XVIII. évfolyam, 2010. április 17.

3.

KISBÍRÓ
WWW.KISUJSZALLAS.HU

K I S Ú J S Z Á L L Á S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K H Í R L E V E L E

Közhírré tétetik!
Választás 2010.
lesz második forduló Kisújszálláson
(11-14. oldal)

 

Megújultak a játszóterek
vidám avató ünnepségen vehetik
birtokba a gyerekek
(4. oldal)

 

(Ivó)Vízválasztó
az Ivóvízminőség-javító Program
eredményeiről
(2. oldal)

 

Zugprogram
három év alatt megoldódhat a
zugok problémája
(4. oldal)

 

Majális
városi programok május 1-jén
(9. oldal)

 

Strandszezon
május 1-jétől már
kint is lehet pancsolni
(9. oldal)

 

Sport
sikeres versenyek és rendezvények
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Jó hírek:
nyertes pályázatok,
több munka a kisújszállásiaknak is
Munkát és eredményeket hozott városunk számára ez az év. Nyertes pályázatok alapozzák
ezt meg. Most, amikor egyre több pályázatunk sikeréről kapunk híreket, végre „beérni”
látjuk azt a sok munkát, amit előkészítésük során végeztünk az ötletek kidolgozásától a
tervezéseken, egyeztetéseken, közbeszerzési eljárásokon át addig a fordulatig, amikor
megkezdődhet maga a kivitelezés. Az, ami már a lakosok számára is látható. E helyen néhány
kiemelkedően fontos beruházásról adok tájékoztatást.
A belvíz évtizedek óta vissza-visszatérő csapásként jelenik meg városunk lakott területén
belül is: a víz megáll a pincékben, felszivárog a házfalakba, terméketlenné teszi a kiskertek
földjét is. Mindeddig csak ’tűzoltó’ munkálatok történtek, akkor orvosolták a bajt, amikor az itt
volt, és nem akadt senki, aki az okokat és a hosszú távú megoldást kereste volna a víz útját
nyomon követve, rendszerben gondolkodva. Képviselő-testületünknek nem problémát, hanem
kihívást jelent ennek megoldása.
Tervet készíttettünk a város belvízelvezető rendszerének kiépítésére, pályáztunk és
nyertünk: közel 544 millió forintot a város déli területeinek átfogó belvízrendezésére. Ehhez
a kötvény bevételeiből örömmel odatettük a szükséges, 14,5%-os önrészt, 78,5 millió forintot.
És április 1-jén végre eljött az a nap, amikor megkezdhettük a kivitelezést. Ennél jobban már
csak akkor fogunk örülni, amikor szeptember végére elkészülünk a munkákkal: felújíttatjuk a
vízelvezető árkokat, az utak, járdák kapubejárók alatti átereszeket, emellett városrészenként
átemelő berendezést és záportározót is kialakíttatunk, amelyek segítenek eljuttatni a belvizet a
Kakat-csatornába, onnan pedig a Berettyóba. Számításaink szerint a megvédhetővé váló terület
nagysága 236 hektár lesz, az építendő és felújítandó árkok, csatornák hossza 25 km. Közel 6000
embert óvunk meg az ár- és csapadékvíz okozta károktól.
Tisztelt Kisújszállási Lakosok!
Tudnunk kell, ezek a munkálatok
átmenetileg kényelmetlenséggel is fognak
járni. Túl kell lépnünk azon a szemléleten,
hogy ’csak a kerítésen belül legyen
rendben minden, a többi nem érdekel’. A
víz nem ismer telekhatárokat. Együtt kell
működnünk, ha a saját portánkat és
házunkat védeni akarjuk. Kérem,
türelmes hozzáállásukkal segítsék a
mielőbbi megvalósítást, amelynek
hasznát
hamarosan
mindannyian
élvezhetjük. Ne feledjük azt sem, hogy
mindezzel több kisújszállásinak munkát
biztosítunk, hiszen a kivitelező a Kisúj
2009 Konzorcium lesz, melynek két
Az építtető önkormányzat és a kivitelező képviselői kisújszállási cég is tagja.
április 1-jén, a belvíz-program megkezdésekor

(folytatás a 2. oldalon)

2. oldal

Kisbíró

(folytatás az 1. oldalról)

De szerencsére nem pihenhetünk, mert a napokban kaptuk az
újabb hírt: nyertünk azon a pályázaton is, amelyet a város északi
részének belvízelvezetésére dolgoztunk ki. Az elnyert 300 millió
forinthoz 125 millió forintot kell saját erőként hozzátennünk.
Legkorábban szeptemberben kezdhetjük el az északi városrészeken
is a munkákat. Ha e két projekt megvalósul, akkor 969 millió, azaz
összesen közel egy milliárd forint értékű beruházással kiépül
városunk közel teljes belvízelvezető rendszere.
A strand környékén, a csónakázótó északi részén is építésbe
kezdünk: ifjúsági szálláshelyeket létesítünk. A beruházás során öt,
összesen 30 férőhelyes, összkomfortos faházat építünk
fogadóközponttal, lesz két 15 fős sátor és kempingezésre, parkolásra
kialakított terület is. A beruházás 100 milliós költségének felét
pályázaton nyertük. A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás
győztese szintén kisújszállási cég, a Kenarkiss Kft., mely a
napokban elkezdi a munkákat, és várhatóan augusztus végén adják
át az új szálláshelyeket, a parkolókat a vendégeknek.

A Szabadság téri lakótelep játszótere

2010. április 17.

Az, hogy gyermekeinknek minél jobb körülményeket
biztosítsunk, mindig fontos feladatunk. Így hát örömmel adok hírt
arról, hogy a bölcsőde és az Arany Iskola épületének felújítására
is nyertek pályázataink. A bölcsődében megújul a vizesblokk, a
padlóburkolat, a terasz és a tető szigetelésére is sor kerül - erre 15
millió forintot nyertünk. Az Arany Iskolában a vizesblokkokat
újíttathatjuk fel 10 millió Ft-ból. E beruházások nyáron kezdődnek.
Hosszú évtizedek óta végre új játszótereket is adhatunk a
gyermekeknek, egyszerre hármat is: az Ifjúság úton, a Bittner
faluban és a Szabadság téri lakótelepen. Bár avatásukra április
végén kerül sor, jó látni, hogy milyen örömmel vették máris
birtokukba azokat a gyerekek. Sőt, a játékos kedvű (vagy
felelőtlen?) kamaszok és a felnőttek is. Kérem, vigyázzunk a
játszótéri berendezésekre, eszközökre, azokat nem felnőttekre
méretezték (nekik padokat helyeztünk és a későbbiekben
helyezünk még el a játszóterek köré), ha nem kíméljük őket,
egykettőre tönkremennek. Sajnos azonban más problémák is
vannak, amelyek joggal háborítanak fel bennünket. Alighogy
elkészültek a szép játszóterek, máris áldozatai lettek a
vandalizmusnak: elemeket, tartozékokat rongáltak meg és loptak
el! A gyerekektől!!!
Megtesszük, amit tehetünk. Egy hónapon belül minden
játszótérre térfigyelő kamerákat helyezünk el, és megoldjuk az
éjszakai kivilágítást is. A polgárőrök és a településőrök nappal és
éjszaka egyaránt többször fognak a játszóterek környékén
járőrözni, ügyelni a rendre és a biztonságra. De a játszóterek
környékén lakók és a gyermeküket kísérő felnőttek is sokat
tehetnek a biztonságért. Kérem, tegyék szóvá, ha a gyermekeknek
szánt játékokat kamaszok és felnőttek nem rendeltetésszerűen
használják. Szóljanak rájuk, súlyosabb esetekben pedig jelezzék azt
a rendfenntartóknak. Értékeinket, jelesül játszótereinket közösen
kell védenünk - hadd leljék bennük minél tovább örömüket
gyermekeink, unokáink!
Kecze István polgármester

( I v ó ) Ví z v á la s z tó
Városunk lakosai tapasztalhatták, hogy ivóvizünk íze és színe
egyaránt megváltozott. Mi is ennek az oka? Miért van ez így?
Minderről Zsótér Lászlót, a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető
igazgatóját kérdeztük:
- Mit lehet tudni az ivóvízminőség-javító programról, melyik
szakaszban jár most?
- Jelenleg az ivóvízminőség-javító program első ütemezésében
járunk. Az Észak-alföldi Ivóvízminőség-javító program
keretében a víztisztítás próbaüzeme folyik. Új tisztítási
technológiával épült három szűrő: egy homokszűrő, egy aktív
szénszűrő és egy membránszűrő, amelyeken keresztül tisztul
meg a kutak vize. Egy 2001-es kormányrendelet szabályozza a
lakosságnak szolgáltatott ivóvíz minőségét. A régebbi
rendeletek sokkal nagyobb határértéket szabtak meg a vízben
levő ásványi anyagoknak. Ha ezt a most életbe lépő rendeletet
nézzük, a kisújszállási ivóvízben lévő ásványi anyagok, az
arzén, a vas, a mangán, a bór és a nátrium határértéken voltak,
vagy átlépték ezeket a megadott értékeket. Az új szűrési
technológián átmenő víz azonban már megfelel a 201/2001. sz.
kormányrendeletnek, a felsorolt ásványi anyagokból jóval
kevesebb van a vízben.

- Miért változott meg az ivóvíz színe és íze?
- A kisújszállási ivóvíznek nagyon magas volt a vas és a nátrium
tartalma, ami meghatározta a sárga színét, jellegzetes ízét.
Ezeknek az ásványi anyagoknak az értéke a tisztításnak
köszönhetően lecsökkent. Jelenlegi világoskék színét a vas
kinyerése adta meg, íze enyhén klóros, mert nincs más ásványi
anyag, ami semlegesítené.
- Lesz-e még nagyobb változtatás az ivóvíz minőségén?
- A próbaüzem májusig tart. A víz tisztítása már mindhárom fent
említett szűrőn működik. További nagy változások már nem
várhatók, csak kisebb finomítások, beállítások lesznek, de azok
a víz ízét már nem befolyásolják lényegesen.
- Milyen következménye lenne, ha a kisújszállási lakosok még
mindig a tisztítatlan vizet fogyasztanák?
- Az Európai Uniós szabvány alapján megalkotott
kormányrendelet előírásainak ivóvizünk ásványi anyag tartalma
nem felelt meg. Ha nem lett volna az ivóvízminőség-javító
program, a vizet csak autómosásra, öntözésre lehetne használni,
és kizárólag zacskós, illetve palackos vizet fogyaszthatnának
városunk lakói. Így azonban a tisztított víz minősége emberi
fogyasztásra alkalmas és megfelelő.
Soós Anna Rita
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MEGKÉRDEZTÜK...

Mi a véleménye az új játszóterekről?

Szabó Katinka, óvónő

Székely Attila, településőr

Az új játszóterek sokféle mozgáslehetőséget
biztosítanak a gyermekek számára. Többféle
korosztálynak, többféle képességű gyermeknek
adnak fejlesztő lehetőséget. Ha arra járok, a
játszóterek zsúfolásig tele vannak. A
megóvásáról, hatható védelméről a
polgármesteri hivatal tudna gondoskodni, hogy
a nagyfiúk ne rongálják az új játszóteret. A
szülőket mindenesetre ösztönözni fogjuk, hogy
vigyék ki gyermekeiket a játszóterekre.

Nagyon jó és nagyon hasznos, hogy megépítették
a városban a játszótereket. A kisgyerekek
kimehetnek játszani. Naponta többször
ellenőrizzük - egyelőre megbecsülik az emberek.
Rengetegen vannak a Szabadság téri lakótelepen
lévő játszótéren. Én is ott lakom, látom, hogy
van, aki esőben is leviszi a gyerekeket játszani. A
játszótér megóvása érdekében az emberek
hozzáállásán kellene változtatni. A térfigyelő
kamerák kiépítésének visszatartó ereje lesz és
továbbra is járőrözünk.

Vona Lászlóné, nyugdíjas

Tóth Andrea, tanuló

Nagyon szépnek találom az új játszótereket. A
kerítés azért is jó, mert a gyermeket megvédi,
nem szalad ki az útra, ahol elég nagy a
forgalom. Bár a fekvőrendőr a Szabadság téri
lakótelepen igen sokat jelent. Ahogy így készen
láttam a játszótereket, nagyon tetszenek, hogy
szép színesek. Én az unokáimat még a
Városháza mögötti régi játszótérre vittem ki,
akkor még nem volt ilyen lehetőség. Nagyon
nehéz dolog a játszótér megóvása, a város sok
helyen szemetes, rendetlen. Ez a szülők, a
gyermekek és a környéken lakók felelőssége.
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete, a 2010. március 4-ei rendkívüli, 2010.
március 22-ei rendkívüli, és a 2010. március 30-ai
soron következő ülésén hozott döntéseiről.

Rendeletek:
12/2010. (III.5.) a 2009. évi költségvetésről szóló 3/2009.
(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
13/2010. (III.5.) a személyes gondoskodás körébe tartozó
szociális ellátások intézményi térítési díjáról szóló
10/2010. (II. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról
14/2010. (III.31.) a 2009. évi költségvetésről szóló
3/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
81/2010. (III.4.) a KEOP-5.3.0/A jelű az
"Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás
korszerűsítése" című pályázat benyújtásáról
82/2010. (III.22.) az Elő akcióterületi terv elfogadásáról
83/2010. (III.30.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
84/2010. (III.30.) a 20/2010. (III. 23.) sz. /E/ bizottsági
határozat felülvizsgálatáról
85/2010. (III.30.) az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő települési önkormányzatok 2010. évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
86/2010. (III.30.) köszönet a városi rendfenntartó szervek
munkájáért
87/2010. (III.30.) javaslat megfogalmazásáról a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa felé
88/2010. (III.30.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok átfogó értékeléséről
89/2010. (III.30.) az integrálható sajátos nevelési igényű
gyermekek és tanulók ellátásának lehetőségeiről
90/2010. (III.30.) a Jász-Nagykun-Szolnok Szakképzésszervezési Társulás által a szakképzés tárgyi feltételeinek
támogatására benyújtandó pályázat támogatásáról
91/2010. (III.30.) Kisújszállás Város Településrendezési
terv módosítási igényeinek meghatározásáról szóló
331/2009. (XI.26.) számú önkormányzati határozat

Amikor iskola van, nem szoktam kimenni
a játszótérre, csak szombaton és vasárnap
megyek ki játszani. A legjobban a csúszda
tetszik, de szeretek hintázni, mászókázni
és libikókázni is. A régi játszótéren is
sokat játszottam, de ez sokkal jobban
tetszik, mert ebben több minden van, és a
játékok is szebbek. A szüleim is ki
szoktak jönni a játszótérre. Mindig
nagyon sokan vannak.

JEGYZÉK

módosításáról
92/2010. (III.30.) a város zugaiban szükséges útburkolási
munkák felméréséről
93/2010. (III.30.) az önkormányzat tulajdonában lévő
földingatlanok helyzetéről (művelési áganként),
hasznosításáról
94/2010. (III.30.) nyilatkozat megtételéről az I. számú
háziorvosi körzet háziorvosának fióktelephelynyitási
szándékához
95/2010. (III.30.) a 2010. évi közbeszerzési terv
elfogadására
96/2010. (III.30.) az ÉAOP-5.1.2/D „Kisújszállás
belvízelvezető rendszerének rekonstrukciója a lakhatási és
termelési feltételek megteremtése érdekében” című
projekt saját erő összegének biztosításáról
97/2010. (III.30.) a Kisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva
Mikrotérségi Központi Orvosi Ügyeleti Társulás
működtetéséről szóló Megállapodás módosításáról
98/2010. (III.30.) az önkormányzati kommunikáció
helyzetéről és fejlesztési lehetőségeiről
99/2010. (III.30.) a TV Kisúj működéséről,
műsorszerkezetéről, fejlesztési elképzeléseiről
100/2010. (III.30.) a 4. számú főút mellett található
illegális hulladéklerakásokkal kapcsolatban felvetett
interpelláció vizsgálatáról
101/2010. (III.30.) az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok ellenőrzéséről
102/2010. (III.30.) az önkormányzati fejlesztésekhez
kapcsolódó közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzése
(CÉDE pályázat) tárgyú beruházás forrásösszetételének
módosítására
103/2010. (III.30.) előterjesztés készítése használt
konténeres gépkocsi beszerzéséről
104/2010. (III.30.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
2010. évi üzleti tervéről
105/2010. (III.30.) a Kisújszállási Vízmű Kft. 2010. évi
üzleti tervéről
109/2010. (III.30.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető
igazgatója személyi alapbérének, vezetői pótlékának és
költségtérítésének emelésére

110/2010. (III.30.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatója személyi alapbérének, vezetői
pótlékának és költségtérítésének emelésére
111/2010. (III.30.) a Kisújszállási Vízmű Kft. ügyvezető
igazgatójának
2010.
évre
vonatkozó
teljesítménykövetelményének meghatározása
112/2010. (III.30.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
ügyvezető igazgatójának 2010. évre vonatkozó
teljesítménykövetelményének meghatározása
115/2010. (III.30.) a közforgalmú gázolajtartály
létesítéséhez való hozzájárulásról
* * *

A képviselő-testület 2010. április 27-én (kedden) 13.00
órai kezdettel soron következő ülést tart a következő
napirendi javaslatokkal:
- Előterjesztés a 2009. évi zárszámadás jóváhagyására
- Tájékoztató a város foglalkoztatási helyzetéről és a
munkanélküliek ellátásának lehetőségeiről
- Előterjesztés a szakképzés városi helyzetéről
- Előterjesztés a 2009. éves összefoglaló ellenőrzési
jelentésről
- Előterjesztés a Kisújszállás Városi Önkormányzat 2009.
évben teljesített közbeszerzési eljárásairól készült éves
statisztikai összegzés elfogadására
- Tájékoztató a „Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár”
című, TÁMOP-3.2.3. jelzésű pályázati program
megvalósulásáról, eddigi eredményeiről
- Tájékoztató a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő
hozzáférés innovatív intézményekben című, TÁMOP3.1.4. jelzésű pályázati program megvalósulásáról, eddigi
eredményeiről
- Tájékoztató „A Néprajzi Kiállítóterem iskolabarát
fejlesztése” című, TIOP- 1.2.2. jelzésű pályázati program
megvalósulásáról, eddigi eredményeiről
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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Megoldódhat a zugok problémája

Március 15-én nemcsak az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcra emlékeznek, hanem országos elismeréseket is
átadnak e napon. Ezek közül az egyik A Köz Szolgálatáért Érdemjel,
amelynek arany fokozatát vehette át nemrég városunk címzetes
főjegyzője, dr. Kittlinger Ilona. A díjjal közel négy évtizedes
közigazgatási munkáját ismerték el. Elmondása szerint az elismerés
nemcsak neki, hanem a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak is szól.
A díjhoz ezúton is gratulálunk!
(Szerk.)

Kisújszálláson – ahogyan sok más alföldi városban – számos
zug található. Van, amely egyetlen házhoz vezet, de olyan is akad,
amelyben 8-10 család él. Ezeknek a zugutcáknak egy része
aszfaltozott, sok azonban nem, így nagyobb esőzésekkor alig lehet
közlekedni rajta. Ezért nagyszabású zugprogramot indítottunk ezek
rendbetételére.
Még októberben döntöttünk a képviselőkkel arról, hogy mérjük
fel a város zugainak állapotát a csapadékvíz-elvezetésre koncentrálva. A Kisújszállási Vízmű Kft. felmérését a februári ülésen
fogadtuk el. Akkor döntöttünk arról is, hogy nemcsak a
csapadékvízelvezető-rendszert, hanem az utakat is rendbe kell rakni.
A március 30-i ülésen 57 zug rendbetételéről határoztunk. Ennek
költsége 18 millió forint. A munkák már 2010-ben elkezdődnek. A
tervezés után elsőként a csapadékvízelvezető-rendszert kell
kiépíteni, majd utána következhet a szilárd burkolat megépítése. A
programban mintegy 6000 m2 zugban útalap készül vagy a meglévő
megújul, illetve 2800 m2-en pedig aszfaltburkolat készül. Emellett
446 m2-en a járda is megújul. Az átfogó beruházás ütemezve az
elkövetkező 3 évben valósul majd meg.
Kecze István
polgármester

Kedves Szülők, Nagyszülők
és Gyerekek!
Bizonyára már látták, hogy
városunk
három
játszótere
megújult az elmúlt hónapokban. A
régi, kopott és balesetveszélyes
játékokat az önkormányzat újakra
cseréltette, valamint padokat is
kihelyeztek, hogy a kicsik játéka
közben a szülők, nagyszülők
pihenni tudjanak. A játszótereket
sokan már kipróbálták, de szeretnénk, ha
„hivatalosan“ is átvennék a gyerekek. Ezért
ünnepélyes avatásokat szervezünk.

2010. április 23-án, pénteken 10 órától:
az Ifjúság úti játszótér avatása
Műsort adnak a Városi Óvodai Intézmény óvodásai

2010. április 23-án, pénteken 16 órától:
az Iskola utcai játszótér avatása
(Bittner falusi játszótér)
Műsort adnak az Arany János Általános Iskola
diákjai

2010. április 24-én, szombaton 14 órától
a Szabadság téri lakótelep játszóterének
avatása
Műsort adnak a Kossuth Lajos Általános Iskola
diákjai
Az avatás helyszínén zenével, játékokkal és
ajándékokkal, gyermekfoglalkozásokkal
várjuk a gyerekeket.
Kedves Gyerekek!
Gyertek el, várunk titeket!
Avassuk fel együtt az új játszótereket!

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu

F ö ldé r t é le t j á r a dé k p r o g r a m
A földért életjáradék programban azok a földtulajdonosok
vehetnek részt, akik betöltötték az 55. életévüket, és saját jogú
nyugellátásban részesülnek. Ők felajánlhatják az egy és húsz hektár
közötti birtokukat a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnek, amelyért
cserébe életjáradékot kapnak. Az életjáradék fizetése ellenében történő
termőföldeladásra 2010. április 19. és június 18. között pályázatot kell
benyújtani a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. területi irodáihoz.
A pályázathoz - több dokumentummal együtt - csatolni kell 30
napnál nem régebbi, a felajánlott földrészlet fekvése szerint illetékes
jegyző által kiállított adó- és értékbizonyítványt. Az adó- és
értékbizonyítvány kiállításához az alábbi dokumentumok
szükségesek:
- a felajánlani kívánt termőföld(ek) helyrajzi száma(i);
- személyi igazolvány; lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya);
- társadalombiztosítási azonosító jelet igazoló hatósági igazolvány
(TAJ-kártya);
- adóazonosító jelet igazoló adóigazolvány (adókártya);
- eredeti haszonbérleti szerződés (ha ez nem áll rendelkezésre,
akkor a közjegyző által hitelesített haszonbérleti szerződés
másolata);
- nyugdíjszelvény;
- lakossági folyószámla-kivonat (amennyiben az ügyfél rendelkezik lakossági folyószámlával);
Az adó- és értékbizonyítvány kiállításának díja helyrajzi számonként 4 000 Ft. Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása miatt keressék
munkaidőben az Adócsoportot a Városháza földszint 2. sz.
irodájában, illetve az 59/520-252 telefonszámon.
A pályázattal kapcsolatos további felvilágosítást kérhetnek a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. területi irodáin. A pályázattal
kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, továbbá egyéb nyomtatványok
és tudnivalók megtekinthetők a www.mnvrt.hu oldalon.
Bögös Katalin osztályvezető
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A második évtized elején
A „Szép magyar beszéd” verseny idei döntője városunkban
Második évtizedébe lépett Kisújszálláson az általános iskolai
tanulók „Szép magyar beszéd” (közismertebb nevén: Kazinczy)
versenyének kelet-magyarországi döntője. Az április 9-11. között
immár tizenegyedik alkalommal megrendezett versenyen a Dunától
keletre fekvő tíz megye csaknem nyolcvan hetedik-nyolcadik osztályos
tanulója mérte össze tudását szokásosan egy szabadon választott és egy
kötelező szöveg „szép” (azaz helyes és pontos) felolvasása
(„hangosítása”) során.
Az ünnepélyes megnyitón Fejér Andor, a Megyei Közgyűlés
elnöke és Kecze István, városunk polgármestere mondott köszöntő
beszédet. A beszédek és műsorszámok után Kisújszállás szülötte és
díszpolgára, dr. Szathmári István professzor úr tartott ez alkalommal
is nagy tetszéssel fogadott előadást „Tréfás stilisztika” címmel.
Az ideérkezett tanulókat és az őket kísérő tanárokat, szülőket – a

verseny idején túl – idén is gazdag kulturális program várta. A nyitó
nap estéjén a Nagykun Táncegyüttes nagysikerű műsorában szűkebb
pátriánk – Karcag, Kisújszállás és Túrkeve – népi táncaival, másnap
pedig városunk és a szomszédos Kenderes nevezetességeivel
ismerkedhettek meg a városnéző séta, illetve az autóbuszos kirándulás
során. Ugyanaznap este a Művelődési és Ifjúsági Központban a
fiatalokat táncház várta (Kecskésné Herczegh Kata és Kovács
Sándor vezetésével), valamint a szalmafonás művészetébe is
bepillanthattak Balogh Károlyné irányításával.
Az anyanyelvi döntő résztvevői közül most is többen szavakkal is
kifejezték, hogy jól érezték magukat nálunk, és szívesen jönnek vissza,
ha erre lehetőségük lesz. (Már vannak olyanok, akik harmadszornegyedszer élvezhették ennek a kis városnak nagy vendégszeretetét.)
Pintér István

A verseny megnyitóján: dr. Szathmári István nyelvészprofesszor,
Kecze István polgármester, Fejér Andor megyei közgyűlési elnök,
Szabó Tamás igazgató és Benczédi József nyelvészprofesszor

Az eredményhirdetésen önkormányzatunk nevében
dr. Ducza Lajos alpolgármester gratulált a versenyzőknek

I n m e m o r i a m D r. B e r n á t h I s t v á n
19 2 4 - 2 010
Ismét elment közülünk városunk egy
nagy köztiszteletben álló polgára,
közszereplője: dr. Bernáth István
állatorvos. Élt 86 évet.
Diplomáját 1947-ben a háború
viszontagságai közepette szerezte.
Állatorvosi tevékenységének kezdete
egybeesett a város mezőgazdaságának átszervezésével, hiszen 1951
óta dolgozott megszakítás nélkül
városunkban - amíg csak egészsége
bírta. Kunszentmiklósi születésű lévén a nagykun emberekkel
hamar megtalálta a közös hangot. Akik ismerték, tanúsíthatják, hogy
talpig becsületes, lelkiismeretes, szakmáját magas fokon művelő
kolléga volt. Több nagyüzemben is dolgozott ellátó állatorvosként,
de igazán a körzeti állatorvosi tevékenységet szerette. Ismert minden
gazdát, éjjel-nappal tette a dolgát. Ha hívták, nem ismert lehetetlent:
Csorbára télen, közút híján nemegyszer a kisvasút nyomvonalán, a
talpfákon motorozva ment ki. Vallásos neveltetésű lévén a politika

kevésbé érdekelte, de az emberekért és állataikért mindig kész volt
tenni a dolgát. Szakmai tudását, élettapasztalatát másokkal is
megosztotta. Mikor fiatal állatorvosként magam is a városba
kerültem, ő volt a mentorom, mindig számíthattam a segítségére. Jó
volt dolgozni olyan nagy tudású kollégákkal, mint dr. Szűcs Aladár,
dr. Szabó Mihály és dr. Bernáth István. A régi Vásár úti rendelőben
mindennap voltak esetmegbeszélések, szakmai viták, feladatmeghatározások. Együtt több országos járvány megfékezésében is
sikeresen részt vettünk. Sajnálatos, hogy a nagy öregek már mind
elmentek.
Kár, hogy az őt ért részleges bénulása miatt a szakmát abba
kellett hagynia. Szomorúan vette tudomásul, hogy nem tudja
folytatni szeretett szakmáját, a szike, a fecskendő kiesik a kezéből.
Ezért 2005-ben el is költözött városunkból, közel lányához, szeretett
unokáihoz. Hogy ennek ellenére az emberek nem felejtették el őt,
bizonyítja a temetésén résztvevő sok egykori állattartó gazda.
Hiányozni fog nemcsak családjának, hanem mindannyiunknak,
akik emlékezünk rá.
Dr. Tölgyvári Béla
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Köszöntés

Értékzavaros világban élünk. Korunk egyik legfőbb jellemzője,
hogy bőségesen születnek újabbnál újabb értékek, s ezzel szemben akár
ezer évek értékei, szentségei tűnnek el vészesen. Egykoron az időskor, az
idős ember megbecsülése, az irántuk megnyilvánuló tisztelet
történelmileg kialakult, társadalmilag elfogadott gyakorlat volt. Ez a
szemléletmód mind családon belül, mind pedig a szélesebb közösség
értékítélete szerint tradicionálisan hagyományozódott generációról
generációra. Ma már gyakorta éppen ennek az ellenkezőjét tapasztaljuk.
Az idős ember könnyen teherré válik. Ezért is különösen fontos, hogy
egy-egy jeles születésnap mellett ne menjünk el szótlanul.
Öröm volt olvasni a Kisbíró legutóbbi számában azt a beszámolót,
amelyből megtudhattuk, hogy Szilágyi Lajos bácsi február 5-én
betöltötte 100. életévét. Március 21-én újból egy idős férfi polgárunkat
köszönthettük: Szűcs József bácsit, aki ekkor ünnepelte 101.
születésnapját. Így jelenleg ő városunk rangidős polgára. Szerencsére
mind szellemi, mind pedig fizikai állapota kiválónak ítélhető. Ennek
bizonyságaként említem, hogy jeles születésnapja előtt egy nappal –
többek nem kis csodálkozására – a portája előtti járdaszakasz lefolyóját
takarította, tette rendbe. Időskora ellenére bot nélkül jár, rendszeresen
olvas - mindezt szemüveg nélkül. Újraolvassa Jókai, Mikszáth,

Gárdonyi regényeit, a sajtóból, a tv és rádió adásaiból pedig tájékozódik
a világ és hazánk dolgainak alakulásáról.
Józsi bácsit egy meghitt baráti vacsora keretében köszöntötték
tisztelői. Köztük Kecze István, városunk polgármestere, aki szintén
ajándékot nyújtott át az ünnepeltnek. Ez az ünnepi alkalom lehetőséget
adott e hosszú életút legfontosabb állomásainak felvillantásaira is.
Megtudtuk, hogy Szűcs Józsi bácsi tősgyökeres kisújszállási. Ősei
dolgos parasztemberek voltak, ahogyan ő fogalmazott: „a barázdák
szerelmesei”. Életét a mögöttünk hagyott viharos 20. század történései
döntően befolyásolták. A helybeli Református Horthy Reálgimnáziumban érettségizett az 1928-29-es tanévben, ahol kiváló tanárai
voltak. Osztályfőnöke dr. Jausz Béla volt, aki később a debreceni
egyetem pedagógia professzora lett. Osztálytársai voltak többek között
Illésy István, Juhász Imre, Pápai István és Kennyey Zoltán is. Ezt
követően jogi tanulmányokat folytatott, de diplomát nem, csak
abszolutóriumot (végbizonyítványt) szerzett. Városunk tűzoltó
parancsnokaként a front közeledtével rábízták a város légi oltalmának
megszervezését. A háború utáni élete is mozgalmasan alakult.
Rendőrségi, majd városházi fogalmazó, később KTSZ-dolgozó lett.
Életének legboldogabb időszakát a mezőtúri tangazdaságban
bérelszámolóként, majd a gimnáziumban gazdasági vezetőként eltöltött
évek jelentették.
Józsi bácsi hosszú életének egyik legfőbb titka éppen abban rejlik,
hogy a nehézségeket, a megpróbáltatásokat mindig pozitívan élte meg.
Életeleme a derű volt. Nem a viszályt szította, hanem a józan
megoldásokat kereste. A szeretet, a másokon való segítés vezérelte életét.
Még ma is szabadon idézi a római bölcsek latinórán megtanult idevágó
bölcseleteit. A sors nagy igazsága: az ember azt kapja vissza az élet
ajándékaként, amit másoknak is megadott.
Fia, ifj. Szűcs József és családja rendszeresen, naponta többször is
meglátogatja, gondját viseli. Ez az iránta megnyilvánuló szeretet,
gondoskodás nagyban hozzájárul lelki békéjének megteremtéséhez. És
ez minden orvosságnál többet ér! Pénzhatalmú világunkban pénzen sok
minden megvásárolható. De két dolog sohasem: a tisztesség és az
egészség! És természetesen a 101 megélt esztendő sem.
Kedves Józsi Bácsi! Jövőre újból szeretnénk köszönteni! Adja jó
Sorsod, hogy ezt megtehessük!
Dr. Tóth Albert

Próba - másként
A Mellofon Fúvószenekar március 27-ei, szombati próbája ugyanúgy kezdődött, mint máskor. Sorra
érkeztek a zenekari tagok, üdvözölték egymást, hangszereikkel hangolni kezdtek, elejtettek egy-két
poént, jó hangulat volt - mint máskor… Legalábbis ezt látta Szálkai János zenekarvezető. Nem vett
észre semmi különöset. Nem tűnt fel, hogy most mintha még többen lennének, nem vette észre a
zenekari tagok titkos összekacsintásait, az e mögött rejlő izgatottságot, sőt azon sem igen töprengett,
hogy miért is jöttek át a püspökladányi zenekarából többen a próbára.
- Na, kezdjük, gyerekek! - szólította a zenekart, amely fegyelmezetten munkához is látott. Egyszer
azonban e fegyelmezettség egyik pillanatról a másikra eltűnt, elszállt. A karvezető nem értette: miért
játszik teljesen más zenét – egy Üdvözlet-indulót – a zenekar, mint amit ő kért. ’Elnéztem volna a
kottát, mi van velem?’ - tette fel magának a kérdést. De a zenekar nem hagyta sokáig töprengeni ezen.
Jól is tette, mert a karnagy tovább úgysem tudott volna vezényelni a meghatottságtól. A zenekari tagok
ugyanis hatalmas születésnapi tortával álltak elé, és nagy-nagy szeretettel vették körül. Még egy kis
ajándék is előkerült, egy szalmából font kürt, Baloghné Erzsikét kérték meg az elkészítésére…
Szálkai János annyi örömet szerzett már fáradhatatlan karvezetésével, vidámságával, e csapat
összetartásával a zenekarnak, sőt az egész városnak is…! Az ebből rá visszasugárzó szeretet tartsa
meg jó egészségben még legalább újabb ötven esztendeig!
- Boldog 50. születésnapot, kedves János!
Csorja Sándor – Kocsisné Monoki Julianna
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“Talán semmi sincs szebb a világon, mint találni egy embert,
akinek lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk,
akinek kedves az arca, elűzi lelkünk bánatát,
akinek egyszerű jelenléte elég, hogy vidámak
és nagyon boldogok legyünk.”
Hemingway

Vannak, akik megtalálták életük párját, és már 50 éve élnek
boldog házasságban. Ebből az alkalomból köszöntöttük
ajándékkosárral Szász Imre bácsit és Ica nénit, valamint Szabó
Tibort és nejét, Évikét. Az aranylakodalom alkalmából ezúton is sok
boldogságot kívánok!
Kecze István
polgármester

7. oldal

Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Április 22-én 10 órakor: Föld-napi vetélkedő óvodásoknak
Helyszín: Piculás Civilház (Vásár u. 16.)
Óvodánként 6 nagycsoportos óvodást várunk. A vetélkedő előzetes
felkészülést nem igényel. Kérjük, hogy a résztvevő gyerekek
színes ceruzát hozzanak magukkal!
Támogató: Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület
* * *
Április 24. 9-11 órakor: Mesés kincses sziget
Játékos gyermekfoglalkozás a Gyermekkönyvtárban
Támogató: Kisújszállás Város Önkormányzata.
* * *
Európa-napi rendezvények
Könyvtárunk az Európa-nap alkalmából előadást, vetélkedőt
és kiállítást szervez május első felében.
Támogató: Kisújszállás Város Önkormányzata
Társszervező: Europe Direct (Szolnok)
* * *
A rendezvényekkel kapcsolatban érdeklődhet
a következő telefonszámokon: 520-708, 520-709,
illetve személyesen a városi könyvtárban.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Antal Imrénének, dr. Molnár
Istvánnak, Monoki Imrénének, Nagy Istvánnak és Szűcs
Istvánnénak a könyvtárunk számára felajánlott dokumentumokért,
melyekkel állományunkat gyarapították.
Gubuczné Tomor Mária
könyvtárvezető

Jani hazajött
Március 8-án a kisújszállási Kádas Iskola karcagi
szakiskolájának 22 diákja és 5 tanára érkezett haza Ferihegyre a
madridi járattal. A Leonardo-program keretében egy hónapot
töltöttek Spanyolország egyik nagyvárosában, Granadában, ahol a
szakiskolások ez idő alatt különböző szakmai gyakorlatokat
teljesítettek. Szabadidejükben emellett megismerkedtek a spanyol
hétköznapokkal, megtekintették az Alhambra épületegyüttesét,
valamint a tengerhez is kirándultak.
A kiutazó diákok egyike volt Puskás Jani, aki Kisújszállásról jár
át a karcagi iskolába, ahol kertésznek tanul. Granadában társaival
együtt a város szépítésén dolgozott. A résztvevők kiutazása
elsősorban pályázat keretében valósult meg, de Jani gondtalan útját
többen is segítették Kisújszállásról, amelyért köszönet illeti őket.
Posztós Károly szakoktató

Továbbra is lehet ÜDÜLÉSI CSEKKet igényelni.
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány meghosszabbította
a határidőt, így 2010. szeptember 15-ig vagy
a pályázati keret kimerüléséig lehet pályázni.
Érd.: Tourinform Iroda, Deák F. u. 6., 59/520-673
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III. Nagykun Majális
2 010 . m á j u s 1 . s z o m b a t 10 - 17 ó r a
H o r v á t h - t a n y a , K i s ú j s z á l lá s

10 óra: Lövészverseny a Kisújszállási Lövészklub szervezésében
Több korosztályi kategóriában légpuska, pisztoly,
kispuska fegyvernemekben. Nevezés a helyszínen 9.30-10.00 óráig.
Rossz idő esetén a program a városi lőtéren lesz.
Airsoft bemutató, airsoft fegyverek kipróbálása

10 óra: Kispályás labdarúgó torna
Előzetes egyeztetés Szabolcsi Károlynál,
a Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE vezetőjénél (30/9632-201)
10 órától: Gyermekprogramok
a Bokorvirág Hagyományőrző Egyesület szervezésében, bodagsütés

12.15 óra: A kisújszállási Mellofon Fúvósegyüttes műsora
13.15 óra: DUPLA KÁVÉ-koncert

14 óra: Salsa bemutató a kisújszállási Salsa klub tagjaival
14.30 óra: Varga Dóra sláger-összeállítása

15 óra: A kisújszállási Modellező Baráti Kör bemutatója
földön és levegőben

10-16 óráig: a kemence melletti kisszínpadon:
Kisúji mulatós színpad
Fellépők: Nagy Sándor, Ressinka Edit és Ressinka Imre
A NAGYSZÍNPAD MŰSORA:

10 óra: „Nagykunsági krónika”
a Nagykun Néptáncegyüttes műsora. Kísérnek: Terék József és barátai

15.30 óra MAGYAROCK
a Sipőcz Rock Band koncertje
a klasszikus magyar rock korszak legnagyobb slágereivel.
Az együttes vezetője, énekese Sipőcz Ernő,
a legendás Lord együttes egykori énekese,
valamint a doboknál Paksi János, a Lord egykori dobosa.

Kirakodó vásár, mini vidámpark, lovaglási lehetőség, íjászat,
állatsimogató, kemencés ételek stb.

10.45 óra: Terék József és barátainak
népzenei összeállítása
(jászsági zene, Hora Fantasia, szlovák népdalfeldolgozások,
kalotaszegi muzsika, örkői muzsika, magyar nóták)

11.15 óra: Hajt, és hajts! – fogathajtó verseny
kicsit másképp a kisújszállási fogatosok közreműködésével.
A versenyen komoly szerep jut a hajtók és a lovak mellett
a kerékpároknak is.

Főzési lehetőséget biztosítunk baráti társaságoknak,
civil szervezeteknek.

A rendezvény helyszínére ingyenes buszjáratok indulnak,
érintve a város valamennyi buszmegállóját.

Kezdődik a strandszezon
Május 1-jén nyit a strand. Az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő a jövő
hónapban már valamennyi szolgáltatásával várja vendégeit: üzemelni fog az
úszómedence, a gyermekpancsoló és a két csúszda is. A gyógyászati részleg
változatlanul hétköznap 7.00 és 15.30 óra között várja a gyógyulni várókat.
Jó hír a strandolóknak, hogy a fürdő szeptember 6-ig biztosan nyitva lesz. Az
önkormányzat pályázott a gyógyfürdő fejlesztésére, a második fordulóban
azonban még nem hirdettek eredményt. Ha nyerünk, leghamarabb 2010.
szeptember 7-én kezdődnek el a munkák, így addig a vendégek zavartalanul
pancsolhatnak, gyógyulhatnak a kisúji
fürdőben.
A fürdővel
kapcsolatban
részletes
információkat
találnak a
www.kisujszallas.hu
internetes oldalon.

Mindenkit szeretettel vár:

Kisújszállás Város Önkormányzata
Horváth György nagykun főkapitány
Művelődési és Ifjúsági Központ
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A Művelődési és Ifjúsági Központ nyitva tartási rendje:

Művelődési ház
Hétfő: zárva
Kedd-péntek: 8-20 óra
Szombat-vasárnap: rendezvényekhez igazodóan
Nagykun klub
Rendezvényekhez igazodóan
Tourinform Iroda
Hétfő: zárva
Kedd: 13-17 óra
Szerda-péntek: 9-17 óra
Szombat-vasárnap: zárva

Néprajzi Kiállítóterem
A kiállítóterem a felújítás miatt várhatóan
2010. augusztus 20-ig nem látogatható.

Papi Lajos Alkotóház – Tájház
Előzetes bejelentkezéssel látogatható (Tel.: 59/520-672)
Programok:

Losonczi József kisújszállási képzőművész kiállítása
május 7-ig tekinthető meg a művelődési házban.
Április 23. péntek HIP-HOP NIGHT
Helye: Nagykun klub
Bővebb információ: Figura Henrik (70/336-0002)
Május 1. szombat 21 óra FOLK KOCSMA
Helye: Nagykun klub
Muzsikálnak: Terék József és barátai

A TÁMOP 3.2.3/08/2-2009-0034 azonosító számú,
Kisújszállás: itt mindenkire szerep vár pályázati program áprilisban induló tevékenységei:
ÉLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS
HÁTRÁNYOS HELYZETŰ CSALÁDOKNAK

Háztartási, higiéniai tudnivalók, étkezési-ételkészítési tanácsadás
közös főzéssel, konyhakerti praktikák, gyermeknevelési tanácsok,
kézműves sarok, környezetbarát tavaszi nagytakarítás és felújítás a
háztartásban stb.
A tréning időpontja: 2010. április 24. szombat 14 óra
Helyszín: Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
Előzetes jelentkezés a művelődési házban.
ÉLETVEZETÉSI PROGRAM – FAMTA
(a család életvitelének, költségvetésének tervezése)

Egy család életvitelének, családi költségvetésének megtervezése egy
erre a célra készített szoftver segítségével. A jelentkezők
megtanulhatják az adózás részleteit, a program segítségével
tudatosabban tervezhetik jövőjüket.
Az 5 órás tréning időpontja: 2010. április 24. szombat 14 óra
Helye: Illéssy Szakközép- és Szakiskola
A résztvevőknek étkezést biztosítunk.
Előzetes jelentkezés a művelődési házban.
KÉMIA A HÉTKÖZNAPJAINKBAN

Hétköznapokban, a háztartásban hasznosítható figyelemfelkeltő
kísérletek, vízkeménységtől az üvegházhatásig, kísérletek,
ismeretterjesztő filmek, interaktív feladatok, ásványvizek
lelőhelyeinek felkutatása, E-számok világa az egészséges táplálkozás
jegyében, tavaszi nagytakarítás és felújítás kémiai szempontból a
háztartásban stb.
A szakkör időtartama 10 óra. Max. 10 fő jelentkezését tudjuk
fogadni.

Első foglalkozás időpontja: 2010. április 27. kedd 17 óra
Művelődési és Ifjúsági Központ.
Előzetes jelentkezés a művelődési házban.
JÁTÉK ÉS FEJLESZTÉS
Fejlesztő foglalkozások 2-10 éves gyermekeknek és szüleiknek

A foglalkozásokon a Városi Fejlesztőeszköz-kölcsönző eszközein
kívül szeretnénk olyan praktikus, egyszerűen kivitelezhető ötleteket
bemutatni, melyekkel a megismert tevékenységeket otthon is
egyszerűen és játékosan végezheti a család.

A foglalkozásokon közel 1 000 000 Ft értékű fejlesztő-eszközpark
(szabadtéri játékok is) áll a kisgyermekek és szüleik rendelkezésére,
mely eszközök ingyenesen ki is kölcsönözhetőek lesznek.
Következő foglalkozás: 2010. április 29. csütörtök 16.30 óra
Művelődési ház
VÍZIVILÁG – MOZGÁSFEJLESZTÉS A VÍZBEN
2010. májusától az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdőben
6-10 éves korosztály számára

A foglalkozássorozat célja a mozgáskoordináció fejlesztése. A
gyermek ismerje meg a víz törvényszerűségeit, sajátítsa el a vízben
való biztonságos közlekedés alapjait, a helyes úszástechnikák
megismerésével alakuljon ki benne egy természetes igény a
rendszeres úszás iránt.
A képzésre max. 50 főt tudunk fogadni jelentkezési sorrendben.
Jelentkezési határidő: 2010. április 30. Művelődési ház
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V Á L A S Z T Á S 2010.

A 2010. április 11-ei országgyűlési képviselő választás első fordulója
Kisújszállás városban zavartalanul folyt, rendkívüli esemény nem történt.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 6. számú egyéni választókerületben a választás részletes adatai:

Záráskor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
Választópolgárok száma összesen:
A hazai szavazókörökben szavazóként megjelentek száma:
A szavazásról szóló nyilatkozatok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnákban és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:
Boldog István
Csányi Tamás
Herceg Antal
Jenei István Imre
Rózsa Endre
Szabó Attila Antal

A jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma, %-a
FIDESZ-KDNP
JOBBIK
MUNKÁSPÁRT
MDF
MSZP
LEHET MÁS A POLITIKA

33.703
73
33.776
13
33.789
20.632
8
20.640 (61,08%)
20.636
213
20.423

9625
5215
235
320
3934
1094

47,13%
25,53%
1,15%
1,57%
19,26%
5,36%

A Jász-Nagykun-Szolnok megye területi választókerületben a választás részletes adatai a következők:

Záráskor a névjegyzékben lévő választópolgárok száma:
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma:
A választópolgárok száma a névjegyzékben a szavazás befejezésekor:
A külképviseleti névjegyzékben szereplő választópolgárok száma:
Választópolgárok száma összesen:
A hazai szavazókörökben szavazóként megjelentek száma:
A szavazásról szóló nyilatkozatok száma:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
Urnákban és az érvényes szavazási iratokban lévő szavazólapok száma:
Érvénytelen szavazatok száma:
Érvényes szavazatok száma:

319.953
1.012
320.965
211
321.176
195.700
162
195.862 (60,98%)
195.807
1.650
194.157

A jelölő szervezetekre leadott érvényes szavazatok száma, %-a

JOBBIK
MSZP
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM
LEHET MÁS A POLITIKA
FIDESZ-KDNP
MUNKÁSPÁRT

46.613
34.707
4.140
10.971
95.951
1.775

24,01%
17,88%
2,13%
5,65%
49,42%
0,91%

Tájékoztatásul közöljük Kisújszállás város 12 szavazókörének választási adatait a 12-13. oldalon.

(folytatás a 12., 13. és 14. oldalon)
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A második választási fordulóról

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 6. számú egyéni választókerületben a választás érvényes, de
eredménytelen volt, mivel egyik jelölt sem kapta meg a leadott érvényes szavazatok több mint 50%-át, ezért
2010. április 25-én második fordulót kell tartani.
A második fordulóban a szavazólapra a három legtöbb szavazatot szerzett jelölt, Boldog István (FIDESZKDNP), Csányi Tamás (JOBBIK) és Rózsa Endre (MSZP) neve kerül fel.
A második fordulóban képviselő az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapja, feltéve, hogy a
szavazáson a választókerület választópolgárainak több mint egynegyede szavazott.
A Jász-Nagykun-Szolnok megye területi választókerületében a választás érvényes volt.
A kisújszállási szavazókörökben a második forduló alkalmával a választópolgárok egy szavazólapot kapnak,
melyen a 6. számú egyéni választókerület jelöltjeire szavazhatnak.
Minden választópolgár ugyanabban a szavazókörben szavazhat, amelyben az első fordulóban szavazott, kivéve
az igazolással szavazókat. Ők ott szavazhatnak, ahová az első fordulót megelőzően kiadott igazolásuk szól.
Javasoljuk az igazolást kapott választópolgároknak, hogy a 2010. április 25-ei második forduló előtt
tájékozódjanak az illetékes helyi választási irodában arról, hogy a második fordulóban szavazhatnak-e, tekintettel
az első forduló eredményességére.
Az első fordulót követően lakcímet változtató választópolgár is a korábbi lakcíme szerinti szavazókörben
szavazhat. Korábbi lakcímét egy „Szavazásra szolgáló lakcímigazolás a második fordulóra” című igazolással
igazolhatja, melyet a lakcímváltoztatással egyidőben állít ki számára az illetékes okmányiroda. A módosított
névjegyzék 2010. április 23-án 16.00 óráig tekinthető meg az Okmányirodában (Városháza, földszint 5. számú
iroda).
A Helyi Választási Iroda nevében megköszönöm a választások első fordulójában közreműködő
szavazatszámláló bizottsági tagok munkáját amellyel hozzájárultak az első forduló törvényes és zavartalan
lebonyolításához. Egyben tájékoztatom őket, hogy a választás második fordulójában, 2010. április 25-én
(vasárnap) az első választási forduló szerinti szavazatszámláló bizottságok működnek a választás
lebonyolításában. A szavazóhelyiségek változatlanok, valamennyi szavazatszámláló bizottsági tag (választott és
delegált) munkájára számítunk.
Megköszönöm a szavazatszámláló bizottságok működéséhez szükséges szavazóhelyiség biztosítását a
következő szerveknek, szervezeteknek: ’48-as Olvasókör, Nagykun 2000 Mg. Zrt., Lobogó 98 Kft.,
Városvédő és –Szépítő Egyesület, Kádas György Általános Iskola és Gyermekotthon, Kisújszállási Térségi
Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központ, Művelődési és Ifjúsági Központ, Városi Óvodai Intézmény.
Továbbá megköszönöm a választási hirdetőtáblák kihelyezését, a szavazóhelyiségek berendezését a
Kisújszállási Vízmű Kft-nek.
Dr.Kittlinger Ilona címzetes főjegyző
a Helyi Választási Iroda Vezetője

Információ

A választással, szavazással kapcsolatos tudnivalókról folyamatosan tájékoztatjuk a választópolgárokat a Kisbíró hírlevélen, a
honlapon és a Városháza hirdetőjén keresztül.
Vezetője:
Helyettese:

A Helyi Választási Iroda

Dr. Kittlinger Ilona címzetes főjegyző,
elérhető:
Városháza emelet 20. számú iroda,
e-mail cím:
jegyzo@kisujszallas.hu,
telefonszám:
59/520-230.
Kacsó Sándorné aljegyző,
elérhető:
Városháza emelet 20. számú iroda,
e-mail cím:
szervezes@kisujszallas.hu,
telefonszám:
59/520-233.

A választópolgárok, a jelöltek és a jelölőszervek 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.
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Új tanulásszer vezési eljárások a TÁMOP 3.1.4 projektben
Mint arról korábban már a Kisbíró hasábjain is beszámoltunk, a
város négy oktatási intézményét érintő TÁMOP projekt egyik
legfőbb szakmai hozadékát, az új tanulásszervezési eljárások széles
körének bevezetése jelenti. A módszerek közül most két, az eddigi
eljárásoktól némileg eltérő tevékenységet mutatunk be: a témahetet
és a három hetet meghaladó projektet, melyek eltérő tartalommal
valósultak ill. valósulnak meg az érintett intézményekben.
A Petőfi Óvodában 2010 márciusában került sor a „VÍZ
témahét” megvalósítására. A témahét nem új fogalom az óvodai
nevelő-fejlesztő munkában, hiszen a témák feldolgozása évek óta
hasonló módon történik hangsúlyozva a komplexitást, a
fokozatosságot, az egyéni képességek figyelembe vételét. Az adott
témában a gyermekek egy héten keresztül, óvodai és óvodán kívüli
helyszíneken – a napirend folyamatában – változatos
tevékenységekkel, újszerű módszertani eszközök segítségével
dolgozták fel a megvalósító óvónők segítségével, és irányításával
ezt a témakört. A Víz témahét napjai alatt a gyermekek ismereteket
szereztek a vizek előfordulási helyeiről, megjelenési formáiról.
Megtapasztalták a vizet, mint energiaforrást, de annak romboló
hatását is; találkoztak vízi, vízparti élőlényekkel, növényekkel,
megismertek a témával kapcsolatos dalokat, verseket, meséket.
Játszottak olyan környezeti mozgásos játékokat, melyek segítik
megérteni, utánozni élő és élettelen környezetüket.
Az Arany János Általános Iskolában még kidolgozás alatt van a
témahét programja, ill. már megvalósult a három hetet meghaladó
projekt. Az „Adventtől karácsonyig” címet viselő programsorozat
2009. november 30. és december 21. között töltötte meg ünnepi
hangulattal az iskolát. A programok az alsó tagozatos tanulóknak
nyújtottak maradandó élményt. Célja az ünnepkör szokásainak,
tevékenységeinek, ételeinek és egyéb jellegzetességeinek
megismertetése volt figyelembe véve a tanulók érdeklődését,
életkori sajátosságait. A kutató- és alkotómunka során már a
legkisebbek is megtapasztalhatták az együtt végzett tevékenység
örömét, melybe a szülők is szívesen bekapcsolódtak.
A témahét az iskolában április végén első alkalommal kerül
megrendezésre: Londonnal kapcsolatosan az idegen nyelvi
kompetenciát fejlesztik majd. Az előzetes gyűjtőmunkák, a majdani
csoportos tablókészítés, az együtténeklés, a csapatjátékok, pozitív
viselkedési normákat közvetítenek majd a feldolgozás,
megvalósítás során.

A Kossuth Lajos Általános Iskolában is az „Adventtől
karácsonyig” címet viselte a projekt, amely a másik általános iskola
programjához hasonlóan került megvalósításra és jelentett új
módszertani elemet az intézményben. A témahetet az iskolában
évek óta megrendezésre kerülő Kossuth-hét képviselte, melyre az
idei tanévben 2009. szeptember 14-18. között került sor.
Fókuszában az iskola névadójáról, Kossuth Lajosról történő méltó
megemlékezés állt. A legfontosabb cél a hagyományos tanulási
formától eltérő ismeretszerzés, az alkotókedv és a kreativitás
fejlesztése volt, melynek megvalósulását tanulók és pedagógusok
egyaránt sikeresnek értékelték.
A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban a projekt megvalósítása egész évben zajlik.
A megvalósított projekt címe: Fejlesszük a vállalkozási kompetenciákat a Móriczban. A tevékenység a 10. évfolyamon,
közgazdasági szakmacsoportos szakközépiskolában folyik. A
feladatot a közgazdasági munkaközösség tagjai irányítják. A tanulók
az év elején vállalkozást alapítanak, csapatot építenek, kitalálják
vállalkozásuk tevékenységét, megtervezik a vállalkozás
működtetésének folyamatát, terméket gyártanak, vásárokat tartanak,
vásárokra járnak. Több munkaközösség segíti a projekt működését.
Az eddig eltelt időben a diákvállalkozások a tevékenységük
eredményeként több országos vásáron eredményesen szerepeltek,
vállalkozásuk vezetése és működtetése dicséretre méltó.
Az április 19-22. közötti Móriczos témahét fókuszában a
környezetvédelem áll. A témahét alatt a 10. évfolyamos diákok
megvizsgálják, hogy milyen feladataink és lehetőségeink vannak
Kisújszálláson és környékén a környezetvédelem területén. A
természettudományi munkaközösség háromfordulós vetélkedőt
szervez, ahol fotókiállítás, hulladékból termék készítése,
környezetvédelmi szakember előadása, és hulladéktelep látogatása
színesíti a hét eseményeit. Ezen a héten a 10. évfolyamon, a tanítási
órákon minden műveltségterületen a környezetvédelemmel
kapcsolatos tevékenységet folytatnak a pedagógusok és a diákok.
A projektben megvalósuló tevékenységekről, köztük a fenti
tanulásszervezési eljárásokról még több információt olvashatnak a
Tóth József
projekt weblapján a www.tamopkisuj.hu címen.

Illéssys siker az V. Pelik án K upán
Az idei, immár ötödik Pelikán Kupát a Szolnoki Főiskolán
rendezték meg 2010. március 20-án. E gasztronómiai verseny egyre
rangosabb megmérettetést jelent szakács, cukrász, felszolgáló
szakmákban – tanulóknak és felnőtteknek egyaránt. A verseny
számos hazai iskola mellett külföldi mestereket is megmozgatott,
érkeztek versenyzők Szlovákiából, Szerbiából, sőt Svédországból
is. Fantasztikus hidegkonyhai és cukrász artisztikai alkotást is
láthatott a látogató, és természetesen a szakma kiválóságaiból álló
zsűri.
Iskolánkat Bugyik Tímea és Győrfi Szabina 13. B osztályos
tanulók képviselték pincér (felszolgáló) szakmában; feladatuk egy

négyszemélyes alkalmi díszasztal megterítése volt szabadon
választott témában, és a témához kapcsolódó menü és italsor
szakszerű elkészítése, bemutatása. A lányok Barbie baba asztalt
terítettek meg, s az ötlet mögött az állt, hogy idén „ünnepli” Barbie
az 50.(!) születésnapját.
Szakmai felkészülésüket Horváth Ferenc szakoktató segítette.
Sikerült a „címvédés”: a 20 induló közül – akik az ország különböző
iskoláiból érkeztek – Tímea és Szabina arany fokozattal tértek
haza, akárcsak a tavalyi évben induló diákjaink. Sikeres szakmai
vizsgát kívánva gratulálunk tanulóinknak.
Toldi Attila igazgató

16. oldal
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Kirándulás az első tavaszi napon
Élményekben gazdag kiránduláson vehettünk részt a Belszervi
Betegek ,Rokkantak Napsugár Egyesületével március 18-án.
Z. Kovács Kálmán bácsi ebben az évben is pályázatot nyert egy
izgalmas kirándulásra. Iskolánkból 20 tanuló és 5 felnőtt vehetett
részt. Az úticél most a Sárrét és a Körösök világának felfedezése
volt. Dr. Tóth Albert egész úton tartó idegenvezetésének
köszönhetően feltárulhatott előttünk egy olyan világ, mely az
egyszerű utazó számára rejtve maradt volna. Így például azt is
megtudhattuk, hogy Ecsegfalva a török pusztítás előtt nagyobb volt,
mint Szolnok.
Az első igazi megálló a Körös-Maros Nemzeti Park túzok
rezervátuma volt. Itt megismerhettük a túzokot, a bivalyt, a szürke
marhát, valamint a tanyasi udvar "lakóit", a mangalicát
kismalacaival, a szürke ludat, a magyar tyúkot és a pulykát.
A következő állomás Dévaványán a Bereczki-gyűjtemény
megtekintése volt. Bereczki István sok éves gyűjtőmunkájának és az
itt élők adományainak köszönhetően betekintést nyerhettünk a
régmúltban élt emberek életébe. Bronzkori szerszámok, ékszerek, a
múltszázadban élt paraszti családok mindennapjait idéző tárgyak
sokasága segítette az eligazodást. Érdekesség volt számunkra a fali
téka, melyben a pénzt, a pálinkát és a Bibliát tartották. A bibliába
felírták a családi születések, halálozások pontos dátumait. A tékába
csak a házigazdának volt joga benyúlni - tudtuk meg az
igazgatónőtől. A gyerekek meglepetésére Berci bácsi visszakérdezett
a látottakról és kitűnő minősítést adott a helyes válaszért. Közben
Körösladány, Mezőberény és Békés érintésével a Körösök
vízivilágához érkeztünk. A Fekete- és a Fehér-Körös találkozásánál
láthattuk, hogyan hömpölyögnek tovább már Kettős-Körösként.
Ezen folyószabályozások, védelmi gátak megépítése sok tízezer
egykori kubikos emberfeletti munkájának köszönhető. Sétát tettünk
Póstelek őstölgyesében is, ahol a sok százéves fák rejtekében egy
kastély romjait is felfedezhettük szakavatott vezetőnk segítségével.
Utazás közben is sok ismeretet szereztünk a körülöttünk lévő táj
jellegzetességeiről, múltjáról. Például a Kenderszigeten, ahol
valamikor kendert termesztettek, régi földutakról hallhattunk,
melyen ma már nem létező tanyasorok álltak. Természetesen
útközben a vidék vadonélő állatait is megpillanthattuk.
Fáradtan érkeztünk Mezőtúrra, ahol egy finom ebéddel is
megvendégeltek bennünket. Utolsó állomásunkon, Túrkevén a Finta
Múzeumban a Korda-testvérek filmgyártásban elért sikereiről és a
múzeum névadóinak, Finta Sámuelnek és Finta Gergelynek
alkotásaiból, szobraiból, pasztellképeiből és grafikáiból láthattunk
kiállítást.
Köszönjük a lehetőséget, hogy ilyen tartalmas napot tölthettünk
együtt az egyesület felnőtt tagjaival. Külön köszönet a szervezőnek,
Z. Kovács Kálmán bácsinak!
A Kádas György Általános Iskolából részt vevő tanulók és felnőttek

2010. április 17.
Tavaszköszöntő ünnepség
a Béla király úti Óvodában

A hosszú tél után végre megérkezett a várva várt tavasz. Ekkor,
március 22-26. között óvodanyitogató hetet tartottak a Városi
Óvodai Intézmény Béla király úti tagóvodájában. A hét folyamán
minden délelőtt sok szeretettel fogadták az óvónők az érdeklődő
szülőket és gyermekeiket. Március 23-án délután kis ünnepséget is
rendeztek: óvodásaink verssel és tánccal készültek. Az egyik
óvodásunk „Nyúl Tamás, az óvódás” című versével köszöntötte a
beíratásra váró új gyerekeket és szüleiket. A Margaréta és
Napraforgó csoportosok közös körjátéka, tavaszi játéka is
színesebbé tette a rendezvényt.
Jó volt látni, hogy együtt milyen ügyesek voltak a kicsik és a
nagyobbak is. A körjátékozók nagyon szép óvodai viseletben
voltak. A kislányok kékfestő szoknyában, fehér blúzban, piros
szalaggal a hajukban. A fiúk egyforma kisújszállási, hagyományos
fehér ingben és hímzett mellényben. Igazán szemet és szívet
gyönyörködtető volt nekünk, szülőknek és azt hiszem, a külső
szemlélőknek is.
A gyerekek vidám előadása után zenés program következett.
Egy meghívott zenész, Muzsikás Péter műsorát láthattuk,
hallhattuk. Képzeletben körbejárhattuk a Földet, megismerkedtünk más nemzetek táncaival és zenéjével. A műsorban aktívan
részt vettek óvódásaink is: kipróbálták a hangszereket és a
táncokat. Önfeledten mulattak és sok élménnyel gazdagodtak, akik
részt vettek ezen a délutánon. Köszönjük az óvónőknek ezt a
tartalmas programot.
A szülők nevében:
Vargáné Bozóki Ilona

Nőnapi vacsora a Nagycsaládosok
Egyesületénél

2010. március 20-án a Nagycsaládosok Országos Egyesülete
nőnapi vacsorát rendezett a tagok és támogatók részére a Kisúj
étteremben. Oros Attila és Kerekes Lajos szervezők kedves
hangulatú műsort készítettek elő. Először köszöntötték a nőket,
asszonyokat, lányokat. Pintér Istvánné a férfiakat lepte meg egy
vicces verssel. Ezt követte a nyitótánc, majd a Kisújszállási Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény apró növendékei adták elő az Oláh
lánya című táncos mesét Kovács Sándor vezetésével. A táncot
Kecskésné Herczeg Katával közösen tanították be a gyerekeknek. A
kicsik sikere után a salsások mutatták be a táncukat. Végezetül
magyar nóta összeállítást hallhattunk. A talpalávalóról és a jó
hangulatról Kota Ferenc gondoskodott.
Köszönjük az előadóknak és a megjelenteknek a részvételt.
A szervezők

A MANÓCSKA BABA-MAMA KLUB FELHÍVÁSA
Újraindult a Delikát „Főzzünk játszóteret” játéka. Arra
kérünk minden kedves kisújszállási lakost, segítsen nekünk. A
másnak szemét vonalkódos Delikát-tasak nekünk érték.
Pályázhatunk vele egy 5 millió Ft értékű közterületi játszótérért.
Minden 1kg termék vonalkódja részt vesz a július 29-én tartott
sorsoláson. Akinek összegyűlik a megfelelő mennyiség,

beküldheti a következő címre: „Főzzön játszóteret” Budapest
1990. Akár egy-két vonalkóddal is segíthetnek, összegyűjtjük és
beküldjük. A tasakokat leadhatják a művelődési házban, a városi
könyvtárban, a KÖKÉ-nél a volt Vöröskeresztes irodában és a
Mini Dekorban.
Köszönettel: a Manócskák

2010. április 17.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Pályázati felhívás

Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen bérbe adja:
Kisújszállás, 2263 és 2264 hrsz-ú szomszédos (Koronakert),
”beépítetlen terület” megjelölésű
ingatlanokat hasznosítás céljára
Az ingatlan határa: az Arany J. utcán lévő Kunszöv épülete
mögött, a vasút melletti út töltésével és földúttal körülvett területen
helyezkedik el.
A bérleti jog 5 éves időtartamra nyerhető el.
Az ingatlan induló bérleti díja 2010. évben 5.000.-Ft, azaz
ötezer forint.
Árverési biztosíték az induló bérleti díj 20%-a (1.000.-Ft),
melyet az önkormányzat 11745080-15408710 számú
bankszámlájára, vagy helyben a Polgármesteri Hivatal házi
pénztárába kell befizetni. A nyertes licitáló esetében az árverési
biztosíték beszámít a bérleti díjba. Az árverési biztosíték a bérleti
jogot nem nyerő pályázóknak visszafizetésre kerül.
Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az
önkormányzat felé tartozásuk (pl. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2010. április
28-án 16 óráig személyesen a Városháza I. emelet 23-as
szobájában, vagy a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.). A jelentkezéshez
szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet beszerezni.
A pályázattal kapcsolatos további információ munkaidőben az
59/520-241 telefonszámon kérhető.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti
határidőig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és
becsatolták a 2. számú mellékletben szereplő igazolást, valamint
befizették az árverési előleget.
Az árverési licit lebonyolítására 2010. április 29-én 10 órakor
kerül sor.
Helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Gazdálkodási Osztály

Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen értékesíti
az alábbi ingatlanokat:

Hírek , p ro g r a m o 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

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.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell eljuttatni 2010. május 5-én
16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési
Osztályára személyesen a Városháza I. emelet 23-as irodájába vagy
postán (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) 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 lebonyolítása:
3750 hrsz. / Apaffi u. 6.
2010. május 6-án 9.00 óra
2629 hrsz. / Széchenyi u. 21. 2010. május 7-én 9.00 óra
Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Dr. Majtényi Erzsébet vagyongazdálkodási előadó

SZELEKTÍV HÉTFŐ 2010.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésre körzetenként hétfői napokon, az alábbiak szerint kerül sor:

Abban az esetben, ha egy hónapban 5 hétfő van úgy az utolsó hétfői napon nincs zsákos szelektív hulladékszállítás.
Ha a hétfő ünnepnapra esik, úgy a gyűjtés az ünnepnapot követő első munkanapon történik.
Kérjük Önöket, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat a gyűjtési napokon legkésőbb 8 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
Azon Ügyfeleink, akik nem rendelkeznek „TAPOSSA LAPOSRA” feliratú zsákokkal, hétfőtől péntekig munkaidőben a Kertészeti
kezelőépületben (a Polgármesteri Hivatal mellett), valamint irodánkban a Kossuth L. u. 74. szám alatt díjmentesen kérhetik azokat.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
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"Aranyos" diákok arany minősítése
Az év elején új tagok érkeztek hozzánk, drámaszakkörösökhöz. Felvetődött az a gondolat, hogy ebben az évben a
Rege a csodaszarvasról című művet dolgozzuk fel. A következő
drámaszakkörökön hozzá is láttunk a színdarab összeállításához.
Jöttek a jobbnál jobb ötletek, melyekből összeállt műsorunk, ami
még sok változtatást igényelt.
Az Arany napokra elkészült színdarabunk, amit be is
mutattunk. Az iskolatársainknak nagyon tetszett, de tanárnőnk
nem volt vele megelégedve, ami később a javunkra vált. Kis
finomítás után előadtunk szüleinknek, nagyszüleinknek, akik
mindig is támogatták csapatunkat. A szülők körében nagy sikert
aratott a főpróba, holott már lázban égtünk a XIX. Weöres Sándor
Színjátszó Találkozó megyei fordulója miatt. Meghatódva
fogadták előadásunkat a szülők, melynek címe: Kiállításon.... A
következő napok gyorsan teltek, a verseny közeledett, mindenki
egyre nagyobb izgalommal várta a megmérettetést.
Eljött a várva várt nap. Mindenki örömmel és egyben
"félelemmel" szállt fel a buszra, és együtt izgultuk végig az ezt
követő pár órát. Végre elhangzott a csapatunk neve: "Kopár szík
sarja". Az előadásunk itt is hatalmas sikert aratott, boldogan
rohantunk le a színpadról. A verseny végére egy összeforrt
csapattá váltunk.
Az eredményhirdetést mindenki összeszorult gyomorral
várta. A sok próbának meglett az eredménye: aranyat kaptunk!!!
Boldogan kiáltottunk fel, hisz olyanokat is leköröztünk, mint
például a szolnoki művészeti iskola csoportja. Örömmel kaptuk
körbe tanár néninket, Kati nénit. Büszkék vagyunk arra, hogy a
regionális versenyen Gyulán, mi és a Kossuth iskola alsós csapata
képviseli megyénket, városunkat.
Szeretnénk köszönetet mondani felkészítő tanárnőnknek,
Rázsó Katalinnak, aki szigorú kritikájával nem hagyta, hogy
elbízzuk magunkat. Köszönjük az iskolánk és a szülők
támogatását, akik mindig mellettünk álltak.
Az Arany iskola drámacsapata nevében:
Pápai Georgina és Jakoda Erzsébet

2010. április 17.
„Méltó utódok”

Sokan hallhattak már Oláhné Horváth Ibolya Kossuth iskolai
tanító néni sikeres és országosan elismert drámapedagógiai
munkájáról, illetve színjátszó csoportjairól. Sok éve nagy kedvet ad
és lehetőséget biztosít a színjátszást kedvelő, tehetségeiket
kibontakoztatni akaró gyermekeknek. Ibolya tanító néni gondos
gyűjtőmunkával, saját ötleteiből merítve szerkeszti a jobbnál jobb
színdarabokat. Ezek a játékos előadások a gyermekek korát és
egyéniségét figyelembe véve készülnek évről évre. Ebben rejlik
töretlen sikerük is, hiszen a Palacsinták nevű színjátszó csoport hat
éven keresztül mindig elnyerte az arany minősítést a Weöres Sándor
Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatóin.
Ebben az évben a Kossuth iskola 2. c osztályos tanulóiból álló
Palánták nevű csoport vette át a stafétabotot a Palacsintáktól. Ibolya
néni újabb nagyszerű választása a „Főzzünk kalamászt” valósággal
elbűvölte a Palántákat. Már a próbák kezdetén megmutatkozott a
gyerekek lelkesedése. Hétről hétre sajátították el a népi
hagyományokra alapuló szokásokat, az ízes beszédet és a jellegzetes
mozdulatokat. A nyílt próbákon játékuk által mi, szülők is ízelítőt
kaptunk nagyanyáink főzési szokásairól.
A gyerekek a 2010. március 26-án megrendezett XIX. Weöres
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó megyei bemutatón
önfeledt, magabiztos, mosolygós fellépésükkel óriási sikert arattak.
Elvarázsoltak kicsiket, nagyokat egyaránt. Mi sem bizonyítja ezt
jobban, mint a szakmai zsűri elnökének szavai. „Méltó utódok”.
A Kossuth és az Arany iskola két győztes csapata képviseli
megyénket a 2010. május 14-15-én megrendezésre kerülő regionális
találkozón, Gyulán. Itt több megye arany minősítést elnyert
csoportja mutathatja be előadását.
Köszönjük Oláhné Horváth Ibolya és a gyerekek kitartó közös
munkáját, mellyel maradandó élményt nyújtanak és megszínesítik a
hétköznapokat. Gratulálunk!
Szepeshelyi Tünde, Tóth Adrienne
szülők
20 1 0. á pr i l is 1 0- é n n y í lt m e g

Losonczi József:

Töredék
ÉRETTSÉGI FELNŐTTEKNEK

c í m ű ki á ll í t ás a

Az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola
(Kisújszállás, Arany János út 1/A) érettségit adó
szakközépiskolai képzést hirdet esti tagozaton.

A t á r la t m á j u s 7 - ig m e g t e ki nt h e tő

A képzési idő: 3 év
A jelentkezés feltétele:
szakmunkás-bizonyítvány vagy a 9. osztály elvégzése
Jelentkezési határidő:
2010. augusztus 24-ig folyamatosan.
Az osztályt 32 jelentkező esetén indítjuk.
A jelentkezési lap letölthető az iskola honlapjáról
(www.illessy.sulinet.hu [Beiskolázás]) vagy kérhető az
iskolatitkártól. Érdeklődni lehet személyesen vagy az
59/321-329-es telefonszámon.
Toldi Attila igazgató

a Mű vel őd ési és If jú sá gi K öz pon t ba n
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A kisújszállási PHOENIX VEGYESKAR
tisztelettel és nagy szeretettel meghívja
Önt és kedves családját
2010. április 17-én 18.00 órakor
a Városháza Dísztermében tartandó

25 éves jubileumi
hangversenyére

Műsoron: Schubert, Perez, Mozart, Haydn, Ádám Jenő,
Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Karai József, Orff művei.
A versenyt megnyitja: Kecze István polgármester

A kórust bemutatja: Dr. Tölgyvári Béla hajdani kórustagunk.
A kórust zongorán kíséri: Orosz Balázs, a kisújszállási
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanára.
Közreműködnek a zuglói Szent István Király
Zeneművészeti Szakközépiskola tanulói.

Vezényel: Vajna Katalin Csokonai-alkotói díjas karnagy
A belépés díjtalan, felajánlásaikat szívesen fogadjuk.
A műsorváltoztatás jogát fent tartjuk.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. (Kisújszállás, Kossuth
L. u. 74.) bérbe adja a
- Kisújszállás, Kossuth L. u. 74. szám alatt lévő nem lakás
céljára szolgáló ~ 221 m2 alapterületű, külön bejárattal rendelkező
„LAJ” raktár megnevezésű helyiséget 72.000,-Ft/hó bérleti díjért
A fenti helyiség jelenlegi állapotában bármilyen műhely,
illetve raktározási tevékenység folytatására alkalmas.
Az ingatlan 5 év meghatározott időre adható bérbe.
Használatba vételi díjat nem kell fizetni.
A fenti helyiség bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A
pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű
bérleti díj megfizetését vállalja.
A pályázatokat 2010. április 23-án 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez
(5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74., 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:
2010. április 26-án 10.00-10.30 órakor 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

19. oldal
A Tűzoltóság hírei

A kisújszállási tűzoltók márciusban 17 esetben vonultak.
Tűzesthez 9 esetben kellett kimennünk, ebből egyszer a karcagi
tűzoltóság kérte segítségünket egy melléképületben keletkezett tűz
eloltásához. A többi jellemzően avartűz volt. Sajnos a kiskertekben
az elgazosodott területek letisztításához a környezetvédelmi tiltás
ellenére sokan választják az égetést. Ezúton kérek minden
kerttulajdonost, hogy tartsák szem előtt a veszély nagyságát és a
környezetvédelmi szabályokat!
Műszaki mentés hat esetben volt a működési terület közútjain. A
balesetekben összesen hét személy sérült meg. Ebben az évben a
műszaki mentések 85%-ában a balesetnek részese volt
tehergépkocsi vagy kamion. Ez megnehezíti a munkánkat,
társszervek is be kell vonni, ami azzal is jár, hogy több időt kell a
mentésre fordítani. Mindezek eltörpülnek azonban a balesetek
súlyossága mellett. Mindenkit hazavárnak! Figyeljünk oda a
közlekedésben egymásra és önmagunkra egyaránt! Két esetben
téves jelzéshez is kellett vonulni.
Itt a jó idő, a kertészkedés az udvari munkák időszaka.
Különösen figyeljünk az alkalmi tüzekre, hiszen a jó időben a tavalyi
száraz avar könnyen lángra kap.
Tűzoltóságunk május végén idén is megrendezi a tűzoltó napot
a mentőkkel és egyéb társszerveinkkel. A tavalyi évhez hasonlóan
tűzoltóautók felvonulásával, kulturális és szakmai bemutatókkal
készülünk, amelyre ezúton tisztelettel meghívom és várom a
lakosokat a kisújszállási tűzoltóság állománya nevében! Részletes
programokkal plakátokon és a helyi médiákon keresztül
tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot.
Mindenkinek tűz és káresemény mentes időszakot kíván a
kisújszállási tűzoltóság állomány nevében:
Mészáros Lajos pk.

Döntöttek az önkormányzati
pályázatokról

Önkormányzatunk Egészségügyi, Szociális és Sportbizottsága
döntött a civil szervezetek programjainak, illetve székházainak
fenntartására kiírt pályázatokról. A civil szervezetek 23 pályázatot
nyújtottak be programjaik finanszírozására. A 618 ezer forintos
keretre több, mint 1 millió 600 ezer Ft igény érkezett. A székházzal
rendelkező civil szervezetek közül 9 adott be pályázatot. Ők
rezsiköltségeik fedezésére kaptak támogatást a 285 ezer forintos
keretből.
A Sportbizottság döntött a sportpályázatokról és a felosztható
keretekről is. Az 1 millió Ft-os szabadidősport keretre 14 pályázó 19
pályázatot nyújtott be, összesen 1 millió 549 ezer Ft-ot kértek. A 11
millió 200 ezer Ft működési támogatási keretet az öt bejegyzett
sportegyesület között osztotta fel a bizottság. Az 1 millió 400 ezer Ftos utánpótlás-nevelési pályázatra két sportegyesülettől 1 millió 680
ezer Ft igény érkezett.
A polgármester döntött az ingatlan karbantartási és az ingatlan
üzemeltetési keretek felosztásáról. A 2 millió Ft ingatlan
üzemeltetési keretre 1 millió 878 ezer Ft igény érkezett be. Az
ingatlan karbantartási keret 1 millió 500 ezer Ft felosztható részére 3
millió 800 ezer Ft igény érkezett be az öt sportegyesülettől.
A pályázók írásban kapnak értesítést az eredményről, de a
támogatási összegek megtalálhatóak a www.kisujszallas.hu
internetes oldalon is.
(Szerk.)
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LOMBTA L A N Í T Á S

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy Kisújszállás város
közigazgatási területén 2010. április 19-20. között a
megszokott ürítési napokon lombtalanítást szervez a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. A lombtalanítás során
kérjük a lakosságot, hogy a gallyakat összekötözve, a
fűnyesedéket és egyéb levélmaradványokat, kerti
hulladékokat bármilyen zsákban gyűjtsék össze.
A lombtalanítás keretében elszállításra kihelyezett
hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű- és gyalogos
forgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a növényzetet ne
károsítsa, továbbá ne legyen balesetveszélyes, ne okozzon
károkat, valamint a hulladékszállítást végző gépjármű azt
könnyen meg tudja közelíteni. A nem megfelelően
kihelyezett lombhulladékot nem szállítjuk el!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
Közhasznúsági jelentés
az Illéssy Alapítvány 2009. évi
tevékenységéről
A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5) bekezdése
alapján az Illéssy Alapítvány közhasznúsági jelentését az alábbiak szerint
tesszük közzé:
1. Számviteli beszámoló:
Bevétel 2009. évben:
1.817.951,- Ft
adomány:
773. 000,- Ft
egyéb bevétel (bál):
509.929,- Ft
1 % SZJA:
160.849,- Ft
Kamatjóváírás:
374.173,- Ft
Kiadás összesen:
tanulók támogatása:
egyéb kiadások:
pénzforgalmi jutalék és postaköltség:

2.547.713,- Ft
434.000,- Ft
2.082.355,- Ft
31.358,- Ft

2. Költségvetési támogatás felhasználása (nem volt)
3. Az Alapítvány vagyona 2009. december 31-én 6.809.081,- Ft, melyből
6.285.956,- Ft tartósan lekötött betét.
4. A cél szerinti juttatások kimutatása pályázati kiírás, kifizetési jegyzék,
határozat, számlák alapján tanulók támogatása 434.000,- Ft értékben.
5. Központi költségvetési szervtől, állami pénzalaptól kapott támogatás
mértéke (nem volt)
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások (nincs)
7. Közhasznú tevékenységről szóló tartalmi beszámoló
- kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása
- pályázati kiírás készül, milyen feltételek mellett lehet pályázni
- javaslat készül - a kuratórium dönt!

Az alapítvány célja az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskolában
folyó:
- iskolai oktatás anyagi-technikai feltételeinek javítása,
- a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók támogatása,
- iskolai és más szabadidős programok támogatása,
- versenyek, vetélkedők díjazásához hozzájárulás.
A közhasznúsági jelentést az alapítvány kuratóriuma a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi tv. 19. § (2) bekezdése alapján 2010. február
25-én tartott kuratóriumi ülésén egyhangúlag elfogadta, s azt a helyi sajtóban
nyilvánosságra hozta e törvény 5. § b) pontja alapján.
Az Illéssy Alapítvány Kuratóriuma

21. oldal
Közhasznúsági jelentés a

GYERMEKEINK MŰVELTSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY
2009. évi tevékenységéről

a.) Számviteli beszámoló

Eredménylevezetés (ezer Ft-ban)
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
I. Pénzügyileg rendezett bevételek
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
e.) egyéb
5. Egyéb bevétel
C. Tényleges pénzbevételek
E. Közhasznú tevékenység ráfordításai
1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
Ebből: továbbutalt támogatás
G. Tárgyévi pénzügyi eredmény
I. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye
K. Tárgyévi eredmény
1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye
Tájékoztató adatok
D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások
E. A szervezet által nyújtott tám. (pénzügyileg rendezett)
F. Tárgyévben APEH által kiutalt 1% összege
Mérleg (ezer Ft-ban)
B. Forgóeszközök
IV. Pénzeszközök
Eszközök (aktívák) összesen
C. Saját tőke
I. Induló tőke / jegyzett tőke
II. Tőkeváltozás / eredmény
IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből
Források (passzívák) összesen

554
554

396
158
554
273
273
259
281
281
281
281

14
259
158
2 917
2 917
2 917
2 917
100
2 536
281
2 917

b.) Költségvetési támogatás felhasználása
2009. évben költségvetési támogatásban az Alapítvány nem részesült.

c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
2.916.550,- Ft, amelyből 2.471.597,- Ft tartósan lekötött betét

d.) Cél szerinti juttatások kimutatása
Pályázati kiírás, kifizetési jegyzék, a Kuratórium döntése alapján
tanulók támogatása, jutalmazása 259.000,- 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: 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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Asztalitenisz sikerek

III. Kisújszállási Game Of SKATE

Csapataink jól szerepelnek a bajnokságban. A Varró Dániel
vezette asztalitenisz csapat azonos pontszámmal áll az élen.
1. Kisújszállási Házszépítők SE 28 pont
1. Mezőtúr AFC 28 pont
3. Jászkun Volán 22 pont
A megyei I. osztályban a Palágyi-Belukács-Rézsó-VíghSzőllősi-Szűcs összetételű csapat mindössze egy ponttal van
lemaradva a dobogós helyről. A bajnokságot Tiszafüred vezeti,
Kisújszállás a 4.
Egyre több fiatal iskolás látogat el az Arany János Általános
Iskolában tartott edzéseinkre. Ez a sportág mai helyzetében nagyon
örvendetes.
Adója 1%-val továbbra is támogathat minket. www.kisujse.hu

Április 4-én már harmadik alkalommal rendeztük meg a
Kisújszállási Game of SKATE versenyt. Hagyományosan a
húsvét és a tavaszi szünet idejére szerveztük a programot. Úgy
látszik, jól választottunk: idén is mintegy száz deszkás látogatott el
hozzánk ezen a napon. Az időjárás is kedvezett - szép tavaszi idő
volt. A közel ötven nevező országunk tizenkilenc városából
érkezett - voltak akik Pécsről érkeztek, de akadtak romániai,
nagyszebeni versenyzők is - ők több mint 800 km-t utaztak tettek
meg ezért a versenyért. A selejtezők valamivel dél után kezdődtek.
Gyorsan kiderült, hogy erős az idei mezőny: jobbnál jobb
trükkökkel próbálták megnyerni a srácok a csoportelsőséget. A
délutáni elődöntőkbe 11-en jutottak be.
Az elődöntők előtt volt a sokak által várt OLLIE-verseny,
amelyen közel 20 nevező volt. A kezdő magasság 50 cm volt, de a
legtöbben a 80 cm-ig is eljutottak. Végül Soós Dávid vitte el a
prímet 88 cm-es ollie-jával.
Az elődöntőkben a csoportok legjobbjai mérhették össze
tudásukat. Láthattunk számos nollie és switch trükkök is, ami
mutatja, hogy az európai színvonalat követve a helyi versenyzők is
sokat fejlődtek az utóbbi időben.
A döntőben végül a bajai Kalányos Imi hihetetlen egyéni
stílusát, a berettyóújfalui Nagy Sanyi rutinos versenyzését és a
debreceni Fekete Tamás - fiatal kora ellenére - komoly trükkjeit
láthatták az érdeklődők. A végső küzdelem Imi és Sanyi között dőlt
el, végül egy betű előnnyel a berettyóújfalui fiú javára.
A visszajelzések alapján az idei is egy nagyon jó hangulatú,
családias verseny volt, ahová mindenki szívesen jön vissza jövőre
is.
Köszönet a verseny támogatóinak: Kisújszállás Város
Önkormányzata, Művelődési és Ifjúsági Központ, Harlee Shop
Miskolc, Pepper SkateClothing, FiftyFifty Skateshop.
Figura Henrik szervező

Szűcs István
utánpótlás-edző

Elkezdődött a motocross idény
A jó idő beköszöntével megkezdődött a Motocross szakosztály
edzéssorozata a kisújszállási és túrkevei pályán. A Jász-NagykunSzolnok megyei terepmotorosokat összefogó kisújszállási
egyesület 2010-es tervei között szerepel a Nagykun-kupa sorozat
megrendezése, ahol az amatőr/kezdő terepmotorosok vehetnek
részt. Ezek időpontjait, feltételeit, helyszíneit megtalálják majd a
www.kisujszallas.hu oldalon a Sport menüpontban. A felkészítő
edzéseket vasárnaponként tartjuk.
Györgyi Bálint

Piaci Hírmondó
Megújult a Piaci hírmondó.
Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között a város
legfrissebb híreivel várjuk a piac vásárlóit.
A hírmondóban Ön is hirdethet.
A lehetőségekről érdeklődjön Soós Ritánál
délelőttönként a Városháza 27-es irodájában,
az 59/520-223-as telefonszámon vagy
a soos.rita@kisujszallas.hu e-mail címen.

Támogassa adója 1%-ával
a Kisújszállás Sport Egyesületet!
Adószáma:
19866705-1-16

2010. április 17.
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Vándorkupa Lövészverseny

SAKK! MATT!

2010. április 9-én volt a hagyományos, általános iskolák közötti
vándorkupa lövészverseny. A Lövészklub meghívására a helyi általános
iskolák 26 tanulója vett részt a városi lőtéren rendezett viadalon. A
vándorkupa elnyerése mellett egyéni eredményt is hirdettünk, valamint
a résztvevők szerény tárgyjutalomban is részesültek.
Eredmények:
5-6. évfolyam
1. Jenei Péter (Arany)
65 köregység
2. Fábián Barnabás (Arany)
63 köregység
3. Váradi Patrik (Kossuth)
37 köregység
7-8. évfolyam:
1. Pajti Gergő (Református)
65 köregység
2. Végh Dominik (Kossuth)
38 köregység
3. Hornok Zsombor (Arany) 35 köregység
Csapatverseny:
1. Arany János Ált. Isk.
250 köregység
2. Kossuth Lajos Ált. Isk.
106 köregység
3. Török Pál Református Á. I. 65 köregység

Sikeresen szerepelt sakkcsapatunk az NB II. Tóth
László csoportjában március 21-én Abonyban, a
2009/2010. bajnoki évad 8. fordulójában. Az újonc
hazaiak nagyon sokáig jól tartották magukat. Néhány
pontatlan lépéssel segítettünk nekik elhinni, hogy van
keresnivalójuk ezen a vasárnapon. Végül a játékidő
6. órájában alakult ki a 9:3 arányú győzelmünk nyolc
nyertes, két vesztes parti, valamint két döntetlen mellett.
A 9. fordulóban a Szentesi Spartacus csapata látogatott
Kisújszállásra. Egyfajta országos csúcsot beállítva kiütéses győzelmet
arattunk. A nem túl acélos ellenfelünk kevés tudást és elszántságot
mutatott, így már három óra játékidő elteltével 9:0-ra vezettünk. A
következő egy órában a szentesiek a maradék három táblán igyekeztek
komolyabb ellenállást tanúsítva egy tisztességes eredményt elérni.
Nem sikerült…
Két fordulóval a bajnokság befejezése előtt a 2. helyezett Békéssel
szemben 11,5 pontra nőtt az előnyünk. Így egy vasárnapi sikeres
makói szereplésünk esetén már bajnokcsapatként ülhetünk asztalhoz
az utolsó fordulóban, május 2-án itthon a Maróczy SE (Szeged) ellen!

Minden résztvevőnek gratulálunk!
Ne feledjék, május 1-jén városi lövészverseny több kategóriában és
korcsoportban! Lövészklubunk airsoft fegyvereket is beszerzett, így
megfelelő érdeklődés esetén tudunk szituációs játékokat szervezni.
Hornyák János elnök

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 4 darab 21-29 m2 alapterületű
gázfűtéses üzlethelyiségeket, minimálisan 22.180,-Ft/hó – 30.160,-Ft/hó
havi bérleti díjért, valamint
- Kisújszállás, Kálvin u. 7. szám alatt lévő 37 m2 alapterületű gázfűtéses
üzlethelyiséget minimálisan 35.170,-Ft/hó havi 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 2010. április 23-án 16.00 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310 Kisújszállás,
Kossuth L. út 74., 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: 2010. április 26án 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

Eredmények:

Abonyi SE – Kun-Metalokála Kisújszállási SE 3 : 9
Kun-Metalokála Kisújszállási SE – Szentes 12 : 0

Kecze István SE elnök

Pá l y á z a t i fe l h í v á s
Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen értékesíti az alábbi
„beépítetlen terület” megjelölésű ingatlant:
Kisújszállás, Apaffi u. 6. szám alatti, 3750 hrsz.-ú, 896 m2
alapterüeltű ingatlan bruttó kikiáltási ára 717.000.- Ft.
Megközelítése: szilárd, aszfalt burkolatú útról. Közmű bekötések:
villany, ivóvíz, és szennyvízcsonk az udvaron belül, gázbekötés az utcáról
megoldható.
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.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2010. május 5-én
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 lebonyolítása: 2010. május 6. 9.00 óra
Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Dr. Majtényi Erzsébet vagyongazdálkodási előadó
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Házi gondozó szolgálat
az idősek segítésére

Sok olyan idős, nyugdíjas van, akinek
gyermekei, unokái távol laknak vagy dolgoznak,
így nem tudják gondozni őket. Nekik jelent
segítséget a házi gondozó szolgálat. Szakképzett
gondozónőink segítenek a napi tevékenységekben:
takarítanak, bevásárolnak, felíratják és kiváltják a
gyógyszereket, valamint ügyeket is intéznek. Ha
kell, az ebédet is házhoz viszik vagy megfürdetik a
betegeket.
Egy ebéd ára 470.- Ft, ahol kétféle főétel közül
lehet választani. (Az ár tartalmazza a házhoz
szállítást is.) A házi segítségnyújtás óradíja 530.- Ft.
Ha valaki az étkezést és a házi segítségnyújtást is
igénybe veszi, a havi térítési díj nem haladhatja
meg a család egy főre eső jövedelmének 30%-át.
Ez azt jelenti, hogy ha valaki naponta étkezik és
napi egy óra házi gondozást vesz igénybe, az egy
főre eső jövedelem pedig 50.000.- Ft, akkor az
eredeti 20.000.- Ft helyett csak 15.000.- Ft-ot kell
fizetnie.
Érdeklődni lehet az 59/321-355 telefonszámon
vagy személyesen a Kálvin u. 9. szám alatt, a régi
Petkovics-házban.

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!

Az Agrárkamarai Irodában
(Kisújszállás, Petőfi u.20-22.)
elkezdődött
a Területalapú támogatások
(Közös kérelem) ügyintézése!
Minden termelő hozza magával
a 2009. évi és a 2010. évi
tájékoztató levelét a jelszó miatt.
A torlódások elkerülése érdekében
kérem, mindenki időben
(május 7-ig) ütemezze az
ügyintézést!
Kérem, keresse irodánkat!
Nagy László, kamarai tanácsadó

GERGELY LAJOS

ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Mezőgazdasági
termelők figyelem!

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

A Kisbíró következő száma 2010. május 8-án, szombaton jelenik meg.
Lapzárta 2010. április 30-án, pénteken 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg floppylemezen vagy a tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák el az
írásokat. (Szerk. KE)

Gonda Antal Gáborné
igazgató
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