
2010. március 6. Kisbíró 21. oldal

Farsangi batyusbál a KÖKÉ-nél

A MŰVELŐDÉSI ÉS IFJÚSÁGI
KÖZPONT PROGRAMJAI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. (Kisújszállás, Kossuth
L. u. 74. szám) bérbe adja a

- Kisújszállás, Kossuth L. u. 74. szám alatt lévő nem lakás
céljára szolgáló ~ 221 m2 alapterületű, külön bejárattal
rendelkező „LAJ” raktár megnevezésű helyiséget 
72.000,-Ft/hó bérleti díjért.
A fenti helyiség jelenlegi állapotában bármilyen műhely, illetve

raktározási tevékenység folytatására alkalmas.
Az ingatlan 5 év meghatározott időre adható bérbe.

Használatba vételi díjat nem kell fizetni.
A fenti helyiség bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A

pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű
bérleti díj megfizetését vállalja.

A pályázatokat 2010. március 26-án 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez
(5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74. sz., Pf.: 46.).

Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követően 7.30-16.00 óra közötti időpontban (tel.:
59/520-215).

A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása:
2010. március 29-én 10.00-10.30 óráig a helyszínen történik.

A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a
tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

Farkas Sándor
ügyvezető igazgató

H í r e k ,  p r o g r a m o k ,  a k t u a l i t á s o k :
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u

Március 27. szombat 9 óra 
Jászkun világ 2010. 

Gyermek és ifjúsági szemle területi döntője 
------------------------------------

Április 2., péntek 18 óra 
I love a piano

Húsvéti zenés est Malek Andreával 
Közreműködik: Walter Lochmann

"...volt már üdvöske, díva, naiva, primadonna, volt sztár, showgirl,
színésznő - mindig fényes sikerek, hangos ovációk, lelkes ünneplések
közepette. Most szolid fekete ruhában ott áll a színpad közepén,
egyetlen zongora kíséri, nincs kellék, rivalda, díszlet, beszéd, néha
kortyol egyet-egyet a karcsú borospoharából, és csinál valamit - amit
nem lehet igazán szavakba foglalni. Énekel, táncol, mókázik,
komédiázik, dalol, vall, suttog, harsog, zeng, szól, sugall a
musicalirodalom legszebb dalai által, az élet banális csodáiról, és
csodálatos banalitásairól - szerelemről, magányról, mámorról,
elhagyatottságról, sikerről, kilátástalanságról. Az I love Piano egy
különös, szabálytalan utat bejáró művészegyéniség pályájának
döbbenetes állomása. Megérkezése - önmagához." 

Helyre szóló belépők már kaphatók a Művelődési és Ifjúsági
Központban. Belépők ára: 1300 Ft és 1500 Ft 

TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0034 Kisújszállás: 
itt mindenkire szerep vár 

Március 10., szerda 
Ifjúságvédelmi szakmai program

A program célja megismertetni a fiatalokat a média emberekre
gyakorolt hatásairól, beszélgetni velük a televízió és az Internet
valóságtartalmáról, ill. bűncselekményi vonzatáról.
Megismerhetik a cselekvési alternatívákat, amelyek segítségével
védekezhetnek ez ellen. 

A szakmai napot a JNSZ Megyei Bűnmegelőzési Alapítvány
szakemberei irányítják. 

Helye: Művelődési és Ifjúsági Központ
------------------------------------

Március 19-20. 
Könnyűzenei  szakmai  találkozó 

könnyűzenekarok  számára
Közönségtalálkozók, hangszerkiállítás, hangszeres bemutatók,
nyilvános főpróbák, hang- és fénytechnikai ismeretek, zenekari

menedzsment, kiállítás, filmvetítés
------------------------------------
Március 19., péntek 17 órától 

Szakmai nap 
Kalapács József  (közönségtalálkozó), Problems, Holtidő, Road

------------------------------------
Március 20. szombat 14 órától

Szakmai nap 
19 órától Kirakatban a kisújszállási könnyűzene 

(Hell, Roar, Szedett Vetett, Skanking Street)
TAKÁTS TAMÁS DIRTY BLUES BAND 

Jam session Csipesszel és barátaival 
Bővebb információ: Művelődési és Ifjúsági Központ, 

Kisújszállás, 20/492-3594 
A program nyilvános. 

2010. február 13-án rendezte meg első farsangi batyusbálját a
Karitatív Önkéntesek Kisújszállási Egyesülete. A rendezvénynek a
Kisúj étterem adott helyet. A vendégeket, a polgármester urat és
feleségét Fülöpné Margó az egyesület elnöke köszöntötte. Elmondta
az egyesület létrejöttének okait, körülményeit. Beszámolt az
egyesület első sikeres adománygyűjtő akciójáról, majd átadta a szót
a Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesület tagjának, Ö.
Tóth Istvánnénak, aki egy ismeretlen német szerző versével
köszöntötte az egyesületet és a születésnapos Margó nénit. Ezután
Túri Anikó egyesületi tag mondta el Kanizsa József Farsangi
maszkabál című versét, majd polgármester úr pohárköszöntőt
mondott. Az elfogyasztott vacsora után jó hangulatban telt az este,
később tombolasorsolásra is sor került. Sok értékes tombolatárgy
talált gazdára. Jó hangulatú este volt, jövőre megismételjük.

Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik támogatták
anyagi és természetbeni felajánlásukkal, munkájukkal segítették e
rendezvény létrejöttét. Külön köszönjük az étterem dolgozóinak a
finom vacsorát. Margó néninek az egyesület nevében köszönjük, jó
egészséget kívánunk további munkájához!

Horváth Sándor
egyesületi tag


