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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
„A szeretet gyakorlása vezet el a legfőbb boldogsághoz.”
(Szent István király Imre herceghez írott intelmeiből)

Szent István királyunk ünnepén
Szent István királyunk
mindig jelen van életünkben.
Jelen van, hiszen az ő országlása
alapozta meg a mai életünket is:
államiságunkat, keresztény kultúránkat, jog- és erkölcsi renStephanus rex dünket. Jelen van, mert szilárd
István király monogramja
alapokat teremtett, igazodási
pontokat adott a magyar nemzet, és eligazodási pontokat
adott az egyes emberek számára. Ezer éve már, hogy mindez
„működik”.
István király volt az, aki az ország határain kívül és azon
belül bár harcok árán, de egyaránt békét teremtett. Ő volt az,
aki ezek után külső és benső szabályozókkal építeni kezdte az
országot. A külső szabályozás alatt értem azt, hogy az európai
normák szerint észszerű és betartható törvényeket alkotott,
ezzel együtt megkezdte az államiság szervezeti kereteinek, a
vármegyerendszernek a kiépítését. A benső szabályozók azok
az erkölcsök és keresztény tanítások, amelyek személyes
életünknek és az emberi együttélésnek a normáit adják.
Államalapító királyunk a kereszténység felvétele nyomán
egyrészt templomokat építtetett, amelyekkel előmozdította az
egyházszervezet kialakítását, másrészt az egymás iránti
szeretet hitvallását hirdető kereszténység szokásrendjét
alapozta meg. Világi útmutatását a fiához, Imre herceghez
írt „intelmei”, vagyis tanácsai tartalmazzák – örökérvényű
bölcselet ez, mindenkinek ajánlom. Nemcsak nagy királyunk
uralkodásának elvei ezek, hanem tiszta, emberi útmutatás is a
mai, információkban és félelmekben fuldokló embernek is.
Ez ünnep kapcsán Szent István királyunk történelmi
örökségéből erre szeretném irányítani a tisztelt olvasó
figyelmét. Azon értékekre tehát, amelyek a mottóként is
idézett gondolatból, vagyis a szeretetből fakadnak: a
békességre, a hitre, a mások iránti tiszteletre, a szegények és
elesettek támogatására, az alázatra és a becsületre. És ne
feledjük: az erőre is, amely a megtartó közösségekből fakad.
Képviselő-testületünk fontos küldetésének tartom,
hogy ezen értékek mentén összetartsa, fejlessze és
erősítse szeretett városunk, Kisújszállás közösségét. Mivel
lehet mérni, megállapítani azt, hogyan teljesülnek e feladatok?
– kérdezhetik joggal. Nehezen, tudomásom szerint erre
egységes, átfogó mérce nincs. Mondhatnánk mi magunkról,
hogy jól dolgozunk, ám ez így, valljuk be, nem lenne etikus.

Hitünk szerint ezért fontos élni azokkal a lehetőségekkel,
amelyek során különböző külső szervezetek a
településműködtetés egy-egy területéről szakmai szempontú
értékelést adnak. Olvasóinknak több ilyen megmérettetésről
adhattunk már hírt. Örömünkre idén is számos jó hírrel
szolgálhattunk: januárban „A Holnap Városáért” Díjat
nyertük el „a művészet, a kultúra, az örökség megőrzéséért”
kategóriában, majd Városmarketing Gyémánt Díjat kaptunk a
„Vigadó: megújult kulturális élet Kisújszálláson” című
pályázatunkra. Most pedig két új elismeréssel gazdagodtunk.
Örömmel adok hírt arról, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Önkormányzat „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Értéke” címet adományozott a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál
rendezvényünknek.
… és a legújabb hírünk: Kisújszállás elnyerte a
legrangosabb magyar városfejlesztési szakmai díjat, a
Magyar Urbanisztikai Társaság Hild János-díját! Átadására
augusztus 25-én kerül sor Kecskeméten, az országos
főépítészeti konferencián.
Kedves Kisújszállásiak és városunk fejlődéséért tevő
Barátaink! Gratulálok mindenkinek, mert ez igazán közös
eredményünk! Benne van tulajdonképpen mindenki, aki
városunk
szépítéséért,
gazdagításáért,
értékeinek
megőrzéséért dolgozott! Az is, aki véleményt mondott, az is,
aki bírált, az is, aki megbecsülte az elért eredményeket – sőt,
benne vannak a már elhunyt városépítőink is, például Rabl
Károly, aki a Morgó csárdát és a Református templomot
tervezte, vagy Gaál Kálmán polgármester úr és képviselőtársai,
akik a városközpontot a múlt század elején kialakították,
hiszen mi, maiak is ezek mentén dolgozhattunk tovább…!
Kedves Kisújszállásiak! Legyenek méltán büszkék
önmagukra, és a közösségünk erejére! És kérem, érezzük át e
díjnak a felelősségét is, mert ez mostantól kötelez bennünket
városunk további fejlesztésére, értékeinek megóvására.
Legyen ez örömteli kötelezettségünk, legyen a legszebb ünnepi
ajándékunk Szent István királyunk ünnepén!
Egyben szeretettel meghívom Önöket államalapításunk
ünnepi programjaira, melyekről hírlevelünkben részletesen
beszámolunk. Bemutatjuk idei önkormányzati kitüntetettjeinket is, akik a városi ünnepségen vehetik majd át
elismerésüket.
Hívjuk és várjuk Önöket.
Kecze István polgármester
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ELISMERÉSEK AZ ÜNNEP ALKALMÁBÓL
Szent István királyunk ünnepe alkalmából önkormányzatunk képviselő-testülete a város közösségének nevében hagyományosan
elismerések adományozásával fejezi ki megbecsülését és tiszteletét kiemelkedő szakmai, közösségi tevékenységekért.
Hírlevelünkben bemutatjuk Olvasóinknak az önkormányzat kitüntetettjeit, valamint a más közösségek által kitüntetésben
részesített kisújszállásiakat is.
(Szerk.)

KISÚJSZÁLLÁS DÍSZPOLGÁRA: DR. LÉVAI ZOLTÁN
Kiváló és példaadó mérnökitudósi életpályájának elismeréseként, valamint a Móricz Zsigmond Gimnázium
Öregdiákok Baráti Köre
közösségének építéséért, kapcsolatainak fejlesztéséért, a
városhoz és az alma materhez
való kötődés erősítésében
évtizedeken át elkötelezetten
végzett tevékenységéért Kisújszállás Város Díszpolgára cím
elismerésben részesül dr. Lévai Zoltán Professor Emeritus,
okleveles gépész- és hadmérnök, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora.
Dr. Lévai Zoltán, e kiváló műszaki szakember – a rá jellemző
sajátos humorral – így fogalmaz: „Kisújszálláson születtem 87
évvel ezelőtt, s ott éltem 19 éves koromig. Bármerre kerültem a
későbbiek során, oda gyakran hazamegyek, nemcsak azért, mert
a húgom most is ott lakik, hanem a különböző rendezvények
miatt is. … Kisújszállás a világ közepe. A földgömbön is
ellenőriztem: Kisújtól bármelyik irányba elindultam, 40 ezer
kilométer után Kisújra érkeztem. … Természetesen millió élmény
köt a nyolcosztályos gimnáziumhoz, kezdve a latinból való
kétszeri javítóvizsgámtól az érettségi bizottság előtt való jó
szereplésemig. Nem voltam makulátlan diák – emlékezem például
Hársing tanár úr számtalanszor hozzám intézett két
megjegyzésére, hogy ’kutyából nem lesz szalonna’, meg hogy ’falra
hányt borsó, amit nekem mond’. Két tantárgy volt, amiből mindig
jeles osztályzatot kaptam, mennyiségtanból és természettanból,
így hát nem véletlenül lettem mérnök.”
Kisújszállásról a Budapesti Műszaki Egyetemre került,
melynek Hadmérnöki Karán 1952-ben kapott diplomát. A
Leningrádi Politechnikai Intézetben 1956-ban nyert
kandidátusi címet. Egy évet az amerikai michigani egyetemen
kutatott. 1960-tól tanszékvezető az általa alapított Gépjármű
Tanszéken, majd dékánhelyettes, rektorhelyettes, intézeti
igazgató, 1961-97 között dékán. Tudományos tevékenységének

szakterülete a gépjárművek szerkezettana. Sok országban vett
részt hosszabb rövidebb ideig szakmai kurzusokon. Tagja több
bel- és külföldi szakmai egyesületnek, különböző akadémiai
bizottságnak, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének.
Örökös tiszteletbeli tagja a Magyar Mérnöki Kamarának és a
Magyar Autóklubnak. Kiemelkedő a szakmai tevékenysége,
oktatási reformjai és tanagyagfejlesztő munkája. Tucatnyi
tankönyvet, jegyzetet írt, és számos tudományos dolgozata
jelent meg magyar, német, angol és orosz nyelven. Kilenc
szabadalom köthető a nevéhez. A Műegyetemen közel
háromezer mérnököt tanított, teszi ezt ma is.
Gimnáziumunknak máig hűséges öregdiákja "Lézo", akire ez a
név még gimnazista korában ragadt rá. „A gimnáziumhoz való
ragaszkodásom megnyilvánul abban is, hogy egy 700 megabájtos
honlapot készítettem évtizedekkel ezelőtt (lezo.hu/kisujgimi). Itt
rengeteg fotó látható az „öregdiákok” kétévenkénti
találkozójáról, valamint a Műegyetem menzáján zajló
találkozókról, amiket negyven év óta szervezek. Ide még
külföldről is járnak! De van egy oldal, amit állandóan frissítek, ez
a „Mit ír a Kisbíró az öregdiákokról?” Itt fog szerepelni az én
mostani kitüntetésem is. Külön lapon olvashatók, láthatók a város
életéről, történetéről szóló írások, fényképek.” Az érdeklődőknek
ajánljuk még a honlapján közölt fotóit is. Ezeken gimnáziumunk
szinte egész története megjelenik. A Móricz Zsigmond
Gimnázium Öregdiákok Baráti Köre 1979-ben elismerte ezt a
tevékenységét, amikor kitüntetésben részesítette.
Jelenleg is aktív életet él: „…ma is bejárok az egyetemre –
meséli –, órám is van, részt veszek az autójavítók vizsgabiztosai
képzésének, továbbképzésének szervezésében. Állandóan
frissítem honlapjaimat, elsősorban azokat, melyek a diákok
életéről vagy a tanszéken történtekről mesélnek. De van többek
mellett még egy nagy szakmai honlapom is, éspedig az
automobilizmus.hu. Végül annyit, hogy a számtalan kitüntetésem
közül kettőre voltam eddig különösen büszke, amiket oktatónevelő munkám elismeréseként kaptam: az Apáczai Csere Jánosdíjra és a Pro Juventute Universitas Díjra, de most már van egy
harmadik, a Kisújszállás Város Díszpolgára cím, aminek nagyon
örülök!”
Kecze István polgármester

Tiszteletbeli polgáraink
Önkormányzatunk képviselő-testülete 2008 óta elismerésként Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára címet adományoz
azoknak a nem magyar állampolgárságú személyeknek, akik tevékenységükkel hozzájárulnak Kisújszállás és lakóhelyük
kapcsolatainak elmélyítéséhez, ápolásához. Idén három személynek ítélték oda ezt a kitüntetést. Ketten közülük pacsériak, akik
meghatározó személyiségei az ottani lakosság közösségi összetartozásának és erősítésének, valamint a kisújszállásiakkal való
kapcsolattartásnak. Számos közösségi programot szerveznek, amelyek során megemlékeznek a hajdani, 1786-os kitelepülésről,
egyben kisújszállási gyökereikről. Városunk tiszteletbeli polgára lesz tehát Németh Károly, a Pacséri Református
Egyházközség gondnoka és Csányi Tibor villamosmérnök. A harmadik tiszteletbeli polgárunk egy kedves lengyel-magyar
hölgy lesz, Horgos Beáta, aki már hosszú évek óta rendszeresen segít a Wilamowicével való kapcsolattartásunk
kommunikációjában. Legyen szó önkormányzati delegációkról, tűzoltók, táncosok, diákok utazásáról, kitűnő tolmácsként,
mindig örömmel, derűsen áll mellettünk. – A tiszteletbeli polgárokat az augusztus 20-ai ünnepségen köszönti az önkormányzat.
(Szerk.)
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Posztumusz Pro Urbe Díjban részesül
DR. LÁZÁR SZABOLCS (1928-2016)
Városunkban több évtizeden át
kiemelkedő szakmai tudással,
felelősséggel és humánummal
végzett
orvosi
munkájáért
posztumusz Pro Urbe Díjban
részesül dr. Lázár Szabolcs szülésznőgyógyász szakorvos.
Régóta tartozik városunk közössége
egy köszönettel. Köszönettel és
elismeréssel annak az orvosnak,
szülész-nőgyógyásznak, aki évtizedeken át közel háromezer kisgyermek
világra jöttét segítette Kisújszálláson.
Köszönetünket sajnos ma már csak posztumusz elismerésben
fogalmazhatjuk meg – dr. Lázár Szabolcs doktor úr ugyanis április
elsején, életének 89. esztendejében elhunyt. Hosszú ideje
városunktól távol élt már szeretett feleségével, Záborszky Ilonával,
nyugdíjba vonulásuk után ugyanis messze, a Vas megyei
Gencsapátiba költöztek, gyermekük és unokájuk közelébe. Tudjuk,
városunk életét ettől függetlenül figyelemmel kísérték, sok régi
baráttal, munkatárssal tartották a kapcsolatot, hírlevelünket mindig
nagy érdeklődéssel forgatták. Hiszem, fontos volt számukra sok-sok
esztendő távlatából is az a három évtized (1968-98), amely
Kisújszálláshoz kötötte őket.
Mindketten meghatározó személyiségei voltak városunknak, és
bátran mondhatjuk, ma is azok. Mindketten a jövőnek éltek. Doktor
úr azzal a szakszerű és szeretetteljes gondoskodással, amellyel a

lányokat, asszonyokat gyógyította, és amellyel az édesanyákat és
kisgyermekeiket óvta a szülés és születés idejében. Felesége, Cila
néni – a zeneiskola igazgatója – pedig azzal, hogy a zene művelésére
és szeretetére nevelte és neveli még ma is a gyermekeket,
növendékeket. Cila néni korábban már elnyerte e díjat, doktor úr
emlékét pedig – a Pro Urbe Díjjal – most írjuk be városunk közösségi
emlékezetének képzeletbeli nagy könyvébe.
Írjuk bele ebbe a könyvbe azt is, hogy dr. Lázár Szabolcs szeretett
édesapjának, dr. Lázár Dezső szülész-nőgyógyásznak a
nyomdokaiba lépve választotta e szép hivatást. Kiváló orvossá,
egyben empatikus, odafigyelő, önzetlen személyiséggé vált. Mindig
állandó készenlétben állt, azonnal ment, amikor sürgős esetekhez
hívták. Betegei és kollégái, munkatársai egyaránt bízhattak és bíztak
benne, tisztelték tudásáért, szerették türelméért. A városi
szülőotthont évtizedeken át felelősséggel vezette.
A város közösségi életében is példát mutatott. 1984-ben alapító
tagja volt a Phoenix Kórusnak, amit felesége, Cila néni hozott létre.
Közös próbák, koncertek, turnék – sok-sok, a kórustagok és a
közönség számára egyaránt élményt nyújtó fellépések fűzték össze
erős szálakkal a városunk legnagyobb múlttal rendelkező, kiváló
kórusának tagjait. Dr. Lázár Szabolcs e közösségnek is megbecsült
tagja volt.
A posztumusz Pro Urbe Díj megkésett, de hisszük, méltó
köszönet, és annak kifejezése, hogy dr. Lázár Szabolcs szülésznőgyógyász emlékét tisztelettel, megbecsüléssel, szeretettel őrzi
városunk közössége a múló idő ellenében.
Kecze István polgármester

Pro Urbe Díjban részesül DEMETER KÁLMÁN
Példaadó műszaki és tanári
életpályájáért, a Kisújszállási 1956os Emlékek Ápolása Alapítvány
munkájában végzett aktív tevékenységéért, emberségéért Pro
Urbe Díjban részesül Demeter
Kálmán nyugdíjas műszaki tanár,
mezőgazdasági gépész.
Demeter Kálmán ahhoz a generációhoz tartozik, amely átélte a második
világháborút, részese volt az 1956-os
forradalomnak, kijutott számára az ’56
utáni megtorlásból, benne élt a szovjet-időkben és megélte a
rendszerváltást is. Ő ízig-vérig műszaki szakember, akinek a
gondolkodását, munkáját alapvetően meghatározta a racionalitás
és a humánum – a határozottság és az emberség.
… Ma már a kilencvenedik esztendő felé ballag. Tizenhét éves
volt a háború idején, majd még ifjan a Nagykunsági Állami
Gazdaságban dolgozott, műszaki, gépészeti feladatokat látott el.
1956. október 23-án egy munkahelyi feladat miatt kellett
Budapestre utaznia, ahol őt is magával ragadta a felvonulók
lelkesültsége, ezért közéjük állt, majd követte az eseményeket.
Ezután több napot töltött a Béke Szállóban, ahol a megsérült
felkelőket látták el, és esetenként a fegyverek kezelését is
megtanították a fiatal egyetemistáknak. Amikor napok múlva
hazaérkezett, az Állami Gazdaságban nem találták a vezetőket
(volt, aki elhagyta az országot), a munkának azonban, gondolta,
mennie kell, az állatokat el kell látni, a gépeknek működniük kell,
ezért átvette a géppark irányítását. Budapestre újból november 8án ment, amikor a szovjetek ismét támadták a fővárost. Hat
tehergépkocsival, vöröskeresztes zászlók alatt a környező állami

gazdaságokból élelmet vittek a szabadságharcos pestieknek.
Itthon, Kisújszálláson a későbbi megtorlásoknak ő is áldozatául
esett, többszöri kihallgatás, vallatás, fizikai bántalmazás
formájában, majd ismeretei szerint egy évig rendőri megfigyelés
alatt állt.
A Nagykunsági Állami Gazdaságban 1958-64 között
főmérnökként dolgozott. 1964-ben a gimnáziumba hívták a
növényvédő gépész szakközépiskolába tanítani. Közben elvégezte a
Műszaki Egyetemen a műszaki mérnöktanári szakot. Jó tanárnak,
jó előadónak ismerték, aki nyugodt légkörben, pontosan,
következetesen, emberséges szigorral tanított. A tanítás mellett
vezette az iskola lövészklubját is.
A gépkocsivezetés és az autóversenyzés mindig nagyon
érdekelte: volt gépjárművezetés-oktató, közel húsz évig
vizsgabiztos, sőt 1964-ben országos rallyebajnok is. Több mint
ötven éve tagja a Vadásztársaságnak, leginkább a koronglövészettel
foglalkozik. Nyugdíjasként több mint tíz éven át autómentő és -szállító
vállalkozást is működtetett.
Az 1956-os forradalom eszmeiségéhez máig hű maradt. Alapító
tagja és egyben kuratóriumi tagja a Kisújszállási 1956-os Emlékek
Ápolása Alapítványnak, így részese lett annak a folyamatnak,
amelynek során, hitünk szerint, Kisújszállás felnő 1956
szellemiségéhez, a szabadságharc örökségéhez.
Demeter Kálmán tanár úrnak – mint mondja – meglepetés volt
a Pro Urbe Díj elnyerésének híre, talán épp ezért örül annak
különösen. Azt azonban szomorúan teszi hozzá, hogy azok a
családtagok, barátok, munkatársak, akikkel megoszthatná ezt az
örömöt, alig vannak, ’már nincsenek, mind odavannak’ – mondja.
Kívánjuk hogy, az önkormányzat e rangos elismerésében érezze
együtt mindannyiunknak, régi és mai barátainak, tisztelőinek
megbecsülését és elismerését.
Kecze István polgármester
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Pro Communitate Urbis Díjban részesül DEMETER JÁNOSNÉ
Évtizedeken át végzett munkája,
lelkes, példaadó közéleti szereplése
elismeréseként önkormányzatunk
Pro Communitate Urbis Díj kitüntetésben részesíti Demeter Jánosné
települési képviselőt.
Demeter Jánosné 1972-ben érettségizett Kisújszálláson, majd Szolnokon
középfokú munkaügyi és kereskedelmi
üzletvezetői szakképesítést szerezett.
1985-től az Arany János Általános
Iskolában közalkalmazottként dolgozott nyugdíjba vonulásáig, emellett az iskolai büfét vállalkozóként a
mai napig is vezeti.
Vállalkozó kedve a közéletben, a közösségért végzett
tevékenységében is megcsillan. 1975-1997 között az óvodai, iskolai
szülői munkaközösség tagja, munkáját az Arany Diák Alapítvány
„Aranyos Tanulóinkért" díjjal ismerte el. Tagja a Városvédő és
–Szépítő Egyesületnek, a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesületének. 2009 óta az Illéssy Alapítvány kuratóriumának
elnöke. 2006-tól folyamatosan települési képviselő. 2006-2012
között az önkormányzat delegáltja a városi óvodaszékben. 20082013 között a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság elnöke. A
FIDESZ – Nagykun Polgári Kör jelöltjeként a 8. számú
választókörzet képviselője, jelenleg az Ügyrendi és Jogi Bizottság
elnöke.
Számára irányt Wass Albert gondolata mutat: „a hazaszeretet
ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek."
Ennek szellemében próbál segíteni azoknak, akik hozzá fordulnak.
Különösen érzékeny a hátrányos helyzetű emberek sorsa iránt,
ezért is teremtett hagyományt az általa képviselt Márialakán azzal,
hogy a karácsonyi ünnepségeken ajándékokkal kedveskedik a
várostól távol élő kis közösség tagjainak. Jó kapcsolatot ápol a civil
szervezetekkel, nyugdíjas klubokkal, a Kisújszállási Roma

Nemzetiségi Önkormányzattal. Aktivitása a képviselő-testületi
üléseken is megmutatkozik, számos építő jellegű javaslatot
köszönhetünk neki. Ő szorgalmazta a Béla király úti óvoda KRESZpályájának a kialakítását. Választókörzete képviselői tevékenysége
idején sokat fejlődött.
Férjével közösen négy gyermeket neveltek fel, akik mára már
tisztességgel megállják a helyüket a mindennapokban. A lányainak
köszönhetően a közösségi munka mellett főállásban nagymama is.
Demeterné Jutka a díj elnyeréséről így gondolkodik: „Nagyon nagy
megtiszteltetés számomra ez a városi elismerés, melyről azt
gondolom, sokunk érdeme:
- az édesanyámé, aki édesapám korai halála miatt egyedül nevelte fel
húgomat, bátyámat és engem;
- a férjemé, aki megértéssel veszi tudomásul a képviselői munkával
járó elfoglaltságot;
- a négy csodálatos lányomé, és párjaiké, akikre nagyon büszke
vagyok, és akikre mindig számíthatok;
- a hat még csodálatosabb unokáé – Bia, Zsófi, Dani, Ákos, Ábel és
Fruzsi –, akiknek a világ legtermészetesebb dolga, hogy mama
hétvégén nem ér rá ;
- a Béla Király Úti Óvodáé és az Illéssy-szakközépiskoláé, akik soha
nem feledkeznek meg rólam;
- az Arany-iskola alkalmazotti és szülői közösségéé, ahol 1985 óta
vezetem az iskolai büfét;
- a „városvédőké” és a „karitatív önkénteseké”, akiknek az egyesület
tagjaként segítem munkáját;
- a Mozgássérültek Egyesülete, a Városi Nyugdíjas Klub, a Napsugár
Klub tagjaié, akik szeretettel hívnak rendezvényeikre;
- választókörzetem lakosságáé, akik bizalommal fordulnak hozzám,
javaslataikkal segítik munkámat.
Egyszóval ez a díj mindenkié, valamennyien hozzátettek egy picit,
így állt össze teljes egésszé. Én nem tettem mást, csak legjobb
tudásom szerint dolgoztam Önökért, a városért, Kisújszállásért”.
Várócziné dr. Daruka Andrea

Pro Communitate Urbis Díjban részesül KOVÁCS KÁLMÁNNÉ
Több
évtizeden
át
végzett
hagyományőrző és közösségépítő
tevékenységéért, a Városi Nyugdíjas
Klub programjainak szervezéséért,
annak vezetéséért, valamint a város
közösségi életében betöltött aktív
szerepvállalásáért önkormányzatunk Pro Communitate Urbis Díj
kitüntetésben részesíti Kovács
Kálmánné Annuska nénit.
Kovács Kálmánné Annuska néni 1967ben az Építőipari Ktsz-ben, a későbbi
Vas-, Fa- és Építőipari Szövetkezetben kezdett dolgozni. Húsz év
után a Ramovillnél folytatta a munkát. Mivel mérlegképes könyvelő,
közgazdasági végzettséggel mindig is az adminisztráció, a gazdasági
ügyek kezelése volt a feladata. Ezeket mellékesen jegyzi meg, mert
rögtön azt is hozzáteszi, hogy mindezek mellett természetesen
névnapokat, ünnepségeket, kirándulásokat szervezett.
Amikor megalakult a városszépítő egyesület, jelentkezett
tagnak. Rábízták az egyesület pénzügyeit és adminisztrációját, amit
szívesen és szeretettel végzett mindaddig, amíg azt nem érezte,
hogy „kiöregedik az ember, a modern technika idegen”. De nem
maradt munka nélkül, hiszen mint önkéntes tűzoltó, ennek az
egyesületnek is vezette a jegyzőkönyveit, végezte az
adminisztrációs feladatokat. Tizenhat éve a ’48-as Olvasókörben

kérte meg Máthé Endre, hogy tegye rendbe a kör adminisztrációját,
vezesse a jegyzőkönyveket. Később az ellenőrző bizottságnak lett az
elnöke a városvédőknél is csakúgy, mint az olvasókörben. 2000-ben
tagja lett a nyugdíjas klubnak is, amelynek később a vezetője lett.
Mindezekből látszik, hogy Annuska nénit a közösség élteti. Arról
a rengeteg feladatról, amit a civil szervezetekben végzett, úgy
beszél, mintha semmiség lenne. Fizetséget soha nem kért és kapott,
hiszen azt vallja, hogy a találkozások, a beszélgetések többet
jelentenek mindennél. Hisz a közösségben, annak a megtartó
erejében, ezért fáradhatatlanul szervezi a kemencés napokat, a
bográcsozásokat. Csillogó szemmel mesél a kirándulásokról.
„Mindig szerettem a földrajzot, szerettem utazni, kirándulni, hiszen
kíváncsi természet vagyok. Ami nekem tetszik, azt szeretném
megmutatni másoknak is.” Most is szervezi a nyugdíjas klub
októberi kirándulását, süteményeket süt a készülő
süteményeskönyvbe, készülnek a Kivilágosra, az Elszármazottak
Találkozójára.
Szabadidejében gyakorta ellátogat Szegedre, hiszen ott él a lánya
és két unokája, de mindig marad idő a szőlő és a pince gondozására
is Cserépfalun.
Annuska néni fiatalokat megszégyenítő lelkesedéssel, derűvel és
energiával dolgozik a különböző közösségekért, tagtársaiért, a
városért: értünk. Úgy érzem, hogy ez az elismerés csak szerény
köszönet lehet mindezért.
Szabó Erika
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KECZE ISTVÁN ÚJRA
„AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN”
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés „Az Év Polgármestere
Jász-Nagykun-Szolnok Megyében”
Díjban részesítette Kecze Istvánt,
városunk polgármesterét.
Kisújszállás polgármestere kétszeresen is első, ha erre a rangos megyei
elismerésre gondolunk: a díj megalapításának évében, 2011-ben ő volt
ugyanis az első, aki a városok
kategóriájában elnyerte, most pedig
első abban, hogy másodszor is neki
ítélték oda ezt a rangos elismerést.
Azon polgármesterek lehetnek e díj
tulajdonosai, akik a megye településeinek fejlesztése, értékeinek
gyarapítása, hírnevének növelése terén kiemelkedő teljesítményt értek
el, és általános közmegbecsülésnek örvendenek. A Magyar
Önkormányzatok Szövetségétől néhány hete átvett Polgármesteri
Arany Pecsétgyűrű Díj után e megyei díj fogadtatásáról és annak
tartalmáról kérdeztük városunk polgármesterét.
„Meglepetés és öröm volt számomra mindkettő. Az egyik öröméből
még fel sem ocsúdtam, jött a hír a következőről, a megyei elismerésről.
Váratlanul ért, mert hiszen nem is gondolhattam arra, hogy másodszor
is esélyes lehetek erre. Mindenesetre nagyon jólesik ez a sikeres –
tekintsük úgy: szakmai – elismerés, ugyanis a döntéshozó a Megyei
Közgyűlés volt, amelynek tagjai az önkormányzati munkát jól ismerő
személyek, mint ahogyan természetesen azok a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége elnökségének tagjai is.
Évek munkája „érett be” tavaly, a Vigadó elkészültével, ezért én közel
tízéves munka értékelését látom Az Év Polgármestere Díjban; 2006 óta
vagyok Kisújszállás polgármestere. Nagyon örülök annak, hogy akkor,
abban az évben, vagyis idén részesültem ezen elismerésekben, amikor
Kisújszállásra is odafigyeltek fontos grémiumok, szakmai közösségek, és
szeretett városunknak adományozták „A Holnap Városáért” címet,

valamint a Hild Jánosról elnevezetett városfejlesztési díjat. Ennél szebb
elismeréseket álmodni sem mertem volna Kisújszállásnak…! Jól tudom,
hogy a polgármesternek – mint egy város közösségét képviselő
vezetőnek – adott elismerés egy közösséggel együtt, közösen végzett
munkának az elismerése, mégis örömmel tölt el az egyéni szerepem, az,
hogy személyemet együtt említik Kisújszállással.
Nekem ez a város az otthonom; az álmaim, terveim innen erednek,
ennek a városnak a boldogulásáért dolgozom, ennek a helynek, ennek a
közösségnek a tárgyi és a szellemi kultúráját vállaltam fejleszteni,
gyarapítani. Ebben a munkában a felelősség, az esetleges fáradtság,
stressz, a szabadidőt nem kímélő feladatok nehézsége számomra a
legtöbbször átlényegül örömmel végzett tevékenységgé. Ha ezt egy-egy
erkölcsi elismerés megerősíti, annak örömét csak közösségben tudom
átérezni, legyen az a városom, a munkatársi vagy a családi közösségem.
Valahogy így vagyok az eredményekkel, nevezzük úgy: a sikerekkel. A
polgármester egyedül magányos harcos – lételeme a közösség, az
együttes munka és annak eredménye.
Mit ért volna ugyanis az útjaink leburkolása, parkolók kialakítása, a
vizes ügyeink megoldása (az ivóvíz-, a szennyvíz- és a belvízhálózat
kiépítése), játszótereink korszerűsítése, sportlétesítményeink fejlesztése,
mit ért volna a Kumánia gyógyfürdő és hotel, meg az Ifjúsági Szálláshely
megépítése, mit értek volna a szociális és egészségügyi épületek
felújításai, mit a városközpont megszépítése, mit a Vigadó? Mit ért volna
sokak közös, összehangolt munkája, ha nem látnánk a lakosok
elégedettségét, örömét, és ma már talán büszkeségét is, hogy mennyi
minden fejlődött Kisújszálláson!
Egy városra sosem mondhatjuk, hogy „készen van”, hogy is lehetne!
Nagyon sok feladatot látok még magunk előtt a meglévő fejlesztések
megőrzésétől új létesítmények – városközponti játszótér, játékcsarnok,
bölcsőde – építéséig, épületeink energiakorszerűsítéséig, munkahelyek
létrejöttének segítéséig, hogy csak néhányat említsek. Lehet, hogy
nehezebb dolgunk lesz, mint eddig volt, de ehhez jó lelki muníciót adtak
ezen elismerések. Szükségünk van rájuk, hogy legyen erőnk Kisújszállást
tovább erősíteni.”
(Szerk. - KMJ)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati és Közigazgatási Díj elismerésben részesül
FINTA ORSOLYA
Finta Orsolya, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának
vezetője. Az Államigazgatási Főiskolán
igazgatásszervező
szakon
tanult.
Diplomájának megszerzése után a
Kisújszállási Polgármesteri Hivatalban
kezdett dolgozni, ahol azóta is az igazgatási
ügyekkel foglalkozik.
Személyében együttműködő, szakmailag
érdeklődő,
segítőkész
és
pontos
munkatársat nyert a hivatal. Az Igazgatási
Osztályon foglalkozott szabálysértési,
hagyatéki, anyakönyvi, birtokvédelmi,
segélyezési ügyekkel. Pontosságára, szakszerűségére, fegyelmezettségére
vezetői is hamar felfigyeltek, és egyre többször kapott nagyobb
felelősséggel járó feladatokat, majd megbízták az osztály vezetésével.
Orsolya alapos, következetes, higgadt, gondolkodó személyiség, akit
ezért egyszerre szeretnek és tisztelnek munkatársai. Az ő irányításával
dolgoznak a szociális ügyintézők, az adócsoport munkatársai, a mezőőri
szolgálat tagjai és a közterület-felügyelők, részt vesz a
közmunkaprogramok végrehajtásában. Mindemellett – ha szükséges –
koordinál segélyezési akciókat, például faosztást, időseknek karácsonyi
ajándékcsomag-osztást, élelmiszer-segélyezést is.
Önmagával szemben is igényes, nemcsak az elvégzett munkát tekintve,
hanem a szakmai felkészültséget illetően is. Figyelemmel kíséri a

munkakörét érintő tájékoztatókat, képzéseket, és lehetősége szerint részt
is vesz azokon. Néhány éve brüsszeli tanulmányútra is sikerrel pályázott,
így egy hónapot tölthetett szakmai gyakorlaton az unió fővárosában.
Az elmondottak alapján talán egy száraz, unalmas hivatalnoki munka
bontakozhat ki az olvasó előtt, ám ez nem így van. Bizonyságul álljon itt az,
hogy Orsolya hogyan tekint a munkájára, mi az, ami megragadta őt az
igazgatási ügyekben, és mi motiválja nap mint nap, mit jelent számára az
igazgatás:
„14 éve dolgozom a közigazgatásban. Pályakezdőként nagy
tapasztalattal rendelkező munkatársak mellé kerültem, akiktől mind
szakmailag, mind emberileg sokat tanulhattam. Mint minden munkának, a
közszolgálatnak is megvannak a maga szép pillanatai és az árnyoldalai is.
Anyakönyvvezetőként mások örömének részesévé válni egy gyermek
születése, egy házasságkötés, egy 50. házassági évforduló, vagy egy
állampolgársági eskü alkalmával boldog és felemelő érzés. Mindezek mellett
azonban nap mint nap találkozom megoldásra váró, szomorú
élethelyzetekkel, illetve nem éppen népszerű döntések meghozatalát igénylő
ügyekkel. Még sincs okom panaszra, mert a munkatársaim jól felkészült
szakemberek, akikre mindig lehet számítani, és akik lelkiismeretesen,
kitartóan végzik a munkájukat. Osztályvezetőként azt gondolom, hogy
másképpen nem is működtethető egy ilyen, minden nap új kihívásokat
jelentő, állandóan változó szabályokkal teli rendszer. Ezúton is szeretném
megköszönni ezt a megtisztelő szakmai elismerést és az Igazgatási Osztály
minden munkatársának az áldozatosan végzett munkát.”
Szabó Erika
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Egészségügyi Díj elismerésben részesül
DR. GYERGYÓI LÁSZLÓ háziorvos
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Egészségügyi Díj elismerésben
részesül Dr. Gyergyói László
háziorvos
Dr. Gyergyói László csecsemő- és
gyermekgyógyász, háziorvostan,
üzemorvostan szakorvos részesül
idén a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egészségügyi Díjban az
egészségügyi ellátásban évtizedeken
át
kiváló
szakmai
felkészültséggel, lelkiismeretességgel és emberséggel
folytatott gyógyító munkájáért, valamint kiváló egészségügyi
szervező tevékenységéért.
Dr. Gyergyói László az orvos nagyapa példáját követve
választotta ezt a hivatást. 1980-ban kezdte munkáját
Kisújszálláson körzeti orvosként. Kötelességtudata,
felelősségérzete folyamatos szakmai továbbképzésre
késztette. 1986–1995 között városi főorvosként dolgozott.
Az 1990-es években a Kisújszállási Egészségügyi Intézményt
vezette, 2013-ig városi szakfőorvosként az ő feladata volt az
ÁNTSZ-hez beérkező panaszok kivizsgálása, megoldása.
Az egészségügyi ellátás országos szintű átszervezései miatt
a változásokhoz folyamatosan alkalmazkodni kellett. Kiváló
szervezőkézsége segítette a reformok helyi szintű
megvalósításában. A háziorvosok, majd a szakorvosok

vállalkozóvá válásával járó feladatokat az ő vezetésével
oldották meg. A szervezőmunka ezzel nem ért véget. Dr.
Kórizs Tamással közösen alapították meg 2004-ben a
Kétdoki Kft.-t. Ekkor láttak hozzá a Nagy Imre utcai rendelő
megépítéséhez, melynek átadására 2005-ben került sor. Itt
nemcsak a két háziorvosi rendelő kapott helyet, hanem
különböző szakrendelések is. A széles körű szakmai
kapcsolatrendszere segítségével biztosította a feltételeket
ahhoz, hogy szakorvosok érkezzenek Kisújszállásra
szakrendelések tartására. Az intézmény eszközparkjának
bővítése céljából az ő kezdeményezésére jött létre a
Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány, amely lehetőséget
nyújtott arra, hogy adományokból is történhessenek
fejlesztések.
A gyógyítás és az egészségügyi szervezés mellett – mégis ez
utóbbihoz kapcsolódva – közéleti feladatokat is vállalt, tagja
volt az önkormányzat egészségügyi és szociális
bizottságának. 2014-ben a képviselő-testület Pro Urbe Díjjal
ismerte el munkáját.
Bár orvosi munkája elsősorban Kisújszálláshoz köti,
tevékenysége mégsem maradhatott meg e város falain belül.
Elismert, jó hírű háziorvos, akihez más településekről is
érkeznek betegek, és elismert egészségügyi szervező
szakember, aki a helyi fejlesztésekkel a környék és a megye
településeinek is jó példát adott.
Várócziné dr. Daruka Andrea

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Díjban részesül NAGY ISTVÁNNÉ
Több mint negyven év tanítói és
tanári munka, tanulás és tanítás, a
magyar nyelv és irodalom, a
néprajz
és
a
helytörténet
vonzásában eltöltött értékes
pedagógusi pálya áll Nagy Istvánné
Szűcs Zsuzsa tanárnő mögött. … És
a
hűség,
amely
választott
hivatásához és iskolájához, az
Arany-iskolához fűzi.
Ebben az iskolában szép pedagógusi
példák és segítő pedagógusok
kísérték tanári pályáját: Újfalviné
Piroska néni, Borókné Esztike néni, Ágotainé Baba néni – ők
szintén mind tanítók voltak. Leginkább azonban az édesanya,
Szűcsné Emmuska néni példája állt előtte, ezért is választotta a
tanítói hivatást.
1975-ben vette át diplomáját Debrecenben. Pályáját az Aranyiskolában kezdte, ahol azóta is dolgozik. Kezdetben sokat tanult a
tantestület elismert pedagógus személyiségeitől – ma már ő az,
aki tudásával, igényességével példaként állhat a fiatal kollégák
előtt. Olyan tanáregyéniség, aki folyamatosan magas színvonalon
dolgozik, csendesen és kiemelkedő igényességgel végzi a
feladatát, és aki személyes életének példájával is tanít.
Kezdő pedagógusként főleg anyanyelvi tárgyakat tanított 1-2.
osztályosoknak. A munka mellett mindig fontosnak érezte a
folyamatos önképzést. Így előbb Szegeden szerzett magyar
szakos, majd Debrecenben néprajz szakos diplomát. E

szaktárgyak iránti érdeklődését és szeretetét megosztja
érdeklődő diákjaival is, figyelmüket a néprajzi, kulturális értékek
felé irányítja, kutatómunkára ösztönözni őket. Ennek
köszönhető, hogy a megyei versenyeken tanítványai szép
eredményeket értek el az elmúlt években helytörténeti
munkáikkal: feldolgozták a Városháza-palota építésének
történetét, bemutatták Zsoldos István neves helytörténészünk és
egy kézművesünk munkásságát. Különösen értékes az a munka,
amelynek során tanítványai Kisújszállás egy kiváló
tanáregyénisgének, Szász Károlynak a pedagógiai munkásságát
dolgozták fel. E pályamunkával első díjat nyertek megyei
megmérettetésen. Nagy Istvánné egyik szervezője volt az éveken
át népszerű honismereti-történelmi táboroknak is, de maga is
nagy figyelmet fordít Kisújszállás története egy-egy szeletének
megörökítésére. A Helytörténeti füzetek sorozatban szerzőként is
találkozhatunk a nevével.
Nagy Istvánné kiemelkedően igényes pedagógus. Ez az
igényesség nemcsak a tudás, az ismeretek közvetítésében és
számonkérésében, hanem emberi-erkölcsi tartásában is
megnyilvánul. Véleménye humánus értékrenden alapul, és ő ezt
következetesen képviseli.
Kisújszállás önkormányzata 2012-ben Arany János Pedagógiai,
Kulturális és Művészeti Díjjal ismerte el elkötelezett tanítóitanári munkáját, és a városunk kultúrájának gazdagításáért
végzett kimagasló tevékenységét. Örülünk, hogy pedagógusi
munkáját a megyei önkormányzat is kiemelkedőnek tartja, és ezt
e rangos díj adományozásával fejezi ki.
Kocsisné Monoki Julianna
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közművelődési Díj
elismerésben részesül
a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
2013 márciusától önkormányzatunk összevonta a művelődési
központ valamint a könyvtár működését. Amellett, hogy így
gazdaságosabb az intézmény működtetése, egy szervezetben dolgozva
jobban összehangolják programjaikat, valamint a munkaszervezést is.
Ez a díj lényegében két intézmény együttes elismerése, hiszen mindkét
szervezet meg tudta őrizni egyéni értékeit, ugyanakkor ki tudják
használni az együttműködésben rejlő lehetőségeket.
A könyvtár a feladatait kezdettől fogva az olvasói igények lehetőség
szerinti teljes körű kiszolgálásával – egyéni kérésekre történő
odafigyeléssel – látja el. Az olvasást és az információ-, illetve
tudásszerzést könyvtári rendezvényekkel, kiadványokkal népszerűsítik. Könyvtári foglalkozásokat, versenyeket, könyvbemutatókat,
irodalmi és képzőművészeti pályázatokat, kamara-kiállításokat, íróolvasó találkozókat szerveznek. Gondozzák a kisújszállási
Helytörténeti füzetek című könyvsorozatot, részt vesznek a helyi
kalendáriumok szerkesztésében, de létrehoztak önálló helytörténeti
gyűjteményt is. Pályázati tevékenységük példaértékű. Ezek közül a
legjelentősebb az, hogy a megye több városával együttműködve
bekapcsolódtak az európai uniós pályázati rendszerbe is. A TÁMOP
3.2.4. jelű projektben „Nagykun Tudásdepó-Expressz” címmel
pályáztak sikeresen Fegyvernek, Karcag, Mezőtúr, Törökszentmiklós,
Tiszafüred, Túrkeve könyvtáraival együttműködve. Fontos céljuk volt,
hogy a pályázat keretében új, interaktív könyvtári honlapot hozzanak
létre Nagykun Tudástár címmel. Uniós pályázat révén bővíthették
jelentősen eszközparkjukat is.
A művelődési központ és immár a Vigadó a látványosabb, közösségi
szórakozás és szabadidő-eltöltés helyszíne. Az elmúlt években ez az
intézmény is részt vett több európai uniós pályázatban. Erre jó példa „A
kétkezi munka becsülete” című projekt, melynek keretén belül a
hagyományos kézműves foglalkozásokat elevenítették fel úgy, hogy
azokat meg is tanították az érdeklődőknek, valamint közel százmillió
forintos uniós projekt valósult meg az „Itt mindenkire szerep vár” című
program keretében.

2014-ben ők koordinálták a helyi városfejlesztési projekthez
kapcsolódó, több mint 8 millió Ft-os kulturális projektelem
megvalósítását. A művelődési ház kollektívája – a város civil
szervezeteivel és intézményeivel együttműködve – hét éve
hagyományt teremtett a látványos, egész napos, hagyományőrző
jellegű Kivilágos Kivirradtig Fesztivál programjaival, mely ezreket
mozgat meg. Ehhez hasonló a Bagaméri Fesztivál gyermeknapi
rendezvény is. A helyi civil szervezetek legtöbbje is otthonra talált, és
számos programjukat itt valósítják meg. Az intézmény kiemelt feladata
városunk néprajzi értékeinek ápolása a Néprajzi Kiállítóterem, a
Bocskai-ház és a Tájház működtetésén keresztül. Az intézményhez
szervesen kapcsolódik a Tv Kisúj is, hiszen a városi eseményeket
bemutató műsorokon túl a stáb tagjai egyéb területen is
bekapcsolódnak az intézmény munkájába.
Új kihívás elé néztek az intézmény dolgozói, amikor a már
megszokott művházukból átköltöztek a megújult és új funkciókkal
kibővült Vigadóba. Ez nem csak egyszerű költözést jelentett, hanem új
feladatokat, ezzel együtt új lehetőségeket is, amelyeket
felhasználhatnak
a
kulturált
szórakozási
lehetőségek
megszervezéséhez, így elégítve ki a lakosság igényeit. Közel egyéves
működés után kijelenthető, hogy a Vigadó, benne a Vigadó Mozi
beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a helyiek és a környékbeli
látogatók közkedvelt közösségi színterévé vált az intézmény
dolgozóinak jóvoltából is. Mert ahogy Janó Lajos intézményvezető
vallja: „Nagyon fontos a közönségkapcsolat. Csak akkor sikeres a
tevékenységünk, ha elnyerjük a közönség tetszését. Tisztában vagyunk
azzal, hogy a munkánk nem kifogástalan, nem is lehet az, de valamennyi
munkatársamat a tökéletességre való törekvés jellemzi. Ezt ezúton is
köszönöm nekik.”
Azt hiszem, mindannyiunk nevében mondhatom, hogy mi is
köszönjük Nekik.
Szabó Erika
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Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Turisztikai Díj elismerésben részesült
a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál
A Kisújszállási Kivilágos Kivirradtig Fesztivál 2016-ban immár
hetedik alkalommal valósul meg a város szívében a megújult
Városháza parkban és az ott található Rendezvénytéren.
A Kivilágos Kivirradtig Fesztivál egy barátságos, emberléptékű
fesztivál a Nagykunság szívében, melynek mottója: „Kisváros
NAGY(KUN) szeretettel”.
Ez a fesztivál 2009-ben káposztás ételek főzőversenyével indult,
ám ma már bármilyen, szabadban elkészíthető étellel lehet nevezni
a versenyre, mert a rendezvény egyik gerincét a főzőverseny adja. Az
elmúlt évben több mint hetven csapat nevezett, így közel 150
bográcsban főtt valami finomság. Ám ha elsétálunk a sátrak mellett,
láthatjuk, hogy a készülő különleges és finom ételek mellett legalább
olyan fontos a baráti és munkahelyi közösség, a látványos
megjelenés, amely különleges színfoltja a fesztiválnak.
A rendezvény másik jelentős részét a kulturális programok adják.
A fesztivál ideje alatt a Nagykun Klub udvarán a kisszínpadon, a
Rendezvénytér nagyszínpadán, és még 5-6 további helyszínen
találkozhatunk valamilyen produkcióval, országosan ismert
fellépőkkel. A Mesterségek utcájában megközelítőleg nyolcvan
standon ismerkedhetünk a helyi és környékbeli kézművesek
portékáival, őstermelők és helyi gyártók élelmiszereivel,
termékeivel.

És hogy mindez megvalósuljon, a művelődési központ
munkatársain túl mintegy 150 ember munkájára van szükség. Sokat
köszönhetünk a helyi civil szervezeteknek, akik saját
tevékenységükkel gazdagítják a rendezvényt, így mutatva meg
Kisújszállás helyi értékeit, különlegességeit. Ennek az összefogásnak
köszönhető, hogy a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál egyedi,
kisújszállási hangulatú mulatság, amely ötvözi a hagyományokat
napjaink kulturális törekvéseivel. A látogatók kiemelik, hogy
kellemesen közvetlen, családias a hangulat, ami külön értékét képezi
ennek a rendezvénynek.
A fesztivál célja, hogy olyan, értéket közvetítő, népünnepély jellegű
programot kínáljunk, amely időpontjával kitolja a térség és a város
idegenforgalmi szezonját. A fesztivál célcsoportja a helyi lakosság, és
mindazok, akik valamilyen módon kötődnek a városhoz, valamint a
közeli és távolabbi települések fesztiválprogramok iránt érdeklődő
közönsége.
A Kivilágos Kivirradtig Fesztivál színes, családias, minden igényt
kielégítő forgataga, egyedi arculata megmutatja városunk
hagyományait, az itt élők vendégszeretetét, a kulturális
eseményeken keresztül az épített környezetet, felhívja a figyelmet
turisztikai értékeinkre.
Szabó Erika
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Kisújszállás Város Sportjáért Díjban részesül ÁGOSTON ISTVÁN
Kisújszállás sportéletében – a
Kisújszállási Sportegyesület Asztalitenisz Szakosztályának tagjaként – több mint két évtizeden
át végzett, kiemelkedő sportolói
és edzői munkája elismeréseként önkormányzatunk Kisújszállás Város Sportjáért Díj
kitüntetésben részesíti Ágoston
Istvánt.
Ágoston István 1973-ban kezdett
asztaliteniszezni. Közel 20 évig a
mezőtúri csapatban játszott. Amikor anyagi okok miatt ez a
csapat megszűnt, új lehetőséget keresett magának, más
csapatoktól számos ajánlatot is kapott. Mivel ismerte a Szűcs
István és Balla György irányításával folyó kiváló szakmai
munkát, több társával együtt a kisújszállási csapatot
választotta. Így 1992 óta a Kisújszállási Sportegyesület
Asztalitenisz Szakosztályának tagja.
Ágoston Istvánnak több megyei és nemzetközi versenyen
sikerült nyernie, illetve helyezéseket elérni. Többször játszott
a Magyar Nemzetközi Veterán Bajnokságban döntőt
egyéniben és párosban, de közel 20 alkalommal nyerte meg a
Magyar Vasutas Bajnokságot egyéniben. Elmondhatjuk, hogy
az alapító tagok között volt, amikor 1994-ben a csapat
feljutott az NB III-ba, és kiemelkedő eredményeinek
köszönhetően Kisújszállás asztalitenisz csapatával
háromszor nyert bajnokságot.

Ma, 63 évesen is kimagaslóan eredményes tagja az NB II–es
csapatnak. Az ő odaadó, lelkiismeretes munkájának
köszönhető, hogy a legutóbbi bajnokságban érte el a
kisújszállási csapat a legkiválóbb eredményét, a negyedik
helyezést az NB II-ben.
Ágoston István Kisújszálláson eltöltött 23 éves pályafutása
alatt öregbítette városunk hírnevét. Az asztaliteniszezők
nagy családja már csak „örökös kisújszállásiként” ismeri. Az
edzői képesítés megszerzését követően a mai napig fiatalos
lendülettel foglalkozik az ifjú kisújszállási tehetségek
nevelésében. Személyében egy olyan tisztaszívű, becsületes
sportembert ismertünk meg, akit példaként állíthatunk a
fiatalok elé.
Ágoston István a civil életben a MÁV-nál dolgozik
biztosítóberendezési műszerészként. Hobbija a sport, a
rockzene és az elektronikai áramkörök építése. Feleségével
két gyermeket neveltek fel, és hamarosan megszületik első
unokájuk is.
Ami pedig a jövőt, a terveit illeti?
„Nagyon büszke vagyok a Kisújszállási SE csapatával elért
csapatbajnoki eredményeimre. Egy nagyon összetartó
csapathoz kerültem a 90-es években, ezért is maradtam itt,
Kisújszálláson. Egymásért, a csapatért képesek vagyunk
"meghalni" az asztal mellett. Szeretnék még vagy 2 évet itt
Kisújon játszani, remélem, még fel tudom venni a küzdelmet a
fiatalokkal. Igyekszem komolyabban foglalkozni az utánpótlás
neveléssel.”
Szabó Erika

A 6. számú választókerület képviselője: Kui Lajos
A 6. számú helyi választókerületben 2016. június 26án eredményesen lezajlott az időközi képviselőválasztás. Ennek eredményeként meggyőző
többséggel Kui Lajost, a Fidesz–Nagykun Polgári Kör
közös képviselőjelöltjét támogatta, illetve választotta
meg a lakosság.
Kui Lajos ízig-vérig sportember, akinek nemcsak kedvelt
időtöltése, hanem hivatása is a sport. Hajdani labdarúgó,
később edző, aki kisújszállási gyermekek százait tanította
a sport játékszabályaira úgy, hogy közben meg is
szerettette velük a labdarúgást. Ebbéli munkája révén
sokan ismerik őt városunkban, különösen szűkebb lakókörnyezetében.
Tisztelettel, bizalommal, barátsággal vannak iránta. Választási programjában
elkötelezte magát az önkormányzat Gaál Kálmánról elnevezett gazdasági
programjának megvalósítása mellett. Felmérte választókörzete problémáit,
melyek sorában több út- és járdafelújítás szerepel, de fontosnak tartja a
közbiztonság erősítését is. Szorgalmazza a város keleti részén élő gyermekeknek
játszótér építését, a Sásastó Úti Óvoda felújítását, a Csegei-gödör és környezetének
szabadidős parkká történő átalakítását, valamint a Keleti temető kegyeleti
helyének mielőbbi megvalósítását.
Kui Lajos megválasztásával több változás történt a képviselő-testület
bizottságaiban. A képviselő-testület Molnár Imre önkormányzati képviselőnek
az Ügyrendi és Jogi Bizottságban betöltött elnöki megbízatását megszüntette, és
megválasztotta őt a Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottság elnökének, valamint
Demeter Jánosné önkormányzati képviselőnek a Humán Erőforrás Bizottságban
betöltött bizottsági tag megbízatását megszüntette, és megválasztotta az
Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének. Kui Lajos önkormányzati képviselő a
Humán Erőforrás Bizottság tagja lett.
Kecze István polgármester

Tanévkezdés gyermekvédelmi kedvezmény
A közelgő tanévkezdés miatt szeretnénk felhívni az
érintett fiatal felnőttek, illetve a gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult gyermeket nevelő szülők
figyelmét, hogy a gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultság iránti kérelmet a korábbi
jogosultság
időtartama
alatt,
annak
megszűnését megelőző három hónapban is
benyújthatják. Ne hagyják az utolsó pillanatokra
az
ügyintézését,
hiszen
az
étkezési
kedvezmények igénybevételéhez, illetve az
ingyenes tankönyvellátáshoz szükséges a
jogosultság fennállását igazoló határozat
bemutatása!
A kérelmet a városháza földszint 14-es számú
irodájában nyújthatják be, illetve itt kaphatnak
bővebb tájékoztatást a jogosultsági feltételekről
és az igénylés módjáról.
Azon gyermekek és fiatal felnőttek, akik 2016.
augusztus
1-jén
érvényes
rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal
rendelkeztek – a korábbi évekhez hasonlóan –
várhatóan augusztus utolsó hetében vehetik át az
5.800 Ft összegű Erzsébet-utalványt.
Bacskai Ildikó szociális ügyintéző
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MEGKÉRDEZTÜK...
Mit szól ahhoz, hogy Kisújszállás elnyerte
a Hild János-díjat?
Ducza Lajosné
nyugdíjas
Az elmúlt tíz év fejlesztése méltó
folytatása Gaál Kálmán városépítő
polgármesterünk munkásságának.
A kommunális beruházások, a fürdő,
a városközpont, a Vigadó megújítása
megszépítette városunkat.
Gratulálok mindazoknak, akik részt
vettek a Kisújszllást megújító
munkálatokban. Méltán érdemelte ki a város a kiemelkedő
eredményt elérő településeknek járó Hild János-díjat. Csak így
tovább! Büszke vagyok városom elért eredményeire!
Zsemberi István
Kisújszállás főépítésze
Örömmel és büszkeséggel tölt el
a városfejlesztés eredményeit elismerő díj
elnyerése. Bár a díj az elmúlt 10 év
eredményeit ismeri el, jóleső érzéssel
gondoltam végig a hír hallatán
a Kisújszállás főépítészeként eltöltött, közel
két évtized fejlesztéseit, sikereit, és persze
kritikával és a tanulságokat levonva
gondoltam azokra a dolgokra is, amiket másként, illetve jobban
szerettünk volna megvalósítani. Gratulálok mindazoknak, akiknek
része volt ebben a szép sikerben. Érezze magáénak a város lakossága
is ezt a szakmai díjat, ami biztatást és lendületet adhat a további
fejlesztések megvalósításához!
Csató Mária
tanuló
Hát ez nagyon jó! Szerintem
szülővárosomnak jót tett az utóbbi pár
évben a fejlesztés, gondolok itt a Vigadó
Kulturális Központ és a Kumánia
Strandfürdő felújítására is. Úgy gondolom,
hogy már megérdemelte a városunk, mivel
ez lehetőséget ad arra, hogy a lakosságunk
összehangolódjon ezeken a helyeken.
Mindenféleképpen sok előnnyel jár, például hagyományőrző
rendezvényeket, képzéseket, vagy gyógyászatra alkalmas
programokat is lehet indítani. Egyik legfontosabb előnyét abban
látom, hogy a fiatalok is élvezhetik az épületeink adta lehetőségeket.
Másrészről Kisújszállás turisztikai értékét is növelte. Bízom benne,
hogy a következő években is lehetőség nyílik szép, régi épületeink
felújítására.
Bán Erika
nyugdíjas építész
Szívből örülök ennek a rangos
urbanisztikai elismerésnek, amelyet
a szakmai zsűri most Kisújszállásnak ítélt.
Az elmúlt tíz évben látványos fejlődésnek
lehettünk szemtanúi, amely mögött
a források előteremtésétől a befejező
munkálatokig nagyon sok ember lelkes,
önzetlen munkája áll. Ahhoz, hogy ez a
fejlődési folyamat ne torpanjon meg, a város egész közösségére
szükség van.

2016. augusztus 13.
Árvai Erzsébet (1944-2016)
emlékére

Egyre ritkábban találkoztunk vele az elmúlt hetekben,
hónapokban – mígnem helyette a szomorú hírt kényszerültünk
fogadni: Árvai Erzsike meghalt.
Az ő élete azonban mégis a születésről szólt. Védőnő lévén egész
életében az újszülöttekről és a kisgyermekekről gondoskodott.
Világra jöttük első napjaitól kezdve figyelemmel kísérte a kisbabák
fejlődését, tanácsokkal segítette a szülőket abban, mit tegyenek
gyermekük, legféltettebb kincsük egészséges fejlődéséért.
Erzsike életének értékét a hivatásként megélt védőnői szolgálat
adta. Munkája városunkhoz kötődik … kötődött. A Bittner falu, az
Ifjúsági és a Pacséri lakótelep területéről évente harminc-negyven
újszülöttet látott el. Korábban nemcsak a várost, hanem a környező
tanyákat is szinte nap mint nap járta. Szakértelemmel és
szeretettel segített. Közvetlen, barátságos, türelmes és jólelkű
egyéniségével bármikor szívesen látott vendég volt a kisgyermekes
családokban. Mindig vállalt közösségi feladatokat is: évtizedeken
át ellátta a Vöröskereszt Kisújszállási Szervezetének városi titkári
teendőit, elsősegélynyújtó tanfolyamokat, versenyeket is
szervezett. Az önkormányzati munkában is mindig lehetett
számítani a közreműködésére, rendszeresen részt vett a választási
bizottságok munkájában. A képviselő-testület is elismerte a
közösségért végzett munkáját, amit 1997-ben Pro Communitate
Urbis Emlékéremmel fejezett ki.
Erzsikét érdekelték a város történései, érdekelték az emberek.
Szívesen beszélgetett ismerőseivel, barátaival örömeikről,
gondjaikról, egy-egy kedves mondatával jobb kedvre hangolta
őket. Mostanában, hogy mind ritkábban láthattuk, nem is tudtuk,
hogy milyen beteg… Szomorú, hogy kevés viszonzását kaphatta
annak a szeretetnek, amelyet ő bőséggel adott mindenkinek. Így
aztán szép csendesen – ahogy egy parányi búcsúvers is mondja:
„Hitét, munkáját csokorba fogta, / és elindult, elment a
csillagokba…”
Kocsisné Monoki Julianna

1956 emlékezete Kisújszálláson
Ismét kerek évfordulóhoz érkeztünk, újra
eljött a megemlékezés ideje… Ahogy arról
már korábbi lapszámainkban is
értesülhettek,
városunk
ünnepi
kiadvánnyal tiszteleg az 1956-os
forradalom és szabadságharc 60.
évfordulóján 20. századi történelmünk e felemelő – bár akkor
elbukott – eseménysorozata előtt.
A Helytörténeti füzetek sorában megjelenő könyv röviden
tárgyalja a korabeli magyarországi eseményeket, nagyobb
terjedelemben foglalkozik a kisújszállási forradalmi
történésekkel, továbbá személyes visszaemlékezéseket, diákok
írásait, régebbi ünnepi beszédeket, valamint levéltári és egyéb
dokumentumokat is olvashatnak majd az érdeklődők.
A kiadvány szerkesztőbizottsága több megbeszélésen is
egyeztetett már a kötetről, annak tartalmi és formai
kritériumairól – tették ezt azért, hogy (reményeik szerint) a
szerzők egy minél színvonalasabb és értékesebb, időtálló
olvasókönyvvel tudjanak adózni az 1956-os események magyar,
benne kisújszállási történései és szereplői előtt.
A kiadvány készítői egy előre egyeztetett, meghatározott
menetrend szerint készítik az olvasókönyvet, hogy azt ez év
október 23-án átadhassák a tisztelt olvasóközönségnek.
Dr. Kovács Tibor alpolgármester, főszerkesztő

2016. augusztus 13.

Kisbíró

Közigazgatási rezsicsökkentés
– ismét az állampolgárok javaslatát
várja a kormány–
Magyarország Kormánya (az Államreform Bizottság felállításáról
szóló 1602/2014. (XI.4.) Korm. határozatban) célul tűzte ki az
állampolgárok és a vállalkozások széles körét terhelő fizetési
kötelezettségek enyhítését, továbbá a bürokratikus terhek
egyszerűsítését. Az állampolgárok és a vállalkozások 2016. július
11. és 2016. augusztus 19. között három kérdőíven fejthetik ki
véleményüket papíralapon vagy elektronikus úton az alábbiak
szerint:
- két kérdőíven 10-10 megjelölt hatósági eljárás díjának
mérséklésével vagy megszüntetésével összefüggésben,
- a harmadik kérdőíven a közigazgatási bürokráciacsökkentésről, a hatósági eljárások egyszerűsítéséről.
Mindhárom kérdőív lehetőséget biztosít arra, hogy az
állampolgár egy-egy saját javaslatot is feltüntethessen.
A papíralapú kérdőívek Jász-Nagykun-Szolnok megyében 139
helyszínen, a Karcagi járásban a kormányablakokban, valamennyi
osztály ügyfélszolgálatán, kirendeltségén kitölthetők és leadhatók.
(Karcagon: Kossuth tér 1., Ady Endre út 4., Madarasi út 27.,
Kisújszálláson: Szabadság tér 1., Kenderesen: Szent István út 56.,
Kunmadarason: Kossuth tér 1., Berekfürdőn: Berek tér 15. szám
alatt).
Az elektronikus kérdőíveket 2016. július 11. 00.00 órától 2016.
augusztus 19. 24.00 óráig a
http://allamirezsicsokkentes.kormanyhivatal.hu
honlapon lehet elérni és kitölteni. Tisztelettel kérem a Karcagi járás
lakosságát, hogy éljenek a véleménynyilvánítás lehetőségével.
Köszönöm együttműködésüket!
Hodos Julianna járási hivatalvezető

Eboltás
Szeptember 6-10. között kerül sor Kisújszálláson az ebek
veszettség elleni szervezett védőoltására (pótoltás szept.
17-én). Az oltás díja ebenként 3500 Ft + a féregtelenítő
tabletta 100 Ft/10 ttkg. Felhívjuk a kutyatulajdonosok
figyelmét, hogy az ebek mikrochipes megjelölése kötelező.
Veszettség elleni védőoltást csak az ilyen módon megjelölt eb
kaphat. Állatorvosi rendelőnkben a két művelet egyszerre is
elvégezhető. Az ebek oltási bizonyítványát hozzák magukkal.
Új oltási bizonyítvány 200 Ft/db. Kérjük, figyeljék a
plakátokon és a Piaci Hírmondóban tájékoztatásunkat az
oltások helyszíneiről és időpontjairól.
Dr. Tóth István állatorvos

11. oldal
Közjegyzői tájékoztatás

Tájékoztatom tisztelt Ügyfeleimet, hogy közjegyzői szolgálatom
nyugdíjba vonulásom miatt 2016. augusztus hó 26. napjával
megszűnik. A közjegyzői tevékenységet Karcag székhelyen a
továbbiakban az ide kinevezett dr. Csenkey Orsolya látja el Karcag,
Táncsics Mihály körút 30. szám alatt. E-mail cím:
csenkey.orsolya@kozjegyzo.hu. Telefonszámát a későbbiekben
teszi közzé.
Dr. Szilágyi Gyöngyi közjegyző

Tájékoztató a (NEMZ-KUL-16-0717)
Roma hagyományápoló és kulturális nap
megvalósításáról
Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2016.
augusztus 6-án valósította meg a „Roma hagyományápoló és
kulturális nap” rendezvényét. A helyszínt a Kisújszállási
Művelődési Központ és Könyvtár biztosította. Rendezvényünk
célja volt a hátrányos helyzetű roma és nem roma családoknak a
roma hagyomány és kultúra bemutatása mellett a közösség
társadalmi integrációja, a közösségi élet megélése és az
identitástudat erősítése. Kisújszállás Város Önkormányzata
részéről Demeter Jánosné települési képviselő asszony
köszöntötte a rendezvényen megjelent vendégeket. A programok
biztosították a gyermekek részére a játékos vetélkedőket („Ki mit
tud?” cigány ének-, tánc kategóriában, sor- és ügyességi verseny,
rajzverseny, Roma-kvíz stb.). Fekete András rendőr
főtörzszászlós, bűnmegelőzési és drogprevenciós előadást tartott
a drog, alkohol, dohányzás káros hatásairól. A KÖKE tagjai Fülöp
Gáborné vezetésével a felnőttek körében általános egészségügyi
állapotfelmérést
végeztek
(vérnyomás-,
vércukor-,
testtömegindex-mérés). Kulturális programunkat színesítették a
túrkevei, karcagi, tiszapüspöki roma nemzetiségi önkormányzat
fellépői is. Az autentikus cigányzenét a Károlyi Trió, az Együttélés
Cigány Érdekvédelmi Szervezet szolgáltatta.
Tisztelettel köszönjük Kisújszállás Város Önkormányzata
támogatását, valamint Demeter Jánosné települési képviselő
asszony, Juhász Attila települési képviselő úr és a KÖKE részéről
Fülöp Gáborné felajánlását. Kisújszállás Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzata megköszöni az Emberi
Erőforrás Minisztérium Támogatáskezelőjének a (NEMZKUL-16-0717) „Roma hagyományápoló és kulturális nap”
megvalósításához nyújtott támogatását.

Kovács Józsefné RNÖ-elnök

A Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
közleménye
Tisztelt Ügyfeleink!
A Hulladékkezelő Telep
augusztus 19-23. között zárva tart,
tehát a zöldhulladék és építési-bontási hulladék átvétele
ezen időszak alatt szünetel.

Hírek , p rogram ok , ak t u alit ások:
www.k isu j szallas.h u
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A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
programajánlata

KISÚJSZÁLLÁS HAZAVÁR
Elszármazottak Találkozója szeptemberben

Augusztus 16. kedd 19 óra, Vigadó:
Az EXPERIDANCE PRODUCTION bemutatja
ROMÁN SÁNDOR koreográfiáját:
EZEREGYÉV – történelmi táncjáték
500 kosztümre, látványos fénytechnikára
és fergeteges zenére épülő táncszínházi előadás.
Belépők még korlátozott számban kaphatók
a Vigadóban.

Közeleg a kétévente megrendezendő, sokak által várva várt
„Elszármazottak Találkozója”. Legutóbb a találkozót önálló
időpontban, azaz a hagyományos Kivilágos Kivirradtig
Fesztiváltól eltérő hétvégén rendezte meg az önkormányzat
több civil szervezettel együtt. Akkor többen úgy vélték, jobb
lett volna egy időben, egy hétvégén megrendezni a két
programot, mert így több lehetőség lett volna találkozni
egymással, régi barátokkal, ismerősökkel. A rendezők
meghallgatták és megfogadták ezt a kérést, és úgy döntöttek,
hogy
az Elszármazottak Találkozójára idén
szeptember 23-25-én,
a Kivilágos Kivirradtig Fesztivállal együtt kerül sor.
A találkozó szeptember 23-án, pénteken délután kezdődik. A
Vigadóba várjuk hazaérkező barátainkat, rokonainkat, és
természetesen a kisújszállásiakat is. A műsor szervezése
most folyik, egyelőre csak annyit mondhatunk, hogy
mindenképpen élményt nyújtó, páratlan előadásra
számíthatnak. Utána istentiszteletre kerül sor, majd zenés
vacsora vár minden kedves résztvevőt. Másnap, szombaton a
Kivilágos Kivirradtig Fesztiválé a főszerep, ennek egész
napos programja biztosan bőségesen kínál látnivalót,
programokat, többek között Rúzsa Magdi koncertjét is. A
harmadik nap hagyományosan a kirándulásé, ezúttal
emlékidéző utunk a Csorbai iskolához vezet. A szervező
Városvédő és -Szépítő Egyesület ezzel kapcsolatos felhívását
hírlevelünkben olvashatják.
És hogy mi az Önök teendője? Legfőképpen az, hogy e
hétvégére tervezzék be e programokat, és jöjjenek el, vagyis
jöjjenek haza. Érezzék jól magukat itthon, ismerjék meg az
elmúlt évek városfejlesztési eredményeit, töltődjenek fel a
régi ismerősökkel, barátokkal való találkozásokból.
Figyeljék híradásainkat hírlevelünk szeptemberi
számában, a városi honlapon és a Vigadó honlapján, a
közösségi oldalakon. Kérjük, segítsenek a szervezésben is
oly módon, hogy aki teheti, adja meg Kisújszállásról
elszármazott rokona, ismerőse elérhetőségét, hogy címükre
meghívót küldhessünk. Szeretnénk, ha mind több esetben
elektronikus elérhetőséget is kaphatnánk. A szervezéssel
foglalkozó munkatársaink elérhetősége a következő:
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Szervezési és
Önkormányzati Kapcsolatok Osztálya (Kisújszállás,
Szabadság tér 1.), telefon: 06-30-277-15-93, 06-59-520-245,
e-mail: olah.vera@kisujszallas.hu, vagy kövessen minket a
facebbokon.
Kecze István polgármester

Szeptember 23-24., Kisújszállás:

Kivilágos Kivirradtig Fesztivál
„Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke”
címet elnyert rendezvény
Részletes program a hamarosan megjelenő
szórólapokon!
FELHÍVÁS FŐZŐVERSENYRE
Idén is meghirdetjük
a KÁPOSZTÁS ÉTKEK ÉS BOGRÁCSOS ÉTELEK
főzőversenyét.
A csapatok jelentkezését szeptember 18-ig várjuk a
Vigadóban.
Helyfoglalás nevezési sorrendben.
Augusztus 24-én 20 órától:
RÚZSA MAGDI KONCERTJE

CSORBAI ISKOLÁSOK TALÁLKOZÓJA
Kedves (egykori) Csorbai Iskolások!
A Városvédő és –Szépítő Egyesület – folytatva a
hagyományokat – a Göröngyösi, a Turgonyi és a Lipcsey
Iskola után idén a Csorbai tanyasi iskola helyét jelöli meg
emléktáblával, ezzel emléket állítva az ott folyó munkának, a
tanítóknak és az odajáró tanulóknak. Kérjük, amennyiben
tehetik, adományaikkal járuljanak hozzá a Csorbai Iskola
helyének emléktáblával való megjelöléséhez! Adományaikat
az egyesület elnökségi tagjainál készpénzben, vagy a
11745080-20004927 (OTP) számlaszámra fizethetik be.
Ez alkalomból megszervezzük a Csorbai Iskolások
Találkozóját is, melyre szeretettel várunk minden egykori
tanulót, tanítót és hozzátartozót! A rendezvényre –
szokásosan – az Elszármazottak Találkozójának záró napján,
2016. szeptember 25-én, vasárnap 11 órakor kerül sor. Az
iskola helyére busz viszi a résztvevőket, indulás 10 órakor a
Kisúj étterem parkolójából. Az előzetes megbeszélések
alapján közös főzésre invitáljuk a résztvevőket, az ebédet
Hegedűs Imre, egykori csorbai lakos készíti és ajánlja fel.
Kérjük, hogy aki busszal szeretne a rendezvény helyszínére
jutni, valamint részt venne a közös ebéden, jelentkezzen a
06/20/577-4976 telefonszámon vagy a nagylala@enternet.hu
e-mail címen.
Köszönettel: Tatár Zoltán elnök

MUNKALEHETŐSÉG
A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár
művelődésszervező-rendezvényszervező munkatársat keres.
Foglalkoztatás: közalkalmazotti jogviszonyban, határozatlan
idejű kinevezéssel. Feltétel: felsőfokú szakirányú végzettség.
Jelentkezés és bővebb információ a Vigadóban (telefon:
30/790-1287). Jelentkezési határidő: 2016. augusztus 22. A
jelen felhívás tájékoztató jellegű, részletes pályázati kiírás
a www.vigadokisuj.hu és a www.kisujszallas.hu honlapon.
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Kézművesek jelentkezését várjuk
A Kisújszállási Ipartestület idén is megrendezi „A Nagykunság
kézműves remekei" című kiállítást, melyre szeptember 9-ig lehet
jelentkezni nálunk még be nem mutatott termékekkel,
alkotásokkal. Kérjük, hogy a bemutatkozni szándékozók –
kisújszállásiak és más településeken lakók egyaránt – mielőbb
jelentkezzenek a hely biztosítása érdekében. Elérhetőségeink:
Vighné Horváth Ilona, Kisújszállás, Deák F. u. 22.; telefon: 06-20458-9843, 59/886-928; cím: Vigadó Kulturális Központ,
Kisújszállás, Szabadság tér 7.; továbbá: Facebook.
A Kisújszállási Ipartestület nevében:
Vighné Horváth Ilona

Köszönet a mozgássérültek nevében
Nekünk, mozgássérülteknek bizony nagyon meg tudja nehezíteni
az életünket egy-egy olyan akadály, amely másoknak fel sem
tűnik. Így volt ez a piactéren is, ahol folyókák szelik át a teret
széltében-hosszában.
Ezeken
elektromos
kocsijával,
kerekesszékével segítség nélkül bizony nem, vagy csak nagyon
nehezen tud átkelni a mozgásában korlátozott ember. Amikor
lakossági fórum volt, el is mondtuk ezt a problémánkat Tatár
Zoltán alpolgármester úrnak, aki ígéretet tett ezen folyókák
lefedésére. Hamarosan tapasztaltuk is, hogy a piactéren akadály
nélkül tudunk áthaladni, csakúgy, mint bárki más. Ezúton
szeretnénk köszönetet mondani az önkormányzatnak, hogy
meghallották a problémánkat, és gyorsan orvosolták is azt.
A kisújszállási mozgássérültek nevében:
Vargáné Csípő Terézia és Banai Pálné

13. oldal
Mi is ott voltunk

A kisújszállási Idősek Klubja meghívást kapott Bánhalmára a
Fenyves Otthonban rendezett VI. Népzenei és Művészeti
Találkozóra. A találkozóra 2016. június 9-én került sor. Szolnoktól
Balmazújvárosig tíz település vett részt ezen az igazán színvonalas
rendezvényen. Megható volt, hogy az otthon lakói milyen
odaadással, emberi tartással álltak helyt a különböző műfajok
előadásában. Elismerés illeti azokat az embereket (gondozókat,
ápolókat, rendezőket), akik ezt a találkozót eltervezték,
megrendezték. Könnyet csaltak a szemünkbe azok a
szeretetmegnyilvánulások, amikor érkezésünkkor az otthon több
lakója körbefogta, szeretetével elhalmozva ölelte meg Tóth
Magdolnát, régi foglalkoztatójukat, aki most már a kisújszállási
Idősek Klubjának vezetője. Számtalan kérdéssel halmozták el,
szeretetük minden melegét zúdítva rá. A szép műsoron kívül mi
még egy jó adag pluszt is kaptunk az őszinte, tiszta emberi,
ragaszkodó szeretetből. Köszönjük a meghívást! Köszönjük, hogy
ott lehettünk!
Ö. Tóth Istvánné klubtag

Gratulálunk!
Júliusban két, igazán szép kort megélt kisújszállási lakost is
szeretettel köszönthettünk 90. születésnapjuk alkalmából. Major
Lászlóné Szabó Gizellát e jeles évforduló alkalmából az
önkormányzat nevében Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Szél
András aljegyző köszöntötte ajándékcsomaggal. Képünkön az
ünnepelt szerető családja körében.

Köszönet az oviból
A Béla Király Úti Óvoda dolgozóinak és szülői közösségének több
éves vágya teljesült, amikor május végén áthelyezésre került a
hátsó udvaron lévő csúszda. A kétcsoportos óvodában alacsonyabb
a létszám, ezért 2010 óta többnyire az első udvart használják az
óvónők a gyermekekkel, ahol KRESZ-park is van.
Az áthelyezést – betartva a műszaki előírásokat – komoly
tervezés, szervezés előzte meg. E munkát Kásáné Nemes Anikó
óvodapedagógus fogta össze. Több alkalommal jöttek az „önkéntes
segítők” ásni, kimérni, betonozni, szerelni, feltölteni… ami éppen
következett. Az óvodába alig több mint 40 gyermek jár, ami – azt
gondolhatnánk – nehezítette a szülők beszervezését. Ám a Béla
Király Úti Óvodába járó gyermekek szüleinek többsége partner
volt ebben, így összefogással – célként látva a mosolygós
gyermekarcokat – megvalósult egy régóta dédelgetett álom.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindazoknak, akik
valamilyen módon segítették a megvalósulást: KPM, Kisújszállás –
Lakatos Károly; VGN Kft. – Tóth Zoltán igazgató, Ponyokai Bálint
művezető; MŰEX-Bt. – Vigh Albert; Vatai Csaba koordinátor;
szülők és ismerőseik: Simon József, Sárkány Tibor, Orosz István,
Nagy Sándor, Czika Zoltán, Pocsai István, Balogh József, Márta
Csaba, Márta Zsolt, Márta János, Kota Ferenc, Tóth János, Török
János, Kovács Csaba, Tóth Kálmán, Vízkeleti Gyula, Domány Zsolt.
Ponyokainé Rab Judit intézményvezető
és a Béla Király Úti Óvoda alkalmazotti közössége

Programváltozás
Tájékoztatjuk a Kisújszállásiakat, hogy a Pitypang Óvoda 40.
születésnapjára - szeptember 2-re - tervezett program
időpontja 2016. október 21. napjára módosult.
A szervezők

Pál Gyuláné is családja körében fogadta a jókívánságokat. Az
önkormányzat nevében dr. Kovács Tibor alpolgármester és dr.
Varga Zsolt jegyző köszöntötték ajándékkosárral. Egészséget és
mennél több, a családban töltött időt kívánva nyújtották át az
ünnepeltnek az ajándékot, valamint a miniszterelnök köszöntő
szavait tolmácsoló emléklapot. Ezúton is további szép és
egészségben eltöltött éveket kívánunk nekik.
(Szerk.)
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SZÁLLÁS & TÁBOR & ÉLMÉNYCSOMAG

HÍREK A KUMÁNIÁBÓL
KUMÁNIA NAPKÖZIS TÁBOR
Minden héten hétfőtől péntekig várjuk a 6-15 év közötti
gyerekeket, úszásoktatással, kézműves programokkal, soksok érdekességgel! Jelentkezés a fürdőpénztárban, a
+36/59 88 77 11 telefonszámon, vagy a sport@kumania.hu
e-mail-címen.
Időpontjaink: 2016. 08. 15-19., 08. 22-26.
Részvételi díj: 15 900 Ft/fő/hét.
Már most tudja, hogy kettő vagy akár több hetet táborozna a
gyermeke? Válassza kedvezményes ajánlatunkat, melynek
ára 30.000 Ft/fő/2 hét. Testvérek esetén 10% kedvezményt
biztosítunk! Még tovább maradna? Minden további héten is
adunk 10% kedvezményt. Az ár tartalmazza: a napi négyszeri
étkezést, a fürdőbelépőt, a gyermekfelügyeletet, a programok
költségét.
A Kumánia Gyógyászat
augusztus 15-től érvényes árai megváltoztak.
Bővebb információ: www.kumania.hu

EMLÉKEZNEK MÉG ÖNÖK
A KISÚJSZÁLLÁSI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL ÜZEMELTETETT

MAGYARHERTELENDI IFJÚSÁGI TÁBORRA?
AZ ELMÚLT ÉV SORÁN KÍVÜL-BELÜL, S ÍGY NEVÉBEN IS
MEGÚJULT TÁBORUNK A MECSEK SZÍVÉBEN:
HELLO TÁBOR ÉS ERDEI ISKOLA
A varázslatos Orfűi-tó közelében található a magyarhertelendi
Hello Tábor és Erdei Iskola. A frissen felújított, színes
faházakban összesen 55 fő számára kínálunk szálláslehetőséget.
A táborban igényesen kialakított közösségi terek, erdei
tanpálya, sportolási lehetőség – többek között pingpong, futball,
tollaslabda – áll a hozzánk látogató családok, csoportok
rendelkezésére. A tábor az erdő, a kiránduló útvonalak
közvetlen szomszédságában van, így akár gyalogszerrel vagy
kerékpárral is könnyen természeti szépségekre bukkanunk. A
tábor bejáratával szemben található hazánk egyik legnagyobb
és legkiépítettebb, kültéri és beltéri medencékkel kialakított
termálfürdője, a magyarhertelendi Termálfürdő, mely évszaktól
függetlenül egész napos felüdülést kínál kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. Korábban nálunk pihenő kisújszállási családok
részére
extra
kedvezményekkel
kedveskedünk!

SZAVAZZON A KUMÁNIÁRA
AZ ÉV FÜRDŐJE VERSENYÉN, augusztus 31-ig!
ÉRTÉKES NYEREMÉNYEK!
www.azevfurdoje.hu
Legyen az év feltörekvő fürdője a Kumánia!
A KUNORSZÁG SZÉPE VÁLASZTÁS EREDMÉNYEI
2016. augusztus 6.

Fotó: Szepesi Jenő

Kunország Szépe: Csillag Virág Edit (Kisújszállás)
I. udvarhölgy: Győri Edina (Kisújszállás)
II. udvarhölgy: Poharánszki Edit (Karcag)
Facebook Szépe: Csillag Virág Edit (Kisújszállás)
Közönség Szépe: Győri Edina (Kisújszállás)
A rendezvényen fellépett a Korda Vince Táncművészeti,
Képzőművészeti és Színjáték Alapfokú Iskola kisújszállási
csoportja, műsorukban angol keringő, paso doble, jive, Greasemix, cha-cha-cha és szamba szerepelt.
Sztárvendégünk Orosz György humorista volt, műsorvezető
Abaházi Csaba (Class FM). A program zenés éjszakai
fürdőzéssel zárult, a Hangtrend Kft.-vel.
Köszönet fővédnökünknek: Kecze Istvánnak, Kisújszállás
polgármesterének, aki Kisújszállás legszebb lányának adta át
az
önkormányzat
ajándékcsomagját.
Köszönet
támogatóinknak, akik a következők voltak: Andromeda Travel,
Ford Sándor Service, Suzuki Sándor, Heol, Heves Hírlap, Kisúj
étterem, Kis-Új-Lap Kft., Kisújszállás Város Önkormányzata,
Kunszöv Kft., OTP Bank, szoljon.hu, Tárnai Csaba
ökotúravezető.
Zámbori Péter ügyvezető

6 éves kor alatti gyermekek szállása ingyenes!
A fenti ajánlatok min. 6 fő egyidejű foglalása esetén
érvényesek, ez alatti létszám esetén a fizetendő ár
a 6 főre vonatkozó összegnek felel meg.
Házikedvencek előzetes egyeztetés után hozhatók!
Konyhahasználat: 500 Ft/fő/éj
Áraink az áfát tartalmazzák. 18 éven felüliek részére fizetendő
további 300 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó.
Lehetőség van a napi ötszöri étkezésre is,
erről kérje ajánlatunkat!
Megrendelésével kapcsolatban, kérjük,
az alábbi elérhetőségeken keressen minket:
Várjuk jelentkezését!
Figyelje akcióinkat, iratkozzon fel hírlevelünkre:
www.hellotabor.hu;
https://www.facebook.com/HertelendiTabor
7394 Magyarhertelend, Tábor u. 7.
Tel: +36-1-786-02-88, +36-20-616-81-02 Fax: +36-1-799-88-56;
E-mail:info@hellotabor.hu

Hírek a könyvtárból
Tájékoztatjuk a kedves Olvasókat, hogy a nyári szabadságolások
miatt könyvtárunk 2016. augusztus 29-ig zárva tart. Nyitás:
2016. augusztus 30-án 9 órakor. Megértésüket köszönjük.
A nagy érdeklődésre való tekintettel újra megjelent Vitális
Sándor: Református lelkész voltam a XX. században című
írása a Helytörténeti füzetek sorozat 35. köteteként, mely 1.000
Ft-ért megvásárolható a könyvtárban.
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Első megyei díjátadó

Kisúji futók sikerei

Első alkalommal szerveztek 2016 júniusában Szolnokon a
Megyeházán díjátadó ünnepséget, ahová az országos tanulmányi
versenyek megyei fordulóinak első három helyezettjei és felkészítő
tanáraik kaptak meghívást.
A Kossuth Lajos Baptista Általános Iskolából több tanuló és
felkészítő tanára is részt vehetett ezen a rangos eseményen. Fodor
András 7. osztályos tanuló az Országos történelem versenyen II.
helyezést, Német Natália 8. osztályos tanuló III. helyezést ért el.
Felkészítő tanáruk Fodor Magdolna.
A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen
Német Natália II. helyezést ért el, Bottlik Csenge 6. osztályos tanuló
a „Szép magyar beszéd” versenyen I. helyezett lett. Felkészítő
tanáruk Tóth Csilla. Minden tanuló tárgyjutalomban részesült.
Nagy megtiszteltetést jelentett iskolánk számára, hogy a díjátadó
ünnepség műsorában két tanulónk is szerepelhetett. Piroska
Kármen 7. osztályos és Egyed Erika 8. osztályos tanuló a Megyei
társaséneklő versenyen kiemelt arany oklevelet kapott,
énektudásukat itt is megmutathatták a közönségnek. Felkészítő
tanáruk Janó Valéria volt. Gratulálunk mindenkinek. Bízunk benne,
hogy jövőre is hasonló szép eredményekkel büszkélkedhetünk.
Tóth Csilla

A kisúji futók ismét egy sikeres versenyen vannak túl. Május 21-én
Kunszentmártonban, a már 8. alkalommal megrendezett HármasKörös gáti futáson vettünk részt 18 fővel. A csapat tagjai: Balatoni
Zsolt Csabáné, Balatoni Zsolt, Balogh Stefánia, Borók-Varró
Veronika, Beke Bernadett, Fehér Andrea, Fehér Károly, Gulyás
Tamás, Gulyásné Kis-Tóth Margit, Gulyás Tibor, Majorszki Krisztián,
Nagyné Maduda Andrea, Nádas Noémi, Pataki-Sebők Andrea,
Pocsaji Péter, Radics Zoltán, Seres Lajos, Vadász Vivien. Bár nem a
legjobb előjellel indultunk – mert az odafele úton az egyik autó
defektet kapott, és volt, aki a futófelszerelését hagyta otthon – végül
a közel 8 km-es távon szép eredményeket értünk el. Ki-ki a maga
korcsoportjában a következő helyezéseket szerezte meg: Nádas
Noémi 1., Gulyás Tamás 1., összetettben 3., Balatoni Zsolt 2., BorókVarró Veronika 2., Pataki-Sebők Andrea 2., Vadász Vivien2., Balogh
Stefánia 3., Fehér Karcsi bácsi pedig különdíjat kapott.
Ezen a napsütötte délelőttön mindenki jól érezte magát, hiszen
a házigazdák nagyon kedvesen fogadtak bennünket. Mindenki
kapott egy emlékérmet célba érkezés után. Levezetésként pedig
sütemény, müzli, ivólé és finom babgulyás várt minket. Úgy
búcsúztunk, hogy megyünk jövőre is. Aki szeretne hozzánk
csatlakozni, tegye bátran! A kunszenti verseny ugyan csak egy év
múlva lesz, de az év hátralévő részében megyünk még
futórendezvényre szép számú résztvevővel. Azóta voltunk
néhányan a júniusi kánikulában a Hortobágyon is terepfutáson,
ahol Pataki-Sebők Andrea a nők között 3. helyezést ért el.
Ezúton szeretném megköszönni a Kisújszállási SE-nek a
futópálya az ingyenes használatát.
Gulyásné Kis-Tóth Margit

Változások a Kossuth-iskola élén
A Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy mint
intézményfenntartó 2012-ben számos intézményt vett át a
városban. Az akkor kinevezett intézményvezetők ötéves
mandátuma 2017-ben lejár. Az intézményvezetői posztokra a
fenntartó pályázatot fog kiírni.
Tisztelettel tájékoztatjuk Kisújszállás város lakosságát, hogy
2016. július 1-jétől a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és
Kollégium igazgatója Radics Pál Zoltán.
Varga Vincéné igazgatónő közelgő nyugdíjazása miatt 2017ben már nem tud pályázni intézményvezetői feladatra. Igazgatónő
tanügyigazgatás terén szerzett tapasztalata és jogszabályi
ismerete kimagasló, a Kossuth-iskola iránt érzett elkötelezettsége
példaértékű; így a fenntartó a jogszabályok figyelembevétele
mellett az elkövetkezendő két tanévre címzetes igazgatóként
továbbra is számít munkájára.
Szász Veronika, a BSZ EJSZ területi oktatási igazgatója

Négyfaluban jártunk
A Kossuth-iskola kis küldöttsége tanév végén újra
ellátogathatott testvériskolánkba, Négyfaluba. Jó
volt újból találkozni a régi ismerősökkel, barátokkal,
akik ismét jó szívvel fogadtak bennünket.
Az ott töltött négy nap alatt sok élményben volt
részünk. Ezek közül a legfelejthetetlenebb volt a
Sinaia-ba és Posada-ba szervezett kirándulás.
Megcsodálhattuk I. Károly kastélyát, a Peleskastélyt, és egy Vadászati Múzeumot is
megnézhettünk, ahol Erdély legszebb trófeáit
gyűjtötték össze. Kirándulásunkat a Három fenyő
kilátóponton fejeztük be, ahonnan láthattuk a hóval
borított magas hegycsúcsokat, a bátrabbak még
túrázhattak is.
Jó volt együtt kirándulni, iskolai, családi
programokon részt venni az erdélyi barátainkkal.
Szeptemberben mi is visszavárjuk őket. Reméljük,
hogy ők is olyan jól fogják érezni magukat, mint mi
náluk.
Tóth Csilla
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A Kisbíró következő száma 2016. szeptember 10-én, szombaton jelenik
meg. Lapzárta 2016. szeptember 2-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

Véradás
Kisújszálláson
legközelebb
szeptember 7-én,
szerdán
13-16.30-ig lesz
véradás
a művelődési
házban.
Köszönettel:
Erdei Edit

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
Törtarany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere
Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!
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