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Közhírré tétetik!

Kint leszünk a vízből

Helyreállítás:
végéhez közelít az ivóvízminőségjavító program I. üteme
(3. oldal)

 

Oltás a méhnyakrák ellen:
az önkormányzat beoltatja a 7-8.
osztályos lányokat
(9. oldal)

 

Óvatosan a házalókkal:
az önkormányzat szigorítana a
szabályokon
(4. oldal)

 

Megújuló játszóterek:
újjáépül a város három játszótere
(4. oldal)

 

Pályázati hírek:
számos projekthez kér támogatást
Kisújszállás
(5. oldal)

 

Értékelés:
jól vizsgázott a nyelvi előkészítő
képzés a gimnáziumban
(7. oldal)

 

Eldőlt:
megmarad a Kis Piros!
(5. oldal)

 

(Szerk.)

Fotó: Szepesi Jenő

Sokan emlékszünk arra, hogy az elmúlt években - egy-egy kiadós eső után - többször
elöntötte városunkat a víz. A nagy mennyiségű csapadékot nem tudta felszívni a föld, elvezetni
a csatorna, a víz elárasztotta az utcákat, pincéket és az alacsonyabban fekvő területeket. Nem
elégedtünk meg az ingatlanokban keletkezett károk helyreállításával - végleges megoldást
keresünk a belvízproblémákra.
Jelenleg két, belvízmentesítéssel kapcsolatos pályázata van városunknak. Ebből az
egyik már nyert, a másikban még várunk a döntésre. A 2008-2009-ben, két ütemben benyújtott
pályázat a város déli területeit, vagyis a Sóhaj, Dühöngő városrészeket érintő bel- és
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítását, szivattyúállomások telepítését, záportározók
kialakítását tartalmazza. A kivitelezővel történő szerződéskötést, valamint a további tervezési
feladatokat követően várhatóan 2010. szeptember végéig valósul meg a beruházás. A
projekthez városunk 465 millió Ft támogatást nyert.
Pályázatot nyújtottunk be a város északi területeinek bel- és csapadékvíz-elvezető
rendszerének felújítására, kiépítésére is. A pályázat támogatottsága esetén mintegy tízezer
folyóméteren újul meg a jelenlegi nyílt és zárt vízelvezető rendszer, valamint átépítésre kerül a
Pillangó utcai és az északkeleti öblözet vasút melletti átemelő műtárgya is. A pályázat értékelése
a jövő év tavaszán várható.
A korábbi évek tapasztalatai alapján úgy gondolom, mindenképpen tennünk kell a belvíz
ellen. A sikerességhez azonban a lakosság együttműködésére is szükség van. A
szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésekkel csökkent a talajvíz szintje, ez a belvíz
kialakulásának kockázatát is csökkenti. Ahhoz azonban, hogy a nagy esőzések után se álljon az
utakon a víz, tisztán kell tartani az árkokat, átereszeket. Ez az ingatlantulajdonosok feladata és
kötelessége is.
Kecze István polgármester
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MEGKÉRDEZTÜK...
Ön szer int hogyan lehet leghatékonyabban védekezni a belvíz ellen?

Fogarasi Katalin gondnok
Több bejárónál kiárkolták a földet,
a dudák el vannak dugulva, össze
vannak
törve. A csatornákat
folyamatosan tisztítani kellene, hogy
ne álljon meg a víz. Vannak olyan
utcák, ahol már elkezdték a felújítást,
nagy szüksége van a városnak arra,
hogy a belvízproblémákat sikeresen
megoldják.

Janóné Rácz Ildikó óvodavezető

Sajnos a belvíz minket is érint.
Nagyobb esőzések után a környező,
magasabban fekvő utcákról hozzánk
folyik a víz, és megáll az előkertben. A
talaj elég agyagos, így nem tudja
felszívni. Ezért különösen fontosnak
tartom a belvíz elleni védekezést, az
árkok tisztán tartását.

Bacsó Endre nyugdíjas

Szatmári Endre programozó

Észrevehető már, hogy elkezdték a
különböző belvizes építéseket, és az
árkokat kitakarították. Úgy gondolom,
hogy azt a pénzösszeget, amelyet az
önkormányzat kap, csak erre a célra
fordítsa. Én is dolgoztam már belvizes
házaknál négy-öt éve kőművesként, és
jó dolog, hogy ismét áldoznak erre.

Az árkok ne legyenek betemetve az
utcákon, valamint akik bejárót
építenek, ne betonozzák be az
átereszeket, ezzel meggátolva az esővíz
folyását az árkokban. Több vízelvezető
árkot kellene építeni, amivel enyhíteni
lehetne a belvízen. A város mélyebb
pontjain kellene a védekezés, ahol a
gyakori esőzések miatt megáll a víz.

J E G Y Z É K
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. október 7-ei rendkívüli ülésén
hozott döntéséről

301/2009. (X.7.) számú önkormányzati határozat a
lekötött járóbeteg-szakellátási kapacitás módosításáról
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete 2009. október 15-ei rendkívüli, nyilvános
ülésén hozott döntéseiről

Határozatok:
302/2009. (X.15.) számú önkormányzati határozat a
Kisújszállás ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözetek
rekonstrukciójának I. üteme című, ÉAOP-5.1.2/D2
azonosító számú pályázat benyújtásáról
303/2009. (X.15.) számú önkormányzati határozat a
Kisújszállás, Szabadság tér 1. szám alatti, Városháza
terrazzo burkolatának felújításáról
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. október 27-ei soron következő
ülésén hozott döntéseiről

Rendeletek:
27/2009. (X.28.) önkormányzati rendelete a Szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 37/2006. (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
28/2009. (X.28.) önkormányzati rendelete Kisújszállás
Tiszteletbeli Polgára Cím alapításáról és
adományozásáról
szóló
24/2008.
(VI.24.)
önkormányzati rendelet módosításáról
29/2009. (X.28.) önkormányzati rendelete a
Kisújszállási helyi építési előírásairól szóló 29/2002.
(XI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
304/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló

beszámoló elfogadásáról
305/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
Művelődési és Ifjúsági Központ Kisújszállás alapító
okiratának módosításáról
306/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Kisújszállás
alapító okiratának módosításáról
307/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
Városi Önkormányzat által kibocsátott kötvény
kamatkockázatának csökkentése érdekében a kamatláb
cseréjére vonatkozó ajánlatok bekéréséről
308/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
költségvetési szervek és az önkormányzat által alapított
gazdasági társaságok által ellátott feladatok átfogó
felülvizsgálata alapján szükséges intézkedésekről
309/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
Polgármesteri Hivatal és az önállóan működő
intézmények közötti együttműködési megállapodások
jóváhagyásáról
310/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával
kapcsolatos problémákról
311/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat
Kisújszállás város egészségfejlesztési tervének
jóváhagyásáról
312/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat az
egészségügyi alapellátás informatikai fejlesztésére
313/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat
Kisújszállás Város Önkormányzatának 2010.évi
önkormányzati belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról
314/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat 2010.
második
felében
országos
néptáncfesztivál
megrendezésének lehetőségeiről, szervezéséről
315/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
házalásról és mozgó árusításról
316/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
közterületen történő dohányzás szabályozásáról
317/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
„Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés”

című pályázat benyújtásáról
318/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat az
„Egészségre
nevelő
és
szemléletformáló
életmódprogramok” című TÁMOP 6.1.2/A/09/1 számú
kiírásra benyújtandó pályázatról
319/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat
Demeter Jánosné személyesen érintett települési
képviselő döntéshozatalban történő részvételéről
320/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat Sánta
Gábor Árpád személyesen érintett települési képviselő
döntéshozatalban történő részvételéről
321/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat az
Illéssy Alapítvány kuratóriumába történő delegálásra
322/2009. (X.27.) számú önkormányzati határozat a
2009. évi „illegális hulladéklerakók felszámolásának
feladatai
támogatására”
szóló
pályázat
forrásszerkezetének módosításáról
* * *
A képviselő-testület 2009. november 24-én (kedden)
13.00 órai kezdettel soron következő ülést tart a
következő napirendi javaslatokkal:
- Beszámoló a költségvetési bevételek és kiadások 2009.
I.-IX. havi teljesítéséről és a 2009. évi költségvetési
rendelet módosításáról
- Előterjesztés a 2010. évi költségvetési koncepció
elfogadására (A koncepciót érintő önkormányzati
rendeletek felülvizsgálata)
- Előterjesztés a 2009. évi belvízkár-elhárítási,
csapadékvíz elvezetési, karbantartási munkákról,
lakossági bejelentésekre és észrevételekre hozott
intézkedésekről. Javaslat a 2010. évi csapadékvíz
elvezetési, karbantartási munkákra és feladatokra
- Előterjesztés a követelésállomány és a vízdíjtartozások
behajtása eredményességének 2009. III. negyedévi
tapasztalatairól
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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Kordában a kreativitás –
változtak az építési szabályok

A kötvény kamatlábának
cseréjéről

Az ősz, a lehulló falevelek sok munkát jelentenek a kertes
házakban élőknek. A faleveleket nemcsak az udvaron, hanem az
ingatlanok előtt is a tulajdonosnak kell összesepernie. Bár a
kötelezettség az övé, a tulajdon nem. Ezek közterületek. Ezzel
azonban sokan nincsenek tisztában.
Ahogyan azzal sem, hogy milyen szabályok vonatkoznak a
közterületekre. A legtöbb probléma a járdákkal és bejárókkal lehet.
Ezek építése nem engedélyköteles, viszont útkezelői
hozzájáruláshoz kötött. Az útkezelőt azért is érdemes megkeresni,
mert szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy hol, milyen
járdákat lehet építeni.
Nemcsak a járda, a kerítés is lehet szabályellenes. Bár
elsősorban a védelem a céljuk, a küllem és a kerítés helye is fontos.
Ez utóbbit a városrendezési terv szabja meg.
A települések összképe, a műemlékek védelme miatt a házak
homlokzatának színét is szabályozzák. Ehhez az esetek
többségében nem kell engedély, a műemlékeknél és a műemléki
területen lévő építményeknél azonban szigorúak a szabályok.
Cikkünkben csak néhány munkát emeltünk ki. Az építésekre,
felújításokra és bontásokra vonatkozó szabályok azonban október
1-jétől megváltoztak. Az utólagos szankciók, büntetések elkerülése
érdekében érdemes már a tervezés szakaszában érdeklődni.
Kérdéseikkel keressék Bán Erikát vagy Ökrös Jánost a Városháza
23-as és 21-es irodájában, vagy az 59/520-250-es telefonszámon.
Bán Erika – Tán Eszter

Az önkormányzat által megbízott szakértő javaslatára tárgyaltak
a képviselők az októberi ülésen a kibocsátott kötvény kamatlábának
cseréjéről. Jelenlegi szerződésünk alapján a kötvény kamata változó,
a CHF (svájci frank) referencia kamatlábtól függ. Most a referencia
kamat nagyon alacsony, viszont az alapkamat későbbi emelkedése
kedvezőtlenül befolyásolja majd az önkormányzat által fizetendő
kamat összegét.
A bankokat most érdemes megkeresni az ügylettel kapcsolatos
ajánlatkéréssel, mivel a szakértői jelentések jelentős
kamatemelkedést prognosztizálnak a jövőre vonatkozóan.
Mit is jelent tehát egy kamatlábcsere-ügylet (IRS) az
önkormányzat számára?
Az önkormányzat a kamatlábcsere (IRS) ügylet
megkötésével már meglévő, változó kamatozású kötvényének
kamatát az ügylet futamidejére fix kamatozásúra cseréli.
A kamatlábcsere (IRS) megkötésével az önkormányzat lemond
az aktuálisan alacsony kamat előnyeiről, cserében a kamatok
emelkedésével szemben védelmet szerezhet, kiszámíthatóvá és
tervezhetővé teszi kamatjellegű költségeit.
A képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy az
önkormányzat által kibocsátott kötvény kamatkockázatának
mérséklése érdekében legalább három pénzintézettől ajánlatot
kérjen be az alábbi paraméterekkel:
− Az ügylet futamidejének minimum 10 évnek kell lennie.
− A fix kamat (súlyozott) éves átlagos mértéke a kötvény
kibocsátásakor érvényes 6 havi CHF libor - 2,875 % mértékét nem haladhatja meg.
− Az óvadék összege nem lehet több 150 millió forintnál.
Érdeklődve várjuk, hogy érkezik-e a pénzintézetektől olyan
kedvező ajánlat, mely alapján az ügyletet érdemes megkötni. A
beérkezett ajánlatok értékeléséről a Kisbíró következő számában
beszámolunk.
Kecze István polgármester

Hírek röviden
Elfogadta a 2010. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét az
önkormányzat. Jövőre a normatív állami támogatások
jogszerű felhasználását, az intézményi beszerzéseket, a
közoktatási intézményekben dolgozók képesítési előírásainak
meglétét, a Városi Óvodai Intézmény működését, a
kintlévőségek behajtásának gyakorlatát, és a közcélú
foglalkoztatás dokumentálásának szabályszerűségét tervezik
ellenőrizni.
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Módosította a „Kisújszállás Tiszteletbeli Polgára Cím”
adományozásáról szó rendeletét az önkormányzat. Eszerint a
továbbiakban a javaslattevőnek előzetesen egyeztetnie kell az
ezen címre javasolt személlyel arról, hogy az vállalja-e a
jelölést. Ilyen cím adományozására miden évben a Szent
István-napi városi ünnepségen kerül sor.
Új tagot delegált az önkormányzat az Illéssy Alapítványba.
Erre azért volt szükség, mert a korábbi küldött, dr. Tölgyvári
Béla lemondott posztjáról. A képviselő-testület megköszönte
sok éves, lelkiismeretes munkáját, majd döntött az új
delegáltról. Úgy határoztak, hogy Demeter Jánosné képviselő
asszonyt bízzák meg a feladattal.
(Szerk.)

„Dolgozni csak pontosan, szépen…”
- az ivóvízminőség-javító program buktatói Ivóvizünk
minősége
létkérdés.
Ezért
kezdett
önkormányzatunk ivóvízminőség-javító programba. A munkák
tavaly szeptemberben kezdődtek el. 11,7 km hosszan kicserélték a
vezetékeket, valamint az elavult, vas csöveket is újakra cserélték
623 bekötésnél.
A munkák útfelbontással, ásással jártak. A kivitelezőnek
kötelessége a munkálatok elvégzése után a közterületek
helyreállítása. Ezt 2009. szeptember 29-ig kellett volna
megtenniük. A hiányosságok miatt azonban egy hónappal tolódott
a műszaki átadás. A munkák minőségével azonban még mindig
nem vagyunk megelégedve. Sok helyen nem egyenes az aszfalt, az
aknatetők nincsenek szintben a burkolattal, vagy a kiásott föld és
törmelék még mindig ott van. Azt azonban szeretném
hangsúlyozni: az ilyen minőségű munkával mi nem elégedünk
meg, és csak akkor vesszük át, ha mindenhol helyreállítják az
eredeti állapotokat, leaszfaltozzák az utakat és járdákat, eltüntetik a
földkupacokat, és befüvesítik a felásott területeket.
Kecze István polgármester
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Megkezdjük a játszóterek újjáépítését
Ahogyan arról már tájékoztattuk a lakosokat, a képviselőtestület közbeszerzési eljárás útján kiválasztotta azokat a cégeket,
amelyek a Szabadság téri, illetve az Ifjúság úti lakótelepen és az
Iskola lévő található játszótereket újjáépítik.
A munkálatok november első hetében elkezdődtek, a kivitelező
cég először a – többször balesetveszélyessé nyilvánított - játszótéri
eszközöket bontja el mindhárom helyszínen. Ezt követően,
várhatóan már a második héten megkezdődnek az építési
munkálatok. Reményeink szerint az időjárás is kedvez a
beruházásnak, így sikerül még idén befejezni a munkálatokat, és a

gyerekek ismét birtokba vehetik az új játszótereket. Rossz időjárás
esetén a munkák legkésőbb 2010. április 30-ig fejeződnek be.
Ezúton kérjük a szülők és gyermekek türelmét a munkálatok
ideje alatt. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az említett három
játszótér a beruházás ideje alatt munkaterületnek minősül. Ezért
kérjük, hogy a környezetükben fokozott óvatossággal
közlekedjenek, és erre a rövid időre ne vigyék gyermekeiket ezekre
a játszóterekre.
Tatár Zoltán
alpolgármester

Legyünk elővigyázatosak a házalókkal!
Több lakos életét megkeserítették már azok a kereskedők, akik
házról házra járva próbálnak a legkülönbözőbb termékeikre vevőt
találni. Többször a jegyző asszonytól kapott engedélyekre
hivatkozva szeretnék a bizalmat megszerezni. Azon túl, hogy
zavaró az idegenek váratlan látogatása, a legtöbb bosszúságot az
okozza, hogy a rábeszélés hatására meghozott, gyors döntések
eredményeként csalódni kell a termékekben. Az sem ritka, hogy
álcázott terepszemlék, bűncselekmények elkövetésének szándéka
rejlik az értékesítés háttérben.
A képviselő-testület ezért megpróbált utánajárni annak, hogyan
lehet a város területéről kitiltani az üzleten kívüli (házaló)
kereskedőket. A jelenleg hatályos jogszabályok mindezt nem teszik
lehetővé. A kereskedők tevékenységüket kötelesek bejelenteni a
kereskedelmi hatóságnak, de a kereskedés formáját maguk
választhatják meg. E joguk önkormányzati rendelettel nem
korlátozható. A képviselő-testület szinte egyetlen eszköze, hogy
felhívja mindenki figyelmét arra, hogy legyen elővigyázatos a
házaló kereskedőkkel, valamint fogadja meg a következő
tanácsokat:
 Külön írásos vagy szóbeli engedélyt egyetlen árusításhoz sem
ad a polgármester vagy a címzetes főjegyző, ezért az erre való
hivatkozás esetén legyenek gyanakvóak.

 Mielőtt behívnák a kereskedőt a lakásba, kérjék el a
tevékenységre feljogosító dokumentumokat, személyes
adataikat! A valódiságuk megállapításában a Polgármesteri
Hivataltól is segítséget kérhetnek az 59/520-222-as
telefonszámon.
 Üzleten kívüli kereskedés 19 és 9 óra között nem folytatható,
így az ezen időszakban megjelenő kereskedőket mindenképpen
jelezzék a Polgármesteri Hivatalnak.
 A következő termékeket házalók nem árusíthatják, ezért ha ilyet
kínálnak, jelezzék a Polgármesteri Hivatalban:
- kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő
termék;

- gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású
készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek
minősülő anyag, növényvédő szer, növényvédelmi célú és
termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék;
- élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs
kivételével;
- növényi szaporítóanyag;
- fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, illetve tűz- és
robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt anyag;
- veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó
maradvány és leválasztott anyag;
- drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer,
díszműáru;
- jövedéki termék;
- olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön
jogszabály előzetes engedélyhez köti.

 Vannak olyan termékek, melyek csak üzletben forgalmazhatók
(pl.: a dohánytermékek, festékek, lakkok, állatgyógyászati
készítmények, fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer,
gázspray, pirotechnikai termékek, növényvédő szerek és
hatóanyagaik). Ezek házaló kereskedés útján történő
értékesítése szintén szabálytalan.
 Szerződéskötést követően joga van a fogyasztónak ahhoz, hogy
a termék kézhezvételétől, illetve a szolgáltatás nyújtására
irányuló szerződéskötés időpontjától számított 8 munkanapon
belül a szerződéstől elálljon. A vállalkozó írásban köteles erről
a szerződő felet tájékoztatni, s az ehhez szükséges nevet, címét
esetleg elektronikus levelezési címet megadni.

A közterület-felügyelők, a településőrök különös figyelmet
fognak fordítani arra, hogy leinformálják azokat, akik
városunk területén üzleten kívüli kereskedelmi tevékenységet
folytatnak. A siker érdekében azonban nagyban számítunk az
Önök elővigyázatosságára és segítségére is.
Deméné Dr. Demeter Judit osztályvezető

KÖZLEMÉNY „A HOLNAP MENEDZSEREIÉRT” Alapítvány részére felajánlott SZJA 1%-nak felhasználásáról
Alapítványunk részére 2008-ban az SZJA 1%-ából átutalt összeg: 59.920.-Ft, amelyet eddig nem használtunk fel. A 2007. évi átutalásból 19.214.-Ft maradt,
melyből 2009-ben tanulóink év végi jutalmazására 9.000.-Ft-ot használtunk fel. A 2007. évi SZJA 1 %-ából 10.214.-Ft és a 2008. évi SZJA 1 %-ából
59.920.-Ft maradt – összesen 70.134.-Ft , melyet 2010-ben használunk fel. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1%ával alapítványunkat támogatták! Adószánunk: 18821213 - 1 - 16
Szabó Tamás, a kuratórium elnöke
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Pályázati hírek

„Mi lesz Veled, Kis Piros?”

Önkormányzati épületek akadálymentesítése

Kis Piros. Ez a név fogalommá vált több ezer magyar ember
számára. Sokan csak így nevezik a BZ vonatokat, amelyek még
dízellel mennek, és a ritkábban lakott településeket kötik össze a
főbb vasúti vonalakkal. Kérdés azonban, hogy meddig.
A kormány ugyanis ismét vasúti szárnyvonalak bezárását
tervezi. Ez ellen már sokan, sok helyen felemelték a szavukat, és
kiálltak a vonatok mellett. A tiltakozáshoz csatlakozott Kisújszállás
is, hiszen a városunk és Kál-Kápolna közötti vonal megszüntetését
is tervezik. Ezért Rózsa Endre országgyűlési képviselővel közösen
október 14-én, szerdán délután lakossági fórumot tartottunk a
Városháza nagytermében. A MÁV-Start Zrt.-től ígéretet kaptunk
arra, hogy részt vesznek az eseményen. Végül döntéshozók nem
érkeztek, hanem Aba Botondot, a Közlekedéstudományi Intézet
vezetőjét küldték.
A BKV egykori vezetője meghallgatta érveinket, és
szakmailag reagált rájuk. Megígérte, hogy továbbítja azokat a
MÁV-Start Zrt. vezetésének. Így ami tőlünk telt, megtettük és
tesszük, hiszen több száz ember jár dolgozni, tanulni ezen a
vonalon, és nemcsak a nosztalgia miatt ragasztkodunk a „Kis
Piroshoz”, hanem tényleg szükség is van rá. És nemcsak nekünk,
hanem a Tiszántúlnak is. A Tisza áradásakor ugyanis, amikor le
kell zárni Szolnok-Szajol térségében a síneket, ezen a
szárnyvonalon tudnak eljutni a szerelvények az ország keleti
részére.
Információnk szerint tiltakozásunk eredményes volt, mert a
Kisújszállás–Kál-Kápolna
vasútvonalat
kivették
a
megszüntetendő vonalak köréből. A “Kis Piros” tehát megmarad.
Kecze István
polgármester

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Városháza, az
Arany János Általános Iskola, valamint a Móricz Zsigmond
Gimnázium központi épületének komplex akadálymentesítésére. Ha támogatják a pályázatokat, az épületekbe lift kerül,
megkönnyítve az épületbe történő bejutást, illetve az azon belüli
közlekedést, valamint szükséges mértékben átalakításra kerülnek a
vizesblokkok és az ügyfélfogadó terek, valamint a közlekedők. A
pályázatok kedvező elbírálása esetén 2010-ben valósulhatnak meg
a tervezett fejlesztések.
Önkormányzati utak fejlesztése

Szintén pályázat során elnyert támogatásból kívánja
megvalósítani az önkormányzat a Béla király és Malom utcák
egyes szakaszainak, valamint a Csorbai útnak a felújítását, a Kása
János és a Kuthen Vezér utca útépítését (Kása János és Közraktár
utca között lévő, még kiépítetlen szakasz). Emellett az Északi
Ipartelepen egy útszakasz kiépítését és további kész útszakasz
felújítását tervezzük. A pályázatok értékelése és annak eredménye
jövő év tavasszal várható.
Tematikus útvonal Kisújszálláson

“Hétkrajcáros birodalom – Barangolás Móricz
diákéveinek városában” címmel pályázatot nyújtott be az
önkormányzat. A koncepció tartalmazza a Nyár utca 19. szám
alatti épület kiállító teremmé alakítását, a Papi Lajos Alkotóház
felújítását, valamint a Városháza melletti parkban egy új játszótér
építését. Emellett a pályázat tartalmazza újabb parkolóhelyek
építését is a Nyár utcán. A programsorozatba bevonjuk a Nagykun
Klub udvarán lévő kemencét és környezetét, a Tájházat, a Néprajzi
Kiállítótermet, valamint a Horváth-tanyát is. Az egyes krajcárhelyszínek látogatása mellett a vállalkozó kedvű családok és az
izgalomra vágyó turisták a városban és annak külterületén további
krajcárokat is kereshetnek. A kutatásban GPS koordináták
segítenek majd.
Megújultak az autóbuszmegállóink

Kisújszállás autóbuszmegállóinak infrastrukturális fejlesztése
a tömegközlekedés színvonalának emelése érdekében (ÉAOP3.1.4/B-2008-0017) megnevezésű beruházás sikeres műszaki
átadás-átvételét követően október 2-án került megrendezésre a
nyilvános átadó ünnepség. Az átadót követően a megjelent
vendégek autóbusszal tekinthették meg a beruházás során
megszépült megállóhelyeket. A tömegközlekedést igénybe vevők
rendelkezésére bocsátott megállóhelyek reményeink szerint
hosszú évekig szolgálják majd kényelmüket. A projekt az Európai
Unió és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával
valósult meg.
Tatár Zoltán
alpolgármester

Hírek , p ro gr a mo k , a k t u a l i t á s o k:
w w w. k is u j s z a l l a s . h u

KÖZLEMÉNY
a „GYERMEKEINK MŰVELTSÉGÉÉRT” Alapítvány
részére felajánlott SZJA 1%-nak felhasználásáról
Alapítványunk részére 2008. évben a SZJA 1%-ából
átutalt összeg: 357.895.-Ft, melyből 326.120.-Ft-ot
tanulóink év végi jutalmazására és tanulmányi kirándulások
támogatására használtunk fel.
A fennmaradó 31.775.-Ft-ot 2010-ben használjuk fel.
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
személyi jövedelemadójuk 1%-ával alapítványunkat
támogatták.
Adószámunk: 18821206 - 1 - 16
Szabó Tamás a kuratórium elnöke
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Ta n é v r ő l t a n é v r e
Az óvodai, általános és középiskolai, a művészeti iskolai és a kollégiumi ellátás biztosítása az önkormányzat legfontosabb és legnagyobb
költséggel járó feladatainak egyike, ezért folyamatos odafigyelést igényel. Ennek része az a tanévenkénti tájékoztató, amit a képviselő-testület
minden év októberében kér az előző tanévről és az új tanév indításáról. A helyi közoktatási rendszer eredményeit és problémáit az októberi testületi
ülésen tekintették át képviselőink.
Problémák…

A problémák legtöbbje – közismerten – a gyermekek számának
csökkenéséből ered. Az önkormányzat közoktatási intézményeiben
ellátottak száma a tavalyinál közel százzal kevesebb (2944-ről 2854-re
csökkent). Ez a tanévkezdéskor azt is jelentette, hogy az induló
csoportok és osztályok átlaglétszáma kisebb az előző évek
átlaglétszámainál. Ez a nevelő-oktató munkában ugyan kedvező, de az
állami finanszírozás szempontjából hátrány, hiszen kevesebb gyermek
után kevesebb támogatást kapunk.
Az óvodában ugyanannyi csoport működik, mint tavaly (15), az
általános iskolákban eggyel kevesebb (38), a gimnáziumi osztályból
továbbra is 12 van, a szakközépiskolai osztályok száma eggyel
kevesebb a tavalyinál (15), míg a szakiskolaiaké eggyel több (13). A
következő tanévre sem adnak okot a létszámok a derűlátásra, mert a
leendő elsősök száma várhatóan sajnos még a száz főt sem éri el.
A csökkenő gyermeklétszámon belül, ha évente egy-két százalékkal
is, de nő a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek
száma, ami újabb nevelési, oktatási feladatokat ad a pedagógusoknak.
… és megoldások

Az önkormányzat mind a költségvetés készítésekor, mind pedig a
beíratások után döntést hoz arról, hogy hány gyermek- és tanulócsoport
indítható a jelentkezések és az igények száma alapján, így tudja figyelemmel
kísérni és biztosítani a közoktatási törvénynek megfelelő létszámokat.
Gyermek- és tanulócsoportjaink átlaglétszámai a törvényben
meghatározott átlag- és maximális létszámok között vannak.

A mérések és az ellenőrzések a közoktatás szervezésének
elsősorban tartalmi eszközei. Az országos kompetenciamérések
eredményeinek értékelésére idén nagyobb figyelmet fordított a
képviselő-testület, nemcsak a tantestületektől kérte a belső értékelések
elvégzését, hanem fenntartói szinten is megtette azt. A legtöbb feladat a
szakiskolai oktatás eredményeinek javításában van, a legkedvezőbb
eredményeket pedig a „móriczos” szakközépiskolások és a gimnazisták
érték el.

Több közoktatási feladat ellátásnak feltételeit javítjuk különböző
pályázatokkal: ezeknek köszönhetően 2009-ben közel százötven
millió Ft külső forrás érkezetett közoktatásunkba. Közülük
kiemelkednek az európai uniós támogatások (összesen 94,8 millió Ft),
melyek részben a kompetencia alapú oktatás kiterjesztését, részben az
eszközfejlesztést, részben pedig a pedagógusok munkáját segítik. A
hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek javítását az integrációs
felkészítésre elnyert támogatásokból finanszírozzuk. De nyertünk
támogatást még többek között a művészeti iskola támogatására (2,6
millió Ft), pedagógusok teljesítménymotivációjára (8,6 millió Ft),
minőségbiztosításra, mérés-értékelésre (2-2 millió Ft) is.

Önkormányzati intézkedések is javítják az iskoláinkban tanuló
gyermekek helyzetét: bizonyára eredményes lesz a gyermekvédelmi
felelősöknek biztosított többletóraszám, és hatékonyabb lesz az
úszásoktatás is, melyhez ingyenes fürdőlátogatásokat biztosított az
önkormányzat a mindenkori naptári év első felében harmadikos
gyermekeknek.
Kocsisné Monoki Julianna

Bál az Aranyban
Az Arany János Általános Iskola nevelőtestülete és az Arany Diák
Alapítvány 2009-ben ismét alapítványi bált szervezett. Az eddigi
évekhez hasonlóan vacsora előtt a nyolcadikosok nyitótánca
szórakoztatta a résztvevőket. Csacsacsával kezdődött a tánc,
nyolcadikosaink közül Posztós Edina és Kálmán Ilona készítette fel
iskolatársait a produkcióra. Az Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
közül jelenleg hetedikes és nyolcadikos Arany iskolásokhoz
csatlakoztak azok a nyolcadikosok,
akik alsó tagozatban már elsajátították
a néptánc alapjait. Együtt készültek
Kecskés Gergő irányításával a bálra,
ahol ők és felkészítőik is nagy tetszést
arattak fergeteges műsorukkal.
Bálunk fővédnöke Illéssy Ádám
kisújszállási nagykunkapitány volt, aki
a Jászkun Huszárok emlékművének
budapesti
avatásáról
érkezett
Kisújszállásra aznap. Meleg, biztató
szavakkal köszöntötte a résztvevőket,
és
méltatta
az
alapítvány
tevékenységét.
Ebben az évben a szülői
munkaközösség egyik aktív, sokoldalú

tagjának ítélte oda az alapítvány kuratóriuma az „Aranyos Tanulóinkért
Díjat”, Czobor Sándor szobrászművész alkotását. Posztósné Sárkány
Erika sok éves munkájának elismeréseként részesült a díjban.
A bálban a Pop Secret Band zenélt hajnalig. A tombola fődíját, egy
GPS-navigátort az EPOSZ Kft. ajánlotta fel. Végezetül az sem
érdektelen, hogy a résztvevőknek és a többi támogatónknak
köszönhetően mintegy 300.000,- Ft bevételre tett szert alapítványunk,
melyet
céljaink
további
megvalósítására fordíthatunk.
Tájékoztatjuk továbbá a
kedves olvasókat, hogy a 2008-ban
felajánlott személyi jövedelemadó
1%-ból befolyt 214.508 Ft összeget
tanulóknak
adományozott
tanulmányi ösztöndíjra, illetve
tábori támogatásokra fordítottuk
alapítói céljainknak megfelelően.
A bál megvalósításában
nyújtott segítségüket, egyéb
támogatásukat köszönjük, továbbra
is várjuk felajánlásaikat!
Domján László,
a kuratórium elnöke
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Nyelvi előkészítő képzés: jeles
A Móricz Zsigmond Gimnáziumban 2004 szeptemberében kezdte
tanulmányait az a harminc tanuló, akik először választották az ötéves
nyelvi előkészítő képzést. Ez az osztály a 2008/2009. tanév végén
érettségizett, így most jött el az idő a tapasztalatok összegzésére. A
képzés célja az idegen nyelvi készségek, és az informatikai eszköztudás
fejlesztése, a felsőfokú oktatási intézményekbe való felvétel
előkészítése. A képzés első évében a tanulók heti 12 órában tanulják a
választott idegen nyelvet, és négy órában az informatikát. A 10.
évfolyamtól kezdődően a gimnáziumi képzéssel megegyező
tanrendben tanulnak a diákok, az emelt szintű idegen nyelvi képzés
prioritásával.
Tapasztalataink szerint a nyelvi előkészítő évfolyamra járt
tanulóink minden területen kiemelkedően teljesítettek. Az érettségi
vizsgán minden tantárgyból az országos átlag feletti teljesítményt
nyújtottak, négy tanuló vizsgázott általános dicsérettel (csupa ötös). A
tanulók túlnyomó többsége már korábban megkezdte az érettségi
vizsgákat (pl. 10. évfolyam végén 19, a 11. évfolyam végén 13 diák),
így az utolsó évben már arra a tárgyra tudtak koncentrálni, ami a
felsőoktatásba való bekerüléshez fontos. A tanulók többsége már a 10.

évfolyam végére középfokú C típusú nyelvvizsgát szerzett. Az érettségi
időpontjában 15 tanuló rendelkezett közép-, egy tanuló felsőfokú C
típusú angol nyelvvizsgával, és 8 tanuló középfokú C típusú német
nyelvvizsgával. Három diák mindkét idegen nyelvből középfokú
nyelvvizsgával került ki iskolánkból, ami a felvételi eljárás során
komoly előnyt jelentett. Több tanuló élt az ECDL számítástechnikai
vizsgák megszerzésének iskolánk által felkínált lehetőségével is.
A nyelvi képzésből az átlagosnál magasabb volt a felsőoktatásba
jelentkezők aránya, a tanulók 80%-a próbált bekerülni főiskolára vagy
egyetemre. A többiek szakmát választottak vagy dolgozni kezdtek, van,
aki Floridában vállalt munkát. A jelentkezők 92%-a került felsőoktatási
intézménybe (az iskolai átlag 78%), 11-11 fő egyetemre, illetve
főiskolára. A felvételre jelentkezők 54%-ban az első helyen választott
intézménybe jutottak be (az iskolai átlag 30%).
Összegezve az eredményeket elmondható, hogy az öt évvel ezelőtt
bevezetett képzés beváltotta a hozzá fűzött reményeket. A nyelvi
előkészítő képzés főleg azoknak a tanulóknak ajánlott, akik
továbbtanulási céllal jelentkeznek a középiskolába.
Szabó Tamás igazgató

„Élmény volt…!”

MóriczLANd cs CUP 2009

A gimnázium diákönkormányzata szervezésében 47
gyerek és négy pedagógus október 17-én, szombaton
Budapestre kirándult. A hűvös, borongós, néha esős időjárás
sem rontotta el a kirándulók jó hangulatát. A korai indulás
után elsőkét a Szépművészeti Múzeum állandó kiállítását, a
Spanyol Galériát tekintettük meg. Egy szakértő
kalauzolásával betekintést nyerhettünk El Greco és Goya
munkásságába.
A fantasztikus kiállítás után egy felejthetetlen délutánt
töltöttünk a Vidámparkban. A rengeteg új játék, az izgalmak
feledtették velünk a rossz időt. Egy-két játék kivételével
minden működött, és a legbátrabbak napi karszalaggal ki is
próbálhattak mindent. Volt olyan, aki csak az elvarázsolt
kastélyig merészkedett, de olyan is akadt, aki T-Rex, Top
Spin, Top Scan, Flying Circus, Break Dance játékokon
élvezte az izgalmakat.
Élmény volt! Jövőre folytatás következik…
A Móricz Zsigmond Gimnázium diákönkormányzata

Iskolánk mindig nagy hangsúlyt helyez az elméleti ismeretek
gyakorlatba való átültetésére, az élményszerű oktatásra.
2009-ben hagyományteremtő jelleggel megrendeztük a MóriczLANd
cs CUP 2009-es csapatversenyt, amit alapvetően a rendszergazda
szakképzésben résztvevő diákok szerveztek. Egy projektfeladatot kellett
megtervezni a tanulóinknak, azonban olyan részletességgel sikerült ezt
megtenni, hogy fantáziát láttunk a tényleges kivitelezésben.
A szervezők végig lelkesen küzdötték le a felmerülő problémákat.
Ilyen volt a gépterem felkészítése, a versenyszabályzat és etikett
elkészítése, mindehhez honlapot (http://moriczlandcup.mlap.hu), plakátot
készítettek, szponzorokat gyűjtöttek, saját logót terveztek, ami a pólón is
megjelent…
A lebonyolítás a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium két géptermében történt meg „móriczos”
diákok részvételével. A szervezőknek a 2009. október 3-ai versenyen még
volt erejük beállni a versenyzők közé, hogy a versenyfa teljes legyen. A
szervezés minőségét mutatja, hogy mindenféle fennakadás, reklamáció
nélkül zajlott le a verseny. Így egy hónapos munka végére került pont piros pont. A versenyen kiosztott díjak bevételi forrásai a nevezési díjak
voltak, amiért minden versenyző egy logós pólót kapott. A pólókat és azok
feliratozását a Kunszöv Textilruházati Kft. végezte, amit ezúton is nagyon
köszönünk. Továbbá a KIS-ÚJ-LAP Kft. nyomtatta ki a verseny plakátjait,
amit szintén nagyon köszönünk.
Monoki Zsolt informatika tanár
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Megszólalt a lélekharang…

’56-ra emlékeztünk

… az elesett, eltűnt és a vészterhes időket túlélő jászkun huszárok
emlékére 2009. október 17-én, 10 órakor a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum méltóságot őrző díszudvarán, a megjelent közel 250
emlékező előtt vette kezdetét a jászkun huszárok kegyeleti
emlékhelyének avatóünnepsége.
A jászkun induló zenéjére a Nádor őrség, a jász- és kiskun
huszárbandériumok tagjai vitték be a történelmi zászlóinkat, és álltak
díszőrséget az újkori kapitányok tiszteletadása mellett az emlékmű
előtt. A Himnusz közös éneklése után a túrkevei Egres Kis Lajos
néptánccsoport a Pipás zenekar kíséretében idézte fel a történelmi
katonai toborzót, a híres kun verbunkot, nagy sikert aratva.
Szívmelengető volt a kicsit hideg időben Balogh Márton
előadóművész katonadalait hallgatni. Ezután dr. Szekeres Imre
honvédelmi miniszter kegyeleti emlékező beszédében a nyilvánosság
előtt elismerte, és példaként állította az utókornak a magyar
hadtörténelmünkben nagy szerepet játszó jászkun huszárok hőstetteit,
bátran vállalva származásukat is. Mint mondta: „ezzel a mai
avatóünnepséggel bekerültek a halhatatlan hősök közé itt a múzeum
falai között.”
Huszárjaink emlékét, átérző hangon idézte Szemere Bertalantól
Ari Katalin tanárnő, majd Kovács József meghatódottan, a
hozzátartozók emlékezetével átadta Györfi Sándor Munkácsy- és
Mednyánszky-díjas szobrászművész alkotását az utókor számára,
örök mementóként. Az emlékmű lelkeplezése után az egyházi
szertartást a Magyar Honvédség Protestáns Tábori Püspöke, és a
Katolikus Püspökség titkára tartotta. Felolvasták a hadinaplók
részleteiből 84 jászkun huszár nevét, amelyet a jelenlévő leszármazott
hozzátartozók könnyes szemmel fogadtak.
A protokoll szerinti koszorúzásban többek között a Nagykun
Hagyományörző Társulás elnöke, egyben Kisújszállás polgármestere:
Kecze István, Bogdán Péter Kenderes és Rédai János Kuncsorba
polgármesterei hajtottak fejet saját településük huszárjainak emlékére.
Felemelő érzés volt látni azt a sok virágot, amit elhelyeztek a
hozzátartozók az emlékmű előtt. A Szózat eléneklése után a magyar
Takarodó trombitaszólójával ért véget az érzelemmel teli esemény,
amely a 13. Jászkun Huszárezred megalakulásának 150. évfordulójára
esett.
Az emlékhely a hozzátartozók, az érintett jászsági, kiskunsági és
nagykunsági települések önkormányzatai, civil és hagyományőrző
közösségei, kapitányai, magánszemélyek mellett a Honvédelmi
Minisztérium, az Oktatási és Kulturális Minisztérium anyagi
támogatása mellett valósulhatott meg.
A rendezvényt - a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
közreműködésével a Nagykunsági Szellemi Műhely
kezdeményezte és szervezte meg: dr. Tóth Lajos, Ö. Tóth Lajosné, dr.
Ducza Lajos, Kovács József, Barta László, Kurucz János, Oláh Lajos,
Simai János, Vad László, Fekete Imre.
Lejegyezte: Fekete Imre ügyvivő

1956. október 23-a sokáig vitatott nap volt a magyar
történelemben. Sokáig az ország hivatalos vezetése
ellenforradalomról beszélt, ami részben igaz is volt, hiszen a
sztálinista rendszer, a szovjet megszállás ellen tiltakoztak az
utcákra vonulók. A forradalmat akkor leverték a szovjet erők, 1989
óta azonban ünnepeljük: október 23-án a forradalomra és a Magyar
Köztársaság kikiáltására emlékezünk.
Kisújszálláson a Református templomban tartott
istentisztelettel és az 1956-os emlékmű előtti ünnepi műsorral
tisztelegtünk az 53 évvel ezelőtt történt események előtt. Kecze
István polgármester köszöntője után Vida Tamás, a megyei
közgyűlés tagja mondott ünnepi beszédet. Majd a debreceni
Csokonai Színház két színművésze, Újhelyi Kinga és Jámbor
József idézte fel a helyi eseményeket. Ebben segítségükre volt a
színész édesapjának visszaemlékezése is. A megemlékezés
koszorúzással zárult.
(Szerk. T.E.)

Köszönet az SZJA 1%-ér t

A Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár Egyesülete
az SZJA 1%-ának felajánlásából 2008-ban 59.882 forintot
kapott. Ezt vérnyomás- és vércukorszint-mérésre,
tájékoztató előadások szervezésére, adományozásra felhívó
anyagok készítésére fordítottuk.
Köszönjük a felajánlásokat. Kérjük, hogy ebben az
évben is támogassák egyesületünket.
Kovács Kálmán, az egyesületi elnöke

Tájékoztatás az adózók által
2008-ban juttatott 1 % felhasználásáról
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló, többször
módosított 1996. évi CXXVI. törvény 6.§ (3) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően e helyen tájékoztatom a
nyilvánosságot, mindenekelőtt a személyi jövedelemadójuk
1%-át alapítványunknak felajánlókat, hogy az innen 2008ban származó 57.005,- Ft-ot (mely a 2007. évi adóból
adódott) az alapítványunknak is helyet adó Civilház (a volt
Piculás épület) rekonstrukciójának támogatására használtuk
fel.
Kuratóriumunk ezúton köszöni meg ilyen formájú
támogatásukat, melyre a továbbiakban is kéri Önöket.
Dr. Vincze Sándor

Köszönet az adó 1%-ért
Köszönjük a felajánlott adó 1%-okat melynek összege:
203.726 Ft. Ezt Airsoft fegyverek vásárlására fordítjuk.
Hornyák János elnök
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Éljünk egészségesebben!
Egészségfejlesztési terv

Az elmúlt két évben jelentős egészségfejlesztési,
betegségmegelőzési
tevékenység
kezdődött,
amelynek
eredményeként
önkormányzatunk
elfogadta
a
város
egészségfejlesztési tervét. (A terv megtekinthető a
www.kisujszallas.hu honlapon.) Elemeztük a lakosság egészségi
állapotát, különös figyelemmel a halálozási okokra és a gyermekek
egészségfelmérésére. Az országos átlaghoz hasonlóan magas a szív,
az érrendszeri és a daganatos megbetegedésben elhunytak száma. A
gyermekek körében gyakori a mozgásszervi elváltozás és a túlsúly.
A terv elsődleges átfogó célja, hogy a lakosok átlagéletkora és az
egészségben eltöltött éveinek száma nőjön. A cél eléréséhez
mindenkire szükség van. A terv meghatározza, hogy mi az
önkormányzat és intézményeinek feladata, de mindez kevés a
lakosok, a családok együttműködése nélkül. Ugyanis az átlagosnál
rosszabb géneket öröklő személyek is élhetnek egészségesen, ha
odafigyelnek életmódjukra. Különös aktualitást ad e témának, hogy
az elmúlt egy év alatt több harminc és negyven év közötti fiatal halt
meg szív és érrendszeri betegségben. A fiatalok rossz egészségi
állapota alapján tény, hogy várhatóan egyre fiatalabb életkorban
fognak meghalni szeretteink, egyre több árvát hagyva maguk mögött.
Egészségfejlesztés

A tervben megfogalmazott célok elérése érdekében
önkormányzatunk az egészségfejlesztési tervvel egy időben döntött
egy egészséges életmódot fejlesztő pályázat benyújtásáról, amelyet
az Unió 100%-ban finanszíroz. Célunk, hogy sportprogramokon,
főzőtanfolyamokon keresztül megváltoztassuk a családok
egészségtelen táplálkozási szokásait, mozgáshiányát. Elsősegély
tanfolyamok révén pedig azt kívánjuk elérni, hogy minél több
középiskolás legyen képes életet menteni.
Oltással a méhnyakrák ellen

A tudomány fejlődése révén ma már tudjuk, hogy a középkorú
nőknél a méhnyakrákot és az emésztőrendszer daganatos
elváltozásainak egy részét a humán papillómavírus néhány törzse
okozza. E vírustörzsekkel a nők általában már középiskolás, illetve
fiatal felnőtt korukban megfertőződnek és van, akinél 10-20 éves
lappangási idő elteltével a vírus rákot okoz. A túl későn észlelt
elváltozás pedig halálhoz vezet. A fiatalok esetében a megelőzés
leghatékonyabb módja a védőoltás.
Önkormányzatunk megvizsgálta a védőoltás bevezetésének
lehetőségét, és úgy döntött, hogy szűkös anyagi forrásai ellenére is
biztosítja az ingyenes oltássorozatot a 1995. január 1-je után született,
Kisújszálláson 2009. május 1-je előtt bejelentett állandó lakóhellyel
rendelkező 7. és 8. évfolyamon tanuló leánygyermekek részére. Ez
évente 45-55 gyermeket jelent, ami évente közel 3,5 millió forint. Ez
az összeg az önkormányzat működési kiadásai között jelentkezik,
amely a működési hitelkeretet terheli. Most az anyagi korlátok miatt
csak ezeket a lányokat oltják be, de a lehetőségekhez mérten folytatni
szeretné az önkormányzat a programot. A cél, hogy egész generációk
élvezhessék az oltás védelmét. Az oltás önkéntes, csak a szülői
beleegyező nyilatkozattal rendelkező gyermekek kaphatják meg. Az
oltást iskolai keretek között adja majd be a két gyermekorvos.
Kiss Endre

9. oldal
Kisújszállás Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
gépjárművezetői munkakör betöltésére
pályázatot hirdet

Feladata:
- gépjárművezetői feladatok;
- beszerzési feladatok;
- a Polgármesteri Hivatalban felmerülő kisebb karbantartói
feladatok ellátása;
- a Polgármesteri Hivatalban működő kazán kezelése,
működésének felügyelete.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- szakiskolai végzettség és
- hivatásos gépjárművezetői engedély és
- kisteljesítményű kazánfűtő, vagy kazánfűtő, vagy
kazánkezelő képesítés.
Pályázatnál előnyt jelent: igazolható karbantartói gyakorlat.
Pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettségeket igazoló okiratok másolatait,
- hivatásos gépjárművezetői engedély másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (esetleg
annak másolatát vagy annak feladását igazoló szelvényt),
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban részt
vevők a pályázati anyagát megismerhessék.
A munkaviszony határozatlan időre jön létre, 3 hónap próbaidő
kikötésével, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni.
Munkavégzés helye: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.
A munkakör 2010. január 1-jétől tölthető be.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2009. november 27.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. december 11.
A meghirdetett munkakörrel kapcsolatosan további felvilágosítást
ad dr. B. Kovács Sára humánpolitikai ügyintéző a 59/520-232-es
telefonszámon. A jelentkezéseket a Polgármesteri Hivatal címére
(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) lehet benyújtani. Kérjük, hogy
a pályázók a borítékon a 16424/2009-es iktatószámot tüntessék fel.

Pályázati lehetőségek vállalkozóknak,
gazdálkodóknak
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program a vállalkozók,
gazdálkodók számára kínál pályázati, illetve támogatási
lehetőségeket. A mezőgazdasági termékek értéknövelésére
november 30-ig lehet támogatási igényt benyújtani. Novemberben
megnyitják azt a keretet, amelyen belül öntözésre, meliorizáció
korszerűsítésére és állattartó telepek korszerűsítésére, valamint
mikrovállalkozások fejlesztésére és turisztikai fejlesztésekre lehet
pályázni. Decemberben a kertészetek korszerűsítésre nyújtható be
támogatási igény.
Bővebb információkat az érdeklődők Máthé Zsolt HVIirodavezetőtől, vagy a következő e-mail címről kérhetnek:
karcagi@vkszi.hu. A Leader-pályázatokról a követekző weboldalon
tájékozódhatnak: www.nagykunsagert.hu
(Szerk.)
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Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
(Kisújszállás, Arany János út 1/A) állást hirdet
oktatástechnikusi (rendszergazda)
munkakör betöltésére.
Pályázati feltételek:
- középfokú vagy felsőfokú szakirányú végzettség és szakképesítés,
- MS Office felhasználói szintű ismerete,
- hálózatkezelés magas szintű ismerete,
- büntetlen előélet.
Előny: referenciamunkák
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát,
- az iskolai végzettséget, illetve egyéb végzettséget igazoló okiratok
másolatát,
- referenciamunkák felsorolását,
- nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséről.
Juttatások: bérezés: a közalkalmazotti törvénynek megfelelően.
A pályázat benyújtásának határideje: 2009. december 4.
Elbírálási határidő: 2009. december 15.
A megbízás kezdő időpontja: 2010. január 1.
A megbízás határozott időre szól.
A pályázatokat az iskola igazgatójának címezve kell benyújtani.
Érdeklődni lehet a 06-59/321-329-es telefonszámon.
Toldi Attila igazgató

2009. november 7.

Illéssy-bál

Az Illéssy Alapítvány és
az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
Alapítványi bált rendez 2009. november 14-én
19 órai kezdettel a művelődési házban.
Jegyek az iskolában igényelhetők
a 06-59-321-329-es telefonszámon,
vagy személyesen az iskolatitkárnál.
A belépők ára: 4000 Ft
Toldi Attila igazgató
A „GYERMEKEINK MŰVELTSÉGÉÉRT” Alapítvány
részére felajánlott SZJA 1%-nak felhasználásáról
Alapítványunk részére 2008-ban az SZJA 1%-ából átutalt összeg:
357.895.-Ft, melyből 326.120.-Ft-ot tanulóink év végi jutalmazására
és tanulmányi kirándulások támogatására használtunk fel. A
fennmaradó 31.775.-Ft-ot 2010-ben használjuk fel. Ezúton mondunk
köszönetet mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 1 %-ával
alapítványunkat támogatták! Adószámunk: 18821206 - 1 - 16
Szabó Tamás, a kuratórium elnöke

Pályázati felhívás
Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen értékesíti az alábbi
„beépítetlen terület” megjelölésű ingatlanokat:
Helyrajzi szám
Telekméret (m2)
Bruttó kikiáltási ár (Ft)
764/4
611
879.840.764/5
787
1.133.280.764/6
864
1.244.160.Megközelítése: szilárd, aszfalt burkolatú útról.
Az ingatlanok kikiáltási ára bruttó 1.440.-Ft/m .
Az ingatlanok a Téglagyár u. és a Csorbai u. sarkán, Kisújszállás Város
rendezési terve alapján „kisvárosias lakóterületen” helyezkednek el, így a
telkek oldalhatárán álló, 4,5 m minimális magasságú épület emelhető
rajtuk. A telkek legnagyobb beépíthetősége 40%.
Árverési előleg: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. 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 árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az
önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk, egyéb
tartozásuk (pl. bérleti díj) nincs.
2

Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2009. november 16-án
(hétfő) 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 az árverés napját
megelőző nap 16 óráig befizették a bruttó kikiáltási ár 20%-ának megfelelő
árverési biztosítékot.
Az árverési licit időpontja: 2009. november 17. (kedd) 9.00 óra
Az árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Dr. Majtényi Erzsébet
vagyongazdálkodási előadó

Közhasznúsági jelentés A „Ránk Bízott Gyermekek Jövőjéért” Alapítvány 2007. évi tevékenységéről
A többször módosított 1997. évi CLVI. Tv. 19. § (1)-(5) bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg.
A „Ránk Bízott Gyermekek Jövőjéért” Alapítványnak 2007-ben 73.162,- Ft bevétele
és 313.046,- Ft kiadása volt.
2007. január 1-én induló pénzkészlet 763.420,- Ft, melyből tartósan lekötött betét volt
402.157,- Ft, a pénztárban 60.363,- Ft, az elszámolási számlán 300.900,- Ft állt
rendelkezésre.
1. Bevételek
Támogatások
1 %-os felajánlás
62.479,- Ft
Kamatbevételek
10.683,- Ft
Összesen
73.162,- Ft
2. Kiadások
Kamatkiadás
12.843,- Ft
Postaköltség
1.834,- Ft

Támogatás kiutalása
55.693,- Ft
Eszközvásárlás pályázatból
242.676,- Ft
Összesen
313.046,- Ft
Az alapítvány vagyona 2007. december 31-én 523.536,- Ft, melyből tartósan lekötött
betét 412.525,- Ft, a pénztárban 9.076,- Ft, az elszámolási betétszámlán 101.935,- Ft
állt rendelkezésre.
3. Támogatások részletezése:
Központi költségvetési keretből, elkülönített állami pénzalapból támogatásban nem
részesültünk. 1%-os felajánlásból befolyt összeg 62.479,- Ft volt.
4. Az alapítvány képviselő szerve az öt tagú kuratórium, évente két alkalommal
ülésezik, ahol tájékoztatást kap az alapítvány vagyonáról és dönt a pénzek
felhasználásáról.
5. A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, mindenféle juttatás
nélkül végzik.
Kalmár Erika, a kuratórium elnöke
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
A Budapest Bank az oktatásért és a magyar pénzügyi kultúráért
Alapítvány által támogatott „150 év pénzügyi kultúrája”
programsorozat keretében meghirdetett közönségszavazáson a
KISÚJI EURÓ fantázia éremre leadott szavazók között 5 főt
kisorsoltunk, akik helyismereti könyveket
kaptak ajándékba. A legtöbb szavazat a
Városházára érkezett, ezért a „Nagykunok
az EU-ban” programsorozat vetélkedőjén
ezt a motívumot használjuk fel.
Az általános iskolás tanulóknak
hirdetett pályázat keretében novemberben
rendhagyó pénzügyi tanórára és
banklátogatásra kerül sor.
November 25-én délután 16.30 órai
kezdettel a Galéria Könyvtárban dr. Bischof Zsolt, a Magyar
Közgazdasági Társaság JNSZ Megyei Szervezetének elnöke tart
előadást megyénk XX. századi pénzügyi és gazdaságtörténeti
fejlődéséről, a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány által
támogatott Kunsági elégia programsorozathoz kapcsolódó Kunság
Tudás Egyeteme előadássorozat keretében és a „150 év pénzügyi
kultúrája” programsorozat záró rendezvényeként.

Az alapítvány támogatásával november 26-án helytörténeti
konferenciát szervezünk, melyen dr. Fülöp Tamás, a Jász-NagykunSzolnok Megyei Levéltár igazgatója tart előadást a megye
kialakulásáról.
A „Nagykunok az EU-ban”
programsorozat befejezéseként az oktatási
intézményekben
EU-tantermek
megnyitására kerül sor. Várhatóan
november 30-án nyílik meg az
Értékteremtés c. kiállítás, az óvodások,
iskolások és felnőttek részére meghirdetett
uniós
vetélkedős
pályázatok
eredményhirdetésével egybekötve.
A
rendezvények
részletes
programjáról a könyvtár honlapján és a városi hirdető táblákon
kaphatnak tájékoztatást.
Köszönetet mondunk Varga Papi Lászlónak, Ferenczi
Mihálynak és a Közép-Európai Brókerképző Alapítványnak a
könyvtárnak ajándékozott dokumentumokért.
Könyvtárunk az utolsó negyedévben számos szolgáltatási
kedvezménnyel várja a látogatókat. Keresse fel intézményünket!
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető

Gratulálunk!

A tűzoltóság hírei és tanácsai

Rangos elismerésben részesült dr. Kiss Kálmánné magyartörténelem szakos tanárnő, középiskolánk nyugalmazott címzetes
igazgatója, városunk díszpolgára. A Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Jubileumi Príma Díjat, melyet a Vállalkozók Országos
Szövetsége alapított, 2009. szeptember 16-án vehette át a Szolnoki
Galériában rendezett ünnepségen. E díjat alapítói öt éve indították
útjára azért, hogy a lakossági javaslatok alapján elismerhessék a
kultúra, tudomány, irodalom, oktatás, zene, sport, képzőművészet
stb. – összesen tíz terület - legkiválóbb egyéniségeit, teljesítményeit.
Dr. Kiss Kálmánnét az 5., jubileumi évben az előző években a
lakosság által leadott szavazatok alapján élmezőnybe került
személyek közül választották ki értékes irodalmi és pedagógusi
munkásságáért. Ő az első kisújszállási személy, aki ezen értékes
elismerésnek a tulajdonosa lett. Szeretettel gratulálunk e szép
elismeréshez.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

Októberben összesen 21 alkalommal kellett riasztani az
állományt. Ezzel az idei statisztika megközelítette a 200. vonulási
számot.
Tűzeset hat alkalommal volt. Sajnos a hónap végén egy szándékos
gyújtogatás is rontotta a statisztikát. Az egyik kisújszállási varrodában
több helyen is felcsaptak a lángok. Hiába a gyors beavatkozás, az
anyagi kár így is jelentős.
Műszaki mentés 11 esetben volt. Sajnálatos módon két esetben
már nem tudtunk segíteni a bajbajutott személyeken. Egy esetben
téves jelzéshez kellett vonulni Ecsegfalvára. A karcagi tűzoltóság
három alkalommal kért tőlünk segítséget.
Elkezdődik a hízóvágások, húsfüstölések időszaka. Nagyon sokan
választják a házi vágást. Előkerülnek a régebbi gázperzselők, égőfejek.
Mielőtt üzembe helyeznék, győződjenek meg ezek csatlakozásainak,
tömítéseinek, csővezetékeik épségéről. A gázpalackot lehűlés,
(deresedés) ellen védeni kell, mert a lehűlt palackban a nyomás is
csökken. A palackot legfeljebb kézmeleg vízzel locsolgatva szabad
melegíteni. A túl forró víz, vagy esetleg nyílt láng használata a hirtelen
megemelkedő nyomás miatt veszélyes lehet. Nem beszélve arról,
hogy egy sérült tömítésnél a perzselő hőjére begyulladhat a palackból
kiáramló gáz. A gázégők begyújtásánál is elővigyázatosan járjanak el!
Az üstházban lévő égőfejre először tegyenek égő papírt, és csak utána
nyissák ki a gáz elzáró szelepét. Fordított sorrendnél az üstházban
felgyülemlő gáz robbanásszerűen gyullad meg, ami komoly veszélyt
jelent.
Húsfüstölésnél a füstölő állapotára, a tüzelő (füstölő) anyagra
különös gondot kell fordítani a tűzveszély minimálisra csökkentése
érdekében. Amennyiben az óvatosság ellenére is baj történne,
haladéktalanul hívják a 105. segélykérő vonalat.
A tűzoltóság állománya nevében tűz és káreseménymentes
időszakot kíván:
Mészáros Lajos tűzoltóparancsnok

Gazdálkodók fig yelem!
Még bérelhetők földek
a Szociális Otthonnál levő zártkertben.

A 150 négyszögöles parcellák
éves bérleti díja 3000 forint.
(Ez a szántás költéségét is magában foglalja .)
A telkeknél locsolási lehetőség van.
Érdeklődni: 20/546-4488; 70/226-6530
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Minőségi szolgáltatások az együttnevelésért
A pedagógusok küldetése Czeizel Endre szerint:
„Meg kell találnunk minden gyerek speciális tehetségét, hisz minden
gyerekben fellelhetők jó képességek, sőt, időnként a szürkének látszó
kavicsból is előtűnik a drágakő csillogása.”

Az Európai Unióhoz csatlakozás új oktatáspolitikai törekvéseket
eredményezett, melyekhez kapcsolódóan megváltoztak a törvényi
szabályozások. Ez a tény rákényszeríttette az összes szegregáltan működő
speciális általános iskolát helyzetének átgondolására, és a változtatás
irányába való elmozdulásra.
A törvényi szabályozók az SNI (sajátos nevelési igényű) terminológia
bevezetésével és az integrációs törekvésekkel új kihívás elé állították a
többségi általános iskolákat és egyúttal lehenőségeket kínáltak a szegregált
intézményeknek az átalakulásra az SNI tanulók esélyegyenlőségének
további segítése érdekében. Lehetőség nyílt az egységes gyógypedagógiai
módszertani intézménnyé alakulásra.
A Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Gyermekotthon és Diákotthon
nyertese lett a TÁMOP 3.1.6/ 08-2-es „Az Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmények által nyújtott szolgáltatások fejlesztése a
sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének
támogatása érdekében” című pályázatnak. A projektünk címe: Minőségi
szolgáltatások az együttnevelésért”. A konzorciumi partnerünk a karcagi
Madarász Imre Egyesített Óvodai és Pedagógiai Szakszolgálat.
A projekt célja:
• intézményünk modellértékű, képző-szolgáltató forrásközponttá
alakítása;
• a minőségi együttnevelést támogató gyógypedagógiai
szolgáltatások fejlesztése, létrehozása, elterjesztése;
• korszerű, minőségi szolgáltatási rendszer működtetése utazótanári
hálózattal;
• szolgáltatási kompetenciánk bővítése a tréner képzések segítségével;
• olyan, a minőségi EGYMI- működés kialakítását célzó intézményi jó
gyakorlatok kifejlesztése és átvétele, amelyek mind a befogadó
pedagógusok, mind az utazó gyógypedagógusok és más
együttműködő szakemberek együttnevelésre irányuló attitűdjét
alakítja és szakmai felkészültségét segíti.
A pályázat lebonyolítási időszaka 2009 augusztus 1-jétől 2011.
március 31-ig tart.

Mit valósítunk meg az elkövetkező 20 hónapban?

Projektünk feladata, hogy szolgáltatásai bővítésével, minőségi
fejlesztésével támogassa a befogadó közoktatási rendszer kialakítását.
Erőforrásainkat összehangoljuk, széles körű együttműködéssel valósítsuk
meg a korai életszakasztól a tanköteleskor végéig ívelő, a sajátos nevelési
igény típusától és a lakóhelytől függetlenül elérhető, sokoldalú
szolgáltatásnyújtást. A projekt kiemelt tevékenysége, építve a HEFOP
keretében elindult fejlesztési folyamatra, képzések biztosítása az
együttnevelési gyakorlat kialakítása és koordinálása, az utazótanári munka
fejlesztésére és a korszerű pedagógiai módszertanok elsajátítására.
A pályázat lebonyolításában meghatározó szerep jut:

• 15 utazó gyógypedagógus képzésére;
• 50 gyógypedagógus, pedagógus, pedagógiai munkát segítő
felkészítése az együttnevelést támogató szolgáltatások nyújtására;
• az együttnevelést támogató szolgáltatási innováció keretében
„inkluzív terápiás játszóházat” kívánunk létrehozni, ahol komplex
fejlesztésben részesülhetnek a 3-7 éves korú SNI és ép képességű
gyermek a szülőkkel és hozzátartozókkal együtt;
• speciális terápiás szakemberek, trénerek képzésére, mellyel a
szolgáltatásaink színvonalát kívánjuk emelni;
• a tartósan beteg gyerekek ellátására adatbázis készítésére, módszerek
kidolgozására;
• a meglévő speciális fejlesztő eszköztárunk bővítésére.
Intézményünk gyógypedagógusai az együttnevelésben jártas
szakemberek. A tevékenységeink fókuszában a sajátos nevelési igényű
tanulók együttnevelését támogató szolgáltatások biztosítása áll. Előadás,
tréning vagy műhelymunka keretében tudunk szakmai segítséget nyújtani
az együttnevelő óvodák, általános iskolák számára.
A felkészüléssel nemcsak az integráltan nevelt SNI gyermekek
pedagógiai többlettámogatása valósul meg, hanem magas szintű ellátást
tudunk biztosítani a szegregált nevelésben részesülő gyermekeknek is.
Projektmenedzsment

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 26.§-a értelmében üzlet, iroda és tárolás céljára
bérbe adja az alábbi területeket, illetve ingatlanokat:
- Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévő összesen 29 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 22.400,-Ft/hó
havi bérleti díjért, valamint
- Kisújszállás, Kossuth L. u. 9. szám alatt lévő összesen 10 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 5.000,-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, Báhory 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.
Pályázatokat 2009. november 23.-án 16.00 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310 Kisújszállás,
Kossuth L. út 74. sz., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követően 7.30-16.00 óra közötti időpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása: 2009.
november 25.-én 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.
Farkas Sándor ügyvezető igazgató
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A fogathajtók eredményei
Rendezvényekben gazdag volt a 2009-es év a Kisújszállási
Fogathajtó Egyesület tagjai számára. Az évnyitóra, a Nagykunsági
Maratonhajtó és Lovasíjász Terepversenyre április 18-án került sor,
melyet a Nagykun Nádor Huszárbandériummal közösen
szerveztünk. A Horváth-tanyán megrendezett megmérettetésen 21
hajtó vett részt. A körbálákból, a műanyag ládákból épített és az erdő
fái közé elhelyezett akadályok mind a lovak, mind a hajtók tudását
próbára tette. A szoros, izgalmas verseny kisújszállási győzelemmel
ért véget: ifj. Demeter Ferenc bizonyult a legjobbnak.
A júniusi fogathajtó verseny ettől az évtől a Ponyokai Bálint
Emlékverseny nevet viseli. A most 9. alkalommal megrendezett
verseny része a Megyei Fogathajtó Bajnokságnak. A megmérettetésre
a Vásártéren került sor. A jó hangulatot az ebéd utáni zápor sem tudta
befolyásolni. Az eredményhirdetésen kengyeli fogathajtó vehette át
az első helyezésért járó serleget és kék szalagot, illetve a Megyei
Lovas Szövetség által Ponyokai Bálint emlékére alapított
vándorserleget, melyet egy évig őrizhet a győztes hajtó.
A XII. Kun Viadalon is 7-8 fogat képviselte a Kisújszállási
Fogathajtó Egyesületet. E rendezvényen Posztós Erika lett a
legeredményesebb kisújszállási hajtó, így ő vihette el a dr. Szűcs

Aladár emlékére készített hatalmas kerámia tálat.
Október 24-én a Dömötör-napi számadás keretében került sor a
Kisújszállási Fogathajtó Egyesület II. Háziversenyére, ahol
akadályhajtás és vadászhajtás versenyszámban mérték össze
tudásukat az egyesület hajtói. A rajthoz 27 helybéli induló sorakozott
fel egyes és kettes fogatokkal, kiket Tóth Ferenc tiszaföldvári
fogatbíró bírált a nap folyamán. Délutánra kiderült, hogy ki emelheti
magasba a Kisújszállás Legjobb Fogathajtójának járó serleget.
I. helyezett:
Kóré Lajos
II. helyezett:
Posztós Erika
III. helyezett:
Ifj. Kóré Lajos
Az egyesület tagjai a napot és az évet a Vadászházban zenés esttel
zárták, ahol a birkapörköltet ifj. Sass Zsigmond, a káposztás húst
Balogh Györgyné Rózsika készítette. A jó hangulatról Nagy Sándor
és Tóth Zsolt zenészek gondoskodtak.
Természetesen nem lett volna ilyen színes ez az esztendő, ha
nincsenek támogatóink, kiknek itt szeretnénk megköszönni egész
éves támogatásukat, munkájukat.
Posztós Zsolt,
az egyesület elnöke

Betörés, gyújtogatás

Köszönet

Október 27-én éjszaka ismeretlen tettes/tettesek törtek be a Nyár
u. 8. sz. alatt lévő Papi Lajos Alkotóházba. Az épület hátsó bejáratán
jutottak be, és az előtéri kiállító vitrinekből 37 db, Papi Lajos
szobrászművész által készített plakettet, érmét tulajdonítottak el,
melyek leltári értéke 7-8 ezer Ft/db, természetesen eszmei értékük
ennél jelentősebb.
Ugyanezen éjjel a KUNSZÖV-ben is nagy károk keletkeztek. Az
Alkotóházból érkezett betörők a két hátsó garázsban, a központi épület
műszaki irodájában és raktár részében gyújtogattak. Az ablakokon
bedobott égő eszköz által hatalmas füst, korom és magas hő
keletkezett, s az ott tárolt jelentős mennyiségű árukészlet és
kellékanyag, gépek, berendezések teljes mértékben tönkrementek, a
több mint száz főt foglalkoztató gyárban összesen 14-15 millió Ft-os
kár keletkezett. A vandálok semmit nem vittek el. Pusztításuk
megdöbbentő.
Kérünk mindenkit, ha a fentiekkel kapcsolatban bármilyen
információ a tudomásukra jut, vagy olyan személyekkel találkoznak,
akik megvásárlásra ajánlanak érméket, plaketteket, tegyenek
bejelentést a helyi rendőrőrsön, ahol fotókat is megtekinthetnek az
eltulajdonított műtárgyakról. A rendőrség a 107-es 112-es számon
ingyenesen bármikor hívható, a helyi rendőrőrsöt hétköznapokon 7-18
óráig a 321-111-es vonalas számon, vagy pedig időponttól függetlenül
bármikor a 06-20-98-06-821-es mobilszámon is hívhatják.
Janó Lajos

Szeptember 26-án Mihály-napi Sokadalomra került sor a
Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Akik eljöttek a
Városháza parkjában, a Nagykun Klubba, azok 10 és 23 óra között
mulatságon vehettek részt. A sokszínű színpadi program mellett
(Mellofon Fúvós együttes, néptáncosok Karcagról, Kenderesről és
Kisújszállásról, Arany János Általános Iskola diákjai, Ki-Ütők,
Betyárock, Karaván Família, Jártató zenekar) tájjellegű ételek
főzőversenye, pálinkaverseny és -kóstolás is volt, valamint házi
készítésű szilvalekváros gombócok megmérettetése. A Jász-Kunfoci
torna és a kézműves sátor is sikeres volt, de az ezotériasátor, a kirakodó
vásár, a HEFOP-sátor és a nagykunsági archív táncfelvételek vetítése
is sokakat vonzott.
Ezúton is megköszönjük a résztvevők, segítők munkáját,
támogatóink felajánlását.
Köszönjük azoknak, akik nélkül ez a jó hangulatú program nem
jöhetett volna létre:
ABOMIL Kft Törökszentmiklós; Arany János Általános Iskola;
Bacskai Árpád; Bartha Kálmán; Demeter Jánosné képviselőasszony;
Gönczi Károly képviselő; Horváth Kert Vendéglő; Horváth László;
Juhász Attila képviselő; Kádas György Iskola és Gyermekotthon;
Kecze István polgármester; Kisújszállási Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény; Kisújszállási Fogathajtók Egyesülete; Kisújszállási
Súlyemelő és Szabadidő SE; Kisújszállás Város Önkormányzata;
Kisújszállás Város Polgármesteri Hivatala; Klément Csaba;
Művelődési és Ifjúsági Központ; Móricz Zsigmond Gimnázium;
Muhari Zoltán; Munkás Horgász Egyesület; Móricz Nyugdíjas Klub;
Nagycsaládosok Egyesülete; Nagy István; Pardi „Paja” László; Rék
Attila; Szabó Tamás; Csuhé- és Szalmafonók Országos Baráti
Társasága Egyesület; Szekér István; Tóth Zsolt; TV Kisúj.
Köszönetet mondunk a rendezvény fellépőinek, a fellépők
felkészítőinek, a versenyek lebonyolítóinak és zsűritagjainak. Külön
köszönet a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület segítő tagjainak,
valamint a néptáncos gyerekeknek és szüleiknek.
Bízunk a további sikeres együttműködésben.
Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület elnöksége

14. oldal

Kisbíró

Fogyatékkal élők és épek közös
összefogása, találkozója
A Kisújszállási Belszervi Betegek, Rokkantak Napsugár
Egyesülete képviseletében több mint 50 fő már hetedik
alkalommal vett részt a Fogyatékkal Élők Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sport- és Kulturális Napján 2009. október 8-án. A
Tiszaligetben tartott rendezvény mintegy 400 résztvevőjét a
rendező szervek képviselői köszöntötték. Majd kezdetét vette a
fogyatékkal élők és épek csoportjainak több, mint háromórás
kulturális bemutatója. A jelenlévők nagy tapssal fogadták az egyéni
és csoportos fellépőket, akik versekkel, vidám jelenetekkel,
bábműsorral, énekkel, tánccal, zeneszóval szórakoztatták a
közönséget. Egyesületünk képviseletében Ö. Tóth
Istvánné,Túrmezei Erzsébet A harmadik című versét mondta el.
Közben különböző helyszíneken népi, ügyességi és sportjátékok
kipróbálására, a szép időben és környezetben sétálásra is volt
lehetőség. Az ebédet követően már mindenki a szervezőktől
ajándékba kapott pólóban énekelt, mozgott. A főtéren felállított
színpad előtt – akinek erre lehetősége volt – táncra is perdült. A
talpalávalót a kisúji Farkas Judit énekes és a Győri Edina, Zsolnai
Virág, Janó Sára, Márta Renátó alkotta Mini Wolf Team csapat
biztosította. Előadásukban – tánccal színesítve – népszerű
slágereket láthatott, hallhatott a lelkes közönség. Sokan énekeltek,
mozogtak a zenére, még azok is, akik mozgássérültként csak
nézhették a műsort. A megyei találkozó jól szolgálta a fogyatékkal
élők és épek közös összefogását, szórakozását.
Ari Géza egyesületi tag

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.)
sz. önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdés c.) pontja
értelmében bérbe adja az alábbi lakást:
Kisújszállás, Vörösmarty u. 47. fsz. 1. szám alatt lévő

56 m alapterületű 2 szobás, komfortos komfortfokozatú
lakásbérleményt minimális 23.366,-Ft/hó bérleti díjért.
2

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. november 27.-én 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
(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

2009. november 7.
Szüret a „Szociban”

Idén, szeptember 24-én egész napos rendezvényen érezhették
jól magukat lakóink. Délelőtt pónilovas hintózás, játékos
vetélkedő, citeraszó mulattatta az érdeklődőket. Délután a sok
kedves vendégnek és támogatónak az otthonban élők színvonalas
műsorral köszönték meg a felajánlásokat. Nemcsak a nyárias
meleg, hanem a sok értékes tombolatárgy is hozzájárult a nap
sikeréhez és lakóink számára is emlékezetessé tette ezt a napot.
Köszönjük minden kedves hozzátartozónak, támogatónak az
önzetlen adakozást. Támogatóink: Mércse Ildikó, Gönczi
Kálmánné, Czicze Jánosné, Magyar Istvánné, Zöldy
Gyógyszertár, Váradi Sándorné, Dr. Gyergyói Lászlóné, Zilahi
Borbála, Kis Imréné, Nagy Jánosné, Veres Jánosné, Kripta Mihály,
Diós János, Imre Endréné, Fehér Imréné, Pocsaji Péter, Szőkéné
Papi Ágnes, Belszervi Betegek és Rokkantak Napsugár
Egyesülete, Ács Sándorné, Tapasztó Szabolcs, Bőthy Tamás,
Dobrai Mihályné, Debreczeni Istvánné, Sípos Sándorné, Balla
János, Ducza Lajos, Kisújszállás Város Önkormányzata,
Polgármesteri Hivatal, Karcagi Térségi Szociális Otthon, Sarepta
Idősek Otthona Kunhegyes, Móricz Zsigmond Gimnázium,
Művelődési és Ifjúsági központ, Idősek Otthona Tiszaszentimre,
Gál Sándor, Szaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ducza Gyuláné foglalkoztatásszervező

Pezseg az élet az Idősek Klubjában…
2009. október 7-én a Városi Könyvtár dolgozói megrendezték
a klubban a „Nagyi Show”-t. A klubtagok hat 4 fős csapatot
alkotva kezdték el a vetélkedőt. Elsőként a csoportok bemutatták
kiállított, saját készítésű tárgyaikat. Ezekért kapták meg induló
pontszámaikat. Ezután következtek a fejtörők és irodalmi
feladatok, amiért szintén pontokat lehetett gyűjteni. Majd a zsűri az
így szerzett pontok alapján értékelt, és ajándékkal jutalmazta a
résztvevőket. Nagyon jó és értékes szellemi kikapcsolódás volt
számunkra. Hálás köszönet a könyvtár igazgatójának, Gubuczné
Tomor Máriának és munkatársainak.
2009. október 10-én az Idősek Világnapja alkalmából
rendezett ebédre hívta meg klubunkat a Kenderesi Idősek Klubja.
tizenketten vettünk részt az ünnepi ebéden, ahol nagyon jól éreztük
magunkat. Ezúton is köszönjük a kenderesiek figyelmességét.
Nekik köszönhetően olyan társaink is eljutottak a szomszédos
településre, akik betegségük miatt nem tudtak volna átmenni (a
szervezet ugyanis oda- és hazaszállított bennünket).
2009. október 14-én megrendeztük vendégváró szüreti
műsoros napunkat, ahol szerény megvendégeléssel, műsorral
vártuk a meghívottakat. A klubtagok kiállítást is rendeztek a több
mint fél évszázada készült jelenetes, feliratos falvédőikből,
melyeket ők maguk készítették még fiatal korukban. Kiállítottak
még régi kézi szerszámokat és különböző háztartási eszközöket.
A helyi Vöröskereszt vezetője, Fülöpné Margó saját keze által
fűzött gyöngysorai is felkerültek a kiállító falra, amelyben
gyönyörködhettek a résztvevők.
Köszönet az együttműködésért, az összefogásért, hogy ilyen
kellemes és szép napokat élhettünk meg.
Ö. Tóth Istvánné
klubtag

2009. november 7.
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A PHOENIX Kulturális Egyesület
közhasznúsági jelentése a 2008. évről
Közhasznú szervezetként működő egyesületünk az 1997. évi CLVI törvény
19. §. (1-5) bekezdésének megfelelve az alábbi közhasznúsági jelentést
hozza nyilvánosságra:
a./ Az egyesület számviteli beszámolót készített 2008. évi gazdálkodásról,
melyet a közgyűlés elé terjesztett
BEVÉTELEK:
Önkormányzati támogatás
770.000 .- Ft
1 % támogatás
80.329 .- Ft
Tagsági díj
15.000.- Ft
Folyószámla kamat
35.- Ft
Bevétel összesen
865.364.- Ft
KIADÁSOK:
Múzeumi belépők
36.800.- Ft
Üzemanyag
202.919.- Ft
Banki költség
23.840.- Ft
Irodaszerek, postaköltség
13.545.- Ft
Kórus tábor
69.180.- Ft
Virág, ajándék, reprezentációs költség
74.666.- Ft
Francia kórus vendégül látása
258.850.- Ft
Karácsonyi koncert reprezentációs költségei
169.945.- Ft
Kiadások összesen:
849.745.- Ft
Zárókészlet
Takarékszövetkezeti számla
6.524.- Ft
Lekötött betét
0.- Ft
Készpénz
127.930.- Ft
Összesen:
134.454.- Ft
b./ Kapott támogatások:
Önkormányzat
770.000.- Ft
1 % felajánlás
80.329- Ft
c./ Vagyon felhasználásának kimutatása:
Az egyesület vagyona 2008. január 01.
118.835.- Ft
Bevétel összesen
865.364- Ft
Mindösszesen
984.199. Ft
Kiadás összesen
849.745.- Ft
Az egyesület vagyona 2008. december 31.
134.454.- Ft
d./ A kapott támogatás felhasználása:
Múzeumi belépők
36.800.- Ft
Üzemanyag
202.919.- Ft
Banki költség
23.840.- Ft
Irodaszerek, posta költség
13.545.- Ft
Kórus tábor
69.180.- Ft
Virág, ajándék, reprezentációs költség
74.666.- Ft
Francia kórus vendégül látása
258.850.- Ft
Karácsonyi koncert reprezentációs költségei
169.945.- Ft
Üzemanyag költség (Franciaországba)
942.821.- Ft
e./ Az egyesület tisztségviselői munkájukat társadalmi megbízatásként,
minden juttatás nélkül végzik.
f./ Az egyesület tartalmi tevékenysége a jóváhagyott alapszabályon alapul.
Az egyesület 2008. évi fellépései:
- városi ünnepségek
- tavaszi koncert a reneszánsz jegyében
- pedagógusnapi ünnepség
- templomi koncert francia kórussal
- berekfürdői fellépés francia kórussal
- fellépés kórustalálkozón
- karácsonyi koncert
Az év folyamán hat alkalommal volt vezetőségi ülés és két alkalommal
közgyűlés. Az egyesületnek adóssága nincs, a kötelezettségeinket időben
teljesítettük. Ezt a jelentést 2009. június 15. napján megtartott közgyűlés
megtárgyalta és elfogadta.
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik a 2008. évi személyi
jövedelemadójuk 1 %-át részünkre felajánlották.
Radics Zoltán elnök

15. oldal
Ismét emlőszűrés Kisújszálláson

December 7-15. között kihelyezett lakossági emlőszűrés
lesz városunkban. A mobil szűrőbusz a Tűzoltóság udvarán várja
a hölgyeket. A kétévenkénti emlőszűrésben a 45-65 év közötti
nők érintettek - városunkban 980 fő. A szűrésért nem kell fizetni,
a költségeket az Országos Egészségbiztosítási Pénztár állja.
Az érintetteket levélben értesítjük a szűrés lehetőségéről.
Amennyiben a vizsgálat ideje nem felel meg, új időpont kérhető
személyesen, a szűrőbusz felkeresésével vagy a szolnoki Mamma
Klinika 06/56-230-560 telefonszámán. A szűréssel kapcsolatos
kérdéseikkel Nagy Ibolya szűrési koordinátort is megkereshetik az
59/503-482-es telefonszámon. A vizsgálaton azok vehetnek részt,
akik egy éven belül nem voltak hasonló vizsgálaton, a 40.
életévüket betöltötték, panaszmentesek és érvényes beutalóval
rendelkeznek. Azoknak is javasolt a szűrőbusz felkeresése, akik
tavaly is megjelentek a szűrésen. Nekik a háziorvosuktól beutalót
kell kérni, és előzetesen időpont-egyeztetésre is szükség van.
A vizsgálatra vigyék magukkal a névre szóló meghívólevelet,
a társadalombiztosítási kártyát, a korábbi mammográfiás felvételt
és leletet. A korábbi években postai úton küldték meg a vizsgálat
eredményét, amelynek költségét a vizsgálaton résztvetteknek
kellett fedezni. Most a vizsgálatok eredményeinek szállítását
központilag megszervezzük. A leleteket 2010. február 1-jétől lehet
átvenni a Védőnői Szolgálatnál hétfőtől csütörtökig 8-9, valamint
14-15 óra között.
Azok, akik beutalóval veszik igénybe a szűrést, a 06-30/2572836-os telefonszámon tudnak időpontot egyeztetni.
Kérjük a munkáltatókat, tegyék lehetővé dolgozóik számára az
emlőszűrésen való részvételt!
A szűrés időpontjai Kisújszálláson:
December 7. hétfő
9.00-12.00; 12.30-17.30
December 8-11. kedd-péntek
8.00-12.00; 12.30-16.30
December 14. hétfő
9.00-12.00; 12.30-17.30
December 15. kedd
8.00-12.00; 12.30-16.30
TÁMOP 3.2.3/08/2 – 2009-0034
Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár!
Életvezetési tanácsadás
hátrányos helyzetű családok részére
Amiben szeretnénk segíteni: olyan hétköznapi tudás átadása,
amelyek segíthetik a résztvevő családok életminőségének javítását.
Főbb területek: étkezési-ételkészítési tanácsadás (olcsón finomat),
háztartási tudnivalók, konyhakerti praktikák, gyermeknevelési
tanácsok.
Ha úgy érzik, segítségre van szükségük, és szívesen részt
vennének egy-egy szombat délutáni, közös vacsorával végződő
jóízű beszélgetésekkel fűszerezett napon, ne szalasszák el a
lehetőséget. Kérjék meghívott szaktanácsadóink és a házigazdák,
Márta István és Hajdú-Ráfis Tamás segítségét. Jelentkezni
november 13-án, péntekig lehet a Művelődési és Ifjúsági
Központban vagy a 59/520-672-as telefonszámon. Az első
foglalkozást november 28-án, szombaton 14 órától tartjuk a
Nagykun klubban.
Janó Lajos igazgató

Hírek, programok, aktualitások:
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u
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Közhasznúsági jelentés
a „Ránk Bízott Gyermekek Jövőjéért”
Alapítvány 2008. évi tevékenységéről

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu

TOPÁZ

Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

GERGELY LAJOS

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

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

ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

A Kisbíró következő száma 2009. december 19-én, szombaton jelenik
meg,. Lapzárta 2009. december 11-én, pénteken 12.00 órakor.
Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg
floppy-lemezen vagy a tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák
el az írásokat. (Szerk. KE)

A többször módosított 1997. évi CLVI. Tv. 19. § (1)-(5) bekezdése
alapján közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük
meg.
A „Ránk Bízott Gyermekek Jövőjéért” Alapítványnak 2008-ban
112.254,- Ft bevétele és 11.930,- Ft kiadása volt.
2008. január 1-én induló pénzkészlet 523.535,- Ft, melyből
tartósan lekötött betét volt 412.525,- Ft, a pénztárban 9.075,- Ft, az
elszámolási számlán 101.934,- Ft állt rendelkezésre.
1. Bevételek
Támogatások
1 %-os felajánlás
99.777,- Ft
Kamatbevételek
12.477,- Ft
Összesen
112.254,- Ft
2. Kiadások
Kamatkiadás
11.350,- Ft
Postaköltség
580,- Ft
Összesen
11.930,- Ft
Az alapítvány vagyona 2008. december 31-én 623.859,- Ft,
melyből tartósan lekötött betét 424.700,- Ft, a pénztárban 8.495,Ft, az elszámolási betétszámlán 190.664,- Ft állt rendelkezésre.
3. Támogatások részletezése
Központi költségvetési keretből, elkülönített állami pénzalapból
támogatásban nem részesültünk. 1%-os felajánlásból befolyt
összeg 99.777,- Ft volt.
4. Az alapítvány képviselő szerve az öt tagú kuratórium, évente két
alkalommal ülésezik, ahol tájékoztatást kap az alapítvány
vagyonáról és dönt a pénzek felhasználásáról.
5. A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként,
mindenféle juttatás nélkül végzik.
Kalmár Erika, a kuratórium elnöke

Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata
A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. sz. Telefon: 520-222 Telefax: (59) 321-139 Tördelés: Kiss Endre
ISSN: 1416-2350 (Nyomtatott), HU ISSN 2060-7202 (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06/20-458-6999

