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Jegyzet
ez elsõ évrõl
Tisztelt Kisújszállási Lakosok! Kedves Olvasó!
Kérem, engedjék meg, hogy a Kisbíró nyújtotta lehetõséggel
újra éljek, és tájékoztassam Önöket a képviselõ-testület
munkájáról, városunk életének az önkormányzatiság keretein
belüli alakulásáról, megosszam Önökkel mindezekkel
kapcsolatos gondjainkat és elképzeléseinket. Képviselõtestületünknek kötelessége is a lakosság rendszeres tájékoztatása,
hiszen mi Önöknek tartozunk elszámolással, számadással. A
város irányítását nem értelmezheti úgy a testületünk, hogy az
csupán a mi feladatunk. A lakossággal együtt kell mûködnünk
küldetésünk egész ideje alatt. Az együttmûködés egyik formája a
párbeszéd, amelynek része a tájékoztatás is. Ennek révén adunk
Önöknek információkat közös ügyeinkrõl, és részben ennek révén
tudnak Önök véleményeikkel, javaslataikkal közremûködni
városunk életének alakításában.
Egy éve, hogy a város lakossága alapjaiban más
szellemiségû közösségre bízta a város irányítását. Mostani
tájékoztatómnak az elmúlt tizenkét hónapról szóló számvetés a
célja, emellett pedig az, hogy a közelgõ, év végi
közmeghallgatáson ez eddigieknél még tartalmasabb párbeszédet
folytathassunk problémáinkról, terveinkrõl és eredményeinkrõl már a 2008-as évre készülve.
Nem az elsõ döbbenet újbóli taglalásával - melyet az
örökségként ránk hagyott óriási adósságállomány, a 2006-os év
utolsó három hónapi önkormányzati költségeinek be nem
tervezése, a csõdközeli állapot váltott ki - kívánom beszámolómat
kezdeni, hanem azzal, hogy köszönetet mondjak azért a
támogató környezetért, amit ezalatt az egy év alatt
tapasztalhattunk, számtalan formában. A megértõ, támogató,
ösztönzõ felénk fordulásért, a cselekedetekben is megnyilvánuló
ötletekért, a különbözõ felajánlásokért … higgyék el, ez nagyon
nagy ajándék nekünk, nemegyszer átlendített bennünket nehéz
helyzetekben, de nagy felelõsség is. Hadd említsem példaként az
"Önkéntes Városfejlesztési és Fenntartási Alap" vállalkozói
kezdeményezésre történt létrehozását, a város közösségeinek, civil
szervezeteinek rendkívül nagy aktivitását és ötletgazdagságát,
ami leginkább színes rendezvényekben nyilvánult meg, legutóbb a

X. Kun Viadal és a látványos szüreti vigasság programjaiban,
vagy hadd szóljak elszármazott kisújszállási lokálpatrióták
segítségérõl, például a szelektív hulladékkezelés bevezetésében.
Remélem, az ötletekkel bennünket megkeresõk is érzik, hogy
nyitottak vagyunk minden jó kezdeményezés iránt. Szükségünk
is van a jó és megvalósítható ötletekre, mert megalkottuk ugyan a
2010-ig tartó gazdasági (városfejlesztési) programunkat,
ragaszkodunk is a benne foglaltak megvalósításához, de
környezetünk változásai (szûkebb-tágabb gazdasági és
társadalmi problémák) terveink folyamatos átgondolását
igénylik.
A nyitottság azonban önmagában kevés, a szakértelem
ugyanis nélkülözhetetlen. Ezért alapvetõ törekvésünk, hogy a
város mûködése és mûködtetése szempontjából meghatározó
szervezetek, intézmények vezetõi legyenek tudatában a velük
szemben támasztott kihívásoknak szakmai és emberi oldalról
egyaránt, beleértve a törvényesség betartását, természetesen a
gazdálkodásban is. Meg akartunk gyõzõdni minderrõl, ezért
végeztettünk több ellenõrzést az elmúlt évben: öt közoktatási
intézményben, de a Vízmûben és a Városgazdálkodási Kft.-ben is.
Öröm volt a külsõ szakértõk pozitív megerõsítése a legtöbb
esetben, de segítséget is jelentett a problémák feltárásában és
orvoslásában.
Az
önkormányzati
gazdálkodásban
elengedhetetlen az intézmények és más szervezetek
(Polgármesteri Hivatal, Vízmû és VG Kft.) együttmûködése
különösen ilyen, forráshiányos helyzetben. Úgy látjuk, ez az
együttmûködés jó alapokon nyugszik.
Ennek eredményeként tudhatjuk azt a fegyelmezett
gazdálkodást, amellyel ugyan elkerülni nem, de kezelni tudjuk a
költségvetési hiányt úgy, hogy fejlesztésekben is
gondolkodhatunk. Sor kerülhetett utak, járdák burkolására és
javítására (Pólya, Téglagyár, Erdõ, Iskola, Kórház és Kurucz
utca, õsszel járdajavításokra kerül sor), a Nagykun Klub és az
Idõsek Klubjának felújítására, az önkormányzati intézmények
belsõ világításának korszerûsítésére (Szemünk Fénye program),
ami hosszabb távon energia-, így költségmegtakarítást
eredményez. Javíthattunk a strand állapotán, megvalósulhatott a
(Folytatás a következõ oldalon.)
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csónakázótó helyreállítása, megkezdõdött a termálkút
kísérõgázának hasznosítása. Pályázattal önkormányzati
lakásokat alakíthatunk ki, de kezdeményeztük az ún. halasztott
értékesítésû bérlakásprogram megvalósítását is, amelynek révén
24 lakás épülhet meg városunkban úgy, hogy lakói sajátos fizetési
konstrukcióban juthatnak lakáshoz egyszeri nagyobb összegû
befizetés nélkül.
A legkevésbé látványos ugyan, de a legnagyobb horderejû
vállalkozása városunknak a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése
és a szennyvíztisztító-telep rekonstrukciója, melynek
megvalósításához még az elõzõ képviselõ-testület sikeresen
pályázott, így az 1 milliárd 480,2 millió forintos beruházásnak az
egyik felét állami támogatás fedezi, a másikat azonban saját
(lakossági és önkormányzati) forrásból kell biztosítanunk. Ez
utóbbi elõteremtése részben hitelbõl történik, amelynek
visszafizetése - a korábbi hitelfelvételekkel együtt - olyan húsz évre
szóló teher, amely szinte gúzsba köti a fejlesztési lehetõségeinket.
Ettõl függetlenül úgy gondolom, önmagában ez a beruházás is
óriási jelentõségû városunk életében. "Mederbe" akarjuk terelni
ennek költségeit, aminek része az is, hogy sikerült rendeznünk új
eljárás lefolytatásával a megvalósításra kiírt közbeszerzési
pályázat kivitelezõjének kiválasztását, így a Kisújszállás 2007.
Konzorcium idén nyáron el is kezdte a munkálatokat, jó ütemben
haladnak. A város három ún. "öblözetében" tíz-tizenkét
alvállalkozó dolgozik egyszerre, munkájukat figyelemmel
kísérjük, a kivitelezéssel óhatatlanul együtt járó problémákra
odafigyelünk (a lakossági bejelentéseket jelezzük a cégeknek a
hibák kijavítása céljából, ellenõrizzük is azok elvégzését). A
csatornahálózat kiépítése hamarosan befejezõdik, amit
háromszáz napos próbaüzem követ majd. Ez a nagyberuházás a
szennyvíztisztító-telep rekonstrukciójával folytatódik és fejezõdik
be - várhatóan - november 30-ig. Az átadás határideje 2008.
szeptember 30.
Másik megörökölt problémánk a lakossági kommunális
hulladék kezelésének megoldása volt, hulladéklerakó
telepünknek ugyanis csak 2007. június 30-ig volt mûködési
engedélye. A 'huszonnegyedik óra' szorítása, félbeszakadt,
megrekedt tárgyalások, megoldatlan problémák kényszerpályája
várt ránk. Kerestük a legkedvezõbb megoldást, így született meg
az a döntés, hogy a karcagi kommunális hulladékkezelési
rendszerhez csatlakozunk. A szállítási költségek emelkedése miatt
sajnos mindez többe kerül, de a szelektív hulladékgyûjtési és
-kezelési lehetõségekkel csökkenteni fogjuk a keletkezõ
hulladék mennyiségét, és környezetünket is kevésbé fogjuk
terhelni. Határozottak vagyunk ebben a kérdésben, mert tudjuk, a
lakosság jelentõs része tudatos partner ebben; számítunk Önökre.
Nagy kérdés ugyanakkor, hogyan akadályozzuk meg
környezetünk felelõtlen szennyezõit, a külterületeken elhagyott
szemét kihordóit.
Környezetünk értékeinek megóvásában más vonatkozásban is
elõbbre léptünk: kezdeményeztük az Öregerdõ (Nagyerdõ)
országos jelentõségû védett természeti területté nyilvánítását.

Az, hogy a csökkenõ állami támogatások, a növekvõ kiadások,
valamint a hiteltörlesztések és kamatai miatt sokszorosan meg kell
gondolnunk lépéseinket, egyértelmû. Egyrészt intézményeinket
akarjuk takarékosan és hatékonyan mûködtetni, alapvetõen a
kötelezõ feladatok (óvodai nevelés, általános iskolai oktatás)
ellátása a célunk. Ugyanakkor ragaszkodunk más, nem kötelezõ
feladatokat ellátó középfokú intézményeink és mûvészeti
iskolánk önkormányzati fenntartására. A normatív állami
finanszírozás csökkenése azonban olyan helyzetet generált,
amelynek következtében a Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központot várhatóan 2008. január 1-jétõl
kistérségi mûködtetésbe adjuk.
A költséghatékonyabb ellátás érdekében vizsgálatokat
végeztettünk, melyek eredményeként a Költségvetési Szolgáltató
Iroda feladataiban is változás lesz: a konyhák vállalkozásba
adásáról van szó, amirõl részletesen szóltunk hírlevelünk elõzõ
számában. Szeretném megnyugtatásképpen elmondani, hogy
minden, intézményátszervezést jelentõ döntésünk meghozatalakor
alapvetõ szempontnak tartjuk az ellátott feladatok színvonalának
megõrzését, illetve javítási lehetõségeit.
A feladatok ellátásnak költségtakarékosabb megoldásai,
melyek leginkább átszervezésekben realizálódnak, sajnos
magukkal hozzák álláshelyek kényszerû megszüntetését is. Akkor
fájdalmas egy-egy álláshely-megszüntetés, ha az ténylegesen is
munkahely elvesztését jelenti emberek számára. Igyekszünk
elkerülni az ilyen megoldásokat, de ez nem mindig sikerülhet.
Törekvésünk ugyanakkor, hogy elõsegítsük munkahelyteremtõ
vállalkozások letelepedését városunkban. Ez ma (sem) könnyû
feladat, kevés a lehetõségünk, de ami kínálkozik, azokat
kihasználjuk. Így pl. közmunkaprogramjaink megvalósítására
eredményesen pályáztunk és pályázni fogunk a jövõben is,
ingatlanjaink értékesítésekor vagy bérbeadásakor elõnyben
részesítjük a munkahelyteremtõ vállalkozásokat, melyekre az
elmúlt egy évben több példa is volt.
Az intézmények mûködésének biztosítása mellett fontosnak
tartjuk a pályázati lehetõségek kiaknázását. Négy közoktatási
intézményünkben így valósulhatott meg jelentõs módszertani,
részben tartalmi megújulás, ami pl. országosan is elismertté tette
a kompetencia alapú nevelés-oktatás bevezetésében elért
eredményei nyomán gimnáziumunkat.
Más, tárgyi fejlesztésekben is gondolkodunk. Tudjuk, úgy
élhetünk mindjobban a pályázatok kínálta lehetõségekkel, hogy
vannak elképzeléseink és elõre elkészített tervdokumentációink.
Paradox helyzetben vagyunk: egyfelõl a mûködési költségek
elõteremtésének kényszerében élünk - nehéz gazdálkodási
helyzetünk sajátos elismerése, hogy idén is elfogadták az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések
támogatására benyújtott pályázatunkat, így gondjaink 148,4
millió Ft-tal enyhültek -, másfelõl fejleszteni akarjuk városunkat.
Sokat gondolkodunk lehetõségeinken, pályázatokat készítünk és
készülünk az európai uniós újabb pályázatokra. A pályázatokhoz
szükséges saját erõ biztosításához, a tervek elkészítéséhez - mivel
a fejlesztési hitel felvétele erõsen korlátozott - más pénzügyi
forrásokat is keresünk. A pénzügyi alapokat szolgáltatások
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bérbeadásával vagy önkormányzati kötvény kibocsátásával is
elõteremthetjük - vizsgáljuk mind a két lehetõséget.
A pályázatok koordinálását elsõsorban a Polgármesteri
Hivatal munkatársaitól várjuk, ezért kezdeményeztük erre a
feladatra külön munkacsoport létrehozását, mely október 1-jétõl
Városfejlesztési Osztályként, egyelõre négy fõvel, meg is kezdte
mûködését.
Egy település lakosainak közérzete azonban nemcsak, és
elsõsorban talán nem is a fejlesztéseken múlik, hanem a közösség
milyenségén, magán a közösségi életen. Ezért támogatjuk a helyi
civil szervezeteket és sportszervezeteket, melléjük állunk
kezdeményezéseikben. Nemcsak anyagi támogatást nyújtunk
számukra
(civil
szervezetek,
sportszervezetek
és
sportrendezvények, kiadványok, mûvészeti csoportok, nyári
táborok támogatása), de elképzeléseik gyakorlati
megvalósításában is partnerek kívánunk lenni. Jó érzés látnitudni, hogy a lakosság többségének elismerését váltották ki pl. a
közelmúlt szabadtéri programjai is.
A helyi közösség összetartozását erõsíti a közös ügyeinkrõl
való informálás - ezért fontos a Kisbíró mellett a más médiák
nyújtotta lehetõségek kihasználása, ezért ösztönöztük a
kábeltelevíziós hálózat bõvítését és a TV Kisúj városi
mûködtetésbe való átvételét, és ezért vagyunk partnerek a
miskolci Európa Rádió mûködésében, mely hamarosan napi 4,5
órás mûsoridõben sugároz városunkra vonatkozóan információs
és szórakoztató mûsort. A FiberNet Yrt. az elmúlt hónapokban
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csaknem teljes körûen kiépítette városunkban a kábeltelevíziós
rendszert, a rácsatlakozóknak több kedvezõ lehetõséget kínálnak.
A közösségi élet nagykun hagyományaink õrzésével és
ápolásával lehet teljes. Ezért vagyunk - székhelyet is biztosítva aktív tagjai az újjáalakult Nagykun Hagyományõrzõ
Társulásnak, ugyanakkor a nagykunsági térség közös pályázati
együttmûködésének is az ún. Leader programban, melynek
keretén belül további fejlesztések forrásbõvítési lehetõségeit
reméljük.
Kedves Olvasó! Gondolkodunk, dolgozunk, gazdálkodunk. Az
elsõ év mérlegére az önkormányzat gazdálkodási lehetõségeinek
felmérését, ezzel együtt a költségvetési hiány kezelési módjainak
kidolgozását és azok alkalmazását, a megörökölt problémák
megoldását, az intézményi és polgármesteri hivatali mûködés
felülvizsgálatát és esetenkénti szervezeti átalakítását, az uniós
pályázatokra való felkészülést helyezem. De melléjük helyezem a
városmûködtetés biztonságát, ezzel együtt több városfejlesztési
projekt megvalósítását is. És természetesen ott van a mérlegen
egy, a város életét lelkiismeretes munkájával alakító,
tapasztalataink szerint egyre jobban együttmûködõ csapat,
amellyel meg kell oldanunk a következõ év várható újabb
problémáit. E csapatban nemcsak képviselõtársaim, intézményi
és hivatali munkatársaim tevékenykednek segítõen, hanem
mindazok, akik valamilyen módon közremûködnek abban, hogy
jobb legyen Kisújszálláson élni. Köszönet érte!
Kecze István polgármester

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselõ-testület 2007.
szeptember 19-ei rendkívüli ülésén, a 2007. szeptember 25ei soros ülésén hozott döntéseirõl
Rendeletek:
28/2007. (IX. 26) a 2007. évi költségvetésrõl szóló 7/2007.
(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
29/2007. (IX. 26) Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselõ-testületének Szervezeti és mûködési
szabályzatáról szóló 37/2006. (XII.14.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Határozatok:
318/2007. (IX.19.) az Európai Gazdasági Térség (EGT) és
Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázat benyújtásáról
319/2007. (IX.19.) a Nagykunsági LEADER
akciócsoporthoz történõ csatlakozásról
320/2007. (IX. 25.) a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
321/2007. (IX. 25.) a MAGISZTER iskolaadminisztrációs
szoftver további alkalmazásáról
322/2007. (IX. 25.) a Kisújszállás II/a., II/b. és III/a.
öblözeteinek szennyvízelvezetése és a szennyvíztisztító
telepre TRFC pályázat benyújtásáról szóló 162/2006.
(VI.29.) számú önkormányzati határozat módosítására
323/2007. (IX. 25.) a Polgármesteri Hivatal belsõ szervezeti
tagozódásáról
324/2007. (IX. 25.) a pedagógusok számára díjazás nélkül
elrendelhetõ órák megszûnése és a feladatellátásban történt
egyéb változások óraszámokban megmutatkozó
költségvetési kihatásairól
325/2007. (IX. 25.) az Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény Kisújszállás alapító okiratának módosításáról
326/2007. (IX. 25.) a Költségvetési Szolgáltató Iroda által
üzemeltetett konyhák vállalkozásba adására, illetve a tárgy
szerinti közbeszerzési eljárás megindítására
327/2007. (IX. 25.) a Bursa Hungarica Felsõoktatási

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához
való csatlakozásról
328/2007. (IX. 25.) a LAJ keret felhasználásának pénzügyi
ütemezésérõl
329/2007. (IX. 25.) a városban található zugok (zsákutcák)
helyzetérõl
330/2007. (IX. 25.) az Észak-Alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett, önkormányzati utak fejlesztésére
vonatkozó pályázat (ÉAOP-2007-3.1.2.) beadásának
elõkészítésérõl
331/2007. (IX. 25.) város idegenforgalmi helyzetérõl, a
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ mûködésérõl, a marketing
feladatok végrehajtásáról szóló tájékoztatóról
332/2007. (IX. 25.) az Országos Csuhé- és Szalmafonók
Baráti Társaságával való együttmûködés tartalmának
kidolgozásáról, a kapcsolattartásról, valamint a baráti
társaság állandó kiállításáról
333/2007. (IX. 25.) a Nagykunságért helyi akciócsoportba
történõ belépésrõl
334/2007. (IX. 25.) a BCJ 587 forgalmi rendszámú IFA
tûzoltóautó értékesítésérõl
335/2007. (IX. 25.) Szabályzat az Önkormányzat által
alapított gazdálkodó szervezet vezetõ tisztségviselõi,
felügyelõ bizottsági tagjai és más, az alapító által
meghatározott vezetõ állású munkavállalói javadalmazása
módjának, mértékének fõbb elveirõl, annak rendszerérõl
szóló 101/2004. (V.27.) számú önkormányzati határozat
módosításáról
336/2007. (IX. 25.) a Kisújszállási Vízmû Kft. ügyvezetõ
igazgató állás betöltésérõl
337/2007. (IX. 25.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetõ igazgató állás betöltésérõl
338/2007. (IX. 25.) a Kisújszállás Városgazdálkodási Kft.
osztalék fizetésérõl szóló 211/2007. (V.29.) számú
önkormányzati határozat módosítására
339/2007. (IX. 25.) keresetlevél benyújtásáról
340/2007. (IX. 25.) Kisújszállás, Vásár u. 8. szám alatti,

3011 hrsz-ú ingatlan egy részének értékesítésérõl
341/2007. (IX. 25.) az önkormányzat közigazgatási területén
lévõ egyes utak tulajdonviszonyainak rendezésérõl
342/2007. (IX. 25.) a kisújszállási 2155/6 hrsz-ú, Piactéren
lévõ ingatlanra vonatkozó elõvásárlási jogról
343/2007. (IX. 25.) a 2007. évi ÚT-HÍD keretbõl
megvalósuló útfelújítási és járdajavítási munkák elvégzése
(II. ütem) tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására
* * *

A képviselõ-testület 2007. október 30-án (kedden)
13 órai kezdettel soros ülést tart a következõ
napirenddel:
- Tájékoztató a 2006/2007. tanév zárásáról és a
2007/2008. tanév kezdésérõl
Elõterjesztés
a
mezõõri
díjfizetés
idõarányosságáról; a külterületi önkormányzati
földutak helyzetérõl, karbantartásáról
- Elõterjesztés a Költségvetési Szolgáltató Iroda
szervezeti átalakítására
- Elõterjesztés az Észak - alföldi Operatív Program
keretében meghirdetett, önkormányzati utak
fejlesztésére vonatkozó pályázat beadására (ÉAOP 2007-3.1.2.)
- Elõterjesztés a Kisújszállási Csatornaberuházó
Víziközmû Társulat 2007. évi költségvetésérõl és
mûködésérõl
- Elõterjesztés pályázati lehetõségekre
- Elõterjesztés a megyei díjakra történõ javaslattételre
A képviselõ-testület nyilvános ülésén bárki részt
vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi
könyvtárban és a www.kisujsazlla.hu városi
honlapon megtekinthetõ.
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"Ezerkilencszázötvenhat, te csillag,
oly könnyû volt a nehéz út veled!
Nagyon soká sütöttél õsz hajamra,
ragyogj, ragyogj, ragyogj sírom felett."
- Faludy György -

Kisújszállás Város Önkormányzata
és a kisújszállási '56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából rendezendõ ünnepi megemlékezésre,
melyre 2007. október 23-án, kedden kerül sor.
10.00 órakor a Református templomban:
ÜNNEPI ISTENTISZTELET
Ünnepi istentiszteletet tart: Sípos Árpád lelkészelnök,
az '56-os Emlékek Ápolása Alapítvány elnöke
11.00 órakor a templom elõtti 1956-os emlékmûnél:
MEGEMLÉKEZÉS ÉS KOSZORÚZÁS
Ünnepi beszédet mond:
Takaró Mihály egyetemi oktató, irodalomtörténész,
a Magyar Reformátusok Világszövetségének fõtitkára
A megemlékezésen irodalmi
és zenei mûvek elõadására is sor kerül.
Közremûködik:
a Mellofon Fúvószenekar Szálkay János vezényletével

2007. oktober 6.
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, a 2007. évi munkaszüneti
napok körüli munkarendrõl szóló 4/2006. (IX. 28.) SZMM rendelet
szerint a 2007. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti
munkarendtõl való eltéréssel járó - munkarend 2007 októberében és
novemberében a következõ:
október 20. szombat
munkanap
október 22. hétfõ
pihenõnap
október 27. szombat
munkanap
november 2. péntek
pihenõnap
A rendelet alapján a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
- 2007. október 19-én pénteken a hétfõi
- 2007. október 20-án szombaton a pénteki
- 2007. október 27-én szombaton a pénteki
munkarendnek és ügyfélfogadásnak megfelelõen mûködik.
Ügyfélfogadási idõ - az Okmányiroda kivételével a Polgármesteri Hivatalban:
hétfõ:
péntek:

8.00 - 12.00 óráig 13.00 - 16.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig
---Ügyfélfogadási idõ az Okmányirodában:

hétfõ:
péntek:

7.30 - 12.00 óráig 13.00 - 16.00 óráig
8.00 - 12.00 óráig
---Dr. Kittlinger Ilona
címzetes fõjegyzõ

A konyhák vállalkozásba adásáról
Kisújszállás város címzetes fõjegyzõje
pályázatot hirdet
a Kisújszállás Város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési Osztályán
ügyintézõ munkakör betöltésére
Feladata: részvétel pályázatok készítésében, önkormányzati
beruházások, fejlesztések, felújítások elõkészítésében,
lebonyolításában, területfejlesztési, térségfejlesztési lehetõségek
feltárásában, közbeszerzési és beszerzési eljárások lefolytatásában.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- felsõfokú végzettség
- MS Office felhasználói szintû ismerete
Pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget igazoló okirat másolatát,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
Az állás 2007. november 1-jétõl tölthetõ be. A kinevezésre, a
besorolásra és az illetményre az 1992. évi XXIII. törvény
rendelkezései vonatkoznak.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2007. október 26.
(péntek)
A jelentkezéseket dr. Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ részére
lehet benyújtani. Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon:
(59) 520 230

A képviselõ-testület az augusztusi ülésén döntött arról, hogy a
jelenleg a Költségvetési Szolgáltató Iroda által üzemeltetett
kisújszállási gyermekélelmezési konyhákat 2008. január 1-jétõl
vállalkozásba adja. A szeptemberi testületi ülésre elkészült az
elõterjesztés, amely alapján a konyhák bérbeadására a késõbbiekben
üzemeltetõ (és bérlõ) vállalkozó kiválasztása érdekében
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A közbeszerzési eljárást
megindító ajánlattételi felhívás várhatóan 2007. október közepéig
megjelenik a Közbeszerzési Értesítõben. A részletes pályázati
feltételeket tartalmazó közbeszerzési eljárási dokumentációt az
Értesítõben történõ megjelenés napjától vásárolhatják meg az
érdeklõdõk a Polgármesteri Hivatalban.
Dr. Kui Gábor

Út- és járdafelújítások (II. ütem)
A képviselõ-testület az augusztusi ülésén indította útjára az ún.
ÚT-HÍD keretbõl megvalósuló út- és járdafelújítási munkák
elvégzése tárgyú közbeszerzési eljárását. Az eljárás során négy cég
nyújtott be ajánlatot. A legalacsonyabb összegû ellenszolgáltatást
mindkét rész tekintetében a GLOBAL-HOME-TRADE Kft. tette
ajánlatában, ezért õ lett a közbeszerzési eljárás nyertese. Akivitelezés
várhatóan október elsõ napjaiban megkezdõdik. A beruházás során
megvalósul a Zalka Máté út, Balassi Bálint út, Hunyadi út (Gyõrffi
úttól északra), Erdei Ferenc út zúzottkõvel történõ megépítése. Ezen
túl a város számos helyén, mintegy 544 m2 mennyiségben kerül sor
betonos járdák javítására.
Dr. Kui Gábor
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A Polgármesteri Hivatalról
2007. október 1-jétõl megváltozott a Polgármesteri Hivatal belsõ szervezeti tagozódása.

A Polgármesteri Hivatalban a következõ osztályok alakultak,
illetve mûködnek változatlan formában:
Gyámhivatal:
Változatlan feladattal és elhelyezéssel mûködik tovább a
Városháza emelet 29. számú irodájában, vezetõje Oláh Erika.
Igazgatási Osztály:
Igazgatási és Okmányirodai csoport szerinti bontásban látja el
feladatait, változatlan elhelyezéssel, az Igazgatási Csoport a
Városháza földszint 3. és 6. számú irodájában, az Okmányirodai
Csoport a 4. és 5. számú irodájában; az osztály vezetõje Nagy
Tünde.
Intézményi Osztály:
Újonnan megalakult osztály, fõbb feladatai az oktatási,
mûvelõdési, egészségügyi, szociális feladatok, civil
szervezetekkel való kapcsolattartás, önkormányzati rendezvények
elõkészítése, koordinálása, továbbá a városmarketing és a PR
tevékenység, elhelyezése a Városháza emelet 28. számú irodában
lesz, az osztály vezetõje 2008. január 1-jétõl Kocsisné Monoki
Julianna.
Pénzügyi Osztály:
Költségvetési és Adócsoportban végzi munkáját, amely a korábbi
feladatok mellett kiegészült a mezõõri járulék kivetésével és
nyilvántartásával kapcsolatos feladatokkal, melynek ügyintézõje
Harmati Sándorné; Városháza földszint, 1/A sz. iroda.
Az osztály elhelyezése változatlan, az Adócsoport a Városháza
földszint 1/A, 2., 2/A irodájában, a Költségvetési csoport a 11, 13.
14, számú irodájában, az osztály vezetõje Bögös Katalin.

Szervezési Osztály:
Változatlan feladattal és elhelyezéssel mûködik tovább a
Városháza földszint 15., 16., emelet 20. és 19. számú irodában,
vezetõje Kacsó Sándorné aljegyzõ.
Városfejlesztési Osztály:
Újonnan alakult osztály, fõbb feladatai a pályázatok elõkészítése,
a településrendezési feladatok, továbbá az önkormányzati
beruházások, fejlesztések és felújítások elõkészítése, lebonyolítása
(beleértve a tervek
készíttetését, engedélyeztetését, a
közbeszerzésekkel és beszerzésekkel kapcsolatos feladatokat) és
az informatikai feladatok.
Az osztály a Városháza emelet 24., 25. és 26. számú irodájában
került elhelyezésre, vezetõje dr. Kui Gábor.
Építési és Városüzemeltetési Osztály:
Újonnan alakult osztály, fõbb feladatai az építéshatósági ügyek
intézése, a lakásügyek, az elsõ lakáshoz jutók támogatása,
vagyongazdálkodási feladatok, a belvízvédelem, az utak, járdák
fenntartása, a közvilágítás, a környezetvédelem, a közlekedési
feladatok, az állategészségügyi feladatok.
Az osztály a Városháza emelet 21, 22. és 23. számú irodájában
került elhelyezésre, vezetõje Deméné dr. Demeter Judit.
Az új szervezeti struktúra a hivatalban létszámnövekedést nem
eredményezett. Az osztályokon dolgozó ügyintézõk nevét és
elérhetõségét és a hozzájuk tartozó részletes feladatokat a Kisbíró
következõ számában megjelentetjük, illetve a városi honlapon
közzétesszük.
Dr.Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ

Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
Önkormányzatunk döntött arról, hogy 2007-ben is
csatlakozik az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz. Erre a
célra 500.000 Ft-ot biztosít a jövõ évi költségvetésében.
Gönczi Károly települési képviselõ, a Mûvelõdési,
Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke felajánlotta a 2007. évi
II. negyedévi képvisleõi tiszteletdíját, 286.000.- Ft-ot a
pályázati támogatási összeg növelésére, amit a képviselõtestület köszönettel elfogadott. Így a pályázati keret összesen
786.000.- Ft.
E pályázat
a szociálisan hátrányos helyzetû,
felsõoktatásban, nappali képzésben résztvevõ fiatalok
tanulmányainak támogatását szolgálja. Az önkormányzat
elõnyben részesíti azon pályázókat, akiknél az egy fõre esõ
havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi
nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, azaz 40.695
forintot.

Pályázni továbbra is két kategóriában lehet:
- az "A" típus szolgál a már felsõoktatási tanulmányokat
folytató,
- a "B" típus a 2007/2008-as tanévben érettségizõ, vagy
már érettségivel rendelkezõ, továbbtanulni szándékozó,
felsõoktatási intézménybe felvételt még nem nyert
fiatalok támogatására.
A támogatott pályázók
- az "A" típus szerint 10 havi (a 2007/2008-as tanév II.
féléve és a 2008/2009-es tanév I. féléve),
- a "B" típus szerint 3x10 havi (a 2008/2009-es, a
2009/2010-es és a 2010/2011-es tanév) ösztöndíjra
jogosultak.
Pályázati kiírások és pályázati adatlapok a Városháza
portáján és 28. sz. irodájában kaphatók, a Városháza
hirdetõjében megtekinthetõk, továbbá a www.kisujszallas.hu
honlapról letölthetõk. Információ: Városháza, 28. sz. iroda,
telefon: 59/520-245.
(Szerk. - KMJ)
A pályázatok benyújtásának határideje 2007. október 31., az elbírálás határideje: 2007. november 28.
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Európa Díj középiskolánknak
A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium az Európai Unió közoktatási ajánlásainak
megvalósításában elért eredményeiért, az európai uniós értékek
népszerûsítéséért Jász-Nagykun-Szolnok Megye Európa Díja
kitüntetésben részesült. E díjat Fejér Andor megyei közgyûlési elnök
és dr. Bozsó Péter megyei fõjegyzõ adta át a szeptember 21-ei,
szolnoki Európa-napi ünnepségen az iskola képviseletében megjelent
Szabó Tamás igazgatónak és Szénási László igazgatóhelyettesnek.
Önkormányzatunk nevében az ünnepségen Kecze István polgármester
gratulált e rangos elismeréshez.
- Az Európa Díj elnyerése kapcsán
kérdeztük Szabó Tamás igazgatót:
milyen kihívásoknak, jelesül európai
uniós kihívásoknak kellett ahhoz
megfelelni, hogy ezt a díjat elnyerjék?

bizonyítják, 2003-ban országos döntõt nyert az egyik csapatunk, és
Európa-bajnoki döntõn vett részt Párizsban. A korábban kialakult
kapcsolatrendszerre építve vágtunk bele az oktatás módszertani
megújítását célzó HEFOP-pályázatunkba, amely a kompetencia alapú
oktatás iskolai bevezetését és terjesztését célozta. Ennek keretében az
Észak-alföldi régióban konzorciumvezetõként egyedüli iskolai és
óvoda központot mûködtettünk.
- Növekedett-e az iskola ismertsége és elismertsége a felsorolt
tevékenységek hatására?

Érdekes kettõsség figyelhetõ meg
ebben a kérdésben. Az oktatás
módszertani megújulását célzó
törekvések
eredményei
nem
jelentkeznek egyik pillanatról a
másikra. Hosszú folyamatról van szó,
Alehetõségeket kellett kiaknázni… Az
amelynek gyümölcse leghamarabb
Európai
Uniós
csatlakozással
négy év alatt érik be, így helyi szinten
számtalan forrás nyílt meg a
a fejlõdés - az eszközellátottság
közoktatás területén is, és a
javulását kivéve - nem túl látványos.
késõbbiekben még további pályázati
Másrészrõl külsõ elismertségünk
kiírások várhatók. Sajnos az érkezõ
gyorsan növekedett. Pályázatainkkal
pénzeket nem mindig arra lehet
kapcsolatban minden szinten
költeni, amire a legnagyobb szükség Fejér Andor megyei közgyûlési elnök átadja Jász-Nagykun- elismerõen nyilatkoztak. Kollégáink
lenne. Súlyos anomália például, hogy Szolnok Megye Európa Díját Szabó Tamás iskolaigazgatónak gyakorlatilag a fél országot bejárják;
sok iskolában nincs tornaterem, vagy a
képzéseket tartanak, más kollégákat
gyerekek az udvarra járnak WC-re, de modern számítástechnikai mentorálnak, különféle konferenciákon tartanak elõadásokat. Úgy is
eszközökre és interaktív táblára jó eséllyel pályázhatnak. Az eddigi fogalmazhatunk, hogy mivel az újításokat befogadók elsõ vonalában
pályázati kiírások - a hazai közoktatásra rossz fényt vetõ PISA-mérés voltunk, most mi közvetítjük az ismereteket a többi intézménynek.
eredményeibõl kiindulva - fõleg az oktatás módszertani megújítását Talán ennek is szólt a rangos elismerés.
célozták meg. Globalizálódó világunk számtalan új kihívást gerjeszt az
oktatással szemben, mi felismertük azt, hogy muszáj lépést tartanunk - Hogyan tudja az iskola, a tantestület megõrizni eredményeit, melyek
az ebbõl adódó társadalmi változásokkal. A mai kor felnövekvõ a jövõbeni terveik?
nemzedékének legnagyobb kihívása a mobilitás, ebbe beletartozik az
idegen nyelvek ismerete, az informatikai eszközhasználat, a Én úgy gondolom, hogy az irány, amit választottunk: jó. Az érettségi
megszerzett ismeretek alkalmazóképes használata és az is, hogy az követelményrendszere ma már az alkalmazóképes tudás használatát
egyén bármikor képes legyen a megújulásra. Mi azokat a pályázatokat preferálja, szövegértésen alapul és gondolkodtat, és mi ennek
részesítettük elõnyben, amelyek ebben segítették a munkánkat; szellemében készítjük fel diákjainkat. Az elmúlt évben többször volt
gyakorlatilag külsõ pályázati források bevonásával tudtunk "átesni" olyan érzésem, hogy túlerõszakoltak a változtatások, mert a pályázatok
egy jelentõs módszertani megújuláson, ráadásul úgy, hogy az iskola rövid kifutási idejûek, és így kevés ideje van a pedagógusoknak,
eszközparkját is fejlesztettük, technikai feltételek szempontjából az tantestületeknek alkalmazkodni az újításokhoz. Mi is sok tekintetben
egyik legjobban ellátott intézmény vagyunk a régióban.
elõreszaladtunk, és a pályázat lezárásával most van idõnk arra, hogy az
iskolai szervezeten belül helyére tegyük a dolgokat, a jól hasznosítható
- Milyen konkrét eredményeket ért el az
ismeretek adaptációját megtegyük.
iskola az elmúlt években, amelyek méltóvá
Ugyanakkor továbbra is nyitottak vagyunk
tették az Európa Díjra?
az "úttörõ" vállalkozásokra.
Végezetül hadd ragadjam meg az alkalmat,
A szakközépiskolai képzés megújítása
hogy köszönetet mondjak, és egyben
érdekében még az uniós csatlakozás elõtt
gratuláljak a díj elnyeréséért az
kapcsolódtunk a Világbanki Programhoz.
iskolaközösség minden tagjának. A
Mindig nagy súlyt helyeztünk a
fenntartónak a támogatásért, a szülõknek és
gyakorlatorientált
képzésre,
ennek
diákoknak a türelmükért, amivel a
érdekében pályáztunk a vállalkozói
bevezetéssel
kapcsolatos
kényelkészségek fejlesztése címen kiírt Phare
metlenségeket viselték, és a kollégáknak a
pályázatra, ahol konzorciumvezetõ iskola
bátorságukért
és
kreativitásukért.
voltunk. E tevékenységek eredméKöszönöm.
Az Európa Díj szép plakettje
nyességét diákvállalkozásaink sikerei
(Szerk. KMJ)
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Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 26.§-a értelmében üzlet, iroda és tárolás
céljára bérbe adja az alábbi ingatlanokat:
- Kisújszállás, Szabadság u. 1. szám alatt lévõ, összesen 58 m2
alapterületû gázfûtéses üzlethelyiséget, minimális 76.048,-Ft/hó
havi bérleti díjért.
A fenti üzlethelyiség jelenlegi állapotában bármilyen üzleti,
kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmas.
- Kisújszállás, Rákóczi u. 20. sz. alatt lévõ 1.137m2 terület
minimális 16.000,-Ft/hó bérleti díjért.
A fenti bekerített üres terület tárolásra, szabadtéri tevékenységre,
vállalkozásra alkalmas.
Az ingatlan és terület 5 év meghatározott idõre adható bérbe.
Használatba vételi díjat nem kell fizetni. Pályázni azok jogosultak,
akik a fenti helyiségben gyakorolni kívánt tevékenységek végzésére
engedéllyel rendelkeznek.
Az üzlethelyiség és a terület bérleti jogát pályázat útján lehet
elnyerni. Apályázók közül az részesül elõnyben, aki a legmagasabb
összegû bérleti díj megfizetését vállalja.
Pályázatokat 2007. október 12-én 16.00 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-nél (5310
Kisújszállás, Kossuth L. út 74. sz., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthetõ munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követõen 7.30-16.00 óra közötti idõpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az elõzetesen és a fenti határidõig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása:
2007. október 15-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 ügyvezetõ igazgató

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. 3. szám alatt lévõ 82,9 m2
alapterületû 2,5 szobás, komfortos lakásbérleményt minimális
28.186,-Ft/hó (340,-Ft/m2/hó) bérleti díjért.
A lakás 5 év meghatározott idõre adható bérbe, mely bérleti idõ
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 összegû bérleti díj megfizetését
vállalja.
Pályázatokat 2007. október 19-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 megtekinthetõ munkanapokon, elõzetesen történt
egyeztetést követõen 8.00-16.00 óra közötti idõpontban, a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. képviselõjével (telefon:
59/520-210, 520-215).
Farkas Sándor ügyvezetõ igazgató

2007. oktober 6.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen meghirdeti az
alábbi építési telkeket
1./ Kisújszállás, Rövid utca (hrsz: 1944/2)
800 m2 nagyságú "beépítetlen terület" megjelölésû ingatlan,
kikiáltási ára bruttó 400.000.-Ft
2./ Kisújszállás, Nefelejcs u. 13. (hrsz: 2515/1)
330 m2 nagyságú "beépítetlen terület" megjelölésû ingatlan,
kikiáltási ára bruttó 594.000.-Ft
A telkek beépítési lehetõségeirõl és az övezeti besorolásáról a
Polgármesteri Hivatal Építési és Városüzemeltetési Osztály Építési
és Gazdálkodási Csoportjától (Városháza em. 23. iroda) lehet
információt kérni.
Árverési elõleg: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes licitáló
esetében az árverési elõleg foglalóvá alakul át. A nyertes pályázó
a vételár fennmaradó részét egy összegben köteles megfizetni az
eladó részére az adásvételi szerzõdésben meghatározott
határidõre.
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 2007.
október 25-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 ingatlanok munkaidõben az alábbi telefonszámokon
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõek. A
pályázatokkal kapcsolatos további információ munkaidõben Rácz
Szilviától kérhetõ az 59/520-241 és az 59/520-250
telefonszámokon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti
határidõig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és
becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint
befizették az árverési elõleget.
Az árverési licit lebonyolítása:
1./ Kisújszállás, Rövid utca
2007. október 26. (péntek) 9.00 óra
2./ Kisújszállás, Nefelejcs u. 13.
2007. október 26. (péntek) 9.30 óra
Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Építési és Városüzemeltetési Osztály
Építési és Gazdálkodási Csoport

Kisújszállás Város Önkormányzata
bérbe adja az Illéssy u. 1. szám alatti ingatlant,
mely korábban a Fékon kazánházának
elhelyezését szolgálta.
Információ kérhetõ a következõ telefonszámon
Deméné dr. Demeter Judittól: 59/ 520-220
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Kisújszállás Város Önkormányzata nyilvános árverésen értékesíti:
Kisújszállás, Széchenyi u. 21. szám alatti 2629 hrsz.-ú 825 m2
nagyságú "lakóház, udvar, gazdasági épület" megjelölésû külön
bejáratú ingatlan 14/30-ad részarányát
Az ingatlan szabálytalan alakú telek, szilárd, aszfalt burkolatú (4es számú fõút) útról megközelíthetõ. Közmûbekötések: villany,
ivóvíz, földgáz és szennyvízcsonk az udvaron belül.
Kisújszállás, Széchenyi u. 21. szám alatti (14/30-ad részaránya)
ingatlan kikiáltási ára 4.405.833.-Ft + 881.167.-(ÁFA), összesen:
5.287.000.- Ft, azaz ötmillió-kettõszáznyolcvanhétezer forint.
Árverési elõleg: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes licitáló
esetében az árverési elõleg foglalóvá alakul át. A nyertes pályázó a
vételár fennmaradó részét egy összegben köteles megfizetni eladó
részére az adásvételi szerzõdésben meghatározott határidõre.
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 2007. október
24-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 szobájában. A
jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat ugyanitt lehet
beszerezni.
A pályázatokkal kapcsolatos további információ munkaidõben
Rácz Szilviától kérhetõ az 59/520-241 és az 59/520-250
telefonszámokon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti
határidõig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és
becsatolták a 2. számú mellékletben szereplõ nyilatkozatokat,
igazolásokat, valamint befizették az árverési elõleget.
Az árverési licit lebonyolítására 2007. október 25-én 9.00
órakor kerül sor. Helye: Városháza I. emelet 23. szoba.
Építési és Városüzemeltetési Osztály
Építési és Gazdálkodási Csoport

Meghívó
az Arany Diák Alapítvány Kuratóriuma
és az Arany János Általános Iskola
nevelõtestülete által megrendezésre kerülõ

ALAPÍTVÁNYI BÁLRA
Ideje: 2007. október 20. (szombat) 18.30 óra
Helye: központi épület (Kálvin u. 3.)

PROGRAM:
Táncbemutató
Arany János Pázmán lovag címû balladájának
feldolgozása a dráma szakkörösök elõadásában
Közben: nyitótánc
Az "Aranyos Tanulóinkért" Díj átadása
Vacsora, tombola, zsákbamacska

Díszvendég: Balázs Péter színmûvész
A bárban zongorista,
a bálteremben a Pop Secret Band együttes zenél.
Tánc reggelig
Belépõdíj: 2500,-Ft (22.00 óra után 1000,- Ft)
Szeretettel várjuk régi és új kedves vendégeinket!
Érdeklõdni lehet az 520-512-es telefonszámon.
Nagy Lajos igazgató

9. oldal
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Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen meghirdeti
az alábbi ingatlanokat
1./ Kisújszállás, Esze T. u. 23/a. (hrsz: 569/1) (Sallai Óvoda)
1.727 m2 nagyságú "Óvoda" megjelölésû ingatlan 2 db
felépítmény alapterülete: 415,6 m2, állaga átlagos. Az 569/2
hrsz.-ú ingatlant illetõ szennyvízvezetési szolgalmi joggal
terhelt.
Megközelítése: csapadékos idõben is járható kõzúzalékos útról.
Közmûbekötések: elektromos energia, ivóvíz, földgáz,
szennyvíz.
Kikiáltási ára bruttó 28.000.000.-Ft
2./ Kisújszállás, Vásár u. 25. (hrsz: 2077/1) (Rézmûves úti
Iskola) 2.193 m2 nagyságú "Általános iskola" megjelölésû
ingatlan felépítmény alapterülete: 950 m2 (ebbõl: 160,1 m2
beépítetlen tetõtér), állaga átlagos.
Megközelítése: szilárd, aszfalt burkolatú útról.
Közmûbekötések: elektromos energia, ivóvíz, földgáz,
szennyvíz elvezetése zárt tárolóba.
kikiáltási ára bruttó 50.000.000.-Ft
Árverési elõleg: a bruttó kikiáltási ár 20 %-a. A nyertes
licitáló esetében az árverési elõleg foglalóvá alakul át. A nyertes
pályázó a vételár fennmaradó részét egy összegben köteles
megfizetni az eladó részére az adásvételi szerzõdésben
meghatározott határidõre.
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 2007.
október 25-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 ingatlanok munkaidõben az alábbi telefonszámokon
történt elõzetes egyeztetést követõen megtekinthetõek. A
pályázatokkal kapcsolatos további információ munkaidõben
Rácz Szilviától kérhetõ az 59/520-241 és az 59/520-250
telefonszámokon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a
fenti határidõig írásban benyújtották az árverési jelentkezési
lapot és becsatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat,
valamint befizették az árverési elõleget.
Az árverési licit lebonyolítása:
1./ Kisújszállás, Sallai Óvoda
2007. október 26. (péntek) 10.00 óra
2./ Kisújszállás, Rézmûves úti Iskola
2007. október 26.(péntek) 11.00 óra
Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Építési és Városüzemeltetési Osztály
Építési és Gazdálkodási Csoport
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A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ programajánlata
2007. október 8. hétfõ, 15 óra, mûvelõdési ház:
Könyvbemutató
A GYEREK (a totyogóból óvodás lesz) címû új könyvét bemutatja
Konczné Bakos Mária védõnõ
2007. október 19. péntek, 15 óra, Nagykun klub:
Kemencés családi délután
Kézmûves játszóház, sütés-fõzés a kemencében, táncház,
Baboth Dóra mesemondó mûsora
A HEFOP 2.1.6. pályázati projekt
gyermeki szakmai csoportjának programja.

IV. Operett-est
Válogatás a legnépszerûbb operettekbõk, a legszebb áriákból.
A bérletek ára 4000 Ft, amelyek a mûvelõdési házban
igényelhetõk október 30-ig.
Hastánc tanfolyam
Minden kedden 18 órától a Nagykun Klubban
Jelentkezés a helyszínen
Részvételi díj: 1200 Ft/alkalom

2007. október 22. hétfõ, 16 óra, mûvelõdési ház:
Horváth György túrkevei képzõmûvész kiállításának megnyitója

2007. november 22. csütörtök, 19 óra, mûvelõdési ház:
ZORÁN koncert
Jegyek már kaphatók

2007. október 22. hétfõ, 21 óra, Nagykun klub:
MAGNA CUM LAUDE koncert
Belépõ: 1000 Ft

Kosárfonó tanfolyam indul
Kezdõknek és haladóknak
Jelentkezési határidõ: október 26., mûvelõdési ház

2007. november 9. péntek, 10 óra, és 14.30 óra, mûvelõdési ház:
Az egri Harlekin Bábszínház elõadása óvodásoknak és kisiskolásoknak
Roald Dahl: Szofi és Habó
Mi történik, ha egy Szofi nevû kislányt elrabolnak, és a rabló Hatalmas,
Azonáltal Barátságos Óriás, azaz HABÓ, akinél még hatalmasabb
óriások jelennek meg, akik mindenkire veszélyesek, de fõleg a
gyerekekre? Létezik-e, hogy egy kislány és egy óriás barátságot kössön,
és Álomországban Szusztündérekre és Lázványrévegekre vadásszanak,
hogy az álmok segítségével legyõzzék e vérszomjas óriásokat.

Pályázati felhívás

A Szolnoki Szimfonikus Zenekar bérletsorozata Kisújszálláson
Hangversenyek:

"Aranyszalma a karácsonyfán" címmel pályázatot hirdet az
Országos Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesület
és a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
Pályázni lehet különbözõ karácsonyfadíszek, adventi koszorúk,
kopogtatók, ablakdíszek, betlehemek készítésével.
Leadási határidõ: november 23., mûvelõdési ház

II. Klasszikus est
Mozart: A-dur hegedûverseny, Beethoven: V. szimfónia

FiberNet Ügyfélszolgálati Iroda a mûvelõdési házban
Kábeltelevízió, telefonvonal nélküli internet, telefonbekötési lehetõség
a város minden pontjáról.
Akciós bekötési lehetõségek október 31-ig
Szerzõdéskötés, részletes információ a mûvelõdési házban,
az alábbi idõpontokban:
hétfõ: 9-12 óra
kedd-csütörtök-péntek: 16-20 óra

III. Újévi koncert
Népszerû keringõk, polkák

Hívjon bennünket, igény esetén házhoz is kimegyünk.
Telefonos bejelentkezés: 520-672, 20/492-3594

I. Barokk est
Bach: h-moll szvit, Vivaldi: Évszakok, Albinoni: Adagio,
Handel: Vízizene

EBC*L, ECDL… Önnek van már?
Intézményünkben a képzési profilunkhoz igazodva egy új
európai szintû oklevél megszerzésére nyílik lehetõség. Az EBC*L European Business Competence* Licence- Egységes Európai
Gazdasági Oklevél. Az új oklevél Európaszerte ismert és elfogadott
bizonyítvány csakúgy, mint a már hazánkban is ismert ECDL
(számítógép-használói jogosítvány). A vizsgázók sikeres teljesítés
esetén kétnyelvû (magyar és német vagy angol) bizonyítványt
kapnak a gazdasági alapmûveltségükrõl.
Atapasztalatok azt mutatják, hogy a munkavállalók két, Európai
Unióban elismert bizonyítvánnyal (ECDL, EBC*L) még
sikeresebben tudnak elhelyezkedni a munkaerõpiacon.
Az EBC*L az alábbi elõnyökkel szolgál:
- bárki elsajátíthatja,
- az EBC*L diplomát egész Európában is elismerik,
- a tananyag elsajátítása tanulás vagy munka mellett is

elvégezhetõ - igény szerint a vizsgára felkészítõ tanfolyam
segítségével,
- igény szerint ajánlólevelet állítunk ki az EBC*L-t
végzetteknek, hogy ezzel is növeljük munkaerõpiaci
esélyeiket,
- az EBC*L diplomával rendelkezõk munkája
hatékonyabbá válik, s új lehetõségek nyílnak meg elõttük.
Bízunk benne, felkeltettük érdeklõdését! Várjuk jelentkezésüket!
Ami az informatikában az ECDL,
az az üzleti életben az EBC*L!
Bõvebb felvilágosítás érdekében keresse szakoktatóinkat:
Süveges Ferenc projektvezetõ és EBC*L oktatótanár 06/70-77-49-041
Hírmondóné Tõkés Erzsébet
EBC*L oktatótanár 06/70-34-49-062
Papp Erika Magdolna
EBC*L oktatótanár 06/30-68-43-596
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Októberi programok

A “Batthyány emlékezete” programsorozat rendezvényei:

A NAGY OLVASHOW programsorozat rendezvényei:

6-tól: Kiállítás a Városháza dísztermében
6-12-ig Reformkori ízek a Horváth-kert vendéglõben
15-én Civil szomszédolás a 48-as Olvasókörben
Esszéíró pályázat középiskolásoknak
Írásbeli feladatlap középiskolásoknak és felnõtteknek
Illusztrációs pályázat - minden korosztálynak
A TV KISUJ-ban KVÍZ játékkal és dallal, verssel emlékezünk
a forradalom és szabadságharc eseményeire
Könyvajánló és 48-as emlékhelyek bemutatása a könyvtár honlapján

5-én 9 órakor: játékos vetélkedõ óvodásoknak, 14 órakor: Irodalmi 7 próba
1-2. és 3-4. osztályosoknak,
7-én: KÖNYVES VASÁRNAP: LEG-ek köszöntése, ingyenes
szolgáltatások, GENERÁCIÓK vetélkedõje
8-12. között: számítógépes tanfolyam
10-én: Babaolvasó füzet és jegy átadása, könyvbemutató Konczné Bakos
Mária védõnõvel és a Csukás Mesesarok átadása

A programsorozat támogatója:
Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet
Nemzeti Évfordulók Titkársága

"A könyvtár uniós információtár"
programsorozat rendezvényei:
Kalandozzunk Európában - feladatlap alsós tanulóknak
11-én: Idõsek klubjainak találkozója
18-án: Regionális uniós közkönyvtári konferencia
31-én: Beszélgetés a nõi esélyegyenlõségrõl
Vendégünk Fodor Andrea,
a szolnoki Esélyek Háza vezetõje
EU KVíZ a TV KISUJ-ban

Segítünk! Segíthetünk?
- az esélyegyenlõségi projekt programsorozat rendezvényei:
8-án: Népi mesterségek - szalmafonás és táncház a Tájházban
25-én: Gyûjtõmunka (Szolnok hírességei), látogatás a megyei könyvtárban
A programsorozat támogatója:

A programsorozat támogatója:
Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma

Köszönet a felajánlott dokumentumokért Szenti Ernõ, Oros István, dr. Bartha
Júlia, Papi Lajos, Békési Józsefné, Tóth Jánosné kedves olvasóinknak.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Rácz Irénnek (Túrkeve), aki a a
könyvtárunk által 1990-ben szervezett versíró pályázat nyerteseként faliórát
ajándékozott a könyvtárnak.
Gubuczné Tomor Mária igazgató

Könyvbarátok figyelmébe
Az elmúlt hetekben városunkban két szép, színes és
fekete-fehér fotókkal is gazdagon illusztrált új
helytörténeti
dokumentumokat,
érdekességeket
tartalmazó könyv is megjelent. Megismerve mindkettõt,
ezúton is szívesen ajánlom valamennyi könyvbarát
figyelmébe és könyvespolcára.
Augusztus végén került ki a nyomdából Losonci
Miklós A Nagykunság szobrásza Papi Lajos c. könyve.
"A Papi Lajosról készített monográfia igényû dolgozat
sok érdekes, tanulságos megállapítást tartalmaz,
nemcsak a mester dolgairól, de általánosabb érvényû
szellemtörténeti problémákról is" - írja többek között
Pogány O. Gábor a szerzõ megjelent tanulmányáról. A
városunk
jeles
szobrászmûvészének
életútját,
munkásságát felölelõ könyvet fia, Papi Lajos fotómûvész
szerkesztette.

Szeptember közepén a Kun Viadal egyik programjaként
Elek György újságíró mutatta be az érdeklõdõknek dr. Bartha
Júlia Nagykunsági néprajzi tanulmányok címû könyvét.
Ennek elõszavában a szerzõ így ajánlja kötetét az olvasóknak:
"Ebben a kötetben olyan tanulmányok kaptak helyet, amelyek
az elmúlt tíz év kutatásainak egy-egy szeletét ölelik fel,
elsõsorban a szellemi kultúra területérõl. Mindegyik megjelent
más múzeumi évkönyvben vagy tematikus kötetben, ezek
azonban csak a szûk szakmai körök számára elérhetõk. Éppen
azok nem jutnak hozzá, akiknek szól."
Végezetül a versbarátoknak hadd ajánljam figyelmébe
Szenti Ernõ kisújszállási költõ legújabb verseskötetét is,
amely A körkérdés vége címmel a Széphalom Könyvmûhely
kiadásában jelent meg.
Mindhárom könyv megvásárolható a könyvesboltban.
Ari Géza
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Tizedik Kun Viadal Kisújszálláson
"Bölcs embernek ló való, mert
lóvá tesz az ember, s emberré a ló."
Jókai Mór
Szeptember 14-én, õszi verõfényben
kezdõdött Kisújszálláson a X. Kun Viadal. A
megnyitóra a Városháza kertjében Tápai
Antal szobrászmûvész elsõ világháborús
lovasszobra elõtt sorakoztak fel az indulók:
29 lovas- és 38 gyalogos íjász a város
érdeklõdõ közönsége elõtt. A közönség
sorában a kun városok küldöttei között láttuk
a kazak nagykövetség fõtanácsosát is.
A gyülekezõ közönségnek a Nagykunsági
Találkozóra érkezett tárogatómûvészek adtak
ízelítõt tudásukból. A lovas és gyalogos
hagyományõrzõket Kovács Sándor, JászNagykun-Szolnok megye közgyûlésének
alelnöke köszöntötte. Ezután a menet a város
fontosabb útvonalán hintók kísérete mellett
érkezett a Horváth tanyára, a verseny
színhelyére.

A tanya bejáratánál a kunok kapujának felavatására
került sor. A két egymásra dõlõ, egymást támasztó,
erõsítõ fa a kun és magyar nemzet összetartozását
szimbolizálja, az ágak találkozásánál lévõ kereszt pedig
az összekapcsoló keresztény hitet, a kunok
kereszténnyé válását jelképezi.
Az avatóbeszédet Varga Mihály országgyûlési
képviselõ mondta. Örömét fejezte ki, hogy Horváth
György elsõ újkori kunkapitány felvállalta a lovas
hagyományok ápolását, a tradíciók õrzését és
újrateremtését. Hogy immár tíz év óta a Kunság és
környékének versenyzõi, lovas- és gyalogos íjászok,
fogathajtók
vállalkoznak
a
versenyre,
a
megmérettetésre. Ezzel nemcsak maguknak, hanem
több ezer embernek is örömet szereznek évrõl-évre.
Az avató beszéd után a verseny támogatói
emlékszalagokat kötöttek a jelképes kapura.
Ezután Csörögi Gábor tanár úr tartott a rovásírás

történetérõl bemutatót a tanyán felállított jurtában,
majd dr. Bartha Júlia etnográfus "Nagykunsági néprajzi
tanulmányok" címû könyvének bemutatójára került sor.
Az elsõ nap a résztvevõk és támogatók közös
vacsorájával zárult.
Szeptember 15-én rövid megemlékezéssel kezdõdött
a lovasíjász verseny. A résztvevõk megemlékeztek a
pozsonyi csata 1100 éves évfordulójáról és Árpád
fejedelem haláláról. Egy felnyergelt lovat vezettek
színre, árpádsávos zászló kíséretében, az emlékezõ,
méltató beszédet dr. Bartha Júlia mondta.
A nap lovas- és gyalogos íjászok versenyével telt el.
Majd csatacsillag, szablya, kelevéz ügyességi verseny
és lovas birkózás következett.
A mûsort Krekács Zoltán solymászbemutatója és
kutyás ügyességi verseny színesítette.
Ezen a napon került sor a Tárogatósok Nagykunsági
Találkozójára és a résztvevõk gálamûsorára.
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Tizedik Kun Viadal Kisújszálláson
A
lovasíjász
versenyt
Kõszegi
Ádám
békési
versenyzõ nyerte, de a harci
eszközök nagyszerû használata
után
Czuczi
Zoltán
kunszentmártoni versenyzõ lett
a kun vitéz; egy évig viselheti e
megtisztelõ címet.
A történelmi gyalogosíjász
verseny férfi gyõztese Zajacz
Gábor besenyszögi versenyzõ
lett, fia a gyermekek versenyét
nyerte meg. A hölgyeknél
Varga Károlyné békési, a
lányoknál Raczkó Viktória
karcagi, a fiúknál Tokaji Ádám
törökszentmiklósi induló nem
talált legyõzõre. A lovas
birkózást
Szûcs
Gábor
kisújszállási versenyzõ nyerte.
Az este a Csík zenekar által
kísért mulatsággal zárult.
Vasárnap, szeptember 16-án, a helyi Mellofon
Fúvósegyüttes ébresztette a várost és a Horváth tanya
vendégeit.
A fogatok versenyét Kecze István polgármester
nyitotta
meg.
Póniés
kettesfogathajtók
akadályversenyére és vadászhajtásra került sor.
Közben két "mûfajban" köles- és tésztaételek,
valamint húsételek fõzõversenye zajlott huszonhárom
versenyzõ között. Volt malacfogó verseny, kézmûvesek
kirakodó vására, lovashuszártánc-bemutató, szimultán
sakkverseny és tombolasorsolás, amelyen egy csikó
volt a fõdíj.
A kettesfogathajtók akadályhajtását Sál Pál
kenderesi, a kettes vadászhajtást Kovács István
abádszalóki versenyzõ nyerte.

A póni akadályhatás gyõztese ifj. Kóré Lajos
kisújszállási, a póni vadászhajtók legjobbja Nagy
Sándor kisújszállási versenyzõ lett.
A fõzõverseny fõdíját babgulyással Tóth József
kisújszállási tanár nyerte.
A Nagykun Nádor Huszár Bandérium lovas táncát
négy férfi és négy lovas hölgy mutatta be Horváth
György fõkapitány vezetésével és ezért a Kunszövetség
különdíját vehette át.
A versenyzõkhöz és a nagyszámú közönséghez, akik
közül sokan a fõzõverseny résztvevõinek remekeit
fogyasztották ebédre, kegyes volt az idõjárás.
"Jövõ szeptemberben ugyanitt" köszönéssel
búcsúztunk a versenytõl és azzal az óhajjal, hogy 2008ban szívesen látnánk versenyzõket a Jászságból és a
Kiskunságból is.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester
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Automaister Magyarországon: elsõként Kisújszálláson
Tovább bõvítette kínálatát városunk egyik legdinamikusabban
fejlõdõ vállalkozása, a Sándor Service. Szeptember 17-én itt nyitotta
meg kapuit Magyarországon elõször a német Automaister
márkafüggetlen szervizhálózat.
Azzal, hogy a Sándor Service tagja lett ennek az Európa már öt
országában mûködõ hálózatnak, az eddigieknél még színvonalasabb
szolgáltatást tud nyújtani az autósoknak. Az Automaister
"mûhelykoncepciójának" lényege, hogy tagjai lépést tartsanak a nagy
márkaszervizekkel, széles kapcsolatrendszerük révén tudják
biztosítani mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket a
márkahálózatok tagjai tudnak importõreik révén, ezzel együtt teljes
körû, gyors és minõségi szolgáltatást nyújtsanak.
A profilbõvítés megnyitásaként rendezett ünnepségen Kecze
István polgármester jókívánságaiban sikert jósolt, amikor így
fogalmazott: "Az Automeister, de a Sándor Service is alapvetõen
annak köszönheti sikerét, amit Henry Fordtól megtanulhatunk: "Ha
van egy titka a sikernek, akkor az abban rejlik, hogy képesek legyünk
más ember szemszögébõl nézni a dolgokat, ugyanúgy, mint a

sajátunkból." Arról van tehát itt szó, hogy legyen képes a szolgáltató,
azaz a munkaadó, vállalkozó annak szemével is látni, akinek kínál,
sõt a ne csak az ügyfelei bõrébe, hanem az alkalmazottai helyzetébe
is bele tudja képzelni magát."
(Szerk.)

Mitja Bartsch, az Automaister tulajdonosa Kecze István polgármesterrel
átvágja az avatószalagot. Középen Sándor Ferenc vállalkozó

Kisújszállási lovagok Olaszországban
Közel egy évtizede már, hogy pár lelkes fiatal Pádár Gyula
vezetésével megalapította a kisújszállási Szabad Lovagok Rendjét.
Ez idõ alatt folyamatosan fejlõdtek mind harci tudásban, mind
felszereléseikben: a csapat legrégibb, legkitartóbb tagjai páncélt
hordanak és biztosan bánnak valamennyi fegyverrel. Sok-sok éve
rendszeres fellépõi az országszerte nagy sikerû Visegrádi
Palotajátékoknak is. Ebben az évben pedig megtörtént a nagy áttörés
is: a rend külföldi meghívást kapott az olaszországi Lanciano
városába.
A meghívás, mint azt Cseke László, a magyar haditorna egyik
legismertebb alakja mondta, az idei visegrádi palotajátékokon
nyújtott kimagasló teljesítmény eredménye. Az idei visegrádi
fellépésre közel 90 fõvel érkeztek a kisújszállásiak. A bemutatott
csatajelenetben számos páncélos, számszeríjász és ágyú is helyet
kapott - a közönség és a szervezõk nem kis megelégedésére. A cseh
lovagok a korábbi években is többször kifejezték elismerésüket
Pádár Gyula kiváló páncéljai és csapata láttán, de meghívásaik
csupán ígéretek maradtak. A külföldi meghívás végül mégis utolérte
a Szabad Lovagokat: egyhetes olaszországi útra és fellépésre kaptunk
lehetõséget a visegrádi Szent György Lovagrenddel karöltve.
Augusztus 28-án a rend 17 tagja indult el Kisújszállásról a
Dunakanyarba, hogy Visegrádról a Szt. György-lovagokkal közösen
képviselje hazánkat az olaszok elõtt. A közel egynapos buszozást
azonban nem a pihenés követte: még aznap fellépést adtunk a közeli
fõtéren.
Az elkövetkezõ két nap hasonló módon telt el. Az esti fellépések
a fõtéren kezdõdtek, ahol a Szabad Lovagok és a visegrádiak
felváltva adták elõ bemutatóikat: a kisújiak a korábbról ismert és
nagy sikert aratott számszeríjászatot, melyben a célt a páncélosok
képezték, illetve a látványos, kemény párviadalokat. A közönségnek
azonban a lovagok jelenléte is elég lett volna: számukra a páncélok
teljesen új élményt jelentettek, korábban csak képeken láthatták
azokat. A csodálkozó és vidám tekintetek egyértelmûen jelezték,
hogy óriási sikert arattunk.

A szombati napon hosszabb útra mentünk: hajnalban Rómába
indultunk. A rendelkezésünkre álló kevés idõ ellenére sikerült
megtekinteni Róma számos nevezetességét: a Colosseumot, a Forum
Romanumot, láthattuk a Trevi-kutat és a Spanyol Lépcsõt.
Lancianóban az esti fellépés a már megszokott módon folyt: a fõteret
követõen azokra a kisebb terekre, utakra mentünk, ahol éppen
összegyûltek a lancianoiak.
Ugyanakkor a pénteki és szombati fellépések már nem csak az
utcán játszódtak: a középkori hídon, a lovagteremben is tartottunk
bemutatót, ahol a közönséget a városi elõkelõségek, a polgármester
és a fõtámogatók adták. Külön megtiszteltetés volt õket
szórakoztatni.
A vasárnap délelõttöt Lanciano megtekintésével töltöttük.
Nevezetes hídjának alapja római eredetû, erre épült a középkorban
egy fedett híd, végül pedig egy katedrális. Az egész várost áthatja a
történelem, a jellegzetes, szûk olasz utcáktól kezdve egészen a
középkori belvárosig, városházáig.
Az utolsó, igazán nagy erõpróba a vasárnapi fellépés volt. A már
mindennapos módon történõ fellépés után egy 3 km-es felvonulás
várt ránk. Maga az alkalom a középkori vásárokkal összefüggõ
hivatalnok megválasztásának az ünnepe. Ez a cím napjainkban is
nagy megtiszteltetés, megválasztása Lanciano legnagyobb ünnepei
közé tartozik. A hosszas, középkori módon megtartott ceremóniát a
magister ünnepi menete követi körbe a városon, ennek a díszes
társaságnak lehettünk tagjai mi is. Akörmenet a fõtéren végzõdött, és
megkezdõdött az ünneplés: tûzzsonglõrök, gólyalábas
mutatványosok és gyönyörû tûzijáték várta a nagyérdemût - és a
fellépõket. A finálé egyszerûen kiváló volt.
A magyarokra azonban egyelõre nem a pihenés várt, hiszen az
indulás elõtt még össze kellett pakolnunk. Újabb egy napos buszozás
után szeptember 4-én hajnalban értünk vissza Kisújszállásra.
Az egész csapat büszke lehet arra, amit itthon és most már
külföldön is nyújt, nyújtott. A kisújszállási Szabad Lovagok Rendje
ismét tovább öregbítette saját, városa és a magyar haditorna hírnevét.
A Szabad Lovagok Rendjének nevében: Ifj. Ágotai Tibor, herold
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Utószó a nyári szünethez
Ma egyre fontosabb, hogy a családok anyagi
lehetõségeitõl függetlenül kevesebb gondoskodást kapó
gyermekekre a város, az iskola is ne csak az oktatás
hónapjaiban, hanem a tanítási szünetben is odafigyeljen.
Nagy örömömre szolgál, hogy a nyári hónapok alatt is
folyamatosan biztosítottunk elfoglaltságot, szórakozási
lehetõséget tanítványainknak.
Összesen hét táborban mintegy 150 mostani és egykori
tanítványunk vett részt felkészült kollégák vezetésével
(akik nyári szabadságuk egy részét áldozták a táborok
szervezésére), lelkes szülõk segítségével. A természetjáró,
a nomád evezõs, a dráma, a történelem, a kerékpáros, az
erdélyi és pacséri táborok reményeink szerint maradandó
élményt jelentettek a gyerekeknek és felnõtteknek is. Az
önkormányzat és az Arany Diák Alapítvány táborokhoz
nyújtott támogatását köszönjük.
Nyári
tábornak
is
mondhatnánk,
akár
gyermekfelügyeletként is "könyvelhetnénk", de leginkább
a hasznos és tevékeny idõtöltést jelenti a hagyományos
városszépítõ tábor, ahol az Arany iskola 11 pedagógusa és
26 tanulója vett részt értéket teremtve és õrizve a városban.
Legalább ilyen fontosnak tartom, hogy a hátrányos
helyzetû, nyári ingyenes étkezésben részesülõ
gyermekeknek is tudtak iskolánk pedagógusai az
önkormányzat Bûnmegelõzési és Közbiztonsági
Bizottságával együttmûködve egy hétig értelmes
napközbeni elfoglaltságot biztosítani.
A szülõket már egyszer említettem. Ismét a köszönet
hangján kell szólnom akkor, amikor a július hónapban
szervezett "Nyitott kapuk" programról írok. Ennek
keretében minden nap 16 és 21 óra között a szülõi
munkaközösség egy-egy tagja, illetve néhány kollégánk a

nyári szabadsága alatt vállalta (mert mi tanév közben nem
vehetjük ki szabadságunkat), hogy iskolánk sportudvarán
ügyeletet tart. Így vált lehetõvé sok fiatal számára, hogy a
nyári szünet alatt a városban egyedül használható
szabadtéri kosárlabdapályán sportoljon. Köszönet illeti a
kaput nyitó technikai dolgozókat is, akik munkaidejükön
kívül vállalták ezt. A VG Kft. hétköznapokon, a Kálvin
utcai pizzéria hétvégéken biztosította, hogy WC-jüket
használhassák a sportolni vágyók. Jövõre szeretnénk egész
nyárra biztosítani ezt a lehetõséget. Kérem, csatlakozzanak
a szülõk kezdeményezéséhez minél többen, akár kis
bajnokságok beindításával is.
Az elõzõ tanév végén kezdõdött és augusztus 31-én
zárult az a használt gumiabroncsgyûjtõ akció, melynek
során iskolánk tanulói és a minket segítõ termelõ
szervezetek, szülõk mintegy 85 tonna hulladéktól
szabadították meg Kisújszállást és környékét.
Különösképpen köszönjük a Gyõri Motor Szerviznek, a
Nagykun 2000 Mg. Rt.-nek, a Rozsdás Kft-nek, a Kederes
2006. Kft.-nek, Nagy Károlynak, az örményesi és az
ecsegfalvi mezõgazdasági szövetkezeteknek, helyi
vállalkozóknak a segítséget. A diákönkormányzat és az
Arany János DSE mellett a bevételbõl a tanulók, osztályok
is részesültek. A versenyben iskolánk második helyezést
ért el, egyelõre még nem tudjuk, hogy sikerül-e így
kézilabdapályánkat gumiborítással ellátni, de az akciót
meghirdetõ céggel közösen keressük ennek lehetõségét.
Nem szünetelt tehát a gyermekekkel való
kapcsolattartás nyáron sem. Köszönöm minden
közremûködõnek az önzetlen segítségét. Bízom benne,
hogy a következõ nyár is hasonlóan színesen telik.
Nagy Lajos igazgató

Kelet-kupa Motocross Verseny Kisújszálláson
Kellemes õszi idõ, népes mezõny, jó szervezés, igazi
motoros hangulat jellemezte 2007. szeptember 8-án a
város határában lévõ pályán tartott Kelet-Kupa Motocross
Versenyt. Az egész nap zajló versenyre az ország
legkülönbözõbb részébõl érkeztek versenyzõk, szerelõk,
szervezõk s népes szurkolótábor is. Mindezt lakó és
szervizkocsik sokasága is jelezte. A szervezõ házigazda
Kisújszállási Technikai Sportklub minden benevezett
versenyzõt vendégül is látott, finom csülökpörkölttel.
Nyolc versenykategóriában összesen 76 motoros szállt
nyeregbe. A legfiatalabb versenyzõ hatéves volt, a
legtapasztaltabb motorosok a senior kategóriában
bizonyították, hogy õk is felkészültek a megmérettetésre.
A kisújszállási versenyzõk több kategóriában is az
élmezõnyben végeztek, köztük Györgyi Bálint, Czinege
Attila, Gyõri István, Földvári Gábor, Rácz Mihály.

Fõbb eredmények:

50-65 cm3 kat:
85 cm3 kat:
125 A kat:
125 B kat:
250 kat:
EXTRA kat:
Senior 125:
Senior 250:

1. Jani Zoltán (Algyõ)
50 pont /KTM/
1. Kovács Gábor (Salgótarján) 50 pont /Honda/
5. Györgyi Bálint (Kj.)
32 pont /TM/
1. Krajcsó Attila (Békéscsaba) 50 pont /Suzuki/
1. Borbély Tamás (Miskolc) 47 pont /Suzuki/
1. Jaksi Csaba (Nyíregyháza) 50 pont /Suzuki/
4. Czinege Attila (Kj.)
30 pont /TM/
1. Tóth Martin (Eger)
47 pont /Yamaha/
5. Gyõri István (Kj.)
32 pont /TM/
1. Polgár Gergely (Gyula) 47 pont /Yamaha/
4. Földvári Gábor (Kj.)
34 pont /KTM/
1. Csomós Géza (Gyula) 50 pont /KTM/
4. Rácz Mihály (Kj.)
36 pont /Yamaha/
Ari Géza
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"Höcögtetõ" ("Hõc, hõc, katona, ketten ülünk egy lóra!")
A fiam, Mátyás kétéves. Amikor megszületett, megfordult a
fejemben, hogy szülésznõ leszek, aztán párhónappal késõbb védõnõ
akartam lenni. (Gondolom, ez másnak is eszébe jutott már elsõ gyermeke
születésénél!) Mindenáron valami olyan foglalkozást kerestem volna
magamnak, ami a legkisebbekhez áll legközelebb. Persze hamar
ráébredtem, hogy se védõnõ, se szülésznõ nem leszek (egyelõre)…
Találtam viszont valami mást! Sok helyen olvastam, hallottam
foglalkozásokról, amelyek a 3-4 év alatti kisgyermekeknek és szüleiknek
szólnak. Természetesen (sajnos) nem itt vidéken, hanem Budapesten és
környékén vagy nagyobb városokban. Egy barátnõm hívta fel a
figyelmem egy ilyen foglalkozásra, melynek a vezetõjénél aztán
elvégeztem egy módszertani tanfolyamot Budapesten. Megtanultam,
hogyan is kell egy ilyen foglalkozást felépíteni, mi legyen a "tananyag",
hogyan varázsoljam el a szülõk segítségével a "célközönséget", majd
kipróbáltam, és mûködik!
HÖCÖGTETÕ lett a foglalkozás neve.
Maga a kifejezés is játékos (ölbeli játék, a dajkarím, dajkadal egyik
típusa), ezért választottam ezt a nevet. A foglalkozásokon körben ülünk a
szõnyegen, széken, aztán kicsit sétálunk
is, tanulunk mondókákat, dalokat,
népdalokat, ölbeli játékokat. Mindezt a
gyerekek bevonásával, ha hagyják
magukat... Megszólaltatom a hegedût,
furulyát,
néha
valami
kisebb
ütõhangszert. A gyerekek, ha nem is
figyelnek, körülveszi õket a zene, a
mondóka, a tapsolás, ha nem is vesznek
részt benne, megismerkednek velük.
Célom az, hogy a szülõk megtanulják az
általam válogatott "tananyagot", és otthon
folytassák ezt gyermekeikkel: a
pelenkázás, hajmosás, törülközés, vagy

bármely napi teendõ is sokkal élvezetesebb, mókásabb a gyermeknek, ha
anya vagy apa mondókázik, énekel közben. Bevallom, Mátyással elég
sokat gyakoroltam már: hogy szereti, amikor "kátyúzunk", "sík, sík,
sík…"-ozunk, "hóhahó"-zunk, és hányszor mondja, hogy MÉG!
Kifulladásig. Sokszor észreveszem, hogy valami mondókafélét
halandzsázik, "énekel".
A játék és éneklés a "dajkálás" jellemzõ és fontos tulajdonsága, hogy
azonos idõben több érzékszervet von be egyazon cél érdekében: segíti a
gyermeket önmaga és a külvilág megismerésében, segíti a beszédtanulást,
a mozgásfejlõdést, a bizalmi-érzelmi viszony kialakulását, fejlõdését ...
Nem szeretnék tudományos magyarázatokat adni, miért jó, ha
játszunk, énekelünk, szülõnek, gyermeknek egyaránt. Vannak
szakirodalmak, melyekben bárki utánanézhet. Az a gondolat viszont ma
is nagyon idõszerû, melyet Kodály Zoltán sok-sok évtizeddel ezelõtt
fogalmazott meg: "Nagy a játék tisztán emberi értéke, fokozzák a társas
érzést, életörömet. A mai gyerek koravénsége ellen nincs jobb orvosság.
Nálunk már az óvodából kinõtt gyermek sem igen tartja magához valónak
a játékot. Ne hagyjuk annyiban. Bátorítsuk fel a nagyobbakat is: ne
restelljék, ha kedvük telik benne. Minél hosszabb a gyermekkor, annál
harmonikusabb és boldogabb lesz a
felnõtt élete."
Kiket várok? Alsó korhatár
valójában nincs, hiszen, már a
"pocaklakó" is hall. Egészen hároméves
korig lehet jönni a kicsikkel, vagy amíg
óvodába nem kerülnek.
Kedves Kismamák, Szülõk!
Játsszunk együtt hétfõ délelõttönként 10
órától a Mûvelõdési és Ifjúsági
Központban!
Családi belépõ: 400 Ft,
bérlet (5 foglalkozásra): 1800 Ft.
Hodos Szilvi népzenetanár

"Ipar által viruljon a haza"
Ez a mondás díszíti édesapám géplakatosvizsga-bizonyítványát
1924-bõl.
Több õsöm az 1800-as évek elejétõl céh- vagy ipartestületi tag volt
Kisújszálláson és Mezõtúron, így elkötelezettje vagyok Kisújszállás,
szülõvárosom iparának, annak fejlõdésének, megmérettetésének.
Ilyen megmérettetésre került sor 2007 szeptemberében, most már
hetedik alkalommal, mikor 28 vállalkozó, szolgáltató, kézmûvesek és
kisiparosok termékeikbõl kiállításon adtak ízelítõt a város érdeklõdõ
közönségének. Illetve nemcsak a közönségnek, hanem az iskoláknak és
fõleg a pályaválasztóknak, hiszen ezeknek a fiataloknak az érdeklõdését
megmozgatva, felkeltve nevelhetik ki a
jövõ iparos nemzedékét, az utánpótlást.
Ilyen dicséretes kezde-ményezés,
illetve ma már hagyomány volt ez a
kiállítás.
Mindenki talált érdeklõdésének
megfelelõ kiállítóra, akár az ipar (fafém) területérõl, akár az élelmiszeripar,
ruhaipar, kézmûipar volt az érdeklõdési
köre vagy éppen a szolgáltatások.
Szórólapokkal, ismertetõkkel, névjegykártyákkal tették színvonalasabbá,
ismertebbé tevékenységüket a betérõknek.

A nagyobbak az ipari üzemek, szolgáltatók felhasználva az Internet adta
lehetõséget, tevékenységüket ott is propagálják, próbálva kitörni az
ismeretlenségbõl, a világba kiáltva, hogy õk is itt vannak, vállalkozni,
szolgáltatni akarnak.
A jó szervezés elsõsorban az Ipartestület vezetõségét dicséri, a jó
feltétel a mûvelõdési házat és a város vezetését, akik a felújítással méltó
környezetet teremtettek a kiállítás részére. Dicséretes bátorság a kiállítás
résztvevõi részérõl, hogy mertek a nagyközönség elé állni termékeikkel,
tevékenységeikkel, vállalva a megmérettetést.
A látogató közönségnek a vendégkönyvi beírások alapján tetszett a
kiállítás, dicsérték a színvonalát, és a
következõ években is várják az újabb
kiállításokat és az eddig nem
jelentkezett
kiállítókat,
mert
Kisújszállás lakossága szereti a szépet,
és tudni szeretné, hogy iparosaink,
szolgáltatóink mit csinálnak és mit
tudnak.
Gratulálunk, jó egészséget, jó
munkát, sok megrendelõt és jó
üzleteket kívánunk iparosainknak,
szolgáltatóinknak, kézmûveseinknek.
Kovács József nyugalmazott
konzervipari mérnök
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Közhasznúsági jelentés
a Nagykun Kisújszállásért Alapítvány
2006. évi munkájáról és gazdálkodásáról
A többször módosított 1997. évi CLVI. törvény 19. § (1) - (5) bekezdése
alapján közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg:
a) A Nagykun Kisújszállásért Alapítványnak 2006-ban 444887,- Ft bevétele
és 228033,- Ft kiadása volt.
A bevételbõl 110000,- Ft az önkormányzat támogatása volt.
Anyaegyesületünk, a Városvédõ és -Szépítõ Egyesület 2006-ban 100000,forinttal támogatta alapítványunkat.
Magánszemélyektõl összesen 44500,- forintnyi, egyesületektõl, kft.-ktõl, bt.ktõl 100000,- forint értékû adomány érkezett.
A 2006. évi kamatbevételünk 10058,- forintra alakult. A kamatláb további
csökkenése miatt ez kevesebb lett a korábbi évekénél.
2006-ben hetedszer részesülhettünk a személyi jövedelemadó 1 %-os részébõl,
ami most a múlt évieknél valamivel több, 80329,- Ft lett.
Köszönjük minden támogatónk áldozatkészségét.
A kiadásból 159829,- Ft-ot dr. Kiss Kálmánné "Kisúji harangszó" címû
munkájának megjelentetésére, 10-10 ezer forintot a városi gyermeknapra és az
Arany-napokra biztosítottunk, míg 27644,- Ft ügyviteli kiadásokra, 14060,- Ft
a városi megemlékezésekre (koszorúzásokra) volt szükséges. Az
“Elszármazottak találkozóját” 6500 Ft-tal támogattuk.
b) Költségvetési támogatást az alapítvány 2006-ban 110000,- Ft értékben
kapott (a helyi önkormányzattól), melyet dr. Kiss Kálmánné munkájának a
támogatása részbeni fedezetére használtunk fel.
c) Az alapítvány pénzvagyona 2006. január 1-jén 747862,- forint volt,
mely az a) pontban említett bevétellel és kiadással 2006. december 31-ére,
964716,- forintra növekedett. Ebbõl az összegbõl 850000,- forint OTP lekötött
betétben, 112938,- forint OTP-folyószámlán, 1778,- Ft pedig a házi pénztárban
volt.
d) Cél szerinti juttatást az alapítvány 2006-ban az adományozóktól
Kossuth Lajos mellszobrának az elkészítésére kapott 120000,- Ft értékben.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló, többször módosított 1996. évi CXXVI. törvény
6.§ (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelõen e helyen tájékoztatom a
nyilvánosságot, mindenekelõtt a személyi jövedelemadójuk 1%-át
alapítványunknak felajánlókat, hogy az innen 2006-ban származó 80329,- Ftot (mely a 2005. évi adóból adódott) a Kossuth-szobor létesítésének részbeni
fedezetéül használjuk fel. Kuratóriumunk ezúton köszöni meg ilyen formájú
támogatásukat, melyre a továbbiakban is kéri Önöket.
e) A kuratórium tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, mindenféle
juttatás nélkül látják el.
f) Az a)- d) pontban részletezett tételek az alapítvány 2006. évi tartalmi
tevékenységérõl is tájékoztatást adnak a város lakosságának és alapítónknak,
amire egyébként szervezeti, mûködési, pénzkezelési szabályzatunk és
ügyrendünk 4. § (8) bekezdése kötelez bennünket.
Alapítványunk 2006-ban - az elõzõek szerint - egy jelentõs helytörténeti
értékû advány megjelentetésében és néhány rendezvényben mûködött közre,
továbbá gyûjtötte a Kossuth-szobor létesítésének forrásait.
Az alapítvány kuratóriuma 2006-ban is - munkatervének megfelelõen - két
ülést tartott, ami megfelel a szervezeti, mûködési szabályzat 4. § (8)
bekezdésének.
Egészében így alapítványunk 2006. évi tevékenységével közremûködtünk a
kulturális javak védelmérõl és a muzeális intézményekrõl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§
(2) bekezdése b) pontjába foglaltaknak a megvalósításában, mely a település
környezeti, szellemi, mûvészeti, értékeinek, hagyományainak feltárását,
megismertetését, a helyi mûvelõdési szokások gondozását, gazdagítását a
települési önkormányzat kötelezõ feladatává teszi. Így 2006-ban
alapítványunk gyakorlatilag is eleget tett a közhasznú szervezetekrõl intézkedõ
- többször módosított - 1997. évi CLVI. törvény 5. § a) pontja kritériumának.
…
Elfogadta az alapítvány kuratóriuma 1/2007. (III. 1.) sz. határozatával.
Dr. Vincze Sándor
kuratóriumi elnök

17. oldal
Köszönet az 1%-ért

A Városvédõ Egyesület elnöksége és 128 tagja megköszöni a
2006. évi személyi jövedelem adó 1%-ának felajánlását
mindazoknak, akik egyesületünk céljainak támogatását
választották.
A felajánlott összeg 298.423,- Ft volt. Az átutalt pénzt még
nem használtuk fel. A Kálvin-parkban megrongált "Kun
madonna"-szobor helyreállítására kívánjuk fordítani.
Célunk megvalósításához ennek az összegnek a többszöröse
szükséges. 2007-ben 256.310.- Ft-ot kaptunk az adófizetõktõl.
Ezzel az összeggel nõtt a szoborfelújítási alap.
Tisztelettel kérjük, segítsék tervünk megvalósítását továbbra is,
ajánlják SZJA 1%-ukat egyesületünk javára.
Adószámunk: 18828124-1-16
Tatár Zoltán elnök
Fekete Imréné pénztáros

Köszönet az 1%-ért
Ezúton köszönjük mindazok segítségét, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át, összesen: 74 498,00 Ft-ot, egyesületünk
támogatására szánták. Ezt az összeget egyesületünk az új
lovastánc-program nõi viseletének varratására használta fel.
A jövõben is számítunk segítségükre.
Horváth György elnök
Nagykun Nádor Huszár Közhasznú Kulturális Egyesület
5310 Kisújszállás, Horváth tanya, Adószám: 18836743-1-16

Nagykun Nádor Huszár Közhasznú Kulturális Egyesület
5310 Kisújszállás, Horváth tanya 1267
Adószám: 18836743-1-16
Közhasznúsági jelentés 2006
Bevételek (Ft)
-0701 Tagok befizetései / tagdíjak
-0703 NCA támogatás
-0704 Banki kamatbevétel
-0705 TRFC pályázati támogatás
-0776 Adó % visszautalás
Társ. Szerv. Váll. Kiv. bev.
Kiadások (Ft)
-1202 gépek, berendezések anyagköltség
-1203 Takarmány vásárlás
-1204 Építési anyagok
-1205 Céltábla vásárlás
-1206 Egyéb anyagok, kellékek
Társ. Szerv.egyéb költség (részletesen a
Naplófõkönyvben)
Váll.adó alá nem tartozó kiadás
-2102 kölcsön visszafizetés
Összesen:
Éves gazdálkodási eredmény (Ft)

45 000,00
1 000 000,00
889,00
2 250 000,00
74 498,00
3 370 387,00

75 223,00
42 100,00
61 040,00
16 920,00
18 360,00
922 744,00
2 200 000,00
3 336 387,00
34 000,00
Horváth György
egyesületi elnök
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AZ ÜGYELETI IDÕ ALAKULÁSA
A MUNKARENDVÁLTOZÁSOK MIATT

FordSzervíz

A központi háziorvosi ügyelet a munkanapok
átszervezése miatt az alábbi napokon a következõ
eltérésekkel mûködik:

Feel the difference

Október
19-én 16.00 órától
20-án 12.00 órától
21-étõl és 23-áig 0.00 - 24.00 óráig
27-én 0.00 - 24.00 óráig
November
1-jétõl 4-éig 0.00 - 24.00 óráig
December
21-én 16.00 órától
22-én 12.00 órától
23-ától 26-áig 0.00 - 24.00 óráig
28-án 16.00 órától
29-én 12.00 órától
30-ától 31-éig 0.00 - 24.00 óráig
2008. január 1-jén 0.00 - 24.00 óráig

Eljött a Fordok országa!
Eredeti gyári alkatrészek 1 Ft-ért + a szerelési költség*
Ez maga a mennyország nem csak autójának, Önnek is!
Elsõsorban Escort/Orion (1990-2001), Fiesta (89-tõl), Focus (1998-2005), Mondeo
(1992-2000), Transit (1986-2000), Galaxy (1994-2000) modellekhez.
A kampány részleteit, az alkatrészek listáját és a további modelleket megtalálja a
www.fordmennyorszag.hu weboldalon, vagy látogassa meg Ford márkaszervizét.
Az akció 2007. július 16-tól november 30-ig, vagy a készlet erejéig tart.
*beszerelés díja, anyagköltség

A többi napon az ügyelet változatlan formában és
idõben mûködik.
Kétdoki Kft.

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75., Tel: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-mail:fsandor@mail.externet.hu,honlap: www.fordsandorservice.hu

A Kisbíró következõ száma 2007. november 10-én jelenik meg,
lapzárta 2007. november 5-én, hétfõn 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 28-as irodájában lehet leadni. Lehetõleg
floppy-lemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail címre
juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZÕ
CSÕHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM.
TEL.: 06-20-466-65-13, 06-59/322-935
KJ. RÉZMÛVES UTCA 9.

Sándor Service Kft.

GERGELY LAJOS

Vállalkozók figyelmébe!
2007. október 29-én
kötelezõ HACCP egészségügyi tanfolyam és vizsga lesz
a vállalkozók és alkalmazottaik részére.
Díja: 6.600.-Ft/fõ, amely a tanfolyam és a vizsga díját tartalmazza.
Jelentkezni lehet: Ipartestület, Deák F. u. 6.
Víghné Horváth Ilona Kisújszállás, Deák F. u. 22. Telefon: 06-20-458-9843.

Értesítés
Kisújszállás Város Önkormányzatának
Címzetes fõjegyzõje értesíti a város
lakóit, hogy a 6524-7/2007. számú,
Harmati Sándorné részére kiállított
közszolgálati igazolvány elveszett,
ezért azt visszavonta. Felhívjuk a
figyelmüket, hogy a Kisújszállás város
Önkormányzatának
Polgármesteri
Hivatala által kiállított közszolgálati
igazolványok csak személyazonosító
igazolvánnyal együtt érvényesek.

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET
Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00

Kisújszállási Vízmû Kft.
Kisújszállás, Vásár u. 64.
Vállaljuk lakóingatlanok csatornahálózatra való
rákötésének kivitelezését 3200 Ft/fm egységáron.
Az egységár tartalmazza a felhasználásra kerülõ
csövek, idomok árát, valamint
a szükséges munkák díját is.
Érdeklõdni személyesen, vagy telefonon:
06-59/530-628
Zsótér László ügyvezetõ igazgató

Aranyékszerek, karikagyûrûk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás
Óraelemek teljes választéka,
elemcsere
Casio szíjak
Füllyukasztás

Barátságos kiszolgálás,
Minõség, kedvezõ ár!
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