiskolája (2 tanév) nappali
és esti tagozaton
A jelentkezés feltétele:
szakmunkás-bizonyítvány,
mely kiváltja az 5. érettségi
tantárgyat!
Jelentkezési határidő:
2015. június 15-ig folyamatosan.

Jelentkezési lap az iskola honlapjáról (www.illessy.sulinet.hu)
letölthető vagy az iskolában átvehető.
Toldi Attila igazgató

Városi verseny alsósoknak
az Aranyban
Idén a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános
Iskola Tagintézménye rendezte a már hagyományosnak számító
tanulmányi versenyt a 3.- 4. évfolyamosoknak.
A megmérettetésre 2015. február 11-én és 12-én vártuk a Kossuth Lajos
Babtista Általános Iskola diákjait is. Az első napon helyesírásból és
felolvasásból, a másodikon matematikából mérték össze tudásukat a
gyerekek. A versenyek végén emléklapot és noteszt kapott minden tanuló.
A legjobbak oklevélben és könyvjutalomban részesültek.
A következő eredmények születtek:
HELYESÍRÁS
3. évfolyam:
1. Kovács Krisztina (Arany)
2. Kui Benedek (Arany)
3. Jakobicz Anna (Arany)

4. évfolyam:
1.Kaszás Levente (Arany)
2.Nagy Zita (Arany)
3.Szél Bence (Kossuth)

FELOLVASÁS
3. évfolyam
1. Kui Benedek (Arany)
2. Puzsoma Sándor (Kossuth)
3. Veres Emese (Arany)

4. évfolyam
1.Kaszás Levente (Arany)
2.Mohácsi Orsolya (Kossuth)
3.Lukács Domonkos (Arany)

MATEMATIKA
3. évfolyam
1.Orosz Anna (Arany)
2. Kui Benedek (Arany)
3. Jakobicz Anna (Arany)

4. évfolyam
1.Kaszás Levente (Arany)
2.Varga Szabolcs (Arany)
3.Lukács Domonkos (Arany)
Halász Julianna munkaközösség-vezető

Hírek , p rogram ok , ak t u alit á sok:
www.k isu j szallas.h u
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Szathmári István tanár úr 90 éves

Jó egészséget, kedves Doktornő!

A magyar nyelvről, a
tanításról, a „szárnyas” időről
– ugyanakkor a tiszteletről,
szeretetről, megbecsülésről,
és tegyük hozzá, Kisújszállásról is szóltak a gondolatok február 25-én, az
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen Szathmári István
emeritus professzor 90.
születésnapja alkalmából
rendezett ünnepségen. Kollégái, a Magyar Nyelvtudományi Társaság és az egyetem Magyar Nyelvészeti Tanszékének
munkatársai szervezték meg és tették ünnepivé ezt az alkalmat,
bensőségessé pedig a sok-sok vendég, ahogyan mondták, a
„tanítványok és a tanítványok tanítványai”, valamint mindaz, amit
többen hozzászólásaikban elmondtak. Az egyik vendég a 32. zsoltár
szavait idézte: „Ó, mily boldog az oly ember éltébe', / Akit az Isten
bevett kegyelmébe…”
Tanár úr minden bizonnyal közéjük tartozik, mert tartalmas,
értékes és hosszú élet adatott meg számára. Szerencsés embernek
vallhatja magát, hiszen kilencven esztendősen is tanít, szemináriumot
tart az egyetemen. Azt teheti még ma is, ami vélhetően élete
küldetése: szolgálni a magyar nyelv ügyét és ezáltal a fiatalok
tanítását, nevelését.
Magyar–francia–német szakon végzett a Debreceni Egyetemen,
majd három évig középiskolában tanított, négy évig az Idegen
Nyelvek Főiskoláján a magyar tanszéket vezette. 1955-től az ELTE
Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanára, közben 14 éven át vezetője
volt. 1996-tól professor emeritusként tanít ugyanitt. Az ELTE
Bölcsészettudományi Karának hat évig volt dékánhelyettese, négy
évig pedig dékánja. Öt éven át a Helsinki Egyetem
vendégprofesszoraként tanított. Több mint húsz könyve és számos
tanulmánya jelent meg.
Egy vele készített riportban így fogalmazott: „2015. február 20án töltöttem be a 90. életévemet. 1948 szeptemberétől eddig 65 éven
át tanítottam: az alaphelyem az ELTE volt és maradt – hála Istennek
– a mai napig. Ahogy mondani szoktam, én a tanítással meg vagyok
áldva és – a negatív oldalt tekintve – verve is. Szinte nem tudom
abbahagyni, most is a szemináriumi órán érzem jól magam
igazán.”* Születésnapi ünnepségén is szólt arról, milyen nagy
felelőssége van a tanároknak. Minden rajtuk múlik – fogalmazott.
Felkészültnek, nyitottnak, érdeklődőnek kell lenni, jó adottságokra
kell szert tenni, udvarias szigorral többet kell követelni – a tudás
tartalmában pedig meg kell találni a szépet, mert ott van.
Jó volt Tanár urat hallgatni, derűjét és optimizmusát látni.
Számunkra, akik Kisújszállásról részt vehettünk ezen az ünnepségen,
külön öröm volt hallani, hogy milyen ragaszkodással beszélt
szülőhelyéről, Kisújszállásról, hajdani itteni kiváló tanárairól és mai
baráti kapcsolatairól. Kalendáriumainkba rendszeresen ír, a
Kazinczy-versenyeknek éveken át zsűrielnöke volt, számos
nyelvészeti előadást tartott, a rádióban sokszor beszélt a
kisújszállásiak nyelvhasználatáról. Önkormányzatunk a város
elismerését 2008-ban díszpolgári cím adományozásával fejezte ki. –
Most ’egy kis hazait’ vittünk a születésnapjára, kisújszállási termelők
portékáiból és helyi kiadványainkból, a város és az önkormányzat
üdvözletét pedig dr. Ducza Lajos települési képviselő, Tanár úr régi
barátja foglalta szavakba. Örültünk az ő örömének, és annak, hogy ott
lehettünk… Reméljük, így lesz a 100. születésnapján is.
Kocsisné Monoki Julianna

Váratlanul fuvolaszó, egy ismerős
dallam töltötte be az orvosi
rendelő várótermét. A zene ott
szólt, a rendelő ajtaja előtt. A
várakozó betegek és az odaérkező
munkatársak között, akik ezekben
a pillanatokban a rendelő kinyíló
ajtajára figyeltek. Balla Róza
doktornő, aki évtizedeken át
másokat erősített, vigasztalt,
biztatott, most könnybe lábadt
szemekkel lépett ki az ajtón. ’Nem
akartam elérzékenyülni ezen a
napon’ – mondta. ’Azt gondoltam, ez a nap is eltelik majd, mint a többi,
rendelési idő van, várnak a betegek…’ A szavak valahogy így siettek a
segítségére, hogy enyhítsenek a szétáradó érzéseken. Mi pedig virágokkal
és köszönő, köszöntő szavakkal igyekeztünk őt átölelni, és valamit
kifejezni abból az iránta érzett határtalan tiszteletből, megbecsülésből és
szeretetből, amit magunkban hordozunk.
Történt ez annak a napnak, február 27-ének a reggelén, amikor Balla
Róza doktornő, háziorvos utolsó munkanapja elkezdődött. Március
elsejétől másként, immáron nyugdíjasként rendezheti majd be a
mindennapjait. Szabadabban, kötetlenebbül. Amikor szűkebb körben
köszönthettük, elmesélte a szomorúságát, hogy fáradtak, túlhajszoltak az
emberek, és közöttük bizony az orvosok is. Sok a teher, amit a vállaikon
hordoznak, ami kihat az egészségükre is. Az évek, évtizedek alatt,
amelyekben gyógyított, dolgozott, sokszor megtapasztalta ezt. De szólt az
öröméről is, hogy egészségesen kezdheti életének a nyugdíjas szakaszát,
tele tervekkel. A város közösségi életébe szeretne aktívan bekapcsolódni,
valamit bepótolni, megvalósítani abból, amit a sok elfoglaltság miatt
eddig nem tehetett. Ehhez kívánt az önkormányzat nevében Tatár Zoltán
alpolgármester és kívántak legközelebbi munkatársai jó egészséget.
’De még tart a rendelési idő, mennünk kell dolgozni’ – szólt doktornő
a köszöntés végeztével, és Lovász Beatrix tanárnő újbóli, szép
fuvolajátékának kíséretében visszaballagott rendelőjébe, hiszen várták a
betegek…
Kocsisné Monoki Julianna

*Hatvanöt év a katedrán – Balázs Géza riportja. Megjelent az Édes
Anyanyelvünk 2015/1. számában.

Gratulálunk!
2014 emlékév volt, hiszen száz
éve, hogy meghalt az utolsó
magyar polihisztor, Herman Ottó
természettudós, író, néprajzkutató,
politikus. Szerencsére örökségét itt
hagyta nekünk, hiszen évről évre
akadnak olyan elkötelezett tudós
emberek, akiket méltó követőiként
tarthatunk számon. Övék volt a
főszerep február 26-27-én, amikor
a Parlamentben megrendezett
tudományos
konferenciával,
szoboravatással és díjátadással
zárult ez az emlékév. Már
önmagában ez is szívmelengető hír
fotó: Szepesi Jenő
lenne, de él köztünk valaki, aki közelebb hozza ezt az eseményt
Kisújszálláshoz. Örömmel értesültünk arról, hogy dr. Tóth Albert
főiskolai tanárt, tájökológust, professzor emeritust, Kisújszállás
díszpolgárát ezen a rangos eseményen Herman Ottó Mediátor-díjjal
jutalmazták, mint a neves tudós méltó utódját. Szívből gratulálunk az
elismeréshez!
Kecze István polgármester
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Konok Kunok Kincsei - gondolatok a jászkun identitástudatról
Manapság kevés aktuálisabb téma lehet az identitásnál. A Konok
Kunok Kincsei – A Jászkunság identitása című tudományos
konferencia apropóját is pontosan ez adta.
1239-ben, 776 éve jöttek be Magyarország területére először a
kunok, s néhány éven belül letelepedtek, többek között a mai
Nagykunság területén is. A Nagykunság és az egész Jászkun Kerület
hazánk történelmében különleges helyet foglal el, s mi, a
Nagykunság szülöttei büszkén valljuk ezt. Az autonómia – öntudat –
etnikus tudat – redemptus tudat összetartozó fogalmak. Az egykori
Jászkun Hármas Kerület (a Kiskunság, a Nagykunság és a Jászság)
történetében sorsfordító esemény volt az 1745-ben végbemenő
redemptió, mely visszaállította a térség önrendelkezésének jogát.
Ennek a fontos történelmi dátumnak idén 270. évfordulója lesz. A
konferencia egyik fő célja az volt, hogy számot adjon a Jászkunságra
jellemző erős identitástudat megnyilvánulási formáiról az újabb
kutatási eredmények tükrében, s mindezeket széles körben
népszerűsítse.

Konferenciánk fővédnöke: dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke volt; védnökei pedig:
Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés,
valamint a Kunszövetség elnöke és Kecze István, Kisújszállás
polgármestere, egyben a Nagykun Hagyományőrző Társulás elnöke.
A kétnapos konferenciára 2015. február 27-28-án került sor. Az
első napon tudományos előadások voltak hallhatók, melyeket neves,
az identitás témájában jártas előadóktól hallhattunk. Előadóink a
történelem, régészet, néprajz elismert kutatói, tudósai. Előadást

hallhattunk dr. habil Örsi Julianna történész, a néprajztudomány
kandidátusa, dr. Bagi Gábor C.Sc. történész, dr. habil Selmeczi
László, történész, Bánkiné dr. Molnár Erzsébet, az MTA doktora,
történész, levéltáros, dr. Bathó Edit Ph.D., etnográfus, dr. Bartha
Júlia Ph.D., keletkutató etnográfustól. A konferencia utolsó
harmadában könyvbemutató előadásokra került sor. Elsőként a
konferenciánkhoz kapcsolódva megjelent A Jászkunság identitása
(dr. Bartha Júlia szerk.) című kötetet mutatta be Bán Andrea
etnográfus. Majd dr. Örsi Julianna két kötete következett. A
Jászkunság tudósai (Örsi Julianna szerk.) című kötetet dr. Novák
László Ferenc D.Sc. etnográfus, Örsi Julianna Parasztvilág című
kötetét pedig S. Kovács Ilona etnográfus mutatta be.
Másnap buszos kirándulásra invitáltuk a résztvevőket, mely során
a Nagykunságban barangolva Kisújszállás, Kunhegyes és Karcag

néhány látványosságát, nagykunsági értékeit tekintettük meg.
A Konok Kunok Kincsei című programsorozat keretében
megrendezett kétnapos rendezvényt – a konferenciát és a kirándulást
– az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatta.

Nagyné Majláth Emese

A Földtulajdonosi Közösség közgyűléséről
2015. február 10-én 14 órától tartotta soron következő közgyűlését az 1675/4210-1-4-3-as számú vadászterület földtulajdonosainak közössége
a Nagykun 2000 Mg. Zrt. székházában. A közgyűlésen a jelenlévők meghallgatták a közös képviselő beszámolóját a 2014. évi pénzügyi
helyzetről, a haszonbérleti díjak kifizetéséről, a maradványérték felhasználásáról.
A 2014. évben nem történt kifizetés, senki sem vette fel a vadászati földhaszonbért, így 604.452 Ft-ot földútkarbantartásra fordítottunk. A
közgyűlés felhatalmazta a közös képviselőt, hogy a földhaszonbérek kifizetése után megmaradó maradványértéket 2015-ben is
földútkarbantartásra fordítsák. A munkák elvégzésével a Nagykun 2000 Mg. Zrt.-t bízza meg, a munka szakszerű teljesítését ellenőrizze, az
elszámolást igazolja. A közgyűlés elrendelte a 2014. év után járó vadászati földhaszonbérek kifizetését 2015. december 31-ig, melyet a
Nagykun 2000 Mg. Zrt. pénztárában lehet felvenni.
A közgyűlésen Kovács Sándor fővadász tájékoztatta a jelenlevőket az elmúlt év legfontosabb eseményeiről, a tavaszi vadkárelhárítás
érdekében tett fokozott erőfeszítésekről (vadkacsa, vadliba, nyúl), az elejtett őzbakok minőségéről. A közgyűlés meghallgatta a 2015. évre
vonatkozó elképzeléseket, a megvalósítandó feladatokat.
Ágfalvi László közös képviselő
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Nőnapra szeretettel…
“...ha nem lennének ők,
Ezek az átkozott nők,
Üresnek látszanánk,
Csak magunkkal játszanánk.
Ha nem lennétek,
Bizony belőlünk a lélek
Elillan, majd ha itt hagytok,
Ezért köszönjük, hogy vagytok.”

-Magna Cum Laude-

A Városvédő és -Szépítő Egyesület
hírei
Kiállítás
„Ahogy tagjaink látják…” – Zsoldos Zoltán tanár
fotókiállítása a Piculás Civilházban 2014. április 15-ig
tekinthető meg. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Felhívás
Ez évben is meghirdetjük a „Fogadj örökbe egy
villanyoszlopot!” virágosítási akciót a Virágos Kisújszállásért program keretében. Kérjük, aki csatlakozni kíván az
akcióhoz – azaz beülteti a háza előtt lévő beton vagy fa
villanyoszlop, telefonoszlop tövét virággal – jelentkezzen a
06/20-5774-976 telefonszámon vagy a nagylala@enternet.hu
címen. Tagjaink a tavaszi-nyári időszakban végigjárják és
lefényképezik az „örökbefogadott” villanyoszlopok tövét, de
ha Ön készít fotót a virágokról, amikor azok a legszebbek, és
elküldi a fent említett e-mail címre augusztus végéig, azt
külön köszönjük. A legaktívabb „örökbefogadók” ajándékban
részesülnek. Eredményhirdetés a Kivilágos Kivirradtig
Fesztiválon.
Köszönjük, hogy részt vesz városunk szebbé, virágosabbá
tételében!
Rajzverseny
Kedves Gyerekek, Fiatalok, Rajztanárok, Szülők!
„115 éves a Városház Palota műemlék épülete” – címmel
rajzversenyt hirdetünk a műemléki világnap alkalmából.A
versenyzők egyénileg és csoportosan is indulhatnak három
korcsoportban: alsó tagozatosok, felső tagozatosok,
középiskolások. Az alkotások bármilyen méretben és
technikával készülhetnek. A pályamunkákat a városi könyvtár
gyermekkönyvtárában lehet leadni 2015. április 1-jéig. A
legjobb alkotások a 2015. április 17-én nyíló kiállításon
kerülnek bemutatásra a „Városház-palota” dísztermében, ahol
az eredményhirdetésre és díjátadásra is sor kerül.
Jó munkát kívánunk, várjuk az alkotásokat!
Tatár Zoltán elnök

11. oldal
Téltemetés

Gondolatok túl a forró fürdőn, a meleg teán... maradvány egy kis
köhécselés, de megérte! … A szervezők és a gyerekek nevében is
köszönjük a segítő kezeket, a kitartó gyereksereget és szülőket, akik a
„kutya hideg” ellenére is velünk mókáztak a városi rendezvénytéren
február 7-én megrendezett téltemető mulatságon. Köszönet a starteres és
a súlyemelő csapatnak, hogy ilyen jól elszórakoztattak bennünket, és
halált megvető bátorsággal vetették bele magukat a kihívások özönébe.
Köszönjük a kályhánál fagyoskodó anyukáknak, apukáknak –
Halászné Ari Ildikó, Halász János, Orosné Kiss Erzsébet, Gulyás
Aranka, Ujj Tünde, Nagyné Ibolya, Márkiné Szarka Mária és párja– a
kitartó teafőzést és pakolást. Köszönetet mondunk továbbá a Horváth
Kert Vendéglőnek a hatalmas adag finom fánkért, Posztós Zsoltnak a
szállításért, Doba Józsefnek az áramszolgáltatás biztosításáért, Farkas
Lajosnak a hangosításért és a kiváló zenéért, a Kisújszállási
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek a szükséges helyiségek
biztosításáért. A rendőrségnek a felvonuláshoz nyújtott segítségért
vagyunk hálásak, a TV Kisújnak azért, hogy megörökítették a
rendezvényünket. A plakáton, az eredeti kiírásban szereplő "kunfás"
csapatnak hálásan köszönjük a csodaszép padokat, amelyeket
elkészítettek. Örülünk, hogy a Nagycsaládosok Egyesülete is
képviseltette magát.
Végül köszönjük a megvalósításhoz szükséges pályázati támogatást,
melyet az ÉAOP-5.1.1./D-09-2f-2011-0006 számú, Kisújszállás
városközpont funkcióbővítő megújítása című városrehabilitációs
projekt keretében elkülönített Programalapból a Közvetítő Szervezet
biztosított.
A Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület vezetősége

Gyűjtsük össze értékeinket!
Többször hírt adtunk már kedves olvasóinknak arról, hogy városunkban
is elkezdődött a helyi értékek számbavétele. E munkát szakmailag az
önkormányzat megbízásából városunk kiváló helytörténészei – dr. Tóth
Albert, dr. Ducza Lajos és Nagy István Zoltán – koordinálják a Helyi
Értéktár Bizottság tagjaiként.
Felvetődhet a kérdés, hogy miért fontos mindez? A válasz egyszerű.
Mint ahogy mindenkinek vannak személyes, pénzben nem mérhető
értékei, amelyeket különböző okokból nagy becsben tart, ugyanígy egy
közösségnek is van emlékezete, amely a múlt, a jelen és a jövő
generációit összekapcsolja. Ez segít abban, hogy ne váljunk
gyökértelenné.
A helyi értéktár összeállítása nem zárult le, folyamatosan bővülhet.
Eddig számos javaslat érkezett, ám biztosan vannak még olyan
kincseink, amelyek eddig nem kerültek a bizottság látókörébe. Ezért
kérik mindazok segítségét, akik tudnak ilyen értékekről, hogy gyűjtsék
össze, tegyenek javaslatot, hogy minden értékünk az őt megillető helyre
kerülhessen. Javaslataikat leadhatják a Polgármesteri Hivatal portáján, a
27-es irodában, vagy a szabo.erika@kisujszallas.hu email címen.
(Szerk.)

Ingyenes hirdetési lehetőség!
Bizonyára többeknek feltűnt, hogy a COOP-ABC előtti téren új
hirdetőtáblát állított az önkormányzat. Aki hirdetni szeretne, a Polgármesteri
Hivatal pénztárában adhatja le a hirdetés szövegét, melyet továbbra is
(Szerk.)
díjmentesen függesztünk ki.
FELHÍVÁS!
A sörgyár egykori dolgozói találkozót szerveznek
2015. május 16-án 14.00 órakor a művelődési ház nagytermébe.
További információ Puskás Jánosné Irénkétől kérhető,
a 06/20/203-7055-ös telefonszámon.
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Új szociális ellátási forma Kisújszálláson

Készül az első világháborús emlékkönyv

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ a
pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásával bővült.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása keretében
működtetett klub a kistérség teljes lakosságára kiterjedő személyes
gondoskodást nyújtó alapellátást biztosít a lakosságnak.
A szolgáltatás nyitott, integráló szerepet betöltő ellátási forma.
• Elősegíti a pszichiátriai- és szenvedélybetegek egészségi állapotának
megőrzését, javítását, az egyéni képességek megőrzését, fejlesztését.
• Lehetőséget nyújt napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, az
„egyedüllét” érzet megszüntetése a szabadidő hasznos, közösségben történő
eltöltésére.
• Támogatja a klubtagok öntevékenységét, önsegítését, a társadalomba,
közösségbe, családba történő illeszkedését.
• Segítséget nyújt a kliensek számára a saját sorsuk feletti felelősség
újraélésében.
• Biztonságot adó légkört, támogató közösséget, igényeknek megfelelő
klubprogramot kínál, lehetővé teszi a higiénés szükségletek kielégítését,
igény szerint térítési díj ellenében napi egyszeri meleg étkezést biztosít.
• Egyéni szolgáltatásaink: életvezetési tanácsadás, hivatalos ügyek
intézéséhez, szakellátáshoz jutás segítése.
• Csoportos szolgáltatásaink: speciális önsegítő csoportok, szabadidős
csoportok, lakossági és családi programok, tájékoztató, felvilágosító
előadások.

A tisztelt Olvasók a Kisbíró 2014. novemberi számában már
olvashatták, hogy támogatók segítségével Kisújszállás I.
világháborús áldozatairól idén emlékkönyv megjelentetését
terveztük. Az emlékkönyv készül, amely a Helytörténeti füzetek
soron következő kiadványaként jelenik meg. A könyv szerkesztői a
nagy háború közel ötszáz kisújszállási áldozatáról a nevüket, a
helytállásukat méltó módon megörökítve kívánnak megemlékezni.
Az adatok gyűjtését, a korabeli dokumentumok feldolgozását, az
emlékkönyv megjelentetését, gondozását a Kisújszállási
Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai vállalták és
folyamatosan végzik.
A kiadványban közöljük többek között a nevesített kisújszállási
katona hősöknek a korabeli Szeretet újságban megjelent
nekrológjait, fényképeit, továbbá a hozzátartozóktól,
leszármazottaktól írásban kapott adatközléseket, illetve a
megjelentetésre felajánlott dokumentumokat. A szerzők a nevesített
hősök albumának készítésével azok előtt is tisztelegni kívánnak,
akikről már senki sem emlékezik meg. A szervezők tisztelettel kérik,
hogy aki tud, pénzbeli adományaival is segítse elő az emlékkönyv
megjelentetését. A városi könyvtárban 2015. március 9-től lehetőség
van a kiadvány támogatására. Az adatszolgáltatást továbbra is lehet
személyesen, írásban, elektronikus adathordozón megtenni, vagy
kérjük a hosihalottak@gmail.com e-mail címre elküldeni. Levélcím:
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, Deák Ferenc u. 6.
Támogatási szándékukat – kérjük – jelezzék a szerzőknél, a
városi könyvtárban, illetve a művelődési házban.
Köszönettel az emlékkönyv szerkesztői:
Kovács József és Ari Géza

Az ellátást igénybe vehetik:
• otthonukban élő pszichés problémákkal küzdő személyek,
• fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek,
• 18. életévüket betöltött, szakorvos, háziorvos által delegált személyek,
• nehéz élethelyzetben, krízisben lévő, nem diagnosztizált személyek,
• szenvedélybetegek, akik szeretnék függőségüket kordában tartani,
• pszichiátriai és szenvedélybetegek hozzátartozói.
A pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátásának szolgáltatásai
ingyenesek.
Elérhetőségünk: Kisújszállás, Kálvin út 13.
Telefon: 59/321-691
Munkatársaink: Varga Józsefné és Bartha Andrea terápiás segítők
Nyitva tartás: hétfő – csütörtök: 8 – 16 óráig, péntek: 8 – 15 óráig
Gonda Antal Gáborné intézményvezető

Gratulálunk!
Kecze István polgármester úr és dr. Varga Zsolt jegyző úr köszöntötte a 90.
életévét betöltött Réder Jánosnét. Az önkormányzat nevében
ajándékcsomaggal készültek, valamint Orbán Viktor miniszterelnök
emléklapját is átnyújtották. Julika néni korához képest nagyon jó
egészségnek örvend, szabadidejében szívesen horgol és rendszeresen
látogatja a csipkeverő kört, valamint az Idősek Klubjának lakóit.
Tuka Gabriella

A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Az Országgyűlés 2000. június 13-án fogadta el azt a határozatát,
amely szerint minden év február 25-ét a kommunizmus áldozatainak
emléknapjává nyilvánította. 1947-ben ezen a napon Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet hatóságok
jogellenesen letartóztatták, majd a Szovjetunióba hurcolták. A
mentelmi jogától megfosztott képviselő nyolc évet töltött
börtönökben és munkatáborokban. 1959-ben, 51 évesen halt meg.
Bronzszobra ma mementóként áll az Országház előtti téren.
Letartóztatása az első állomása volt annak a folyamatnak, amelynek
során a kommunista párt az ellenszegülők kiiktatásával a totális
egypárti diktatúra kiépítése felé haladt. A képviselő önkényes fogva
tartása a demokratikus jogok lábbal tiprásának jelképévé vált. Sorsa
egy azok közül, akiket ma a kommunizmus áldozataiként tarthatunk
számon.
Nem akad olyan család Magyarországon, amelynek életében ne
hagyott volna nyomot ez a korszak. Tatár Zoltán alpolgármester
családja személyes történetén keresztül engedett bepillantást,
megmutatva a diktatúra változatos arcát, módszereit.
Az emlékbeszédet Szilágyi Gábor elnöklelkész szavai követték,
aki imát mondott az áldozatokért.
Ari Katalin tanárnő Faludy György költeményét osztotta meg a
közönséggel. A Búcsú Recsktől című vers elmondja, mibe is került
ezekben a keserű években Embernek maradni.
A megemlékezést Nagy István tárogatómuzsikája kísérte.
A megjelentek az elhelyezett koszorúkkal és virágokkal tisztelegtek
a kommunizmus áldozatai előtt.
(Szerk.-SZE)
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Hírek a Kumániából

Kumánia Kedd – Márciusban mindenkinek gyermeknap
Új Kumánia Kedd akciónk részeként 2015. március 1–31. között
minden kedden a gyermekjegy áráért, azaz 700 Ft-ért fürdőzhet a
Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben. Szaunajegy: 300 Ft.
Akciónk csak keddi napokon, a megadott határidőn belül érvényes.
Pontgyűjtő akció
3+1 a Kumániában – Gyűjtse pontjait, s legyen vendégünk egy
fürdőzésre!
Fürdőzzön a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben, bélyegeztesse le
pontgyűjtő füzetét a pénztárban, majd váltsa be ingyenes fürdőzésre!
Pontgyűjtés: 2015. február 16. – március 31. Beváltás: 2015. február
16. – április 12. Részletes leírás: www.kumania.hu
Nőnap a Kumániában
Március 8-án, a nemzetközi nőnap alkalmából minden
hölgyvendégünk 50% kedvezményt kap a napi fürdőbelépő (normál
vagy kombinált) árából a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben.
Húsvét a Kumániában
Április 5-én, húsvét vasárnap idén is változatos programokkal várja
vendégeit a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő. A húsvéti játékok
mellett lesz állatsimogatás és kézműves foglalkozás is – az
elmaradhatatlan tojásfestéssel. Este pedig éjszakai fürdőzéssel
készülünk.
Schroth- és McKenzie-tornák a Kumániában
Kisújszálláson is elérhető két speciális gyógytorna, a Schroth és a
McKenzie. E két mozgásformával csökkenthető a fájdalom, és akár
a műtét is elkerülhető. További információ: www.kumania.hu vagy
59/88-77-10/1-es mellék.
Változatos szaunaprogramok a még teljesebb szaunázásért
Minden kedden, pénteken és vasárnap különleges élménnyel várják
a szaunázás szerelmeseit a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben. 17
órától
képzett
szaunamesterek
vezetésével
tartanak
szaunaprogramokat. Ilyenkor speciális aromás felöntésekkel,
bőrápoló kencékkel és a levegő folyamatos keverésével teszik még
teljesebbé a szaunázást. A programok idején legfeljebb 15 fő
tartózkodhat a szaunában, ezért előzetesen regisztrálni kell. Ezt
megtehetik a fürdő pénztárában személyesen vagy az 59/88-7710/1-es melléken.
Gerincstabilizáló tréning
Fáj a háta, dereka? Szeretné erősíteni a gerincét? A Kumánia Gyógyés Strandfürdőben minden szerdán 17 órától speciális
gerincstabilizáló tréninget tartanak. A szárazföldi torna során
megerősítik a törzsizmokat, valamint átmozgatják a váll- és
farizmokat. A gerinc megerősítésével csökken vagy meg is szűnik a
derék- és hátfájás. További információk: www.kumania.hu, 59/8877-10/1-es mellék.

Babaúszás a Kumániában
A vízben való mozgás, az úszás minden korosztálynak hasznos, a
kisgyermekeknek különösen. A Kumánia Gyógy- és
Strandfürdőben minden vasárnap délelőtt várják a legkisebbeket és
szüleiket vízi játékra, mozgásra. A babaúszás során a gyerekek
hozzászoknak a vízi közeghez, erősítik izmaikat, és a szüleikkel való
kapcsolatuk is elmélyül. A foglalkozásokra 3 hónapos kortól várják
a min. 6 kg-os, egészséges gyerekeket. További információ és
bejelentkezés: Horváthné Fekete Éva (06/30-826-1322), Tóth
Krisztina (06/20-430-0649).
Talpreflexológia a Kumániában
Már a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben is elérhető a
talpreflexológia. A talpreflexmasszázs különleges masszázsforma,
melynek során a lábon és a talpon található idegvégződéseket,
energiapályákat ingereljük, és speciális fogások alkalmazásával a
talpreflexpontokon keresztül egész testre ható, komplex kezelést
végeznek.
A talp azonosítható a test térképével, minden terület egy-egy
szervnek megfelelő pont. A talpreflexmasszázs számos kedvező
hatást fejt ki a szervezet egészére. Energiát szabadít fel, közérzetet
javít, méregtelenít, kedvezően szabályozza, serkenti számos
szervünk működését. A kezeléssel kapcsolatban érdeklődjenek a
Kumánia Gyógy- és Strandfürdő pénztárában személyesen, vagy az
59/88-77-10-es telefonszám 1-es mellékén.
Csordás-Tán Eszter
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A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár programajánlata
NŐNAPI OPERETTGÁLA
2015. március 11. szerda 18 óra
A Pesti Magyar Operett Színpad gálaműsora
Sztárvendég: Oszvald Marika
Belépő még kapható a művelődési házban
NÉPTÁNCOKTATÁS FELNŐTTEKNEK
Minden kedves, néptáncot kedvelő érdeklődő
figyelmébe ajánljuk
felnőtt néptánc tanfolyamunkat a művelődési házban.
Azokat, akik szeretnének megismerkedni
Erdély, a Dunántúl és a Tiszántúl táncaival,
szeretettel várjuk megbeszélésünkre
2015. március 19-én (csütörtökön) 18.30 órakor
művelődési házban.
A foglalkozásokat vezeti: Kiss Katinka
Tel.: 06/30/692-4509
ZORALL KONCERT
2015. március 21. szombat 21 óra
Vendég: K.O.-N-TROLL „C”
Belépő: 1500 Ft
NYUSZIFÉSZEK
húsvétváró hét a művelődési házban
2015. március 31-től április 3-ig.
HÍMES TOJÁS SZÉPSÉGVERSENY
Március 30-ig várjuk a művelődési házban a szebbnél szebb
tojásokat (egy pályázó több tojással is nevezhet).
Bármilyen technikával készülhetnek a pályaművek,
melyek közül közönségszavazással választjuk ki
a legszebbeket.
Az alkotók az április 3-ai húsvéti családi délutánon
vehetik át nyereményeiket.
További, húsvéthoz kapcsolódó alkotásokat is várunk
(pl. ajtó-, ablak- vagy asztaldíszeket)
a legszebbek szintén díjazásban részesülnek.

ÚJRA ÖLTÜNK, ÖRÖKÍTÜNK
A HÍMZŐ TANFOLYAM ZÁRÓKIÁLLÍTÁSA
Programgazda: Nemzeti Művelődési Intézet
Megnyitó: 2015. március 24-én 17 órakor a Morgóban
A kiállítás április 3-ig tekinthető meg,
minden délután 14-18 óráig
HÍREK A KÖNYVTÁRBÓL
VÁLTOZIK AZ ARANY JÁNOS
VÁROSI KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSI RENDJE
MÁRCIUS 7-TŐL
SZOMBATONKÉNT IS VÁRJUK AZ OLVASÓKAT, ÉS
HÉTKÖZNAP EGY ÓRÁVAL HAMARABB NYITUNK!
SZOMBAT: 9-11 óra
VASÁRNAP-HÉTFŐ: ZÁRVA
KEDD: 9-17 óra
SZERDA: 9-17 óra
CSÜTÖRTÖK: 10-17 óra
PÉNTEK: 9-17 óra
Továbbra is szeretettel várjuk a régi és új Olvasókat!
INTERNET FIESTA
Március 19-26.
Az országos programsorozat kisújszállási programjai
MADÁCH IMRE TITKA
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA ÚJ KÖNTÖSBEN
Takaró Mihály Magyar Örökség díjas irodalomtörténész
előadása
2015. március 26. 17 óra, Galéria Könyvtár
A belépés díjtalan.
ÁPRILISI ELŐZETES
25 éves a kisújszállási TOXIC TERROR
2015. április 11. 21 óra
Vendég: MYTRA, K.O.-N-TROLL „C”

ISKOLATÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
A Néprajzi Kiállítóterem múltjának jelentős szakasza volt,
amikor – egészen 1971-ig –
elemi iskola működött az épületben.
Erre az időszakra szeretnénk emlékezni ezzel a kiállítással.
Várunk bármilyen szellemi vagy tárgyi emléket
minden kedves volt tanulótól, pedagógustól,
akik gazdagítani tudják kiállításunkat.
A tárlat megrendezéséhez szívesen fogadunk további
ötleteket, javaslatokat a művelődési házban, vagy a következő
e-mail címekre:
mindenkisuj@gmail.com, kisskatinka22@gmail.com
Telefonszám: 06-59-610-530

HÁROMÉVES A MORGÓ FOLTVARRÓ KÖR
Kiállítás a csoport munkáiból
Megnyitó: 2015. április 14. kedd 17 óra, művelődési ház

Piaci Hírmondó
Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között
a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit.

Hírek , p rogram ok , ak t u alit ások:
www.k isu j szallas.h u

DUMASZÍNHÁZ
2015. április 23. csütörtök 18 óra
Fellépők: KŐHALMI ZOLTÁN, HAJDÚ BALÁZS
Belépők már igényelhetők a művelődési házban.
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Az év fordulójáról itt maradt…

Gratulálunk Dorina!

Szilveszter Kupa
Szilveszterkor Kisújszálláson ismét megrendeztük a férfi csapatok
részére kiírt teremlabdarúgó torna Szilveszter Kupát, melyen 22
csapat vett részt. Nagy küzdelemben végül a szolnoki Európa
Étterem csapata vitte haza a trófeát. Eredmények: 1. Európa Étterem,
2. Hús-Ételbár, 3. Ajándék Üzletház, Popeye Pizzéria. A legjobb
mezőnyjátékos Nagy Roland (Hús-Ételbár), a legjobb kapus Kozák
Ferenc (Európa Étterem), a gólkirály Bokor József (Európa
Étterem).

A Magyar Sakkvilág című folyóirat
februári számában jelent meg Héra Imre
írása, amelyet úgy gondoltunk, hogy
változtatás nélkül tárunk az olvasó elé. A
cikk 2014 hazai felfedezettjeit mutatja
be, köztük Demeter Dorina kilencéves
kisújszállási sakkozónkat.
„Dorina a magyar bajnoki cím mellett
legalább egy tucat hazai versenyt nyert
már a tavalyi év során! A sikerek mögött
ezúttal is az ideális háromszög áll:
kiváló nevelőedző, fantasztikus család, illetve iskolai támogatottság. A
kislányról tudni kell, hogy mindössze két éve ismerkedett meg a sakkal,
s 2014 januárjáig mindössze pár órát tudott gyakorolni hetente. Balogh
Sándor kiváló pedagógiai érzékének, önzetlen munkájának pedig
elévülhetetlen érdemei vannak e pazarul dinamikus fejlődésben. A
nemzetközi sakkszövetség által a tavalyi év közepén 15-ről 40-re
változtatott szorzót remekül használta ki, 2014 júliusától több mint 200zal ugrott meg az értékszáma! Noha kis lakásban szűkölködnek, szülei
minden versenyére igyekszenek elkísérni őt, így minden támogatásra
szükségük van. A célok elérésében jelenleg a Baptista Szeretetszolgálat
nyújt segítséget nekik, amely oktatási rendszerének keretében
magánúton végezheti tanulmányait, így teljesen a királyos játékra tud
koncentrálni. Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat vezetője a
sakkozás elkötelezett híve, s a sakkra mint oktatási modellre is komolyan
tekint. Köszönet illeti Kisújszállás sakkszerető polgármesterét, Kecze
Istvánt is, aki igyekszik további támogatókat megnyerni. Érdekesség,
hogy ezt a sportot Dorina maga választotta, a családban senki nem
sakkozott. Ennyire szorgalmas, sikerre éhes kislányt ritkán látni.
Kétségtelenül szép jövő vár rá.

Újévi Kupa
Január 3-án immáron harmadik alkalommal rendeztük meg a
hölgyek részére az Újévi Kupát. Tíz csapat között zajlott a torna,
melyet végül az egész nap jó teljesítményt nyújtó Gyulai Amazonok
csapata nyerte. Eredmények: 1. Gyulai Amazonok, 2. Champions
FC (Szabadka), 3. Jászberény, Szolnok. A legjobb mezőnyjátékos
Molnár Ágnes (Gyulai Amazonok), a legjobb kapus Csizmadia
Klaudia (Champions FC), a gólkirálynő Csanálosi Anada (Gyulai
Amazonok) lett.
És végül szeretnénk megköszönni a segítséget támogatóinknak,
akik a következők voltak: Horváth Kert Vendéglő, Morán Sport,
Boncz Villanyszerelési Bt., Csillag Dohány, Bozó Trafik, Forgács
Dohány, Kisúj étterem, Vörös Sárkány Club Vendéglő, Árpád
Söröző, Bozó Imréné, Juhász Attila, Primoil Növényolajüzem, 44-es
Söröző, Kubicsek Gyula, Buga Falatozó.
Monoki Sándor

Asztalitenisz
Január 17-én került sor a Diákolimpia megyei fordulójára
Szolnokon. Az U 11-es korosztályban Lukács Domonkos negyedik,
Monoki Szovárd Benedek ötödik helyezést ért el, de Szél Bence és
Horváth Zoltán is jól játszott. Gratulálunk nekik.
Február 7-én, szombaton került sor a városi asztalitenisz
bajnokságra, ahol délelőtt a gyerekeké, délután pedig már a
felnőtteké volt a főszerep.
Eredmények:
I. korcsoport: 1. Horváth Zoltán, 2. Nagy Attila Rudolf, 3. Rátai
Renátó
II. korcsoport: 1. Monoki Szovárd Benedek, 2. Lukács Domonkos,
3. Máté Bálint Ákos, 4. Demeter Dorina, 5. Vígh Martin
Összevont kategória: 1. Lukács Domonkos, 2. Monoki Szovárd
Benedek, 3. Horváth Zoltán
Felnőttek: 1. Ágoston István, 2. Himer Ádám, 3. Varró Dániel, 3.
Kruchió Péter
Felnőtt amatőr: 1. Szűcs Viktor, 2. Szűcs István, 3. Palágyi Imre, 3.
Horváth Zoltán
Felnőtt páros: 1. Ferenczi - Himer, 2. Kruchió – Leskó, 3.
Kovács – Ágoston, 3. Szűcs - Győr
Edzéseinkre
továbbra is sok
szeretettel várunk
minden
érdeklődőt!

Szűcs István edző

Kiemelkedőbb eredményei:
Országos diákolimpia 3. hely;
Korosztályos magyar bajnok (U 10);
EU-bajnokság 3-4. hely a lányok között;
Genius Kupa, Debrecen U 18 fiú-lány összetett 1. hely;
Jelenlegi értékszáma 1633, ezzel a honi U 10-es lány korosztályban
120 pont fölénnyel(!) ranglistavezető, a teljes (fiúk-lányok együttvéve)
magyar korcsoportban is 3. helyen áll!
A tíz éven aluli lányok között 6. Európában, 13. pedig a világon
(a hivatalos január végi lista alapján)”
(Szerk.- SZE)

Kyokushin Karate siker
2015. február 14-én Sátoraljaújhelyen rendezték meg a X. Zemplén Kupát, az év első kyokushin
karate versenyét. Az országos
verseny mára nemzetközivé nőtte
ki magát, nyolc ország 296
versenyzője vett részt a megmérettetésen. A kisújszállási csapatot Kása Botond, a Kossuth
Lajos Baptista Általános Iskola és
Kollégium 4. osztályos tanulója
képviselte, aki gyermek I.
korcsoportban országos III. helyezést ért el. A következő
versenyünk március 8-án, Szentesen lesz, ahol az országos diákolimpia
kerül megrendezésre. Ott is megpróbálunk jól teljesíteni.
Raczkó György edző
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A Kisbíró következő száma 2015. április 11-én, szombaton jelenik meg.
Lapzárta 2015. április 3-án, pénteken 12.00 órakor. Cikket a Polgármesteri
Hivatal 27-es irodájában lehet leadni, elektronikus adathordozón vagy a
szervezes@kisujszallas.hu e-mail címre elküldve.
(Szerk. )

Véradás
Kisújszálláson
legközelebb
április 1-jén,
szerdán 8-13 óráig
lesz véradás a
művelődési házban.
Köszönettel:
Kovács Mária

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET
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!
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