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Rajtra készen
szöntöm a kedves Olvasót a 2017. esztendő első kisújszállási hírlevelében. Az év első hónapja a tervezés jegyében telt el.
Elkészítettük a város költségvetését, összeállítottuk az év kulturális programsorozatát, végiggondoltuk pályázati
tevékenységünket és esélyeinket. Hírlevelünk idei első számában erről tájékoztatjuk Önöket.
A költségvetés tulajdonképpen számvetés: mit kell elvégeznünk,
mit szeretnénk fejleszteni, és mire van pénzünk. Városunk ebben
az évben több mint hárommilliárd forintból gazdálkodik, ami
reményt keltő forrás – gondolhatjuk. Idén azonban három,
rajtunk kívül álló probléma nehezedett rá a költségvetésünkre.
Az egyik a minimálbér és a garantált bérminimum megemelése,
ami esetünkben – mivel a forrására eddig nem kaptunk fedezetet
– közel 36 millió Ft kiadással jár. Az elmúlt években több helyi és
állami beruházás valósult meg városunkban, ami ugyan öröm, de
a beruházások elkészültével az itt dolgozó cégek már nem nálunk
fizetnek helyi adót. Ebből következően jelentős bevételtől esik el
önkormányzatunk. Ez tehát a másik probléma. A harmadik
pedig az, hogy egy sajátos számítási mód miatt az
úgynevezett adóerő-képességünk magasabb a
valóságosnál, emiatt csökkent az állami
normatív támogatásunk. Ez szintén
kivédhetetlen számunkra. Mindezek együtt
eredményezik azt, hogy bevételeink
számottevő részét működési kiadásainkra
kell fordítanunk.*
Széchenyi általam gyakran idézett
„gondolkodva gazdálkodjuk” üzenete sokszor
eszembe jutott ebben a helyzetben. Vajon mit
tanácsolna? Képviselőtársaimmal mi amellett
döntöttünk, hogy nem engedhetjük meg e problémák továbbgyűrűzését, ezért kezdeményezzük a
bérek kötelező emelése miatti kiadásaink megtérítését, a
„Szemünk fénye” program utolsó két évi törlesztőrészletének
átütemezését, és a tervezett játékcsarnok építését is csak akkor
kezdjük el, ha az igényelt állami támogatást megkapjuk.
Szorgalmazzuk az önerőt nem igénylő, városunk számára hasznos
pályázatok benyújtását, és biztonsági intézkedésként
előkészítettük azt, hogy szükség esetén folyószámla-hitelkeret
álljon rendelkezésünkre. Ezen döntések határozzák meg a
tárgyalási pozícióinkat a fenti kérdésekben.
Ezek után bizonyára sokakat érdekel a kérdés, hogy mi lesz a
tervezett fejlesztéseinkkel. A válaszom az, hogy jelenleg is több,
saját erőt nem igénylő pályázatunk áll elbírálás alatt a Térségi
Operatív Program keretében. Már nagyon várjuk a döntéseket,
hiszen régóta készen állunk a projektek megvalósítására.

Szeretnénk, ha az általunk megadott sorrendben lennének
sikeresek pályázataink. Önkormányzati épületeink közüzemi
költségeit csökkenthetnénk kísérőgáz és napenergia
hasznosításával, kisgyermekes szülőknek segíthetnénk
bölcsődeépítéssel, a kisgyermekeknek pedig a városközpontba
tervezett Süsü játszótérrel szerezhetnénk örömet – hogy csak az
első hármat említsem.
Fontosnak tartottuk, hogy a helyi közösségi élet pezsgését
pályázati támogatásainkkal továbbra is elősegítsük, hiszen az
ő működésük nélkül, vagyis a helyi civil szervezetek, egyesületek,
intézmények, sportszervezetek eddigi tartalmas közösségi élete
nélkül színtelen lenne városunk. Ezért hát minden olyan
pályázati keretet, amelyek költségvetésünkben az
elmúlt években is a rendelkezésükre álltak,
meghagytunk. Az első pályázatokat már ki is
írtuk, hírlevelünkben és a városi honlapon már
tájékoztatást is adtunk róluk.
A felsorolt közösségekkel idén is együtt
elkészítettük az éves rendezvénynaptárt,
melyet hírlevelünk ezen számával Olvasóink
kezükbe is vehetnek. Benne számos program
ígér értékes és tartalmas kikapcsolódást – és
természetesen ünnepi eseményeket, hiszen mint
tudják, idén három jelentős évforduló kéri a
figyelmünket: a reformáció 500., városunk
újratelepülésének 300. és Arany János születésének 200.
évfordulója. A magyar kultúra napja alkalmából január 20-án
rendezett ünnepségünkön jelentettem be, hogy képviselőtestületünk e hármas ünnep jegyében a 2017-es évet ünnepi
kulturális emlékévvé nyilvánította. Remélem, fogunk tudni
töltekezni ezen évfordulók máig ható üzeneteiből és közösségi
programjainkból.
Tisztelt Kisújszállási Lakosok! Kész tehát a költségvetés, látjuk
és tudjuk a feladatainkat, megterveztük városunk közösségikulturális eseményeit, vannak kész, benyújtott pályázataink és
újabbakat is készítünk. Tehát munkára, „rajtra készen” állunk.
Most már, egy hónapnyi fagyos, kemény tél után remélem, a
megújulást hozó és erőt adó tavasz is itt kopogtat már.
Kecze István polgármester
*Ld. hírlevelünk 3. oldalán a 2017. évi költségvetésről szóló írást.
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Kisbíró
Pályázati lehetőségek

A Kisújszálláson működő civil és sportszervezetek, intézmények,
egyesületek a rendezvényeikkel, kiadványaikkal, a fiatalok
táboroztatásával, közösségi programok szervezésével mind-mind
olyan értéket és hagyományt teremtenek, amely fontos eleme a város
kulturális életének. Önkormányzatunk elismeri ezt az értéket, ezért
kiemelt feladatának tekinti a helyi szervezetek, intézmények
támogatását, pályázatokon keresztül. Arról, hogy milyen pályázatokat
írt ki az önkormányzat, az alábbi táblázat nyújt információt. A
pályázati kiírások, valamint az adatlapok letölthetők a
www.kisujszallas.hu honlapról, vagy személyesen átvehetők a
Városháza portáján.
(Szerk.- SZE)
Pályázat

Benyújtási határidő

A városi bejegyzett civil
szervezetek rendezvényeinek
támogatása

február 13.

A helyi, székházzal rendelkező
szervezetek üzemeltetési
költségeinek támogatása

február 13.

Szabadidősport-programok
támogatása

február 15.

Helyi kiadványok támogatása

április 14.

Nyári táborok támogatása

április 28.

J E G Y Z É K
Kisújszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. december 15-ei
soros ülésén hozott döntéseiről. A jegyző az önkormányzati rendeletek
kihirdetéséről az önkormányzat honlapján gondoskodott.
Rendeletek:
26/2016. (XII. 16.) az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 17/2016. (VI.
30.) önkormányzati rendelet módosításáról
27/2016. (XII. 16.) a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 28/2014. (X. 21.)
önkormányzati rendelet módosításáról
28/2016. (XII. 16.) a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási
Központ személyes gondoskodás körébe tartozó ellátásainak intézményi térítési
díjairól szóló önkormányzati rendeletek módosításáról
29/2016. (XII. 16.) a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (I. 29.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Határozatok:
309/2016. (XII. 15.) a főállású polgármester illetményének és költségtérítésének
megállapításáról
311/2016. (XII. 15.) a főállású képviselő-testületi tag alpolgármester illetményének
és költségtérítésének megállapításáról
312/2016. (XII. 15.) a társadalmi megbízatású nem képviselő-testületi tag
alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapításáról
313/2016. (XII. 15.) a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló
elfogadásáról
315/2016. (XII. 15.) a képviselő-testület 2017. évi munkatervének megállapításáról
316/2016. (XII. 15.) a 2017. évi járási startmunka programokról
321/2016. (XII. 15.) Kisújszállás Város közterület neveinek megváltoztatásáról
322/2016. (XII. 15.) a 3886 hrsz-ú közterület telekmegosztásáról
324/2016. (XII. 15.) az utcanév változással érintett vállalkozások ügyvédi vagy
közjegyzői költségeinek megtérítéséről
325/2016. (XII. 15.) Kisújszállás Város belterületén lévő közterületek
nyilvántartásáról
326/2016. (XII. 15.) döntés az Állami Számvevőszék elnökének figyelemfelhívásáról
327/2016. (XII. 15.) a hulladékszállítási közszolgáltatás átalakításáról
328/2016. (XII. 15.) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 2016. évi beszámolójáról
329/2016. (XII. 15.) a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 2016. évi munkájának
elismeréséről
A képviselő-testület 2017. évi munkaterve szerinti soron következő ülését
2017. február 28-án (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.

2017. február 11.
Megkérdeztük…
Ön hol és hogyan mutatná be
köztéri alkotásként a Hild-díjat?
Azt, hogy városunk az elmúlt egy
évtizedes városépítő munkája alapján
tavaly elnyerte a városépítés és
-fejlesztés legrangosabb építészeti
elismerését, a Hild János-díjat, bizonyára
csaknem minden kisújszállási tudja. Azt
azonban feltételezhetően kevesen
hallották, hogy az új „tulajdonosnak” e
díjat valamilyen formában, igényes
kivitelezésben köztéren ki kell állítania.
Mostani kérdésünknek ez adta az
aktualitását.
(Szerk.)

Kovácsné Bulkay Julianna
nyugdíjas tanárnő
A városközpont emblematikus részén
felállított domborművet képzelnék el.
Egy nemes kőből készült téglatest
négy oldalán ábrázolnám
a kedvesebb épületeink egy-egy szép
részletét, de megjeleníteném
a régebbi építészeti értékeket,
faragott tornácdíszeket is. A rangos Hild-díjat így mutatnám be
a város és az érdeklődők számára.
Szatmári Kriszta
vállalkozó
Mindenképp a Városháza közvetlen
környezetében helyezném el ezt
a rangos díjat. Leginkább
a Zenepavilonhoz vezető sétányok
valamelyike mellett tudnám
elképzelni egy olyan térinstalláción,
ahol nemcsak a díj bronz másolata
jelenne meg, hanem azon épületek, fejlesztések közül is néhány,
amelyek közvetlenül hozzájárultak ahhoz, hogy városunk ezt
a nagyszerű díjat megkaphassa.
Zámbori Péter
a Kumánia Kft. ügyvezető
igazgatója
A városfejlesztés terén elért
eredmények elismeréséért járó
Hild-díjat mindenképpen
a Városháza környékén állítanám
ki, javaslatom a helyszínre
a Zenepavilon melletti terület.
Forgalmas útszakasz, sokan láthatnák a köztéri alkotást,
melyet én kunsüveg alakúnak képzelek el, mely körülöleli
a díjat. Így egyszerre utalhatna a történelmi múltra és
a városfejlesztésben elért eredményekre is.
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Elkészült városunk 2017. évi költségvetése
Városunk 3,2 milliárd Ft-os főösszegű költségvetését az év első
hónapjában tárgyalta a képviselő-testület. Már a költségvetési
koncepció számaiból látható volt, hogy a 2017. évben is nehéz feladat
lesz a költségvetés végrehajtása, mivel a saját források növelésére az
önkormányzatnak korlátozottak a lehetőségei, a központi támogatás
összege pedig évek óta változatlan a bővülő feladatellátás és
önkormányzati szerepvállalás mellett. Mindezek ellenére fő szempont
volt, hogy a szükséges forrásokat hozzá tudjuk rendelni a kötelező
feladatellátáshoz, hogy a lakosság azok minőségében ne érezzen
változást. Az önkormányzat működési kiadásai és bevételei
elkülönülnek a felhalmozási kiadásoktól és bevételektől, ezért ezeket –
az alábbiakban – külön mutatjuk be.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
A normatív támogatás a 2017. évben is a feladatfinanszírozás elvén
történik, lényeges változás a szabályozásban nem történt, viszont a
minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének fedezetére
többletforrást a támogatás jelenleg nem tartalmaz. Számításaink
alapján 36 millió 97 ezer Ft az a teher, amelyet az önkormányzatnak
saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia. Problémánkat jeleztük az
önkormányzati érdekképviseletek és a kormány részére is, várhatóan
külön intézkedés keretében fogják a szükséges forrást biztosítani. – Az
önkormányzat saját bevételeinek több mint egyharmadát a helyi
adóbevételek jelentik. A városban az elmúlt években több saját és
állami beruházás valósult meg, a beruházások befejezése miatt a helyi
adóbevétel csökkent.

A működési bevételekből az önkormányzat az alábbi kiadásokat
finanszírozza: ebben a költségvetési évben is a kommunális
feladatok ellátása jár a legmagasabb kiadással, így a közvilágítás,
hulladékszállítás, hóeltakarítás, parkgondozás biztosításával, a
belvízelvezető csatornák, utak, járdák karbantartásával, a
közmunkaprogram megszervezésével kapcsolatos kiadások
jelentkeznek. A szociális ellátások, a rendkívüli települési segélyek, a
közszolgáltatási kiadások díjának átvállalása, a méltányossági
közgyógyellátás továbbfolyósításának, a gyermekvédelmi utalványnak
és a helyi közösségi közlekedés támogatásának kiadásait tartalmazzák
38 millió forint összegben. Jelentős hányadot képviselnek az
önkormányzat költségvetésében az államigazgatási feladatok
ellátásával kapcsolatban felmerülő kiadások. Közművelődésre,
kulturális kiadásokra a működési kiadások 8%-át, egészségüggyel
kapcsolatos feladatok ellátására a működési kiadások 1%-át fordítjuk.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A működési bevételeknek a 13%-át az intézményi működési bevételek,
23%-át a központi költségvetésből érkező bevételek teszik ki, 30%-át
pedig a pályázatokból származó támogatásértékű bevételek.

Az elfogadott 2017. évi költségvetésben a felhalmozási kiadásokra
2 milliárd 250 ezer forintot terveztünk, mely a költségvetési főösszeg
69%-a. A költségvetés saját bevételeit és a központi forrásokat
szinte teljes egészében a működés fenntartására kell fordítani
ezért felhalmozási kiadásokra minimális saját forrás áll
rendelkezésre, a költségvetésben jórészt pályázati támogatással
megvalósuló feladatok szerepelnek. A Térségi Operatív Program
keretében többek között egy új bölcsőde létesítését, kísérőgáz
hasznosításának megoldását, a Városháza energetikai felújítását, a
szociális otthon, az Északi Ipartelep fejlesztését, új utak építését
terveztük. A 2017-es év kiemelt projektje lesz a kosárlabda és
játékcsarnok építése, melyet akkor tud az önkormányzat
megvalósítani, ha a tervezett állami támogatás rendelkezésre áll majd.
A rendelet tartalmaz a Kumánia Gyógyfürdő fejlesztésére, a
közlekedésfejlesztésre, a Hild-díj térinstalláció elkészítésére és
ingatlanvásárlásokra előirányzatot, de a következő évek fejlesztéseire
is készülünk az új pályázatok előkészítési költségeivel, melyre a
költségvetésben 18 millió forint előirányzattal terveztünk.
A felhalmozási kiadások a felhalmozási bevételekkel egyensúlyban
vannak, a bevételek jelentős részét a pályázati támogatások jelentik.
A jogszabályi előírásnak megfelelően a képviselő-testület hiány
nélkül tudta elfogadni az önkormányzat 2017. évi költségvetését. A
költségvetési fegyelem megtartásával és odafigyeléssel a 2017. évi
költségvetésben megfogalmazott feladatok végrehajthatóak lesznek,
de a források további bővítése érdekében törekedni fogunk a pályázati
lehetőségek maximális kihasználására.
Bögös Katalin, a Pénzügyi Osztály vezetője
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„Kulturális évnyitó”
Az idei magyar kultúra napi ünnepséget joggal nevezhetjük
„kulturális ünnepi évnyitónak”, hiszen ekkor, január 20-án, a
Vigadóban rendezett ünnepi gálaesten jelenthettem be
városunk közönségének, hogy a 2017-es évet a képviselőtestület ünnepi kulturális emlékévvé nyilvánította. Három olyan
kiemelkedő eseménynek is patinás évfordulója lesz ugyanis ebben az
esztendőben, amelyeknek közösségépítő üzenetei vannak a ma élők
számára. Köztudottan ilyen az 500 éves reformáció, városunk
újratelepülésének 300., valamint a hajdani kisújszállási segédtanító,
Arany János születésének 200. évfordulója. E sajátos „évnyitó” méltó
kezdete volt az idei év előttünk álló kulturális programjainak.
A ’fényképezés örömében’ ihletett, szép fotókiállítással vették
kezdetüket az ünnepi események, köszönet érte a Kossuth Fotóklub
tagjainak. Ezután a Vigadó színháztermében a Kisújszállásról
készített új imázsfilmet, Kelemen Ilona és Szathmári Endre közös
alkotását láthatta a közönség. Dr. Kovács Tibor alpolgármestertársam köszöntötte vendégeinket, közöttük Kovács Sándort, a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnökét és Hodos Juliannát, a
Karcagi Járási Hivatal vezetőjét. Körünkben üdvözölhettük Halász
János országgyűlési képviselőt, városunk díszpolgárát, aki pedig az
est résztvevőit, illetve városunk lakosságát köszöntötte. Méltatta
kulturális értékeinket: „Kisújszállás ősi kun településként azon helyek
közé tartozik, ahol a kultúra nemcsak a szavak szintjén, hanem a
valóságban is él és virágzik. … Látszik, hogy Önök értik és érzik, hogy
csak az a település válik otthonná, ahol a kultúra is otthonra talál –”
fogalmazott.

Otthonra talált ismét az Arany János Pedagógiai, Kulturális és
Művészeti Díj is – ezúttal Horváth István klarinét- és szaxofontanárt
részesítette képviselő-testületünk e rangos helyi elismerésben. A
közönség szűnni nem akaró tapssal fejezte ki elismerését és örömét a
Baptista Alapfokú Művészeti Iskola tanárának. Ő, illetve művészeti
iskolai kollégái – Papp László, Horváthné Galambos Olga és Bögös
Hanna – Liszt Ferenc és Kodály Zoltán egy-egy zeneművének
felemelő, szép előadásával ünnepelték a kitüntetettet és a magyar
kultúra napját.
A gálaesten Kisújszállásról elszármazott művészek szerepeltek,
akiknek e helyen is megköszönöm, hogy meghallották hazahívó
szavainkat. A fellépések sorrendjében Cs. Németh Lajos színművész
verseket, Jámbor József színművész verseket és zenét, Iván Ildikó
operaénekes pedig – Oberfrank Péter zongoraművész kíséretében –
híres operaáriákat és a Csárdáskirálynőből Sylvia belépőjét hozta a
kisújszállási Vigadó színpadára. Remélem, a közönség sokszoros
vastapsában nemcsak az elismerést, hanem a kisújiak örömét és
szeretetét is benne érezték.
Kedves Kisújszállási Közönség! Városunkban sok kulturális
élmény vár Önökre ezután is. Hogy segítsünk eligazodni az előttünk
álló eseményekben, a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel
együtt ismét összeállítottuk a már hagyományos éves
programfüzetet, melyet hírlevelünk e számával kezükbe vehettek.
Reméljük, hasznos iránytű lesz ez a Nagykunság kulturális fővárosa
elnevezést felvállaló, szeretett városunkban.
Kecze István polgármester

ARANY JÁNOS PEDAGÓGIAI, KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI DÍJBAN RÉSZESÜLT
HORVÁTH ISTVÁN ZENETANÁR
Kisújszállás város zenei életében hosszú
időn át kiemelkedő színvonalon, nagy
szakmai tudással, példaadó lelkiismeretességgel és pedagógiai hozzáértéssel végzett, kiváló zeneművészeti és
zenetanári tevékenységének elismeréseként Kisújszállás Város Arany János
Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díja
kitüntetésben részesült Horváth István
klarinét- és szaxofontanár .
Horváth István a kisújszállási Baptista
Alapfokú Művészeti Iskola klarinét- és szaxofontanára. Pályakezdő
tanárként 1983-ban érkezett városunk zeneiskolájába, Papp László
tanár úr hívására és javaslatára. A tantestület és dr. Lázár Szabolcsné
igazgatónő örömmel és szeretettel fogadta a Balmazújvárosból
ideérkezett tehetséges klarinéttanárt, aki hamar beilleszkedett az iskola
együttműködő, legendásan szeretetteljes közösségébe, és aki később
klasszikus szaxofon előadóművészi diplomát is szerzett.
Már több mint három évtizede dolgozik a művészeti iskolában,
tanítja a zene, a hangszeres zene iránt érdeklődő növendékeket.
Felkészülten, végtelen türelemmel és odafigyeléssel tanít. Sikeresek és
jó hangulatúak a tanszaki hangversenyei, a növendékei felkészültek,
érezhető a tudáson és bizalmon alapuló pedagógiai munka. Növendékei
közül többen megyei és országos zenei versenyeken is sikerrel
mérettették meg magukat, és többen vannak közöttük, akik
zeneművészeti pályára léptek.
Horváth István tanár urat a város közönsége is jól ismeri, hiszen
számos alkalommal lépett és lép fel növendékeivel és kollégáival együtt
városi rendezvényeken, ünnepségeken, kiállításokon, pedagógusnapon,
zenei világnapon, karácsonyi hangversenyeken – hogy csak néhányat
említsünk. A meghívásoknak mindig szívesen eleget tesz, egyéni vagy
közös fellépései mindannyiszor igényesek. Nyitott az új
kezdeményezések iránt, a tavalyi karácsonyi hangversenyen például

egy új zenekari formációban lépett fel barátaival. Szakmai tudásával,
derűs egyéniségével, lelkesedésével elnyeri a közönség tetszését, és
szeretetét. Nélküle ma már elképzelhetetlen a művészeti iskola és
városunk zenei élete.
„A zene az életem – mondja –, ez mindent megmagyaráz. Olyan
szerencsés vagyok, hogy azt csinálhatom, amit szeretek. A célom a tudást
átadni tanítványaimnak, a zene szeretetét a városnak, akár iskolában,
akár színpadon vagy más alkalmakkor. Tanítás nélkül nehezen tudnám
elképzelni az életemet. Valamilyen szinten én mindig is tanítani akartam.
Már általános iskolás koromban ráéreztem ennek örömére, amikor az
iskola kórusában szólamvezetőként a nálam kisebbeket taníthattam. A
társas zenélés mindig közelebb állt hozzám, ma is jobban vonz a
csapatban, zenekarban való játék, mint a szóló előadás. … Az Arany Jánosdíjat nagy örömmel megköszönöm. Óriási megtiszteltetésnek tartom,
nem számítottam rá. Eddig is örömmel végeztem a munkámat, ez most
még nagyobb lendületet ad, mert benne érzem a nekem mindig fontos
támogató környezetet: a családomat, az iskolát, a fenntartót és
természetesen a várost, annak vezetésével együtt.”
Az önkormányzat Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti
Díja elismerés és köszönet kiváló tanári és zeneművészeti munkájáért,
városunk zenei kultúrájának gazdagításáért.
Kecze István polgármester
Gratulálnak az iskola
képviselői. A képen
balról jobbra Kecze
István polgármester,
Horváth István
kitüntetett, Széplaki
Edit igazgatónő,
valamint Varga
Szabolcs és Tóth
Olivér szaxofon
tanszakos növedékek,
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Emlékezzünk meg a városépítő
Gaál Kálmán (1846-1920)
polgármesterről!
Kedves Kisújszállási Lakosok! Cégvezetők!
Elszármazott Barátaink!
Gaál Kálmán, városunk első, közakarat által
választott polgármestere több mint 30 éven át
szolgálta a várost határozott intézkedéseivel. A
Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület
régóta dédelgetett álma, hogy szobrot állít Gaál
Kálmán emlékére. Mivel a hosszú évek alatt
egyesületek részére szobor készítésére országos
pályázatot nem írtak ki, egyesületünk közgyűlése úgy döntött, hogy
gyűjtést szervez a szobor elkészíttetésére.
A bronzból készült mellszobrot a Kálvin park utolsó, üres
öblözetében szeretnénk elhelyezni, hasonlóan a Kossuth Lajost és
Illéssy Jánost ábrázoló szobrokhoz. Az alkotás elkészítésére ismét
Györfi Sándor szobrászművészt kértük fel, a megvalósítás költsége
4,1 millió forint.
A Kisújszállás Város Önkormányzatának támogatásával és
közadakozásból elkészített szobor felavatására terveink szerint az
ünnepi emlékév programsorozat részeként, Kisújszállás
újratelepülésének 300. évfordulója alkalmából – mely egybeesik az
egyesület megalakulásának 30. évfordulójával –, a város napján,
2017. augusztus 17-én kerül sor.
Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben tehetik – bármilyen
összeggel – támogassák Gaál Kálmán szobra megvalósításának
ötletét. Támogatásukat befizethetik az egyesület elnökségi
tagjainál, vagy átutalhatják az egyesület bankszámlaszámára:
OTP 11745080-20004927. Kérjük, a „megjegyzés” rovatba írják
be: „Gaál Kálmán”.
Állítottunk szobrot történelmi személyiségeinknek (Illéssyek,
Kossuth), nagyjainknak (Kiss Tamás), közembereinknek (Bagaméri,
Piacos fiú), most javasoljuk, hogy emlékezzünk meg Kisújszállás
legjelentősebb városépítő személyiségéről, Gaál Kálmánról is így.
Hiszen ki érdemelné meg jobban, hogy szobra az örökkévalóságig
„szemlélje” a városközpont fejlődését, mint az az ember, akinek
polgármestersége alatt kialakult szeretett városunk arculata,
felépültek legjelentősebb épületeink (Városháza, Gimnázium,
Takarékszövetkezet – Vigadó – Szálló – Járásbíróság), elkezdődött a
város villanyosítása, a kockakő burkolat kiépítése, megfúrták az első
ártézi kutat, felépítették a tanyasi iskolákat.
Akkor is nagy áldozatot, nagy körültekintést, megfontoltságot
igényeltek ezek az építkezések, beruházások, de Gaál Kálmán, a
határozott, erős kezű vezető egyéniség talált lehetőséget mindezek
megvalósítására, mert tudta, hogy az mind Kisújszállás máig ható
fejlődését szolgálja. Kérjük, amennyiben teheti, támogassa Gaál
Kálmán szobrának elkészíttetését!
Tatár Zoltán egyesületi elnök
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A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola hírei
A Baptista Tehetségtanács Művészeti Műhelyének
rendezvényeként 2016. december 6-án szakmai napot
tartottunk iskolánkban. A nap folyamán Kecskésné Herczegh Kata
„Tehetséggondozás másképp a művészeti oktatásban” címmel
tartott bemutatót, melyben a következő témákat érintette: mi a célja
a művészetoktatásnak, komplexitás a művészeti nevelésben,
valamint speciális felmérések alkalmazása tehetségterületenként.
Horváthné Galambos Olga a hegedűoktatás egyik különleges
lehetőségeként mutatta be a Suzuki-módszert, melynek jellemzői,
hogy a gyermekek tanítása óvodás korban, csoportosan, a szülők
bevonásával történik. Ezen a napon vendégünk volt Herczegh Tímea
szakpszichológus, aki interaktív előadásával megismertette velünk a
művészetterápiás
foglalkozásokban
rejlő
lélekgyógyítás
lehetőségeit.
2016. december 10-én, Budapesten, a Vörösmarty téren
„Megjöttek a vidéki rokonok” címmel néptáncosaink előadását
láthatták az érdeklődők. A tájegységek bemutatása mellett a
karácsonyi ünnepkör szokásait idézték fel. Műsorukat Juhászné
Antal Gabriella és a Sodrás Népzenei Együttes kísérte.

2017. január 27-én tartottuk II. bérletes előadásunkat a Vigadóban,
ahol egy bensőséges hangulatú, különleges zenei élményt nyújtó
hangverseny részesei lehettünk. A koncerten felléptek a Debreceni
Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatói (a képen balról jobbra):
Kurgyis Márta, Bögös Gabriella Hanna, Tóth Gergő, Tóth Ádám;
valamint Donkó Péter Bence, aki a képen nem szerepel.
Széplaki Edit igazgató

Gratulálunk, Tanár Úr!
Örömmel adunk hírt kedves Olvasóinknak arról, hogy dr. Szathmári
István nyelvészprofesszor (aki Kisújszálláson született és elemi iskolai,
majd középiskolai tanulmányait is itt folytatta), az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem professzor emeritusa, a stilisztika iskolateremtő
oktatója, városunk díszpolgára tavaly év végén a Magyar Nyelvőr
Alapítvány Magyar Nyelvőr Díjában részesült. A díjat Tuzson Bence
kormányzati kommunikációért felelős államtitkár adta át, méltatva
tanár úrnak a magyar nyelv őrzéséért végzett kiemelkedő
tevékenységét. Szép kitüntetéséhez városunk lakosai nevében levélben,
szeretettel gratuláltam, és a kitüntetés örömhírét a magyar kultúra napi
ünnepségünkön is megosztottuk a közönséggel.
Kecze István polgármester

Fotó: Máthé Zoltán/MTI (Magyar Nemzet, 2016. december 22.)

Dr. Szathmári István tanár úr átveszi
a Magyar Nyelvőr díjat Tuzson Bence államtitkártól
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A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
Bővebb információ a programokról, moziműsorról:
www.vigadokisuj.hu, www.ajvk.hu, www.facebook.com/vigadokisuj, www.facebook.com/vigadomozi
Telefon: Vigadó: 59/886-928, 59/885-184, Könyvtár: 59/520-708; e-mail: info@vigadokisuj.hu

PROGRAMOK A VIGADÓBAN

Augusztus 15. kedd, 19 óra:

Február 24. péntek, 20 óra:

EXPERIDANCE TÁNCSZÍNHÁZ: FERGETEGES

HONEYBEAST KONCERT

A királyné, a gróf és a cigánylány. Sissi és Andrássy Gyula gróf legendás
szerelme ihlette az Experidance Production és
a 100 Tagú Cigányzenekar szólistáinak közös produkcióját.
Belépő: 5000 Ft, amely július 15-ig vásárolható meg.
Részletfizetési lehetőséget is biztosítunk.

Belépő: február 10-ig 2000 Ft, február 11-től 2500 Ft
A jegyárra vonatkozó információ a Vigadó műsorfüzetében tévesen
jelent meg. A szervezők szíves elnézésüket kérik.
Március 25. szombat, 18 óra:

RECYCLE CIMBALIBAND
Lemezbemutató koncert a cimbalom Chuck Berryjével
Ének: Danics Dóra az X-Faktor negyedik évadának győztese
Állóhely: 1500 Ft, ülőhely 2000 Ft
Április 9. vasárnap, 16 óra:

VIGADÓ SZÍNITANODA
Várjuk azokat, akiket érdekel a SZÍN-JÁTÉK!
A színjátszó foglalkozásokat vezetik:
Rázsó Katalin és Cs. Nagy Zoltán
Életkor: 10-100 év. Jelentkezési határidő: március 31.
Bővebb információ: Vigadó 59/886-928, Füsi Judit 20/537-4367

TAVASZKÖSZÖNTŐ NÓTAGÁLA
Énekesek: Farkas Rozika, Szabó Eszter, Bokor János, Drágán Lajos,
Kolostyák Gyula
Zenekar: a HAKME cigányzenekara Berki László prímás vezetésével
Belépő: 2000 Ft, csoportos (15 főtől) 1500 Ft
Várható időpont: április 23. vasárnap, 18 óra:

SZABÓ MAGDA: AZ AJTÓ
Egy igazi színházi élmény a Vigadóban!
A debreceni CSOKONAI NEMZETI SZÍNHÁZ vendégjátéka
Belépő: 3000 Ft

QUIZNIGHT A VIGADÓBAN
Várjuk olyan vállalkozó kedvű személyek (vagy akár csapatok)
jelentkezését, akik szívesen megmérettetnék magukat a kvíz világában
– de annyira nem bátrak, hogy különböző tévécsatornák műsoraiban
szerepeljenek. Itt magunk között leszünk, senkinek nem lesz sem
veszíteni, sem szégyellnivalója. Jó hangulat, értékes nyeremények
(apropó: ez a szponzorainkon is múlik, akiket szintén keresünk).
Jelentkezni lehet március 14-ig a Vigadóban. Nem titkolt további célunk
egy (Társas)Játék-klub kialakítása is – ehhez szintén várjuk a játékos
kedvű kisújszállási fiatalokat, középkorúakat és szépkorúakat
szeretettel.

Május 14. vasárnap, 18 óra:

Pataky Attila-Gömöri Zsolt: EDDA MUSICAL: A KÖR
A Sziget Színház előadása
Főbb szerepekben: Pintér Tibor, Tóth Attila, Makrai Pál, Dancs János,
Bencze Sándor, Pápai Kíra, Mohácsi Márk, Ilyés Jenifer, Lőrincz Andrea
Belépőjegy: május 10-ig 4700 Ft, május 10-től 5200 Ft

PROGRAM A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Április 1. szombat, 20 óra:

ISMERŐS ARCOK koncert
Belépő: 2500 Ft, kapható a Vigadóban

ÚJ NEMZEDÉK KÖZPONT INFORMÁCIÓS ÉS TÁJÉKOZATÓ NAP
Várható időpont márciusban – figyeljék híradásainkat!
Beszélgetéssel egybekötött tájékozató előadások:
Új Nemzedék Újratöltve Program
- Európai Önkéntes Szolgálat
- Ifjúsági Garancia Program

KIÁLLÍTÁSOK
Március 24-ig a Morgóban:
A BIRODALOM PEREMÉN
Válogatás a szolnoki Damjanich János Múzeum szarmata és
gepida régészeti gyűjteményéből
Előzetes bejelentkezés a Vigadóban:
59/886-928/2-es vagy 5-ös mellék

PROGRAMOK A RENDEZVÉNYTÉREN
Június 2. péntek, 21 óra:

DEÁK BILL BLUES BAND koncert
Városháza park – lezárt rendezvénytér!
Belépő: május 15-ig 2000 Ft, május 16-tól 2500 Ft,
a koncert napján 3000 Ft

Március 3-tól a Bocskai-házban (Bocskai u. 31.):
VÁLOGATÁS PASZTERNÁK ATTILA FAFARAGÓ
ALKOTÁSAIBÓL
Megnyitó: 2017. március 3. péntek, 17 óra
A kiállítás a Vigadóban történő előzetes bejelentkezéssel
látogatható. Tel: 59/886-928/2-es vagy 5-ös mellék
A Bocskai-házban megtekinthetik
Paszternák Attila állandó néprajzi gyűjteményét is.

Augusztus 18. péntek, 20 óra:

KOWALSKY MEG A VEGA KONCERT
Városháza park – lezárt rendezvénytér!
Belépő: július 28-ig 2000 Ft, július 29-től 2600 Ft,
a koncert napján 3000 Ft

LEGOKIÁLLÍTÁS és JÁTSZÓHÁZ A BAGAMÉRI FESZTIVÁLON
Június 14-18.
Idén is várjuk a jól sikerült Lego-csodákat! Ezúttal megadjuk
a témát is: ÉPÍTSD MEG CSUKÁS ISTVÁN EGYIK NÉPSZERŰ
MESEFIGURÁJÁT VAGY EGY MESEJELENETÉT!
Nevezési határidő: március 31., leadási határidő: június 12.
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AZ ARANY JÁNOS VÁROSI KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
„AMI BENNE FÉNYES: AZ IRODALOMÉ”
ARANY JÁNOS EMLÉKEZETE PROGRAMSOROZAT
„Virág a költészet... egy nép irodalma.
De ha nem virágzik, nem is terem a fa.”
- Arany János -

Felhívás
Térségi versmondó versenyt és versíró pályázatot
hirdetünk középiskolás és felnőtt kategóriában
az Arany János születésének 200. évfordulója
alkalmából rendezett „Ami benne fényes: az
irodalomé” című programsorozat keretében.

Versmondó verseny
Középiskolásoknak és felnőtteknek (térségi)
Időpont: 2017. április 3. 15 óra
Helyszín: Kisújszállás, Szabadság tér 1., Galéria könyvtár
Nevezés: Arany János szabadon választott költeményével
Jelentkezési határidő: 2017. március 17.

Versíró pályázat
Nevezés: egy szabadon választott témájú verssel
Leadási határidő: 2017. április 28.
Pályázati kiírás: www.ajvk.hu/hírek
A szakmai zsűri kategóriánként 3-3 díjazottat választ.
Eredményhirdetés: 2017. május 30.
A jelentkezéseket postai úton, telefonon vagy elektronikusan várjuk
a következő elérhetőség valamelyikén: 5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 2/a; 06-59/520-708
Versmondó verseny: versmondo2017@gmail.com
Versíró pályázat: verspalyazat2017@gmail.com
A részletekről a www.ajvk.hu oldalon tájékozódhat,
ahonnan a jelentkezési lapok is letölthetők.
A résztvevő települések: Berekfürdő, Fegyvernek,
Karcag, Kenderes, Kisújszállás, Mezőtúr és Túrkeve.
Új könyvek könyvtárunkban
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a MÁRAI PROGRAM VI.
keretében 150.000,-Ft értékű szép- és szakirodalmi
dokumentummal gyarapodott könyvtárunk gyermek- és
felnőttkönyvtári állománya. A dokumentumokról készült jegyzék
a könyvtár honlapján elérhető (www. ajvk.hu).
Folyóiratok, hetilapok könyvtárunkban
Ebben az évben könyvtárunkban az alábbi folyóiratok közül
válogathatnak az érdeklődők: Bravo, Cinemánia, Családi Lap,
Disney hercegnők, Garfield, Iskolakultúra, Ízek és érzések,
Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, Magyar Burda, Minimax, National
Geographic Magyarország, Nők Lapja, Szabad Föld.
A könyvtárosok
Ablakos kalácstól a vízenkullogóig
Elkapkodták, de a nagy sikerre való tekintettel változatlan formában
újra megjelenik a Városvédő és -Szépítő Egyesület kiadványa, mely a
Városi Nyugdíjas Klub közreműködésével készült. Felhívjuk
figyelmet arra, hogy a könyv korlátozott példányszámban készül, így
ki-ki előfizetésével biztosíthatja, hogy mindenképpen hozzájusson.
Előfizetés 2017. február 18-ig Kisújszálláson, a városi könyvtárban. A
könyv ára továbbra is 2000 Ft/db.
(Szerk.)

„S mire nincs szó, nincsen képzet: Az vagy nekem, oh költészet!”
Írásbeli vetélkedő Arany János életéről, munkásságáról
7-8. osztályos tanulók részére
A feladatlapok március 2-től vehetők át a Gyermekkönyvtárban,
leadási határidő: április 4.
Aranytól Aranyról
Írásbeli vetélkedő középiskolások, felnőttek részére
A feladatlapok március 2-től vehetők át a Felnőttkönyvtárban,
leadási határidő: április 4.
Március 31-én, pénteken 20 órakor:
Versek és balladák valamely ritmusban általunk…
A Zichy Színműhely előadása
Arany János balladái Zichy Mihály rajzaival.
Arany János 11 legismertebb balladájának keresztmetszete
összművészeti megközelítésben (színház, zene, festészet, irodalom)
Helyszín: Vigadó. A belépés díjtalan,
helyek előzetesen foglalhatók a Vigadóban.
Társrendező: Móricz Zsigmond Református Kollégium
Költészet napi versmondó versenyek
általános iskolásoknak Arany János születésének
200. évfordulója alkalmából
Április 4. 15 óra – 1-2. osztály; április 5. 15 óra – 3-4. osztály;
április 6. 10 óra – óvodás korcsoport; április 6. 15 óra – 5-8. osztály.
Nevezni szabadon választott verssel lehet március 28-ig
a Gyermekkönyvtárban.
A versmondó versenyek helyszíne: Galéria könyvtár
Április 3-án, hétfőn 15 órakor:
Kiállítás Arany János életéről, munkásságáról
Helyszín: Galéria könyvtár
Arany-pillanatok
Versek, emlékek, érdekességek Arany János életéről,
munkásságáról a könyvtár facebook oldalán

Megemlékezés
A kommunizmus áldozatinak emléknapján,
2017. február 24-én, pénteken délelőtt 11.00 órakor
a Református templom előtti 1956-os emlékműnél

megemlékezésre hívjuk városunk lakosait
Beszédet mond: Gulyás Sándor történelemtanár
A megemlékezés során koszorúkkal,
virágokkal fejezzük ki az áldozatok iránti
szolidaritásunkat.
A megemlékezésre tisztelettel várja városunk
lakosságát:
Kisújszállás Város Önkormányzata
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Kisújszállási a Prima-jelöltek között

VIGADÓ MOZI

A Prima Primissima Díjat a Vállalkozók Országos Szövetségének
(VOSZ) támogatásával alapította Demján Sándor vállalkozó 2003ban. Azóta a különböző kategóriákban országos díjakat adnak át az
adott terület legjobbjának megválasztott személyeknek, de
bevezették a Prima Primissima területi díjak rendszerét is. Ezek célja
a magyar tudomány, művészet és kultúra fejlesztésének segítése, a
hazai értelmiség eredményeinek megőrzése, óvása. Az alapítványi
formában felajánlott díjakat minden évben, az egyes területeken
kiemelkedő tevékenységet felmutató nyertesek között osztják ki.
A VOSZ megyei elnöksége idén 12. alkalommal szervezi meg a JászNagykun-Szolnok Megyei Területi Príma Díjak átadását. A szervezők
döntésük meghozatalához a megye közvéleményét, illetve a lakosok,
olvasók véleményét kérik.
Összesen tíz kategória van,
kategóriánként három-három „Prima-jelölt” került be az úgynevezett
középdöntőbe. Az idei 30 jelölt között a magyar tudomány
kategóriában dr. Ducza Lajos, városunk díszpolgára, agrármérnök,
főiskolai docens is szerepel. Kiváló helytörténészünk tősgyökeres
kisújszállási, több mint huszonöt évig dolgozott helyi mezőgazdasági
szövetkezetben, majd tíz évig a mezőtúri Tessedik Sámuel Főiskolán
tanított. Mezőgazdasági tudományos cikkek, könyvek írása mellett
főszerkesztője a több mint két évtizede rendszeresen megjelenő
Kisújszállási nagykun kalendáriumnak, alapítója a Helytörténeti
füzetek című kiadványsorozatnak. E sorozat több kötetét maga
szerkesztette vagy lektorálta. Mi, kisújszállásiak jól ismerjük őt,
hiszen aktív közéleti személyiség is. 1989 óta folyamatosan települési
képviselő, ezen belül két cikluson át volt polgármester, majd
alpolgármester.
Aki elismeri dr. Ducza Lajos tudományos munkásságát, és egyetért
a javaslattal, támogathatja őt szavazatával. Szavazni az Új Néplapban,
a minden héten megjelenő szavazószelvénnyel lehet 2017. május 31ig. A szavazólapot a VOSZ-hoz vagy az Új Néplap szerkesztőségébe
kell eljuttatni.
(Szerk.)

2017. februári műsor
Jegyfoglalás személyesen vagy a 06-59/886-928
és a 06/59 885-184 telefonszámon
Február 1-től érvényes jegyáraink: 2D: 850 Ft, 3D: 1100 Ft.

Tisztelettel és szeretettel meghívjuk Önt
és kedves családját a

XVI. Nagykunsági
Hagyományőrző Bálra,
melyet a reformáció 500.
és városunk újratelepülésének 300. esztendejében

2017. március 4-én (szombaton)
18.30 órakor
a Városháza Dísztermében rendezünk.
Program
Megnyitó
Történelmi Zászlók behozatala
a Nagykun Nádor Huszárbandérium
és Nagy István tárogatós közreműködésével
Ünnepi köszöntő
a 48-as Olvasókör népdalköreinek műsora
Nagykun Kapitányok Illéssy Díjának átadása
Nagykun Ifjúsági Táncegyüttes műsora
Pohárköszöntő, vacsora
Tánc, tombola
Az est folyamán a jó hangulatról
a DECIBAND együttes gondoskodik.
Részvételi díj: 5.000 Ft
Részvételi szándékát 2017. február 24-ig
az 59/520-244 vagy a 0620/577-4976
telefonszámon szíveskedjen jelezni.

Február 15. szerda 18:30 – A kaptár – Utolsó fejezet (16)
magyarul beszélő, német-ausztrál-kanadai-francia akció-horror
Február 16. csütörtök 18:30 – Az éjszaka törvénye (16)
magyarul beszélő, amerikai krimi
Február 17. péntek 18:00 – A számolás joga (12)
feliratos, amerikai dráma
Február 17. péntek 20:30 – Körök (16)
feliratos, amerikai thriller
Február 21. kedd 18:30 – Jackie (16)
amerikai-chilei-francia életrajzi dráma
Február 22. szerda 18:30 – Körök (16)
feliratos, amerikai thrille
Február 23. csütörtök 18:30 – A sötét ötven árnyalata (18)
amerikai romantikus dráma
Február 25. szombat 14:30 – Lego Batman – A film (6)
magyarul beszélő, amerikai családi animációs film
Február 25. szombat 17:00 – A sötét ötven árnyalata (18)
Február 25. szombat 19:30 – A sötét ötven árnyalata (18)
Február 28. kedd 18:30 – Kaliforniai álom (12)
magyarul beszélő, amerikai romantikus film
Március 1. szerda 18:30 – Nyomás utána!
magyarul beszélő, olasz-amerikai akció-vígjáték, 1983
Március 3. péntek 18:00 Pofoncsata (12)
magyarul beszélő, amerikai vígjáték
Március 3. péntek 20:30 – Az egészség ellenszere (16)
amerikai horror

A Karcagi Járási Hivatal hirdetménye
Tisztelt Ügyfeleink!
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi
Járási Hivatala a szociális ellátások közül az ápolási díj
emelkedéséről az alábbiak szerint tájékoztatja Önöket.
Az ápolási díj alapösszege 2017. január 1. napjától 29.500.-Ftról 31.000.-Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó összegei:
- alapösszegű ápolási díj: 31.000 Ft
- emelt összegű ápolási díj: 46.500 Ft
- kiemelt ápolási díj: 55.800 Ft
Első alkalommal a 2017. január hónapra járó ápolási díjat kell
magasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegének
változásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj
összege kizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg
emelkedése miatt változik, és a jogosultat az ápolási díj teljes
összegben illeti meg.
Hodos Julianna járási hivatalvezető
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A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Karcagi Járási Hivatal osztályainak
ügyfélfogadása
Kormányablak Osztály
Osztályvezető: Dr. Bihari Gitta
Székhely cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Telefon: 59/795-158, 59/795-235, 59/795-223,
59/795-222
E-mail cím: karcagjh.kab@jasz.gov.hu
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Ügyfélfogadás
7.00-17.00
8.00-16.30
8.00-16.30
8.00-18.00
8.00-15.00

Építésügyi Osztály
Osztályvezető: Monori Sándor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-260, 59/795-259
E-mail cím: karcagjh.epugy@jasz.gov.hu
Földhivatali Osztály
Osztályvezető: Huszárné Hajdu Mária
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-240, 59/795-250
E-mail cím: karcagjh.foldhiv@jasz.gov.hu
Népegészségügyi Osztály
Járási tiszti főorvos: Dr. Borsos Anikó
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-246 , e-mail cím:
karcagjh.nepeu@jasz.gov.hu
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
Osztályvezető járási főállatorvos: Dr. Kovács Tibor
Cím: 5300 Karcag, Ady Endre u. 4.
Telefon: 59/795-244, e-mail cím: karcagjh.ebaeu@jasz.gov.hu
Foglalkoztatási Osztály
Osztályvezető: Domokos Gyula
Cím: 5300 Karcag, Madarasi út 27.
Telefon: 59/795-168 ; e-mail cím: karcagjh.fogl@jasz.gov.hu
Hatósági Osztály
Hivatalvezető-helyettes, osztályvezető: Dr. Lévai Olga
Cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Telefon: 59/795-155 ; e-mail cím: karcagjh.hatosag@jasz.gov.hu
Gyámügyi Osztály
Osztályvezető: Kissné Szendrei Judit
Székhely cím: 5300 Karcag, Kossuth tér 1.
Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Telefon: 59/795-149, 59/795-163, 59/795-161
E-mail cím: karcagjh.gyam@jasz.gov.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő
Kedd

8.00-18.00
nincs

Szerda
Csütörtök

13.00-16.00

Péntek

8.00-12.00

8.00-16.00
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Tájékoztató a Karcagi Járási Hivatal tevékenységéről
A Karcagi Járási Hivatal nevében tisztelettel tájékoztatom Kisújszállás polgárait
hivatalunk munkájáról. A Karcagi Járási Hivatal a megye harmadik legnagyobb
járása, amely 2013 óta látja el feladatát. 2016. január elsejétől 96 állami tisztviselő
intézte a járáshoz tartozó öt település közel 43 ezer lakosának államigazgatási
ügyeit. A jelzett létszámon felül egy informatikus, egy roma referens és két
közfoglalkoztatott segítette munkánkat. A székhelyen kívül, Kisújszálláson,
Kenderesen és Kunmadarason kirendeltség működik, Berekfürdőn ügysegéd látja
el a közigazgatási feladatokat.
A járási hivatalunk ügyintézőinek átlagéletkora 41 év. Végzettségek alapján az
állami tisztviselők 78%-a felsőfokú végzettségű, 17 főnek van kormányablakügyintézői végzettsége. Munkatársaink 30%-a 14 településről érkezik napi
feladatai ellátására. 2016-ban ketten vonultak nyugdíjba, nyolcan munkahelyet
változtattak.
Tárgyi feltételeinkről: Kiépült az új, egységes levelező rendszerünk. Az NTG
hálózatra történt rácsatlakozás után önálló internethálózatunk működik, valamint
az internet alapú telefonszolgáltatás (VOIP hálózat) biztosítja a kormányhivatalon
belüli ingyenes telefonbeszélgetést, amely jelentős költségmegtakarítást
eredményez.
Tevékenységünkről: A közigazgatás átalakításának célja, hogy erős, szolgáltató,
ügyfélbarát állam valósuljon meg. Ennek érdekében az ügyfélfogadási idő is
megnőtt, amely az integrált ügyfélszolgálaton heti 44 óra, a többi hét osztályon 24
óra.
A hivatali munkánk hatékonyságát és eredményességét mutatja, hogy 2016-ban
az elsőfokú döntések száma 90.629 db volt, megtámadott döntés 108 db,
módosított vagy visszavont döntések száma 23 db volt. Az ügyintézők
személyenként átlagban 1241 döntést hoztak.
A kormányablakokban intézhető ügyek száma folyamatosan emelkedik. 2016 év
végén már 1480 ügyet lehetett intézni az integrált ügyfélszolgálaton. A heti
ügyfélszám Karcag esetében 570 és 650 között, Kisújszállás esetében heti 320-360
között változik.
A Hatósági Osztály havonta, járási szinten, átlagosan ápolási díjat 550 főnek,
időskorúak járadékát 48 főnek, foglalkoztatást helyettesítő támogatást 854 főnek,
egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást 148 főnek folyósít.
Rendkívüli feladat volt 2016-ban a tanyafelmérési program, amelynek
megvalósításában a települések önkormányzatai sok segítséget nyújtottak. Ezúton
is tisztelettel köszönöm meg segítő munkájukat.
Közreműködtünk a „Földet a gazdáknak” program keretében megvalósult
földárveréseken. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2015-ben 1316 árverés volt,
ebből 829 eredményes és 14.707.610.000 Ft bevételt eredményezett. A Karcagi
Járásban 3177 ha föld kelt el, amely legtöbb volt a megyében. 2016-ban 1086
árverés volt, ebből 281 eredményes, és 5703 ha kelt el 4.818.550.000 Ft
árbevétellel. Ezúttal is a Karcagi Járásban volt a legtöbb értékesített földrészlet,
amely 2166 ha-t jelentett.
Az újabb bürokráciacsökkentéssel kapcsolatos országos konzultációra készült
kérdőívet járásunkban 472 ügyfél és 40 vállalkozó töltötte ki. A meghozott
kormányzati döntés alapján 12,4 Mrd Ft marad majd az állampolgároknál.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal kidolgozta a „Szolgáltató Kormányhivatal Szolgáltatói Stratégia
2015-2017” című dokumentumát, melynek elkészítésében járásunk is
közreműködött.
Elért eredményeinkről: Járási szinten egységes jogalkalmazás valósult meg
(tartalmi, formai elemek egysége), egységes és hosszabb ügyfélfogadási idővel
várjuk az ügyfeleket. Hatékony és eredményes munkavégzés valósult meg, hiszen
az ügyintézés hatékonysága érdekében a kirendeltségek közötti belső helyettesítő
rendszer működik. Az ügysegédi feladatok folyamatos ellátásával az ügyintézés
közelebb került az ügyfelekhez, a Kormányablak Osztály működésével könnyebben
tudják ügyeiket intézni az ügyfelek.
A Karcagi Járási Hivatal valamennyi állami tisztviselője nevében – a további
eredményes együttműködés reményében – megköszönöm az elmúlt évi
bizalmukat.
Tudjuk, hogy a szolgáltató állam polgárai olyan állami tisztviselőt igényelnek,
akire a szakmai jártasságon túlmenően jellemző az empátia, a türelem és a
lelkiismeretesség. Ezen ismérvek alapján szeretnénk a jövőben is munkánkat
folytatni.
Hodos Julianna járási hivatalvezető
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Utcanév- és házszámváltozások

ADÓ-HÍREK

A Kormány kötelező feladatként rendelte el az ingatlannyilvántartás felülvizsgálatát, rendezését és szükség esetén a
házszámok megváltoztatását, pontosítását. Ennek célja a központi
címnyilvántartás – mai elnevezéssel központi címregiszter –
megalapozása volt. Az átlátható és rendezett házszámozás mellett
szól az is, hogy adott esetben a mentők, tűzoltók vagy a rendőrség
riasztása esetén a helyi ismerettel nem rendelkező szakemberek is –
például GPS használata mellett – pontosan megtalálják az adott
ingatlant.
Az ingatlan-nyilvántartás felülvizsgálata városunkban is nagyon
indokolt volt, példának okáért több lakosnak gondot okozott, hogy a
Földhivataltól kért tulajdoni lapon szereplő cím nem egyezett meg a
lakcímkártyán szereplő címmel, ami igen nagy problémát és
kellemetlenséget eredményezett. A város címadatainak
felülvizsgálata során azonban a Bocskai és a Gyalpár utcai környék
jelentette a legnagyobb gondot. A Bocskai utcából nyíló belső
tömbben lévő ingatlanok házszámai ugyanis igen rendezetlenné és
áttekinthetetlenné váltak az évtizedek során. Az átlátható és
rendezett házszámozás érdekében a belső tömb épületeit
szükségszerű volt megkülönböztetni a Kossuth Lajos és a Vásár utcát
összekötő utcáktól. A Gyalpár utcai környék házszámrendezése
hasonló elvek alapján valósult meg.
A képviselő-testület 2016 decemberében a Bocskai utcát
Betyár utcára, az abból nyíló belső tömböt pedig Bocskai István
erdélyi fejedelem tiszteletére Bocskai István utcára nevezte el.
A Mester utca, valamint a József Attila utca felől – már lassan 30 éve
– megnyitott utcarész a Gyalpár utca elnevezést kapta, ennek
következtében igazodtunk a már meglévő Gyalpár utcához, ami egy
„U” alakú, egybefüggő közterületet eredményezett.
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosokat, hogy az utcanév-változtatással
érintett ingatlanok címadatait a közműszolgáltatók felé – a lakosok
értesítésével egy időben – jeleztük, azonban azt nem garantálhatjuk,
hogy a szolgáltatók a saját nyilvántartásukban át is vezetik a
változásokat. Ehhez némely esetben olyan személyes adatokra van
ugyanis szükség, mint például az ügyfél szerződésszáma. Arra
kérünk tehát minden lakost, hogy az illetékes szolgáltatókkal vegyék
fel a kapcsolatot, és a változásokat jelentsék be.
Tájékoztatom Önöket arról is, hogy a lakcímkártyák, a forgalmi
engedélyek cseréje ingyenes, az új okiratok kiállítását a kisújszállási
kormányablak munkatársai intézik. A régi okiratokat le kell adni a
kormányablaknak. A vállalkozások ügyvédi vagy közjegyzői
költségeit az önkormányzat 15.000 Ft erejéig az érintettek részére
2017. június 30-ig megtéríti.
A közterületek elnevezése valamint az új házszámok
megállapítása természetesen a hatályos jogszabályok alapján
történt. Az átvezetéssel járó kellemetlenségekért az érintett lakosok
megértését és türelmét kérjük.
Horváth István építésügyi ügyintéző

Határidő, kedvezmények, mentességek
A helyi adók megállapítása a települési önkormányzat feladata. A
Kisújszálláson bevezetett helyi adókat a 49/2011. (XII. 21.)
önkormányzati rendelet szabályozza. Ezen rendelet alapján a
magánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan az
alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:
- A nehezebb körülmények között élők mentesülhetnek a
kommunális adó megfizetése alól, ha háztartásukban az egy főre
eső jövedelem 2016-ban nem érte el a havi 28.500 forintot
(vagyis az öregségi nyugdíj legkisebb összegét).
- A rendelet értelmében a kommunális adó 50%-át kell
megfizetnie annak az adóalanynak, aki háztartásában
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermeket nevel.
Akik ezeket a kedvezményeket igénybe kívánják venni, azoknak
2017. február 15-ig kérelmet kell benyújtaniuk az
adóhatósághoz.

Tartsuk tisztán az árkokat, átereszeket!
Amint azt a Tisztelt Olvasó is tapasztalhatta, januárban megérkezett
az igazi tél, ami az eddigi évektől eltérően jelentős mennyiségű hóval
fedte be városunkat, és tartós hideget hozott magával. A február
beköszöntével az időjárás is enyhülni látszik, ezzel együtt
megkezdődik a hó olvadása, viszont az átfagyott talajnak időre van
szüksége ahhoz, hogy biztosítani tudja a csapadék elszivárgását. Az
utcákat járva sok helyen tapasztalható, hogy az árkok átereszei el
vannak dugulva, azokban falevél, hulladék található, korlátozva
ezzel a víz útját. Kérjük Önöket, hogy a problémák megelőzésének
érdekében ellenőrizzék az ingatlanuk előtt található árkok és
átereszek állapotát, és szükség esetén gondoskodjanak a
tisztításáról.
Farkas Nikolett városüzemeltetési ügyintéző

FELHÍVJUK FIGYELMÜKET, hogy ezek a kedvezmények évente
kerülnek megállapításra, ezért a kérelmüket azoknak is ÚJRA BE
KELL NYÚJTANIUK, akik az előző évben e kedvezmények
valamelyikében már részesültek.
A február 15-ei határidő jogvesztő, így a később benyújtott
kérelmeket, csak a meghatározott összegű eljárási díj megfizetése és
a késedelem okának a törvényben meghatározott igazolása után áll
módunkban befogadni.
Adófizetés: meddig, hogyan?
A helyi adók első félévi részletének befizetési határideje:
március 16. Március első hetében minden, adófizetési
kötelezettséggel rendelkező adózó egyenlegértesítőt kap a helyi
adófizetési kötelezettségeiről. A befizetésekhez az egyenlegértesítő
levélben mellékelten készpénzátutalási megbízást találnak, ezen
kívül a befizetés teljesíthető banki átutalással, illetve a számlavezető
bankjuknak adott rendszeres beszedési megbízás segítségével is.
Hírlevelünkben azonban egy további lehetőségről is tájékoztatást
szeretnénk adni. Az Önök kényelme érdekében bevezettük a helyi
adó bakkártyával történő befizetését. Ez tehát azt jelenti, hogy a
befizetéseket mostantól az interneten keresztül, az OTP Bank által
biztosított biztonságos fizetési felületen, bankkártyával is
kiegyenlíthetik. Ez a csekkes befizetéssel szemben azért előnyös,
mert nem kell a csekk kitöltésével foglalatoskodni, nem kell sorban
állni befizetéskor. Az egyszeri átutalással szemben még
költségkímélő is, hiszen a bankkártyás befizetés az ügyfél számára
ingyenes.
Hogyan kell bankkártyával fizetni? A befizetés a
www.kisujszallas.hu „Elektronikus ügyintézés” menüpont „Online
fizetési rendszer” almenü alatt kezdeményezhető. Itt ki kell
választani a befizetni kívánt adót, majd az összeg megadása után
meg kell adni az adózó (tehát akinek az adóját a bankkártyáról
kifizetjük) azonosítóját. Ezt a számsort megtalálja az értesítő
levélhez mellékelt csekkek „befizető azonosító” rovatában. Ennek
hiányában az adóazonosító jelet kell megadni. E három adat
kiválasztása után a fizetési rendszer átirányítja Önt az OTP
biztonságos kártyabefizetési rendszerébe, ahol a bankkártyával
történő vásárlás esetén már megszokott adatokat kell megadni a
befizetés indításához.
További tájékoztatást az adócsoport munkatársaitól kaphatnak
személyesen vagy az 59/520-252 és az 59/520-254-es
telefonszámon
Szél Zsolt adóügyi ügyintéző
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A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016-os éve
A kisújszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat együttműködve
a helyi települési önkormányzattal, valamint a térség roma
nemzetiségi önkormányzataival, a helyi civil szervezetekkel
számos pályázati programot valósított meg, segítve ezzel a
hátrányos helyzetben lévők felzárkózását, munkába állását,
életminőségük javítását.
A fiataloknak szóló programokkal a gyermekek készségeinek,
képességeinek fejlesztését, iskolai előmenetelét, eredményeik
javítását, a hiányzások számának alakulását igyekeztünk javítani.
Ezen elvek mentén február 19-én farsangi ünnepséget
szerveztünk, ahol a gyermekek szüleikkel és testvéreikkel együtt,
színes maskarákat öltve búcsúztatták a telet. A június 11-i
gyermeknapon a szülő-gyermek kapcsolat erősítése mellett a
szülőknek lehetőségük nyílt az egymás közötti tapasztalatcserére.
2016. július 11-17. között nyári népismereti és olvasótáborban
a gyermekek látókörének bővítéséhez, városon kívüli újabb
ismeretek elsajátításához, hírességek, nevezetességek
megismeréséhez, valamint szabadidejük hasznos eltöltéséhez
járultunk hozzá.
Az elmúlt évben az idősebb korosztály számára is számos
rendezvénnyel kedveskedtünk. Fontosnak tartjuk a roma
hagyományok és kultúra ápolásán túl a hátrányos helyzetben élők
szemléletformálását, közösségépítését, identitásuk erősítését, a
békés egymás mellett élés elősegítését.
Számos rendezvényünkkel már-már hagyományt teremtettünk városunkban. E közösségi programokon a roma lakosság
mellett egyre nagyobb létszámban vesznek részt a nem roma
családok is. Egyre többen érdeklődnek a roma kultúrára épülő
nőnapi ünnepségünk iránt, mellyel a nők nagyobb összefogását,
egymás segítését, pozitív példák megismerését erősítettük. A
sokszínűség jegyében augusztus 6-án rendeztük meg a roma
hagyományápoló és kulturális napot, melyen szakemberek
bevonásával, közös beszélgetésekkel tarkított előadásokat
szerveztünk, ahol az egészséges életmód, a gyermeknevelés, a
következetesség, a szülői minta, a szerek kipróbálása, használata,
annak nem elfogadása volt a középpontban. A kulturális napot
színesítette a térségből érkező autentikus cigány együttesek énekés táncelőadása is.
Városunk egyik legnagyobb kulturális és gasztronómiai
rendezvényén, a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon „Cigány
Gasztro” jeligével vettünk részt, káposztás cigány ételeket
készítettünk. Számos család kereste fel sátrukat, nagy érdeklődést
mutattak a cigány ételek elkészítésének fortélyai iránt, lányaink,
asszonyaink pedig szívesen szolgálták fel az elkészített káposztás
ételeket, betekintést engedve a cigány ízvilágba. Az
önkormányzatunk decemberben szervezte meg a már
hagyománnyá vált karácsonyi ünnepségét. Az ünnepi műsor és
megvendégelés mellett a gyermekeknek játékokkal és
édességekkel kedveskedtünk. Farkas Attila, az Eposz Kft., az
Indián Rizs Kft. és a Szamos Marcipán Kft. támogatásával hatvanöt
rászoruló nagycsaládot tartós élelmiszercsomaggal ajándékoztunk meg.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat tevékenységét a Szerafina
Észak-alföldi Roma Nők és Hátrányos Helyzetű Családok
Egyesülete segítette.
Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának
Képviselő-testülete tisztelettel megköszöni Kisújszállás Város
Önkormányzata Képviselő-testületének, Kecze István polgármester
úrnak, dr. Varga Zsolt jegyző úrnak, Várócziné dr. Daruka Andrea
jogi ügyintézőnek, valamint a polgármesteri hivatal dolgozóinak az
együttműködését.
Kovács Józsefné RNÖ-elnök

11. oldal
A Kisújszállási Református Egyházközség
közleménye

A Kisújszállási Református Egyházközség a
tulajdonában lévő Déli, Keleti és Nyugati
temetőben temetőrendezést szeretne tartani. A
régi elhanyagolt, lejárt sírokat újból kiadná.
Akinek ezekben a temetőkben hozzátartozója
nyugszik, és a sírhelyet újra szeretné váltani,
megteheti személyesen a Kisújszállási Református
Egyházközség Lelkészi Hivatalában (5310
Kisújszállás, Szabadság tér 3.) minden hétköznap 9.00–12.00 óráig,
érdeklődhet telefonon 06/59-520-587 vagy e-mailben a
kisujref.lelkeszihivatal@gmail.com címen.
Mivel a sírok újbóli kiadását 2017. április hónaptól kezdődően
tervezi az egyházközség, kérjük, hogy az adott időpontig rendezzék
az újraváltást.
Kisújszállási Református Egyházközség

ELLENŐRZIK A KÉMÉNYEKET!
Az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság hirdetménye
Több megyében, beleértve városunkat is, a kéményseprés
feladatát átvette a katasztrófavédelem, így a tervezett sormunkát
az ő szervezésükben végzik a kéményseprő szakemberek. A
tervezett sormunka a kéményseprőipari szerv vagy szolgáltató
megrendelés nélkül, rendszeres időközönként, tűzbiztonsági
okból végzett ellenőrző tevékenység, amely kiterjed az
ingatlanhoz tartozó kémény, tartalékkémény, továbbá a bekötőés összekötő elemek, valamint ezek tartozékainak átvizsgálására,
szükség szerinti tisztítására, négyévenkénti műszaki
felülvizsgálatára. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az
egyes települések utcáit.
Kisújszálláson 2017. július 31-ig kerül sor
a kéményseprők általi ellenőrzésekre.
A kéményseprői tevékenység a kéménytulajdonosok részére a
kéményseprő által megajánlott első két időpontban ingyenes. A
sormunka keretében a kéményseprő az alábbi feladatokat végzi:
• az égéstermék-elvezető ellenőrzését, szükség szerinti
tisztítását;
• az égéstermék-elvezető műszaki felülvizsgálatát;
• a tüzelőberendezés biztonságos működéséhez szükséges
levegő utánpótlásának ellenőrzését, figyelembe véve a
levegő-utánpótlást befolyásoló műszaki berendezések, vagy
egyedi beavatkozások hatását is;
• az égéstermék paramétereinek ellenőrzését;
• az összekötőelem ellenőrzését és szükség szerinti tisztítását;
• a gáztüzelő-berendezés műszaki-biztonsági felülvizsgálata
jogszabály szerinti megtörténtének ellenőrzését; valamint
• a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki
követelmények teljesülését, valamint az érzékelő
működőképességét ellenőrzi.
A tervezett sormunka elvégzéséről és annak eredményeiről a
kéményseprő tanúsítványt állít ki, amelynek egy példányát az
ügyfélnek igazolt módon átadja. Bővebb információkat a
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu oldalon olvashatnak
(Szerk.)
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Móricz-hét

A Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium és
Szakgimnáziumban 2016. november 14-18. között rendeztük meg a
Móricz-hetet. Ekkor emlékeztünk meg Móricz Zsigmond
születésének 137. évfordulójáról.
Az osztályok változatos feladatok megoldásával, vetélkedő során
nyerhették el a „Legjobb Móricz osztály” táblát és az első három
helyezettnek járó jutalmakat. A verseny győztese holtversenyben a
G.12.A osztály (osztályfőnök Kisné Rácz Hajnalka) és a K.11.A osztály
(osztályfőnök Koncsek Zoltán) lett. A második helyezést a 14.
logisztikai osztály (osztályfőnök Ozsváth Márta) nyerte el.
A magyar munkaközösség 2016 októberében Évfordulók címmel
ismét vetélkedőt hirdetett, ezúttal Csukás István születésének 80.
évfordulója alkalmából. A versenyre a szomszédos települések és a
kisújszállási általános iskolák 7-8. osztályos diákjai nevezhettek. Az
írásbeli forduló alapján a legjobb 6 csapat jutott be a szóbeli döntőbe:
a törökszentmiklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskolából
kettő, az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskolából kettő, a
berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskolából egy, és az Arany János
Általános Iskolai tagintézményünkből szintén egy.
A versenyzők hat feladatból álló vetélkedőn mérhették össze
tudásukat. A Csukás-vetélkedő első és harmadik díját az abádszalóki
iskola, második helyezését a törökszentmiklósi iskola csapatai
nyerték el.
A Móricz-hetet az iskola dolgozói számára rendezett vacsora zárta.
Köszönetet szeretnénk mondani rendezvényünk támogatóinak: a
Kisújszállási Református Egyházközségnek, Tanka Sándornak és a
Cuk-Hor Bt.-nek.
Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes

Szeretettel vár a 2017/2018-as tanévben
az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola
(5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A)
A következő tanévben iskolánk az alábbi
képzési formákra vár tanulókat:
Gimnázium (0001) emelt óraszámú idegen
nyelvi (angol és német) képzéssel
Szakgimnázium (4 éves):
0002- vendéglátóipar ágazatban
0003 - szociális ágazatban
0004 - kereskedelem ágazatban
Szakképzés (2 év) érettségivel rendelkezők számára:
kereskedő, vendéglátásszervező, gépi forgácsoló, hegesztő
Szakközépiskola (3 év) általános iskolát végzettek számára:
0011 - épület- és szerkezetlakatos (tanulmányi ösztöndíjjal)
0012 - gépi forgácsoló
0013 - hegesztő (tanulmányi ösztöndíjjal)
0014 - festő, mázoló, tapétázó
0015 - kőműves (tanulmányi ösztöndíjjal)
0016 - asztalos
0017 - női szabó
0018 - cukrász
0019 - pincér (tanulmányi ösztöndíjjal)
0020 - szakács
0021 - szociális gondozó és ápoló (tanulmányi ösztöndíjjal)
Elérhetőségeink: tel.: 06-59/321-329;
e-mail: illessy@illessy.sulinet.hu;
web: illessy.baptistaoktatas.hu
Kérdéseikre szívesen válaszol: Toldi Attila igazgató
AZ ILLÉSSY TÖBB, MINT ISKOLA!
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Lengyel-magyar közös diákvállalkozások
a Móriczban
Ismét újabb állomásukhoz érkeztek a lengyel-magyar, pontosabban a
kisújszállási-wilamowicei kapcsolatok a két város oktatási
intézményeinek együttműködése során. Mint korábban
beszámoltunk róla, a Móricz Zsigmond Református Kollégium és
három lengyel partneriskolája közös Erasmus+ pályázatot nyújtott
be, melynek célja az egymástól való tanulás, egymás jó
gyakorlatainak megismerése és átvétele. A pályázat lényege, hogy az
eddigi diákcsereprogramot felváltsa egy aktív tevékenységen alapuló,
gyakorlatorientált tanulási, ismeretátadási folyamat. A pályázatban a
kisújszállási iskola jó gyakorlataként az eddigi diákvállalkozói
készségek fejlesztését célzó programját „adja át” a pisarzowicei,
wilamowicei és dankowicei iskoláknak. A kétéves program során
lengyel-magyar közös diákvállalatok alakultak, amelyek
végigmennek a vállalkozói ciklus teljes folyamatán, a megalakulástól
a termelésen át egészen a vállalkozások felszámolásának szakaszáig.
A program keretében az első nemzetközi partnertalálkozóra 2016.
október 24-27. között került sor Kisújszálláson, az intézmények
képviselőinek részvételével. Ennek kapcsán a partnertalálkozó
résztvevői dr. habil. Kovács Tibor meghívására és szervezésében
ellátogattak Egerbe, ahol az Eszterházy Károly Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karán dr. Kádek István és Hollóné dr. Kacsó
Erzsébet főiskolai tanárok tartottak előadást a diákvállalkozások
működtetésének magyarországi gyakorlatáról.
A program következő állomásaként 2016. december 11-17. között
lengyel diákok érkeztek iskolánkba, ahol az elméleti és gyakorlati
ismeretek megszerzése mellett valós piaci környezetben, vásárokon
is kipróbálhatták magukat. Az adventi időszakban, a Kálvin parkban
a város közössége is találkozhatott a kreatív termékeket árusító
három diákcsoporttal; a Tik-tak, a Home és a Mézédes
diákvállalkozói csoport az általuk készített és összeállított
termékeket árusította nagy sikerrel.
A tanuláson és munkán kívül tartalmas szabadidős és kulturális
elemek színesítették a látogatás programját. A nyitó rendezvényen
Kecze István polgármester úr köszöntötte a vendégeket, és mutatta
be prezentációja segítségével városunkat, amit a számukra
szervezett játékos vetélkedők során személyesen is megismertek a
lengyel gyerekek. Az Ifjúsági Szálláhelyen lakó diákok
szabadidejükben örömmel használták a Kumánia melegvizű
medencéit. Egész napos kiránduláson vettek részt Debrecenben, ahol
városnézés és fürdőprogram várta őket. A találkozó a budapesti
Diákvállalkozói Karácsonyi Vásáron való részvétellel zárult, ahol
csoportjaink eredményesen szerepeltek, a Mézédes Rt. elnyerte a
legszebb stand díját is.
A pályázati program 2017 februárjában lengyelországi kiutazással
folytatódik. Az iskolában működő három diákvállalkozás 7-7
képviselője, összesen 21 tanuló, és az őket irányító szaktanárok
utaznak a testvérvárosba a megkezdett munka folytatására, illetve
újabb közös élmények megszerzésére.
Szabó Tamás igh.
projektkoordinátor
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Boldog születésnapot, kedves szépkorúak!
Tóth Endréné (született Szoboszlai Ilona),
Ica néni 2016. december 21-én
a Szabadság téri lakótelepi otthonában,
családja körében ünnepelte 90.
születésnapját. A húsz fős születésnapon
ott volt a család apraja-nagyja, közöttük a
legkisebb dédunoka, akinek nagyon örült.
Az önkormányzat köszöntését, ajándékát
Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Varga
Zsolt jegyző tolmácsolta, illetve adta át a jó
egészségben lévő ünnepeltnek.

Varga Lajosné (született Csótai Eszter)
2016. december 29-én 95 éves lett.
Születésnapján családja, szerettei
köszöntötték. A jó egészségnek örvendő
Esztike néni családi körben él,
hozzátartozói nagy szeretettel veszik
körül, gondoskodnak róla. Az
önkormányzat nevében dr. Varga Zsolt
jegyző és Tatár Zoltán alpolgármester
köszöntötte őt.

Oláh Mihályné (született Daku Emília)
január 3-án lett 90 éves. Két fia és lánya,
valamint azok családjainak körében
ünnepelt, még tavaly decemberben. Emike
néni aktív korában az egészségügyben,
a tüdőszűrésben dolgozott 20 évig. A
miniszterelnök által küldött emléklappal
és az önkormányzat ajándékával Kecze
István polgármester és dr. Varga Zsolt
jegyző köszöntötte őt.

Farkas Endréné (született Szendrei
Katalin Juliánna) január 11-én ünnepelte
90. születésnapját. Örömmel láttuk, hogy
Kati néni jó egészségnek örvend. Életében
sokat dolgozott, fiatal éveiben
állattartással, mezei munkával foglalkozott
– mesélte. Fia, lánya és szűk családja
ünnepelt vele, amikor Kecze István
polgármester és dr. Varga Zsolt jegyző
átadta a miniszterelnök úr által aláírt
emléklapot és az önkormányzat ajándékát.
Dr. Gyergyói Jánosné (született Bagdi
Ilona) családi körben fogadott bennünket
születésnapján, január 24-én. Ilonka nénit
fia és menye szeretete, gondoskodása veszi
körül. Aktív éveiben elsős és másodikos
kisgyermekeket tanított és nevelt. Ma is jó
egészségben van, derűsen beszélgettünk
szeretett családjáról, unokáiról. Kecze
István polgármester és dr. Szél András
aljegyző ajándékkosárral köszöntötte őt.
Összeállította: Pádár Kálmánné

13. oldal
Alkotói pályázatok a város
újratelepülésének
300. évfordulója tiszteletére:
#kisuj300 internetes fotópályázat
...hogy legyen mit megmutatni 300 év
múlva az utókornak! Díjazzuk a Kisújszálláshoz, a fotósokhoz kötődő legszebb,
legemlékezetesebb, legviccesebb, legmeghatóbb, szóval a „leg-leg-leg” fotókat.
Készíts Kisújszállásról filmet
telefonoddal KISÚJ300 címmel!
Mit jelent számodra a mai Kisújszállás? A
legjobb filmeket a Vigadó Moziban és a TV
KISÚJ-ban fogjuk levetíteni, több
alkalommal.
Vállalkozás a sikeres Kisújszállásért
Pályázat középiskolásoknak, felsőfokú
intézményekben tanulóknak: hogyan
működtetnél egy várost? Készíts „üzleti
tervet” az utókornak! Egyéni és csoportos
munka is lehetséges.
Egy pillanat Kisújszállás a jövőnek
Képzőművészeti pályázat. Örökítsétek
meg a 2017-es Kisújszállás egy jellemző
pillanatát, legyen az egy szobor, egy kedves
családi esemény pillanata, vagy akár egy
éjszakai lámpa fénye a Városháza
parkjában...! Bármilyen képzőművészeti
technikát használhattok. Várjuk amatőr és
profi képzőművészek munkáit. Legyen
mindenkinek egy pillanat, amivel a
jelenből üzenhet a jövő Kisújszállásának.
A/4 és A/3 méretű munkákat várunk,
díjazás korcsoportonként.
Üzenjünk 2317-be!
Az augusztusi városnapokon időkapszulát
helyezünk el, ebbe vájuk július 31-ig az
üzeneteket.
Képregénykészítő pályázat
Készítsd el 2017. számodra legfontosabb
kisújszállási eseményét képregény formában! Formátum, stílus, terjedelem kötetlen.
Információ: Kisújszállási Művelődési
Közont és Könyvtár. Az alkotások leadási
helye és határideje: Vigadó, 2017. október
15., a 2317-nek szóló üzenet esetében 2017.
július 31. A legsikerültebb alkotásokat
díjazzuk, és a városi kalendráiumban, a
TVKISÚJ műsorában vagy kiállításon 2017
novemberében a város közönségének
bemutatjuk.
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Hírek a KUMÁNIÁBÓL

VÁLTOZÁSOK A GYÓGYÁSZATI KEZELÉSEK
IDŐPONTJÁBAN
2017. január 1-jétől hétvégenként csak a 18 éves kor alattiak
csoportos gyógyúszását finanszírozza a társadalombiztosítás.

2017. február 11.
MEGHÍVÓ

A „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” díjas
Kumánia Gyógyfürdő Kft.
tisztelettel és szeretettel meghívja Önt kedves családjával
a Magyar Turizmus Minőségi Díjas
Hotel Kumánia Galéria
42. kiállításának megnyitójára,
2017. február 17-én, pénteken, 16.30 órára

2017. február 1-jétől a víz alatti csoportos gyógytornákra
napi 6 alkalommal van lehetőség, maximum 14 fős
csoportokban, a következő időpontokban: 8, 10, 11, 13, 15 és
16.30 órai kezdetekkel. Információ: +36 59 887712,
gyogyaszat@kumania.hu

DR. VÁGVÖLGYI ISTVÁNNÉ

FEBRUÁRI SZAUNAPROGRAMOK
Minden kedden, pénteken és vasárnap

A vendégeket köszönti:
VARGA ZSOLT szállodaigazgató
A kiállítást megnyitja:
DR. DUCZA LAJOS
települési képviselő, helytörténész
Verset mond:
ARI KATALIN tanárnő

FARSANGI SZAUNAMARATON
2017. február 25-én 14.00 órától, 8 felöntéssel,
vendég szaunamesterekkel. Felöntés 200 Ft/db.
„SZÖKJÖN KI EGY FÜRDŐBE!”
2017. február 28-án 50%-os kedvezmény
a teljes árú fürdőbelépő árából
FEBRUÁRI AEROBIK PROGRAMOK
Vízi aerobik a beltéri strandmedencében, keddtől
vasárnapig, 600 Ft/alkalom. Egyszeri díj megváltása esetén
az adott napon minden időpont igénybe vehető, ami a vízi
aerobikot illeti. 10 alkalmas bérlet: 5000 Ft. Szállóvendégek
részére ez a szolgáltatás ingyenes.
Szárazföldi aerobik minden kedden és csütörtökön
17:00–18:00 óráig, 500 Ft/alkalom. Havi bérlet ára: 3000
Ft/hó. További időpontok: www.kumania.hu, +36 59 887711.
Az időpontok változtatásának jogát fenntartják.
AQUAFITNESS
Minden kedden 18:15–19:15 óráig

Hálás köszönet…
A Béla Király Úti Óvodában az iskolai őszi szünet idején
megvalósult a tornaszoba felújítása, mely során megtörtént az
aljzat egyenetlenségeinek megszüntetése és a teljes burkolat
cseréje mozgásos tevékenységekhez alkalmas burkolatra.
Ezúton mondunk köszönetet Demeter Jánosné képviselő
asszonynak, aki 25 ezer forinttal járult hozzá ehhez a
megújuláshoz, továbbá köszönetünket fejezzük ki a Béla
Király Úti óvoda szülői közösségének, akik szintén 25 ezer
forintot gyűjtöttek össze erre a célra. A felújítás teljes összege
682.350 Ft volt, melyhez a többi forrást a Baptista Egyház
biztosította intézményünknek. Hálásan köszönjük
gyermekeink, közösségeink nevében.
Ponyokainé Rab Judit intézményvezető

nyugdíjas művésztanár

„A LÉLEK
TÜKÖRCSEREPEI”
című festménykiállítására.

A tárlat 2017. május 10-ig látogatható
a „Legszebb magyar kis hotel 2015”
elnevezésű versenyen 3. helyezést elért
Hotel Kumánia*** superior Gyógyszállodában,
5310 Kisújszállás, Illéssy utca 5. szám alatt,
Megtekinthető minden nap 10–12-ig és 15–18.30-ig.
Hotel: +36 59 887-710, www.kumania.hu
www.facebook.com/Hotel Kumánia Galéria
www.facebook.com/Hotel Kumánia
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Karácsony Márialakán

SAKK! MATT!
Kicsik és nagyok, kisújiak és vidékiek, összesen 32
sakkozó ült asztalhoz január 22-én a Kisújszállási SE
idénynyitó rapidversenyén. Nagy öröm számunkra,
hogy a szakosztály utánpótlás-nevelése jó kezekbe
került. Fekete Albert FIDE-mester foglalkozik a
gyerekekkel szervezett formában mindkét általános
iskolában, továbbá a felnőttek edzésein. A versenyen alsótagozatos
tanulók indultak, két csoportban. Az 1-2. osztályosok legjobbjai –
kiegészítve az óvodásokkal – a következők lettek: 1. Hajós Alex
(Kisújszállás) 4 pont, 2. Majláth Anna (Kisújszállás) 3 pont, 3. Dékány
Attila (Dévaványa) 2 pont. Izgalmas versenyt hozott a 3-4.
osztályosok versenye, melynek végeredménye a következő lett: 1.
Gorzsás Barnabás (Karcag) 4,5 pont, 2. Fehér Miklós (Dévaványa) 3,5
pont, 3. Szaniszló Milán (Karcag) 3 pont.
A felnőttek játéka sok meglepetést hozott, melyet az idényeleji
formára foghatunk. Összességében a verseny jól szolgálta a
felkészülést a csapatbajnokságokra. Végeredmény: 1. Balogh Dávid
(Kisújszállás) 6,5 pont, 2. Szíjártó Csaba (Túrkeve) 5,5 pont, 3. Nagy
Szilárd (Karcag) 5 pont, 4. Kecze Mátyás (Kisújszállás) 5 pont, 5. Deák
Lajos (Túrkeve) 4,5 pont, 6. Cozma-Callini Adrian (Kisújszállás) 4,5
pont.
Már januárban folytatódtak a „tavaszi” küzdelmek a különböző
bajnokságokban a Kisújszállási SE Sakk Szakosztálya csapatai
számára. Először viszont az első csapat az NB I/B Maróczycsoportjában decemberben lejátszott mérkőzéséről számolok be.
Ezen egy rendkívül kiegyensúlyozott csatában szenvedtünk
balszerencsés vereséget a Magyar Sakkvilág TSE ellen. Az 5.
fordulóban Budapesten szerepeltünk a HASE-Dobák együttese ellen.
Tartalékos, de annál lelkesebb, kiegyensúlyozottabb csapatunk
remek játéka csak azokat lepte meg, akik nem látták a partikat. A
végeredmény így is a házigazdákra nézve hízelgő! Ezzel öt fordulót
követően a 7. helyen áll csapatunk.
Második csapatunk a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei I. osztályú
bajnokság 6. fordulójában Szolnokon, a Keviterv-Akva SE ellen ült
asztalhoz. A korábbi években szebb napokat megélt ellenfelünk
meglepő ellenállást tanúsítva szorossá tudta tenni a találkozót, de
győzelmünk így sem forgott veszélyben. Annak ellenére, hogy
csapatunk egy mérkőzéssel kevesebbet játszott riválisainál,
magabiztosan vezetjük a bajnokságot…
Eredmények:
Kisújszállási SE – Magyar Sakkvilág TSE
HASE-DobákSE – Kisújszállási SE
Túrkevei VSE – Kisújszállási SE II.

15. oldal

5:7
4,5:7,5
4:6
Kecze István
szakosztályvezető

Advent utolsó vasárnapján indítottam útjára azt a 25, tartós
élelmiszereket, játékot, könyvet, ruhaneműt tartalmazó karácsonyi
ajándékcsomagot, melyet a választókörzetemben lakó
többgyermekes, illetve a Márialakán élő családoknak készítettem. Az
ajándékok mellett szívből jövő szeretetemet adtam át ezen a
délutánon. Márialakán megkülönböztetett tisztelettel és szeretettel
köszöntöttem a 90 éves Marczi Sándorné Ilonka nénit és Harmati
Julikát, aki karácsony első napján adott életet a gyönyörű
kisbabájának, Nórikának. Az itt élők nagy szeretettel fogadtak, kedves
szavakkal köszöntöttek, Takácsné Esztike nénitől saját készítésű,
foltvarrással összeállított székpárnákat kaptam ajándékba.
Köszönetet mondok mindazoknak, akik adományaikkal
hozzájárultak a karácsonyi csomagok összeállításához, akik az
ajándékok csomagolásában, kiosztásában segítettek, tették
meghittebbé e néhány család karácsonyát.
Demeter Jánosné települési képviselő

A falugazdász hírei
2017 első félévében a gazdáknak kötelezően vagy opcionális
jelleggel a következő adminisztrációs munkákat kell elvégezniük:
01. 01. – 03. 21. elektronikus őstermelői igazolványok érvényesítése
01. 01. – 03. 31. kötelező elektronikus nitrát adatszolgáltatás
02. 15. – 03. 15. juhtámogatás benyújtása (elektronikusan)
02. 15. – 03. 15. kötelező monitoring adatszolgáltatás (csak egyes
támogatások esetén)
04. 01. – 05. 15. területalapú támogatási kérelmek benyújtása
06. 01. – 06. 30. kötelező kamarai tagdíjbevallás, befizetés
A támogatási kérelmek benyújtásának határidői csak tájékoztató
jellegűek, jogszabályban lesznek meghirdetve, illetve meghatározva.
Nagy László falugazdász

Asztalitenisz
Az immár hagyományosnak mondható év eleji rendezvényre igen
sokan neveztek be. Érkeztek versenyzők Túrkevéről,
Csárdaszállásról és Gyomaendrődről is. Közel 20 gyermek és 20
felnőtt vett rész a késő délutánig tartó versenyen. A Megyei
Szövetséget Csornai Csaba képviselte. Tuka Antal, az Arany-iskola
tagintézmény-vezetője megnyitójában megköszönte az asztalitenisz
szövetségtől kapott segítséget és eszközöket, melyek lehetőséget
biztosítanak a sportág népszerűsítéséhez, magasabb színvonalú
elsajátításához. Végül sportszerű, jó mérkőzéseket kívánt. A
szponzorok jóvoltából sok értékes tárgyat nyerhettek a helyezettek.
Eredmények: Fiúk: 1. Lukács Domonkos, 2. Szél Bence, 3. Monoki
Szovárd Benedek, 3. Horváth Zoltán. Férfiak: 1. Ágoston István, 2.
Kruchió Péter, 3. Varró Dániel, 3. Rázsó Attila. Amatőr férfiak: 1. Rázsó
Attila, 2. Kovács Attila, 3. Végh Richárd, 3. Balázs Csaba. Férfi páros: 1.
Szűcs- Himer, 2. Végh – Kovács, 3. Ágoston – Makra, 3. Jakab – Szőllősi.
Az NB. II. következő fordulója február 12-én lesz. Kisújszállás
otthonában fogadja a Jászkun VSC I. csapatát.
Szűcs István szakosztályvezető
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Véradás
Kisújszálláson
legközelebb március 8-án,
8.00 - 12.00-ig lesz véradás
a művelődési házban.
Köszönettel: Erdei Edit

Tudja Ön?
Egy véradással 3
betegen segíthet!
A véradás
szűrővizsgálat is
egyben!
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A Kisbíró következő száma 2017. március 11-én, szombaton jelenik
meg. Lapzárta 2017. március 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. )

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

w w w . k i s u j s z a l l a s . h u

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!
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