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Újabb eredményes pályázatok
Hírlevelünk előző számában három eredményes pályázatról
számolhattam be az olvasóknak. Arról, hogy ezeknek köszönhetően
kiépíthetjük az Északi Ipartelepen a közműveket, ezáltal jobb
feltételeket kínálhatunk vállalkozások letelepedéséhez, új főzőkonyhát
létesíthetünk a szociális otthonban, és jobb feltételeket teremthetünk a
helyi közlekedésben parkolók további építésével, valamint a
kerékpáros közlekedés biztonságosabbá tételével. Most örömmel
számolhatok be arról, hogy újabb két pályázatunk részesült
támogatásban. Ezek eredményeként környezetbarát módon
előállított elektromos árammal segíthetjük önkormányzati
középületek energiaellátását, felújíthatjuk az Erzsébet királyné liget
faállományát, és végre megvalósíthatjuk régi álmunkat azzal, hogy új,
egyedülálló játszóteret létesíthetünk a Városháza parkjában. De
szóljunk mindezekről részletesebben!
Fűtés, hűtés kísérőgázból és napfényből nyert energiával
Önkormányzatunk egyik fontos törekvése, hogy minél jobban
hasznosítsuk a város középületeiben a környezetbarát és olcsó
energiaforrásokat, jelen esetben a napfényt és azt az úgynevezett
kísérőgázt, ami a fürdő területén lévő gyógyvizes kút meleg vizének
felhasználása során keletkezik.
236 millió 925 ezer Ft támogatást nyertünk arra a célra, hogy a
kísérőgázból és napenergiából hőt és áramot nyerjünk. A pályázati
támogatást ezen eljárásokhoz szükséges eszközök, berendezések,
felszerelések beszerzésére és az elnyert energia továbbításának
költségeire fordítjuk. A beruházás eredményeként a gyógy- és
strandfürdő gyógymedencéinek hűtését, fűtését és áramellátását
tudjuk érdemben takarékosabbá tenni, és ugyanez vonatkozik a
szárazföldi gyógytorna (Rákóczi u. 10.), a Védőnői Szolgálat és a
bölcsőde (Illéssy u. 5.), valamint a Központi Orvosi Rendelő és Fogászat
(Rákóczi u. 8.) épületére is. A kísérőgázból nyert, fűtésre és hűtésre
egyaránt alkalmas energiát föld alatti vezetéken, a napelemek útján
termelt elektromos áramot pedig meglévő vezetékhálózaton keresztül
juttatjuk majd el a felsorolt épületekbe felhasználásra.
Mivel az épületek a beruházás közvetlen környezetében vannak,
kevés veszteséggel és gazdaságosan használható fel a megtermelt hő és
áram. E beruházással az energiaköltségeknek várhatóan több
mint kétharmadát megtakaríthatjuk, nem beszélve azon
előnyökről, hogy helyben előállított energiákról van szó,
és mindkét energiaforrás környezetkímélő. Így helyi
szinten hozzájárulunk a klímavédelemhez is.
Megújuló liget, mesebeli játszótér
A másik sikeres pályázatunk is olyan, amelynek
megvalósításával a környezetünket védjük és építjük.
A „Zöld város” elnevezésű programban két
beruházást valósíthatunk meg: az Erzsébet királyné

liget faállományának ifjítását és játszótér építését. Az ezekre
elnyert pályázati támogatás 134 millió Ft, melynek döntő részét
(69%-át) játszótér építésére fordíthatjuk.
Megfiatalítjuk az Erzsébet királyné ligetet
Az Erzsébet királyné liget az egyik legkedveltebb és legkedvesebb zöld
parkja városunknak. Ezért is gondolkodtunk már régóta annak
felújításán, hiszen ki ne látná, hogy sok fa milyen beteg, korhadt ágak
nyúlnak a magasba, nincs tér a lomboknak, tájidegen fajok keveredtek
a liget szebb időket látott fái közé. Pályázatunkkal e problémák
megoldásához kaptunk támogatást. Ennek köszönhetően megújítjuk a
faállományt, a beteg fák helyére az Alföld ligeterdőire jellemző tölgy-,
kőris- és szilfákat, közéjük vadkörtét telepítünk. Tervünk, hogy a liget
pihenőhelyeit, sétányait is felújítsuk, ehhez azonban további pályázati
lehetőségeket keresünk.
Idehívjuk Süsüt és barátait
Végül, de nem utolsósorban megkaptuk a nagy örömöt hozó hírt:
elnyertük a Süsü játszótér megvalósításához igényelt támogatást!
Gyermeki örömmel és a felnőtt felelősségével mondom el, hogy a
Városháza parkjának régi játszótere helyére beköltözik Süsü, a jószívű
sárkány a barátaival. „A zsoldosok például a játszótér íves sétányát őrzik,
a királyfi és a királylány Süsü társaságában a Palota mellett nézelődnek,
Torzonborz az ugrálóiskolán ugrál dühösen, a sárkányfű árus boltjához
közeli kakukkfüves ágyás közelében” – olvashatjuk a pályázati tervben.
A szereplők leendő lakhelyén, a játszótéren lesz számos izgalmas játék
kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt: rugós játékok, körhinta,
libikóka, trambulin, drótkötélpálya és persze homokozó is… Nagyon
fontos, hogy mozgássérült gyermekek is használhatják majd e minden
bizonnyal meseszép játszóteret.
Mikor lesz mindez kész?
Most a tervező, szervező háttérmunkák zajlanak, de legkésőbb a jövő
év végére az itt bemutatott projekteknek már készen kell lenniük. Ám
a gyerekeknek nem kell olyan sokáig várniuk: 2018-ban, a
Bagaméri Fesztiválon már szeretnénk átadni a Süsü játszóteret.
Megvallom, magam is alig várom már, hogy vidám, jókedvű
gyerekek játsszanak, ugrabugráljanak a mesebeli figurák
és az izgalmas játékok között!
Remélem, az itt bemutatott projektek hozzájárulnak
majd az itt élők komfortérzetéhez, ahhoz az érzéshez,
hogy lehet és jó itt élni, szeretett városunkban,
Kisújszálláson. De remélem azt is, hogy hamarosan
újabb sikeres pályázatokról adhatok hírt.
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: BALÁZS PÉTER SZÍNMŰVÉSZ
Értékes és gazdag művészi pályájának
elismeréseként, kisújszállási családi és
szellemi kötődéseinek őrzéséért, ezzel
szeretett városunk kulturális, irodalmi
életének tartalmasabbá tételéért, jó
hírének öregbítéséért, valamint a
példáért, amelyet a mai generációknak a
lelki derű segítő, tápláló erejéről ad
Kisújszállás Város Díszpolgára cím
elismerésben részesül Balázs Péter
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész,
rendező, szinkronszínész, színházigazgató. Ez alkalomból kérdeztük
munkájáról, hitvallásáról, a közösségekhez való tartozás erejéről...
Mindenekelőtt szeretném kifejezni meglepett hálámat e rangos és
megtisztelő elismerésért. Meglepett, mert úgy érzem, apai felmenőim,
kik Kisújszállás szellemi gyarapodásáért küzdöttek, küszködtek az
elmúlt századok történelmi viharaiban, érdemesebbek voltak nálam!
Ugyanakkor – ennek az igazgató-tanító családnak kései sarjaként – talán,
ha csak nyomokban is, de őrzök magamban – a sok hiba mellett – néhány
olyan tulajdonságot, melyet szűkebb és tágabb értelemben vett
családom, otthonom, színházam, városom javára tudok kamatoztatni.
Istenben megboldogult kedves Nagyapám és Édesapám református
hitben, nagy szeretetben egyengették utam, örökre belém táplálva az
egymás iránti kölcsönös megértést és szeretetet – ugyanakkor a
hasonlóan gondolkodók közösségéhez tartozás hatalmas erejét.
Annak ellenére, hogy a fiatal éveim alatt dúló diktatúra nem kímélte
szűkebb környezetemet sem, a család igen szerény, de nagyon boldog
gyermekkort varázsolt körém, melynek legjelesebb, legemlékezetesebb
ideje a nyári hónapok Kisújszállása volt!
Hitvallásom röviden, melyhez igyekeztem egész eddigi életemben
tartani magam így szól: „Magadnak munka, Istennek dicsőség!” Külön
felemelő érzés számomra, hogy államalapító szent királyunk ünnepén ér
ez a megtiszteltetés!
- Egy hosszú és tartalmas művészi pálya áll Ön mögött, kedves
Művész Úr! Sok-sok sikeres színpadi szerep és rendezés, mellettük
filmszerepek, szinkronizálások... Milyen színészi tervei, milyen álmai,
vágyai voltak akkor, amikor fiatalemberként 1965-ben átvehette
diplomáját? Mi motiválta abban, hogy színész legyen?
Frissen diplomázott színészként két évnyi színháznál eltöltött
gyakorlattal (én a Nemzeti Színháznál studírozhattam) már tele voltam
vágyakkal és reménnyel, hogy egy társulat tagjaként megmutathassam
rátermettségemet. Ez a „Műhely” a Veszprémi Petőfi Színház lett – az
akkoriban még kötelező vidéki szerződésem szinte elsőként kaphattam
kézhez. Nehéz volt elszakadni otthonról, barátoktól, családtól, de az
egyre szaporodó feladatok megoldására fordított energia, a folyamatos
munka elkezdett igazán nevelni. Sok kudarc, némi pislákoló elismerés
nemhogy kedvemet szegte volna, de lassan megacélozott és kitartásra
ösztönzött! Bár a gimnáziumot jelesen végeztem, és nagy vágyam volt
építészmérnöknek tanulni, a sorsom erre a rögökkel teli pályára sodort –
így szegve meg a szülői intelmeket, hisz Édesanyám balerina, Édesapám
színész-rendező volt – így nagyon is jól ismerték e hivatás buktatóit.
Dehát az embert „vágyai vezérlik”, s küzdöttem a fennmaradásért, mint
annyi más fiatal kollégám, bíztam magamban és a Jóistenben – hátha

nekem sikerülni fog! Közben képeztem magam – nemcsak színészként –,
minden művészettel kapcsolatos dolog érdekelt, kíváncsi és elszánt
voltam! Dolgoztam!
- Hogyan teljesültek az álmai? Mely szerepekben, feladatokban
érezte leginkább jól magát immáron felnőtt férfiként – színpadon,
filmekben, szinkronban, rendezőként?
Az álmok általában realitássá válnak észrevétlen! Egyszerre csak a
budapesti Vígszínház szerződtetett tagjai közé, s beindult a
film–televízió–szinkron hármas fogata, bejárhattam Magyarországot
önálló esti műsorommal, s ekkor már nagyon is észrevehetően a dolgok
sűrűjében találtam magam. Rendezni kezdtem, s szinte nem volt a
szakmának olyan része, melybe ne kóstoltam volna bele. Közben boldog
házasságomban feleségem, Csilla két csodálatos gyermekkel
ajándékozott meg bennünket, Bianca lányom és Bence fiam
személyében… Lám, Istennek dicsőség – magunknak munka!
Valóban számtalan rajz- és bábfilm szinkronhangját kölcsönözhettem
pályám során, többek között a Csukás Pista barátom és földim által
írottaknak! Valahogy ezáltal a család színésze lettem, kisgyermekektől a
nagyszülőkig minden korosztálynak volt mondanivalóm! Ez nagy
adomány a színészi létben, a népszerűség – ha kellő szerénységgel
párosul – röpíteni tudja az embert…!
S megint a Mindenható adományaként, fiam és kedves felesége négy
tündéri Balázs-fiúval ajándékozott meg bennünket. A gyerekek szeretete,
a tanítás, az iskola, a példák – mind-mind a folyamatosságot biztosítja az
utánunk jövő generáció számára, de nekünk is, akik gyönyörködünk
bennük – kicsit magunkat is viszontlátva, ahogy bukdácsolva, de
vidáman elindultunk saját utunkon!
- Színészi pályájának egyik fontos állomása volt, amikor tíz évvel
ezelőtt megbízást kapott a Szolnoki Szigligeti Színház igazgatói
feladatainak ellátására. Ön hogyan formálta vezetése alatt ennek az
általunk is szeretett vidéki színháznak a profilját? Miben látja e
színház, és miben a saját színészi és igazgatói küldetését?
Valóban, sokszor beszéltem már róla, milyen nagy adománynak
tartom, hogy vezérlő csillagom Szolnok felé vezetett, és a felkérést volt
bátorságom elfogadni, s képes voltam meghallani az igazi hívó szót –
vállalva minden igaztalan bántást – csak azért, mert nem úgy alakult a
színház sorsa, ahogy azt egyesek elképzelték. Én igazi népszínházat
képzeltem el, s valósítottam meg – a többség színházát – eklektikus
műsorral, melyben minden műfaj megjelenik. És elsőrangú
színészgárdával! Ha még az álmodott és lassan valósággá érő „új köntöst”
is sikerül ráadni színházamra – elnézést e személyes hasonlatért – akkor
azt hiszem, megpróbáltam valami olyat tenni, melyre nemcsak
kisújszállási őseim lehetnek büszkék!
Az én színészi küldetésem – ha van ilyen – lehet és remélem, hogy még
nem ért véget, de a színház folyamatos működése és sikere nemcsak
Szolnokon, hanem az egész országban, de szűkebb pátriámban, itt
Kisújon is elfogadott, melyért köszönetet mondok, és Önöktől köszönetet
is kaptam!
- Kedves Művész Úr! Köszönjük gondolatait, és tisztelettel
köszöntjük Önt mint szeretett városunk, Kisújszállás díszpolgárát.
Kecze István polgármester
(Fotó: Csabai István)
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PRO URBE DÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL:
DR. KÓRIZS TAMÁS SZÜLÉSZ-NŐGYÓGYÁSZ SZAKORVOS
Több mint három évtizeden át
lelkiismeretesen, nagy szakmai felkészültséggel végzett házi- és szakorvosi
munkája elismeréseként, az orvoslás helyi
feltételeinek javításáért, a kisújszállási
lakosok, közöttük lányaink, asszonyaink
egészségének megőrzéséért, gyógyításáért valamint kisgyermekek világra
jöttének segítéséért Pro Urbe Díj
elismerésben részesül dr. Kórizs Tamás
szülész-nőgyógyász szakorvos.
Dr. Kórizs Tamásnak az általános és
középiskolai tanulmányai során alakult ki a természettudományok iránti
érdeklődése, ami természetesen erősen befolyásolta a felsőfokú iskola
kiválasztását. Sikeres felvételi vizsga után egyenes út vezetett az orvossá
váláshoz. Szülei hatásának köszönhetően az egyetem elvégzését követően
útja visszavezetett tágabb értelemben vett szülővárosába, így a mezőtúri
Városi Kórházban kezdett dolgozni, itt választotta a szülészetnőgyógyászati szakorvosi lehetőséget.
Kisújszállásra 1989-ben került, ekkor vette át a kisújszállási Magdolna
Szülőotthon vezetését, ahol magas színvonalon látta el szülésznőgyógyász feladatát, a terhes szaktanácsadást, kezei között sok újszülött
gyermek jött világra.
A szülőotthon bezárását követően a kínálkozó lehetőségek közül egy

újabb szakmai tevékenységbe, a háziorvoslásba kezdett, a szeretett „régi"
szakma megtartása mellett. Azt hiszem, a betegei nevében is bátran
mondhatom, hogy örülünk ennek a döntésnek, de doktor úr szerint is
élete legjobb döntése volt. Dr. Gyergyói Lászlóval közösen alapították meg
a Kétdoki Kft.-t, 2004-ben. Ekkor láttak hozzá a Nagy Imre utcai rendelő
megépítéséhez, ahol a két háziorvosi rendelő mellett számos szakrendelés
kapott helyet.
Dr. Gyergyói Lászlóval azóta is szorosan együttműködve kezelik a
betegeiket a Nagy Imre utcai rendelőben. A betegek bátran és bizalommal
léphettek ebbe a rendelőbe, és tehetik ezután is, hiszen doktor úr a
jövőben is legfontosabb feladatának a szakmai felkészültség fejlesztése
mellett az alapellátás szolgáltatói profiljának erősítését, a megfelelő
alapellátás biztosítását tekinti.
Minden nap két rendelést végez, egyet háziorvosként, egyet pedig
nőgyógyászként. Arra a kérdésre, hogy honnan, miből töltekezik abban a
kevés szabadidőben, ami ezután marad, elmondta, hogy mindig
foglalkoztatja valami, így többek között kertészkedés, gasztronómia,
barkácsolás nyújt kikapcsolódást, feltöltődést és „csak remélhetem, hogy
valaha eljön az az idealizált helyzet, hogy minden elképzelésemet meg
tudom valósítani időmilliomosként” - mondja.
Reméljük, hogy még sokáig bízhatunk higgadt, alapos és pontos
diagnózisaiban, szakszerű, betegbarát munkájában, de kívánjuk azt is,
hogy jusson idő mindarra, ami erőt, lendületet, energiát ad neki
mindehhez.
Orosné Szabó Erika

PRO URBE DÍJBAN RÉSZESÜL: A KISÚJSZÁLLÁSI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
Hivatásként megélt, kiváló tűzoltói, tűzvédelmi munkájáért,
önfeláldozó szolgálatáért, az emberi élet, a természeti és a tárgyi
értékek elkötelezett mentéséért, a lakosság védelme iránti
elhivatottságért, a fiatalok ebbéli szemléletmódjának formálásáért
Pro Urbe Díjban részesül az idén 125 éves Kisújszállási Önkéntes
Tűzoltó Egyesület közössége.
„… Kisújszálláson 1892. február 10-én írta alá Gaál Kálmán polgármester
az Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabályát” – olvashatjuk Zsoldos Istvánnak
a Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Testület történetéről szóló könyvében.
Bizony, a most elismerésben részesülő szervezet az egyik legnagyobb
múltú egyesülete városunknak. A hajdani közösséget köztudottan a helyi
tűzesetek megelőzésére és oltására hozták létre. Az akkori módosabb
gazdák kezdeményezték, önkéntes tagok bevonásával. Bár az egyesület
történetében mindig visszatérő gond volt a kevés létszám és az
oltóeszközök hiánya, az egyesület mind a mai napig működik. Az emberi
élet, a természeti és tárgyi értékek védelme mindig összefogást és
önkéntességet igényelt, ami – ahogyan Zsoldos István fogalmazott:
„…végigkísérte az egyesületet megalakulásától kezdve csaknem
napjainkig.”
A helyi tűzoltóság hosszú történetében számos szervezeti változás volt
már, mint az elmúlt években is. Az önkéntesek
egyesülete ma a Kisújszállási Önkormányzati
Tűzoltó-parancsnokság mellett működik. 52
főt számlál tagjainak sorában, 19 évestől 92
évesig. Vannak közöttük, akik megfelelő
végzettséggel részt vehetnek vonulásban és
műszaki mentésben. Az egyesületnek
azonban elsősorban mára a hagyományok
őrzése és a fiatalok szemléletformálása a
célja,
valamint
az
önkormányzati
tűzoltósággal
való
kapcsolattartás,
együttműködés, a mentésekben való
segítségnyújtás. Összetartani azokat, akik
tudják, mit jelent önmagukat nem kímélve
segíteni, menteni, értékeket védeni.

Vezetőjük, Oros Sándor tizenhárom évig maga is vonulós tűzoltó volt,
teljes állásban. Bár a sok munkája miatt alig volt szabadideje, mégis
örömmel vállalta a készenlétet, a vonulást, a mentést, az önzetlen
segítségnyújtást. Meggyőződése, hogy ezt a munkát csak nagy
hivatástudattal, elkötelezettséggel és támogató családi háttérrel lehet
végezni. Ezt tanulta elődeitől, közöttük Mészáros Sándortól, akinek két
évtizednyi elnöksége után ő vette át az egyesület vezetését. Oros Sándor
az egyesület meghatározó személyisége. Az irányítása alatt álló közösség
tagjai lelkiismeretesen, igyekezettel látják el feladatukat. Példaértékű
szervezettség és elkötelezettség jellemzi a csapatot. Aktívan
közreműködnek a Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság
munkájában, részt vesznek a napi teendők ellátásában. Örömmel tanítják,
támogatják fiatal kollégáikat, közöttük a közösségi szolgálatos fiatalokat.
Szakmai felkészültségükkel és tapasztalataikkal érdemben járulnak hozzá
a káresetek szakszerű felszámolásához. Együttműködnek más
rendvédelmi szervekkel: a rendőrséggel, a polgárőrséggel, a mezőőrökkel
és a közterület-felügyelettel. Lelkes támogatói az oktatási intézmények és
civil szervezetek rendezvényeinek és a városi programoknak. Közösségi
életük erősítésére, egyben munkájuk széles körű bemutatására a
köztestülettel karöltve először 2009-ben rendezték meg a Szent Flóriánnapi rendezvénysorozatot, mely azóta hagyománnyá vált.
Ilyen emberek közössége a kisújszállási
önkéntes tűzoltóké. Ők ma azon
dolgoznak, hogy a segítő szándékon
alapuló életszemléletet élményekbe
foglalva adják át a fiataloknak,
gyerekeknek. Hogy ne csak addig tartson
az e munka iránti érdeklődésük, amíg
egy-egy bemutatón néhány percre
beszállhatnak a villogó piros tűzoltóautóba, hanem utána is, és felnőttként
ezzel az életszemlélettel legyenek
értékeink elkötelezett védelmezői.
Kecze István polgármester,
tűzoltó köztestületi elnök
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PRO COMMUNITATE URBIS DÍJBAN
RÉSZESÜL: IMRE ENDRÉNÉ
A Mozgássérültek Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Egyesülete Kisújszállási Csoportjának
közösségéért
végzett
példaértékű, szeretetteljes munkálkodásáért, mozgássérült embertársaink
töretlen lelkesedéssel és emberséggel
való segítéséért, valamint városunk
közösségi életében betöltött aktív
szerepvállalásáért Pro Communitate
Urbis Díjban részesül Imre Endréné
nyugdíjas, egyéni vállalkozó, a
Mozgássérültek Egyesülete Kisújszállási
Csoportjának vezetője.
Őszinte, önzetlen, áldozatkész, nyitott. Talán ezekkel a szavakkal
jellemezhetnénk leginkább Imre Endréné Marikát, aki a kisújszállási
mozgássérült lakosokért töretlen odaadással végez példaértékű,
lelkiismeretes munkát.
Marika egyszerű, iparos családba született utolsó, kilencedik
gyermekként. A kenderesi család férfi tagjai generációk óta
asztalosként dolgoztak. Édesapja betegsége miatt a 8. osztály elvégzése
után dolgoznia kellett. Szombaton véget ért az iskola, és hétfőn reggel
már biciklizett is a bánhalmai állami gazdaság erdészetébe, ahol
facsemetéket kapált. Később Budakalászon, a szövőgyárban dolgozott
két évig, betanított szövőnőként, majd hazatért és 19 évesen férjhez
ment. Tíz éven át a faipari vállalatnál dolgozott, majd 1967. február 1jétől a Stílus Papír Írószer boltban, Kiss Endre gondos tanítása mellett
kezdett dolgozni, majd boltvezetővé nevezték ki. 1995-től egyéni
vállalkozóként üzemelteti tovább az 1929 óta ugyanazon a helyen
működő boltot.
Imréné Marika vállalkozói munkájához racionalitás és hatalmas szív
társul egyszerre. Magát háttérbe helyezve önzetlenül segít másokon.
2013-ban lépett be a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mozgássérültek
Egyesülete Kisújszállási Csoportjába, majd 2014-ben, Nagy István
megbízott csoportvezető többszöri megkeresését követően elvállalta a
mozgáskorlátozottak közösségének vezetésére szóló felkérést, meg is
választották az egyesület vezetőjének.
Az egyesület tagjai több rendezvény alkalmával is találkoznak, közös
programokat és kirándulásokat szerveznek. Igénylik a pihentető és
kikapcsolódást nyújtó szórakozást, együtt járnak színházba, fürdőbe…
Marika azokról a tagokról sem feledkezik meg, akik egészségi állapotuk
miatt nem tudnak egy-egy rendezvényen részt venni; Kerekesné
Piroskával szokták őket felkeresni otthonaikban, és átadják a kis
ajándékot, mely az adott rendezvényre készült. Az egyesület vidéki
mozgássérültekkel is tartja a kapcsolatot, és a Zsámbékra elszármazott
kisújszállásiak utódaival a mai napig kölcsönösen vendégül látják
egymást, így ápolva a kialakult barátságot.
Marika úgy érzi, eddig is örömmel és szívesen dolgozott
vállalkozóként és közösségvezetőként egyaránt, és ez a díj arra ösztönzi,
arra ad erőt neki, hogy még többet tegyen. Folytatni szeretné mindezt:
a munkáját és mások segítését a város és lakosai megelégedésére,
örömére.
Füleki Réka

Hírek, programok, aktualitások:
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u
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PRO COMMUNITATE URBIS DÍJBAN
RÉSZESÜL: BORÓK JUTKA
Több évtizedes, városunk közösségéért,
tanulóifjúságáért végzett kiemelkedő,
színvonalas oktató munkája, kimagasló
nyelvtudása, példaértékű tenni akarása,
önzetlen segítőkészsége elismeréseként
önkormányzatunk Pro Communitate
Urbis Díj kitüntetésben részesíti Borók
Jutkát.

Borók Jutka egy vírusfertőzés szövődményeként kerekesszékhez kötve éli
mindennapjait, ám erős akarattal igyekszik
megfelelni önmaga elvárásainak. Immár
két évtizede lelkesen, teljes odaadással tanítja, adja át tudását a
kisújszállási fiataloknak. Jutka városunk nyelvoktatásának
meghatározó személyisége. Mindig fontos volt számára, hogy értelmes,
másokat segítő életet éljen, melynek köszönhetően számos idegen
nyelven különböző szinteken beszél. Átlagon felüli nyelvérzéke
lehetővé tette számára, hogy önmagát képezve újabb és újabb
nyelveket tanuljon. Rendkívül lelkiismeretes, alázattal végzett oktató
munkája, nyelvtudása garancia a nyelvvizsga sikerességére, tudására
mindig számíthatnak a fiatalok.
… ahogyan tanítványai látják:
„Kedvessége, gyermekek iránti szeretete, végtelen türelme
hozzásegítik őt ahhoz, hogy generációkon át nagy lelkesedéssel,
odaadással tanítja a nyelv iránt érdeklődő fiatalokat, kedvelteti meg a
nyelvtanulást. Az eltelt évtizedek alatt, magas színvonalon végzett
oktató munkája eredményeként több generáció nőtt fel a keze alatt,
sajátította el a nyelvtudást, több tucat főiskolás, egyetemista diák
szerezte meg nyelvvizsgáját, aminek köszönhetően átvehette
diplomáját. Csodálatra, tiszteletre méltó, ahogyan kitartással,
fáradságot nem kímélve teszi mindezt, juttatja sikeres nyelvvizsgához
a kisújszállási diákokat, elősegíti a jövő generáció sikerességét. Több
tucatra tehető azoknak az általános és középiskolás diákoknak a
száma, akik az iskolai oktatás keretében nehezebben tudtak
megbirkózni az idegen nyelv elsajátításával. Jutka felzárkóztató
foglalkozásainak segítségével azonban sikeresen vették az
akadályokat. A nála eltöltött idő alatt nem csupán nyelvoktatás folyik.
Ez az idő csupa szeretetről, tiszteletről, egymás iránti figyelmességről
szól, megtanít megismerni, elfogadni a másként élőket, megtanít
becsülni, értékelni a legnagyobb kincset, az egészséget.”
… ahogyan Borók Jutka érzi:
„A helyi Móricz Zsigmond Gimnáziumba jártam, magántanuló
voltam. Az érettségit a budapesti Pető Intézetben tettem le.
Továbbtanulásra nem volt lehetőségem, ám mindig is hatalmas erő és
energia volt bennem. Nagyon érdekelnek a művészetek; a zene, a
festészet, a történelem, az irodalom, sokat olvasok. Hamar rátaláltam
az idegen nyelvekre, egyiket a másik után kezdtem el tanulni, majd az
1990-es évek közepén, amikor a helyi vállalkozók elkezdtek nyitni
külföld felé, én intéztem az üzemek idegen nyelvi ügyeit. Dolgoztam
később könyvkiadónál is, fordítóként és szótárszerkesztőként. Több
mint húsz éve tanítok nyelveket, a nyelvtanulásra az igény 2000 előtt
növekedett meg, amikortól is kötelező lett a nyelvvizsga a diploma
megszerzéséhez. Elkötelezett vagyok a fiatalok iránt, számomra ők
állnak az első helyen. Azt mondhatom, hogy kerek, egész életem van,
boldog és teljes életet élek. Az, hogy kerekesszékben élem napjaimat,
sosem állított számomra korlátokat, sőt, úgy érzem, lehetőséget adott
arra, hogy megmutassam: bármilyen helyzetből lehet nagy dolgokat,
sikereket elérni és boldog, egészséges életet élni.”
Lejegyezték: Demeter Jánosné és Füleki Réka
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KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJBAN RÉSZESÜL: RACZKÓ GYÖRGY
Kisújszállás sportéletében, a Kisújszállási
Sportegyesület Karate Szakosztályában
végzett kiemelkedő sportolói és edzői
munkájáért, a kisújszállási gyermekek
sport általi egészséges életre való
neveléséért, kiváló sporteredményeinek
elismeréseként Kisújszállás Város
Sportjáért díj elismerésben részesül
Raczkó György karateedző.
Raczkó György 1983-ban ismerkedett meg a
Kyokushin karatéval, az ország egyik legjobb
mesterénél, shihan Gyarmati Imrénél tanult, illetve tanul mind a mai
napig. Még kezdő korában csoportokat bíztak rá, később már önálló
edzéseket is tartott. Mestere tanácsára iratkozott be edzői tanfolyamra.
Kisújszállással felesége révén került kapcsolatba, és kezdett edzéseket
tartani városunkban is. 2016-ban felvétel nyert a Kisújszállási
Sportegyesületbe. Azóta ez a fiatal szakosztály több magyar- és
diákolimpiai bajnokkal, nemzetközi helyezettel öregbítette a város
hírnevét.
Mindez a lelkesedés és lendület meglátszik edzői munkáján. A
gyerekek különösen ügyesek és kitartóak, ami miatt nagyon büszke
rájuk. Tanítványai szívesen járnak edzésekre, ahol fegyelmezettséget,

egészséges életmódot, kitartást tanulnak az önvédelem mellett. Ez a
sportág nem csak a testet, hanem a személyiséget is erősíti, építi.
Rendszeresen járnak versenyekre, ahol kiváló eredményeket érnek el a
tanítványai. Örömmel vállalja azt a nagyon sok munkát, ami még előttük
áll, hiszen ősszel küzdőtérre szeretne lépni velük. Egész nyáron szünet
nélkül edzeni kell, hogy megszerezzék a megfelelő erőnlétet, és
felvehessék a küzdelmet az ellenfelekkel. Ezt a sok feladatot mindenféle
neheztelés vagy kényszer nélkül sorolja, mert különösen büszke a
tanítványaira, élvezi a munkáját, hiszen azt csinálja, amit szeret, ami a
hobbija.
A jövőben szeretné folytatni az eddigi edzői munkáját, szervezi a
következő év edzőtáborát, de egy nagyobb lépésre is készül: 2018-ban
gyermek-, serdülő- és ifjúsági versenyt szeretne szervezni Kisújszálláson.
Az edző mögött természetesen ott áll és támogatja a családja, a
felesége és gyermekei. Viktória és Dániel gyermekkorukban országosan
elismert versenyzők voltak. Felnőttként útjuk ugyan másfelé vitte őket,
de életükben folyamatosan hasznát veszik mindannak, amit a sport által
tanultak. Raczkó György büszke a családjára, a gyermekeire és
mindazokra az eredményekre, melyeket együtt elértek.
Mi is büszkék vagyunk minderre, és reméljük, hogy sok-sok
kisgyermekkel ismerteti és szeretteti meg a sportot és a mozgás örömét.
Orosné Szabó Erika

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.

Dorota Foltan képzőművészeti végzettséggel rendelkező
iskolaigazgató a wilamowice közigazgatási területhez tartozó
Dankowice település iskolájában, ahol 13-16 éves diákok alsó
középiskolai oktatása folyik. Maciej Zarski szintén iskolaigazgató,

történelem szakos tanár, jól ismeri a magyar történelmet is. Ő a
wilamowicei önkormányzathoz tartozó Pisarzovice település iskoláját
vezeti, ahol szintén 13-16 éves korú diákok tanulnak. Mindkettőjüknek –
Dorota Foltan asszonynak és Maciej Zarski úrnak – elévülhetetlen
érdemei vannak iskoláik és a kisújszállási Móricz Zsigmond Református
Kollégium közötti kapcsolatok kialakításában és működtetésében.
Kezdettől fogva, immáron tíz éve szervezői a lengyel–magyar
diákcsereprogramoknak. Tíz esztendő alatt tízszer látogattak
egymáshoz diákjaik, az ebben érintett mintegy hétszáz lengyel és magyar
fiatal örök életre szóló barátságokat kötött.
A találkozók programjaival Dorotha Foltan igazgatónő az önkéntes
társadalmi szerepvállalást, az egészséges életmódra nevelést és
művészeti tevékenységeket hangsúlyozta, Maciej Zarski igazgató úr
pedig a két nép közötti történelmi kapcsolatokról szóló ismereteket
mélyítette el a fiatalok tudásában. A 2016-ban elnyert, kétéves
időtartamú Erasmus+ pályázatban a lengyel diákok vállalkozási
ismereteket tanulnak kisújszállási társaiktól, és közös diákvállalkozási
csoportokat is létrehoztak.
A tiszteletbeli polgárokat az augusztus 20-ai ünnepségen köszönti az
önkormányzat.
(Szerk.)

Megújult a városi honlap

Kiállítás a Nagykunság kézműves remekeiből

Sokak kérésének teszünk eleget azzal, hogy elmondhatjuk: megújult a
város honlapja. Szerettünk volna színesebb, átláthatóbb, hívogatóbb
internetes felületet, ahol a látogató tájékozódhat az aktuális
programokról, közérdekű információkról, segítséget kaphat hivatalos
ügyekben, és sok más hasznos témában is eligazodhat. Reméljük, hogy a
honlap eléri a célját, és egyre többen találják meg az őket érdeklő
információkat.
A honlap működésével kapcsolatban azonban vélhetően merülnek fel
kérdések. Kérjük, észrevételeiket, kérdéseiket a következő e-mail címre
küldjék el, hogy segíthessünk az esetleges problémák megoldásában:
honlapkisuj@kisujszallas.hu
(Szerk.)

A hagyományoknak megfelelően szeptemberben ismét
megrendezzük a „Nagykunság kézműves remekei” című ipartestületi
kiállítást. A kiállításon bárki részt vehet olyan termékkel, amelyet
nálunk még nem mutatott be. Ha valaki önállóan szeretne megjelenni,
a hely biztosítása érdekében azt mielőbb jelezze. Vidéki mesterek,
kézimunkacsoportok jelentkezését is várjuk a következő
elérhetőségeken:
Vighné Horváth Ilona: Deák F. u. 22., telefon: 06-20-458-9843,
valamint a Vigadó Kulturális Központban és a Facebook oldalukon.
Kérjük, jelentkezéskor telefonszámot szíveskedjenek megadni a
gyorsabb elérhetőség érdekében. Jelentkezési határidő: 2017.09.05.

Hlavathy Bíró Zsuzsanna az erdélyi, négyfalui Zajzoni Rab István
Líceum biológia tanára, meghatározó közösségi személyiség. A helyi
magyar közösségben végzett ifjúsági szervező munkájára alapozott
támogatottságának is köszönhetően tanácsossá (képviselő-testületi
taggá) választották. Néhány éve ő a Hétfalusi Csángó Alapítvány elnöke,
vezeti a helyi ifjúsági közösséget és ifjúsági házat, mely szálláshelyet is
működtet. Kisújszállásiakkal elsősorban a testvériskolai kapcsolatok és a
határon túli kapcsolatok ápolása során találkozik.
Zsuzsanna szállásadóként, vendéglátóként, sőt programok
szervezőjeként is egyaránt kedves, előzékeny; sokat segített a
kisújszállási Arany- és Illéssy-iskolás fiatalok erdélyi látogatásai során.

Vighné Horváth Ilona, a Kisújszállási Ipartestület elnöke
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MINISZTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
TATÁR ZOLTÁN ALPOLGÁRMESTERNEK

PODMANICZKY-DÍJBAN RÉSZESÜLT:
ZSEMBERI ISTVÁN, KISÚJSZÁLLÁS FŐÉPÍTÉSZE

Örömmel adok hírt kedves olvasóinknak
arról, hogy dr. Fazekas Sándor miniszter
úr államalapító Szent István királyunk
ünnepe alkalmából Miniszteri Elismerő
Oklevelet adományoz Tatár Zoltán,
városunk alpolgármestere részére.
Sokoldalú városfejlesztési és közösségépítő
tevékenységét hivatott elismerni ezen
oklevél, melyet ünnepélyes keretek között,
augusztus 21-én a Földművelésügyi
Minisztériumban vehet át. Elismerése
kapcsán pályájának szakmai alakulásáról és a
város közéletében betöltött szerepéről kérdeztük.

A Város- és Faluvédők Szövetsége minden
évben Podmaniczky-díjban részesíti
mindazon magánszemélyeket, közösségeket, akik foglalkozásuktól, munkahelyi
kötelezettségüktől függetlenül, vagy azt
jelentősen túlteljesítve a legtöbbet tették
épített és természeti környezetünk,
kulturális örökségünk értékeinek megismertetéséért, védelméért. Idén július 14én, Gyöngyösön, a Szövetség országos
szakmai találkozóján adta át a díjat Ráday
Mihály elnök az arra érdemes
személyeknek és közösségeknek. Örömmel adunk hírt arról, hogy
idén a díjazottak között van Zsemberi István, városunk főépítésze.
Gratulálunk a városvédők e legrangosabb díjának elnyeréséhez.

Kecze István polgármester
„Először is tisztelettel köszönöm e szép elismerést. Jó érzéssel tölt el, hogy
figyelemmel kísérik és kedvezően értékelik hivatásként megélt munkámat.
Az építészet mindig is nagyon érdekelt, így az építőipari szakközépiskola
elvégzése után – a város ösztöndíjasaként – szakirányú főiskolát végeztem
mélyépítő mérnök szakon. Szülővárosom hazahúzott, munkámat a
Polgármesteri Hivatalban kezdtem, ahol rövid ideig az építésügyi
eljárásokkal foglalkoztam. A katonaság ideje alatt szintén az építésben
dolgoztam. Visszakerülve Kisújszállásra a Városgazdálkodási Vállalat
dolgozója lettem. Végigjártam a ranglétrát, mígnem 1997-ben az
igazgatói feladatokkal bízott meg az akkori képviselő-testület. Nagyon
hasznos volt számomra az itt töltött időszak: megismertem a város
épületeit szinte a pincétől a padlásig, ugyanakkor megtanultam a
gazdasági és cégszervezési feladatokat is. Amikor 1993-ban megnyílt az új
hulladéklerakó telep és a VGV-hez került, úgy éreztem, új tudásra is szükség
van, ezért településüzemeltető szakmérnöki végzettséget, majd műszaki
ellenőri, ezzel együtt felelős műszaki vezetői jogosultságot is szereztem.
2004-től volt néhány év az életemben, amikor a vállalkozói szférát is
megismerhettem, számos szép munkát valósítottunk meg a NÉPSZER Kftvel szinte a megye egész területén.
Hiszek a településért tenni akaró emberek, közösségek
együttműködésében, így külön öröm számomra, hogy 2003-ban
„egymásra találtunk” a Városvédő és –Szépítő Egyesülettel – amelynek
elnökévé választottak. Az életembe új színt hozott, hogy egy lelkes, önzetlen,
a városért tenni akaró, együttműködő közösségre találtam, akikkel együtt
rengeteg értékes kezdeményezést, értékőrző- és gyarapító tevékenységet,
közösségformáló programot valósítottunk meg, melynek eredményeként
országosan is az egyik legelismertebb városvédő közösség vagyunk.
Köszönöm a majd 150 fős tagság bizalmát, amivel vezetőként
megtisztelnek.
Úgy érzem, most életem egyik legkiegyensúlyozottabb időszakát élem.
Harmadik ciklusban vagyok főállású alpolgármestere Kisújszállásnak, a
városfejlesztés és a városüzemeltetés a fő feladatom. Büszke vagyok az
elmúlt évtizedben megvalósított beruházásainkra: például a Kumánia
Gyógy- és Strandfürdőre, a Hotel Kumániára, az Ifjúsági Szálláshelyre, a
városközpont, benne a Vigadó felújítására, megszépült középületeinkre,
köztereinkre, és büszke vagyok a szakmaiságot elváró képviselő-testületre,
valamint a hivatali szakemberek együttműködő, a beruházásokat
összefüggéseikben és kihatásaikban is értelmezni tudó, csapatmunkában
dolgozó osztályaira, melyek közül én elsősorban a Városfejlesztési
Osztállyal tartom a kapcsolatot. E közösségeknek nagy szerepe volt abban,
hogy Kisújszállás tavaly elnyerte a városfejlesztés legrangosabb országos
elismerését, a Hild-díjat. Jó érzéssel tölt el, hogy egyszerre dolgozhatok a
város irányításában és civil szervezeti vezetőként a helyi közéletben
Kisújszállás fejlesztéséért, hagyományainak megóvásáért, lakóinak
elégedettségéért. Szeretem a munkámat, és úgy érzem, a helyemen vagyok.
Hiszek a közösségek erejében, és hiszem, hogy jó szakmai és közösségi
együttműködéssel helyt fogunk állni továbbra is, az új projektjeink
küszöbén.”

Zsemberi István 1999 óta főépítésze Kisújszállásnak. Kezdettől fogva
szívén viselte városunk területrendezési (településszerkezeti,
szabályozási tervek, helyi építési szabályzat) tervének alakítását,
fejlesztését. Megismerve a város és környezetének történelmét,
természeti, szellemi és tárgyi örökségeit, hagyományait, valamint
fejlesztési elgondolásait, arra törekedett, hogy javaslataival és
munkájával elősegítse a múlt értékeinek megőrzését, és ötvözze azokat a
mai kor követelményeivel. Lelkesen szorgalmazta a Városháza
műemlékké nyilvánítását, aminek eredményeként városunk legszebb
középülete 2014-ben el is nyerte e védettséget is jelentő műemléki
minősítést. Zsemberi István közel két évtizedes főépítészi munkájával
érdemben járult hozzá ahhoz, hogy 2016-ban Kisújszállás is helyet
kapott a Hild-díjas városok sorában.
E szép elismerés, a Podmaniczky-díj kapcsán arról kérdeztük, mit
jelent számára a munkája. Miben látja értékeit Kisújszállás mai városképi
arculatának, és milyennek szeretné látni – elsősorban építészként –
Kisújszállást a jövőben?
„Szerencsésnek mondhatom magamat, hogy azok közé tartozom, akik
számára a munka nem egyszerűen olyan feladatot jelent, amit csak a
megélhetés érdekében kell elvégezni. Erre mondják, hogy nem egyszerűen
munka, hanem hivatás. Ennél mégis többet jelent számomra, ami más
oldalról nézve nehézség is, nemcsak nekem, hanem a családom számára is.
Talán ez a legnehezebb kihívás: egyensúlyt teremteni.
Kisújszállás családias, barátságos hangulata nem választható el a város,
az emberek hagyományszeretetétől. Ez is részévé vált, illetve
meghatározza a település arculatát. Hosszan lehetne sorolni, mitől
otthonos egy város, építészszemmel nézve. Hozzátartozik a település
szerkezete, az utcák vonalvezetése, a zugok hangulata. A városközpont
szerencsés elhelyezkedése a Kálvin parktól, a Városházát körülvevő
megújult parktól, a gesztenyefákkal kísért Rákóczi úton át a nagyléptékű
fejlesztést megélt strand- és gyógyfürdőig, majd az Erzsébet királyné
ligetig. És természetesen a városközpont megőrzött és felújított szép
épületei, a történeti településrészként lehatárolt városrész utcáit kísérő
beépítés, ahol a város léptékét tekintve példásan sok épületet sikerült helyi
védelem alá helyezni, hogy minél több értéket őrizzünk meg a múltból.
Természetes igény, hogy új elvárásainknak megfelelően alakítsuk
lakókörnyezetünket, otthonunkat. Olyan városnak szeretném a jövőben is
látni Kisújszállást, ahol ezt úgy sikerül megvalósítani, hogy a múlt értékei
szerves részét képezik ennek, mert csak így érezzük kerek egésznek.
Vannak persze várostervezői (főépítészi) álmaim is Kisújszállással
kapcsolatban. Az egyik ilyen a Kálvin utca, Kálvin park történeti egységét,
hangulatát megőrizni, illetve a „sérüléseit meggyógyítva” egy léptékét és
történetiségét megőrző, visszaállító üzletutcát kialakítani.
A válaszok adta lehetőséggel élve szeretném megköszönni a városnak,
különösen a Városvédő és -Szépítő Egyesületnek, hogy kifejezték munkám
iránti megbecsülésüket azzal is, hogy jelöltek erre a megtisztelő díjra. És
nagy örömömre szolgált, hogy a jelölést követően, méltónak találtak rá.”
(Szerk. – Kocsisné Monoki Julianna)
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJBAN RÉSZESÜL: FÜLÖP GÁBORNÉ
Több évtizedes, kimagasló szociális
segítő, véradásszervező és karitatív
munkájának elismeréseként JászNagykun-Szolnok Megyei Szociális Díjban
részesült Fülöp Gáborné ny. gyógyszertári
asszisztens, a Karitatív Önkéntesek
Kisújszállási Egyesületének vezetője.
„Tudod Margó, te vagy a város Teréz anyuja”
– mondta egy alkalommal Fülöp Gáborné
Margónak egy ismerőse. Valóban, ő maga a
megtestesült jóság és kedvesség, minden
esetben ott segít, ahol és akinek csak tud. Őmaga azt vallja, hogy számára
az jelenti a legnagyobb boldogságot, ha őszinte mosolyt csalhat mások
arcára.
Szociális érzékenysége és empátiája gyermekkorára, neveltetésére
vezethető vissza. Abádszalókon született, édesapja először a kunhegyesi
járásbíróságon, majd pedig a Szolnok megyei bíróságon dolgozott
köztisztviselőként. Az apát otthonában is többen, többször felkeresték
kérdéseikkel és ő készségesen és szívesen segített. Margó ebben a
szeretetteljes és tettre kész családban nőtt fel, meghatározó szülői példát
látva. A család élete jelentősen megváltozott, amikor édesapja idejekorán
elhunyt. A gyerekeknek a továbbtanulásról le kellett mondaniuk, az
érettségi megszerzése után Margó az abádszalóki gyógyszertárban
kezdett el dolgozni és munka mellett végezte el a gyógyszertári
asszisztens képzést. 1967-ben férjhez ment, majd Kisújszálláson, a
Széchenyi úti gyógyszertárban dolgozott. Három gyermekük született, és
ugyancsak három unoka boldog, büszke nagyszüleinek mondhatják
magukat férjével együtt.
A családi élet teljessége mellett mindig is meghatározó része volt
életének a munka, az önképzés és a közösség segítése. A gyógyszertári
munkája során eltöltött évek alatt szívesen segített, teljes körű

felvilágosítást adott a gyógyszerekről. Folyamatosan képezte magát:
konferenciákra járt, 1983-ban Sopronban gyógyszerkiadó
szakasszisztens képesítést szerzett. Tagja volt az Tudományos
Ismeretterjesztő Társulatnak, szívesen végzett egészségügyi
ismeretterjesztést, előadásokat tartott, az Autóközlekedési
Tanintézetben (ATI) az elsősegélynyújtást is tanította. 1984-ben megírta
a város gyógyszerésztörténetét, amivel benevezett a „Ki tud többet
városa gyógyszerésztörténetéről?” elnevezésű pályázatra, ami
elmondása szerint későbbi közéleti tevékenységének kezdetét jelentette.
Bár munkáját nagyon szerette, újabb lehetőség érkezett, így
áthelyezéssel 1988-tól a Magyar Vöröskereszt Területi Szervezetének
titkáraként tevékenykedett egészen 2009-ig, a Vöröskereszt
átszervezéséig, ami nyugdíjas éveinek kezdetét jelentette. Az itt eltöltött
két évtized alatt tagokat, véradókat toborzott, véradásokat és
tanfolyamokat szervezett., támogatta a rászorulókat. Munkájáért az
országos szervezettől a Vöröskereszt Szolgálatáért és a Véradás
Szervezéséért Ezüst Emlékérmet vehetett át.
Margó számára a szociális munka és az egészségügy összeforrott,
szívügyeként kezeli a mai napig is. Nyugdíjazásakor érezte, hogy még
nem pihenhet, látta, hogy még szükség van az aktív munkájára, így 2010
januárjában megalapította a Karitatív Önkéntesek Kisújszállási
Egyesületét, mely több korosztály összefogásával a különböző
rendezvények elmaradhatatlan támogatója. A jelenleg 72 tagot számláló
egyesület aktív szerepet tölt be a város közösségi életében, mindemellett
adományokat gyűjt a rászorulóknak, és támogatja a természeti
katasztrófák károsultjait. – Nemcsak karitatív, hanem kreatív
tevékenységet is folytat, több alkalommal volt már kiállítása is az általa
készített gyöngyékszerekből.
Fülöp Gáborné azon szerencsés emberek közé tartozik, akiknek a kor
nem szab határokat; fáradhatatlan, erejét és lendületét munkájából, az
emberek szeretetéből meríti.
Füleki Réka

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ ELISMERÉSBEN RÉSZESÜL:
SZŰCS ISTVÁN ASZTALITENISZ-EDZŐ ÉS SAKKOZÓ
Kiváló sportemberi példájáért, a
Kisújszállási Sportegyesület Asztalitenisz
Szakosztályának eredményes vezetéséért
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Testnevelési és Sport Díj elismerésben
részesül Szűcs István asztalitenisz-edző
és sakkozó.
Szűcs István gyermekkora óta sportol, és
minden sportágban sikeres volt, amit
kipróbált.
Különösen
szerette
a
labdajátékokat, később eredményesen
atletizált, magas- és távolugrásban kimagasló eredményeket ért el.
Nem csoda, hogy élete szorosan összefonódott a sporttal. Több
évtizede eredményesen vezeti az asztalitenisz szakosztályt, valamint egy
igen fontos szerepet, az utánpótlás-nevelést is magára vállalta. Közel
negyven éve tagja a kisújszállási sakkcsapatnak, amelyben
eredményeivel szintén jelentősen hozzájárul a csapat sikereihez.
Mindezeken túl elnökségi tagja a Kisújszállási Sportegyesületnek.
Valahányszor beszélgetek Mesterrel, azaz Szűcs Istvánnal, mindig
mosolygósabb lesz a napom, derűsebb a hangulatom. Hihetetlen
életigenlés, nyitottság és biztatás árad belőle, ami élete minden területén
meghatározó. Bizonyára érzik ezt csapattársai, tanítványai is, és ez a
mentalitás a kulcsa a sikereinek, eredményeinek, amelyekből nagyon
szép gyűjteményt tudhat magáénak. Mindezekért 2009-ben Kisújszállás
Város Sportjáért Díj elismerésben részesült. Hitvallása a sportról semmit
sem változott:

„Gyerekkoromban a sport pusztán örömforrást jelentett. A mozgás
élvezetén túl lehetőséget adott a sikerre. A sikerért érdemes volt edzeni,
akár szenvedni is. Akkor persze nem töprengtem a dolgok mikéntjén és
miértjén. Tettem a dolgom. Gyakran elgondolkodom azon, hogy micsoda
szerencsém van abban, hogy a sport szeretete betöltötte az életem, hisz
általa az embernek az izmain kívül olyan lelki képességei is fejlődnek,
amelyek az élet más területein is elengedhetetlenül szükségesek.
Minden sportoló tudja, hogy hiába a tehetség, ha nem párosul kitartó,
áldozatos munkával, nincs siker. Azt is meg kell tanulnia mindenkinek,
hogy sokszor a kemény munkával sem jár karonfogva a dicsőség. Ezt is el
kell tudni viselni.
A sportoló megtanulja tisztelni önmagát, a másik embert, s azt is
megtanulja, mi az, ami nem érdemel tiszteletet. Kialakul a tiszta,
emberséges értékrendszere, ami mentén könnyebb eligazodni az életben. A
sport egyenlő emberek között állítja fel a kizárólag teljesítményen alapuló
rangsort. Ez jó. Ez megnyugtató.
A sport közelebb hozza egymáshoz az embereket. Eltérő társadalmi
helyzetben lévők kerülhetnek általa közeli kapcsolatba. Lehetőséget ad
arra, hogy előítéletektől mentesen, kizárólag a tevékenysége során
megismert tulajdonságai alapján ítéljük meg a másikat.
Sok jó embert ismertem meg a sport révén, sokat érzek közülük
barátomnak, akikkel szívesen vagyok együtt pályán kívül is. Köszönöm
nekik, hogy velem vannak, voltak. Úgy gondolom, hogy az én kitüntetésem
nekik is szól, nekik is köszönhetem, hisz mi lennék én nélkülük?”
Orosné Szabó Erika
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJBAN RÉSZESÜL:
A KISÚJSZÁLLÁSI FIZIOTERÁPIÁS SZAKERENDELÉS KOLLEKTÍVÁJA
A betegek gyógyítása iránti elkötelezettséggel, szakszerűséggel és
empátiával több mint két évtizede végzett lelkiismeretes
tevékenységének elismeréseként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Egészségügyi Díjban Részesül a Kisújszállási Fizioterápiás
Szakrendelés Kollektívája.
A fizioterápia már több mint negyed évszázada szolgálja a lakosságot.
1990-ben kezdődött meg a szakrendelés dr. Gyányi Margit belgyógyász,
fizioterápiás szakorvos kezdeményezésére és vezetésével az egykori
bölcsőde épületében. Nagy szükség volt a szakrendelés beindítására,
mert a mozgásszervi megbetegedések sajnos egyre gyakrabban
fordultak elő, és az ezzel küzdő betegeknek nehézséget okoz a mozgás. A
gyógyító munka feltételeit az alapoktól kellett kezdeni, mert az épület
korábban nem rendelőként működött, hiányoztak a szükséges eszközök,
és biztosítani kellett a megfelelő szakemberek, asszisztensek képzését is.
A kezdetektől nagy utat járt be a gyógyító tevékenység: 1990
szeptemberében a legszükségesebb eszközökkel vette kezdetét a
kezelés. Időközben apró lépésekkel, folyamatosan sikerült a szolgáltatás
minőségét emelni, a rendelő épületét és a felszerelést, műszereket
modernizálni. 2002 fontos mérföldkő volt a mozgásszervi
megbetegedések gyógyításában: Gyányi doktornő felügyeletével száz
önként jelentkező kisújszállási közreműködésével vizsgálták a strand
vizének gyógyhatását. A klinikai vizsgálat során felmérték a résztvevők
állapotát a kezelés előtt és
után is. Az eredmények
alapján a kisújszállási termálvizet 2002-ben minősítették gyógyvízzé. Az építő
munkának köszönhetően a
fizioterápiát 2009-től (a
gyógymedence
lefedése,
téliesítése után) kiegészítette
a balneo-fizioterápia.
A 2012. május 1-jei
átadásra megújult a fürdő,
épült egy 30 szobás,
akadálymentesített szálloda,
illetve modern gyógyászati

részleget is kialakítottak. A fizioterápiás szakrendelés és a kezelések
2012 decemberétől működnek a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő
keretein belül, melynek megszervezésében szintén nagy szerepe volt dr.
Gyányi Margitnak. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a betegek
számára ma már elérhetőek az elektroterápiás és ultrahang-kezelések, a
mágnesterápia, a hydrosun-sugárzó fényterápia, a nyirokmasszázs, a
gyógytorna és a négyrekeszes galvánkezelés. A fürdőgyógyászati
szolgáltatások teljes skálája megtalálható – a medencefürdő, a kádfürdő,
az iszappakolás, a súlyfürdő, a szénsavas fürdő, az orvosi gyógymasszázs,
a víz alatti vízsugármasszázs (tangentor), a víz alatti csoportos
gyógytorna, valamint a 18 éven aluliak gyógyúszása is.
A szakellátás története jól jelzi, hogy a gyógyító tevékenység mellett
milyen hatalmas munka folyt a háttérben, ahol az újabb és újabb
elképzelések megszülettek, és a kitartó munkának köszönhetően meg is
valósultak. A fizioterápia valóban komplex kezelés lett, ahol személyre
szabottan lehet kombinálni az egyes fizioterápiás kezeléseket, így érve el
a legjobb gyógyhatást. A szakrendelés kollektívájának közös,
lelkiismeretes munkája, betegek iránti elkötelezettsége miatt a gyógyító
munkát végzők ma már nemcsak Kisújszállás, hanem az egész megye
lakosságát is szolgálják, illetve a felépült gyógyszállodának köszönhetően
az ország távolabbi pontjairól is tudja fogadni a betegeket. Nagy
hangsúlyt helyeznek a megelőzésre, az egészséges életmódra nevelésre.
Az itt dolgozók jól tudják, hogy nemcsak a testet, hanem a lelket is
gyógyítani kell – a nagy
betegforgalom mellett van
erejük a kedvességre, a
megértésre, néhány biztató
szóra. Természetesen a
türelem, a jó szándék, a
kedves szavak nem csak a
betegeknek jár, az itt
dolgozók jó légkörben,
egymást segítve, támogatva
tudnak dolgozni. Az elnyert
megyei díj együttműködő,
szakszerű, pontos munkájuk
elismerése.
Várócziné Dr. Daruka Andrea

KISÚJSZÁLLÁS: IDŐSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT
Kisújszállás Város Önkormányzata kiemelkedő idősügyi
tevékenységének elismerésére – 2010 után újra – elnyerte a JászNagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által adományozott
„Idősbarát Önkormányzat” címet.
Kisújszállás állandó lakosainak közel harminc százaléka 60 év feletti. Ez
az önkormányzat számára több feladatot is jelent. Az időskorú
lakosságra való odafigyelésnek alapjait elsősorban a közösségi lét
elősegítésében, valamint az egészségügyi és szociális ellátások
elérhetőségének biztosításában látjuk.
A közösséghez való tartozást az önkormányzat azzal segíti elő, hogy
minden évben támogatja a helyi, többségében idős tagokat is magukba
foglaló civil szervezeteket programjaik megvalósításában, a város
közügyeivel foglalkozó lakossági fórumokat szervez, kulturális,
közösségi programokat kínál, például hagyományőrző rendezvényeket,
elszármazottak, öregdiákok találkozóját, idősek napját,
hangversenyeket, kézműves kiállításokat. Minden évben bevonja az
önkormányzat az idősek klubjait a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál
megrendezésébe is. A helyi médiában rendszeren tájékoztatjuk a város
ügyeiről a lakosokat, és helyet adunk az általuk készített írásoknak is.

Elősegítjük, hogy az idős helytörténészek ismereteiket, emlékeiket helyi
kiadványokban – kalendáriumokban, önálló kötetekben – publikálják.
Az idősek mindennapjait tesszük könnyebbé azzal, hogy mind több
egészségügyi és szociális ellátási forma elérhető a városban. Az
egészségügyi alapellátáson túl van a városban belgyógyászati,
nőgyógyászati, szemészeti, ortopédiai és ultrahang-szakrendelés, van
fizioterápia, laboratórium, és vannak fürdőgyógyászati ellátások is –
többnyire az új Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben.
Biztonságot jelent az időseknek és hozzátartozóiknak is, hogy
kérésükre házhoz viszik az ebédet, járhatnak az Idősek Klubjába,
kérhetnek házi gondozást, vagy éppen igénybe vehetik a szociális
otthoni ellátást. Az önkormányzat pályázati forrásból javította ezen
ellátások egy részének működési feltételeit.
Az is segítség, hogy Kisújszálláson az egyedül élő, 70. életévüket
betöltött lakosoknak nem kell kommunális adót, sem szemétszállítási
díjat fizetniük. Azt pedig, hogy a 75 éven felülieknek karácsony előtt
ajándékcsomagot ad az önkormányzat és ajándékkosárral köszönti a
90., 95. és 100. születésnapjukat ünneplő szépkorúakat, reméljük, az
odafigyelés kedves gesztusaként értékelik.
Kecze István polgármester
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JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJBAN RÉSZESÜL:
A MELLOFON FÚVÓSEGYÜTTES
A megyei művészeti életben másfél évtizeden át végzett kiváló
fúvószenekari tevékenységének, számos hazai és külföldi
fellépésének, a város és a megye jó hírének öregbítése
elismeréseként Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjban
részesül a kisújszállási Mellofon Fúvósegyüttes.
Kisújszállás és immáron a megye zenei életének is meghatározó
szereplője a Mellofon Fúvósegyüttes, mely az 1920-as években működő
levente-, vasutas- majd tűzoltózenekarok örököse. A ma működő
zenekar 2000-ben alakult meg az akkori zeneiskola közbenjárásával és
Szálkai János kürttanár vezetésével.
Az együttes az iskola egykori és mai növendékeiből, valamint
tanáraiból állt össze, azóta is lelkesedéssel és töretlen lendülettel
játszanak együtt. A 25 fős fúvószenekar aktív, lendületes művészeti
közössége több korosztályt fog össze, a legfiatalabb tag 12 éves, a
legidősebb pedig már 70 év fölött jár. Jó az együttműködés a zenekar
tagjai között, a fiatalabbak számára példaértékű a felnőttek szava.
Az együttes tagjai
szívesen és örömmel
játszanak
ünnepségeken és
szórakoztató
rendezvényeken
egyaránt. Számos városi
ünnepség, rendezvény
elmaradhatatlan
résztvevői, de önálló,
egész estét betöltő
műsorral is
elkápráztatják a
közönséget.
Sokoldalúak: ha
szükséges, menetzenét
játszanak, szabadtéri
koncerteket adnak, a

karácsonyi hangversenyen muzsikálnak. A zenekar fennállása óta három
zenekari fesztivált szervezett, illetve harmadik éve szervez nyári tábort a
zeneiskolán belül az utánpótlás kinevelése és a zenekar tagszámának
növelése érdekében.
Elvitték már a fúvószene örömét a Nagykunság és a megye több
városába, a fúvószenekarok abonyi, regionális találkozójára, többször
szerepeltek a Debreceni Virágkarneválon, felléptek a debreceni Cívis
Korzón is. Nemzetközi színpadon is öregbítették városunk hírnevét;
jártak már városunk ausztriai testvérvárosában, Eberschwangban,
2014-ben pedig az olaszországi Giulianovában megrendezett
fúvószenekari és mazsorett fesztiválon mérettették meg magukat, mely
versenyen a zagyvarékasi és nádudvari mazsorettekkel együtt a legjobb
koreográfiáért járó különdíjat nyerték el.
A kisújszállási Mellofon Fúvósegyüttes 2005 óta működik együtt a
püspökladányi Csenki Imre Művészeti Iskola Fúvószenekarával. A két
együttes egymást kiegészítve és erősítve ajándékozza meg hallgatóságát
fellépéseivel. A környező települések egyre gyakrabban hívják meg az
együttest
rendezvényeikre.
Repertoárjuk széles:
játszanak indulókat,
operettet, tánczenét,
latin dallamokat,
filmzenéket, slágereket.
Fellépéseik
mindannyiszor
feledhetetlen élményt
nyújtanak a
közönségnek. Játékuk
lendülete, fellépéseik
derűs, vidám hangulata
magával ragadja a
közönségét. Boldogabb
lesz tőlük a világ.
Füleki Réka

31. Városszépítő tábor június 19-23-án
Ebben az évben új táborvezetés szervezte a 31. tábort. A Városvédő és
-Szépítő Egyesület idei tisztújító közgyűlésének döntése értelmében
Erneszt Antal Pál került ennek a nagy múltú tábornak az élére, aki
kollégáival, az elnökség tagjaival, tagtársaival igyekezett a korábbiakhoz
hasonló színvonalú értékmegőrző tábort létrehozni.
A június 19-ei megnyitót a kötelező munkabiztonsági-tűzvédelmi
oktatást sok-sok tevékenység követte. Elevenítsük fel, hogy az 1440
munkaórában milyen szerteágazó munkát végzett az a 63 gyermek és 40
felnőtt, akik bekapcsolódtak az idei táborba:
- elvégeztük az extrémsportpálya kerítésének festését,
- lefestettük a gimnázium és a lelkészi lakás előtti kerítést,
- a Kossuth-iskolában kerítést festettünk, a Kálvin parkban és az
Arany-iskola udvarain padokat,
- több helyen lenolajjal védtük a különböző fafelületeket, így a
pásztorkodás emlékhelyén, a városban és a határban lévő jelölő
tábláknál, a Bárány kútnál, a Kunkapunál lenolajoztak a gyerekek,
felnőttek. A Bárány kút fa tartószerkezetének festését is elvégeztük,
ugyanitt tetőt is javítottunk,
- megtisztítottuk és lefestettük a beton hirdetőoszlopokat a
vasútállomásnál és a főutcán,
- terveztük és megvalósítottuk az egykori városi, egyházi elöljárók, a
pedagógusok sírjainak, illetve a katonasírok gondozását a Déli és
Nyugati temetőkben,
- a táborozók munkájának köszönhetően megtisztult az Illéssy-

sírkert, amelynek kerítése új festést kapott,
- a zsidó temetőben újabb tereprendezést végeztünk, és
kertészkedtünk az Arany-iskola udvarán is,
- a Kossuth-iskolában könyvet pakoltunk, termet rendeztünk, az
Arany-iskolában virágokat ültettünk,
- jelen voltunk a Kumánia strandfürdő területén is, ahol kisebbnagyobb csoportokban stéget és kerítést festettünk.
Pénteken a táborzárás alkalmával közösen emlékeztünk meg a
holokauszt áldozatairól. Délutánonként különböző lehetőségekből
választhattak a táborozók. Hétfőtől szerdáig tanári felügyelet mellett
strandoltak a gyerekek, csütörtökön az érdeklődők megtekintették a
kenderesi Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítótermet, pénteken pedig
mozifilmet néztünk meg a Vigadóban.
A tábor sikerességének elengedhetetlen része, hogy több helyről
kaptunk támogatást, felajánlást. Városunk önkormányzata, általános
iskoláink alapítványai, az Arany Diák Alapítvány és az Összefogással a
Kossuth Iskolás Gyermekekért Alapítvány tábori támogatást biztosított.
Adományával segítette a tábort Molnár Imre települési képviselő és Nagy
Gy. Róza, egyesületünk korábbi ügyvezető elnöke. Köszönjük az önzetlen
segítséget a Kunszöv Textilruházati Kft.-nek, az ELEGANT-KEVE Kft.-nek,
a Globál-Home Trade Kft.-nek, a Vigadó Kulturális Központnak, a
Kumánia Gyógy-és Strandfürdőnek, a Városgazdálkodási Nonprofit Kft.nek, az Optibusz-CityKft.-nek és a Kisúj étteremnek.
Erneszt Antal Pál táborvezető
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Magyarok Kenyere
Kisújszálláson
Július 15-én Kisújszállás adott otthont az
immáron hetedik éve megrendezésre kerülő
Magyarok Kenyere Program megyei
búzagyűjtő napjának. Az ünnepi rendezvényt
Varga Miklós énekes műsora nyitotta, majd
Kecze István polgármester köszöntötte a
résztvevőket és emlékezett meg a kulturális
Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
emlékév keretében a reformáció 500., a város
miniszter,
országgyűlési képviselőnk
újratelepülésének 300., illetve Arany János és
Nagy Imre költők születésének 200. a búzához kötődő hagyományainkról szólt
évfordulójáról. Megköszönte, hogy a Magyarok
Kenyere rangos rendezvénynek ebben az évben
Kisújszállás adhatott otthont.
Ezt követően Hubai Imre Csaba, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok
megyei elnöke osztotta meg gondolatait. Prof.
Korinek László, a Magyarok Kenyere Program
ötletgazdája számot adott a program
létrejöttének hátteréről, az elmúlt évek
eredményeiről, s a begyűjtésre került búzaadományok felhasználásáról. Hubai Imre, a
Kecze István,
Nemzeti Agrárkamara vidékfejlesztésért felelős
Kisújszállás polgármestere
országos alelnöke kifejezte köszönetét
mindazoknak, akik adakoztak. A Nagykun
Bandérium lovasai Horváth György vezetésével
lovas fogatokon hozták meg az új búzát. A JászNagykun-Szolnok Megyei gyűjtőpontokon a
következő felajánlásokat tették a gazdák:
Kisújszálláson 415 felajánló 82.448 kg-ot,
Jászberényben 198 felajánló 32.160 kg búzát
ajánlott fel a Magyarok Kenyere Programban.
Összesen 613 felajánló 114.608 kg búzával
járult hozzá a programhoz. Végezetül dr.
Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
Az ünnepségen díjak átadsára is
emlékezett meg a búzához kötődő
sor került
hagyományainkról, felidézte, hogy „nekünk,
magyaroknak, nagykunoknak a búza életeket
hordozó szimbólum, közös történelmünk jelképe”.
A rendezvényen fellépett a Mellofon
Fúvósegyüttes, Angyal Ferenc citerazenész és a
48-as Olvasókör népdalkörei. Tárogatón játszott
Sikó Ferenc tárogatóművész. Az ünnepi program
zárásaként Kecze István átnyújtotta a stafétát,
stílusosan egy sütőlapátot Balogh Gyulának,
Abádszalók polgármesterének, hogy egy év
múlva náluk ünnepeljük a Magyarok Kenyerét.
KENYÉRÜNNEP
Lovas kocsikkal hozták a búzát
A búzagyűjtő nap után kenyérünneppel
folytatódik városunkban a Magyarok
Kenyere program. Augusztus 19-én,
szombaton 17 órakor ismét
a Rendezvénytérre várjuk az érdeklődőket,
ahol Halász János országgyűlési képviselő
mond ünnepi beszédet. Ezután műsor,
jó hangulat várja a vendégeket,
és természetesen „új kenyér”.
Este 19 órakor pedig egy ígéretes produkciót
tekinthetnek meg:
Az eső sokaknak nem szegte kedvét
„… DE ŐK ITTMARADTAK VESZTEG…”
című táncjátékát adja elő a Nagykun
Támogatók:
Táncegyüttes és a sepsiszentgyörgyi
Kincskeresők Néptáncegyüttes.
Kisújszállási Gazdakör
Füleki Réka

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárkamara
Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke
köszöntötte a jelenlévőket

Prof. Korinek László,
a Magyarok Kenyere program ötletgazdája

Balogh Gyula,
Abádszalók polgármestere

Felléptek a ’48-as Olvasókör népdalkörei

Fellépett a Mellofon Fúvósegyüttes
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Z. Kovács Kálmán emlékezete (1941-2017)
Osztálytársak voltunk. Háborúban
született gyerekek, akiket 1948-ban
Apostol Gábor tanító úr vett gondjaiba. A
közel 50 fős osztályból igazi összetartó,
önzetlen közösséget nevelt. A 2016-os,
hatvanadik évi osztálytalálkozón is szinte
minden osztálytársunk megjelent,
Kálmán is. Ő Budapesten tanult tovább a
MÁV intézetében, pályafenntartási
techni-kusként végzett. Első munkahelye
a városi tanács építésügyi osztálya volt,
majd több helyi szövetkezetben,
kommunális üzemben dolgozott. Folyamatosan képezte magát.
Munkája mellett mindig vállalt társadalmi megbízatást. Részt
vett az 1987-ben alakult Városvédő és -Szépítő Egyesület
munkájában, 1998-ig ő látta el a titkári teendőket. 1992–94 között
a Városi Tűzoltó Egyesület elnöki tisztét is betöltötte. Helytörténeti
kutatással is foglalkozott. 1995-ben megalakította, majd vezette a
Koronakert Baráti Kört, végezte Kisújszállás kertgazdálkodási
múltjának feltárását. Eközben Bana Sándornéval szerkesztették
meg a témában a Helytörténeti füzetek sorozat 11. és 12. kötetét.

Családszerető volt, talán az emberek gondjai felé fordulás
készsége is innen indult, mikor egyesületeket, közösségeket
szervezett, irányított. Az embertársai iránti empátia vezethette,
amikor 2002-ben megszervezte, majd hosszú éveken át irányította
a Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesületét. Talán itt,
éppen e szervezet gondozásában bontakozott ki áldozatkész,
önzetlen egyénisége. Élete értelmévé vált a közösség szolgálata.
Úgy érezte, itt tud legtöbbet segíteni embertársain, akik ezt őszinte
szeretettel viszonozták.
Tevékenységéért a Városvédő és -Szépítő Egyesület 1999-ben
Gaál Kálmán-díjat adományozott számára, az Önkéntes Tűzoltók
Egyesülete pedig Szolgálati Éremmel ismerte el 25 éves,
egyesületben végzett munkáját. A város önkormányzata 2006-ban
Pro Communitate Urbis Díjjal tüntette ki Kálmánt a város
közösségért végzett szolgálataiért.
Ez év nyarán csendben eltávozott közülünk. A temetésén
megjelent nagy számú közönség is biztosíték arra, hogy
közösségépítő munkájáról nem fognak elfeledkezni.
Nyugodjék békében.
Dr. Ducza Lajos

Gondolatok kapubejárók építéséről, fakivágásokról és születésnapi ajándékötletekről
A címből talán elsőre nem lehet következtetni arra, hogy miről is
szeretne gondolatokat megfogalmazni e cikk írója, de az elmúlt időszak
történései megerősítették, hogy ismételten fontos felhívni a figyelmet
néhány, a közutakkal kapcsolatos jogszabályra.
Több alkalommal is tapasztaltuk, hogy egyre többen újítják fel a
kapubejárójukat, vagy éppen új bejárót építenek, ami egyrészt
dicséretes, hiszen a kapubejárók karbantartásának kötelezettségét
nemcsak az egyik helyi rendeletünk, de törvény és végrehajtási rendelet
is előírja. Ugyanakkor nem szabad elfelejteni, hogy e tevékenység csak a
közút kezelőjének hozzájárulásával végezhető. Ugyanez igaz a
fakivágásra, a faültetésre vagy éppen a közút területének – pl.:
valamilyen rendezvény miatt történő – nem közlekedési célú
igénybevételére, és még számos egyéb esetben. Sajnálatos módon több
konfliktus is eredt abból, hogy egy-egy közút területét érintő tevékenység
észlelését követően figyelmeztettünk, felszólítottunk. Ezekben az
esetekben többször elhangzott az, hogy nem értik, miért kell már megint
ennyit papírozni, és miért„kötekedik” a hivatal.
Szeretnénk megjegyezni, hogy nincs másról szó, minthogy
betartatunk egy közel harmincéves jogszabályt. A közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvényben foglaltak értelmében külterületen és
belterületen egyaránt a közút területén, és azon kívül bizonyos
tevékenységek csak a közút kezelőjének hozzájárulásával
végezhetők. Ennek nem a „papírgyártás” az oka, hanem a közutaknak,
a közúti közlekedés biztonságának megóvása és védelme, valamint
az, hogy a tervezett tevékenység szakszerűen valósuljon meg. Utóbbira a
legegyszerűbb példa, hogy nem mindegy, milyen átmérőjű áteresz és
milyen lejtéssel kerül megépítésre egy bejáró építésekor. A nem
megfelelő átmérőjű vagy szintezés nélkül elhelyezett áteresz
meggátolhatja a csapadékvizek szabad elfolyását, feltorlódást okozhat.
Mindezek igen nagy veszélyt és bosszúságot okozhatnak egy-egy nagy
esőzés során, hiszen senki sem szeretné, hogy egy rosszul megépített
bejáró miatt az ingatlanja vagy éppen a szomszédos ingatlan előtti
árokban duzzadjon fel a csapadékvíz.
A már említett jogszabály írja elő azt is, hogy a közút területének
határától számított, külterület esetében tíz méter, belterület
esetében két méter távolságon belül történő faültetés vagy
fakivágás szintén csak a közút kezelőjének a hozzájárulásával
végezhető. Mindemellett természetesen a közterület igénybevételének,

használatának, és a közterületi fák, cserjék telepítési szabályairól szóló
önkormányzati rendeletben foglaltakat is be kell tartani.
Fontos azt is megemlíteni, hogy a törvényalkotó szankciókat is
megfogalmazott a már említett törvényben, így például, ha az
útcsatlakozást hozzájárulás nélkül, vagy nem a hozzájárulásban
foglaltak szerint létesítették, a közlekedési hatóság az
útcsatlakozás tulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy
átépítésére kötelezheti.
Mindezen gondolatok miatt kérjük, hogy mielőtt a közutak területén,
vagy a közutak mellett valamilyen beruházást, tevékenységet
megkezdenek, érdeklődjenek a közterület-felügyelőknél, vagy a
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 21-es irodájában, hogy a
tervezett tevékenység végzéséhez szükséges-e a közút kezelőjének
hozzájárulása vagy sem.
Bár meglepő lehet, de ma már nagy biztonsággal meg tudjuk tippelni,
hogy valaki a városban éppen a kerek évfordulójú születésnapját, pl. a
harmincadikat ünnepelte, és különös módon azt is, hogy a
„Sebességkorlátozás 30 km” közúti jelzőtáblát kapott ajándékba, mert
éppen egy ilyen közúti jelzőtábla tűnik el a városból. Sokszor azt is
tapasztaljuk a külterületi utak esetében, hogy egy-egy közúti jelzőtáblát
kidöntenek, ellopnak. Lehet azt mondani, hogy a 6-7 m széles úton nem
fér el a mezőgazdasági erőgépre szerelt, függesztett talajművelő eszköz,
vagy a kombájn vágóasztala, ezért ezekkel elsodorják az út szélén
található jelzőtáblát. Ugyanakkor fontos tudni, hogy arra nincs lehetőség,
hogy a táblát 2-3, vagy akár 5 m-rel beljebb helyezzük, mert a tábla
hatálya nem a szántóföldön rohangáló nyulakra vonatkozik, hanem a
közúton közlekedőkre. Ugyanakkor a kombájn vágóasztalát lehet és kell
is vontatni a közúton, és a függesztett talajművelő eszközök pont ezen
okok miatt összecsukhatók, ami a mai modern gépeknél pár perces
művelet.
Szeretnénk tájékoztatni, hogy a táblalopás vagy rongálás esetén
mindig rendőrségi feljelentést teszünk. A rendőrség ezekben az
esetekben nemcsak egy „egyszerű” lopás vagy rongálás miatt indít
eljárást, hanem a közlekedés biztonsága ellenni bűntett
elkövetésének megalapozott gyanúja miatt, amely már sokkal
súlyosabb következményekkel járhat a vétséget elkövetővel szemben.
Pintér Gyula , közszolgáltatás-szervezési ügyintéző
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Boldog születésnapot!

Június 10-én családi gyermeknapot rendeztünk a szülők segítségével a
bölcsődében. Nagy izgalommal készültünk, szép napsütésben állítottuk
fel a kölcsönkapott ugrálóvárakat. Egymás után érkeztek a
kisgyermekes családok, régi és új bölcsődéseink, akik boldogan vették
birtokba a játékokat.
A délután a kisújszállási Nagykun Táncegyüttes Bengecseg
csoportjának fellépésével kezdődött, mely megalapozta a jó hangulatot,
köszönjük a fellépő gyerekeknek és Kecskésné Herczegh Katának a
színvonalas műsort. Később megérkezett a bohóc, a nagyobb gyerekek
örömére, és alkalom nyílt nyuszisimogatásra is a Puskás család
jóvoltából. A gyermekek kreatívan dolgoztak a főzött gyurmával, és a
meghirdetett rajzversenyre is neveztek, különböző technikával dolgozó
kis művészeink szebbnél szebb alkotásokat készítettek, amit még
hetekig csodálhattak a bölcsisek. A kisebbek kipróbálhatták még az
arcfestést Gönczi Edit és Bolgovics Anna jóvoltából, míg a nagyobbaknak
Edit szép henna motívumokat készített. Rázsó Judit egész délután ügyes
kezekkel lufit hajtogatott a kicsik nagy örömére, köszönjük
fáradhatatlan munkájukat.
A hangosításról Bartha Kálmán gondoskodott, köszönjük. A büfében
a szülők által felajánlott péklángost, palacsintát, süteményeket és üdítőt
fogyaszthattak a vendégeink. A mentőautó és a tűzoltóautó megjelenése
minden kicsi figyelmét felkeltette, szívesen próbálták ki a járműveket, ki
sem akartak szállni a távozó autókból. A jó hangulatot kicsit megtörte az
esőfelhők érkezése, ami elmosta a tombolahúzás izgalmát is, de mégis
sok értékes tárgy, játék talált gazdára. A bölcsődés gyermekek nevében
köszönetet mondunk azoknak az önzetlen, segítőkész szülőknek,
nagylelkű támogatóknak, vállalkozóknak, akik segítettek az
előkészületekben, mind anyagilag mind munkával hozzájárultak a
gyermeknap megrendezéséhez. Köszönetet mondunk Molnár Imre és
Demeter Jánosné települési képviselőknek, akik felajánlásukkal, illetve
részvételükkel támogatták rendezvényünket. Külön köszönet illeti
Pappné Somogyi Anitát, régi szülőnket, valamint a jelenlegi szülői
munkaközösség csapatát, Fodorné Kecze Brigitta, Bálint-Németh Klára,
Gulyás Bernadett, dr. Kovácsné Tóth Katalin, Pardi Anikó, Fodor Tímea
szülőket, akik nagyon sokat segítettek a szervezésben és a
lebonyolításban. Akik eljöttek, reméljük, jól szórakoztak, és eljönnek
jövőre is. Köszönjük a bölcsőde valamennyi dolgozójának, hogy tették a
dolgukat. Köszönet illeti a bölcsődébe járó gyermekek támogató szüleit,
minden vállalkozót, egyéni adakozót, akik felajánlásukkal segítették az
intézményt. A befolyt összeget a bölcsőde játékeszközeinek pótlására
használunk fel.
Támogatók: Horváth Kert Vendéglő, Linda illatszer, Ecsedi
ékszerbolt, Sarok Bár, Kis-új-lap Kft., Kunfa Kft., Atlantisz Pizzéria, Vörös
Sárkány vendéglő, TOP 100, Győri motor, Molnár Imre, Demeter
Jánosné, Marady Optika, Kovács család, Stílus Papírbolt, Imre Judit,
Kunszöv, Urbán János, Gönczi Edit, Rázsó Judit, Emike virágbolt, Julcsi
Ajándék, Gyógynövénybolt, Pingvin Gyógyszertár, Zöldy Gyógyszertár,
Contarex, Balogh Károlyné, Topáz óra-ékszer, Prince divat, Szalay
Könyvkiadó, Szerencsejáték Zrt., Kisúj bolt, Filip Tibor, Czika Andrea,
Szakács Éva, Vatai Olga, a Kenderesi Óvoda, a bölcsődébe járó
gyermekek szülei.
Az intézmény nevében: Horváthné Szabó Edit bölcsődevezető

90. születésnapján gyermekei, unokái, és hat dédunokája köszöntötte
Kása Lajosné Farkas Juliannát. A köszöntésre Tatár Zoltán
alpolgármester úr és dr. Szél András aljegyző úr érkezett a családi
körben lévő Julianna nénihez. Átadták az önkormányzat jókívánságait, a
miniszterelnök úr emléklapját és egy szép ajándékkosarat. A régi
időkről beszélgetve Julika néni elmesélte, hogy fiatal lány korában
Kisújszálláson szobalányként szolgált, később a mezőgazdasági munka
töltötte ki dolgos éveit. Miután férjhez ment, a „Gástyás” nevű
gátőrháznál szolgáltak, laktak húsz évig. A háza körüli könnyebb
munkákat még ma is elvégzi. Jó egészséget, szép éveket kívánunk!
Pádár Kálmánné

Nyári tábor
a Baptista Alapfokú Művészeti Iskolában
Az előző évek jó tapasztalataira alapozva ezen a nyáron is
megrendeztük művészeti táborunkat. A június 24-30-ig tartó tábor
különlegessége az volt, hogy az idén mindhárom művészetág
növendékei közösen vettek részt a különleges élményt nyújtó
programokban.
A táborlakók a hét folyamán kamaramuzsikáltak, a képzőművészeti
műteremben gipszformákat és álarcokat festettek, majd élettérbe
helyezték. A gyerekek csapatépítő és drámapedagógiás játékokban
vettek részt, valamint kalárist fűztek, vásznat festettek és gyöngyből
ékszereket készítettek. A táborban több ponton összekapcsolódtak a
programok: játékban, mókázásban, közös éneklésben és táncolásban is.
Június 30-án került sor a táborzáró vigadalomra, a város központjában
található Zenepavilonban. A koncert helyszínét a hét folyamán készített
műalkotásokkal díszítettük. A művészeti táborral lehetőséget
nyújtottunk a gyerekek szabadidejének igényes és kreatív eltöltéséhez.
A
támogatásáért
köszönetet
mondunk
a
Baptista
Szeretetszolgálatnak, Kisújszállás Város Önkormányzatának és a
Kisújszállási Baptista Gyülekezetnek.
Széplaki Edit igazgató

Kedves gyerekek és szülők!
A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet
a 2017/2018-as tanévre zeneművészet ágban az alábbi hangszerekre:
furulya, fuvola, gitár, gordonka, hegedű, népzene, ütős hangszerek, kürt,
trombita, klarinét, oboa, szaxofon, zongora, szintetizátor, népi ének,
magánének, valamint, néptánc és képzőművészet tanszakokra.
Beiratkozás: augusztus 29-31. 14.00 – 18.00 óráig
a Zeneiskolában.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete
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Tájékoztatás rendezvények ideje alatti
forgalomkorlátozásokról

2017. szeptember 23. Kisújszállás
Városháza park és környéke
PROGRAMELŐZETES
KÁPOSZTÁS ÉS BOGRÁCSOS ÉTELEK
FŐZŐVERSENYE
(Jelentkezési határidő: szeptember 15., Vigadó)
NÉPTÁNC- ÉS NÉPZENEI GÁLA
BETYÁRTANODA, HAGYOMÁNYŐRZŐ KELEVÉZEK,
KEREGE HAGYOMÁNYŐRZŐ CSOPORT
MESTERSÉGEK UTCÁJA
TINTALÓ CIRKUSZ, HÖRÖMPŐ CIRKUSZ
SZABAD LOVAGOK RENDJÉNEK TÁBORA
ZÖLD SÁTOR, ZÖLDSÉGKUPA

NAGYKUN ZENEUDVAR:
- NAGYKUNSÁGI NÉPDALKÖRÖK
ÉS CITERAZENEKAROK MŰSORA
- ETNOROM koncert
- BORDÓ SÁRKÁNY RÉGIZENE REND koncert
- CANARRO koncert
- DECIBAND házibuli
PÁLINKAVERSENY
KISÚJSZÁLLÁS (SZALMA) KÉPEKBEN
ÉNEKLŐ SZAKÁCSOK

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kisújszállás
újratelepülésének 300. évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő
Városnapok megnevezésű rendezvénysorozat ideje alatt az alábbi
forgalomkorlátozások bevezetésére kerül sor.
2017. augusztus 17-én, a „hazaérkezés napján” a RAKAMAZI
EMLÉKTÚRA FOGADÁSÁNAK és a GAÁL KÁLMÁN POLGÁRMESTER
SZOBRÁNAK AVATÁSA ideje alatt, 1600 és 1800 óra között a gépjárműforgalom
elől lezárásra kerül a Kálvin parkon átvezető, a Szabadság utcát és a Kálvin
utcát összekötő közút. A lezárás ideje alatt az érintett területen található
várakozóhelyek sem vehetők igénybe.
2017. augusztus 18-án, az „idő napján” 2000 órai kezdettel Magyarország
egyik legnépszerűbb koncertzenekara, a KOWALSKY MEG A VEGA lép fel
Kisújszálláson. A koncert helyszíne: Rendezvénytér. Tekintettel arra, hogy a
koncert belépődíjas, ezért augusztus 18-án, pénteken 1800 órától 2200 óráig a
Városháza parkja lezárásra kerül az alábbi módon:
A koncert bejárata: Városháza – könyvtár közötti szakasz. Lezárt terület:
Városháza Park – Tűzoltóságtól a Rákóczi utcáig, valamint a Városháza
’48-as emlékmű felőli sarkától a Rákóczi utcáig. A városközpontot és a
4201. jelű összekötő utat a Rákóczi utcán közelíthetik meg a járókelők.
2017. augusztus 19-én, az „élet napján” a tűzijáték ideje alatt, 2030 és 2200
óra között a gépjárműforgalom elől az Arany János utca az Illéssy utca – Kert
utca vonalától a Pillangó utca vonaláig kerül lezárásra.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a forgalomkorlátozások miatt fokozott
figyelemmel vegyenek részt a közúti közlekedésben. Megértésüket
köszöntjük.
Pintér Gyula, közszolgáltatás-szervezési ügyintéző

Jó estét nyár, jó estét Kisújszállás!

SZTÁRVENDÉGEK:

NYÁRBÚCSÚZTATÓ HANGVERSENYRE

- PETER SRAMEK
- SZABÓ ÁDÁM
- IRIGY HÓNALJMIRIGY
HORGÁSZNI TILOS! – bábelőadás
LOVAGI TORNA
HOOLIGANS koncert

várja a zenét, éneket szerető kedves közönséget
A kisújszállási Phoenix Vegyeskar
szeptember 7-én, csütörtökön 18.00 órakor,
a Zenepavilon mellett.
Vezényel: Lór-Kerekes Ágnes karnagy

A Vigadó Mozi augusztusi műsora
Jegyfoglalás: személyesen a Vigadóban vagy az 59/886-928/5 és az 59/885-184 telefonszámokon

Augusztus 19. (szombat) 16.00
MINDEN, MINDEN
amerikai romantikus dráma
Augusztus 19. (szombat) 18.30
A SETÉT TORONY
amerikai sci-fi kalandfilm
Augusztus 20. (vasárnap) 15.00
GRU 3.
magyarul beszélő, amerikai animációs
kalandfilm
Augusztus 23. (szerda) 18.30
A SETÉT TORONY
amerikai sci-fi kalandfilm
Augusztus 24. (csütörtök) 18.30

A SETÉT TORONY
amerikai sci-fi kalandfilm
Augusztus 25. (péntek) 18.30
ANNABELLE 2. – A TEREMTÉS
magyarul beszélő, amerikai horror
Augusztus 26. (szombat) 14.30
AZ EMOJI-FILM
amerikai családi animációs film
Augusztus 26. (szombat) 17.00
MINDEN, MINDEN
amerikai romantikus dráma
Augusztus 26. (szombat) 19.30
ANNABELLE2. – A TEREMTÉS
magyarul beszélő, amerikai horror

Augusztus 30. (szerda) 18.30
PAPPA PIA
magyar romantikus vígjáték
Augusztus 31. (csütörtök) 18.30
A SZERENCSE HÁZA
amerikai vígjáték
Szeptember 1. (péntek) 18.30
PAPPA PIA
magyar romantikus vígjáték
Szeptember 2. (szombat) 18.30
A SZERENCSE HÁZA
amerikai vígjáték
Bővebb információ a filmekről:
www.vigadokisuj.hu

14. oldal

Kisbíró
ŐSZI ELŐZETES

A Művelődési Központ és Könyvtár programajánlata
Október 20-án, pénteken 19 órakor a Vigadóban:

2017. augusztus 12.
70 éves a kisújszállási
Petőfi Vadásztársaság

TUDOD, HOGY NINCS BOCSÁNAT – HOBO József Attila estje

2017. szeptember 3. vasárnap

Belépő: 1500 Ft

Programjaink
8:00 óra - Hal- és vadételfőző-verseny kezdete
a Vadászház udvarán, a zsűri elnöke Horváth Ferenc mesterszakács

November 4-én, szombatos 20 órakor a Vigadóban:
MAGNA CUM LAUDE – akusztikus koncert
Belépő: október 27-ig 3900 Ft, október 28-tól 4300 Ft
November 14-én, kedden 18 órakor a Vigadóban:

Dr. CSERNUS IMRE ELŐADÁSA

Hírek a KUMÁNIÁBÓL
2017. augusztus 30-án és 31-én

SZEZONZÁRÓ KEDVEZMÉNY A KUMÁNIA
GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐBEN
Sulikezdés előtt strandolj egy utolsót!
14 év alatti gyerekeknek INGYENES a fürdőbelépő!

10:00 óra - Vadászati kiállítás megnyitó a Vigadó nagytermében
Megnyitja: Dr. Fazekas Sándor,
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési miniszter
A kiállítás keretében Kalmár Lajos és Pabar Zoltán
természetfotósok alkotásai is láthatók lesznek.
11:00 óra - Szervezett átvonulás a Vadászházba
11:30 óra - Megemlékezés a 70 éves Petőfi Vadásztársaságról
az udvari emlékoszlopnál, koszorúzás
Beszédet mond: Dr. Kovács Sándor,
az Országos Magyar Vadászkamara
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezetének elnöke

Hozd ki anyát, apát és a nagyszülőket is!
Házirendünk értelmében: 12 év alatti gyermek
csak felnőtt kíséretében látogathatja fürdőnket.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
Erzsébet-utalványban
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény
értelmében 2017. augusztus végén a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó természetbeni támogatást Erzsébetutalvány formájában kell nyújtani a jogosult családok részére. Fontos,
hogy a támogatást csak az a gyermek kaphatja meg, akinek 2017.
augusztus 1-jén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultsága fennállt. Az utalvány fogyasztásra kész étel, tanszer és
ruházat vásárlására használható fel.
Az Erzsébet-utalvány összege 2017-től emelésre és differenciálásra
került. Azok a gyermekek, akik a vizsgált időpontban rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak, és egyben hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetük fennállása is megállapításra került,
emelt összegű természetbeni támogatásra jogosultak, melynek összege
a 2017. évben 6.500 Ft. Alapösszegű támogatásra jogosultak azok a
gyermekek, akik hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének
fennállása nem került megállapításra, de a vizsgált időpontban
rendelkeznek érvényes rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre
való jogosultsággal. Az alapösszegű támogatás értéke 2017-ben
6.000 Ft.
Az utalványokat idén is helyi hatósági kézbesítő fogja eljuttatni a
jogosultakhoz augusztus 29. és szeptember 5. között. Amennyiben az
utalványok kézbesítése nem jár sikerrel, a kézbesítő értesítést hagy az
érintettek számára. Azokat az utalványokat, amelyeket 2017.
szeptember 5-ig nem sikerül a jogosult lakcímén átadni, a
Polgármesteri Hivatal házi pénztárában letétbe helyezzük, ahol azok
nyitvatartási időben átvehetők. A jogszabályban meghatározott
megőrzési határidő lejártát követően a házipénztárban maradt
utalványokat visszaküldjük az Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.
részére.
Az utalvány levélszekrény útján nem kézbesíthető, ezért kérjük, hogy
lehetőség szerint a megjelölt kézbesítési időszakban biztosítsák a
személyes átvétel lehetőségét. Az Erzsébet-utalványról további részletes
információk a www.erzsebetutalvany.hu oldalon találhatók.
Holló Ágnes, szociális és gyermekvédelmi ügyintéző

12:30 óra - Ebéd: vadpörkölt (és esetleg sült)
Az ebéd a vadásztársaság tagjainak és a meghívottaknak ingyenes,
a hozzátartozóknak 1000 Ft/fő.
Kérjük, jelentkezzenek 2017. augusztus 23-ig
a 30/269-89-86-os telefonszámon Sass Zsigmondnál.
13:30 óra - A főzőverseny eredményhirdetése
A díjakat átadja Kecze István polgármester
14:00 óra - Íjász bemutató (Bucsai Hagyományőrző Íjász Egyesület)
15:00 óra - Író-olvasó találkozó Pintér Norbert vadászíróval
Folyamatosan: légfegyveres futóvad lövészet a Kisújszállási
Lövészklub szervezésében, íj kipróbálás a bemutató után
Büfé a Horváth-kert szervezésében.

EBOLTÁS
2017-ben az összevezetett ebek veszettség elleni oltásának időpontjai:
Szeptember 6. (szerda)
15–18 óráig, Petőfi utcai italbolt
Olt: Dr. Tóth István
Szeptember 7. (csütörtök)

10–11 óráig, Galó bolt (Deák F. u.)
15–18 óráig, Gyöngy Presszó
Olt: Dr. Terjék Imre

Szeptember 8. (péntek)

10–10.30 óráig, Csorba központ
Olt: Dr. Terjék Imre
14–14.15-ig Márialaka központ
Olt: Dr. Tóth István

Az állatorvosi rendelőkben az
eboltás egész évben, folyamatosan,
előzetes bejelentés nélkül történik.
Az oltás díja 3.500 Ft/eb + a féreghajtó
tabletta, ami 120 Ft/10 testtömeg kg.
Az érvényben lévő rendelkezések
szerint csak mikrocsippel megjelölt eb
kaphat védőoltást. A 164/2008.
(XII.20.) FVM rendelet szerint a három
Viktor örökbefogadható
hónaposnál idősebb ebek védőoltása
(érdeklődni lehet: a Kisújszállási
évente kötelező!
Kutyabarát és Állatvédő Civil
Egyesület facebook oldalán)

Dr. Tóth István állatorvos

2017. augusztus 12.
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Asztalitenisz-tábor
Városunkban idén első ízben került megrendezésre az asztalitenisz
tábor a Kisújszállási Sportegyesület szervezésében. Az asztalitenisz
szakosztály az utóbbi években nagy hangsúlyt fektetett az
utánpótlásedzésre, ennek köszönhetően a kisújszállási fiatalok
körében nagy népszerűségre tett szert a sportág. Emiatt vált
lehetővé az egyhetes tábor megrendezése, melyen tizenkét ifjú
sportreménység vett részt. A rendezvény elsősorban Szűcs István
szakosztályvezető áldásos tevékenysége nyomán jöhetett létre, aki
szabadidejét és energiáját nem sajnálva munkálkodik a jövő
pingpong-bajnokainak kinevelésén. Az egyesület - pályázat nyomán
- a Kisújszállási Önkormányzat anyagi támogatásában is részesült,
amit ezúton is szeretnénk megköszönni, továbbá köszönet illeti a
Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános
Iskola Tagintézményét a helyszín biztosításáért.
A tábor programjának gerincét a sportág elsajátításához
szükséges játékos rávezető gyakorlatok adták, és az alapvető
játékelemek beépítésén is dolgoztunk, de természetesen egyéb
szabadidős tevékenységekre is sort kerítettünk, többek közt a
futball, a kosárlabda és a fagyizás is a program részét képezték.
Tiszteletét tette nálunk Ágoston István, a nemzeti bajokságban
szereplő játékos és edző, aki a sportág magasiskoláját mutatta be, és
okította a résztvevőket. A foglalkozásokat jómagam vezényeltem le,
amiben segítségemre volt Szöllősy Viktor, a szakosztály oszlopos
tagja, akinek a közreműködése nélkül biztosan nem boldogultam
volna.
Külön köszönjük a Kisúj étteremnek a finom és változatos
ételeket, amelyeket kedvezményesen biztosítottak a résztvevőknek.
Sok pozitív visszajelzést kaptunk a gyerekektől és szülőktől,
remélem, mindenki jól érezte magát, és hogy ez az idei tábor csak
nyitánya volt egy majdani sokéves hagyománynak.
Szőllősi Tibor táborvezető

15. oldal
Köszönet a Kisújszállási SE
Labdarúgó Szakosztálya támogatásáért

A kisújszállási Contarex Agrotechnika
Kft. a tulajdonos Präzi csoport döntése
értelmében 2017. július 1-jétől PRÄZI
HUNGARIA Kft. néven működik tovább.
A vállalatcsoport tavaly megvásárolta
és a PRÄZI HUNGARIA Kft. használatába adta a Vogel & Noot
törökszentmiklósi üzemét, aminek eredményeként a jövőben két
telephelyen folyik majd a termelés. A tulajdonosi kör jelentősen
emelni kívánja árbevételét, ehhez kellett a gyártási terület növelése.
A kisújszállási telephelyet is szeretnék fejleszteni, ennek
érdekében 100 millió Ft értékben gépek, berendezések beszerzése
van folyamatban, és további épületfejlesztéseket is terveznek. A cég
mindkét telephelyére folyamatosan keres munkavállalókat annak
érdekében, hogy a növekvő termelési igényeknek és
megrendeléseknek továbbra is a határidőt betartva tudjanak eleget
tenni.
A PRÄZI HUNGARIA Kft. továbbra is elkötelezetten és
lehetőségeihez mérten támogatja Kisújszállás kulturális és
sportéletét. A cég új nevének minél szélesebb körben történő
megismertetése érdekében a vállalat ügyvezető igazgatója, Matthias
Hinsch logóval ellátott mezgarnitúrát és labdákat ajándékozott a
kisújszállási labdarúgóknak. A felszerelést a Kisújszállási
Sportegyesület részéről Szénási László ügyvezető elnök vette át.
A Kisújszállási Sportegyesület ezúton is megköszöni a támogatást.
Itt mondjuk el, hogy a Contarex Agrotechnika Kft. nemcsak most,
hanem már évek óta szponzorálja, valamint társasági adójának
felajánlásával biztosítja a Labdarúgó Szakosztály működését.
Ezentúl a Porcsalmi Lajos Sporttelepen lévő molinókon és zászlókon
az új, PRÄZI HUNGARIA felirat jelenik meg.
Farkas Tamás

A Präzi Hungária Kft. nevében Matthias Hinsch ügyvezető igazgató
(a képen jobbról) mezgarnitúrát és labdákat ajándékozott a
kisújszállási labdarúgóknak. Az ajándékot Szénási László egyesületi
elnök vette át

VII. Jótékonysági Labdarúgó Torna
18 csapat jelentkezésével július 8-9-én megrendeztük Kisújszálláson a
VII. Jótékonysági Labdarúgó Tornát, melyet Radics Zoltán, a Kossuth
Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium Igazgatója nyitott meg. A
40 fokos hőségben 10 férfi- és 8 női csapat mérkőzött meg az első
helyezettnek járó kupáért. A jótékonysági torna bevételét – mint
minden évben – most is egy új, félautomata defibrillátor vásárlására
fordítják a szervezők. A torna végeredménye:
Férfiak: 1. Mezőtúr Alfi Pékség, 2. Mezőberény, 3. Galaktikusok

Nők: 1. Random FC, 2. DVSC DEAC, 3. Gyulai Amazonok
A Rendezvény támogatói: Kumánia Gyógyfürdő Kft., Kisújszállás Város
Önkormányzata, Kisújszállási SE, Szalay Könyvek, Tanka Sándor (Kisúj
étterem), Aranycsapat Öröksége Alapítvány, Dankó András, Kubicsek
Gyula, Kerekesné Szűcs Ibolya, Kelemen József (Dohánybolt), Forgács
Balázs (Dohánybolt), Borók Sándor (Dohánybolt), Bozó Lajos
(Dohánybolt)
Monoki Sándor

16. oldal

Kisbíró

2017. augusztus 12.

A Kisbíró következő száma 2017. szeptember 9-én, szombaton jelenik
meg. Lapzárta 2017. szeptember 1-jén, 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
szeptember 6-án
8.00-12.00-ig
lesz véradás
a művelődési házban.
Köszönettel:
Erdei Edit

HIRDETÉS
Apafi utca 2. sz. alatti
családi ház ELADÓ!
Érdeklődni lehet:
06-20/567-8029
Thököly út 16. sz.
alatti családi ház
ELADÓ!
Érdeklődni lehet:
06-20/567-8029

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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