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Nagyk un ka pitá nyt ava ttun k
A nagykunkapitány választásának és avatásának 2000-ben felélesztett
hagyománya a nagykunsági települések múltban gyökerező, de a
jelenünket és jövőnket szolgáló összetartozásának és együttműködésének
kifejezője. E hagyomány újjáteremtése, a 19. századi szerepétől eltérő
tartalommal való újjáélesztése kisújszállási kezdeményezésre valósult
meg. Fekete Imre, Ö. Tóth Lajosné és a Városi Nyugdíjas Klub gondolata
talált kedvező fogadtatásra az önkormányzati képviselő-testületben,
aminek nyomán 2000. május 6-án a Nagykunság több mint egy évszázad
után megválasztotta jelen történelmének első nagykunkapitányát Horváth
György kisújszállási hagyományőrző vállalkozó személyében.
Ezután, évről évre folytatódott e kezdeményezés. A nagykunsági
települések sorban megválasztották kunkapitánynak azt a személyt, aki
véleményük szerint a nagykunság összetartozását, kultúráját,
szellemiségét hivatott kifejezni.
Karcag városa a Nagykunság legkiválóbb szobrászművészét, Györfi
Sándort tisztelte meg e címmel. Túrkeve Balogh Márton előadóművészt
emelte a kapitányok sorába. Berekfürdő szintén a művészetek felé fordult,
amikor elszár-mazottjában, Csíkos Sándor színművészben látta a
nagykunsági összetartozás kifejezését. 2004-ben Kunhegyes városa Simai

János személyében gazdálkodó, vállalkozó embert választott e
hagyományőrző küldetésre. A következő évben Kunmadaras kapitánya
Barta László lett. Kunszentmárton Smuta Zsolt vállalkozónak
adományozta e tiszteletteljes címet. 2007-ben járunk, amikor Kuncsorba
választ, Ullár Imre vállalkozó, sportember lesz a nagykunok új kapitánya.
Tavaly Kétpó szintén egy köztiszteletben álló vállalkozóját, Antal Zoltánt
emelte a nagykunkapitányok sorába.
A tizedik esztendőben, 2009-ben ismét Kisújszállásé lett a
megtisztelő küldetés, hogy megtalálja azt a személyt, aki kapocs lehet
múltunk, jelenünk és jövőnk között, településeink között, aki méltó
arra, hogy személyiségével kifejezője legyen a történelmi múltjára
méltán büszke Nagykunság mai arculatának, fejlődési törekvéseinek,
szellemi és kulturális értékeinek. Önkormányzatunk 2009. március 31én meghozta döntését, megfogalmazta felkérését. A Nagykunság
legújabb kapitányának Illéssy Ádám szaküzemgazdászt, üzletembert
– a 19. század utolsó nagykunkapitányának, egyben városunk első
polgármesterének, Illéssy Sándornak az ükunokáját – kérte fel e
tisztségre. Illéssy Ádám vállalta e küldetést.
Kecze István polgármester

A nagykunkapitány-avatás vendégei: az első sorban balról jobbra: Balogh Márton túrkevei nagykunkapitány; Cseh Sándor, Túrkeve
polgármestere; dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő, Karcag polgármestere; Horváth György kisújszállási nagykunkapitány; Kecze
István, városunk polgármestere; Osváth Judit, az újonnan megválasztott kapitány felesége; Illéssy Ádám X. nagykunkapitány; Antal Zoltán
kétpói nagykunkapitány; Fejér Andor megyei közgyűlési elnök; Bogdán Péter, Kenderes polgármestere; dr. Ducza Lajos, városunk
alpolgármestere. Második sor: Györfi Sándor karcagi nagykunkapitány; Varga Mihály és Rózsa Endre országgyűlési képviselők; Smuta
Zsolt kunszentmártoni nagykunkapitány; Barta László, kunmadarasi nagykunkapitány. Harmadik sor: Szabó András, Kunhegyes
polgármestere; Percz László jászkapitány; Kiss János megyei közgyűlési alelnök; Nagy Kálmán, kunhegyesi lelkészelnök; Fábián József
kiskunkapitány; Kambarov Kairat, a Kazak Nagykövetség sajtóattaséja; Ullár Imre, Kuncsorba nagykunkapitánya.
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A X. nagykunkapitány: Illéssy Ádám
A X. nagykunkapitány személyét dr. Ducza Lajos
alpolgármester e szavakkal méltatta és mutatta be a város
közösségének:
„Városunkhoz ezer szállal kötődik az Illéssy-család,
Kisújszállás történelmében – különösen a XVIII. és XIX. században
– meghatározó szerepet töltöttek be. 1749-1872 között e neves
család kiemelkedő férfi tagjai álltak a Nagykun Kerület élén. A
család tagjai Kisújszállás gazdaságának fejlesztésében, a református
templom építésében, majd a Tisza szabályozásában töltöttek be
kulcsszerepet. Illéssy János és Sándor kiemelkedő szerepet játszott
1848/49 történéseiben is. A szabadságküzdelmekbe 18 évesen
honvédként bekapcsolódó Illéssy Sándor századosi rendfokozatot
ért el bátorsága és képességei révén, s benne tisztelhetjük nemcsak
az utolsó – a régi hagyományok szerinti – nagykun kapitányt,
hanem városunk első polgármesterét is, aki 1872 és 1879 között volt
a településünk első embere.
Ükunokája, Illéssy Ádám 1981-ben végzett a Budapesti
Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán okleveles
gépészmérnökként, majd 1991-ben a Külkereskedelmi Főiskolán
marketing szaküzemgazdász képesítést szerzett Budapesten. Ezek
után Japánban folytatta tanulmányait. 1981-től 1983-ig

a Szilikátipari Központi Kutató és Tervező Intézet tervező mérnöke.
Dolgozott oktatóközpont vezetőjeként, tanácsadóként,
kereskedelmi vezetőként. Jelenleg a Trocellen Nemzetközi
Vállalatcsoport közép-európai üzletág-igazgatója. Illéssy Ádám
vezetőségi tagja a Keresztény Vezetők és Üzletemberek
Társaságának. E közösség a vállalatok és a közigazgatás vezetési
problémáira keres mai válaszokat a Biblia erkölcsi normái alapján.
A felavatásra váró kapitányunk az 1990-es évek első felétől
évente többször hazajött ősei földjére, s ápolja az Illéssyek szellemi
örökségét,
hagyományait.
Kisújszállás
történelmi
megemlékezésein, hagyományőrző rendezvényein lehetősége
szerint – részt vesz. Tagja a Kunszövetségnek. A gyökerek, a
hagyományok és az eleink iránti tiszteletadás kiemelendő szerepet
tölt be értékrendszerében. Tudja, hogy csak ezek az értékek
szolgálhatnak a közösségek összetartó erejeként akkor, amikor a
hagyományos közösségek világszerte széthullóban vannak.
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a
Nagykun Hagyományőrző Társulás Illéssy Ádámot méltónak tartja
a nagykunkapitányi tiszt betöltésére. Ezt és az ezzel járó feladatokat
Illéssy Ádám nagy megtiszteltetésnek tartva vállalja. E küldetésében kísérje Isten áldása.”

A huszárok méltóságteljesen vonultak végig
a Városháza előtti téren

Illéssy Ádám Kecze István polgármester előtt tesz esküt

A kapitányi jelképek átadását néptáncosok segítették

A Városi Nyugdíjas Klub tagjai érdeklődéssel figyelték
az eseményeket

Fotók: Kácsor Károly
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Nagykun Majális
Május 1-jén a Horváth-tanyán a Művelődési és
Ifjúsági Központ, valamint Horváth György
nagykunkapitány szervezésében sikerrel lezajlott a II.
Nagykun Majális. A változatos programok egyaránt
gondoskodtak a kicsik és nagyok egész napos
szórakoztatásáról. A programok között helyet kapott
többek között légpuska-lövészverseny, labdarúgótorna,
lovasíjász bemutató. A fellépők között szerepelt Márió, a
harmonikás és Csonka András is. A versengni vágyók a
Kuntoló Kun és Kuntoló Kunfi cím elnyeréséért
küzdhettek, vagy kipróbálhatták magukat a „kungödeserivó” versenyen. A baráti társaságok a szabadban főzték
meg ebédjüket, de az érdeklődők kemencében készített
ételekből és a borsátorban kínált borokból is kóstolhattak.
A gyerekek legnagyobb örömére a szervezők egész napos
állatsimogatókat is nyitottak, s a kirakodó vásár is sok
érdekességet nyújtott számukra. A tanyára való kijutást
nagyban segítette, hogy a rendezvény helyszínére minden
órában autóbusz indult a Városháza elől.
A sokszínű programnak köszönhetően május 1-jén
idén is sok család választotta pihenésének helyszínéül a
tanyát.
Pozsonyi Gabriella
(Fotók: Toldi Attila)

A kemencében egész nap sütötték a finomabbnál finomabb ételeket

A fogatos szinkronhajtók kihívásokkal teli terepen versenyeztek

Kecze István polgármester adja át a fogatos szinkonhajtó verseny
legjobbjainak járó díjat

Éneklő szakácsok nótás gasztrohumorral
szórakoztatták a közönséget

A szép időben sokan vettek részt a majálison
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Vá l a s z t á s i k ö z l e m é n y
Az Európai Parlament tagjainak választását Magyarországon
a Magyar Köztársaság Elnöke 2009. június 7. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
Az áprilisi Kisbíróban megjelent választási közleményben tájékoztatást
adtunk röviden az Európai Unióról és Európai Parlamentről, a
magyarországi Európai Parlamenti választások előkészítéséről, a
városunkban működő szavazókörök helyéről, címéről és közöltük a
választással kapcsolatos határidőket.
Jelen közleményünkben aktuális, szavazással kapcsolatos tudnivalóra
hívjuk fel a figyelmet.
A választópolgárok részére a kisújszállási Postahivatal útján
lakóhelyükre kézbesíttettük a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítőt
és ajánlószelvényt. Ezen értesítő tartalmazta a választópolgár családi és
utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, névjegyzékbeli sorszámát, egyéb
technikai adatokat, a szavazás helyét és idejét, továbbá a szavazással
kapcsolatos egyéb tudnivalókat.
Amennyiben valaki nem kapta meg az értesítő- és ajánlószelvényt
tartalmazó küldeményt, az a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
Okmányirodájában (Városháza, földszint 4-5. számú iroda) érdeklődhet.
Aki a névjegyzékben nem szerepel, illetve igazolással nem rendelkezik,
a szavazásban nem vehet részt, mivel a választás napján a névjegyzékbe
már senkit nem lehet felvenni, kivéve az igazolással szavazókat.
Mikor és hol tekinthető meg a névjegyzék?

A módosított névjegyzék a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
időben, a Városháza földszint 4-5-ös irodájában (Okmányiroda) 2009.
június 5-én 16.00 óráig tekinthető meg.
A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda
vezetője a jelölt, jelölő szervezet által írásban bejelentett igény alapján
díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2009. május 18-át követően
adja át a jelölt, jelölő szervezet számára.
Hogyan szavazhatnak a választás napján lakóhelyüktől
távol tartózkodó választópolgárok?

1. Ha a választópolgár Magyarországon tartózkodik, és lakóhelyétől távol
kíván szavazni, a lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjétől
igazolást kérhet. Ezt megteheti személyesen vagy meghatalmazott útján 2009.
június 5-én 16.00 óráig, kérheti ajánlott levélben úgy, hogy az 2009. június 2ig megérkezzen a választási irodához. (Igazolás faxon nem kérhető és nem
adható!)
A Helyi Választási Iroda vezetője 2009. június 4-én 16.00 óráig – a
kiadott igazolás bevonásával egyidejűleg – kérelmére egy alkalommal
visszaveszi a névjegyzékbe azt, akit igazolás kiadása miatt onnan törölt.
2. A választás napján külföldön tartózkodó választópolgár két lehetőség
közül választhat:
a) Szavazhat a Magyar Köztársaság nagykövetségein és főkonzulátusain
abban az esetben, ha a szerepel a külképviseleti névjegyzékben. A
külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a választópolgár személyesen vagy
- teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazott útján kérheti a lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda
vezetőjétől 2009. május 22-én 16.00 óráig. A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételt ajánlott levélben is kérheti a választópolgár úgy, hogy az
legkésőbb 2009. május 22. napjáig megérkezzen a választási irodába.
b) Azok a magyar választópolgárok, akik más uniós tagállamban
rendelkeznek lakóhellyel, elhatározásuk szerint választójogosultságukat e
tagállamban gyakorolhatják. Ebben az esetben az adott tagállam választási
jogszabályainak megfelelően kerülhetnek fel a névjegyzékre, és az ott induló
jelöltekre szavaznak.
Meddig gyűjthető az ajánlószelvény?

Az ajánlószelvényeket 2009. május 8-án 16.00 óráig lehet gyűjteni. Az
Országos Választási Bizottsághoz be nem nyújtott ajánlószelvényeket
2009. május 11-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni.

Kisújszálláson a szavazókörök helye és címe a következő:

1. szavazókör Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6. (Itt
szavazhatnak azok is, akik település szintű lakóhellyel rendelkeznek,
valamint akik igazolással szavaznak.)
2. szavazókör 48-as Olvasókör, Kígyó u. 35.
3. szavazókör Nagykun 2000 Mg.Rt. Petőfi u. 20-22.
4. szavazókör Lobogó 98 Kft., Esze Tamás utca 23/A
5. szavazókör Kossuth Lajos Általános Iskola, Rákóczi u. 1.
6. szavazókör Petőfi Óvoda, Széchenyi utca 9.
7. szavazókör Sásastó úti Óvoda, Sásastó u. 5.
8. szavazókör Béla Király úti Óvoda, Béla király u. 67.
9. szavazókör ISZI Oktatási épület (Civil Ház), Vásár u. 16.
10. szavazókör Bocskai Óvoda, Bocskai utca 43.
11. szavazókör Kádas György Általános Iskola, Bajcsy-Zs. 37.
12. szavazókör Szociális Gondozási Központ, Téglagyár u.10.
A fenti szavazókörökben az Európai Parlamenti választások alkalmával
a 2006. évi országgyűlési képviselő-választáson megválasztott
szavazatszámláló bizottságok működnek. A listát állító pártok a
szavazatszámláló bizottságokba 2009. május 29-án 16.00 óráig
delegálhatnak tagokat a választási bizottság elnökénél, a szavazatszámláló
bizottság esetén a Helyi Választási Iroda vezetőjénél.
A választási kampányról; meddig tart a választási kampány?

A választási kampány céljára az állami és önkormányzati költségvetési
szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel
bocsáthatnak rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést.
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben
választási kampányt folytatni, választási gyűlést tartani tilos.
A hirdetmények, plakátok elhelyezésére a város különböző helyein
választási hirdető táblákat szereltünk fel. Ezeken a táblákon plakátot úgy
kell elhelyezni, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját,
és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte, vagy
akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül köteles
eltávolítani.
A választási kampány 2009. június 5-én 24.00 óráig tart. Választási
kampányt folytatni 2009. június 6-án 0.00 órától június 7-én 19.00 óráig
tilos.
Mi minősül a kampánycsend megsértésének?

A kampánycsend megsértésének minősül a választópolgárok választói
akaratának befolyásolása, így különösen: a választópolgárok számára a
jelölt vagy a jelölő szervezet által ingyenesen juttatott szolgáltatás, például
szavazásra történő szervezett szállítás, étel-ital adása, pártjelvények,
zászlók, pártszimbólumok, a jelölt fényképét vagy nevét tartalmazó tárgyak
osztogatása, választási plakát elhelyezése, a választói akarat befolyásolására
alkalmas információk szolgáltatása elektronikus vagy más úton.
Hogyan szavazhat a mozgásában gátolt választópolgár?

A mozgásában gátolt választópolgárt szavazásának lehetővé tétele
érdekében - kérésére - a szavazatszámláló bizottság legalább két tagja, a
szavazatszámláló bizottság illetékességi területén belül, mozgóurnával
felkeresi, és amennyiben igazolással kíván szavazni, az illetékes
szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe felveszi. A mozgóurnát a
választópolgár írásban kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől, illetőleg
a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól. A mozgóurnás szavazás
lebonyolítására a választópolgár lakóhelye szerinti szavazatszámláló
bizottság, igazolással szavazó választópolgár esetében – Kisújszállás
egészére kiterjedő illetékességgel – az 1. számú szavazatszámláló bizottság
illetékes.
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Hogyan kell a személyazonosságot és
a lakcímet igazolni a szavazás során?

5. oldal
Hogyan szavazzunk?

Magyar állampolgárok a magyar választópolgár a személyazonosságát
és a lakcímét a következő, magyar hatóság által kiállított, érvényes
igazolványok bemutatásával igazolhatja:

a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító
igazolvánnyal;
b) lakcímigazolvánnyal és
– személyazonosító igazolvánnyal,
– útlevéllel,
– 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői
engedéllyel.

Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigazolvány
igénylésének átvételéről szóló elismervény is.
Uniós állampolgárok az uniós választópolgár a személyazonosságát
és a lakcímét a következő érvényes igazolványok bemutatásával
igazolhatják:
lakcímigazolvánnyal és
– útlevéllel,
– személyazonosító igazolvánnyal,
– 2001. január 1-jét követően, magyar hatóság által kiállított (kártya
formátumú) vezetői engedéllyel.
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja a lakcímigazolvány
igénylésének átvételéről szóló elismervény is.

Szavazni kizárólag személyesen lehet a választás napján (2009. június
7-én) reggel 6.00-19.00 óráig a korábban megküldött értesítőn megjelölt
szavazókörben.
A választópolgár egy szavazólapot kap. A szavazólapon a pártok által
állított listára lehet szavazni, a lista feletti körbe tollal írt, egymást metsző
két vonallal (például V; ). Érvényesen szavazni csak egy listára lehet.
A szavazás napján az érdeklődők folyamatosan nyomon követhetik a
részvételi adatokat, a rendkívüli eseményeket, majd a szavazatok
összesítésének folyamatát, megtekinthetik a választás előzetes, később
végleges eredményét az Országos Választási Iroda honlapján, a
www.valasztas.hu címen.
Tekintettel arra, hogy a választás nem hiteles eredményét tartalmazó
tájékoztató adatokat csak azt követően lehet közzétenni, hogy a szavazás az
Európai Unió valamennyi tagállamában befejeződött, így az előzetes
eredmény adatait a lakosság számára csak 2009. június 7-én 22 óra után
lehet nyilvánosságra hozni
Hol működik a Helyi Választási Iroda?

A választópolgárok tájékoztatása érdekében a Helyi Választási Iroda a
Városháza emelet 20-as szobájában információs szolgálatot működtet, ahol
telefonon (59/520-230, 520-232, 520-233) vagy személyesen munkaidőben
bárki érdeklődhet.
A Helyi Választási Iroda a Városháza hirdetőtábláján és az
önkormányzat honlapján www.kisujszallas.hu címen EP Választás oldalon
rendszeresen választási tájékoztatást, hirdetményt, közleményt tesz közzé.
A Helyi Választási Iroda vezetője: Dr. Kittlinger Ilona címzetes
főjegyző, helyettese: Kacsó Sándorné aljegyző.
Helyi Választási Iroda

J E G Y Z É K
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. április 23-ai rendkívüli, és a 2009.
április 28-ai soros ülésén hozott döntéseiről

Rendeletek:
8//2009. (IV.24.) a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009.
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
97/2009. (IV.23.) Kisújszállás város sportkoncepciójának
elfogadására
98/2009. (IV.23.) a kisújszállási sportöltöző felújítására és
átalakítására vonatkozó pályázat benyújtásáról
99/2009. (IV.28.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
100/2009. (IV.28.) a gesztenyefák és platánfák
molytalanításáról
101/2009. (IV.28.) az üzletek éjszakai nyitvatartási
rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
102/2009. (IV.28.) a szakképzés helyzetéről és a JászNagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás
tevékenységéről
103/2009. (IV.28.) egységes közoktatási adatszolgáltatási
rendszer működtetéséről
104/2009. (IV.28.) kiemelkedő tanulmányi és
sporteredményeket elérő tanulók és tanáraik
önkormányzati elismeréséről
105/2009. (IV.28.) a nevelési-oktatási intézmények
kötelező (minimális) eszközeinek és felszereléseinek
meglétéről, a hiányzó eszközök pótlásának lehetőségeire
106/2009. (IV.28.) a TÁMOP 3.3.3 jelzésű, az
„Integrációs közoktatási referencia intézmények
minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal
történő együttműködésük támogatása” című pályázat
benyújtásáról
107/2009. (IV.28.) a 2008. évi pénzügyi ellenőrzésekről

szóló jelentés elfogadásáról
108/2009. (IV.28.) a Kisújszállás Városi Önkormányzat
2008. évben teljesített közbeszerzési eljárásairól készült
éves statisztikai összegezés elfogadására
109/2009. (IV.28.) a fürdőgyógyászati ellátás
megszervezéséről
110/2009. (IV.28.) az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdőről
szóló, a város ki- és bevezető útjain elhelyezendő
reklámtáblák felállításának vizsgálatáról
111/2009. (IV.28.) a Kisújszállási Vízmű Kft. alapító
okiratának módosításáról
112/2009. (IV.28.) tájékoztató az Erzsébet Gyógyvizű
Strandfürdő 2008. évi üzemeltetésének tapasztalatairól,
javaslat a 2009. évi üzemeltetésre
113/2009. (IV.28.) szavazatszámláló bizottsági tagok és
póttagok megválasztásáról
114/2009. (IV.28.) a Városháza parkjában található
szökőkút helyreállításáról
115/2009. (IV.28.) az Ópusztaszeri Nemzeti
Emlékparkban kunhalom létrehozásában való
részvételről
116/2009. (IV.28.) a közfeladat ellátás módjának
szervezeti szempontból történő felülvizsgálata az
önkormányzati intézményeknél és az önkormányzat által
alapított gazdasági társaságoknál
117/2009. (IV.28.) a méhnyakrák elleni védőoltás
beszerzési eredményének megállapítására
118/2009. (IV.28.) a méhnyakrák elleni védőoltás
megszervezésére
119/2009. (IV.28.) a Kisújszállási Vízmű Kft. 2009. évi
üzleti tervéről
120/2009. (IV.28.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
2009. évi üzleti tervéről
121/2009. (IV.28.) az önkormányzat többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságok ügyvezető
igazgatóinak 2009. évre vonatkozó prémium feltételeinek

meghatározása
122/2009. (IV.28.) nyilatkozat Kenderes városban
okmányiroda létesítéséről
123/2009. (IV.28.) a kisújszállási 2155/6 hrsz-ú, Piactéren
lévő ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

A képviselő-testület 2009. május 26-án (kedden) 13.00
órai kezdettel soron következő ülést tart a következő
napirendi javaslatokkal:
- Előterjesztés a 2009. évi költségvetési rendelet
módosítására
- Tájékoztató a költségvetési bevételek és kiadások 2009.
I-III. havi alakulásáról
- Előterjesztés a 2009/2010-es tanévben a nevelésioktatási intézményekben indítható gyermek-és
tanulócsoportok, valamint az ezekhez szükséges
pedagógus és nem pedagógus álláshelyek számának
meghatározására
- Előterjesztés az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
működésének tapasztalatairól
- Előterjesztés önkormányzati társulások működéséről
- Előterjesztés a követelésállomány és a vízdíjtartozások
behajtása eredményességének 2009. I. negyedévi
tapasztalatairól
- Előterjesztés Kisújszállás Város Sportjáért Díj
adományozására
- Előterjesztés a Kisújszállási Vízmű Kft. 2008. évi
egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására
- Előterjesztés a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadására
A képviselő-testület nyilvános ülésén
bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a
www.kisujszallas.hu városi honlapon megtekinthető.
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Pályázati hírek
Az Ipari park cím elnyeréséért

Megkezdődött az „Ipari park” cím elnyerésére irányuló
pályázat benyújtásának előkészítése. A város fejlesztési
dokumentumaiban meghatározottaknak megfelelően az
északi iparterületen jelenlévő vállalkozások bevonásával
tervezett egy olyan gazdasági egység létrehozása, amely
„Ipari park” cím elnyerését követően uniós támogatások
igénylésére ad lehetőséget, színvonalas, modern és
versenyképes gazdasági háttér megteremtésével.
Ezúton is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a pályázattal
kapcsolatban az önkormányzat a közeljövőben közvetlenül is
felkeresi ez érdekelt gazdálkodó szervezeteket.
Autóbuszmegállók korszerűsítése

Tovább folytatódik a város autóbusz-megállóinak építése,
felújítása. Az ütemtervnek megfelelően halad a Nyár utcai
parkolók építése és a parkolóhelyek teljes hosszában készülő
járda burkolása is. Átlagban mintegy 70 %-os készültségű a
Közraktár, Pillangó, Illéssy, Nagy Imre, Bajcsy-Zsilinszky,
Arany János, Baross, Petőfi, Kuthen vezér, Kása János,
Dózsa György utcai, valamint a Csorbai úti buszmegállók
építése. Mindemellett a napokban megkezdődött a Rákóczi
utcai autóbusz-pályaudvar öbleinek és az ott lévő
járdaszakaszoknak a felújítása is.
Felszedésre került a térburkolat, folyamatban van az alap
bontása, amelynek helyére új, megerősített alap épül,
nagyobb teherbírású burkolattal. A buszpályaudvar
váróépületének oldalában lévő munkálatok ideje alatt a
szemközti, park felöli oldalból történik az induló buszok
közlekedése.
Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a mintegy 89 millió Ft-os
beruházás sikeres pályázatnak köszönhetően mindössze 5
millió Ft-jába kerül önkormányzatunknak.

Útépítési tervek készültek

A napokban elkészült a Nefelejcs, az Árpád, a Gergő és a
Csatorna utca engedélyezési terve, amelyet az önkormányzat
be kíván nyújtani a hatósághoz építési engedélyezésre. Az
építési engedély birtokában az önkormányzat akár pályázati,
akár más forrásból meg kívánja valósítani ezeket az
útépítéseket.
Új óvoda építésének előkészítése

Az önkormányzat továbbra is tartja magát ahhoz az
elképzeléséhez, hogy a meglévő, de erőteljesen felújításra
szoruló és a leginkább gazdaságtalanul működő óvodai
épületek kiváltása érdekében új óvodát épít a Bocskai utcán.
Sokkal gazdaságosabb ugyanis egy minden hatályos
előírásnak megfelelő épületet megépíteni, mint a meglévő,
adott esetben beázó és roskadozó épületet felújítani. A
konkrét pályázati kiírás megjelenése egy-két hónapon belül
várható, reményeink szerint addigra az engedélyezési tervek
is a rendelkezésünkre állnak majd. Erre minden esély
megvan, ugyanis az önkormányzat beszerzési eljárás révén
kiválasztotta a tervezőt, aki május végi határidővel vállalta a
tervezési feladat ellátását.
Nyílászárók cseréje az intézményekben

Nemrégen jelent meg egy pályázati kiírás a Környezeti és
Energia Operatív Program keretében, amelynek segítségével
megvalósulhat az önkormányzati intézményekben a
nyílászárók régóta várt cseréje. A fűtéskorszerűsítést
követően ugyanis további érdemi megtakarítást
eredményezhet ez a beruházás, melynek köszönhetően a
meleg nem száll ki az ablakon. Az épületek felmérése
megkezdődött, külön a fa és külön a műanyag ajtók, ablakok
tekintetében. A beruházás összértéke meghaladhatja 200
millió Ft-ot, ugyanakkor a támogatás mértéke akár 80 % is
lehet! A pályázat sikere esetén megvalósulhat az
önkormányzat azon célkitűzése, miszerint jövedelem-termelő
és kiadáscsökkentő beruházások megvalósítására törekszik
elsősorban.
Sportöltöző kialakítása a focipályán

Készül a Nyár utcai 20 férőhelyes parkoló

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Pillangó utca
13. szám alatti ingatlan (egykori Fekete Pillangó épülete)
sportöltözővé alakítása érdekében, amely végre kulturált
környezetet biztosítana a sportolók számára a mostani
„faház” színvonalával szemben. Különösen fontos lenne a
beruházás megvalósítása azért is, mert a futballcsapat
reményeink szerint ismét felkerül a megyei I-es bajnokságba,
ahol a jelenlegi feltételek és infrastruktúra mellett nem
indulhatna el. Reméljük, hogy a saját erőt sikerül a beadott
pályázat segítségével csökkenteni.
Tatár Zoltán alpolgármester
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Kisbíró

Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról:
nincs korlátozás

A Kisbíró 2009. májusi számában tájékoztattuk a
tisztelt lakosságot az önkormányzat azon szándékáról,
mely szerint korlátozni kívánja az üzletek éjszakai nyitva
tartását. A rendelet megalkotása előtt kértük Önöket:
véleményükkel, javaslataikkal segítsék döntésünket.
A felkérésnek sokan eleget tettek. A kitöltött és
visszaküldött kérdőívekből is látható, mennyire
megosztja a lakosságot ez a kérdés. Többen jelezték,
hogy a vendéglátóhelyek működése zavarja őket az
éjszakai pihenésben, ugyanakkor sokan azt a véleményt
erősítették, mely szerint nem az éjszakai nyitva tartás
korlátozása lehet a megoldás. Véleményük szerint a
rendőrség részéről fokozott ellenőrzésekre, a Polgárőrség
részéről rendszeres járőrözésre, az önkormányzat részéről
pedig térfigyelő rendszer kiépítésére lenne szükség.
Képviselő-testületünk a városunkban működő két
középiskola diákönkormányzatának a véleményét is
megkérte. Ők nem értettek egyet a rendelettervezettel,
úgy gondolják, semmiképp nem megoldás a nyitva tartás
korlátozása, a fiatalok igénylik azokat a szórakozási
lehetőségeket, melyek eddig biztosítottak voltak részükre
a városunkban.
Önkormányzatunk a vélemények, javaslatok
kiértékelését követően – hosszas tanácskozás után – úgy
döntött, hogy a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV.
törvény 6. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás
alapján az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
jelenleg nem kíván rendeletet alkotni. A képviselőtestület határozatában kérte a hatáskörrel rendelkező
szervektől a jogszabályi előírások betartatását, illetve a
nyitva tartási idő alatt a vendéglátóhelyek fokozott
ellenőrzését.
Az önkormányzat ugyanakkor felhívja az üzletek
tulajdonosainak figyelmét, hogy amennyiben a jövőben a
szórakozóhelyek működésével kapcsolatban panasz,
illetve bejelentés érkezik, a képviselő-testület élhet azon
jogával, hogy az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről
rendeletet alkosson, illetve a korlátozást csak bizonyos
területen vezesse be.
Kecze István polgármester

Ér vényes az útlevele?
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a nyári
időszakban jelentős mértékben megnő az útlevelet
igénylők száma, melynek következtében hosszabb időt
vesz igénybe az okmányok elkészítése. Javasoljuk
minden kedves utazás előtt álló lakosunknak, időben
ellenőrizzék útlevelük érvényességi idejét, és
amennyiben szükséges, az utazást megelőzően
legalább egy hónappal gondoskodjanak az okmány
beszerzéséről.
Nagy Tünde osztályvezető

7. oldal
A foglalkoztatás városi helyzetéről

A Munkaügyi Központ minden év áprilisában
tájékoztatja
a
képviselő-testületet
városunk
foglalkoztatási helyzetéről. A beszámoló alapján
elmondható, hogy az elmúlt év során megnövekedett az
álláskeresők száma, 2008 februárjában a regisztrált
álláskeresők száma elérte a 758 főt. Ennek egyik oka az
év utolsó negyedévében bekövetkezett gazdasági
folyamatok kistérségünkre gyakorolt kedvezőtlen hatása,
melynek következtében több munkáltató kényszerült
munkaátszervezésre, beruházások elhalasztására, végső
esetben dolgozók elküldésére. Az érintett ágazatok
jellemzően a szerszámgépgyártással, gépalkatrészgyártással, textilkonfekcionálással érintett cégek, az
építőiparban tevékenykedők, továbbá az autóalkatrészbeszállítók.
Az elmúlt évben nagyobb munkaerőigényű
beruházást a Penny Market Kft. kelet-magyarországi
regionális logisztikai központjának megnyitása jelentett,
mely közel 100 fő foglalkoztatását valósította meg
térségünkben.
Városunkban továbbra is nagy igény mutatkozik a
közcélú, közhasznú munkavégzésre, melynek keretében
tavaly közel 100 fő állt alkalmazásban.
2008-ban munkaerő-piaci programokon keresztül 1 fő
mentor, 1 fő segítő pedagógus és 2 fő munkaerő-piaci
menedzser került foglalkoztatásra. Ezen programok célja
a hátrányos helyzetű álláskeresők helyzetének javítása,
illetve a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása.
A tájékoztatóból azt is megtudtuk, milyen lehetőségek
vannak a foglalkoztatás helyzetének javítása érdekében.
A START-kártya már 2005. október 1. napjától
bevezetésre került a pályakezdő fiatalok foglalkoztatásának ösztönzésére. 2007. július 1-jétől START
PLUSZ kártyát igényelhetnek a GYES-GYED-GYETről, valamint az ápolási díjról visszatérők és a tartós
munkanélküliek, továbbá START EXTRA kártyát
válthatnak ki az 50 év feletti, vagy a legfeljebb 8 általános
iskolai végzettséggel rendelkező tartósan regisztrált
álláskeresők, illetve a rendelkezésre állási támogatásban
részesülő személyek. Ezek a kártyák járulékkedvezményekre jogosítják fel a munkáltatót.
A munkanélküliek elhelyezkedését segíti a „Lépj
egyet előre II.” elnevezésű program, melynek keretén
belül az alacsony iskolai végzettségű, illetve
szakképzetlen felnőtteket képezik, a TÁMOP 1.1.2.
program, melynek célja az általános iskolai végzettséggel
sem rendelkezők részére a szakképzés feltételét jelentő
alapfokú végzettség megszerzése, a TÁMOP 1.1.1.
program, mely a megváltozott munkaképességű emberek
foglalkozási rehabilitációját, foglalkoztathatóságának,
munkavégző képességének javítását támogatja.
Nagy Tünde
osztályvezető
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Elkészült a város sportkoncepciója

A fürdőgyógyászat megszer vezéséről

A képviselő-testület április 23-án elfogadta a város
sportkoncepcióját, amely a www.kisujszallas.hu honlapon
megtekinthető. A koncepció átfogó jelleggel bemutatja és elemzi a
város sportéletét, a lakosság egészségi állapota és a sport közötti
összefüggést. Az elemzés alapján a sportfejlesztési terv
megfogalmazott több célt, amelyek forrásigényük alapján rövid (12 éven belül), közép (2-6 éven belül) és hosszú távon (6 éven túli)
valósíthatóak meg. Természetesen a megvalósítást befolyásolja az
önkormányzat pénzügyi helyzete, valamint a 2009-2013-as és a
2013-2020-as uniós költségvetési ciklusokban kiírt pályázatok
tartalma. A koncepció a pályázatok előkészítése során jól
hasznosítható.
A kitűzött célok csak társadalmi összefogással érhetők el, ezért
azokat az érintettek (óvoda, iskolák, sportegyesületek) széles körű
bevonásával fogalmaztuk meg. A sportkoncepció legfontosabb
célja a hosszabb és egészségesebb élet.
Az Egészségügyi Világszervezet több jelentésében is
megfogalmazta az egyén szerepét a saját egészségének
megőrzésében. Az egészségi állapotot
- 43 %-ban az életmód,
- 19 %-ban a környezeti hatások,
- 27 %-ban az egyén genetikai adottságai,
- és csak 11 %-ban az egészségügyi ellátás határozza meg.
Az első két tényező együtt 62 %! A sport segíthet a vezető
halálokok elkerülésében (szív- és érrendszeri, daganatos,
emésztőrendszeri megbetegedések) és az időskori
mozgáskorlátozottság megelőzésében. A sport lényegét egyetlen
mondattal összegezhetnénk: Mozogj az életedért!
Természetesen ez üres, hiteltelen felhívás lenne, ha nem
próbálnánk meg mindenki számára elérhető, olcsó, rendszeres
sportolási lehetőséget biztosítani. Rövid távon egyelőre csak a
meglévő létesítményekre alapozhatunk, ezért felmérjük a
sportlétesítmények szabad kapacitását, és meghirdetjük
„kihasználásra” abban a reményben, hogy minél többen élnek vele.
Kecze István polgármester

A képviselő-testület döntött a fürdőgyógyászati ellátás
megszervezéséről a Rákóczi u. 10. szám alatti épületben
(volt Idősek Klubja, illetve korábban „Öregek Napközi
Otthona”). Az épület és a téliesíthető fürdő minimális
fejlesztéssel
alkalmassá
tehető
a
következő
szolgáltatásokra: gyógyvizes gyógymedence, gyógyvizes
kádfürdő, iszappakolás, szénsavas fürdő, orvosi
gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti
csoportos gyógytorna.
A fejlesztéshez a korábbi nyertes AVOP LEADER
pályázat miatt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségének
jóváhagyása szükséges, amelyet április végén kértünk meg.
Reméljük, hogy a hivatal hozzájárul a fejlesztéshez, amely
révén három új munkahelyet tudunk teremteni.
Amennyiben a Vidékfejlesztési Hivatal hozzájárulását
június közepére megkapjuk, akkor előreláthatólag 2009.
augusztus 1-jétől indíthatjuk el a fürdőgyógyászati
ellátásokat, amelyek társadalombiztosítási ellátás
keretében évente kétszer igénybe vehetők.
A fejleményekről folyamatosan tájékoztatni fogjuk
Olvasóinkat.
Kecze István polgármester

Kiválasztottuk a HPV-vakcina
beszállítóját
Az önkormányzat a méhnyakrák elleni védőoltás
megszervezése érdekében beszerzési eljárást folytatott le a humán
papillomavírus (HPV) elleni oltóanyaggyártók magyarországi
képviseleteinek megkeresésével. Az önkormányzat egyelőre két
évre kíván szerződést kötni a nyertessel, amely az MSD
Magyarország Kft. A szerződéskötés folyamatban van.
Az oltásban az 1995. január 1-je után született, Kisújszálláson
2009. május 1-je előtt bejelentett állandó lakóhellyel rendelkező 7.
és 8. évfolyamon tanuló leánygyermekek részesülhetnek, továbbá
az érintett korosztályba tartozó, gyógypedagógiai oktatásban
részesülő kisújszállási lányok.
Az oltást októberben tervezzük elindítani, ezért szeptemberben
az érintett szülőket osztályfőnöki óra keretében részletes
tájékoztatásban részesítjük. Az oltás megszervezésére az
önkormányzat felkérte városunk két gyermekorvosát és a védőnői
szolgálatot.
Kecze István polgármester

A Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű
Társulat tájékoztatója
Tájékoztatással és figyelemfelhívással szeretnénk élni a
társulat tagjai felé. Társulatunk a város szennyvízhálózatának
megépítése érdekében 2002. február 22-én alakult meg, lakossági
szerveződéssel. A társulat tagjai a társulat érdekeltségi területén
ingatlantulajdonnal rendelkező vagy ingatlant egyéb jogcímen
használó természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaságok. A megvalósult beruházásban az
önkormányzat mellett társberuházóként vett részt a társulat.
A megalakulás óta többször tájékoztattuk a társulat tagjait az
érdekeltségi hozzájárulás miatti fizetési kötelezettségükről, illetve
a megfizetés módjáról, határidejéről. Az érdekeltségi hozzájárulás
megfizetésére minden társulati tag az értesítést, kivetést megkapta.
Az érdekeltségi hozzájárulás megfizethető magánszemélyek által
lakástakarék-pénztáron keresztül, illetve aki nem élt ezzel a
lehetőséggel, a beruházás megkezdésétől kezdődően 5 éven át
egyenlő részletekben.
Jogi személyek a beruházás ideje alatt 3 egyenlő részletben
kötelesek megfizetni a hozzájárulást.
Az érdekeltségi hozzájárulás összege természetes
személyeknek egy ingatlan után 180.000.- Ft, jogi személyeknek a
250 liter/nap érdekeltségi egység figyelembevételével egységenként 180.000.- Ft.
Felhívjuk a társulati tagok figyelmét, hogy aki az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetési kötelezettségének határidőre nem tesz
eleget, azoktól (jogi személy esetében az APEH, természetes
személy esetében az önkormányzat jegyzője) az adózás rendjéről
szóló jogszabályok szerint a hátralékos összeg behajtásra kerül.
Tóth Gyula társulati elnök
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Hagyomány született
A „Szép magyar beszéd” verseny tíz éve
Kisújszálláson
Hét-nyolc évvel ezelőtt még csak beszélgetésekben merült
fel annak lehetősége, hogy az általános iskolás korú tanulók
„Szép magyar beszéd” versenye – pontosabban annak félországos, kelet-magyarországi döntője hagyományt teremthet
városunkban. Ma már – tíz év és tíz verseny után – talán nem
túlzás azt mondani, hogy új hagyomány született. S
gazdagabbak lettünk vele! Nemcsak mi, itt-lakók, hanem azok a
gyerekek és felnőttek is, akik évente körülbelül 170-en eljönnek
ide, ebbe a kisvárosba, amely addig ismeretlen volt számukra s
amelynek jó hírnevét viszik innen magukkal három, igen
mozgalmas (és izgalmas) nap után. Gondoljuk el: tíz év alatt
1700-an jöttek el ide az ország keleti feléből – a Dunától keletre
fekvő tíz megyéből! Talán szerénytelenségnek hat, de a
visszajelzésekből tudjuk: szinte ugyanennyien mentek vissza
elégedetten, sőt különlegesnek, példaértékűnek tartva azt, amit
itt kaptak. Kell-e jobb „hírverés”, jobb „reklám” városunknak,
mint azoknak a véleménye, akik csak egyszer is itt jártak, s
elmondták otthon, a környezetükben, hogy van egy kisváros az
Alföldön, a 4-es út mellett, ahol nagy a vendégszeretet...?!
A tizedik verseny persze nem „rendeződhetett” meg anélkül,
hogy vissza ne pillantottunk volna az elmúlt tíz évre. Az Arany
János Városi Könyvtárral közösen a mögöttünk hagyott egy
évtized fotóiból „szemezgettünk” s mutattuk be tablókon, hogy
mi is „zajlik” itt, amikor – 2000 óta minden év áprilisának
elején – „palotásan” szép Városházánk termeiben
megrendezzük a versenyt, s gondoskodunk arról is, hogy a
versengés óráin túl is jól érezzék magukat 13-14 éves és felnőtt
vendégeink. Ezért szervezünk a nyitónap estéjén irodalmi-zenei
műsort (idén Gryllus Vilmos „babonázta meg” a közönséget
énekeltvers-összeállításával), mutatjuk be másnap a
gimnáziumot és a városközpontot egy séta során, visszük el a
versenyzőket és kísérőiket autóbuszokkal Karcagra (ahol a
Nagykun Múzeumon kívül a szélmalmot, a Zádor-hidat és a
fazekasműhelyt is láthatják) és szervezünk táncházat és
szalmafonás-tanulást a gyerekeknek a művelődési házban,
illetve fogadást a felnőtteknek a Városháza dísztermében (ahol
az ismerkedés-beszélgetés közben mindig „sikeresen” fogynak
el a feltálalt finomságok – e jubileumi találkozón többek között
a 250 éve született Kazinczy arcképével díszített, hatalmas
torta).
„Hagyomány” a hagyományban, hogy a megnyitón
városunk polgármestere és a Megyei Közgyűlés képviselője
köszönti a vendégeket, a gimnázium és a zeneiskola tanulói
adnak közösen műsort és Szathmári István professzor úr
(városunk szülötte és díszpolgára) tart a gyerekeknek és
felnőtteknek egyaránt érdekes előadást. (Nagy tetszéssel
fogadott idei témája a szójáték volt).
Mit lehetne kívánni a következő évtizedre...? Elsősorban azt,
hogy maradjon meg és itt ez a verseny, növekedjen és erősödjön
tovább ez a még gyerekcipőben járó hagyomány! Mert mi is
növekszünk és erősödünk általa. Mint minden által, ami érték
ebben az értékeket vesztő világban.
Pintér István, a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium tanára
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A „Szép magyar beszéd” verseny előtti napokban messziről, az
Amerikai Egyesült Államokból, a kaliforniai Fallbrookból kaptunk
levelet, mely az anyanyelvünkhöz, a magyar nyelvhez való kötődés
kifejezésének szép megnyilvánulása. Tartalmát a verseny résztvevői
megismerhették, ezúton a kedves Olvasónak is figyelmébe ajánlom.
Kecze István
Mélyen tisztelt Polgármester Úr és Elöljáróság!

Innen a „világ végéről” küldöm magyar feleségemmel együtt
őszinte magyar jókívánságainkat a „SZÉP MAGYAR BESZÉD
VERSENY” alkalmából!
Mint Nagyatádi Szabó István, XX. századbeli államférfi
hangoztatta: „… a nyelv fontosabb, mint az alkotmány!”
Jómagam békési vagyok; egykori katolikus elemi iskolai tanító
fia, magyar feleségem felvidéki származású, a történelmi Divék
nemzetségből. Nyolcvanadik évemet taposom idegenben;
Kanadában és Amerikában. 1950 júliusában menekültem el
otthonról.
A békési Szegedi Kis István Református Gimnáziumban 1947ben érettségiztem, az utolsó évben az államosítás előtt… Magyar
szellemben tanítottak bennünket, és nyelvünket hűen ápoljuk máig.
Szerény magyar könyvtárunkat folyamatosan gyarapítjuk. Azt
üzenem fiatal kortársainknak: itteni közmondás szerint „a fű mindig
szebben zöld a kerítésen túl”, azaz másutt lehet, hogy „jobb”. Nem
jobb! Más és testileg-lelkileg sokkal nehezebb! Ami bennünket
aggaszt, hogy ide is eljutott az otthoni szólás-mondás: „inkább a
kocsi, mint a kicsi”. Ez az autómánia tette tönkre Amerikát és a
nyugati államokat! Házasodjatok, fiatalok, s főleg szaporodjatok,
mert fogy a magyarság világszerte!
Berzsenyi Dániel költőnk írta: „minden ország támasza,
talpköve / a tiszta erkölcs, mely ha megvész, / Róma ledűl, s
rabigába görbed”. Szívelje ezt meg minden magyar, főleg fiatal!
Őrizze nyelvünket mindenben, a sok szükségtelen kölcsönszó
használata idején, amit a „computer”, azaz a számítógéptechnológia hurcol be.
Magyar testvéri szeretettel vagyunk lélekben Veletek a messze
idegenből:
Alt Sándor és neje, Divéky Zsuzsanna

A legszebben beszélő diákoknak dr. Szathmári István professzor
adta át a Kazinczy-jelvényeket.
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Közoktatási hírek - röviden

Az Arany János Városi Könyvtár hírei

Érdemi előrelépés történt 2003 óta az önkormányzat
közoktatási intézményeinek tárgyi felszereltségében – ezt
állapította meg az önkormányzat, amikor áttekintette, hogy az
előírtakhoz képest milyen helyiségek, felszerelések, berendezések
hiányoznak még ezen intézményekből. Iskoláink az elmúlt években
több olyan pályázati támogatáshoz jutottak, amelyek révén
taneszköz-ellátottságuk megfelelő, sőt sok esetben a legkorszerűbb
informatikai, számítástechnikai eszközökhöz (aktív táblák,
projektorok, számítógépek, laptopok) jutottak. Mindezek elérésében
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közoktatási Közalapítvány
támogatásai, európai uniós pályázatok, szakképzési hozzájárulások,
állami normatív támogatások játszottak nagy szerepet. Ezeken túl
intézményeinek taneszközfejlesztéseit az önkormányzat eddig
minden évben 3 millió Ft-tal segítette, mely összeget pályázati saját
erőként is felhasználhatták. Így lesz ez a továbbiakban is – döntött a
képviselő-testület, hiszen a taneszközparkot folyamatosan fejleszteni
kell. Az intézmények figyelmét képviselőink felhívták arra, hogy
továbbra is használják ki a pályázati lehetőségeket a nevelés-oktatás
tárgyi feltételeinek javítására.
*****
Az önkormányzat újabb, európai uniós támogatásra benyújtandó
iskolai pályázatról döntött. A Kossuth Lajos Általános Iskola,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon a Városi Óvodai
Intézménnyel és a debreceni Kölcsey Ferenc Református
Tanítóképző Főiskolával együtt, konzorciumi együttműködésben
kíván pályázni abból a célból, hogy az iskola referencia
intézmény lehessen az integrációs munkában. Ez azt jelenti, hogy
a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való foglalkozások
során elért jó tapasztalataikat továbbadhatják úgy, hogy a tanítóképző
főiskola hallgatóit nevelési gyakorlat, hospitáció céljából is
fogadhassák. Sikeres pályázat esetén a három intézmény több mint
harminc millió Ft-os támogatásban részesülhet, miközben szakmai
munkájuk, elismertségük nő.
*****
Idén is elismerésben részesíti az önkormányzat a legkiválóbb
tanulmányi és versenyeredményeket elérő diákokat és
tanáraikat. A képviselő-testület az előző évi tapasztalatok alapján
felülvizsgálta az erről szóló határozatát, és döntött arról, a
gyermekvédelemben, hátránykompenzációban, felzárkóztatásban
eredményes munkát végző pedagógusok elismerésére is lehetőséget
kell adni.
*****
A szakképzés helyzetéről, aktuális problémáiról minden
évben tárgyal a képviselő-testület. Az áprilisi ülésen elsősorban a
Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás (TISZK)
működésének első éve, az első év tapasztalatai álltak az érdeklődés
középpontjában. Szűcs Gyula, a TISZK igazgatója sok kérdést kapott,
melyekből érezhető volt képviselő-testületünk aggodalma a
kisújszállási középiskolák szakképzésének jövője miatt. Az
önkormányzat végül arról döntött, hogy a helyi középiskolák azon
szakképesítések irányában fejlesszék képzési rendszerüket,
amelyeket az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Képzési
Bizottság munkaerő-piaci szempontból támogatottnak vagy
kiemelten támogatottnak minősít. Jelenleg az Illéssy Sándor
Szakközép- és Szakiskolában csak ilyen képzések folynak, a Móricz
Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium szakképzéseinek többsége támogatott, kettő nem, ezekbe
azonban jövőre még lehet beiskolázni.
Kocsisné Monoki Julianna

Az Európa-napi programsorozat keretében 2009. május
11-én 14.30-kor EU-tanterem átadására kerül sor az Arany
Iskolában, 16 órától pedig közönségtalálkozót és
kiállításmegnyitót rendezünk a Galéria könyvtárban, ahol sor
kerül a Logo készítő pályázat eredményhirdetésére is.
Vendégünk: OLAJOS PÉTER EU parlamenti képviselő. A
programsorozat támogatója: Kisújszállás Város Önkormányzata,
Arany János Általános Iskola.
2009. június 3-án – könyvtárunk és a megyei könyvtár közös
rendezésében – városunkban kerül sor az Ünnepi Könyvhét
megyei megnyitójára.
A Környezet és természetvédelmi napok keretében
vetélkedőket, versenyeket szervezünk:
„Hulladékból akár várat!” – háztartási hulladékból
bármilyen tárgy készítése felső tagozatosoknak. Beadási határidő:
június 2.
„Védd a Földet, szelektálj!” – rajzverseny alsó
tagozatosoknak arról, hogyan gyűjti a család a hulladékot.
Beadási határidő: június 2.
„Tedd ide, tedd oda, hogy lesz jó?” – szelektív
hulladékgyűjtési vetélkedő óvodásoknak. Időpont: június 2-5.
* * *
Kedves Gyerekek!
Színes kalendárium címmel játékos vetélkedősorozatot
indítottunk az adott hónap ünnepeihez, népszokásaihoz, jeles
évfordulóihoz kapcsolódóan. A vetélkedő nem korhoz kötött, a
feladatokat bárki megoldhatja. Az aktuális feladatot minden
hónap 10-től tudhatjátok meg a Gyermekkönyvtárban, ahol a
megoldáshoz segítséget is kaptok. A megoldott feladatokat a
hónap végéig kell eljuttatnotok a könyvtárba, munkátokért
jutalomban részesültök. Várunk benneteket szeretettel!
* * *
Rendezvényeinkről, programjainkról bővebb tájékoztatást
személyesen a könyvtárban, az 520-708-as telefonszámon vagy a
www.ajvk.hu honlapcímen kaphatnak a kedves érdeklődők!
* * *
A Helytörténeti füzetek sorozat újabb két kötete jelenik meg:
júniusban 140 éves az Olvasókör címmel, augusztusban pedig
„A kisújszállási cigányság története” című kiadvány.
Támogatók és előfizetők jelentkezését várjuk.
A Városvédő és -Szépítő Egyesülettel „A több szálból font
kötél erősebb” című külügyminisztériumi pályázata keretében az
alábbi programokat szerveztük közösen az elmúlt hónapban:
- április 21-én délután ismeretterjesztő előadásra került sor,
melynek keretében Újlaki Csaba csillagász volt a
vendégünk.
- „Hogyan népszerűsítsük vállalkozásunkat, szervezetünket?” címmel civil fórumot tartottunk, ahol a debreceni
Hang-Kép Stúdió két munkatársa tartott előadást.
- április 28-án délelőtt 10 óvodás csapat részvételével Föld
napi vetélkedőre került sor
* * *
Köszönjük a TIPP CULT Kft.-nek az ajándékba adott
dokumentumokat.
Gubuczné Tomor Mária igazgató
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A Műve lődé si é s Ifjúsági K özpont pro gramajánl ata
Május 23. szombat 21 óra – művelődési ház
Egy igazi szupergroup Kisújszálláson
KISCSILLAG lemezbemutató koncert
Lovasi András (Kispál és a Borz), Leskovics Gábor (Pál Utcai
Fiúk), Ózdi Rezső, Mihalik Ábel
Május 23. szombat 21 óra
D.N.B. Night a Nagykun Klubban

Május 30. vasárnap 10.30 – 16.30
Morgó Gyermeknap a Néprajzi Kiállítóteremben
Egész nap óriás társasjáték, kézműves játszóház,
pónifogatos városnézés
10.30 - Gólyalábas mesejáték
11.00 - Ringató Hodos Szilviával
12.30 - Magyar népmesék vetítés
14.00 - Szabad Lovagok Rendje bemutatója, utána íjászkodás
15.30 - Kunsági paripakereső – interaktív meseelőadás
A nap folyamán ebéd fő üstben.
Belépő: 14 éves korig ingyenes, 14 év fölött: 200 Ft

Június 14. vasárnap
Bagaméri Családi fesztivál új helyszínen
Nagykun Klub, Kossuth Lajos Általános Iskola, Zeneiskola,
Papi Lajos Alkotóház

Programelőzetes:
Buborékfújó rekordkísérlet, meseillusztrációs nap a Csodaceruza
újsággal, Vitéz László bábelőadása, játékkaszinó gyerekeknek,
felfújható játékvilág, kézműves játszóház, mobil korcsolyapálya,
Szabad Lovagok Rendje bemutatója, Szalmavilág, Mi is voltunk
gyerekek! - kiállítás régi játékokból a Nagykun Klubban, Világfa –
meselabirintus gyerekeknek, tombola, tippelő, kincsvadászat, arcfestés,
hennafestés, Fekete Dávidnak a Megasztár második helyezettjének
műsora, a Zoltán Erika Táncstúdió műsora, Dalma Dance Club műsora,
sportversenyek, FaceTeam akrobatikus kosárlabda show, Csukás István
könyvek, játékok kiállítása, „Talléros kalap” mesejáték, Babakuckó,
HEFOP-sátor, Tátika, Lola műsora, felhővadászat, Paprika Jancsi
csúzlizdája, játékos szabadtéri fizikai kísérletek, gólyalábas vásári
komédia, távirányítós autók stb. Mindenkit szeretettel várunk!
A rendezvény megvalósításához szívesen vesszük magánszemélyek,
vállalkozások anyagi segítségét. A gyerekek számára szeretnénk egy
egész napos, igazi mesevilágot varázsolni, és ehhez kérnénk mindenki
segítségét.

Számlaszámunk: 11745080-15576976. Adószámunk: 15576976-1-16.
Adományvonalunk: 59/520-672 (további egyeztetés céljából)
Támogatásukat szívesen fogadjuk személyesen is a művelődési
házban. Előre is köszönjük segítő szándékukat.
Felhívás!

Mi is voltunk gyerekek! – kiállítás régi játékokból

A Bagaméri Fesztiválon, kiállítás keretében szeretnénk bemutatni
azokat a régi, szép játékokat, amelyekkel a mostani szülők, nagyszülők
játszottak. Várjuk a jó állapotban lévő játékokat 2009. május 29-ig a
művelődési házban.
Tátika verseny a Bagaméri Fesztiválon!

Ha szívesen utánozzátok kedvenceiteket, jól táncoltok, szerettek
szerepelni, tiétek a nagyszínpad! Nevezni a versenyre bármilyen zenés
produkcióval lehet, egyéni és csoport kategóriákban. Fontos a mozgás,
a külső megjelenés és a zenei átélés hasonlatossága az eredeti
előadókhoz.
Egy produkció max. 4 perc.
Jelentkezési határidő: június 5.
Jelentkezés a művelődési házban.
***

Színházkedvelők figyelmébe!

A szolnoki Szigligeti Színház 2009/2010-es bemutatói:

Szigligeti Ede: Liliomfi (zenés vígjáték)
Kálmán Imre: Cirkuszhercegnő (operett)
Mitch Leigh – Joe Darion – Dale Wasserman: La Mancha lovagja
(musical)
Katona József: Bánk bán (dráma)
William Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok (vígjáték)
Zágon István: Hyppolit, a lakáj (zenés vígjáték)
A régi bérletek megújíthatók és újak igényelhetők
a művelődési házban május 31-ig.

Az Upor-bérlet utolsó előadása ebben az évadban
június 7-én, 15 órai kezdettel lesz.
Az előadás címe: Csókos asszony (operett)
A buszok 13.30 órakor indulnak a buszpályaudvarról.
Janó Lajos igazgató

Munkaerő-piaci segítő szolgáltatás
Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy a
Polgármesteri Hivatal új munkatársaként a jövőben a munkavállalók és a
munkáltatók közötti kapcsolatot fogom segíteni, gördülékenyebbé tenni. Az
álláskeresőknek segítséget nyújtok önéletrajz, kísérőlevél megírásához.
Folyamatosan tartom a kapcsolatot az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Karcagi Kirendeltségével, így az éppen aktuális továbbképzési
lehetőségekről, üres munkahelyekről pontos információval rendelkezem.
Az érdeklődőknek önismereti teszteket és kérdőíveket is tudok adni.
A munkáltatókkal tartva a kapcsolatot feladatom, hogy felmérjem az
aktuális munkaerőhiányt, továbbá segítsek a munkáltatóknak megtalálni az
adott pozícióra legalkalmasabb munkavállalót. Tisztelettel kérem a
munkáltatókat, hogy az aktuális, szabad munkahely-kapacitásukat

lehetőség szerint jelezzék felém, hogy a rendelkezésemre álló
információkkal segítsem egy-egy üres álláshely mihamarabbi, megfelelő
betöltését.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 8.00-12.00
Kedd: 13.00-16.00
Szerda: 8.00-12.00
Pozsonyi Gabriella
Polgármesteri Hivatal 28. sz. iroda
Telefon: 06-59/520-222, 11-es mellék
e-mail: pozsonyi.gabriella@kisujszallas.hu
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Kisúji győzelem a XXI. Nagykun Diák Sportviadalon
Idén, április 23-25. között Karcag városa rendezte meg a
XXI. Nagykun Diák Sportviadalt, a középiskolák kétévenkénti
sportrangadóját. A versenyt összesítésben a Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
nyerte. Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola a 7. helyen
végzett.
1969 óta kétévenként, megszakítás nélkül sorra kerülő a
Nagykun Diák Sportviadal a résztvevő több ezer versenyző és
érdeklődő számára életre szóló élményt jelent. A régi, hagyományos
Nagykun Viadalokat 1929 és 1950 között tizenöt alkalommal
rendezték meg, hogy felkutassák a kun városok tehetséges
sportolóit. A diákokat nagy számban mozgatja meg a sok sportág,

versengnek a csapatba kerülésért.
Az idei „Nagykun" legnépszerűbb versenyszámai a következők
voltak: lányoknál a kézilabda, röplabda, kosárlabda, atlétika, torna;
fiúknál ugyanezek, valamint futball. A kétéves felkészülési időt sok
száz sportoló diák igyekszik maximálisan kihasználni, hogy
méltóképpen képviselhesse iskoláját ezeken a színes és színvonalas
viadalokon. Megszívlelendők ma is a sportszerűséggel,
önfegyelemmel és egymás eredményeinek megbecsülésével
kapcsolatos jellemformáló erők.
A versenyről bővebben a következő honlapon olvashatnak:
www.nagykunsport.buzz.hu, illetve a Móricz Zsigmond
Gimnázium honlapján.

A kisújszállási diákok legjobb eredményei
a XXI. Nagykun Diák Sportviadalon

Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium:
A XXI. Nagykun Diák Sportviadal legeredményesebb
sportolója, egyben a legeredményesebb kisújszállási leány
sportoló: K. Szabó Vanda
A legeredményesebb kisújszállási fiú sportoló: Szitás Imre
A legeredményesebb „móriczos” leány sportoló: Vígh Fanni,
fiú sportoló: Takács Sándor
Atlétika: összesítésben a lányok és a fiúk egyaránt 3. helyezettek
200 m-es síkfutás: 3. Szitás Imre
400 m-es síkfutás: 3. Zsódi Enikő Virág, 6. Takács Sándor
800 m-es síkfutás: 2. Nánási Sándor, 7. Antal Krisztina
1500 m-es síkfutás: 5. Várdai Márk
3000 m-es síkfutás: 3. Mészáros Róbert
Távolugrás:
3. K. Szabó Vanda, 7. Nánási Sándor
Magasugrás:
5. Dancsik Veronika, 5. Erneszt Imre
Gerelyhajítás:
1. K. Szabó Vanda, 7. Sáfár György
Súlylökés:
3. Jánvári Zsuzsa, 6. Retter Dániel
Svédváltó:
a fiú csapat 2., a leány csapat 3.
Kosárlabda:
a leány csapat 1., a fiú csapat 6.
Kézilabda:
a fiú csapat 3., a leány csapat 4.
Röplabda:
a leány csapat 2., a fiú csapat 3.
Torna:
a fiú csapat 1., a leány csapat 2.
Labdarúgás:
2. helyezés

Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
100 m-es síkfutás: 3. Karakas Sándor, 7. Pikó Magdolna
200 m-es síkfutás: 5. Bódi Péter, 6. Rapi Kitti
400 m-es síkfutás: 5. Karakas Sándor
800 m-es síkfutás: 3. Szabó Balázs
3000 m-es síkfutás: 6. Szabó Balázs
Távolugrás:
4. Zimány Roland, 5. Vígh Petra
Magasugrás:
2. Vad Melinda, 4. Zimány Roland
Gerelyhajítás:
4. Kovács István, 7. Puskás Anna
Súlylökés:
4. Horváth Sándor, 7. Dani Erzsébet
Svédváltó:
a fiú csapat 4., a leány csapat 6.
Kosárlabda:
a fiú csapat 5.
Kézilabda:
a leány csapat 5., a fiú csapat 6.
Röplabda:
a leány csapat 6.
Labdarúgás:
8. helyezés

A kosaras lányok elsők lettek

A Kisújszállás-Túrkeve focimeccs egy pillanata

A viadal legeredményesebb sportolója: K. Szabó Vanda
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Kecze István polgármester az önkormányzat ajándékával köszöntötte
Kisújszállás legeredményesebb leány és fiú sportolóját.
Képünkön Szitás Imre veszi át az ajándékot.

A I I . Nag yk un s ág i m ar at o nh aj t ó és lo va s íj á sz t er epve rs en y er ed m ény ei
Szép időben, jó hangulatban, de nehéz
terepviszonyok között rendeztük meg a versenyt a
Horváth-tanyán. A lovasíjászoknál 12 induló, a
fogatosoknál 21 induló versengett a kupákért. Sajnos
kevés helyi érdeklődő tekintette meg az izgalmas
versenyeket, a nézők kb. 80 százaléka vidékről
érkezett városunkba.
A lovasíjászok az eredményhirdetés után
felszerelték a Lovasíjász Világszövetség új szabvány
szerinti céltábláját is, melyet a május 16-ai lovasíjász
világkupán próbálnak ki a versenyzők. Minden
kedves érdeklődőt szívesen várunk a Horváth-tanyán.
A lovasíjász verseny dobogósai:
I. Papp Sándor (Kisújszállás)
II. Czuczi Antal (Kunszentmárton)
III. Smuta Gergő (Kunszentmárton)

Papp Sándor első lett a lovasíjászok versengésében

A fogathajtók dobogósai:
Pónifogatók:
I. Tóth Daniella (Tiszaföldvár)
II. Csáthy Zsanett (Kisújszállás)
III. ifj. Emődi Imre (Kunhegyes)

Kettesfogatok:
I. Demeter Ferenc (Kisújszállás)
II. Balogh Antal (Hajdúböszörmény)
III. Juhász József (Bocskaikert)

Posztós Zsolt és Horváth György

Demeter Ferencé lett a kettesfogathajtók kupája
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Kisúji súlyemelők sikeres tavaszi versenyei
Amikor április végén ellátogattam a kisújszállási Súlyemelő és
Szabadidő SE Városháza pincéjében lévő súlyemelő edzőtermébe,
Szabolcsi Károly egyesületi elnök, edző örömmel mutatta be a felújított
létesítményt. Az önkormányzat anyagi támogatásának köszönhetően

Kolompár Ferenc, Kiss Milán, Budai Krisztina és Tóth Alexandra.
Ezüstérmes lett Budai Róbert, Budai Attila, Rézműves Krisztina,
Rézműves Viktória, Rézműves Judit, Koszta Emánuella és Mészáros
András. Bronzérmet szerzett Kálmán Sándor, Szoboszlai Róbert
valamint Varga Péter (junior korcsoport) és Jenei Zsigmond
A diákolimpiai eredmények (összesített teljesítmény):
(felnőtt korcsoport). A verseny díszvendége volt Balzsay
Károly ökölvívó világbajnok. A programot főzőverseny is
Súlycsoport
Helyezés
színesítette. A „Magyaros ételkülön-legességek”
Serdülő lányok
44 kg
I.
Rézműves Judit (54 kg)
kategóriában a „Hétvezér tokány” étellel a Csízi Pál szakács
58 kg
III.
Tóth Alexandra (75 kg)
által vezetett kisúji csapat érdemelte ki az első helyezést.
Serdülő fiúk
50 kg
II.
Budai Attila (99 kg)
A súlyemelők tavaszi éremhalmozása a diákolimpián
56 kg
I.
Lakatos Imre (119 kg)
folytatódott. Az április 9-11 között Szerencsen tartott
II.
Rézműves Krisztián (119 kg) országos döntőben mintegy 160 versenyző mérte össze
62 kg
IX.
Dani Béla (82 kg)
tudását. A 10 fős kisúji gárda tagjai hat dobogós helyezést
75 kg
IV.
Szoboszlai Róbert (110 kg)
értek el. Diákolimpiai címet szerzett a serdülő korcsoportú
Rézműves Judit és Lakatos Imre. Az összesített
85 kg
V.
Kiss Milán (150 kg)
pontversenyben a kisúji csapat negyedik lett.
Ifjúsági fiúk
+94 kg
V.
Varga György (180 kg)
Ari Géza
Junior fiúk
105 kg
III.
Horváth Sándor (205 kg)

külön női és férfi öltözőt, vizesblokkot, illetve szaunát alakítottak ki.
Korszerűsítették a termek fűtését is. Új erőfejlesztő gépeket, futópadot
vásároltak. A Magyar Súlyemelő Szövetség 1,5 millió forint értékű
súlyzókészletet ajándékozott a főként utánpótlás korcsoportú súlyemelők
felkészülésének segítésére.
A jobb edzési körülményeknek is köszönhetően a kisúji erős lányok
és fiúk sikeresen szerepeltek a tavaszi területi, nemzetközi diákolimpiai
küzdelmekben.
Az idei versenyévad első jelentős területi versenyét februárban
Tégláson rendezték meg. A Horváth Sándor, Varga György, Budai Attila,
Rézműves Krisztián, Szoboszlai Róbert, Lakatos Imre összetételű kisúji
csapat első lett az utánpótlás korcsoportú csapatbajnokságban. A
budapesti súlyemelő bajnokságon 8 bajnoki címet szereztek a kisújiak.
2009. március 28-án Budapesten, a XII. Soroksár Kupa Nemzetközi
Súlyemelő Versenyen léptek dobogóra a Szabolcsi-tanítványok. A
tizenegy ország legjobb – főként utánpótlás korcsoportú – versenyzőit
felvonultató viadalon súlycsoportjában első helyezést ért el Lakatos Imre,

Kisújszállási fiúk a dobogó legfelső fokain:
1. Lakatos Imre, 2. Rézműves Krisztián

Bravúrezüst a sakk NB II.-ben!
A Kisbíró korábbi számaiban rendszeresen beszámoltunk az
NB II. Tóth László csoportjában szereplő Kisújszállási SE Sakk
Szakosztályának eredményeiről. A 2008/2009-es csapatbajnokság
az áprilisban lebonyolításra került utolsó két fordulóval véget ért.
Eredmények:
- Szentesi Spartacus – Kisújszállási SE 4 : 8
- Kisújszállási SE – Vásárhelyi PF SSE 9 : 3
Ezzel a kisúji sakkcsapat újonc létére hatalmas bravúrt
végrehajtva csoportjában 2. helyezést ért el! A 12 táblán
lebonyolított bajnokságban összesen 87 pontot, mérkőzésenként

átlagosan 8 pontot szerzett a csapat, amely azt mutatja, hogy
megérettek sakkozóink erre az osztályra. Éppen ezért alapos
fejtörést fog okozni a jövőben a feljutás kérdése…
Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik feltétel nélkül
biztosították a csapat nyugodt felkészülését és a versenykörülményeket: Kisújszállás Város Önkormányzata, Arany János
Általános Iskola, Kun-Metalokála Kft., Demeter Jánosné települési
képviselő, Balogh Károly, Fazekas Antal, Horváth Ferenc, Nagy
Bálint vállalkozók, Kecze és Társa Bt.
Jakobei József szakosztályvezető

Hajrá Kisújszállás!
Szeretettel várjuk Önöket a 2009. május 17-én vasárnap, 17.00 órakor kezdődő,
Kisújszállás – Martfű megyei II. osztályú bajnoki labdarúgó-mérkőzésre.
Kisújszállás csapata jelenleg az első helyen, Martfű csapata a másodikon áll a bajnokságban, így igazi rangadóra kerül sor.
Ifjúsági csapatunk mérkőzése ugyancsak izgalmas lesz, mivel szintén a bajnokság két első helyezettje csap össze.
Az ifik mérkőzése 15.00 órakor kezdődik.
Juhász Attila települési képviselő
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Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő hírei
Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő eddigi üzemeltetéséhez
viszonyítva jelentős változást hozott a 2008-as év: szeptember 30án nem zárt be a strand, hanem egész évben várta a fürdőzni
vágyókat. A téli üzem keretein belül emelt hőfokkal üzemelt az 1,40
m-es nyitott medence, valamint téliesítést, körbezárást kapott a
termálmedence. Ugyancsak ettől az évtől került üzemeltetésünkbe a
Rákóczi u. 10. alatti turisztikai fogadóközpont. Az épületben
alakítottuk ki a téli öltözőket, valamint itt kapott helyet a szauna is.
Ezzel sikerült bővíteni szolgáltatásainkat. Az öltözőkből egy zárt
fóliaborítású folyosón át lehetett megközelíteni a medencéket.
2008-ban az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő vendégeinek
száma 32.834 fő volt, ebből a téli üzem alatt 2.035 fő látogatta
strandunkat.
A Vízmű Kft. az üzemeltetéssel kapcsolatos fenntartási, javítási
munkák mellett 2008-ban kialakított egy hat lakókocsiállásos
közműcsatlakozási lehetőséget, valamint az 1,40-es medence elé
egy ikercsúszdát épített. A fürdő területén az önkormányzat fúratott
egy 330 m talpmélységű hidegvizes kutat. A kút üzemeltetésével

jelentősen csökkent a strand vezetékes víz használata. Rövidesen
elkészül egy homokos strandfocipálya is.
Április vége óta az elmúlt évekhez hasonlóan folyik a nyári
szezonra való felkészülés. Ekkor történnek meg a medencék
mosásai, fertőtlenítései, az öltözők takarítása, meszelése és a
medencék körüli zöld felületek karbantartása, ápolása.
Az önkormányzattal közösen tervezzük az OEP által
finanszírozott fürdőgyógyászati ellátás beindítását. Ezek a
szolgáltatások a következőek lennének: gyógyvizes gyógymedence,
gyógyvizes kádfürdő, iszappakolás, szénsavas fürdő, orvosi
gyógymasszázs, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportos
gyógytorna, frissítő masszázs.
A tevékenység beindításához szükséges egyeztetések az
engedélyező hatóságokkal jelenleg is folynak.
Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő május 2-ától a nyári nyitva
tartási rend szerint várja a strandolni, pihenni vágyó vendégeit.
Zsótér László
ügyvezető igazgató

A Magyarok Szövetsége
2009. június 6-án Törökszentmiklós-Surjány területén,
a repülőtér mellett (4-es főút) egész napos programot szervez

Jász-Kun-Szala
I. Magyarok Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Találkozója címmel
A magyarok nemzetségei minden évben összeültek a pusztán,
hogy törvényt üljenek. E találkozót „Szalának” nevezték. Jelentése:
egyenlők között az elsők találkozója. A Magyarok Szövetsége erre
a hagyományra emlékezve kezdeményezi a rendezvényt abból a
célból, hogy a megye települései megmutathassák egymásnak
értékeiket.
A rendezvényre autóbuszok indulnak a törökszentmiklósi
vasútállomásról és a buszpályaudvarról. A rendezők szeretettel
várnak mindenkit, akik a programok szervezésében,
lebonyolításában, valamint a bemutatókon szívesen részt vennének.
A rendezvény kiemelt támogatója: Jenek Baranta Kulturális
Hagyományőrző Harcművészeti Egyesület Törökszentmiklós.

A programokból:

• MEGYEVÁSÁR – kiállítás
• a megye településeinek bemutatkozása
• civil szervezetek (népművészek, kézművesek, kórusok,
zenészek bemutatkozása)
• gasztronómiai bemutató
• vállalkozások bemutatkozása
Honlap: www. jaszkunszala.neobase.hu
(Szerk.)
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Önkormányzati támogatások a nyári táborok megrendezéséhez
és a helyi kiadványok megjelentetéséhez
Az önkormányzat az idén is támogatja a nyári táborokat (800.000 Ft-tal) és a helyi kiadványok megjelentetését
(210.000 Ft-tal). A pályázatok elbírálása megtörtént, minderről az alábbiakban adunk tájékoztatást.
(A táblázatokban szereplő összegek Ft-ban.)
(Szerk. - TA)
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Tűzoltóink megyei elismerése

Tűzoltósági hírek

Újabb örömöt oszthatunk meg Olvasóinkkal, amikor arról adhatunk
hírt, hogy a települések, közösségek védelme érdekében végzett
kiemelkedő, önfeláldozó munkájáért a Városi Önkéntes Tűzoltó
Egyesületünk – önkormányzatunk felterjesztésére – Jász-NagykunSzolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjban részesült. A díjat
az egyesület nevében Mészáros Sándor egyesületi elnök vette át Kovács
Sándor megyei közgyűlési alelnöktől május 6-án, a Jászberényben
rendezett Szent Flórián-napi megyei ünnepségen.

Az elmúlt hónapban, a Kisújszállási Tűzoltóság működési területén
27 káresemény volt. Ebből 23 tűzeset, amelyek jelentős része avartűz volt.
Egy alkalommal kellett melléképület tüzénél is beavatkozni. Sajnos a
tűzgyújtási tilalom elrendelése nem vetett véget az avar és
gazégetéseknek. Több helyen kellett a csatorna partot és az avas fűvel
benőtt legelőt, kaszálót oltani.
Műszaki mentéshez 4 alkalommal vonultak tűzoltóink. Sajnos volt,
hogy közúti balesethez riasztották egységeinket, de jellemzően inkább
csak letört ágak eltávolítása volt a feladat.
Egy esetben villanyoszlopon ragadt macskát kellett levenni, mert az
oszlop környékén lakókat már zavarta a „bajba jutott” keserves
nyávogása. A macska a létrán közeledő tűzoltó elől az oszlop tetejére
menekült, majd köszönés nélkül egy közeli bokorba ugorva távozott.
Elég száraz, csapadékmentes időszak áll mögöttünk. Ez nem kedvez
a mezőgazdaságban dolgozóknak sem, de a tűzoltóknak sem. A száraz
avarba gondatlanul eldobott cigarettacsikk, vagy egy domború üveg a
száraz fűben elég ahhoz, hogy kellő hőenergiát teremtsen a környezete
felgyújtásához. Ha tüzet észlelnek, kérjük, jelezzék a tűzoltóság 105
segélykérő vonalán! A kis tüzekből lesznek a nagyok! Előzzük meg a bajt!
Lassan közeledünk az aratást végző gépek szemléjének idejéhez. Kérjék a
tűzoltóság segítségét, hogy a jogszabályoknak megfelelő, pontos
információkhoz juthassanak gépeik tűzvédelmi felkészítésével
kapcsolatosan.
Tűz és káresemény mentes időszakot kíván a Kisújszállási Tűzoltóság
állománya!
Mészáros Lajos

Mészáros Lajos tűzoltóparancsnok, Kecze István polgármester,
Mészáros Sándor egyesületi elnök és Kovács Sándor megyei
közgyűlési alelnök a díj átvételekor

Az egyesületet a díj odaítélésekor a következő gondolatokkal
méltatták:
A kisújszállási Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület több mint száz
évvel ezelőtt, 1892-ben alakult, így immáron három évszázadon átívelve
működik az önkéntesség elve alapján. Fennállása óta mindig voltak és
vannak olyan bátor tűzoltók, akik az év bármely napján szembeszállnak az
elszabadult elemekkel, és mentenek életeket, vagyont. Az önkéntes
tűzoltók számára ez a legtermészetesebb cselekedet, segíteni a
bajbajutottakon, ahogyan esküjükben vállalták: „… ha kell, életem
kockáztatásával is teljesítem.”
Az egyesület tagjainak egy része, tíz tagja segíti a Városi Tűzoltó
Köztestület munkáját is. Ellátják öt település: Ecsegfalva, Fegyvernek,
Kenderes, Kisújszállás és Örményes tűzvédelmét. Évente több mit 250
alkalommal vonulnak különböző káresetekhez. Az önkéntes tűzoltók
aktívan részt vettek a szajoli vasúti katasztrófa elhárításában, a Tisza és a
Körös folyók melletti árvízi védekezésben és a belvízi védekezési
munkákban is Kisújszálláson úgy, mint annak környező településein.
Együttműködő, jó kapcsolatot alakítottak ki több környékbeli tűzoltó
egyesülettel, sőt évente több alkalommal találkoznak az ausztriai
eberschwangi, a szerbiai pacséri, a lengyelországbeli wilamowicei és az
erdélyi szentegyházi önkéntes tűzoltó kollégákkal is. Itthon részt vesznek
különböző települési rendezvényeken, iskolai, óvodai tűzoltó-bemutatókon
is.
Az egyesület nyitott; jelenleg 42 taggal működik, akik között van
református püspök, megyei tűzoltó szövetségi elnök, és az önkéntesek
mellett vannak hivatásos tűzoltók is. Sok külső támogatójuk is segíti
működésüket. Az egyesületi tagok sokat tettek azért, hogy a támogatásokat
ésszerűen használják fel, és a mentéshez szükséges eszközparkot
korszerűsítsék. A rendelkezésükre álló technikai eszközök színvonala mára
országosan is elismert.
Tavaly a Tűzvonalban című havilapban megjelent egy írás a
kisújszállási önkéntes tűzoltókról. Ebben idézték Porteleky László hajdani
egyesületi elnök 1926-ban leírt gondolatait, melyeket a mai tagok is
magukénak éreznek: „A Kisújszállási Önkéntes Tűzoltó Testület
fennmaradásának és továbbfejlődésének nem állhatja útját semmi akadály.
Létjogosultságában, tehát önmagában hordozza azt az erkölcsi erőt, amely
minden nehézséggel, legyen az anyagi, személyi, vagy bármilyen
természetű, a jövőben képes lesz megküzdeni.”
Kecze István polgármester

MEGHÍVÓ

A Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és
a Városi Önkéntes Önkormányzati Tűzoltóság Köztestülete
meghívja Önt és kedves családját
2009. május 9-ére
a Kisújszállási Szent Flórián napi ünnepségére.
Programok:
10.30
A megemlékezés és koszorúzás a Tűzoltóság laktanyájában
a Szent Flórián szobornál
11.15
Tűzoltóautók és társszerveik járműveinek felvonulása
a város utcáin
12.30
A Mellofon Fúvósegyüttes koncertje
a Városháza mögötti területen
13.15
Műszaki mentési bemutató
14.00
Tűzoltási bemutató
14.45
Magasból mentési bemutató
A bemutatók között játékos (tűzoltós) vetélkedők minden
korosztály számára
15.30
A vetélkedők eredményhirdetése
19.00
Tűzoltó Bál a Kisúj étteremben, melyre jegyeket 3000 Ft/fő
áron lehet igényelni a Tűzoltóságon. (Tombolatárgyak
felajánlását várjuk a rendezvényre, melyet tiszteletjeggyel
honorálunk!)
- A vacsorán frissensültek között lehet válogatni.
- A bál bevételeiből a Tűzoltóság technikai eszközeit kívánjuk
fejleszteni a településeken élők biztonságának fokozása érdekében!
Kérjük támogassa tűzoltóságunkat,
és legyen a vendégünk ezen a hagyományteremtő bálon!

Közreműködnek, és a nyitótáncot előadják
a Korda Vince Alapfokú Művészetoktatási Intézmény táncosai
Kurilla Enikő tánctanár vezetésével.
Érdeklődni lehet a 20/4343-842; 20/597-3243; 20/240-0631;
59/520-620 telefonszámokon.
Mészáros Lajos pk.
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Terjed az aranyfarú lepke hernyója
Az aranyfarú lepke (Euproctis chrysorrhoea) Magyarországon őshonos
lepke faj. Soktápnövényű növényi károsító, erdészeti kultúrák közül
elsősorban tölgyet, vadrózsát, kökényt károsítja, kultúrnövények esetében
inkább házi kertekben, szórvány gyümölcsösökben károsít. Különösen
kedveli a szilva, körte, alma növényeket, de más gyümölcsfákat is
megtámad.
Egynemzedékes faj, ami azt jelenti, hogy egy évben csak egy teljes
fejlődési ciklusa megy végbe. A károsodást a lepke hernyója okozza. A
barnás színű szőrös hernyók a fák hajtásvégein létrehozott ezüstös-szürkés
színű 5-8 cm-es orsó alakú nagy téli hernyófészekben telelnek át. Tavasszal
a rügypattanáskor előbújnak a 3-5 mm hosszú negyed gyufaszálnyi
vastagságú hernyók a hernyófészekből és a kipattanó rügyek lerágásával
kezdik a táplálkozást, majd az apró levélkéket, később a kialakult leveleket
pusztítják el. A hernyók darabszámától függően akár tarrágás is
bekövetkezhet. Ha egy fán 3-5 hernyófészek található, akkor már biztos
tarrágás következik be. Az ilyen fák úgy néznek ki, mint amik a tél
folyamán kipusztultak, rajtuk lombozat nem látható. A hernyók többszöri
vedlés után, kb. 14 nap elteltével „eltűnnek” bebábozódnak, a fák ezután
kezdenek majd lassan kizöldülni. A lepkék július dereka táján bújnak ki a
bábokból. Fehéres színű, 30-35 mm szárnytávolságú éjszaka repülő
rovarok, a tojásaikat rövid idő után a tápnövényül szolgáló tölgy, vadrózsa,
kökény, szilva, alma, körte növények leveleire rakják. A parányi 2-3 mm-es
hernyók kb. augusztus 5-e és 15-e között jelennek meg. A fák hajtásvégein
laza pókháló szerű szövedékben rágják a fák
lombozatát. Ezen hernyók kártétele nem jelentős.
Rövid 8-10 napos táplálkozás után a hernyók a
hajtásvégeken 6-8 levél összehúzásával,
szövedékükkel szorosan átszőtt szürkés-fehéres
színű 5-7 centiméter hosszú orsó alakú
hernyófészket hoznak létre. Egy ilyen
hernyófészekben 200-300 db hernyó található.
Szeptember első felében már általánosan
kialakulnak a hernyófészkek, melyekben a parányi
hernyók biztonságosan áttelelnek, kibírják a

rendkívüli hidegeket is, majd tavasszal rügyfakadáskor kezdődik újra a
fejlődésük és kártételük. A hernyók lombrágó kártétele mellett kifejezetten
veszélyesek az emberre. A lárvákról lehulló szőrök, lárvabőrök erősen
izgatják az emberi bőrt, viszkető vörös allergiás bőrtüneteket okozva.
Az aranyfarú lepke tömeges felszaporodása 15-20 évenként következik
be, ekkor 2-4 évig évente nagy tömegben jelenik meg, majd ismét eltűnik
15-20 évre.
A kártétel megelőzése szempontjából legeredményesebb módszer az
áttelelő hernyófészkek tavaszi fametszéskori eltávolítása (levágása) és
elégetése. Ha valaki nem távolította el a hernyófészkeket és a hernyók már
kibújtak a hernyófészekből rovarölő szeres kezeléssel is elpusztíthatja a
kártevőt. Erre a célra kizárólag kontakt hatású készítmények javasoltak,
DECIS 2.5 EC, KARATE 25 WG, KARATE ZEON 5 CS készítmények
valamelyike. A kezeléseket nagyon körültekintően kell végezni, mert ebben
az időszakban tömegesen virágoznak az egyéb kultúr- és gyomnövények,
melyeket a méhek tömegesen látogatnak, ezért a fentebb felsorolt
készítményeket kizárólag este, a méhek „elülése” után szabad kijuttatni. A
következő lehetőség a hernyók számának csökkentésére az augusztus
közepén, a hernyók fészekbe vonulás előtti gyérítése, melyre a fentebb
felsorolt készítmények mellett alkalmazható még DIPEL; DIPEL ES;
készítmények valamelyike is. Az augusztusi kezeléskor figyelemmel kell
lenni a kezelendő fák közelében található, már betakarításra (szüretre) kész
növényi termékekre, a felhasznált készítmény élelmezés egészségügyi
várakozási ideje szempontjából. A hernyófészekben
rejtőzködő hernyókat növényvédő szerekkel
elpusztítani nem lehet (a tavaszi lemosó permetezés
is hatástalan).
Fent leírtakra való tekintettel kérjük a
tisztelt lakosságot, hogy aki a tulajdonában lévő
kertben, erdőben a hernyók elszaporodását észleli,
akkor haladéktalanul védekezzen ellene, hiszen
mindannyiunk közös érdeke, hogy ezen kártevőt
gyérítsük, elpusztítsuk.
Ökrös János vezető-tanácsos

VÁLTOZÁS A SZELEK TÍV HULL ADÉKGYŰJTÉS RENDJÉBEN
SZ E L E K T Í V
H É T F Ő
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre körzetenként hétfői
napokon, az alábbiak szerint kerül sor:
Körzetek
Szelektív hétfők
hétfői gyűjtőkörzet
minden hó első hétfőjén
keddi gyűjtőkörzet
minden hó második hétfőjén
csütörtöki gyűjtőkörzet minden hó harmadik hétfőjén
pénteki gyűjtőkörzet
minden hó negyedik hétfőjén
Abban az esetben, ha egy hónapban 5 hétfő van, az utolsó
hétfői napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás. Abban
az esetben, ha a hétfő ünnepnap, a gyűjtés az ünnepnapot
követő első munkanapon történik.

Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat az új
gyűjtési napokon
legkésőbb 8 óráig kihelyezni
szíveskedjenek.
Azon ügyfeleink, akik nem rendelkeznek „TAPOSSA
LAPOSRA” feliratú zsákokkal, munkaidőben a kertészeti
kezelőépületben (a Polgármesteri Hivatal mellett), valamint
irodánkban, a Kossuth L. u. 74. szám alatt díjmentesen
kaphatnak.
Kérjük kedves Ügyfeleinket, hogy jelentkezzenek a házhoz
menő zsákos szelektív hulladékgyűjtési rendszerbe.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Nyári napközis tábor
A nyári napközis tábort idén a Kossuth Lajos Általános Iskola szervezi.
A tábor ideje: 2009. június 16-26. (9 nap), 7.00-tól 16.00 óráig. A tábor helye: Kisújszállás, Kossuth L. u. 2.
A jelentkezési lapok az osztályfőnököknél átvehetők, melyeket 2009. május 22-ig kérünk visszajuttatni
Orosz Imrénének, a gazdasági irodába (Kossuth u. 2.).
Ízelítő a programokból: vetélkedők, versenyek, strandolás, gyalogtúra, kézműves foglalkozások és sok-sok meglepetés!
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Kossuth Lajos Általános Iskola nevelőtestülete

2009. május 9.
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P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen értékesíti a
Kisújszállás 765 hrsz.-ú (Deák Ferenc utcai tüzép mögötti) 2936
m2 nagyságú ”Beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant.
Megközelítése: szilárd, aszfalt burkolatú útról.
Ingatlan kikiáltási ára bruttó 4.227.840.-Ft (1.440.-Ft/m2)
Árverési előleg: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a (845.568.-Ft). A
nyertes licitáló esetében az árverési előleg foglalóvá alakul át. A
nyertes pályázó a vételár fennmaradó részét egyösszegben köteles
megfizetni Eladó részére az adásvételi szerződésben meghatározott
határidőre.
Az ingatlan megvásárlása a vevőre nézve az alábbi, a szokásos
gyakorlattól eltérő kötelezettségeket vonja maga után: a fent
említett ingatlan a jelenlegi rendezési terv által érintett területbe
esik, ott, mint védőerdő van megjelölve.
A rendezési terv módosításának költségeit a vevőnek kell viselnie,
ha az értékesítést követően a rendezési tervben meghatározott
jellegtől eltérően kívánja használni az ingatlant. Továbbá a vevőnek
vállalnia kell – a temető és a megvásárolni kívánt ingatlan közötti
telekhatáron – tömör, hangszigetelt kerítés megépítését. Ennek
biztosítékául Kisújszállás Város Önkormányzata 1 évre
visszavásárlási jogot köt ki az ingatlanra, amelyet az adásvételi
szerződéssel egyidejűleg írásba foglal. Ezen jogával az

önkormányzat abban az esetben él, ha a vevő a szükséges kerítés
megépítésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget.
Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az
önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk,
egyéb tartozásuk (pld. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2009. május 11én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési
Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) vagy
személyesen leadni a Városháza I. emelet 23-as irodájában. A
jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet
beszerezni.
Az ingatlan munkaidőben az alábbi telefonszámon történt előzetes
egyeztetést követően megtekinthető. A pályázatokkal kapcsolatos
további információ munkaidőben dr. Majtényi Erzsébet
ügyintézőtől kérhető az 59/520-241 telefonszámon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti
határidőig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és
becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint
befizették az árverési előleget.
Az árverési licit lebonyolítása: 2009. május 12. (kedd) 9.00 óra.
Az árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Dr. Majtényi Erzsébet vagyongazdálkodási előadó

P Á LY Á Z AT I F E L H Í V Á S
A 7/2006. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelet 26. §-a értelmében üzlet,
iroda és tárolás céljára bérbe adjuk az alábbi területeket, illetve
ingatlanokat:
- Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévő összesen 14,5 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 14.710,- Ft/hó havi
bérleti díjért,
- Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévő összesen 29 m2 alapterületű
gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 29.855,-Ft/hó havi bérleti díjért,
valamint
- Kisújszállás, Kossuth L. u. 9. szám alatt lévő összesen 10 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 7.000,-Ft/hó havi
bérleti díjért.
A fenti üzlethelyiségek jelenlegi állapotukban bármilyen üzleti,
kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmasak. Az
ingatlanok 5 év meghatározott időre adhatóak bérbe. Használatba vételi
díjat nem kell fizetni.
Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségekben gyakorolni kívánt
tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkeznek.
Az üzlethelyiségek bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A
pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű bérleti
díj megfizetését vállalja.
Meghirdetésre kerülnek az alábbi telekingatlanok:
- Kisújszállás, Báthory u. 2. szám alatt lévő 653 m2 alapterületű,
valamint,
- Kisújszállás, Rákóczi u. 20. szám alatt lévő 1.137 m2 alapterületű
telekingatlanok, melyeket ingyenesen mezőgazdasági hasznosításra
lehet bérbe venni.
A pályázatokat 2009. május 15-én 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 (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig írásban
pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása: 2009. május 18án 9.00-10.00 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.
***

A 7/2006. (III. 31.) sz. önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c)
pontja értelmében bérbe adja az alábbi lakást:
- Kisújszállás, Vörösmarty u. 47. fsz. 4. szám alatt lévő 85,2 m2
alapterületű 2,5 szobás, komfortos lakásbérleményt minimális 31.440,Ft/hó (369,-Ft/m2/hó) bérleti díjért.
A lakás 5 év meghatározott időre adható bérbe, mely bérleti idő szükség
esetén meghosszabbítható.
A lakás bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. Amennyiben a lakásra
több érvényes pályázat érkezik, az a pályázó nyeri el a bérleti jogot, aki
a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
Pályázatokat 2009. május 22-én 16.00 óráig lehet benyújtani írásban a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310 Kisújszállás, Kossuth
L. u. 74., Pf.: 46.), az erre a célra biztosított formanyomtatványon.
A lakás megtekinthető munkanapokon, előzetesen történt egyeztetést
követően 8.00-16.00 óra közötti időpontban a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. képviselőjével (telefon: 59/520-210, 520-215).
Farkas Sándor ügyvezető igazgató
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Kisújszállás Város Polgármestere pályázatot hirdet
Kisújszállás Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatalában területi védőnői munkakör betöltésére

Feladata: a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM rendelet meghatározott
területi védőnői feladatok ellátása.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi főiskolai karon szerzett védőnői oklevél,
- felhasználói szintű Ms Office ismeretek
(irodai alkalmazások).
Elvárt kompetenciák:
- kiváló szintű kommunikációs készség,
- kiváló problémamegoldó képesség,
- önálló munkavégzési képesség,
- empátia.
Pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
- egészségügyi szakdolgozók országos alapnyilvántartásába
vételéről kiállított kártya másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (vagy annak
feladását igazoló szelvény),
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában
foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggően szükséges kezeléshez hozzájárul.

A közalkalmazotti kinevezés határozatlan időre szól 3 hónap
próbaidő kikötésével, a munkakört teljes munkaidőben kell
ellátni. A munkakör a pályázatok elbírálását követően, 2009.
június 1-jétől tölthető be. A kinevezésre, a besorolásra és az
illetményre a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései vonatkoznak.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2009. május 21.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. május 29.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: a formai és tartalmi
feltételeknek megfelelő pályázókat a munkáltató személyes
elbeszélgetésre hívja be. A döntés a pályázati anyag és az interjún
tapasztaltak alapján születik meg.
A munkakörrel kapcsolatosan bővebb felvilágosítást Kiss Endre
intézményi referens nyújt az 59/520-223-os telefonszámon.
A jelentkezéseket Kecze István polgármester részére lehet
benyújtani. Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: 0659/520-240.

21. oldal
Közhasznúsági jelentés az Arany Diák Alapítvány
2008. évi tevékenységéről

Az alapítvány 2008-ben is kizárólag cél szerinti tevékenységet végzett. Az
ebből származó bevétel összege 1.505 e Ft. Konkrét megoszlása a
következő:
Magánszemélyek és szervezetek közvetlen adományai:
437.057,- Ft
Magánszemélyek adójának 1%-os felajánlásából származó bevétel:
214.508,- Ft
Pályázat útján kapott cél szerinti támogatás:
450.000,- Ft
Cél szerinti rendezvény bruttó bevétele:
346.250,- Ft
Pénzügyi műveletek bevétele:
28.414,- Ft
Egyéb cél szerinti bevétel:
28.800,- Ft
Az alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos
összege 1.572 e Ft. Konkrét megoszlása a következő:
Tanulmányi ösztöndíj
Szociális ösztöndíj
Táborok támogatása
Versenyek támogatása
Egyéb iskolai rendezvények támogatása:
Diákszervezet támogatása
Diákok jutalmazása
Anyagbeszerzés
Egyéb közhasznú tevékenységi kiadás:

kiadásainak
117.000,- Ft
68.000,- Ft
191.300,- Ft
63.475,- Ft
156.529,- Ft
33.171,- Ft
346.300,- Ft
38.915,- Ft
557.557,- Ft

Az alapítvány vagyona 2008. év során a tárgyévi pénzügyi eredmény összegével
változott, 2007. december 31-én 1.630 e Ft pénzeszköz áll az alapítvány
rendelkezésére.
Az alapítvány célja a kisújszállási Arany János Általános Iskolában:
- az iskola oktató-nevelő munkájához kapcsolódó tárgyi feltételek javítása,
kiemelten kezelve a számítástechnikai, a nyelvi labor fejlesztését
- a tehetséggondozás érdekében szervezett, különböző szintű tanulmányi és
sportversenyek támogatása, a kiemelkedően eredményes tanulók jutalmazása
- iskolai ösztöndíj adományozása a hátrányos helyzetű jó képességű tanulók
számára
- a működő diákönkormányzat munkájának támogatása
- az iskolai közösségek működési feltételeinek javítása, programjainak
támogatása, népszerűsítése, közreműködés új szervezetek létrehozásában
- a tanulók tanórán kívüli tevékenységének színesítése, anyagi feltételeinek
javítása.
Az alapítvány a felsorolt közhasznú tevékenységek mindegyikét aktívan
végzi, erre a rendelkezésére álló eszközökből jelentős összeget fordít. A fel nem
használt pénzösszeget lekötött bankszámlán helyezi el, illetve állampapírt
vásárol. Mindkét esetben kamatbevételhez jut, melyet a cél szerinti tevékenység
végzéséhez használ fel. Az alapítvány kezelő szerve a 9 főből álló kuratórium. A
kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként, ellenszolgáltatás
nélkül végzik, a tisztségviselők nem részesülnek juttatásban semmilyen
formában.
2008-ban az alapítvány a közhasznú tevékenységét az alapító okiratban
megfogalmazott célok megvalósítása érdekében látta el. Ez teljes egészében a
tagok és környezetük aktív közreműködésének köszönhető. Az alapítvány
bevételei és kiadásai az elmúlt évhez képest, az elnyert pályázati támogatás
eredményeként növekedtek, miközben az alapítványi vagyon csak 67 e Ft
csökkenést mutat.
Domján László, a kuratórium elnöke

I. Bittner Falusi Nap augusztus 29-én
A Sallai telepi játszótéren 2009. augusztus 29-én, szombaton Bittner Falusi Nap megrendezését kezdeményezem és szervezem.
Az egész napos kikapcsolódást ígérő programokból:
falutörténeti fotókiállítás, zenés ébresztő, meseelőadás gyerekeknek, falusi olimpia (futás, szkander, rönkhajítás, ügyességi verseny),
főzőverseny családoknak, falusi „Ki mit tud?” (nóta, ének, vers), falusi totó, egészségsátor, pálinkakészítő verseny,
házias jellegű sütemények versenye, néptánc, zene, utcabál.
A Bittner Falusi Napra szeretettel várom az érdeklődőket,
és előzetesen mindazok jelentkezését, akik a szervezésben, rendezésben szívesen segítenének.
Juhász Attila települési képviselő, telefonszám: 06-30-51-52-987

22. oldal

Kisbíró

2009. május 9.

Közhasznúsági jelentések
Nagykun Nádor Huszár Közhasznú
Kulturális Egyesület 2007. évre

Sportalapítvány Jámbor István Testnevelőtanár
emlékére 2008. évre

Nyitókészlet: (Ft)
60 000
Bevételek (Ft)
Adó 1%
68 000
Pályázat megelőlegezése
1 060 000
Bevétel összesen:
1 128 000
Kiadások (Ft)
Anyag költség
921 000
Karbantartás
48 000
Egyéb. Pályázatbírálati díj
56 000
TE. Beszerzés (számitógép)
215 000
Kiadás összesen:
1 128 000
Záró készlet(Ft)
5 000
Az adó 1% összege 68.000.- Ft amit a harci szekér készítés támogatására
fordítottunk. Köszönjük a támogatók segítségét. Tevékenységünket az
alapszabályban meghatározottak szerint végeztük. Több városi és állami
rendezvényen
közreműködtünk,
népszerűsítve
a
kunsági
lovashagyományokat.
Horváth György, egyesületi elnök.

Nyitó egyenleg
47.816.-Ft
OTP kamattérités
108.-Ft
összesen
47.924.-Ft
OTP kamat
10.44o.-Ft
Maradvány évvégén
37.484.-Ft
Az elmúlt évben a számlára SZJA 1 %-a nem érkezett. Adományokat nem
kaptunk évek óta. A számla forgalma csak a banki forgalomból adódik.
Ahhoz, hogy a számlán kamatot tudjon kapni az alapítvány legalább
100.000.-Ft leköthető összeg kellene, de így is több lenne a banki költség,
mint a jóváírt kamat. A számla eredeti célja a jól teljesített sportolók
jutalmazása. Az elmúlt évben erről a számláról ilyen címen kifizetést nem
teljesítettünk. A kuratórium tagjai semmiféle díjazásban nem részesülnek.
A fenti közhasznúsági jelentést a kuratórium tagjai megtárgyalták,
elfogadták.
Adószámunk: 19221142-1-16
K. Szabó János
Gönczi Károly
közös képviselő
közös képviselő
A KISÚJSZÁLLÁSI ZENEDÉÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVRE

Nagykun Nádor Huszár Közhasznú
Kulturális Egyesület 2008. évre
Nyitókészlet: (Ft)
5000
Bevételek (Ft)
Adó 1%
66 000
Pályázat megelőlegezése
1 023 000
Pályázati támogatás
1 300 000
Önkormányzati támogatás
195 000
Tagdíj 2008-2009évi
98 000
Bevétel összesen:
2 682 000
Kiadások (Ft)
Anyag költség
2 631 000
Leader tagdíj
50 000
Egyéb
1 000
Kiadás összesen:
2 682 000
Záró készlet(Ft)
5 000
Az adó 1% összege 66.000.- Ft, amit az I. Lovasíjász Világtalálkozó
résztvételi költségének támogatására fordítottuk. Köszönjük a támogatók
segítségét. Tevékenységünket az alapszabályban meghatározottak szerint
végeztük. Több városi és állami rendezvényen közreműködtünk,
népszerűsítve a kunsági lovashagyományokat.
Horváth György, egyesületi elnök.
A Kisbíró rend szerint havonta jelenik meg 5000 példányban. A
hírlevél ingyenes. Minden lakossági postaládába eljut, ezen kívül a helyi
vállalkozásokhoz, cégekhez, üzemekhez.
A megállapított hirdetési díjak (az ÁFA-t tartalmazzák):
a) 90×130 mm
–
10.000.- Ft
b) 65×45 mm
–
2.000.- Ft
c) 45×45 mm
–
1.200.- Ft
d) 25×45 mm
–
800.- Ft
e) 15×45 mm
–
400.- Ft
f) A fentiektől eltérő méret esetén egyedileg határozzuk meg a díjat.
Lehetőség van egyszerre több számban megjelenő hirdetés lekötésére.
A több alkalomra szóló hirdetések tartalma frissíthető. A hirdetési díj
kifizetése történhet átutalásos számlán, postai csekken (amit kérésre
megküldünk), illetve készpénzben. Várjuk hirdetéseiket az
(Szerk.)
intref@kisujszallas.hu e-mail címre.

A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5) bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg:
Az alapítványunk bevétele 2008. évben:
2.253.769 forint
Ebből:
Fúvós és vonós zenekar támogatása (önkormányzat):
1065000 forint
Az alapítványunkhoz csatlakozott A Magyar Népzenéért Alapítvány vagyona
(bankszámla és házi pénztár):
440750 forint
Adó 1 %-a:
197333 forint
A néptáncosok megyei kitüntetésével járó összeg:
400000 forint
A Városi Nyugdíjasklub támogatása:
15000 forint
Magánszemélyek támogatása:
120000 forint
Vonóstábor költségéhez a szülő hozzájárulása:
9100 forint
Kamatbevétel (bankszámla és lekötött betét után)
6586 forint
Kiadások:
1.467.583 forint
Hangszerek, hangszertartozékok vásárlása:
168119 forint
Hangszerjavítás:
341430 forint
Fúvószenekari találkozó költsége:
273114 forint
Busz költség (fúvós zenekar és néptáncosok):
93600 forint
Kotta, CD vásárlás:
151950 forint
Meghívó, plakát nyomdaköltsége:
90000 forint
Hangfelvétel (fúvós zenekar).
80000 forint
Útiköltség:
120589 forint
Növendékek év végi ajándéka, könyvutalványa:
46905 forint
Néptánc oktatás:
42000 forint
Néptánc tábor költsége:
23612 forint
Vonós tábor költsége:
18200 forint
Bankköltség:
17294 forint
Postaköltség:
770 forint
Alapítványunk vagyona 2008. január 1-jén 678.054 forint volt. Fenti
bevételekkel és kiadásokkal 2008. december 31-e 1.464.240 forintra módosult.
(Folyószámlán: 1.226.995 forint, házipénztárban 74.376 forint, lekötött
betétben 162.869 forint).
Cél szerinti juttatás: 2008. évben Kisújszállás Város Önkormányzata a
Mellofon fúvós együttest és a vonószenekart szerződés alapján összesen
1.065.000 forinttal támogatta, mely összeget hangszer beszerzésére, javítására,
a Fúvószenekari Találkozó megrendezésére, útiköltségre, táboroztatásra,
kottavásárlásra fordítottuk. A támogatással szabály szerint, időben
elszámoltunk.
A kuratórium tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat. A
kuratórium évente egy alkalommal ülésezik. Fenti beszámolót a kuratórium
2009. március 27-én tartott ülésén egyhangúlag elfogadta.
Lovász Beatrix, a kuratórium elnöke
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Közhasznúsági jelentések
A HOLNAP MENEDZSEREIÉRT ALAPÍTVÁNY
2008. évre
a) Számviteli beszámoló

Eredménylevezetés

GYERMEKEINK MŰVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
2008. évre
a) Számviteli beszámoló

Eredménylevezetés

Mérleg

Mérleg

b) Költségvetési támogatás felhasználása: 2008. évben költségvetési
támogatásban az Alapítvány nem részesült.
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 535.735,- Ft,
amelyből 150.000,- Ft tartósan lekötött betét.
d) Cél szerinti juttatások kimutatása: pályázati kiírás, kifizetési
jegyzék, a Kuratórium döntése alapján tanulók támogatása,
jutalmazása 57.000,- Ft összegben.
e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok
társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: Nem
volt.
f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott
juttatások értéke, összege: a Kuratórium tagjai munkájukat
társadalmi tevékenységként, minden juttatás nélkül végzik.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az alapítvány célja, hogy segítse elő az új típusú oktatás
elképzeléseinek megvalósulását. További cél, hogy a diákok az
általános műveltség megszerzése mellett elsajátíthassák a
vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos jogi,
pénzügyi és számviteli ismeretek.
Szabó Tamás, a kuratórium elnöke

b) Költségvetési támogatás felhasználása: 2008. évben költségvetési
támogatásban az Alapítvány nem részesült.
c) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás: 2.635.915,- Ft,
amelyből 2.416.805,- Ft tartósan lekötött betét.
d) Cél szerinti juttatások kimutatása: pályázati kiírás, kifizetési jegyzék, a
Kuratórium döntése alapján tanulók támogatása, jutalmazása 219.000,- Ft
összegben.
e) A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a
helyi önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és
mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke: Szociális és Munkaügyi
Minisztérium pályázata: NCA-NK-07-F-P-0125 pályázati azonosító számú
„Lengyel-magyar, illetve szlovák-magyar civil együttműködések
támogatására” - „Kisújszállás-Willamowice barátsága” című pályázaton
800.000.-Ft-ot nyert az alapítvány.
f) A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke,
összege: a Kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként,
minden juttatás nélkül végzik.
g) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló:
Az alapítvány célja: eszközök beszerzése – kiemelten a gimnáziumi
képzéshez, iskolai nyelvoktatás segítése, külföldi tanulmányok támogatása,
nyelvi táborok működtetése, iskolai hagyományok ápolása, gyakorlati
fakultáció megújítása, belső pályázatok kiírása és támogatása, diákok
jutalmazása. További cél, a szabadidő sportok eszközeinek biztosítása, nyári
és téli túrák, táborok támogatása.
Szabó Tamás, a kuratórium elnöke
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A K arcagi Kistér ség Helyi
Vidékfejlesztési Iroda Hírei
Mezőgazdasági vállalkozások, őstermelők figyelmébe

A Karcagi Kistérség Helyi Vidékfejlesztési Irodájának
közleménye

Tájékoztatom Tisztelt ügyfeleimet és a lakosságot, hogy
a Helyi Vidékfejlesztési Iroda 2009. május 1-től új helyre
költözik:
Karcagi Kistérség - Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Nagykun 2000 Mezőgazdasági Rt. Irodaháza
5310 Kisújszállás, Petőfi u. 20-22 (II. emelet)
Elérhetőségeim nem változnak:
Telefon: 06-70/590-9700
e-mail: karcagi@vkszi.hu
A faxszámom módosulni fog, amiről a későbbiekben
tájékoztatni fogom Önöket!
Máthé Zsolt HVI irodavezető

GERGELY LAJOS

GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZŐ
CSőHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM.
TEL.: 06-20-466-65-13, 06-59/322-935
KJ. RÉZMŰVES UTCA 9.

Hirdetés
Kisújszálláson az Ifjúság úton 67 m2 földszintes lakás eladó.
Érd: 06-70/942-28-86

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!

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

A Kisbíró következő száma 2009. június 6-án, szombaton jelenik
meg, lapzárta 2009. május 29-én, pénteken 12.00 órakor. Cikket
a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg
floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail címre
juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

Felhívom a mezőgazdasági termelők (őstermelők,
vállalkozások, vállalkozók) szíves figyelmét, hogy akik az
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) alábbi
intézkedései keretében támogatásban részesültek vagy
részesülnek (támogatási határozattal rendelkeznek),
azoknak kötelező képzésen kell részt venniük! Az
intézkedések a következők:
- mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a
gépvásárlási támogatást),
- a fiatal mezőgazdasági termelők elindítása,
- a szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok
támogatása,
- mezőgazdasági termékek értéknövelése,
- agrár-környezetgazdálkodási kifizetések,
- erdő-környezetvédelmi kifizetések,
- Natura 2000 kifizetések.
A képzésekről, annak helyéről és a jelentkezés módjáról
bővebb információ kérhető a Karcagi Kistérség Helyi
Vidékfejlesztési Irodájában.
Tájékoztatom az ÚMVP keretien belül pályázatot nyert
mezőgazdasági termelőket, vállalkozásokat, hogy
beruházásaikhoz ELŐLEGET igényelhetnek a következő
területeken: állattartó telepek korszerűsítése, kertészet
korszerűsítése, öntözési és meliorációs beruházások,
növénytermesztés
létesítményeinek
korszerűsítése,
mezőgazdasági termékek értéknövelése.
A kérelmeket május 12-ig lehet benyújtani! Részletek a
HVI irodában.
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