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"Gondolkodva gazdálkodjunk!"
Idézzük ismét Széchenyinek a címben szereplõ szavait, amikor
az elmúlt hónapok eredményeirõl és gondjairól szólunk. Sokan
kérdezik és mondják: milyen eredményeket értünk el az elmúlt
évben? Jó lenne már látni a változást! Jogos az igény, hiszen nagy a
lemaradásunk a környezõ településekhez képest, és ígértük is, hogy
változtatunk az elõzõ vezetés által megszilárdított stíluson, irányon.
Sokat dolgoztunk az elõzõ ciklus által ránk hagyott "örökség",
gondok, problémák megoldásán. Közben kerestük a lehetõségeket
programunk megvalósítására. Az elõkészítõ, tervezõ munkákat
kevesen látják, pedig azok a legidõigényesebb és legfontosabb
lépések. Örömmel írom, hogy több sikeres tárgyalást folytattunk, és
olyan fejlesztések, beruházások kezdõdtek, kezdõdnek el
hamarosan városunkban, amelyekre már legalább egy évtizede
várunk. Néhány eredmény: korszerû és költségtakarékos
világítással láttuk el a város intézményeit, az egész városra
kiterjedõen elindult a kábeltévé kiépítése, utcákat aszfaltoztunk,
járdákat javítottunk, fejlesztettük a strandot, kitisztítottuk a
csónakázótavat. Folyamatban van a szennyvízberuházás, a strand
további fejlesztése, befektetõk letelepítése, önkormányzati
bérlakások kialakítása, és megoldást találtunk a hulladékgazdálkodás
problémáira is.
A fejlesztésekhez tõkére, pénzre van szükség, melynek sajnos
nem vagyunk bõvében. Ezért kell különösen odafigyelni arra, hogy
amikor lehetõség nyílik, milyen jellegû beruházások felé mozduljunk
el. A korábbi évek városvezetése nem szorgalmazta a termelõi
beruházásokat, inkább a szolgáltató jellegû befektetéseknek adtak
zöld utat (LIDL, PLUS). Ezek, mint azt nagyon jól tudjuk, nem
teremtettek munkahelyet, hiszen legalább ugyanannyi dolgozót
küldtek el a kisebb üzletekbõl, mint ahány munkahely létrejött az új
beruházások kapcsán. A termelõi beruházások hiányának (is)
következménye, hogy évrõl-évre több és több kölcsönt kellett
felvenni. Ezt az elgondolást nem kívánjuk követhetni. A termelõi
beruházások munkahelyet teremtenek, bevételt hoznak a
városnak. Ezeket a bevételeket a város fejlesztésére, további
beruházásokra fordíthatjuk.
Mindenki tudja, hogy jelenleg mûködési hiánnyal küzd
önkormányzatunk, mint a legtöbb ma Magyarországon. Ennek
szorításában kell gazdálkodnunk. Alapvetõ, hogy védjük
intézményeinket, racionalizáljuk kiadásainkat, ugyanakkor
fejlesszük városunkat. Nem mondhatunk le a beruházásokról, mert
azok munkahelyet teremtenek, ezáltal a jövõnket jelentik. De hogyan
juthatunk forrásokhoz? Gondolkodjunk együtt lehetõségeinkrõl.
(Folytatás a következõ oldalon.)

Jegyzet
a szemétrõl való szemléletváltásról
Másként kellene néznünk és látnunk azt, amit nap mint nap
kidobunk, elszórunk, amit szemétnek gondolunk. Hatalmas
gyûjtõfogalom e szó. Csak végig kell mennünk a város egy-egy
forgalmasabb utcáján, és nyitott szemmel járva máris elemeire is
bonthatjuk e fogalmat: csokoládépapírok, mûanyag flakonok,
sörösdobozok, papír- és nejlontasakok, összegyûrt papírzsebkendõ… és
lehetne még folytatni a sort hosszan. Hiába a gondos lakók, akik házuk
elõtt összegyûjtik a mások által elszórt tárgyakat, a szemét
újratermelõdik...
Tudjuk, a tisztább környezet megteremtése alapvetõen szemlélet
kérdése. Reményt keltõ, hogy egyre többen vagyunk, akik nemcsak hogy
eltakarítjuk a szétszórt hulladékot, hanem lehetõségeinkhez mérten
szelektáljuk, válogatjuk is legalább azt, amit mi magunk "termelünk
meg". Gondoljunk csak arra, hogy az üveggyûjtõ harangok idõrõl idõre
megtelnek, hogy a PET-palackokból egyre több kerül az erre a célra
szétosztott zsákokba, hogy a papírhulladékot is sokan külön gyûjtik, bízva
az iskolai hulladékgyûjtésekben, és hogy a használt elemekbõl,
akkumulátorokból is egyre több kerül biztonságos helyre. Mindezek
alapot adnak ahhoz, hogy bízhatunk a városunkban közeljövõben
bevezetendõ szelektív hulladékgyûjtés eredményességében.
Városhatárainkon túl is vannak ugyanis igazi lokálpatriótáink,
akiknek révén kapcsolatot teremthettünk az ÖKÖ-Pannon Kht.-val és a
dunántúli Sárvári HUKE Hulladék Kezelési Kft-vel, mely cégek kedvezõ
ajánlattal keresték meg önkormányzatunkat: városunkban bevezetnék a
csomagolási hulladékok szelektív gyûjtését. Mi, lakosok gyûjtõzsákokat
kapnánk, melyekben elkülönítve gyûjthetnénk a papírhulladékot,
valamint a tisztára mosott(!) mûanyag és fémdobozokat. A megtelt
zsákokat a cég - együttmûködve a helyi VG Kft.-vel - rendszeresen
elszállítaná tõlünk, majd továbbvinné azokat újbóli felhasználásra.
Mindez sem a lakosoknak, sem pedig az önkormányzatnak nem kerülne
pénzbe, sõt kevesebb szemetet is kellene elszállíttatnunk a hagyományos
rendszerben: így akár kétharmadával is kevesebb lehet a kommunális
hulladék, és ennek következtében jelentõsen csökkenhet a
szemétszállítási díj is. Az elszállított, szelektíven összegyûjtött hulladékot
újrahasznosítják. A HUKE Kft. hosszabb távon Kisújszállást régiós
központtá szeretné tenni, ez többletbevételt is jelentene városunknak.
Bízom abban, hogy a lakosság egyetért képviselõ-testületünk azon
döntésével, amely zöld utat adott a szelektív hulladékgyûjtés ezen új
lehetõségének. Bízom abban is, hogy környezetünk védelmérõl és
tisztaságáról nemcsak beszélünk, hanem mind többet teszünk is érte,
jelesül: vállaljuk az otthonainkban keletkezõ, újrahasznosítható
csomagolóanyagok válogatását és megtisztítását. Hiszem, hogy egyre
többen fogunk jó példával szolgálni tisztább és egészségesebb
környezetünk megteremtésében, és egyre kevesebb lesz körülöttünk
minden, ami szemétté válik.
Kecze István polgármester
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(Folytatás az elsõ oldalról.)
1. Az ellátások szûkítése?
Intézményeink egy részét bezárjuk, középiskoláinkat és
mûvészeti iskolánkat átadjuk a megyének, óvodáinkba csak ötéves
kortól engedjük járatni a gyermekeinket… Ezeket nem akarjuk, ez túl
nagy ár lenne a vélt megtakarítási lehetõségekért, nem vállalhatjuk.
Folyamatosan vizsgáljuk ugyanakkor, hogyan mûködtethetõk
leghatékonyabban és eredményesebben intézményeink, de érdemi
forrásokhoz - az elmúlt évek tapasztalatait is látva - így sem
juthatunk. A Kormány megszorító intézkedései, a normatív
támogatások csökkentése folyamatosan nehezítik helyzetünket.

2. Kölcsönök és adósságok?
A kölcsönfelvétel sem igazán mûködik. Hitelfelvételi
lehetõségeink végesek, és elõzõ testülettõl máris óriási fejlesztési
hitelállományt örököltünk. Hitelbõl valósulnak meg a víziközmûberuházások, az egész városra kiterjedõ csatornahálózat-kiépítés, az
ivóvízminõség-javító program keretében a vízmû-rekonstrukció és
az ivóvízhálózat részleges cseréje. Ezek a fejlesztések drasztikusan
növelik az önkormányzat kiadásait. Csak a csatorna-beruházásra 338
millió forint hitelt kell felvennünk, amit félelmeink ellenére is meg
kell tennünk, mert kötelez bennünket az elõzõ testület által nyert
pályázat megvalósítása. Ez az óriási kölcsön veszélyezteti
Kisújszállás mûködõképességét és további hitelképességét is.
Próbálkoztunk ugyan több forrásnövelõ lehetõséggel, amelyek
csökkentették volna ezt a hitelt, de ezeket politikai utakon többször
megakadályozták.
3. "Dolgoztassuk meg" a város vagyonát!
Felmérjük és megdolgoztatjuk a város vagyonát. Eladunk
ingatlanokat, "munkára bírjuk" az önkormányzati vagyont. Egy jó
vállalkozó vagy mezõgazdaságból élõ gazdálkodó is tudja, hogy a
vagyont, a földet parlagon hagyni nem szabad. Ingatlanaink közül
meg kell nézni, hogy mit termelhet pl. a volt Sallai óvoda vagy a
Rézmûves iskola épülete.
A város egyik legnagyobb vagyona a víziközmû- és a
csatornaközmû-vagyon. A most folytatott fejlesztések tovább fogják
növelni ennek a vagyonnak az értékét. Ez az az "értékforrás", ami
még az önkormányzatok tulajdonában van. Nem szabad eladni!
Vannak próbálkozások arra, hogy ezt a vagyont is kivegyék az
önkormányzatok kezébõl, de nekünk viszont meg kell védenünk azt.
Semmiképpen nem kívánjuk kiengedni a kezünkbõl - talán az
egyetlen érdemi pénzügyi forráslehetõséget.
Azt azonban mindenképpen szükséges megtudnunk, hogy a föld
alatt rejlõ víz- és csatornarendszer és ennek üzemeltetése mennyit ér
a piacon. Meg kell dolgoztatnunk ezt a vagyont. Ismernünk kell,
hogy az üzemeltetése mennyi hasznot tud hozni a város számára, és
abból mennyi és mekkora fejlesztést tudunk létrehozni. Súlyos
döntés elé állítja a képviselõ-testületet a víz- és csatornamûvagyon
mûködtetésének esetleges bérbeadása. Kérdés: hogy kik és mit
kínálnak érte?
Az elsõ két lehetõség - úgy ítéljük meg - nem jelent perspektívát
számunkra, ha fejleszteni akarunk. A harmadik látszik a
leghatékonyabbnak, abban rejlik a legtöbb tartalék. Erre az útra
azonban nagyon körültekintõen kell rátérni, komoly elõkészítõ
munkára, odafigyelésre van szükség, hiszen a város vagyonát nem
kockáztathatjuk, de kihasználatlanul hagyni is vétek volna.
Ezen (is) gondolkodunk most.
Kecze István polgármester

2007. szeptember 8.
Deme László
1931-2007

"Akik sokakat tanítottak az
igazságra, szépre, jóra, ragyogni
fognak, mint a csillagok" - idézett a
Bibliából Deme László tanár úr
emlékére Vona László régi munkatárs és
barát, a Kossuth Lajos Általános Iskola
volt igazgatója. Deme tanár úr, Laci
bácsi 2007. július 14-én hunyt el. Az itt
maradók - a hozzátartozók, a barátok, a
pályatársak, tanítványok és ismerõsök július 24-én vettek búcsút tõle. Vele olyan pedagógust emeltek
maguk közé az égiek, akivel ismét szegényebbek lettünk emberségének és hivatásszeretetének példájából azonban sokáig erõt
meríthetünk.
A pedagóguspálya iránti kötõdés édesapjától kapott családi
örökség volt számára. Az erdélyi Nagybányán eltöltött diákévek a
hazája iránti elkötelezettség érzését alapozták meg lelkében. Az
1954-ben megszerzett magyartanári diplomája egy szép és teljes
tanári életpálya nyitányát jelentette: közel négy évtizedig szolgált
pedagógusként. Tizenöt éven át a Kossuth Lajos Általános Iskolában
tanított, majd 1975-ben a jelenleg Kádas György nevét viselõ
oktatási intézményben, annak nevelõotthonában, hánytatott sorsú
gyermekek, fiatalok mellett dolgozott nyugdíjba vonulásáig.
Hivatásában, szakmájában, emberségében tisztelet és szeretet
épült körülötte. Hajdani igazgatója, Vona László így emlékezik rá
mint tanárra: "Tudatosította növendékeiben, hogy az anyanyelv
helyes használatának elengedhetetlen feltétele az olvasás, amely
alapja az értelmes tanulásnak, fontos az önképzés, az egyéni
mûveltség továbbfejlesztése szempontjából … Emberséges,
becsületes tanárember volt. Következetesen példát adott
hivatásszeretetbõl, kötelességtudatból, a mások iránti tiszteletbõl.
Mindig szerényen, halkan szólt, de tiszta meggyõzõ erõvel,
szavaiban felhangként a lélek finom rezdüléseit érezhettük meg. Azt
vallotta, hogy a szeretet az élet nélkülözhetetlen kovásza, a tanárdiák és minden termékeny emberi kapcsolat rugója."
Régi kolléganõje, Andrekovics Tamásné e szavakkal búcsúzott a
nevelõotthoni munkatársak nevében: "… nála a szó és tett mindig
összecsengett … olyan pedagógus volt, aki a tehetséget minden
gyermekben felismerte, aki a jó képességû gyerekeknek szárnyakat
tudott adni, aki a segítségre szorulókhoz, elmaradókhoz mindig
szeretettel oda tudott hajolni, s a kellõ segítséget meg tudta adni.
Közel három évtizeden át tanította türelemmel, sok-sok megértéssel
a felnõttként iskolapadba ülõket is, akik munka mellett vállalták a
tanulást. - Mindegyik munkahelyén jó kolléga, mindenki által tisztelt
és szeretett munkatárs tudott lenni, a fiataloknak mindig tudott
bátorító, elismerõ szót mondani … a pedagóguspályát hivatásként
élte."
Deme László nemcsak városunk pedagógusközösségébõl
hiányzik. A legnagyobb ûrt életének kedves társa, Nagy Terézia
tanárnõ életében hagyta, akivel közel negyven éven át együtt,
szeretetteljes házastársi szövetségben egymást erõsítették értékes
pedagógusi életpályájukban. Annak az életelvnek átadására
szövetkeztek, amelyet gyakran idéztek Arany János költõnktõl:
"Legnagyobb cél pedig itt, a földi létben, / Ember lenni mindig,
minden körülményben."
Kocsisné Monoki Julianna

2007. szeptember 8.
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Az önkormányzati feladatellátási struktúra
optimalizációjáról
A képviselõ-testület a 2007. évi költségvetés tárgyalása során látva a több mint 400 millió forintos hiányt és azt a tendenciát, hogy a
normatív támogatás évrõl évre csökken - elrendelte az önkormányzati
intézményrendszer struktúrájának áttekintését. A vizsgálat a
határozatban foglalt szempontok szerint javaslatot tett arra, hogy az
önkormányzatnak milyen átalakításokra nyílik lehetõsége ahhoz,
hogy a kötelezõ és önként vállalt feladatait a jövõben a
leghatékonyabban tudja ellátni.
A 32/2007 (II. 27.) sz. határozat alapján elkészült vizsgálat
megállapításai szerint a jövõ évtõl jelentõs megtakarítás várható, ha
- a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 2008.
január 1-jétõl a Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás
fenntartásában mûködik tovább,
- a konyhák az 1. pontban meghatározott idõponttól nem
önkormányzati intézményként, hanem vállalkozásban látják el
a feladatukat.
1. A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
kistérséghez történõ csatlakozása elõkészítés alatt áll.
A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás megkeresésére a Derfi
Referencia Bt. mint tanácsadó cég a térség szociális szférájának
jövõbeni hatékonyabb mûködése érdekében áttekinti a jelenlegi
szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások rendszerét, és
vállalja a kistérség szociális szolgáltatás szervezési koncepciójának
elkészítését. A gazdaságossági mutatók javítása és a feladatellátás
minõségének javítása mellett a vizsgálat célja olyan szervezet
felállítása, amelyben az önkormányzati kiegészítõ támogatás
minimális értékre csökkenhet.
2. A testület a konyhák vállalkozásba adásával kapcsolatos
feltételekrõl (pályázati kiírás, szerzõdéstervezet) a szeptemberi
ülésén dönt. Aképviselõ-testület fontosnak tartja, hogy a pályázatot
úgy írja ki, hogy a konyhai dolgozók továbbfoglalkoztatása
biztosított legyen, elismerve az ott dolgozók munkáját és a
gyermekétkeztetés területén szerzett szakmai tapasztalatát.
A két feladat önkormányzati fenntartásból történõ kikerülésével
megváltozik a Költségvetési Szolgáltatási Iroda által ellátott feladatok
köre. Az intézményi könyvelés átadásával több dolgozó részfeladata
is csökken, ez összességében létszámcsökkentést eredményez.
A képviselõ-testület megbízta a Költségvetési Szolgáltató Iroda
vezetõjét, hogy az októberi képviselõ-testületi ülésre dolgozza ki a
szervezeti átalakításhoz szükséges lépéseket, a személyi és tárgyi
feltételeket, valamint a kevesebb ellátandó feladat miatti
létszámcsökkentést.
Bögös Katalin osztályvezetõ

Felhívás
A kisújszállási nagykun kalendárium szerkesztõbizottsága az
önkormányzat pénzügyi támogatásával 2008-ban is megjelenteti évkönyvét.
A szerkesztõk kérik, hogy aki a kalendáriumba írással, képpel,
karikatúrával szívesen szerepelne, az ezt a szándékát jelezze a
szerkesztõbizottság elnökének, vagy Kocsisné Monoki Julianna intézményi
referensnek személyesen vagy az 59/520-245 telefonszámon.
Szeretnénk, hogy a sokak által szívesen olvasott kalendáriumunk 2008ban is sok érdekes információt, szórakoztató olvasmányt tudna nyújtani
hûséges olvasóinak.
Várjuk ötleteiket, javaslataikat. Legyenek szerzõtársaink.
Dr. Ducza Lajos a szerkesztõbizottság elnöke
(Írásokat "kalendárium" jelöléssel az intref@kisujszallas.hu e-mail címre is
küldhetnek. Szerk.)
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A költségvetés I. félévi mérlege

Az augusztus végi önkormányzati ülésen a polgármester a
helyi önkormányzat gazdálkodásának 2007. I. félévi helyzetérõl
számolt be a képviselõ-testületnek. Az elõterjesztés tartalmazta a
helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzat
- költségvetési elõirányzatainak idõarányos alakulását, a tartalék
felhasználását, a hiány összegének alakulását. A beszámoló külön
foglalkozott a mûködési bevételek és kiadások, a beruházási,
fejlesztési bevételek és kiadások teljesülésével. Számba vette
azokat a feladatokat is, amiket a költségvetési terv
végrehajtásához az év hátralévõ részében még el kell végezni.
A mûködési bevételek teljesítése 50,37 %, mely
idõarányosnak tekinthetõ, bár ezen bevételek jelentõs része a
II. félév során realizálódik. A helyi adókból (iparûzési adó,
kommunális adó, idegenforgalmi adó és egyéb adójellegû
bevételek) 104.849 ezer Ft folyt be június végéig, a tervezett
összeg 46,65 %-a. Gépjármûadó bevételként 25.899 ezer Ft
érkezett az önkormányzat számlájára, ez a tervezettnek több mint
61 %-a. Az adóbevételek beszedése és a hátralékok összegének
csökkentése folyamatos feladatot jelent.
Az állami hozzájárulások teljesítése a finanszírozási rendnek
megfelelõen történt. A felhalmozási bevételek jelentõs része
várhatóan az év második felében fog teljesülni.
A városi feladatok: kommunális, oktatási, szociális,
közmûvelõdési, igazgatási és egyéb feladatok ellátására
1.378.493 ezer Ft-ot költöttünk, ez a tervezett összeg 50,28 %ának felel meg.
Az erre az évre tervezett felújítási, fejlesztési feladataink
jelentõs része a II. félévben, illetve áthúzódva 2008-ban valósul
meg. A fejlesztésekhez az I. félévben 5.803 ezer Ft pályázati
támogatás került felhasználásra, a többi pályázati támogatás
lehívása a következõ félévben történik meg. Fejlesztési hitelt összesen 9.953 ezer Ft-ot - a Nagykun Klub felújításához vett fel
az önkormányzat.
A címzett állami támogatás igénybevételével megépítendõ
szennyvízcsatorna-hálózat és szennyvíztelep-bõvítés elkezdõdött,
várhatóan határidõn belül meg fog valósulni.
Az önkormányzat pénzügyi helyzete az év elsõ hat
hónapjában kiegyensúlyozottnak és stabilnak tekinthetõ. Mind az
önkormányzati, mind pedig az intézményi kötelezettségvállalások
pénzügyi teljesítése jelentõsebb késedelem nélkül történt.
Ugyanakkor már érezhetõ az alulfinanszírozás hatása, ami az
önkormányzati támogatást jellemzi.
Mivel a nettósított normatív állami hozzájárulás nem fedezi
önmagában a kiadásokat, folyószámlahitel-felvételre
folyamatosan szükség van. Mûködésihitel-állományunk június
30-án 92.635 ezer Ft volt.
Összességében megállapítható, hogy a fegyelmezett
gazdálkodás következtében a pénzügyi-gazdasági munkavégzés
eredményesen folyt.
Az önkormányzat a II. félévben is következetes, szigorú
gazdálkodást kell, hogy folytasson ahhoz, hogy a költségvetésben
tervezett hiány összege ne növekedjen, és a mûködési hitel
állománya év végén a lehetõ legkisebb maradjon.
Borhi Tünde könyvelõ
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Szent István-napi ünnepi programjainkról
Szent István államalapító királyunk ünnepe, Árpád fejedelem
halálának 1100., Imre herceg születésének 1000. esztendeje,
városunk újratelepülésének 290. évfordulója azok az események,
amelyek megszólítottak bennünket idén, államalapításunk ünnepén
és az új kenyér megszentelésekor. Reméljük, hogy szándékunk, mely
szerint a helyi lakosság tartalmas kikapcsolódását hivatottak
szolgálni ünnepi programjaink, teljesült. Engedjék meg, hogy most a
köszönet hangján szóljak programjaink hátterérõl.
Augusztus 18-án öröm volt látni a Morgó-mulatság
résztvevõinek jó hangulatát, táncát, amit a Majláth Emesének, a
Néprajzi Kiállítóterem vezetõjének szervezõmunkája alapozott meg.
Este sok fiatalt vonzottak a Jamrock 2007 xsport és zenei fesztivál
koncertjei - Figura Henrik és Oros Sándor szervezõk munkája áll a
háttérben. Másnap nagy érdeklõdés kísérte a Mellofon
Fúvósegyüttes vidám zenéjével "felvezetett" Kisújszállási Öregfiúk
és a Magyar Válogatott Öregfiúk mérkõzését is, Hevesi Tamás
énekes mûsoráról is csak felsõfokban beszéltek a résztvevõk.
Köszönet illeti a szervezésért a Kisújszállás SE Labdarúgó
Szakosztályát.
A Református templom tornyából szétáradó tárogatómuzsika
szép nyitánya volt augusztus 20-ai ünnepnapnak - öröm, hogy van
ilyen fiatal, tehetséges tárogatózenészünk, mint Nagy István. A
templomi istentisztelet emelkedettsége méltó volt az ünnep
rangjához - köszönjük a Református Egyházközségnek az
együttmûködést. A Városháza parkjában álló Szent Istvánmellszoborhoz ismét sokan hoztunk koszorút. A nap eseményeinek
újabb megállója a Nagykun Klub udvarán nyáron megépített szép
szabadtéri kemence felavatása volt; köszönöm Gönczi Károly
képviselõtársamnak és barátainak, segítõinek az önzetlen,
értékteremtõ munkát.
Az ünnepnap központi programja a városházi ünnepség volt.
Nehéz meghatottság nélkül szólni a termet bezengõ Himnuszról,
kitüntetettjeink megilletõdöttségérõl és arról a nagy-nagy tapsról,
amellyel örömükben osztozott a közönség, de arról is nehéz beszélni,
milyen közel érezhettük egymáshoz partnertelepüléseink lakóit
akkor, amikor elöljáróik Kisújszállás népét köszöntötték, és együtt
voltak velünk ünnepünkben. De kevés a szó ahhoz is, hogy a
Nagykun Táncegyüttes fergeteges mûsorát, a lelkesen, szívbõl,
örömmel elõadott táncot érzékeltesse. Kecskésné Herczegh Kata
tanárnõ viszi újra és újra sikerre õket.
Az ünnepség után a kitüntetetteket és vendégeinket ünnepi
ebédre hívtuk, majd este velük együtt néztük meg az István, a király
címû rockoperát az Erzsébet-ligetben. Városunk lakossága:
gyerekek, felnõttek egyaránt élvezték az elõadást. Az ötletért, a
szervezésért a Mûvelõdési és Ifjúsági Központot illeti köszönet, de a
tûzijátékért is.
Augusztus 21-én sem értek azonban véget feladataink,
partnertelepüléseinkrõl érkezett barátainkat láttuk ugyanis még
vendégül ezen a napon. Igyekeztünk szerény, ugyanakkor tartalmas
programot kínálni számukra. Délelõtt a Horváth-tanyára
látogathattak el, délután pedig tiszai és hortobágyi kirándulásra vittük
õket dr. Tóth Albert tanár úr, városunk immáron díszpolgárának
magával ragadó "idegenvezetésével". Vendégeink láthatóan
érdeklõdéssel és szívesen vettek részt ezen az úton. Örömmel adunk
hírt arról is, hogy minden partnertelepülésünkrõl meglátogattak
bennünket. Határon túli barátainkkal a partnertelepülési kapcsolatok
jövõjérõl folytatott beszélgetéseink arról gyõztek meg bennünket,

hogy együttmûködéseink erõsödni fognak. Amirõl már szólhatunk
az, hogy Négyfalu képviselõi egy városunkban általuk felépítendõ
turistaház építésérõl gondolkodtak, és ittlétük alatt felvették a
kapcsolatot két iskolánkkal is. A néptáncosainkra is többen
számítanak a jövõben, de szó esett szakmai csoportok kölcsönös
tapasztalatcseréjérõl is. Fontos az is, hogy eberschwangi és szernyei
barátainkkal - a néhány évnyi szünet után - sikerült újra fölvenni a
kapcsolatot.
Az ünnephez kapcsolódó programok sokak összehangolt,
szabadidõt nem kímélõ munkáját igényelték. Köszönöm
mindannyiuknak
minden
rendezõnek,
fellépõnek,
képviselõtársaimnak - a példaértékû csapatmunkát, amelynek
eredményeként az ünnephez méltó, sokszínû, tartalmas programokat
kínálhattunk a helyi lakosság megelégedésére.
Kecze István polgármester

Dr. Tóth Albert, városunk díszpolgára köszönetet mond
a kitüntetettek nevében

Ketten a Nagykun Táncegyüttesbõl
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Az István, a király címû rockopera egyik emlékezetes jelenete

Kisújszállás város címzetes fõjegyzõje
pályázatot hirdet
a Kisújszállás város Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatalában

építéshatósági ügyintézõ munkakör betöltésére
Feladata: az önkormányzat és a jegyzõ hatáskörébe és
illetékességébe tartozó, az 1997. évi LXXVIII. törvényben,
a
241/1997.(XII.19.)
Kormányrendeletben,
a
40/1997.(XII.21.), 46/1997.(XII.29.) KTM rendeletben és a
47/1997.(XII.29.) KTM rendeletben szabályozott
építéshatósági eljárások elõkészítésének feladatai.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvõképesség,
- büntetlen elõélet,
- a 9/1995.(II.3.) Kormányrendeletet alapján egyetemi
vagy fõiskolai szintû építészmérnöki, építõmérnöki
(szerkezetépítõ,
magasépítõ
üzemmérnöki)
szakképzettség, fõiskolai szintû településmérnöki
(városgazdasági mérnöki) szakképzetség, vagy ezekkel
egyenértékûnek elismert végzettség.
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. szeptember 30.
A jelentkezéseket dr. Kittlinger Ilona címzetes fõjegyzõ
részére lehet benyújtani.
Cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.
Telefon: (59) 520 230
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A 2007/2008-as tanév fontosabb idõpontjai
- a 2007/2008-as tanév rendjérõl szóló
19/2007. (III. 24.) OKM rendelet alapján A szorgalmi idõ
- elsõ tanítási napja: 2006. szeptember 3. (hétfõ),
- utolsó tanítási napja: 2008. június 13. (péntek).
A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali
oktatás munkarendje szerint mûködõ gimnáziumban és
szakközépiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan
nap.
A szorgalmi idõ elsõ féléve 2007. január 18-ig tart. Az
iskolák 2008. január 25-ig értesítik a tanulókat, illetõleg a
kiskorú tanulók szüleit az elsõ félévben elért tanulmányi
eredményekrõl.
Tanítási szünetek
- Õszi szünet: 2007. október 29-31.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap október 27.
(szombat), a szünet utáni elsõ tanítási nap november
5. (hétfõ).
- Téli szünet: 2007. december 22 - 2008. január 2.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap 2007. december 21.
(péntek), a szünet utáni elsõ tanítási nap 2008. január
3. (csütörtök).
- Tavaszi szünet: 2008. március 21-25.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap március 20.
(csütörtök), a szünet utáni elsõ tanítási napmárcius
26. (szerda).
A 2008. májusi-júniusi érettségi vizsgák május 5-én
kezdõdnek a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi
vizsgájával.
(Szerk.)
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A Magyar Önkormányzatok Szövetségérõl
Dr. Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének (MÖSZ) elnöke levélben kereste meg
önkormányzatunkat, melyben tájékoztatást adott a szövetség
megalakulásáról, tevékenységérõl és a csatlakozással
kapcsolatos tagdíj összegérõl.
E szövetség célja elsõsorban az önkormányzati érdekek
megjelenítése és védelme a kormányzati döntéshozatali eljárás
során. A MÖSZ másik komoly célkitûzése az
önkormányzatokat érintõ tárgykörökben konferenciák
rendezése, felkészítõ tréningek és szemináriumok tartása,
melyek nagyban segítenek a polgármesterek és képviselõk

felkészítésében az eredményesebb testületi munka végzése
során. A szövetség harmadik feladata az önkormányzatok
nemzetközi képviselete. A MÖSZ tagja az Európa Tanács
Helyi és Regionális Kongresszusának. Ennek keretén belül
munkát végeznek a régiók fejlesztését elõsegítõ
szakbizottságban, valamint képviseltetik magukat a EU
Régiók Bizottságában is.
Képviselõ-testületünk úgy döntött, hogy 2007. szeptember
1. napjától belép a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe.
Kecze István
polgármester

JEGYZÉK
Kisújszállás Város Önkormányzati
Képviselõ-testületének a 2007. augusztus 28-ai
soros ülésén hozott döntéseirõl
Rendeletek:
24/2007.
(VIII.29.)
Kisújszállás
Város
Önkormányzati Képviselõ-testületének Szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló 37/2006. (XII.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
25/2007. (VIII.29.) a 2007. évi költségvetésrõl szóló
7/2007.
(II.28.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
26/2007. (VIII.29.) az önkormányzati tulajdonú
lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
7/2006.(III.31.)
önkormányzati
rendelet
módosításáról
27/2007. (VIII.29.) az önkormányzat vagyonáról és
a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004.
(IV.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
278/2007. (VIII.28.) a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
279/2007.
(VIII.28.)
Kisújszállás Város
Önkormányzata
intézmény
struktúrájának
optimalizációjáról
280/2007. (VIII.28.) a Polgármesteri Hivatal belsõ
szervezeti tagozódásáról
281/2007. (VIII.28.) a 2007 I. félévi költségvetési
beszámoló elfogadására
282/2007. (VIII.28.) órakeret biztosításáról a Városi
Óvodai Intézmény számára
283/2007. (VIII.28.) a mezõõri szolgálat
mûködtetésérõl
284/2007. (VIII.28.) a Móricz Zsigmond
Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium pedagógiai programjának és alapító
okiratának módosításáról
285/2007. (VIII.28.) a kollégiumi tevékenység
megszervezésérõl a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban
286/2007. (VIII.28.) a tanévkezdéshez kapcsolódó
önkormányzati döntések módosítására a 174/2007.
(V. 19.) sz. önkormányzati határozat alapján
287/2007. (VIII.28.) a Kossuth Lajos Általános
Iskola Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthonban
(továbbiakban Kossuth Lajos Általános Iskola
PSZD) elrendelt létszámcsökkentésrõl
288/2007. (VIII.28.) az újrahasznosítható hulladékok

szelektív gyûjtéséhez szükséges szándéknyilatkozat
megadásáról
289/2007. (VIII.28.) a város parkosított területeinek
felmérésérõl, és a fejlesztési lehetõségekrõl
290/2007. (VIII.28.) érdekeltségi terület növelésérõl
a Nagykunsági Vízgazdálkodási Társulatban
291/2007. (VIII.28.) az önkormányzat szociális
szolgáltatástervezési
koncepciójának
felülvizsgálatáról
292/2007. (VI.26.) a II/a, II/b, III/a öblözet
szennyvízcsatorna hálózatának társberuházásban
való megépítésére és a " Kisújszállási
Csatornaberuházó Víziközmû Társulat" által
felvételre kerülõ társulati hitel készfizetõ
kezességvállalásáról szóló 246/2007 (VI.26.) sz.
önkormányzati határozat módosítására
293/2007. (VI.26.) a 2005. évben lehullott nagy
mennyiségû csapadék okozta rendkívüli helyzet
miatt megrongálódott lakóépületek helyreállításával
összefüggõ felelõs mûszaki vezetõi, valamint
mûszaki ellenõri feladatokról
294/2007. (VI.26.) a 2007. évi ÚT-HÍD keretbõl
megvalósuló út- és járdajavítási munkák elvégzése
(II. ütem) tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására
295/2007. (VIII.28.) a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának módosításáról
296/2007. (VIII.28.) a Magyar Önkormányzatok
Szövetségébe történõ belépésrõl
297/2007. (VIII.28.) a Kisújszállás, Kálvin u. 13.
szám alatti mosókonyha átadása a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat részére
298/2007. (VIII.28.) a 2007. évi közhasznú
foglalkoztatás folytatásáról kiírt pályázat
benyújtásáról
299/2007. (VIII.28.) a "Tartósan álláskeresõk a helyi
szintû közfeladatok ellátásában" címû pályázat
benyújtásáról
300/2007. (VIII.28.) az Európa Rádió Miskolc
Mûsorszolgáltató
Kht.
adóberendezéseinek
elhelyezésérõl
301/2007. (VIII.28.) a Pro Communitate Urbis Díj
adományozásáról szóló 260/2007. (VI.26.) számú
önkormányzati határozat javításáról
303/2007. (VIII.28.) a követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének 2007.
II. negyedévi tapasztalataira
306/2007. (VIII.28.) a Rákóczi u. 10. sz. alatti
ingatlan turisztikai célú átalakításához szükséges
ÖKIF program keretében fejlesztési célú hitel
igénybevételérõl

317/2007.
(VIII.28.)
Bûnmegelõzési
Közbiztonsági Bizottság összetételérõl

és

A képviselõ-testület 2007. szeptember 25-én
(kedden) 13 órai kezdettel soron következõ ülést
tart a következõ napirenddel:
- Beszámoló a lejárt határidejû határozatok
végrehajtásáról
- Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott
döntésekrõl
- Elõterjesztés a képviselõ-testület Szervezeti és
mûködési szabályzatáról szóló önkormányzati
rendeletének módosítására
- Elõterjesztés a hulladékgazdálkodásról szóló
önkormányzati rendelet módosítására
- Elõterjesztés a közoktatási intézményekben
ellátandó óraszámokat különös tekintettel a
pedagógusok számára ingyen elrendelhetõ órák
megszûnésére, illetve annak következményeire
- Elõterjesztés a Költségvetési Szolgáltató Iroda által
üzemeltetett konyhák vállalkozásba adásáról
- Elõterjesztés a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójához való csatlakozásra
- Elõterjesztés a város zugainak állapotáról
- Tájékoztató a II/a., II/b., III/a. öblözetek
szennyvízcsatorna beruházás kivitelezésének
helyzetérõl
- Tájékoztató Kisújszállás város idegenforgalmi
helyzetérõl, a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
mûködésérõl, a marketing feladatok végrehajtásáról
- Tájékoztató az Országos Csuhé- és Szalmafonók
Baráti Társaságával való együttmûködés tartalmának
kidolgozásáról, a kapcsolattartásról, valamint a
Szalmafonók Országos Baráti Körének állandó
kiállításáról
- Tájékozató a két ülés között történt fontosabb
eseményekrõl
- Interpellációk
A képviselõ-testület nyilvános ülésén bárki részt
vehet. A nyilvános ülés anyaga a városi
könyvtárban megtekinthetõ.

Felhívjuk
az érdeklõdõk figyelmét arra, hogy június
18-ától a nyílt önkormányzati ülésekre
készített elõterjesztések anyagai a város
honlapján megtekinthetõk, letölthetõk.
(Szerk.)
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Kemencét építettünk és avattunk: szolgálja közösségeinket!
Augusztus 20-án kemencét avattunk a Nagykun Klub udvarán. Azon
a napon új kenyér sült benne, amit a jelenlévõk meg is kóstolhattak.
Dédnagymamám szavai sokszor csengtek fülemben: "Bezzeg a mi
idõnkben, kis unokám, mikor kemencében sütöttük a kenyeret, fõztük a
töltött káposztát!"… A kemenceépítés ötlete körülbelül két évvel ezelõtt
fogalmazódott meg bennem, amikor a néptáncosokkal Ásotthalmon
voltunk táborozni, ahol volt egy falukemence. Ekkor gondoltam arra,
hogy Kisújszálláson is kellene építeni egy ilyen kemencét. Idén nyáron
hozzákezdtünk, és meg is építettük! Bana Gyula kályha- és kemenceépítõ
mester, a Városvédõ és -Szépítõ egyesület tagja ingyen vállalta a kemence
felrakását. Sokan felajánlásokkal segítették a munkákat: Máté Albert,
Szûcs Zsigmond, Kiss Sándor, Nagy István, Klément Ferenc téglát
ajánlott fel, Monoki Károly festékkel, Nagy István a kerítés oszlopaival,
dr. Ducza Lajos sütõlapáttal, Korda János vászonzsákkal járult hozzá a
kivitelezéshez. Daku Lajos a fuvarozást vállalta ingyen.
A nyár közepén kezdtünk a munkába. A helyszín a Papi Lajos
Alkotóház és a Nagykun Klub udvara lett. A tér kialakításában részt vett:
Szendrei Sándor, Rácz Viktor, Rácz Miklós, Dávid Imre, Kenéz Sándor.
Megkezdõdhetett az építés. Tatár Zoltán, Nagy Lajos, Klément Csaba, id.
Gönczi Károly a munka szinte minden szakaszában részt vettek. Dankó
András filmre vette a munkafolyamatokat, majd õ is beállt segíteni.
Kecskés Ferenc törökszentmiklósi vállalkozónak annyira megtetszett az
ötlet, hogy öltönyét levéve ingujjban kezdte építeni a kemence kéményét.
Mindenki megcsodálhatja munkáját. Szabó Tamás, Janó Lajos, ifj. Nagy
István, Tatárné Kenéz Anikó is kivette a részét a munkában. A tetõ
elkészítéséért Szalai József vállalkozónak jár a köszönet. A faanyag
festésének legnagyobb részét Klément-Balla Ágnes végezte, a bádogozási
munkálatokat Balla Albert vállalta. A munkálatokba bekapcsolódott egy
fiatalokból álló szekció is: Németh Gábor, Bordás Viktor, Bordás Vendel,
Gönczi Dorottya, Tatár Péter. A kemence környékén lévõ fákat
megcsinosították: Barta Kálmán és Oros Sándor.
Öröm volt számomra látni, hogy mennyien csatlakoztak ötletemhez
és segítették annak megvalósulását. A kész kemence szépen illeszkedik a
környezetbe. De ez több mint egy építmény! Ez egy álom megvalósulása,
de a valóság még szebb, mint amit álmodtam!
Ez a kemence bizonyíték is. Bizonyíték arra, hogy összefogással a cél
érdekében milliós nagyságrendû értékeket tudunk teremteni! Ez a
kemence hagyományápolás, ahol az idõsebb városlakók meg tudnak

A mezõõri szolgálat mûködtetésérõl
Kisújszállás önkormányzata a 12/1998. (VII.1.) számú
önkormányzati rendeletével, az 1997. évi CLIX. törvény alapján
gondoskodott a mezei õrszolgálat felállításáról. Az õrszolgálatot az elmúlt
kilenc évben változó létszámmal (kilenc és öt fõ között), a mezõgazdasági
üzemek bevonásával, illetve önállóan biztosította.
Az elmúlt idõben a mezõõri járulék 32, illetve 10 Ft/AK/év
határértékek között változott, illetve a kiskerttulajdonosok 500
Ft/parcella/év járulékot fizettek. A mindenkori kormányok változó
mértékben, de jelentõs késéssel - jelenleg 50.000,- Ft/fõ/hó összeggel támogatták a szolgálat fenntartását.
Az önkormányzat - figyelembe véve a Nagykun 2000 Mg. ZRt. kiválási
szándékát, a jelentõs földterületen gazdálkodók mérséklõ kérését,
valamint a kiskerttulajdonosok fokozott õrzésvédelmi igényét - 2007.
augusztus 28-i ülésén határozatot hozott a mezõõri szolgálat és mezõõri
járulék várható átalakításáról. A végleges döntés decemberben várható.
A határozat szerint 2008. január elsejétõl a Nagykun 2000 Mg. ZRt.
területe kimarad a mezõõri szolgálatból, a mezõõri járulék pedig várhatóan
15,- Ft/AK/év, zárt kertek esetében pedig 700,- Ft/parcella/év lesz. A
lecsökkent terület õrzésvédelmét változatlanul öt mezõõrrel láttatja el, több
milliós önkormányzati támogatással.
Dr. Ducza Lajos

A Nagykun Táncegyüttes tagjai a kemence avatásán az új, frissen
sütött kenyérrel kínálták határon túli vendégeinket is

bennünket tanítani a régi ételek elkészítésére. Össze tudjuk gyûjteni a régi
recepteket, gyermekeink megtanulhatnak kenyeret dagasztani, kalácsot
készíteni. Ez a kemence remélhetõleg egy olyan közösségi élettér lesz,
ahol helyi közösségek, csoportok kellemes órákat tölthetnek el.
Augusztus 20-án a városnak ajándékoztuk, és kérjük a kisúji
lakosságot, hogy használja minél többször. Nem kiállítási tárgynak
szántuk! Paganini hegedûje akkor volt a legértékesebb, mikor játszott rajta
a mûvész. A kemence is akkor éri a legtöbbet, ha jó ételek fõnek, sülnek
benne.
Üzemeltetésre a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ kezelésébe került.
Most készül az üzemeltetés rendjének kialakítása. Szeretnénk havi
rendszerességgel lehetõséget biztosítani arra, hogy régi recepteket
tanuljunk. Fontos, hogy a kemencét olyan személy kezelje, aki érti annak
felfûtését. Lehetõséget szeretnénk teremteni kisújszállási baráti köröknek,
csoportoknak, civil szervezeteknek, hogy körülötte, kellemes
környezetben szervezzék összejöveteleiket. Szeretnénk, ha iskolás, óvodás
gyermekeink is itt sütnék ki a saját maguk által készített tésztából a
kalácsot, perecet.
Minden ötletet szívesen fogadunk, várunk minden érdeklõdõt!
Gönczi Károly

A szennyvízhálózat-bõvítés során érintett
ingatlantulajdonosok figyelmébe
A három szennyvízöblözetben jelenleg 14 helyen dolgoznak a
kivitelezõ cégek. Aházi csatlakozó idomok elhelyezése a tulajdonossal
való egyeztetés alapján történik. Elhelyezésük során ügyelni kell arra,
hogy a telken belül a kerítéstõl minimum egy méterre kerüljenek
megépítésre. A mélységük is minimum egy méter, de ha a tulajdonos
nincs tisztában azzal, hogy az épületbõl milyen mélységben van
elhelyezve a kijövõ szennyvízvezeték, akkor azt fel kell tárni, és a
kivitelezõvel egyeztetni kell a szinteket.
A felbontott kapubejárót, nyomvonalat a kivitelezõnek eredeti
állapotnak megfelelõen kell helyreállítania.
A házi rákötési vezetéket el lehet készíteni, de sem a csatlakozó
idomra, sem a jelenleg mûködõ szennyvízvezetékre nem lehet rákötni.
A rákötést elõreláthatólag novemberben lehet majd elvégezni, a
csatornarendszer mûszaki átadása és üzembe helyezése után.
A megépített házi vezetéket csak a Vízmû engedélye után lehet
visszatemetni, elkerülendõ a rossz lejtéssel megépített házi rákötés.
Házi rákötéssel kapcsolatos felvilágosítás a 06-70/3621-793 telefonon.
Máté Ottó
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Az egykori Idõsek klubjának felújításáról
A Rákóczi utca 10. szám alatt található épület turisztikai célú
felújítására mintegy 8,5 millió forintot nyert az önkormányzat. A
beruházás becsült értékére való tekintettel közbeszerzési eljárást
kellett folytatni a kivitelezõ cég kiválasztása érdekében. A
közbeszerzés eredményes lett, a nyertes személyérõl az
augusztusi ülésén döntött a képviselõ-testület. A munkát a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. nyerte el, tekintettel arra,
hogy az eljárásban csak õ adott érvényes ajánlatot. A mintegy 19
millió forint értékû beruházásra vonatkozó szerzõdést 2007.
augusztus 31-én írta alá az önkormányzat.
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A KISÚJSZÁLLÁSI ZENEDÉÉRT ALAPÍTVÁNY 2006. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRÕL
A többször módosított 1997. évi CLVI. Törvény 19. §. (1)-(5) bekezdése
alapján közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg:
Az alapítványunk bevétele 2006-ban 1 697 989 forint volt.
Ebbõl:
- Fúvós és vonós zenekar támogatása (városi önkormányzat)
1 050 000 forint
- Adó 1 %-a:
192 090 forint
- Gazdálkodó szervezetek, egyesületek támogatása:
200 000 forint
- Magánszemélyek támogatása:
24 500 forint
- Kamatbevétel:
3 399 forint
- Mellofon zenekar kitüntetéssel kapott jutalma
168 000 forint
- JNK-Szm. Önkorm. pályázati tám. a Fúvószenekari Tal.
60 000 forint

A mûvészeti iskola felújításáról
A 2006. évi nagy esõzések következtében megsérült, károsodott
intézményi épületek felújítására vis maior támogatást nyert az
önkormányzat. A mûvészeti iskola kivételével korábban sor
került az érintett épületek rekonstrukciójára, amelyet
közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott cég végzett el. A
mûvészeti iskolát érintõ, valamivel kevesebb, mint 4 millió
forintos felújítási munka elvégzésére szintén közbeszerzési
eljárást kellett folytatni, amelynek során a résztvevõ három
gazdasági társaság közül a Népszer Kft. adta a legalacsonyabb
összegû árat ajánlatában, ezért a képviselõ-testület a Népszer
Kft-t. hirdette ki nyertes ajánlattevõként.
A "vis maioros" útfelújításokról
A 2006-ban károsodott intézményi épületek mellett az
önkormányzat négy önkormányzati út helyreállítására is nyert vis
maior támogatást. A kivitelezõ kiválasztására kiírt közbeszerzési
eljárás eredményes lett, így a támogatási összeget önkormányzati
saját erõvel kiegészítve mintegy 15 millió forint értékben
megvalósulhat a Kórház utca, az Erdõ utca, a Téglagyár utca és
az Iskola utca felújítása. A kivitelezõ cég a debreceni DEBMUT
Zrt. lesz.
Dr. Kui Gábor mûszaki osztályvezetõ

Tisztelettel meghívjuk városunk lakosságát

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJA
alkalmából rendezendõ megemlékezésre,
melyre 2007. október 6-án, szombaton
du. 16 órakor kerül sor a Kálvin parkban.
A megemlékezésen
az Arany János Általános Iskola diákjai adnak emlékmûsort;
beszédet mond: Dr. Tóth Albert fõiskolai tanár,
városunk díszpolgára.
A megemlékezésen közremûködik:
a Mellofon Fúvószenekar.

Kiadások:
1 319 274 forint volt.
Ebbõl:
- Hangszerek, hangszertartozékok vásárlása:
217 200 forint
- Fúvószenekari Találkozó költsége
339 180 forint
- Volán busz költsége:
181 160 forint
- Zenekari tábor, gitár tábor költsége:
266 020 forint
- Hangszer javítás:
133 200 forint
- Bankköltség:
16 548 forint
- Útiköltség
113 329 forint
- Fúvószenekari tagdíj
25 900 forint
- Évzáró ünnepségre ajándéktárgyak növendékek részére
7 650 forint
- Nonprofit tanácsadó (könyv)
11 612 forint
- Egyen nyakkendõ a fúvószenekar tagjai részére
7 475 forint
Alapítványunk vagyona 2006. január 1-jén 624700 forint volt. A fenti
bevételekkel és kiadásokkal 2006. december 31-re 1 003 415 forintra
módosult. (Folyószámlán: 824 035 forint, házipénztárban 25 177 forint,
lekötött betétben: 154 203 forint).
Cél szerinti juttatás: A megyei önkormányzat pályázat útján a
Fúvószenekari Találkozó megrendezését 60 000 forinttal, a Városi
Önkormányzat 50 000 forinttal támogatta.
A kuratórium tagjai ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.
A kuratórium évente egy alkalommal ülésezik.
A fenti beszámolót a kuratórium 2007. április 18-án tartott ülésén
egyhangúlag elfogadta.
Pintér Istvánné,
a kuratórium elnöke

Ezt követõen helyezzük el koszorúinkat az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc
jeles kisújszállási hõsének, Illéssy Jánosnak,
valamint Kossuth Lajos kormányzónak, Kisújszállás
díszpolgárának mellszobrához,
majd a Városháza parkjában álló 1848/49-es emlékmûhöz.

Kérjük, hogy akik a megemlékezõkkel együtt koszorút
kívánnak elhelyezni, e szándékukat elõzetesen, október 5-én
délelõtt 10 óráig jelezzék a Polgármesteri Hivatal 28. sz.
irodájában vagy az 520/245-ös telefonszámon.
Kisújszállás Város Önkormányzata
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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 ingatlanokat:
- Kisújszállás, Szabadság u. 1. szám alatt lévõ összesen 58 m2
alapterületû, gázfûtéses üzlethelyiséget, minimális 76.048,-Ft/hó
havi bérleti díjért. Az 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.
- Kisújszállás Báthory u. 2. sz. alatt lévõ terület 653m2 minimális
9.100,-Ft/hó bérleti díjért.
- Kisújszállás Szabadság u. 6. sz. alatt lévõ 993m2 terület
minimális 13.800,-Ft/hó havi bérleti díjért.
A fenti bekerített üres területek tárolásra, szabadtéri
tevékenységre, vállalkozásra alkalmasak.
Az ingatlanok és területek 5 év meghatározott idõre adhatók
bérbe. Használatba vételi díjat nem kell fizetni.
Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségekben gyakorolni
kívánt tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkeznek.
Az üzlethelyiség és a területek bérleti jogát pályázat útján lehet
elnyerni. A pályázók közül az részesül elõnyben, aki a legmagasabb
összegû bérleti díj megfizetését vállalja.
Pályázatokat 2007. szeptember 21-én 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft-hez (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.
szeptember 24-én 9.00-12.00 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 komfortfokozatú 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
egy lakásra több érvényes pályázat érkezik, az a pályázó nyeri el a
bérleti jogot, aki a legmagasabb összegû bérleti díj megfizetését
vállalja.
Pályázatokat 2007. szeptember 21-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 8-15 óra közötti idõpontban a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. képviselõjével (telefon: 59/520-210, 520215).
Farkas Sándor ügyvezetõ igazgató
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Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen meghirdeti
az alábbi ingatlanokat
1./ Kisújszállás, Esze T. u. 23/a. (hrsz: 569/1) (Sallai telepi
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
ingatlanfelépítmény 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 egyösszegben 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 (pld. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2007.
szeptember 27-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási 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 telepi Óvoda
2007. szeptember 28.(péntek) 10.00 óra
2./ Kisújszállás, Rézmûves úti Iskola
2007. szeptember 28.(péntek) 11.00 óra
Az árverés helye: Városháza, I. emelet, 23. iroda.
Gazdálkodási Osztály
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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
(4-es 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 ötmilliókettõszáznyolcvanhétezer 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 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 4-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
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 nyilatkozatokat, és az igazolásokat, valamint
befizették az árverési elõleget.
Az árverési licit lebonyolítására 2007. október 5-én 9.00
órakor kerül sor.
Helye: Városháza I. emelet 23. szoba.
Gazdálkodási Osztály

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 Gazdálkodási osztályán (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 egyösszegben 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 (pld. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2007.
szeptember 27-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási
Osztályának címezve (5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) vagy
személyesen leadni a Városháza I. emelet 23-as irodájában. 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 szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint
befizették az árverési elõleget.
Az árverési licit lebonyolítása:
1./ Kisújszállás, Rövid utca
2007. szeptember 28.(péntek) 9.00 óra
2./ Kisújszállás, Nefelejcs u. 13.
2007. szeptember 28.(péntek) 9.30 óra
Az árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Gazdálkodási Osztály

Romanap 2007.
A cigányság körében általában a romanap a hagyományos kulturális
értékeink bemutatásáról szól.
Városunkban a Lungo Drom Szervezet 1993-ban tartotta elsõ
rendezvényét. Az elmúlt 14 évben számos roma vezetõ politikus, híres
zenész, író, festõmûvész, folklóregyüttes elõadásával ismerkedhettek meg a
helyi lakosok.
A Lungo Drom Helyi Szervezete és Kisújszállás Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata közös összefogással 2007. július 7-én ismét
megrendezte - immár hagyományossá vált - "romanap"-ját.
Ennek keretében felelevenítettük a cigány kultúrát különbözõ
versenyek, ügyességi játékok, szerepjátékok, és vetélkedõk formájában.
Programjaink elsõsorban a gyermekekrõl, a gyermekeknek szóltak.
Rendezvényünk helyszínéül ismét a mûvelõdési ház szolgált, s így a
gyermekeinknek lehetõsége nyílott arra is, hogy a ház tulajdonában lévõ
ügyességi játékokat is kipróbálhassák (csocsó, tallérgyûjtõ verseny, asztali
tenisz, stb.).

Önkormányzati és egyéni támogatók, szponzorok segítségével sikerült
minden résztvevõ gyermeket megvendégelnünk és megajándékoznunk.
Bízom benne, hogy ez évben is újabb, felejthetetlen élményeket szereztünk
a résztvevõ családoknak.
A cigányság nevében tisztelettel köszönöm a programunkhoz nyújtott
anyagi és erkölcsi támogatásokat.
Támogatóink voltak:
Kisújszállás Város Önkormányzata; Kecze István polgármester, Janó Lajos
igazgató, Mûvelõdési és Ifjúsági Központ; Gubuczné Tomor Mária, az Arany
János Városi Könyvtár vezetõje, Lukács Mihály elnök, Megyei Területi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat, Gönczi Károly települési képviselõ, Demeter
Jánosné települési képviselõ, Somlyai Árpádné a Kuntex Textilruházati Kft.
vezetõje, Szalay Könyvkiadó és Kereskedõház Kft., Varga Kálmán vállalkozó,
Farkas Attila vállalkozó, Kovács József vállalkozó.

Külön köszönet a segítõ munkájukért a mûvelõdési ház, a könyvtár és
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat munkatársainak.
Kovács Józsefné

2007. szeptember 8.

Kisbíró

11. oldal

X. Kun Viadal
2006. szeptember 14-16.
Kisújszállás, Horváth tanya
Szeptember 14. péntek
15.00:
16.00:

A résztvevõk megérkezése
Technikai megbeszélés
Lovas felvonulás Kisújszállás fõbb útvonalain
(Vásár utca, Kálvin utca, Arany János utca, Városháza,
Kossuth út, Horváth-tanya)

A rendezvényhez kapcsolódó egyéb programok: a Kunszövetség
Ügyvivõ Testületének ülése, tárogatós találkozó, kézmûvesek
kirakodó vására, nagykunsági félmaraton távfutó verseny,
termésbemutató.
Arendezvény ideje alatt az ételrõl és az italról a Horváth-kert étterem
gondoskodik.

A lovas szobornál, a Városháza parkjában:
16.30
17.00

Tárogatózene: a Nagykunsági Tárogatós Találkozó
résztvevõinek mûsora
A X. Kun Viadal ünnepélyes megnyitója
Megnyitót mond: Kovács Sándor,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyûlés alelnöke

Szeptember 16. vasárnap
8.30

9.30
10.00

A Horváth-tanyán:
11.00
18.30

20.00

A kunok kapujának avatása
Felavatja: Varga Mihály országgyûlési képviselõ
Rovásírás-történeti kiállítás megnyitója
Dr. Bartha Júlia Nagykunsági néprajzi tanulmányok c.
könyvének bemutatója
A résztvevõk és a támogatók közös vacsorája

14.00

16.30
Szeptember 15. szombat
17.00
8.30
10.00

15.30
16.00
16.00
18.00

Nemzetközi lovasíjász verseny
Történelmi gyalogosíjász verseny
Ezt követõen a Kun Viadal versenyszámai: csatacsillag,
szablya, kelevéz ügyességi verseny
Solymász bemutató, kutyás ügyességi verseny
Eredményhirdetés, kun vitéz avatása
Lovasbirkózás, lovas ügyességi játék
A Nagykunsági Tárogatós Találkozó résztvevõinek
mûsora (rossz idõ esetén a mûvelõdési házban)
Magyar mulatság
A Csík zenekar elõadása
(rossz idõ esetén a mûvelõdési házban)

Fogatok technikai megbeszélése, nevezések
Kunsági Ízek - kölesételek fõzõverseny nevezése
Termésbemutató nevezése
A Mellofon Fúvósegyüttes mûsora
Fogatok ünnepélyes bevonulása
A versenyt megnyitja: Kecze István polgármester
Póni- és kettesfogatok akadályversenye
Pápista Ákos FIDE-sakkmester szimultánt játszik
A fogathajtás szünetében malacfogó verseny
Huszártánc (a Nagykun Nádor Bandérium programja)
Póni- és kettesfogathajtók vadászhajtása
III. Nagykun Félmaraton Futóverseny
Malacfogó verseny
Póni parádé
Fogatok és a résztvevõk ünnepélyes bevonulása,
eredményhirdetés
Tombolahúzás
A tombolán élõ állatokat sorsolunk ki!
A fõdíj egy csikó!
Támogatóink:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat; Kisújszállás Város
Önkormányzata; Kunszövetség, Karcag; Kisújszállási Városvédõ és
-Szépítõ Egyesület; Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, Kisújszállás; Nagykun
Nádor Huszár Bandérium, Kisújszállás; a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei,
Múzeumok Igazgatósága, Szolnok; Horváth-kert étterem, Kisújszállás;
Nagykun Hagyományõrzõ Társulás; Horváth László tiszteletbeli kazah
konzul; Kecze István polgármester, dr. Ducza Lajos alpolgármester, Tatár
Zoltán alpolgármester, Boncz Lajos települési képviselõ, Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft.

VI. BEROE nyári sportnap
2007. augusztus 18-án VI. alkalommal tartotta egyesületünk már
hagyományosnak számító sportnapját az Erzsébet Gyógyvizû
Strandfürdõben. Arendezvényre meghívtuk a Belszervi Betegek Rokkantak
Napsugár Egyesületét és a rákóczifalvai Belszervi Betegek Egyesületét,
melynek tagjai nagy örömmel fogadták el meghívásunkat. Kecze István
polgármester úr is megtisztelt bennünket jelenlétével.
9.00 órakor Balogh Lajos, egyesületünk elnöke és Sánta Gábor
képviselõ úr köszöntötte az egybegyûlteket. A 10.00 órára meghirdetett
reggelit több mint 80 éhes száj várta. A Tanka Sándor és munkatársai által
készített vajas-szalámis kenyeret paprikával, paradicsommal jóízûen
fogyasztottuk el a dr. Rab Zsuzsa vezetésével megtartott zenés torna után. A
megmozgatott izmokat a fürdõ medencéinek kellemes vizében lehetett
utána pihentetni vagy úszással tovább mozgatni.

A nap hátralévõ része beszélgetéssel és fürdõzéssel telt, amit csak a
finom ebéd elfogyasztása - amit szintén a "Kisúj" étterem dolgozói
szervíroztak - szakított meg rövid idõre. Az idõ is kegyes volt hozzánk. A
rendezvényünk jó hangulatához és sikeres lebonyolításához hozzájárultak:
Egészségügyi Szociális és Sportbizottság, Sánta Gábor képviselõ, dr. Rab
Zsuzsa háziorvos, Munkás Horgász Egyesület, Polgárõrség, MÁV
Jármûjavító Mûhely, Erzsébet Gyógyvizû Strandfürdõ dolgozói, a Kisúj
étterem vezetõje és dolgozói, Széll Zoltán kézbesítõ. Köszönjük.
Reméljük, hogy ezt a hagyományt 2008-ban is folytathatjuk, mert a
búcsúzásnál kiderült, hogy a résztvevõk ezt szeretnék.
A Belszervi Betegek és Rokkantak Nagykunhalmi Egyesülete nevében:
Posztósné Kása Julianna
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Szüreti vigasság
Kisújszállás, 2007. szeptember 29.
Mûsor a Városháza elõtti színpadon
10.00 - 10.15 Ovis és Aprók Néptánccsoport nagykunsági játékai
10.15 - 10.30 Mese
10.30 - 11.00 A Kossuth Iskola Pillangó színjátszó
csoportjának elõadása
11.00 - 11.20 Ugróköteles bemutató
11.20 - 11.30 Mese
11.30 - 12.00 Az Arany Iskola 7/b. osztályának színdarabja
12.30 - 13.00 Angyal Ferenc citerás mûsora
13.00 - 13.30 A Cserépváraljai Népdalkör pajzán mûsora
13.30 - 14.00 A '48-as Asszonykórus népdalainak elõadása
14.00 - 14.30 KIÜTÕK mûsor
A 4-es fõúton, a Városháza elõtti keresztezõdésben
15.00 - 16.15 A MELLOFON Fúvósegyüttes és a debreceni
FANTAZY TÁNCSHOW közös mûsora
16.30 - 16.45 A szüreti menet fogadása
16.45 - 18.00 Nagykunsági játékok versenye
(hordógörgetés, krumpliszsákcipelés, répaútépítés, stb.)
Moldvai táncház
A Nagykun Klub udvarán
10.00 - 16.00 Kalács, perec, kisúji lepény sütése a kemencében,
almás palacsinta sütése sparhelten,
almáslepény- és ópálinka-versenyeztetés (a
versenyeztetni kívánt finomságok leadhatók a
helyszínen 10-12 óráig és a szüreti felvonulás
útvonalán a menet résztvevõinél)
A Városháza elõtti téren és a Városháza mögötti parkban
10.00 - 18.00 Kézmûvesek utcája (gyerekek, felnõttek bevonásával),
népmûvészeti kirakodóvásár, sörsátor, citeramuzsika,
nagykunsági ételek, játékok, borvásár
A szüreti vigasság szervezõje:
Bokorvirág Hagyományõrzõ Egyesület
A rendezvény támogatója:
Kisújszállás Város Önkormányzata

Színházkedvelõk figyelmébe
2007. október 28-án színházlátogatást szervezünk
a Budapesti Operett Színházba, ahol az elõzetesen meghirdetett
Mozart c. darab helyett az Elisabeth c. musicalt tekintjük meg.
Jegyeket igényelni szept. 12-ig lehet a mûvelõdési házban.
Tel.: 520 672, 20/ 4923698
Jegyárak: 4750 Ft, és 5250 Ft (+ buszköltség)
Utazni természetesen egyénileg is lehet.
A Rómeó és Júlia és a Mozart c. elõadásokra, valamint
a Nemzeti Színházba tervezett színházlátogatásra továbbra
is várjuk a jelentkezéseket, de ezek pontos idõpontját csak
késõbb tudjuk közölni.
Szûcsné Nagy Zita

Szüreti felvonulás
14.00 - 16.30 óra között
Útvonal: Rákóczi - Nyár - Sugár - Nagy I. - Petõfi - Honvéd Kossuth - Bocskai - Vásár - Móricz Zs. - József A. utca - 4-es fõút
Megállók: Nyár-Sugár; Nagy I.-Petõfi (Morgó); Petõfi-Honvéd;
Bocskai-Kossuth; Vásár-Móricz Zs.; Móricz Zs.-Béla k.; József A.4-es fõút; 4-es fõút-Kossuth utca keresztezõdések
Mûsor: néptánccsoportok bemutatkozása, Nagy István tárogatós
játéka, csikós bemutató
Szüreti mulatság a Városháza dísztermében
19.30 - hajnalig
Amit kínálunk: hagyományõrzõ mulatság, a földszinten békebeli
kocsmahangulat népzenével, a díszteremben tánczene, házi
sütemények, borvásár, nagykunsági "bilétos" játékok, zsákbamacska,
jókedv, szórakozás
Vacsora: marhalábszárpörkölt vagy pulyka roston szüreti mártással
és egyéb finomságok
Belépõ: 2500,-Ft
Mulatójegy: 1000,-Ft (vacsora nélkül, 22 órától)
Jelentkezés: szeptember 17-ig az alábbi telefonszámokon:
06/ 20 577 4976; 06/ 70 321 4760
Minden kedves érdeklõdõt szeretettel várunk
hagyományõrzõ rendezvényünkre!
Kapcsolódó rendezvény: 2007. szeptember 28-án 17 órakor
kiállítás az Alkotóházban szõlészeti, borászati, szüreti eszközökbõl,
dokumentumokból, fényképekbõl.
Rendezõ: Koronakert Baráti Kör
Társszervezõk:
Városvédõ és -Szépítõ Egyesület, Városi Nyugdíjas Klub,
48-as Olvasókör, Nagykun Nádor Huszár Bandérium,
kisújszállási, kenderesi, túrkevei fogathajtók, Koronakert Baráti
Kör, Mûvelõdési és Ifjúsági Központ

Népzenei hagyományõrzõink újabb sikerei
Két rangos szakmai megmérettetésen is részt vettek és sikerrel
szerepeltek városunk népzenei hagyományõrzõi: a 48-as Asszonykórus,
Angyal Ferenc citerás és Ujj Tünde énekes. Május 26-án Kunhegyesen
rendezték meg a citerások és énekes szólisták szakmai minõsítõjét, melyen
Angyal Feri megszerezte a 9. arany minõsítését, és egyben elsõ Arany
Páva Díját. Szeptember 1-jén Zagyvarékason, a Vass Lajos Népzenei
Verseny elõdöntõjén már jubilálhatott is, hiszen ekkor ismét arany
minõsítést kapott. Vele együtt ennek a kiváló szakmai eredménynek
örülhetett a 48-as Olvasókör Asszonykórusa is. Az arany minõsítés
elnyerése egyben azt is jelentette, hogy mindketten továbbjutottak a
verseny középdöntõjébe, melyre a jövõ év tavaszán kerül sor. Ujj Tünde
énekes is szép eredménnyel térhetett haza, énekével ezüst minõsítést
szerzett. Gratulálunk e kiváló eredményekhez.
Szerk. - KMJ
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Támogatás továbbtanulóknak

Újabb pályázati felhívások jelentek meg

A felsõoktatásban továbbtanuló, elsõ diplomájukat nappali
tagozaton szerzõ hallgatók tanulmányainak végzéséhez járul hozzá
lehetõségeihez mérten a Városi Ösztöndíj Alapítvány. Az
alapítvány pályázati rendszerben nyújt támogatást e fiataloknak. A
pályázatok elbírálása során a kuratórium a hallgatók tanulmányi
eredményének, szociális helyzetének és az iskolatípusnak
(egyetem vagy fõiskola, illetve alap- vagy mesterképzés)
figyelembevételével hoz döntést a rendelkezésére álló összeg
erejéig. Pályázati lapok 2007. szeptember 17-tõl a Városháza
portáján kaphatók, a benyújtási határidõ 2007. október 15. (A
kuratórium a pályázati támogatásokat a személyi jövedelemadók 1
%-ának felajánlásából képzõdött összeg megérkezése után,
várhatóan novemberben fizeti ki.)
Az önkormányzat a 2007. szeptember 25-ei ülésén dönt arról,
hogy csatlakozik-e az Oktatási Minisztérium Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatához. Adöntésrõl a
Kisbíró következõ számában adunk tájékoztatást.
(Szerk. - KMJ)

Kiírták a Gazdaságfejlesztési Operatív Program legújabb
pályázatait, amelyek elérhetõk vállalkozások számára a következõ
témákban:
2.1.2. Munkalehetõség-teremtõ, vállalkozásfejlesztõ
beruházások támogatása
D komponens: komplex technológiai beruházás
2.1.3. Nemzetközi szolgáltató központok kialakítása
2.2.1. Vállalati folyamatmenedzsment támogatása
2.2.2. Minõség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,
szabványok bevezetésének támogatása
2.2.3. E-kereskedelem, e-szolgáltatások kialakítása,
honlapkészítés támogatása
Részletes tájékoztatást kaphatnak a témáról a 2007.
szeptember 14-én 9.00 órakor Kisújszálláson az Arany János
Városi Könyvtár Zenei könyvtárában megrendezésre kerülõ
fórumon, ahová minden érdeklõdõt várok!

Köszönet
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007-ben a hátrányos
helyzetû cigány gyermekek részére nyári tábort szervezett,
melynek megvalósítási lehetõségét pályázat útján nyerte el. Atábor
2007. július 30-tól augusztus 5-ig tartott, a helyszíne pedig egy Pest
megyei település, Sülysáp volt.
A gyermekek számára színvonalas programokat állítottunk
össze, mint például szabadtéri játékok, gyalog- és kerékpártúrák
stb. Megismerkedtünk a helyi nevezetességekkel, ezen kívül a
táborozó gyerekekkel látogatást tettünk a Tropicariumba is. A
"zöldtúrák" alatt megpróbáltuk õket a környezettudatos
magatartásra is nevelni.
Megköszönjük azon személyek segítségét, akik nagyban
hozzájárultak munkájukkal e tábor megvalósításához, valamint
olyan hátrányos helyzetû gyermekek részére szereztek
feledhetetlen napokat, akiknek ez egyébként nem adatott volna
meg. Külön megköszönjük Kecze István polgármester úrnak azt,
hogy felhívta figyelmünket e pályázat benyújtásának lehetõségére.
Ezzel is bizonyította, hogy a két önkormányzat között nemcsak
papíron van szoros együttmûködés, hanem a munkánk során is
jelentkezik a tenniakarás. Köszönjük Schäffer Vilmos sülysápi
vállalkozónak a szállásnyújtást, Kiss Endre intézményi
referensnek azt, hogy szabadságát sem sajnálva segített a pályázat
elkészítésében, Gönczi Károlynak, a Mûvelõdési, Oktatási és
Ifjúsági Bizottság elnökének, valamint a bizottsági tagoknak, hogy
számunkra kedvezõ döntést hoztak a települési önkormányzathoz
benyújtott pályázatunk elbírálásakor. Köszönjük, hogy a
Városvédõ- és Szépítõ Egyesület a tábor javára lemondott egy
jelentõs támogatási összegrõl. Továbbá köszönjük Major Zitának,
az Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola tanárnõjének, hogy
szervezõkészségével és szakmai tudásával segítette e tábor
sikerességét, és végül, de nem utolsósorban köszönjük Galyas
Gyula és Galyas Gyuláné, Nyári Tibor és Nyári Tiborné, valamint
Kovács Jánosné segítõ munkáját a gyermekek felügyeletében és
ellátásában.
Debreczeni Lajosné,
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

További információ:
Molnár-Nagy Zsuzsanna
ÚMFT Tanácsadó
30/476-1918
zsuzsanna.nagy@eszakalfold.hu
www.eszakalfold.hu

Megnyílt a Helyi Vidékfejlesztési Iroda
Kisújszálláson, a Rákóczi u. 3/a alatt, a Nagykun Klubban
megnyílt a Helyi Vidékfejlesztési Iroda. Az iroda elkövetkezendõ
feladata a helyi vidékfejlesztési közösségek regisztrációja lesz.
A közösségek megalakulásával lehetõség nyílik egyes
vidékfejlesztési források hatékony felhasználására térségünkben.
A vidékfejlesztési közösségeknek tagjai lehetnek vállalkozók,
vállalkozások, civil szervezetek és a közszféra képviselõi
(önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok) több településrõl. A
helyi közösséget legalább húsz taggal lehet megalakítani, és az abban
részt vevõ településeknek egymással földrajzilag összefüggõnek kell
lennie. A regisztrációs feltételekrõl részletes tájékoztatás az irodában
személyesen kérhetõ, vagy interneten a www.hvi.hu honlapon érhetõ
el.
A közösségek regisztrációjáról, elismerési rendjérõl a 93/2007.
(VIII. 29.) FVM rendelet ad útmutatást, mely letölthetõ az FVM
honlapjáról.
A vidékfejlesztési közösségnek fejlesztési dokumentáció
elkészítésével és eddigi tapasztalataiknak a bemutatásával kell
bizonyítania azt, hogy alkalmas a vidékfejlesztési források hatékony
felhasználására. Sikeres regisztrációjuk és pályázatuk esetén a
közösség Leader akciócsoporttá válik és kb. 2 milliárd forint
fejlesztési forrás felett rendelkezik az akciócsoport mérete,
lakosságszáma és egyéb gazdasági, statisztikai mutatók
meghatározása alapján. A többi csoport Helyi Vidékfejlesztési
Közösségként mûködik tovább, és a fenti összeg kb. felét kaphatja
pályázati támogatásként a vidék felzárkóztatására, fejlesztésére.
Az iroda nyitva tartása: hétfõnként (8-12, 13-16), szerdánként (812,13-16) valamint péntekenként (8-12). Részletekért, bõvebb
információért kérem, forduljon hozzám bizalommal!
Máthé Zsolt
Helyi Vidékfejlesztési Irodavezetõ
06 70 590 9700
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A Mûvelõdési és Ifjúsági Központ programajánlata
Kisújszállási programok és a TV KISÚJ adása már az interneten is.
www.muvhazkisujszallas.hu
Szeptember 22., szombat 21 óra:
Indul a koncertévad a Nagykun klubban
Fellép a budapesti Hoochie-Coochie Gals
Magyarország legjobb blues énekesnõivel az élen.
A doboknál a kisújszállási Tóth Karesz (Borz) www.oroszandrea.hu
Belépõ: 500 Ft
Höcögtetõ foglalkozások:
Elsõ alkalom: szeptember 17., hétfõ 10.00 óra
Részletes információ: Hodos Szilvia 20/367-4606, vagy
www.muvhazkisujszallas.hu
Induló tánctanfolyamok:
- Hastánc - tanfolyam; részletes információ a mûvelõdési házban
- Dalma Dance Club - nyitófoglalkozás: szeptember 11., kedd 17 óra
- Kubai salsa tanfolyam - nyitófoglalkozás szeptember 8., szombat
17 óra
- Hobbi rock and roll és boogie-woogie tanfolyam Preszner Richárd
vezetésével, jelentkezési határidõ szeptember 28., mûvelõdési ház
- Társastánc tanfolyam kezdõknek és haladóknak
Szeptember 10-tõl:
A felújított Sárkányvár ismét várja a látogatókat. A Manócska BabaMama klub elsõ összejövetele: szeptember 12., szerda 15 óra. A
Sárkányvárban továbbra is vállaljuk ünnepi családi rendezvények
megtartását.
Harlekin Bérlet óvodásoknak, kisiskolásoknak, családoknak.
Aközelmúltban felújított egri Harlekin Bábszínház négy elõadásból álló
bérletsorozata városunkban. Részletes program a hamarosan megjelenõ
mûsorfüzetünkben, ill. www.muvhazkisujszallas.hu honlapunkon.
A Szolnoki Szimfonikus Zenekar bérletsorozata hamarosan.
A tervezett elõadások a megjelenõ mûsorfüzetünkben.
Október 5., péntek:
RETRO DISCO Keresztes Bercivel a Nagykun klubban

TOURINFORM Iroda - Minden, ami Magyarország!
Friss õszi és téli programajánlatokkal, kirándulási lehetõségekkel
állunk rendelkezésükre.
Az iroda nyitva tartási ideje szeptember 15-tõl:
kedd-szerda: 9-14 óra
csütörtök-péntek: 13-17 óra
Kérhet információt e-mailban is: tourinform@kisujszallas.hu
Ingyenes információnyújtás.
FiberNet Ügyfélszolgálati Iroda a mûvelõdési házban
Hamarosan befejezõdik a kábeltelevíziós hálózat kiépítése a városban,
és igénybe vehetik a település minden területén a FiberNet Kft.
szolgáltatásait, amely kábeltelevízió, telefon- és Internet-elõfizetésre
vonatkozik. A feltételekrõl tájékoztató anyagokat juttatunk el minden
postaládába.
Az akció megkezdése után szerzõdéskötés, részletes információ a
mûvelõdési házban az alábbi idõpontokban: hétfõ: 9-12 óra, keddcsütörtök-péntek: 16-20 óra. Iigény esetén házhoz is kimegyünk.
Telefonos bejelentkezés is lehetséges: 520-672, 20/492-3594.
Szeptember 12-tõl október 5-ig a fenti idõpontokon túl akár napközben
is érdeklõdhet.
Családi rendezvényekre eszközkölcsönzés
Székek, asztalok, hangosítás, terembérbeadás a mûvelõdési házban.
Janó Lajos igzagató

Kisújszállás Város Önkormányzata,
valamint a Mûvelõdési és Ifjúsági Központ
tisztelettel meghív minden kisújszállási szépkorút az
IDÕSEK NAPJA
alkalmából tartandó ünnepi délutánra
Idõpont: 2007. szeptember 28. péntek 16 óra
Helyszín: mûvelõdési ház
Program:
Ünnepi köszöntõt mond: Dr. Ducza Lajos alpolgármester
Ünnepi mûsor:
A Szeredás együttes bemutatja:
LEGÉNYAVATÁS,
avagy egy kádárlegény hiteles története
a 1900-as évekbõl

Október 22., hétfõ:

TV KISÚJ - RÓLUNK SZÓL!

A debreceni kádárok nemes céhe új tag felvételére készül, a Lyukas
Hordóhoz - címzett fogadóban. Az új tag beavatása sok tréfára,
beugratásra, mókázásra ad lehetõséget. A céhládából elõkerülnek
a hagyományos beavatási szövegek, régi bordalok, pajzán
történetek, a bodnárok rituális tánca, képmutogatás, muzsikusok
tréfás bemutatása, álesküvõ, és még sok más mára már feledésbe
ment szokás. Természetesen a legényavatás nem mehet "szárazon",
verseny A mûsor végére mindenre fény derül, de ehhez, a fogadó
tulajdonosának, özv. Bábeczkyné Kocsis Irmának is lesz még egykét szava...

Szeptember 8-tól új mûsorrend. Új adások minden pénteken 17.30tól, ismétlések vasárnap egész nap, hétfõn és szerdán 17.30-tól.
Hirdessen a TV KISÚJ-ban. Reklámszolgáltatásunkról a honlapon
olvashat, ill. felvilágosítást kaphat a 20/492-3594-es telefonszámon.
Adásainkat a www.muvhazkisujszallas.hu honlapon is nézhetik.

A mûsorhoz sok nevetést és jó szórakozást kívánunk!
Az ünnepi délutánon szívesen látjuk azokat is,
akik elkísérik idõs szüleiket.
Ünnepeljük együtt a szépkorúakat!
A belépés díjtalan.

Színezd újra! Magna Cum Laude koncert (munkaszüneti nap)
Belépõ: 1000 Ft
November 22., csütörtök:
Zorán-koncert - jegyek már kaphatók
Belépõk ára: 1-7. sor, valamint a dobogó 1-2. sor: 2600 Ft
8-15. sor: 2300 Ft
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Könyvtárunk szeptember-november hónapokban
öt programsorozat köré csoportosítja rendezvényeit, melyek a
következõk:
"Nagyolvashow" programsorozat
az "Összefogás a könyvtárakért, az olvasókért"
országos rendezvénysorozat keretében
Babashow
- október 2-án: bababarát terület megnyitója, elsõ olvasókönyv és
olvasójegy átadása Bakos Mária A gyerek címû könyvének
bemutatója
Kölyökshow
- mesemondó verseny 3-4. osztályosok részére (a népmese napja
alkalmából) szeptember 26-án
- irodalmi hétpróba Mesevár meghódítása címmel 1-2. és 3-4.-es
tanulóknak október 5-én
- játékos foglalkozás óvodásoknak Csukás István meséibõl
Tinishow
- Ezt már olvastam valahol! - írásbeli vetélkedõ 5-6. osztályosoknak
népszerû gyermekkönyvekbõl
- Net-es vetélkedõ, képregényíró- és rajzoló pályázat,
olvasásnépszerûsítõ szlogenverseny
Nagyishow
- számítógépes tanfolyam október 8-12. között
- vetélkedõ csapatoknak az Idõsek Klubjában október 11-én
- Dr. Kiss Kálmánné könyvbemutatója és közönségtalálkozója az
Idõsek Klubjában október 11-én
Könyves Vasárnap
- könyvtárunk október 7-én 8-12 óra között nyitva tart
- generációs vetélkedõ - szóbeli kérdések, a családokban fellelhetõ
legrégibb írásos dokumentumok versenyeztetése

"Batthyány emlékezete" programsorozat
a Batthyány emlékév alkalmából
- tematikus kiállítás a Városháza dísztermében október 6-án
- írásbeli vetélkedõ 7-8. osztályosok részre
- illusztrációs pályázat 9-99 éves korig (formai és technikai
kötöttségek nélkül)
- írásbeli feladatlap középiskolásoknak és felnõtteknek
- esszéíró pályázat középiskolás diákok részére
- Reformkori ízek, híres ételek a Horváth Kertben
- Civil szomszédolás: bemutatkozik városunk legrégebbi civil
szervezete, a '48-as Olvasókör október 15-én 15 órakor
- Emlékezzünk!: általános iskolás kórusok, diákok és az Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény tanárainak és diákjainak elõadása a TV
KISÚJ-ban
"A tudomány iskolája" programsorozat
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
- November 8. 16 óra - Dr. Mezey Barna (ELTE AJK dékán)
elõadása Batthyány címmel
- November 8. 17 óra - Kása Imre amatõr fafaragó kiállításának
megnyitója
- November 14. 16 óra - Szenti Ernõ könyvbemutatója és
kiállításának megnyitója
Vendég: Mezey Katalin írónõ
- November 28. 15 óra - Globális környezeti problémák címmel
Monoki Ákos (NIMFEA Egyesület programszervezõ) vetítéssel
egybekötött elõadása
"Fogyatékkal élõ gyermekek könyvtári integrációját
elõsegítõ foglalkozássorozat"
együttmûködés a Kádas György Speciális Iskolával

"A könyvtár uniós információtár" programsorozat
- szakmai találkozó a régióban mûködõ uniós közkönyvtárak és
Europe Direct Információs Egységek dolgozóival
- vetélkedõ a helyi és a térségben mûködõ idõsek klubjai tagjainak
október 11-én
- elõadás középiskolásoknak a továbbtanulási lehetõségekrõl az EUban, elõadó Europe Direct szakértõ
- EU-tanóra általános iskolásoknak
- Kalandozzunk Európában! címmel írásbeli vetélkedõ alsó
tagozatos tanulók részére
- Nõi esélyegyenlõség az EU-ban címmel elõadás
- EU-KVÍZ a TV KISÚJ-ban

- Az én mesehõsöm - rajzpályázat
- Játékos mesevetélkedõ
- Népi mesterségek - gyûjtõmunka
- Szalmafonás és táncház a Tájházban
- Szolnok hírességei - gyûjtõmunka
- Kirándulás a megyeszékhelyre
- Látogatás a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtárban
- Ki mit tud?
Rendezvényeinkrõl, vetélkedõinkrõl bõvebb információt a
könyvtárban, honlapunkon valamint a plakátokról kaphatnak az
érdeklõdõk!
Gubuczné Tomor Mária
könyvtárvezetõ

Újra NB III-as mezõnyben játszanak asztaliteniszezõink
Szûcs István nemcsak aktív sakkozó, évtizedek óta
közremûködik az asztalitenisz sakkszakosztály irányításában,
edzõként az utánpótlás nevelésben is. A sakkcsapat sikerével
szemben kevésbé jó hír, hogy a kisúji asztalitenisz csapat a
2006/2007-es NB II-es bajnokságban a 9. helyezést érte el.
Átszervezések miatt az utolsó négy csapat búcsúzott a nemzeti
bajnokság második osztályától. Így a kisújszállási fiúk õsztõl újból az

NB III-as mezõnyben igyekeznek majd helytállni. Az elsõ
bemutatkozó mérkõzésükön sikeresek voltak. Idegenbeli
mérkõzésükön 5:13 arányban gyõztek a Jászkun VOLÁN SC
Szolnok asztalitenisz csapata ellen. A sportág iránt érdeklõdõk az
Arany J. Általános Iskola tornatermében tekinthetik meg a kisúji
csapat hazai mérkõzéseit.
Ari Géza
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Az örökifjú bajnok kitüntetése
Városunk sportszeretõ közönségének nem kell külön bemutatni Fehér Károly MÁVnyugdíjast, aki maratonfutó,
triatlonista, távúszó, szenior
válogatott és többszörös magyar bajnoki cím birtokosa. A
megye, a város tömegsportmozgalmának egyik lelkes
szervezõje és résztvevõje. Túl a
hetvenedik életévén ma is
aktívan sportol. Mint ismeretes,
lelkes sporttevékenységét városunk önkormányzata 2004-ben Pro
Communitate Urbis Díjjal is elismerte.
A nyár utolsó napjaiban örömmel hallottuk a hírt, hogy Károly bácsi
2007. augusztus 20-án Budapesten, a Duna Palotában tartott
ünnepségen újabb elismerésben részesült. Az ifjúság egészséges
életmódra neveléséért, példamutató sporttevékenységéért a Magyar
Köztársaság Elnöke által adományozott Magyar Köztársaság Ezüst
Érdemkereszt kitüntetést vehette át. Gratulálunk, további
sportsikereket, jó egészséget kívánunk!
Ari Géza
Gratulálunk
Önkormányzatunk nevében Fehér Károly kiváló sportolónk e
rangos kitüntetéséhez ezúton is tisztelettel és elismeréssel gratulálok,
és köszönöm, hogy jó példával jár elõttünk abban, hogyan lehetünk,
lehetnénk egész életünkön át edzettek, egészségesek, kitartóak.
Kecze István polgármester

Megyei bajnokságot nyert a kisúji sakkcsapat
A Kisújszállási SE Sakk Szakosztályának csapata több évtizede
eredményes résztvevõje megyénk sakkéletének. A korábbi
generációk csapatait olyan kiváló sakkozók vezették diadalra, mint
Borók Gyula, H. Kiss Sándor, Sávay Pál, id. Kecze István vagy
Kocsárdi László.
A bajnoki címért folyó versengésben az utóbbi években a "maiak"
mindig dobogós helyezéseket értek el. Az idei évben siker koronázta
a Kecze István vezette szakosztály munkáját. "Megyei bajnoki címet
nyertünk." - mondta az örömhírt Szûcs István, a csapat egyik
erõssége, aki az idei bajnokság mérkõzésein a legtöbb pontot hozta
a kisúji csapatnak. A bajnokok fölényesen, több mint 10 ponttal
utasították maguk mögé a megyei bajnokság mezõnyét. A
legizgalmasabb játszmákat a 10 táblás bajnokságban Újszász és
Szolnok sakkozóival vívták. A 14 fõs keretben vannak nagy
versenyzõi múlttal rendelkezõ csapattagok. Közéjük tartozik id.
Borsi Géza bácsi, aki négy évtizede stabil tagja a kisúji gárdának. A
megye ifjú sakktehetségei sorába tartozik Balogh Dávid, aki 12
évesen megyei bajnokságot nyert a felnõttek B csoportjában.
A megyei sakkbajnokcsapat tagjai:
Balogh Dávid, Bodó Sándor, id. Borsi Géza, Nagy László, Ferenczi
Zoltán, Jakobei József, Kecze István, Kecze Mátyás, Kormos Lajos,
Pápista Ákos, Szûcs István, Tóth Lajos, Ulveczki Zoltán, Vajda Ákos.
A kisújszállási csapat tagjai nagy örömmel fogadták, hogy a
bajnoki címért járó aranyérmet augusztus 20-án a városi ünnepség
keretében vehették át Peták Kálmántól, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Sakkszövetség alelnökétõl.

2007. szeptember 8.
L é g f e g y v e re s l ö v é s z v e r s e n y
2007. szeptember 9-én 9.00 órakor a városi lõtéren
(Kisújszállás, Eszperantó u. 10/a)
Nevezni a helyszínen felnõtt nõi, férfi, serdülõ, ifjúsági,
légpisztoly kategóriákban lehet.
Nevezési díj:
serdülõknek: ingyenes, ifjúsági: 100 Ft,
felnõttek: 200 Ft, légpisztoly: 200 Ft
A verseny jellege nyíltirányzékos légfegyver.
Versenytáv: 10 méter.
Saját légfegyver is használható távcsõ nélkül.
Alsó korhatár 10 év.
Díjazás: kupák, érmek, ajándéktárgyak.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
Kisújszállási Lövészklub
Közhasznúsági jelentés az
Alföldkutatásért Alapítvány
2006. évi tevékenységérõl (forintban)

Nyitó egyenleg:
- Bankszámla:
163.048
- Pénztár:
13.401
Bevételek:
Támogatások:
- NCA pályázat:
700.000
- Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium:
360.000
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
400.000
- Verseghy Könyvtár
13.000
- Dobák Tiborné
20.000
- Hortobágyi Nemzeti Park
300.000
- PBZ Hungar Kft.
50.000
- Dr. Szeleczky Zsófia
20.000
- Komlósi Lúd Kft.
100.000
- APEH SZJA 1%
65.267
- Budapesti Mûszaki Egyetem
12.000
- Kamat bevétel:
489
Összes bevétel:
2.040.756
Kiadások:
- Anyag és anyagjellegû költség:
637.661
- Bér és járulékai:
0
- Egyéb költségek:
1.145.772
Záró egyenleg:
- Bankszámla záró egyenlege:
441.504
- Pénztár záró egyenlege:
2.268
Az Alföldkutatásért Alapítvány tevékenységének gerincét a tájökológiaitájhasznosítási jellegû kutatások, rendezvények koordinálása képezte. Hat térségi
konferencia megrendezésében vett részt. Ezek közül kiemelkedik a Balogh
János nevével fémjelzett Nagykunsági-Nagy-Sárréti konferencia lebonyolítása,
továbbá a XXXII. Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor megszervezése.
Aktívan részt vállalt az Országos Kaán Károly - és Herman Ottó
természetvédelmi-biológiai verseny lebonyolításában, továbbá a hozzá
kapcsolódó tanártovábbképzés megrendezésében.
Dr. Tóth Albert
az Alföldkutatásért Alapítvány
kuratóriumi elnöke
* * *
Az adófizetõ magánszemélyek személyi jövedelemadójuk 1 %-ának
felajánlásából származó 65.267.- Ft felajánlott összeget teljes mértékben a
XXXII. Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótáborban, élelmezési és utazási
kiadásaink fedezésére használtuk fel.
Dr. Tóth Albert táborvezetõ

2007. szeptember 8.
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A köszönet hangján
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas Szövetség
Megyei Bajnokságának részeként került megrendezésre
2007. június 23-án Kisújszálláson, a Vásártéren az idei
fogathajtó verseny. A verseny a nagy meleg ellenére
sikeresen, a versenyszabályoknak megfelelõen zajlott. Az
ez évi fogathajtó verseny nem jöhetett volna létre
intézmények, vállalatok, közösségek, magánszemélyek
támogatása nélkül.
Ez úton szeretnénk köszönetünket kifejezni a
következõknek:
Agro-Kisúj Bt., Agro-Parola Kft., Arany János Általános
Iskola, Boncz Villamossági Szaküzlet, Ciklon-Bau Bt.,
Csurgó László, Dekor Mini Áruház, Demeter Ferenc, FEBACH Kft., Gál Sándor és családja, Galó Zoltán,
Herczegné Gazdag Eszter, Horváthné Balogh Julianna, id.
Ponyokai Bálint, Imréné Pádár Mária, J. Urbán ExportImport Kft., Jakab Sándor, Janó és Társa Kft., Juhász
Attila, Karcagi Nyomda Kft., Kaszás Invest Kft., Kecze
István, Kerbán Kft., "Kisúj" Étterem, Kisúj TV, Kisújszállás
Város Önkormányzata, Kisújszállási Városgazdálkodási
Kft., Kisújszállási Vízmû Kft., Kossuth Lajos Általános

Szilágyi Lukács fogatával az ünnepélyes bevonuláson

Ifj. Demeter Ferenc a legeredményesebb fogathajtó,
a vadászhajtás és az akadályhajtás gyõztese

Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon, KunÉpforg Kft., Kunfa Termelõ és Kereskedõ Kft., Kunszöv
Textilruházati Kft., Kuntex Kft., Kun-Vet Bt. Állatorvosi
rendelõ és Állatgyógyszertár, Kun-Vill-Szer 2003 Kft.,
Magyar Iparszövetség, Miklós-Trans Kft., Monoki Lajos,
Mûvelõdési és Ifjúsági Központ, Petõfi VT, Pintér István és
családja, Pocsai László és családja, Polgárõrség,
Ponyokai Bálint Egyéni Cég, Posz-Kor Bt., Prince
Divatáru, Rel Stúdió, Rideg István, RST 2000 Kft., Sancol
Bt., Sándor Service Kft., Starter 98 Kft., Szabó Lajos,
Szalay Könyvkiadó Kft., Szepesi Jenõ, Tatár Zoltán, Túri
Károly és családja, Tûzoltó Köztestület, Universal Áruház,
Weldig-Car Bt., "Zanus" Kerti Áruda, Zöldy Patika, Bugyik
Endre és családja, Demeter Ferenc és családja, Kóré Imre
és családja, Kóré Lajos és családja, Kovács Bálint, Nagy
Sándor, Posztós Zsolt és családja, Szilágyi Lukács és
családja, Szûcs István és családja, és ezen túl a sok
névtelen tombolatárgy adományozója.
A rendezõség nevében:
Posztós Zsolt

A Kisújszállási Lövészklub hírei
Május 1-jén ismét nagy létszámmal tartottuk meg szokásos
versenyünket. Bár az idõjárás közbeszólt, ismét remek eredmények
születtek, kilenc kategóriában hirdettünk lövészbajnokot. Az érmeket
és a díjakat Szabó Lajos, az Egészségügyi, Szociális és
Sportbizottság elnöke adta át.
Eredménylista (zárójelben a köregység):
Légpuska:
Lány kategória: 1. Pajti Judit (51 kör), 2. Barabás Nikolett (49)
Serdülõ fiú kategória: 1.Csomor Csaba (47 kör), 2. Bohács Roland
(37), 3. Kató Tamás, (36) Ifjúsági fiú kategória: 1. Pajti Péter (67), 2.
Tóth Attila (33). 3. Szûcs Ádám (24)
Nõi kategória: 1. Pajti Péterné (73), 2. Csótó Lászlóné (58), 3. Tóth
Andrea (56)
Férfi kategória: 1. Csótai Lajos (73), 2. Pajti Péter (73), 3. Csótó
László (71)

Légpisztoly:
Serdülõ kategória: 1. Pajti Péter (57), 2. Pajti Judit (50), 3. Pajti
Gergõ (48)
Nõi kategória: 1. Csótó Lászlóné (55), 2. Pajti Péterné (47)
Férfi kategória: 1. Hornyák János (76), 2. Csótó László (66), 3. Ifj.
Csótó László (62)
Összetett kategória (puska+pisztoly):
1. Hornyák János (138), 2. Csótó László (137), 3. Pajti Péter (128)
Klubunk mostantól paintball játék szervezését is vállalja. Kétszer
két fõs csapatok jelentkezését várjuk. Amit hozni kell: kesztyû, sapka,
ruha (amit nem sajnálsz, ha festékes lesz - a festék kimosható),
bátorság. Amit mi adunk: speed pálya, marker, álarc, adrenalin.
Idõbeosztás és az anyagiak telefonon egyeztethetõek. Alsó korhatár:
16 év. Elérhetõség: Hornyák János 06/30/555-0249
Hornyák János elnök
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Sándor Service Kft.
FordSzervíz

Feel the difference

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

Sándor Service 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. október 6-án jelenik meg,
lapzárta 2007. szeptember 27-én, csütörtökön 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)

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

Köszönet
Az elmúlt hónapok viharos idõszaka a Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
bentlakásos részlegének közel 100 éves fáját sem kímélte. Szélcsendes idõben történt a baleset,
melynek során a fa ága letört. Személyi sérülést nem okozott. Tekintettel az agg korú fa további
sérülési lehetõségeire, a fa kivágásáról döntöttünk.
Ahelyi tûzoltók, mint mindig, most is a segítségünkre siettek, és kivágták a fát költségmentesen.
Több évtizedre visszanyúlva kapcsolatunk ezzel is erõsödött. Köszönjük segítségüket.
Tapasztó Szabolcs igazgató

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatásul közöljük, hogy a
PET-palackok gyûjtése folytatódik,
minden hónap utolsó hetében,
ürítési napokon.
Gyûjtési idõpontok:
szeptember 24-28.,
október 29-november 2.
november 26-30., december 17-21.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

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, idomokárát, 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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