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K I S Ú J S Z Á L L Á S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K H Í R L E V E L E
Tavaszi ünnepek és hétköznapok
Hírlevelünk idei második száma több szempontból is kéri az
olvasók figyelmét. Engedjék meg, hogy mindezekből magam is a
figyelmükbe ajánljak néhány témát, tudnivalót, melyek városunk
mint közösség és mint közösségek működéséhez kapcsolódnak.
Gondoljunk itt a helyi civil szervezetek támogatására, nemzeti
ünnepünkről való megemlékezésünkre, ezzel együtt a kulturális
emlékév egyes eseményeire, valamint a közelgő lakossági
fórumokra.
Képviselő-testületünk fontosnak tartja, hogy elősegítse
Kisújszállás civil szervezeteinek, sportegyesületeinek
működését. Döntően nekik köszönhetjük ugyanis egyrészt azt,
hogy számos kisújszállási lakos tartozhat baráti, érdeklődési köre
alapján egy vagy több közösséghez, másrészt pedig azt, hogy
városunkban színes kulturális, közösségi élet zajlik. A civil
szervezetek önkormányzati támogatásának egy módja a
rendezvényeikhez és működésükhöz pályázati úton történő
pénzbeli hozzájárulás. Több pályázatot elbíráltunk már – jöjjenek
erről a számok! Első helyen említeném a kulturális
rendezvények megvalósítására érkezett pályázatokat, melyek
esetében olyan nagy volt az igény, hogy képviselő-testületünk
1 millió 200 ezer Ft-ra emelte a pályázati keretet. Ily módon 12
szervezet 43 rendezvényének megvalósításához nyújthattunk
segítséget. A civil szervezetek székházai működtetésének 500
ezer Ft-os kerete 5 szervezet üzemeltetési kiadásait csökkenti. A
sportrendezvények 1 millió Ft-os keretösszegéből 13
rendezvény megszervezéséhez járulunk hozzá, a város
sportközösségeinek működési költségeihez 11 millió 650 ezer
Ft-ot, az utánpótlás-neveléshez pedig két egyesület számára
összesen 3 millió 400 ezer Ft-ot biztosítunk. A köznevelési
intézmények egy-egy, a gyermekek, tanulók számára szervezett
kulturális, szabadidős rendezvényének kiadásaihoz összesen 850
ezer Ft-ot adunk. De vannak még folyamatban lévő
pályázataink, ezek a nyári táborok támogatását, valamint helyi
kiadványok megjelentetését szolgálják. Az érdeklődőknek
hírlevelünk 5. oldalán található írásunkat ajánlom figyelmébe.
Városunk művészeti és hagyományőrző csoportjainak
működését is szívügyünknek érezzük, számokban kifejezve ez 8
szervezetet és 2 millió 750 ezer Ft-ot jelent.
A közelgő, egyik legszebb nemzeti ünnepünkről, március
15-ről is közösen emlékezünk meg. A kisújszállásiak – több más
nagykun településsel együtt – aktív részesei voltak az 1848/49-es
forradalomnak, a ma élők pedig emlékhelyek ápolásával és évről
évre közös ünnepléssel őrzik városunk történetének e felemelő
emlékét. Jó érzéssel tölthet el bennünket, hogy városunk iskolái és
több civil szervezet is aktív részese a hagyományos

megemlékezéseknek – így lesz ez idén is. Olvasóinknak ajánlom
figyelmébe a hírlevelünk 3. oldalán közölt ünnepi programok
sorát, ugyanakkor a rendezők nevében megerősítem a meghívást:
tisztelettel várjuk a közös megemlékezésekre városunk
valamennyi lakosát.
Elkezdtük a hagyományos, tavaszi lakossági fórumok
szervezését is, hírlevelünk egyik küldetése az e fórumokra
történő meghívás. Mint tudják, ezen alkalmakkor beszámolunk
Önöknek: az érintett települési képviselő az általa képviselt
körzetben végzett munkájáról, magam pedig a képviselő-testület
tevékenységéről. Minden fórumra meghívjuk a rendőrség
képviselőit és jelen lesz városunk jegyzője is. Azért tartom e
fórumokat hasznosnak, mert lehetőséget kínálnak a városról,
lakóhelyünkről szóló közös ügyeink, problémáink, eredményeink
közvetlen megbeszélésére. A lakosoktól érkező észrevételeket
lehetőség szerint már a fórumokon, ha ez nem lehetséges, a
fórumokat követően megválaszoljuk. Azt, hogy mely körzetben
pontosan mikor és hol lesz a lakossági fórum, hírlevelünk 2.
oldalán találják, emellett természetesen meghívót is küldünk.
Kérem, éljenek a fórumok nyújtotta lehetőségekkel, beszéljük meg
a városunkról szóló ügyes-bajos dolgainkat! Várjuk Önöket.
…és a legjobb hír: itt a tavasz, melynek fénye újra alkotó
energiákat hoz! Az udvarokon, kiskertekben hozzákezdtünk a
tavaszi munkákhoz, a kertek rendezéséhez, a veteményezéshez,
virágosításhoz. Újra versenybe szállhatnak a kertbarátok a
„Virágos Kisújszállásért” vagy „A legszebb konyhakert” címért, de
éppenséggel körbeültethetik a villanyoszlopokat is virágokkal –
javaslom, figyeljék az ezekről szóló híradásainkat. Mi azonban
emellett szellemi alkotásokra is ösztönözni szeretnénk a
kisújszállásiakat. A 2017-es kulturális emlékév keretében több
pályázatot is hirdetett a művelődési központ és a városi könyvtár,
a felhívásokat hírlevelünk legutóbbi számában olvashatták. Most a
kétszáz éve született költőnk, Arany János emlékére meghirdetett
versíró versenyre hívom fel a figyelmüket, valamint egy szép,
„Versek és balladák valamely ritmusban általunk…” című irodalmi
műsorra, mely Arany balladáinak ihletésében készült, és amelyet
március 31-én láthatnak a Vigadóban. Közben ne feledjék, kedves
alkotókedvű társaink, hogy pályázhatnak – és alkothatnak.
Indulhatnak internetes fotópályázaton, készíthetnek filmet
Kisújszállásról, „üzleti tervet” egy város működtetésére,
képzőművészeti alkotásokat, képregényeket, és üzenhetnek a
jövőnek is…
Remélem, mindezeken túl is számos hasznos információval
szolgálhatunk olvasóinknak hírlevelünk legújabb számában.
Kecze István polgármester
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Jöjjön el, mondja el! – Lakossági fórumok Kisújszálláson
Mint minden tavasszal, idén is lakossági fórumokra hívják az önkormányzat települési képviselői választókörzeteik lakosait. E fórumokon Kecze
István polgármester tájékoztatja az érdeklődőket az önkormányzat, illetve a város elmúlt évi munkájáról, az eredményekről, a jövőbeni
tervekről, az adott választói körzet képviselője pedig a körzetének érdekében végzett munkájáról. A rendőrség képviselőit – Teleki Zoltánt, a
Karcagi Rendőrkapitányság vezetőjét és Borók Tibor őrsparancsnokot – minden alkalommal meghívják a fórumokra, ahol hasznos tanácsokkal
látják el a jelenlévőket. Ezek a fórumok jó alkalmak arra, hogy a közügyek iránt érdeklődők elmondják és megbeszéljék a város életével
kapcsolatos problémáikat, észrevételeiket, javaslataikat.
Az alábbi táblázat az egyes lakossági fórumok helyét, idejét tartalmazza, emellett azonban külön meghívókat is kapnak az egyes körzetek
lakosai az őket érintő fórumokra. A fórumok szervezői hívják és várják választókörzeteik lakosait – éljenek hát e lehetőségekkel, és
észrevételeikkel segítsék az önkormányzat eredményesebb munkáját, városunk mindinkább otthonosabbá formálását.
(Szerk.)

Képviselő

Lakossági fórum ideje

Demeter Jánosné

2017. április 3. (hétfő) 17.00 óra

Dr. Ducza Lajos

2017. április 4. (kedd) 17.00 óra

Tuka Antal

2017. április 5. (szerda) 17.00 óra

Szepesi Jenő

2017. április 6. (csütörtök) 17.00 óra

Tatár Zoltán

2017. április 10. (hétfő) 17.00 óra

Kui Lajos

2017. április 11. (kedd) 17.00 óra

Juhász Attila

2017. április 12. (szerda) 17.00 óra

Molnár Imre

2017. április 13. (csütörtök) 17.00 óra

Lakossági fórum helye
Béla Király Úti Óvoda (Béla K. u. 67.)
(8. sz. választókerület)
Néprajzi kiállítóterem (Petőfi u. 5.)
(3. sz. választókerület)

Művelődési Központ és Könyvtár (Deák F. u. 6.)
(1. sz. választókerület)
Piculás Civilház (Vásár u. 16.)
(7. sz. választókerület)
Kádas György Általános Iskola (Bajcsy-Zs. u. 37.)
(2. sz. választókerület)
Sásastó Úti Óvoda (Sásastó u. 5.)
(6. sz. választókerület)
Volt Sallai Óvoda (Esze T. u. 23/a.)
(4. sz. választókerület)
Nagykun Klub (Rákóczi u. 3/b.)
(5. sz. választókerület)

MEGKÉRDEZTÜK...
Önnek mi jut eszébe Arany Jánosról?
Molnár Lajosné
hivatali dolgozó

Szabó Péterné
nyugdíjas vállalkozó

A gyönyörű szép versei jutnak
eszembe, Toldi, a Családi kör, Szondi
két apródja. Lokálpatriótaként büszke
vagyok arra, hogy az ő nevét viselő
iskolába jártam. Arany János
a magyar irodalom egyik
legismertebb és legmeghatározóbb
alakja volt. Munkássága példaértékű, a jelen felnövekvő
nemzedék számára is.

Toldi Miklós. Gyermekkoromban
nagyon szerettem a kalandos,
fordulatos történetet. De sok más
versét is tanultuk, olvastuk.
Kisújszálláson volt egy évig
segédtanító, amire nagyon büszke
vagyok. Több versét ismerem, hiszen
mindig szívesen olvastam Aranyról Aranytól.

Sotús József
MÁV-nyugdíjas
Ismerem a nagy költeményeit, verseit.
A walesi bárdokat, a Családi kört,
a Toldit nagyon szeretem.
Gyerekkoromban nem járhattam
végig az iskoláimat, mert kilencévesen cselédsorba kerültem. Amikor
felnőttként újra tanulhattam,
örömmel ismertem meg Arany János
műveit, amelyeket még ma is el tudok szavalni.

Papp Endre
raktáros
Az egyik legismertebb magyar költőnk
volt. Tudom, hogy egy évig
Kisújszálláson tanított, bizonyára ezért
viseli egyik iskolánk a nevét, de szobra
is áll itt a Városháza parkjában.
Sajnos felnőttként nem sok idő jut
versolvasásra, pedig diákkoromban
nagyon sok verset megismertem Arany Jánostól.
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Ünnepeljünk együtt az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc ünnepén!
"Mi emeltük föl először
a cselekvés zászlaját,
Mi riasztók föl zajunkkal
Nagy álmából a hazát!
...
Abban lelünk mi jutalmat,
Megnyugoszunk mi azon:
Bárkié is a dicsőség,
a hazáé a haszon!"
(Petőfi: A márciusi ifjak
Pest, 1848)

MEGHÍVÓ
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
kisújszállási ünnepi programjaira
2017. március 14-én, kedden 11 órakor
a Déli temetőben:

MEGEMLÉKEZÉS
az Illéssy-sírkertben és Keszi Hajdú Lajos sírjánál
13.30 órakor iskolai ünnepség keretében
Illéssy Sándor mellszobránál (az Illéssy-iskola udvarán)
Beszédet mond: Keserűné Ébner Tünde tanárnő
Verset mond: Garai Sándor tanuló
Rendező: Illéssy Sándor Baptista Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola
Március 14-én, kedden 17 órakor:

FÁKLYÁS FELVONULÁS
városunk ’48-as emlékhelyeihez
Útvonal: Illéssy–Kossuth-emlékkapu – Illéssy utca – Arany János
utca – Kálvin park – Piac utca – Kossuth u. 2. szám alatti iskola.
A felvonulás útvonalának állomásain, az emlékkapunál, Illéssy
Sándor, Kossuth Lajos és Illéssy János mellszobránál, valamint a
Kossuth-domborműnél a rendező Kisújszállási Városvédő
és -Szépítő Egyesület, valamint városunk iskolái tartanak rövid
megemlékezéseket, aminek során elhelyezhetjük koszorúinkat
az emlékhelyeken.

Az Illéssy–Kossuth-emlékkapunál beszédet mond:
Habonyné Pardi Andrea tanárnő
Közreműködnek: a ’48-as Olvasókör népdalkörei,
a Nagykun Nádor Huszár Bandérium, valamint
városunk általános- és középiskoláinak tanárai, diákjai
Március 14-én, kedden 19 órakor
a ’48-as Olvasókör székházában:

MEGEMLÉKEZÉSSEL EGYBEKÖTÖTT
ÜNNEPI VACSORA
Köszöntőt mond: Dr. Kovács Tibor alpolgármester
Rendező: ’48-as Olvasókör

MÁRCIUS 15-ÉN, SZERDÁN
10.15 órakor a Református templomban:

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

VÁROSI ÜNNEPSÉG
Ünnepi beszédet mond:
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter,
városunk országgyűlési képviselője

„HÁROM SZÍN”
A Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium
tanulóinak emlékműsora
Felkészítő tanárok:
Tóth Csilla, Fodor Magdolna,
Janó Valéria és Orosné Igriczi Erzsébet tanárnők

KOSZORÚZÁS
AZ 1848/49-ES EMLÉKMŰNÉL
Az ünnepségen közreműködők:
Mellofon Fúvósegyüttes
Szálkai János karnagy vezényletével
Nagykun Nádor Huszárbandérium
(Eső esetén az ünnepséget a Vigadó színháztermében tartjuk.)

Az ünnepi programokra tisztelettel várnak minden kedves érdeklődőt a rendezők:
Kisújszállás Város Önkormányzata, Kisújszállási Református Egyházközség
Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület
Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola
Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola
Nagykun Nádor Huszár Bandérium, ’48-as Olvasókör
Kérjük, hogy akik koszorút, virágot kívánnak elhelyezni az ünnepség során,
e szándékukat 2017. március 14-én 10.00 óráig jelezzék a rendezőknek
az 59/520-245-ös vagy a 06-30-277-15-93-as telefonszámon,
a szervezes@kisujszallas.hu e-mail címen vagy a Városháza 27-28. sz. irodájában.
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Tisztújító közgyűlés
a 30 éves Városszépítő Egyesületnél
A Városvédő és -Szépítő Egyesület 2017. február 24-én tartotta éves
közgyűlését, melyen tisztújításra is sor került. A vezetés – kisebb
változásokkal – immár negyedik ciklusára kapott bizalmat. Tatár
Zoltán elnök úr értékelte a 2016-os, eredményekben és sikeres
rendezvényekben gazdag évünket. Kiemelte a 30. városszépítő
tábort, melyet minden évben meg tudtunk rendezni az országban
egyedülálló módon. Az „Ablakos Kalácstól a Vízen kullogóig” című
süteményes könyv kiadását és sikerét. Népszerű rendezvényeinket,
a közreműködésünkkel felavatott emléktáblákat. Pozitívnak tekinti a
sokszínű, aktív 150 fős tagság hozzáállását, értékteremtő és
értékőrző tevékenységét, az önkormányzat támogatását, kiemelve a
Piculás Civilház biztosítását tevékenységünkhöz. Fekete Imréné, az
ellenőrző bizottság elnöke elismerően szólt gazdálkodásunkról. Kása
Attila titkárunk a 2017-es munkatervünket ajánlotta a közgyűlés
figyelmébe, hagyományos rendezvényeink mellett kiemelve idei
legfontosabb terveinket. Gyűjtést szervezünk Gaál Kálmán
polgármester köztéri szobrának megvalósításához, csatlakozunk a
város 300 éves fennállásának megünnepléséhez, ezen belül kiemelt
rendezvényünk lesz fennállásunk 30. évfordulójára emlékezni
ünnepi közgyűlésen, április 21-én. Monoki Anita pénztárosunk a
munkatervhez kapcsolódó költségvetést terjesztett elő, mely
várhatóan megnyugtatóan biztosítja terveink megvalósítását.
Természetesen várjuk adományaikat és adójuk 1%-ának
felajánlását is. Eddigi támogatásukat köszönjük.
Nagy Gy. Róza elnökségi tag 30 éves vezetésben vállalt feladata
után leköszönt elnökségi tagságáról. Más változásokkal együtt a régiúj elnökség tagjai a fent említetteken túl dr. Ducza Lajos tiszteletbeli
elnök, Nagy Lajos alelnök, Balogh Beáta, Szűcsné Nagy Zita, TatárBalla Ágnes, Erneszt Antal Pál elnökségi tagok, Horváth Lászlóné és
Végh Melinda póttagok. Fekete Imréné az ellenőrző bizottság elnöke,
Fekete Istvánné, Kiss Endréné ellenőrző bizottsági tagok
A közgyűlés napirendi pontjainak megvitatása, valamint a
tisztújítás után az „Ahogy tagjaink látják” fotókiállítás-sorozat
harmadik évadjában dr. Tóth Albert tagtársunk közeli és távoli
tájakon készült képeiből nyílt beszédes kiállítás.
Továbbra is várjuk Önöket rendezvényeinkre, vegyenek részt
minél többen kezdeményezésinkben!
Nagy Lajos alelnök

Így olcsóbb az áram
A villamos energiáról szóló törvény értelmében 2003. január 1-től
választhatnak kereskedőt vagy egyetemes szolgáltatót a fogyasztók.
Az egyetemes szolgáltatókon túl a nagyfogyasztók, a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által
engedélyezett szabadpiaci energiakereskedőktől közvetlenül,
versenyeztetés útján tudják beszerezni a működésükhöz szükséges
vezetékes villamos energiát, melyet Kisújszállás Város
Önkormányzata is igyekszik kihasználni. Célja, hogy minél
olcsóbban szerezze be a saját és intézményei számára a szükséges
mennyiségű elektromos áramot. Ez a 2016-2017. években
összesen több mint 5 millió forint megtakarítást jelentett az
előző évhez képest az önkormányzat és intézményei, valamint a
közvilágítás tekintetében. Az önkormányzat 2017-ben Isaszeg
Város Önkormányzatának gesztorságával létrejövő közbeszerzési
csoportban a 2018. január 1. és 2019. december 31. közötti
időszakra szerzi be újra a szabadpiacról a villamos energiáját,
melyben hasonló mértékű megtakarításra számíthat.
Monokiné Székely Zsuzsanna városfejlesztési ügyintéző
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A Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület
2016. évi közhasznú tevékenysége
A Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület a 2016. évben a
bűnmegelőzést, a gyermekek, az ifjúság és idősek védelmét,
illetve a környezet óvását, védelmét szolgálta tevékenységével.
A bűnmegelőzés leghatékonyabb, egyben legnehezebb
formája a nevelés. Ezt szolgálta kisebb gyerekek esetén a Családi
Kuckó programja, valamint az általános iskolások körében az
összevont osztályfőnöki órák előadásai a devianciák
megelőzésének módjáról, a mértéktelen televíziózás és az
internethasználat veszélyeiről. Rendszeres téma az állampolgári
kötelességek és jogok témaköre.
A kül- és belterületeken a járőr- és figyelőszolgálat
rendszeres. Az idősekhez felszerelt vészjelző készülékekkel
mind az objektív biztonság, mind a szubjektív biztonságérzet
tapasztalhatóan sokat javult.
A MÁV-állomást újabb térfigyelő kamerákkal szereltük fel, így
a már működőkkel együtt teljességgel követni tudjuk mind az
utasok mozgását, mind az állomás teljes környékét.
A halmozottan hátrányos helyzetűek számára biztosított és
működtetett kert az önellátásukat javította, így az előrelátó
életvezetés terén van előrelépés.
A lakosság széles körű tájékoztatása céljából elindítottuk a
Bűnmegelőzési Szabadegyetemet. Kapcsolatrendszerünk mind
állami, mind a szakmai vonalon sokrétű és rendszeres.
Dr. Malatinszky András, az egyesület elnöke

A földtulajdonosi közösség közgyűléséről
2017. február 14-én 14 órától tartotta soron következő közgyűlését
az 1675/4210-1-4-3-as számú vadászterület földtulajdonosainak
közössége a Nagykun 2000 Mg. Zrt. székházában. Ez a közgyűlés
egyben utolsó is volt ennek a közösségnek, hiszen 2017. február 28ával megszűnik a tevékenysége, letelik a 10 éves vadgazdálkodási
ciklus.
A közgyűlésen a jelenlévők meghallgatták a közös képviselő
beszámolóját a 2016. év pénzügyi helyzetéről, a haszonbérleti díjak
kifizetéséről, a maradványérték felhasználásáról.
Az előző évekhez hasonlóan 2016-ban sem történt vadászati
földhaszonbér-kifizetés. A közgyűlés jóváhagyásával a 2016. évre
jutó maradványérték és a Nagykun 2000 Mg. Zrt. által 2016-ra
kifizetett vadászati földhaszonbér teljes összege földútkarbantartásra lett fordítva. A földtulajdonosok részére 2016. után
már nincs lehetőség vadászati földhaszonbér kifizetésére. A
közösség a 2017. február 28-ával megszűnő működését „0” Ft
pénzügyi egyenleggel lezárta!
2016. október 6-án a Nagykun 2000 Mg. Zrt. székházában
megtartott közgyűlésen új vadászati földtulajdonosi közösség
alakult, mely működését a hatósági jóváhagyások után 2017.
március 1-től megkezdi. A vadászati törvényben leírtakkal
összhangban megválasztásra került az új vadászati földtulajdonosi
közösség képviselője Fogarasi János földtulajdonos személyében,
elfogadásra került a 80 Ft/ha/év vadászati földhaszonbér mértéke
és többek között megkötésre került a következő 20 évre a társult
vadászati jog gyakorlására vonatkozó szerződés a Nagykun 2000
Mg. Zrt-vel az előző időszakban kialakított vadászterület határainak
változatlanul hagyásával.
Ágfalvi László közös képviselő
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Sóki Antalné Nagy Erzsébet emlékére
1923–2017
A város rendszerváltás utáni első képviselőtestületének egy karakteres tagját vesztettük el 2017. február 11-én. Erzsike néni
életének 94 esztendejében sok örömet, de
talán még több bánatot élt meg.
Püspökladányban született, de gyermekként Kisújszállás kontai határrészében
nőtt fel. Megismerte és megtapasztalta a
tanyasi gazdálkodás minden nehézségét.
Első házasságából három gyermeke
született: Erzsike, Gyula és Endre, de a legkisebbet ötéves korában
elveszítették. A legnagyobb nélkülözést az 1950-es években érte meg
a család, mikor a megélhetést biztosító földjüket elvették. 1967-ben
elveszítette házastársát, újabb házassága is csak nyolc évig tartott.
Ezután egyedül, de nem magányosan élt.
Rendkívül agilis, tettre kész közösségi ember volt. A MÁV
Nyugdíjas Klubot sok éven át vezette. Rengeteg kirándulást
szervezett, ő maga több európai országot járt be. A rendszerváltás
komoly változást hozott az életébe. Kárpótlásként visszakapta
földjét, melyen fiával, Gyulával gazdálkodott. A Független
Kisgazdapárt tagja volt; 1990-ben a párt képviselőjeként jutott be a
városi képviselő-testületbe. Őszinte, jól együttműködő képviselőként
ismertük meg. Korelnökként, a Szociális Bizottság tagjaként komoly
feladatokat vállalt, mivel a város lakóit jól ismerte. Bár a második
ciklusban már nem lett képviselő, felkértük újabb négy évre a
Szociális Bizottság külsős tagjának, ezt is örömmel vállalta.
Életkedvét, ambícióját letörte, hogy 2006-ban előbb szeretett
unokáját, a 34 éves Gyuszit, majd 2013-ban fiát, Gyulát veszítette el.
Örömet öt unokája és tíz dédunokája jelentett neki.
Idős korában világa leszűkült házára és virágoskertjére, de a város
ügyei iránt mindig kedvesen érdeklődött, rokonokat, ismerősöket
szívesen fogadott. Elfáradva, csendben megpihent szeretett családja
körében.
Dr. Ducza Lajos

Adó-híradó
Kedves kisújszállási Lakosok!
Amint azt Önök is tudják, az önkormányzat által biztosított
szolgáltatásokhoz szükséges pénzforrást részben a befizetett
adóbevételek nyújtják. Felhívjuk figyelmüket, hogy az
adóértesítőkben foglalt fizetési kötelezettségüket pótlékmentesen
2017. március 16-án 24 óráig teljesíthetik.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy kényelmük érdekében lehetőség van
2016. óta adófizetési kötelezettségük bankkártyás fizetés útján
történő teljesítésére. Az ehhez szükséges lapot a
www.kisujszallas.hu városi honlapon az Elektronikus ügyintézés
almenü online befizetési rendszer menüpont alatt találják meg.
Használatával gyorsan, kényelmesen, bármely időpontban
elérhetik önkormányzatunkat.
Értesítjük a kisújszállási vállalkozókat, hogy a 2016. adóvére
visszamenőleg megszűnt valamennyi, a helyi önkormányzat által
biztosított adókedvezmény, illetve adómentesség de minimis
jellege, így az adminisztrációs terhei e vonatkozásban az
érintetteknek megszűnt.
Adózással kapcsolatos kérdéseiket elektronikus úton az
ado@kisujszallas.hu drótposta címre érkezett leveleikben tehetik
föl, vagy telefonon a 06-59/520-252 számon, illetve személyesen,
ügyfélfogadási időben.
Dr. Varga Zsolt jegyző

5. oldal
Támogatást kaptak a helyi közösségek

A februári Kisbíróban hírt adtunk arról, hogy az önkormányzat
több témában is pályázatot írt ki. A civil szervezetek
rendezvényeinek támogatására, a székházuk fenntartásának
segítésére, valamint szabadidősport programok támogatására
február közepéig lehetett beadni a pályázatokat, amelyeket már el
is bírált a Humán Erőforrás Bizottság, hiszen fontos, hogy már a
márciusi rendezvények megvalósításához is segítséget
nyújthasson az önkormányzat, de a székházak renoválása is
sürgető lehet a tél elmúltával.
A helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési
költségségeinek támogatására összesen öt pályázat érkezett. A
Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület, a ’48-as Olvasókör,
a Nagykun Nádor Huszár KKE, a Kisújszállási Nagykun Polgárőr
Egyesület, valamint a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesülete sikerrel pályázott, közöttük az önkormányzat 500 000
forintot osztott szét erre a célra.
A városi társadalmi szervezetek rendezvényeinek
támogatására tizenkét civil szervezettől huszonöt pályázat
érkezett, negyvenhárom rendezvényre. Mivel az eredetileg
tervezett egymillió forintos keretre több mint hárommilliós igény
mutatkozott, magasabb összeggel, összesen 1 200 000 forinttal,
mindezeken túl tizenhárom szabadidősport-programot további
1 000 000 forinttal támogat az önkormányzat.
Bízunk abban, hogy idén is sok színes, szórakoztató esemény
segít kikapcsolódni, felüdülni a kisújszállásiaknak, melyekről itt, a
Kisbíró hasábjain is igyekszünk majd beszámolni.
Az önkormányzat továbbra is várja azon pályázatokat, amelyek
segítségével kiadványok megjelenését, valamint fiatalok
táboroztatását igyekszik támogatni. A pályázatok benyújtásának
határidejéről az alábbi táblázat nyújt információt.
ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK
Pályázat

Benyújtási határidő

Helyi kiadványok támogatása

április 14.

Nyári táborok támogatása

április 28.

Egyéb, nem önkormányzati pályázati lehetőségek
A Nagykun Hagyományőrző Társulás pályázatot írt ki
hagyományőrző civil szervezetek hagyományőrző rendezvényeinek,
valamint a Nagykunsághoz, a kunok kultúrájához, történetéhez
kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására.
A NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS PÁLYÁZATAI
Pályázat

Benyújtási határidő

A társult önkormányzatok területén
működő hagyományőrző civil szervezetek
hagyományőrző rendezvényeinek
támogatására

március 24.

kiadványok támogatása

március 24.

A pályázati kiírások, valamint az adatlapok letölthetők a
www.kisujszallas.hu honlapról, vagy személyesen átvehetők a
Polgármesteri Hivatal 27-es szobájában.
(Szerk. SzE)
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Móriczos öregdiákok találkozója:
május 25-én
A Kisújszálláson folyó oktatásnak is a 300.
esztendejét
jegyezhetjük
az
idén.
Helytörténészeink szerint, amikor a törökök
és a rácok elől elmenekült eleink számára
elérkezett az idő, hogy 1717-ben
visszatérhettek régi lakóhelyükre, tanítót is
hoztak magukkal. Az oktatás azóta
lényegében folyamatos településünkön, városunkban – ez tehát a
magyarázat. A hajdani tanító és tanítás mai szellemi örökösének,
a folytonosság letéteményesének a Móricz Zsigmond Református
Kollégium tekinthető. Az iskola – vállalva e nemes örökséget –
megemlékezik mind a reformáció, mind pedig a kisújszállási
oktatás 300. évéről. Május 25-26-27-én ünnepi programokkal,
jubileumi évkönyvvel, gálaműsorral, jubileumi alapítványi bállal
teszik emlékezetessé e veretes évfordulót.
Az iskola öregdiákjait is megszólította ez az ünnep. A
Öregdiákok Baráti Körének intéző bizottsága úgy gondolkodik,
hogy – megismerve több öregdiák javaslatát is – kezdeményezi,
hogy együtt ünnepeljünk a szeretett alma materünkkel, régi
kedves iskolánkkal. Ezért a hagyományos, kétévenként az
évzáróhoz kötött találkozót idén az évfordulós ünnepekhez
kapcsoljuk. Így tehát a május 25-ei templomi ünnepségen való
részvételt követően, délután kerül sor az Öregdiákok Baráti
Körének Találkozójára, a további napok ünnepi programjain
pedig ki-ki érdeklődésének, régi iskolai, baráti kapcsolatainak,
körének megfelelően vesz részt. A részletes programsorozat
most készül, de azt már mindenképpen mondjuk és üzenjük a
Baráti Kör tagjainak, hogy várunk mindenkit a május 25-ei
napon, de a többi programon is. Az ünnepi eseményeket
hírlevelünkben és a városi, valamint az iskolai honlapon is
megtalálják.
Kocsisné Monoki Julianna

Tájékoztató
A Karcagi Járási Hivatal tájékoztatja kedves ügyfeleit, hogy 2017.
március 20-án, hétfőn 8 órától 16 óráig a Karcag, Ady Endre u. 4.
szám alatt az áramszolgáltatás szüneteltetése miatt a járási hivatal
négy osztályának ügyfélfogadása az alábbiakra módosul:
Földhivatali Osztály
2017. március 20-án, hétfőn zárva tart.
2017. március 21-én kedden 8:00 órától 16:00 óráig
fogadja az ügyfeleket.

2017. március 11.
Nőnapra szeretettel

„... ti vagytok a Háziáldás
Fehérre meszelt kis falon.
Szegett kenyér az abroszon.
Ti a kútvíz a harmatos pohárba,
Duruzsoló, jóságos kályha,
Szekrényben illatos, puha,
Tündöklő, hófehér ruha,
Ti vagytok az olajmécs,
mely álmatlan lobog
S imádkozik, míg mások alszanak.
A hervadtan is illatos csokor
A feszület alatt.”
– Sík Sándor –

Arany János születésének 200. évfordulója
alkalmából: KI MIT TUD?
az Arany János Általános Iskola
Tagintézményben
A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János
Általános Iskola Tagintézménye március 2-án, Arany János
születésnapján Ki mit tud? rendezésével emlékezett meg a
jeles napról a Vigadóban és a Művelődési Házban. Tanulóink
változatos műsorszámokkal készültek a megmérettetésre.
Meghallgattunk számos Arany János által írt verset, például a
tanulságos A fülemile címűt, a humoros A tudós macskáját,
elgondolkodhattunk a Domonkos napra írt költeményben
megfogalmazott üzeneten. Színpadra állították tanulóink A
bajuszt és a Pázmán lovag című balladát, sok vidám percet
szerezve ezzel a nézőközönségnek. Természetesen nem
maradtak ki a műsorszámok közül a zenés és táncos
produkciók sem, így az alsósok Nagykunsági lakodalmasa és a
Valahol Európában című musical részlete.
Köszönjük a diákoknak és a felkészítő tanároknak a szép
délelőttöt, ahonnan mindenki élményekkel gazdagon térhetett
haza.
Az Arany János Általános Iskola
Tagintézmény nevelőtestülete

Népegészségügyi Osztály
2017. március 20-án, hétfőn zárva tart.
2017. március 21-én kedden 8:00 órától 16:00 óráig
fogadja az ügyfeleket.
Építésügyi Osztály
2017. március 20-án, hétfőn zárva tart.
2017. március 21-én kedden 8:00 órától 16:00 óráig
fogadja az ügyfeleket.
Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály
2017. március 20-án, hétfőn zárva tart.
2017. március 21-én, kedden 8:00 órától 16:00 óráig
fogadja az ügyfeleket.
Megértésüket köszönöm.
Hodos Julianna járási hivatalvezető

A 7. a osztályosok Pázmán lovag történetét adták elő
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Nagykunsági Hagyományőrző Bál
A reformáció 500. és Kisújszállás újratelepülésének 300. évében,
2017. március 4-én rendeztük meg a XVI. Nagykunsági
Hagyományőrző Bált. A helybéli bálozók mellett 25 település
képviselői töltötték meg a Városháza elegánsan feldíszített
nagytermét.
A bál mottóját a számunkra mindig érvényes, de talán ebben az
évben, szeretett városunk újratelepülésének kerek évfordulóján
még aktuálisabb idézettel, Csukás István szavaival fogalmaztuk
meg: „… szívemben hát kiváltságos helyet foglal el, a város!”
A program – a hagyományok szerint – történelmi zászlók
behozatalával kezdődött, a Nagykun Nádor Huszár Bandérium és
Nagy István tárogatós közreműködésével, melyre a nagykunok
nevében Kecze István polgármester úr, a Nagykun Hagyományőrző
Társulás elnöke, a kiskunok nevében Szél István, a FelsőKiskunsági Gazdaságfejlesző Alapítvány elnöke, a jászok nevében
pedig Borbás Ferenc jászkun főkapitány kötött emlékszalagot.
Ezután Kovács Sándor, a Megyei Közgyűlés és a Kunszövetség
elnöke köszöntötte a vendégeket. A 48-as Olvasókör
népdalköreinek műsora következett, akik Tuka Zsigmond
kisújszállási, Életfa díjas népművész legkedvesebb dalait adták elő
Angyal Ferenc citerás kíséretében. A műsor további részében a
Nagykunkapitányok Tanácsa által alapított Illéssy-díj átadására
került sor. Horváth György emeritus nagykunkapitány ismertette a

tanács döntését, és méltatta a díjazottat. Ebben az évben dr. Ducza
Lajos egyetemi docens, helytörténész vehette át a Györfi Sándor
szobrászművész által készített és felajánlott rangos díjat a jelen
lévő nagykunkapitányoktól. A bál első részét a Nagykun Ifjúsági
Táncegyüttes fergeteges műsora zárta. Ezután Halász János
országgyűlési képviselő mondott pohárköszöntőt. Az ízletes
vacsorát a Kisúj étterem szervírozta, a hajnalig tartó zenéről a
budapesti DeciBand zenekar gondoskodott. Éjfél után
tombolahúzásra került sor.
Úgy érezzük, hogy a Nagykunsági Hagyományőrző Bálon
résztvevő majd kétszáz fős vendégsereg jól érezte magát, ismét jó
hírét viszik városunknak szerte az országban. A bál elérte célját:
színvonalas, a hagyományőrző rendezvények hangulatát idéző,
helyi szokásokra épülő, de a mai kor igényeinek megfelelően
szervezett rendezvény keretében elevenítettük fel városunk báli
szokásait, valamint az együtt töltött idő és a beszélgetések során
erősítettük helyi és elszármazott vendégeink identitását, a vidéki
résztvevőkben pedig az összetartozás, az összetartás fontosságát.
Ezúton is szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik
támogatásukkal, segítő közreműködésükkel, felajánlásaikkal
hozzájárultak a bál sikeréhez.
A rendezők nevében:
Tatár Zoltán alpolgármester

Dr. Ducza Lajos átveszi Györfi Sándortól a nagykun kapitányok
Illéssy-díját. A kép bal szélén Horváth György kisújszállási,
jobb szélén pedig Tóth Lajos túrkevei nagykun kapitány

A kiskunok nevében Szél István, a Felső-Kiskunsági
Gazdaságfejlesztő Alapítvány elnöke köt szalagot
(A fotókat Szepesi Jenő készítette.)

MEGHÍVÓ
A Phoenix Kulturális Egyesület
nemzetközi kórustalálkozót szervez a hagyományos

TAVASZKÖSZÖNTŐ HANGVERSENY
keretében, 2017. április 8-án, szombaton 17.00 órakor a Vigadóban
Köszöntőt mond: Kecze István polgármester
Fellépnek:
A lengyelországi wilamowicei kórus
A cseh Rozmar Kórus, vezényel: Helena Mižičová
A kisújszállási Phoenix Vegyeskar, vezényel: Lór-Kerekes Ágnes
Belépő nincs, előzetes helyfoglalás a Vigadóban, telefon: 06-59-886-928
A hangversenyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak a fellépők és a rendezők.

8. oldal

Kisbíró

2017. március 11.

Bemutatkoznak a leendő tanító nénik
A Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola szeretettel várja a leendő első osztályosokat!
„A bölcs tanítás az élet forrása” (Példabeszédek 13:14.)
Kedves iskolába induló Gyerekek! Kedves Szülők!
A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő iskolánk a 2017/2018-as tanévben
két első osztály indítását tervezi.
Az ének-zene tagozatos osztály tanító nénije
Zsolnainé Szilágyi Zita vagyok. A Kossuth iskola kapuján először mint kisdiák léptem be, majd
1993-ban visszatérhettem mint tanító. Alapdiplomám mellé nyelv- és beszédfejlesztő
szakképzettséget is szereztem. Az évek alatt voltam 1-2. és 3-4. osztályos osztályfőnök,
napközis nevelő, fejlesztettem sajátos nevelési igényű tanulókat. Mindig nyitott voltam az új
módszerek, tanulásszervezési eljárások iránt; a kompetencia alapú oktatás bevezetésekor több
iskolában mentori feladatokat láttam el. Fontosnak tartom a készségek és képességek
folyamatos fejlesztését, a tapasztalatszerzést, a fokozatosságot. Óráimon gyakori eszköz a
számítógép, a tablet és az internet; játékos használatukkal már a legkisebbek is olyan
gyakorlatra tesznek szert, amelyet hasznosítani tudnak további tanulmányaik során, és segíti
az életben való boldogulásukat. Arra törekszem, hogy tanítványaim jól érezzék magukat az
iskolában; jókedvűen, bátran, egymást segítve, csapatban is képesek legyenek megoldani iskolai feladataikat. A gyerekek sikeres
tanulmányi előmeneteléhez fontosnak tartom a szülőkkel való közvetlen, bensőséges, őszinte kapcsolat kialakítását.

Az iskolaotthonos osztály két tanító nénije
Budainé Nagy Erzsébet vagyok, 34 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, 29 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 SULIVÁR foglalkozásokon.
Kérjük, figyeljék az óvodai és iskolai hirdetőtáblákat. Mindenkit szeretettel várunk.
A tanító nénik
ÓVODAI BEÍRATÁS
A leendő óvodások beíratásának napja: 2017. április 26-27. (szerda-csütörtök)
Be kell íratni azokat a gyerekeket: akik még nem járnak óvodába, és 2017. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
Az óvodai beíratásról bővebb információkat a Kisbíró következő számában olvashatnak.
Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája
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Elsős tanító nénik az Arany-iskolában
Az Arany János Református Általános Iskola Tagintézmény szeretettel várja
a leendő első osztályosokat!
„Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm” (Zsolt 16,11)
Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!
Minden kezdet nehéz. Ez az örökérvényű gondolat az iskola megkezdésére is igaz. Minden év tavaszán sok szülő és gyermek áll komoly döntés
előtt: „Milyen iskolát és tanítót válasszak? Mi lenne a legjobb, és ki lenne a legideálisabb a gyermekemnek?” Életre szóló döntés ez, melyet csak
az élet igazolhat. Hol fogja majd magát a legjobban érezni a gyermek? Hol tesz szert a legjobban hasznosítható tudásra? Hol fogja magát
fontosnak és sikeresnek érezni? Hol találkozik olyan tanító nénivel, aki kedvességével, szeretetével, nyugalmával megkönnyíti az óvoda és
iskola közötti átmenetet? A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézménye ebben a döntésben
szeretne segítséget nyújtani Önöknek. Egykori és jelenlegi „aranyos” diákjaink ajánlják tanítóinkat a kedves szülőknek és gyermekeiknek.
Így érzünk mi…
Jakobiczné Kovács Andrea tanító néniről
Első emlékem Andi néniről 18 évre nyúlik vissza: 1999 tavaszán ő volt az, aki a nagycsoportos óvodásokat átvitte a
szomszédos iskolába. Nagy-nagy izgalommal vártuk ezeket a foglalkozásokat. Csak egy kerítés választotta el az
óvodát az iskolától, de mégis egy új világba léptünk. Mindnyájunkhoz kedves és türelmes volt, hogy be tudjunk
illeszkedni ebbe az új, megpróbáltatásokkal teli környezetbe. Segítőkész és lelkiismeretes tanítónk volt, neki
köszönhetjük, hogy megtanultunk írni és olvasni, ismerjük a számokat, a matematikai műveleteket: az összeadást,
a kivonást, a szorzótáblát, a bennfoglalást. A kötelező órák után többek között furulya és origami szakköröket tartott
nekünk, melyekkel még színesebbé tette hétköznapjainkat. Fáradtságot nem kímélve számtalan matematika- és
szavalóversenyre készített fel, aminek mindig meglett az eredménye. A kötelező iskolai tananyag mellett az életre is
tanított minket. Elindított bennünket a nagybetűs élet útján az átadott tudásával és egy hatalmas
„szeretetcsomaggal”.
Köszönöm, hogy a tanítványa lehettem három éven keresztül!
Nagy Ibolya
szociológus projektmenedzser
Máténé Varga Rózsa tanító néniről
Mikor első osztályos lettem, egyedül kerültem Rózsa néni osztályába az óvodámból. Kicsit meg voltam ijedve, hogy
szinte senkit sem ismerek, de őszinte gyermekszeretete átsegített a bizonytalanságaimon. Szerencsére már az első
napon kreatív ismerkedős feladatokat hozott, ami nagyon hamar segített az új barátok megtalálásában. Az összes
órára vidáman, mosolygósan érkezett, és mindig új játékos feladatokkal színesítette ezeket. Bevezetett bennünket a
betűk mesés világába, ami persze az olvasás iránti szeretetünket segítette elő. Mindenki nyugodtan fordulhatott
hozzá segítségért, mert mindig szívesen segített. Türelme és nyugodtsága minket is lehengerelt. Minden évben
lelkesen szervezett alsós tábort, ahová elsős korom óta jártam, és már hazaérkezésünk után vártam a következőt. A
kirándulások a természetben, a közös játékok hatalmas élményekkel gazdagítottak bennünket.
Nagyon örülök, hogy ő volt az első osztályfőnököm.
Csatári Bernadett,
a Móricz Zsigmond Református Kollégium G11. A osztályos tanulója
Nagyné Molnár Ibolya tanító néniről
Ibolya néni 2. osztályos koromban volt délelőttös és napközis tanító nénim. Nagyon kedves és megértő volt minden
gyermekkel. Segített, amikor nem értettem valamit a házi feladatomban. Tetszett benne, hogy nyugodtan beszélt,
kellemes volt a hangja. Kedvelte az osztályomat. Érdekelte, amikor meséltünk neki a hétvégén történtekről,
örömünkről, bánatunkról. Ha valami igazságtalanság történt az iskolában, átölelt és megvigasztalt. Mindig
mindennek a jó oldalát nézte. Töretlen lelkesedése bennünket is lendületbe hozott a szomorkás napokon is. Délután
a napköziben gyakran kézműveskedtünk, és örültünk a szép alkotásoknak. A rendetlen gyerekeket is elviselte, és jó
magaviseletre tanította, nem kiabált és soha nem fenyegetett. Senki sem félt tőle. Lehet, hogy azért tudott jól bánni
velünk, mert öt saját gyermeke nevelése mellett a gyermeknevelésben igen nagy gyakorlatot szerzett.
Hálás vagyok érte, hogy megismerhettem őt és megtanított arra, hogyan kell jónak lenni!
Merrikin Péter Ádám,
a Móricz Zsigmond Református Kollégium 4. a osztályos tanulója
Az OvIskola (Logika-land, Mozogni jó!) foglalkozások 2017. március 9-től csütörtökönként 16 óra 30 perckor kezdődnek
a Szabadság téri iskola épületében (Szabadság tér 2.). Minden érdeklődőt szeretettel vár az „Arany-iskola” nevelőtestülete!

OVI - GÁLA 2017
A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának óvodásai és dolgozói
színes gyermekműsorral várnak minden kedves érdeklődőt március 24-én, pénteken 16 órakor a Vigadóba.
Támogató jegyek vásárolhatók az óvodákban március 10-től, vagy a helyszínen a műsor előtt.
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A Móricz Zsigmond Református Kollégium általános és középiskolás tanulóinak eredményeiről
2017. február 18-án a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
területi döntőjén vettünk részt Szolnokon. A versenyen az általános
iskolák 3-8. osztályainak és a középiskolák magyarországi és
határainkon túli magyar tanulói vehetnek részt. Ebben a tanévben,
a „Hétköznapi mérgeink” (mit eszünk, mit iszunk, digitális
szennyezés), valamint a „Veszélyben az élővilág és a Fertő-Hanság
Nemzeti Park” témáiban ismerhették meg jobban a környezetüket,
azok értékeit a gyerekek. Megfigyelhették, kutakodhattak az őket
körülvevő környezeti problémák és a civilizáció ártalmai között.
A három levelező fordulót követően, a döntőn 12 háromfős
csapattal képviseltük iskolánkat. Az 5-6. évfolyamon elért
eredmények: 3. hely: Nagy Zita, Koncsek Áron, Lukács Domonkos;
4. hely: Jakobicz Anna, Papp Eszter, Szántó Eszter Anna; 5. hely:
Horváth Nóra, Túri Médi, Kui Benedek. A csapatokat Csatáriné
Kovács Mária tanárnő készítette fel.
A 7-8. évfolyamon is remek eredmények születtek. 2. hely:

Balogh Dániel, Biró András Lajos, Nagy Károly Mihály; 3. hely: Éliás
Vivien, Kelemen Zsófi, Toldi Zsófia; 4. hely: Kása Szabolcs, Simon
Dávid, Varga Tamás; Losonczi Zsuzsa, Lukovszki Dorka, Túri Laura;
6. hely: Kis Barbara, Kis Virág, Molnár Anna; 7. hely: Juhász Attila,
Körmös Zsuzsa, Váradi Nóra, Kovács Lili, Tóth Veronika.
A középiskolások korosztályában, a 9-10. évfolyamon kiváló
eredmény született, az első két helyezést ők szerezték meg. 1. hely:
Balla Orsolya, Balogh Szabó Viktória, Herczeg Lilla, valamint Gönczi
Borbála, Kis Boglárka, Vig Mónika. A 7-8-os és a középiskolás
csapatok felkészítő tanára Miltényi Katalin volt.
Az országos döntőt Szolnokon rendezik meg, április 22-én. Az
első öt helyezett feladatlapjai továbbküldésre kerültek a Curie
Alapítványhoz, onnan kapnak értesítést a csapatok a döntőbe
jutásról. Minden diáknak gratulálunk az elért szép eredményhez,
köszönjük a szülők és az iskola támogatását!
Miltényi Katalin, Csatáriné Kovács Mária

Sikerek, versenyeredmények az „Aranyban”
Bolyai matematika csapatverseny
A 3. évfolyam csapata: megyei 4. helyezés, csapattagok: Bognár
Csenge, Ficzere Zoltán, Papp Gábor és Jakobicz Mihály Tamás.
Felkészítő pedagógus: Pardiné Marjai Erzsébet. Az 5. évfolyam
csapata: megyei 4. helyezés, csapattagok: Berta Réka Andrea,
Jakobicz Anna, Kui Benedek és Orosz Anna. Felkészítő: Mrenáné
Gönczi Katalin. 8. évfolyamosok csapata: megyei 10. helyezés,
csapattagok: Biró András, Ökrös Márta, Nagy Károly Mihály és
Varga Tamás. Felkészítő: Miltényi Katalin.
Bolyai anyanyelvi csapatverseny
3. évfolyam: Magyar Minyonok – megyei 6. helyezés, csapattagok:
Oláh Réka, Papp Gábor, Vatai Vivien, Zilizi Emese. Felkészítő: Halász
Julianna. 4. évfolyam: Szuper négyes – megyei 6. helyezés,
csapattagok: Fehér Anna, Pillmann Sára Petra, Szarvák Bendegúz
Hunor, Virág Zsolt. Felkészítő: Ferenczné Subicz Katalin.
5. évfolyam: oKosok – megyei 3. helyezés, csapattagok: Barabás
Nelli, Kelemen Kata, Nyikos István, Kui Benedek. Felkészítő:
Szarvákné Kelemen Dóra. Nyelvörzők – megyei 4. helyezés,
csapattagok: Szabó Zoltán, Kovács Krisztina, Jakobicz Anna, Papp
Eszter. Felkészítő: Furkóné Balogh Dóra.
Mátyás Tudósai
Alsós tagozatos diákjaink idén is részt vettek a Mátyás Tudósai
versenyen. A Kis nyelvészek között Zilizi Emese 7., Merrikin Péter
12. lett, a Kis matematikusok között Bognár Csenge 8., Jakobicz
Tamás 16. lett. A rajzversenyen Nagy György Olivér 3., Pillmann
Sára Petra 15. helyen végzett. Szavalóink: Lukovszki Bori 7. és
Szarvák Bendegúz Hunor 11. helyezést értek el. Az alsó
tagozatosokat a 3-4. osztályos tanító nénik készítették fel.
Szépírás verseny
A református iskolák számára meghirdetett Szépírás versenyen,
Tiszafüreden Szőllősi Anett 1. helyezést, Merrikin Péter 2. helyezést
ért el. Felkészítőik: Juhász Erika, Oláhné Széll Mária.
Népének
A szentesi Népének Országos Versenyen Lukovszki Dorka és
Szarvák Rebeka 7. osztályos tanulók 2. helyezést értek el. Felkészítő
pedagógus: Szilágyiné Horváth Henriette.

Varga Tamás Matematikaverseny
A Varga Tamás Megyei Matematikaversenyen Biró András 9., Nagy
Károly Mihály 10. helyezést ért el. Felkészítő: Miltényi Katalin.
Tarján Imre Fizika Emlékverseny
A versenyen az Ökrös Márta, Szabó Flóra és Toldi Zsófia alkotta
csapat megyei 5. helyezett lett. Felkészítő: Nagy Lajos.
Curie kémia területi verseny
Erneszt Antal Dániel 4. helyezés, Biró András Lajos 3. helyezés.
Felkészítő: Miltényi Katalin.
Komplex természettudományi verseny
Országos döntőbe került iskolánkból négy csapat: Toldi Zsófia,
Kelemen Zsófi, Váradi Nóra, Éliás Vivien csapata, Túri Laura,
Körmös Zsuzsa, Losonczi Zsuzsa, Szabó Flóra csapata, Horváth
Nóra, Túri Médi, Jakobicz Anna csapata és Barabás Nelli, Kui
Benedek, Nyikos István csapata.
LOGO verseny
A területi forduló eredményei: I. korcsoport: Pillmann Sára Petra 1.
helyezés, Jakobicz Mihály Tamás 2. helyezés, Bognár Csenge 3.
helyezés. II. korcsoport: Jakobicz Anna 1. helyezés, Nagy Zita 2.
helyezés. II. korcsoport: Biró András Lajos 1. helyezés.
Sport – kosárlabda
3 kontra 3 megyei döntő: 2. helyezést értek el a lányok a IV.
korcsoportban, a fiúk pedig 3. helyezést. Diákolimpia kosárlabda
megyei selejtező: III. korcsoportos fiúk a 3. helyet, a III.
korcsoportos lányok szintén a 3. helyet, a VI. korcsoportos lányok
pedig a megyei döntőbe továbbjutást jelentő 1. helyet szerezték
meg. Felkészítőjük K. Szabó Jánosné tanárnő.
Megyei Diákolimpia - sakk
I. korcsoport, lány: Papp Nóra Kitti 3. helyezés; II. korcsoport, lány:
Balogh Eszter 6. helyezés. Edző: Fekete Albert.
Gratulálunk a tanulók szép eredményeihez! Köszönjük a felkészítő
pedagógusok lelkes munkáját.
Az Arany János Általános Iskola Tagintézmény nevelőtestülete
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Aki a virágot szereti…

Felhívás

Eddig hat alkalommal került meghirdetésre a „Virágos
Kisújszállásért” elnevezésű verseny. Ennek köszönhetően sok
olyan kertbe nyertünk bepillantást, amely szívet-lelket
gyönyörködtet. Örömmel láttuk, hogy sokak milyen szívesen
szépítik közvetlen - és tágabb környezetüket, valóságos kis
oázisokat létrehozva, melyek minden bizonnyal segítik az aktív és
passzív kikapcsolódásukat.
Önkormányzatunk úgy gondolta, hogy azoknak, akik ilyen
szeretettel ekkora értéket hoznak létre, mindenképpen el kell
ismerni a hobbiját, munkáját. Ezért idén, hetedik alkalommal is
meghirdetjük a „Virágos Kisújszállásért” versenyt. A
versenyfelhívás és a jelentkezési lap átvehető a Városháza portáján,
a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár épületeiben,
továbbá letölthető a www.kisujszallas.hu internetes oldalról.
Jelentkezési határidő május 26.
(Szerk.)

Zarándokút Rakamazról
Kisújszállásra

„A legszebb konyhakertek”
Napjainkra átalakultak a családok vásárlási szokásai. A legtöbben
ma már a piacon vagy üzletben szerzik be a család számára
szükséges zöldségeket, gyümölcsöket. Vannak azonban szép
számmal olyanok, akik saját maguknak igyekeznek megtermelni
ezeket a javakat azért, mert nagy örömet okoz a saját termés, és
igazi kikapcsolódást, felüdülést jelent a szabadtéri munka. A
gondos kertészt örömmel töltheti el, amikor látja, hogy egy
aprócska magból szép zöldséget sikerül nevelnie, ha a
paradicsomtőről jókora, egészséges termés mosolyog rá, de
büszkeséggel tölti el, ha végignéz a gondozott veteményesén,
gyümölcsösén.
Mi most arra buzdítjuk ezen kertbarátokat, hogy osszák meg
velünk örömüket, büszkeségüket. Versenyeztessék kertjeiket.
Városunk önkormányzata idén is csatlakozott „A legszebb
konyhakertek” című programhoz, melynek célja a kertészkedés
népszerűsítése. A versenyfelhívás és a jelentkezési lap átvehető a
Városháza portáján, a Kisújszállási Művelődési Központ és
Könyvtár épületeiben, továbbá letölthető a www.kisujszallas.hu
internetes oldalról.
(Szerk.)

Fogadj örökbe egy villanyoszlopot!
Kérjük, aki csatlakozni kíván a virágosítási 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 Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület tagjai
– a tavaszi-nyári időszakban végigjárják és lefényképezik az
„örökbefogadott” villanyoszlopok tövét, de ha Ön készít fotót a
virágokról, amikor a legszebbek, és elküldi azt a fent említett e-mail
címre augusztus végéig, azt külön köszönjük!
A legaktívabb „örökbefogadók” ajándékban részesülnek.
Eredményhirdetésre a Kivilágos Kivirradtig fesztiválon kerül sor.
Köszönjük, hogy ezzel is részt vesz városunk szebbé, virágosabbá
tételében!
Tatár-Balla Ágnes
elnökségi tag
Piaci Hírmondó
Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között
a város legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit.

Rákóczi fejedelem 1707. május 6-án, hajdúböszörményi
táborában kiadott levelében elrendelte, hogy a felperzselt
nagykunsági településekről elmenekült lakosok az ő rakamazi
birtokaira települhetnek. Ugyanakkor a fejedelem felszólította a
kuruc haderő tisztjeit és a vármegyék hatóságait, hogy a
nagykunságiakat „semmiféle impozítiokkal (terhekkel) ne
terheljék, a rakamazi határ használatában ne akadályozzák, s
akármely szolgálatikra adigálni (kényszeríteni) s költetni ne
merészeljék.”
Más volt azonban a rendelet és más a gyakorlat. Szabolcs
vármegye nemesei nehezen viselték a nagykunok széles körű
kiváltságait, és a kunok is hazavágytak elhagyott szülőföldjükre.
Közben a kuruc szabadságharc ügye is rosszra fordult, 1711-ben
a nagymajtényi síkon letették a fegyvert. Ezt követte a szatmári
békekötés. A békepontok teremtettek újabb lehetőséget a
hazakívánkozó nagykunságiak számára. A békeokmány 5.
cikkelye alapján: „Amennyiben a jászok, a kunok és a hajdúvárosok
kiváltságain az ország törvényeivel szemben sérelmek estek,
azokat a legközelebbi országgyűlés teljes egészében orvosolni
fogja.” Ezen felbátorodva, a békekötést követően a Nagykunság
benépesülése gyors ütemben megkezdődött.
Teljesülhetett a kisújszállásiak vágya is, Rakamazról saját
tűzhelyeikhez térhettek vissza. A betelepülésre vonatkozó
szabadalomlevelet 1717. augusztus 17-én hagyták jóvá. Ennek
emlékére a Nagykun Bandérium zarándokutat szervez
Rakamazról Kisújszállásra. Ezzel az úttal szeretnénk
megemlékezni a szülőföldjükre visszatelepülő családokról, és
tisztelegni emlékük előtt.
Terveink szerint az emlékmenetet gyalog, kerékpárral és
lóval tennék meg a résztvevők. A tervezett érkezési időpont
augusztus 17-én 17 óra. Indulás Rakamazról augusztus 1315-én a választott közlekedési formától függően.
Várjuk az úthoz csatlakozni kívánó személyek
és csoportok jelentkezését.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:
Horváth György
tel: +36-20/466-3672
e-mail: kunlovas@t-online.hu

MEGJELENT!
Ablakos kalácstól a Vízen kullogóig
Hagyományos sütemények Kisújszálláson
második, változatlan utánnyomás
Az előfizetői példányok átvehetők
a könyvtár nyitvatartási idejében.
Korlátozott példányszámban
megvásárolható
a könyvtárban, a főtéri
papírboltban,
a Zöldy Patikában és
a fényképész üzletben.
Ára: 2000Ft.
A Kisújszállási Városvédő
és -Szépítő Egyesület
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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

PROGRAM A RENDEZVÉNYTÉREN

Március 25. szombat, 20.30 óra, Vigadó Mozi:

PORTUGÁLIA-MAGYARORSZÁG
A labdarúgó VB-selejtező mérkőzés vetítése
A belépés díjtalan.
Április 9. vasárnap, 16 óra:

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

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
Május 13. szombat, 19 óra:

DUMASZÍNHÁZ
Kiss Ádám önálló estje. Vendég: Benk Dénes
Belépő: 2900 Ft

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
Augusztus 15. kedd, 19 óra:

EXPERIDANCE TÁNCSZÍNHÁZ: FERGETEGES
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.

KIÁLLÍTÁSOK
A BIRODALMAK PEREMÉN
A szolnoki Damjanich János Múzeum
szarmata-gepida régészeti kiállítása
a Néprajzi Kiállítóteremben
Megtekinthető: március 24-ig
Előzetes bejelentkezés a Vigadóban:
59/886-928/2-es vagy 5-ös mellék

A FÁK MESÉI
Válogatás Paszternák Attila fafaragó alkotásaiból
Időszaki kiállítás a Bocskai-házban (Bocskai u. 31.)
Megtekinthető továbbá Paszternák Attila
állandó néprajzi gyűjteménye, valamint
a „Kisújszállási kóstoló” című kiállítás is.
Előzetes bejelentkezés a Vigadóban:
59/886-928/2-es vagy 5-ös mellék,
vagy: Paszternák Attila 20/354-3392

A NŐ ÖTVENSZER
A kisújszállási Kossuth Fotóklub kiállítása
Megtekinthető április 8-ig a Vigadó Képtárban
Áprilisi előzetes!

A KISÚJSZÁLLÁSI MÉRLEG KLUB
KIÁLLÍTÁSA
a Vigadó Képtárban
A Mérleg klub a város régi vendéglátóipari,
kereskedelmi tevékenységét mutatja be
korabeli fotókkal, tárgyakkal.

PROGRAMOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Március 16. csütörtök, 17 óra:

Március 25. szombat 18 óra

BŰNMEGELŐZÉSI SZABADEGYETEM

CIMBALIBAND lemezbemutató koncert - Ének: Danics Dóra

Bűnmegelőzés az informatikában
Hogyan védjük gyerekeinket, értékeinket?
Előadó: Simon Béla rendőr őrnagy, mesteroktató
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar
Minden érdeklődőt szeretettel vár
a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület

Belépő: 1500 Ft, csoportos kedvezmény 1000 Ft/fő 10 főtől
Jegyvásárláskor asztalfoglalási lehetőség.

Március 24. péntek, 21 óra:

RETRÓ BULI - DJ. Kovács János és Kecsu
Belépő: 1000 Ft
Április 1. szombat, 20 óra:

ISMERŐS ARCOK koncert
Belépő kapható a Vigadóban, 2500 Ft-os árban

A 10 éves zenekar 9. nagylemeze csalhatatlanul Cimbalibandesre
sikeredett, de ezzel együtt azonban új elemekkel is bővült, hiszen az
elmúlt időszakban nagy átalakuláson ment át a csapat, az új tagok pedig
friss áramlatokkal gazdagították a zenei összhangot. A szerepcserékben
az énekesnői poszton történt változás. Danics Dórát évekkel ezelőtt
ismerte meg a zenekar. Már akkor szó esett a közös munkáról a 2013as X Faktor győztessel, aki Magyarországon egyedüli női énekesként
tudott nyerni a szériában. Azóta már az új lemezen is az ő hangját lehet
hallani, és olyan oldaláról ismerheti meg a közönség, amit csak a
Cimbalibanddel együtt mutat meg. Személyesen is meggyőzödhetünk
arról, milyen jól illeszkedik a világzenei környezetben a könnyűzenéből
ismert énekesnő, a fesztiváljáró zenekar koncertjén.
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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 elérhetőségek
valamelyikén: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 2/a.; 06-59-520-708.
Versmondó verseny: versmondó2017@gmail.com, versíró pályázat:
verspalyazat2017@gmail.com. A részletekről a www. ajvk.hu oldalon
tájékozódhat, ahonnan a jelentkezési lap is letölthető.
A résztvevő települések: Berekfürdő, Fegyvernek, Karcag, Kenderes,
Kisújszállás, Mezőtúr és Túrkeve.

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.

„S mire nincs szó, nincsen képzet: Az vagy nekem, oh költészet!”
Írásbeli vetélkedő Arany János életéről, munkásságáról
7-8. osztályos tanulók részére

Arany-ösvény
Arany János életének legfontosabb állomásai
Ismertető a könyvtár facebook oldalán

Március 22-29.
Internet Fiesta
az országos rendezvénysorozat kisújszállási programjai

Telefonszám-változás!

Álom-út
ppt készítő pályázat 7-8. osztályos tanulók részére
Készíts prezentációt arról,
hogy a világ melyik helyét keresnéd fel,
milyen nevezetességeket néznél meg ott,
és hogy miért vonz téged pont az a hely.
A prezentációkat 2017. április 14-ig várjuk
az ajvk2010@gmail.com címre.

Demeter Jánosné települési képviselő felhívta a figyelmet
arra, hogy hírlevelünk tavaly decemberi számának naptármellékletében nem jó a Házi Gyermekorvosi Szolgálat egyik
telefonszáma.
Utánajártunk, időközben valóban megváltoztak a
telefonszámok, melyeket most pontosítunk. Azt kérjük tehát
azoktól, akik e naptármellékletet használják, hogy a Házi
Gyermekorvosi
Szolgálat
alatti
59/520-707-es
telefonszámot húzzák le, és írják fel a helyes telefonszámot,
ami a következő:

Három hét Thaiföldön – internettel a vadonban
vetített képes útibeszámoló
Előadó: Kiss Ádám és Kovács Ágnes
Időpont: 2017. március 29. 17 óra
Helyszín: Galéria könyvtár
Útra-való
Könyvkiállítás a legkedveltebb kiránduló helyek útikönyveiből

59/887-717
A védőnői terhes tanácsadás telefonszámai is megváltoztak:

59/887-716 és 06-30/418-25-50
(Szerk.)
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Előkészületben

VIGADÓ MOZI - MÁRCIUS
Jegyfoglalás személyesen vagy
a 06-59/886-928-s és 06-59/885-184-s telefonszámon
2 D-s jegyár: 850 Ft, 3D-s 1100 Ft
Március 14. kedd 18.30 - Másodállás
francia-belga vígjáték (16)
Március 16. csütörtök 18.30 - John Wick: 2. felvonás
magyarul beszélő, amerikai thriller (18)
Március 17. péntek 18.00 - T2 – Trainspotting
magyarul beszélő, angol dráma (18)
Március 17. péntek 20.00 - Logan – Farkas
magyarul beszélő, amerikai akciófilm (16)

Két újabb könyve elkészítéséről adott tájékoztatást Újszállási
Rácz Lajos. Az egyik könyvet Péter József szerzőtársával együtt
készítik a 93 éves Sotús Józsi bácsiról. A másikat Arany János
útitársa címmel tervezi megjelentetni. Ennek témája a költő
1843. évi nagykunsági útja, amelyről azt írja, hogy „Ezt az eddig
még, ilyen formában nem publikált eseményt egy szemtanú
beszámolója alapján állította össze, regényes formában.” A két
könyv megjelentetését ebben az évben tervezik.
(Szerk.)

Emelkedik a szabadtéri tüzek száma
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Karcagi Katasztrófavédelmi
Kirendeltségének közleménye

Március 18. szombat 14.30 - Állati csetepata
orosz családi animációs film (6)
Március 18. szombat 17.00 - Szólít a szörny
magyarul beszélő, amerikai-spanyol fantasy (12)
Március 18. szombat 19.30 - Logan – Farkas
Március 21. kedd 18.30 - T2 – Trainspotting
Március 22. szerda 18.30 - Logan – Farkas
Március 23. csütörtök 18.30 - T2 – Trainspotting
Március 24. péntek 19.30 - Kong: Koponya-sziget
magyarul beszélő, amerikai akciófilm (16)
Április 1. szombat 14.30 - Rock csont
kínai-amerikai családi animációs film(6)
Április 1. szombat 17 -Kincsem
magyar történelmi kalandfilm (12)
Április 1. szombat 19.30 - Kong: Koponya-sziget 3D
Április 4. kedd Kincsem

• Kisújszállás belterületén TILOS kerti zöldhulladékot
égetni!

• A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a

Április 5. szerda 18.30 - Kong: Koponya-sziget 3D
MAGYAR FILMEK HETE
Március 27. hétfő 18.30 - Testről és Lélekről
magyar játékfilm (16) (Berlinale: Arany Medve Díj)
Március 28. kedd 18.30 - Tékasztorik
magyar vígjáték (16)
Március 29. szerda 18.30 - Az állampolgár
magyar dráma (12)
Március 31. csütörtök 18.30 - Kojot
magyar dráma (16)

VGN Kft.: SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS 2017-ben
Hétfői
gyűjtőkörzet
Március 6.

Keddi
gyűjtőkörzet
Március 13.

Csütörtöki
gyűjtőkörzet
Március 20.

Április 3.

Április 10.

Április 18.*

Május 2.*

Május 8.

Május 15.

Június 6.*

Június 12.

Június 19.

Július 3.
Augusztus 7.
Szeptember 4.

Július 10.

Július 17.

Augusztus 14.

Augusztus 21.
Szeptember 18.

Szeptember 11.

Az elmúlt napok tavaszias időjárása miatt megemelkedett a
szabadtéri tüzek száma Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Sok helyen már a tavaszi kerti munkáknak is nekiláttak,
elégetik a kerti zöldhulladékot. Ne tegyék!
Idén eddig országosan több mint 450 szabadtéri tűzhöz
riasztották a tűzoltókat. A Jász-Nagykun-Szolnok megyében az
elmúlt hétvégén 39, ebből a Karcagi Katasztrófavédelmi
Kirendeltség területén 12 riasztást kaptak a tűzoltók szabadtéri
tűzzel kapcsolatban. Az esetek nagyobb része emberi
gondatlanságra vezethető vissza. Az időnként jelentős kárral járó
tüzek megelőzhetőek, ha tisztában vagyunk a szabadtéri égetés
szabályaival:

Október 2.

Október 9.

Október 16.

November 6.

November 13.

November 20.

December 1. péntek: a város egész területén!
*Ünnep vagy munkaszüneti napot követő első munkanap.

munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi
katasztrófavédelmi kirendeltséggel.
• A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet
nélkül, és minden esetben gondoskodjunk megfelelő
mennyiségű oltóanyagról.
• Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi
szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát
folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani.
• Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és
oltsuk el a tüzet.
A szabályok megszegése tűzvédelmi bírsággal sújtható. Ha valaki
a kertjében Kisújszállás belterületén éget zöldhulladékot 20 ezer
forinttól 60 ezer forintig, aki engedély nélkül éget külterületen, az
50 ezer forinttól fél millió forintig terjedő bírságra számíthat. Ha
az égetés során akkora tűz keletkezik, ami miatt a tűzoltóknak be
kell avatkoznia, 20 ezer forinttól 3 millió forintig is terjedhet a
bírság.
Megkérdeztük a VGN Kft.-től:
Mi legyen a levágott, gallyakkal, fűnyesedékkel?
Az összegyűjtött kerti hulladékot, külön a tiszta gallyakat és
külön a fűnyesedéket (!) a VGN Kft. a ecsegfalvai–dévaványai út
melletti hulladékkezelő telepén díjmentesen átveszi. Ha a tiszta
gallyak és a fűnyesedékek nincsenek elkülönítve, akkor az
átvételért fizetni kell. A hulladékkezelő telep kedden és
vasárnap zárva, a hét többi napján 8.00-17.00 óráig nyitva tart.
Telefon: 06-20-95-84-645.
(Szerk.)
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Pályáztunk és nyertünk az Idősek Klubjában
2016 októberében született egy gondolat, egy elképzelés, mely
szerint az Idősek Klubjában található kis méretű televíziónkat
szeretnénk nagyobbra cserélni. Az intézmény anyagi helyzete nem
tette lehetővé új készülék vásárlását, ezért pályázati lehetőségek
kerültek előtérbe.
A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási
Központ intézményvezetőjével közösen levélben kerestük meg
kérésünkkel a Samsung Electronics Magyar Zrt.-t, bízva abban, hogy
a pályázók közül mi is a nyertesek között lehetünk.
Az idei év január végén a Zrt. munkatársa megkereste Gonda
Antalné intézményvezetőt, hogy meghívja a Samsung Electronics
Magyar Zrt. adományátadására. A Zrt. jászfényszarui
gyáregységében február 3-án vehettünk át egy 100 cm-es
képátmérőjű Samsung Full HD LED televíziót. Az Idősek Klubjának
tagjai nagy örömmel fogadták az új készüléket, amelynek
segítségével jó minőségben és méretben nézhetik kedvenc
műsoraikat.
Köszönjük Samsung Electronics Magyar Zrt!

15. oldal
Hírek a KUMÁNIÁBÓL
A VÍZ VILÁGNAPJA
2017. március 22.
Az úszás jegyében – úszóverseny 15:00 órától.
Nyerjen fürdőbelépőket!

ÁRVÁLTOZÁS
Tájékoztatjuk tisztelt vendégeinket, hogy a Kumánia Gyógyés Strandfürdő árai megváltoznak.
Az április elsejétől érvényes árakat megtekinthetik a
www.kumania.hu oldalon.

5 ÉVES A KUMÁNIA
2017. április 30. 9:30-tól zenével, tánccal,
ünnepi tortával, sztárfellépővel
várjuk kedves vendégeinket!
Műsorvezető Bobák Róbert sportriporter.

Tóth Magdolna, az Idősek Klubjának vezetője

ÁLLÁSAJÁNLAT A KUMÁNIÁBAN

Köszönet
Egy európai uniós pályázati projektnek köszönhetően városunkból
tizenhárom lány és asszony szerzett konyhai kisegítő OKJ-s
részszakképesítést egy, a Szolnoki Szakképzési Centrum és a
kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Gimnázium, Szakgimnázium és
Szakközépiskola által szervezett, három hónapon át tartó tanfolyam
elvégzését követően, 2017. február 28-án. A tanfolyam egyik
résztvevője, Puskás Ferencné ezúton mond köszönetet a végzős
csoport nevében mindenkinek, akinek része volt a tanfolyam
lebonyolításában. Köszöni a szervezők, az oktatók, a munkaügyi
központ mentora és a szakmai gyakorlatnak helyeket biztosító
vállalkozók – Horváth Ferenc és Tanka Sándor – munkáját.
Köszönetnyilvánításához képet is küldött, melyen a tanfolyam
tagjait, középen pedig Márta István szakoktatót láthatjuk.
(Szerk.)

A Kumánia Gyógyfürdő Kft. felvételre keres 1 fő karbantartó
munkatársat. Amit kínálunk: a Munka Törvénykönyve szerint
elfogadott bérezés pótlékokkal, kedvezményekkel kiegészítve,
kulturált munkakörülmények, kiváló munkakörnyezet, egy
műszakos munkarend. Főbb feladatok, munkák: karbantartási
feladatok ellátása a Kumánia Gyógyfürdő Kft. területén.
Elvárásaink: villanyszerelő, vagy festő, vagy kőműves végzettség,
megbízhatóság, szorgalom, precizitás. Előnyt jelent: hasonló
munkakörben szerzett szakmai tapasztalat, B kategóriás
jogosítvány, saját gépjármű használata. Munkakezdés: azonnal. A
jelentkezés módja: e-mailben: oros.zsigmond@kumania.hu;
telefon: +36 30 7530466; személyesen: Oros Zsigmond fürdővezető
(előzetes egyeztetés szükséges). Jelentkezési határidő:
2017.03.25.

Gázkazánok és gázkonvektorok
cseréjével folytatódik
az Otthon Melege Program
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium újabb, 3,5 milliárdos
keretösszegű vissza nem térítendő támogatást biztosít lakóépületek
illetve társasházi lakások fűtési rendszereinek energetikai
korszerűsítésére.
A legújabb alprogram célja a lakóépületekben, illetve társasházi
lakásokban található gázkazánok és gázkonvektorok cseréjének
támogatása. A fűtőberendezések cseréje mellett a meglévő fűtési
rendszer korszerűsítéséhez, a radiátorok cseréjéhez és a
kivitelezéshez kapcsolódó járulékos munkálatokhoz – mint például
kéményátépítés – igényelhető maximum 40 százalékos támogatási
intenzitás mellett maximum 700.000 forint összegű vissza nem
térítendő támogatás.
A támogatási kérelmeket a pályázati portálon keresztül,
elektronikus úton nyújthatják be az ügyfélkapus regisztrációval
rendelkező magánszemélyek 2017. június 6-án 8:00 órától, a
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig.
A
részletes
pályázati
útmutató
megtekinthető
a
futeskorszerusites2017.nfsi.hu oldalon.
Klujber Katalin
városfejlesztési ügyintéző

16. oldal
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A Kisbíró következő száma 2017. április 8-án, szombaton jelenik meg.
Lapzárta 2017. március 31-én, 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 12-én
8.00-12.00-ig
lesz véradás
a művelődési
házban.
Köszönettel:
Erdei Edit
Tudja Ön?
A gyógyításhoz
nélkülözhetetlen
vér semmi mással
nem pótolható!
Aki egészséges,
az adhat vért!

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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