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K I S Ú J S Z Á L L Á S Ö N K O R M Á N Y Z AT Á N A K H Í R L E V E L E
Hogyan gazdálkodtunk 2008 első félévében?
Az augusztus végi önkormányzati ülésen a képviselőtestület
megtárgyalta
a
helyi
önkormányzat
gazdálkodásának 2008. I. félévi helyzetéről szóló
előterjesztést, amely tartalmazta önkormányzatunk
költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a
tartalék felhasználását, a hiány összegének alakulását. A
beszámoló külön foglalkozott a működési bevételek és
kiadások, a beruházási, fejlesztési bevételek és kiadások
teljesülésével, és tartalmazta a kötvénykibocsátás
bevételének felhasználását és a kibocsátástól június 30.
napjáig végrehajtott tranzakciókat, a befektetés után
realizált kamatbevételeket.

A 2008. évi eredeti költségvetés fő összege 4.867.431
ezer Ft, mely a kötvénykibocsátás és egyéb módosítások
miatt 2.412.776 ezer forinttal nőtt, így a féléves beszámoló
szerinti módosított főösszeg: 7.280.207 ezer Ft. Az első
félévi költségvetési bevételek teljesítése 4.662.971 ezer Ft
(64,05 %), az első félévi kiadások teljesítése 2.864.260
ezer Ft (39,34 %).
Az eredeti költségvetésben elfogadott 357.264 ezer Ft
összegű működési hiányból 220.000 ezer forintot a
kötvénykibocsátásból fedeztünk, amely összeg az elmúlt 10
év felhalmozódott forráshiányának kiváltását jelenti. A
fennmaradó hiány csökkentésére önkormányzatunk
pályázatot nyújtott be az önhibáján kívül hátrányos
helyzetben lévő helyi önkormányzatok kiegészítő
támogatására, mellyel 29.594 ezer Ft támogatáshoz jutott.
Ez az összeg töredéke annak a támogatásnak, amelyet az
elmúlt évben ítélt meg a pénzügyminiszter, így a
fennmaradó 107.670 ezer forint hiány csökkentésére újabb
intézkedések meghozatalára volt szükség. A működési
kiadások 42.068 ezer forintos csökkentésével és a bevételek
65.502 ezer forintos növelésével sikerült biztosítani, hogy
az önkormányzat költségvetése egyensúlyban legyen és a
forráshiány ne húzódjon át a következő évre, annak
költségvetését terhelve. A hiánycsökkentésből 15.585 ezer
forintot tartalékoltunk a normatív támogatás lemondás és az
előre nem látható többletkiadások (villamos energia és
gázáremelés) fedezetére.

A BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az önkormányzat saját bevételeinek módosított
előirányzata 2.369.249 ezer forint, amely az összes bevétel
32,54 %-át jelenti. A saját bevételek 44,5 %-a, 1.054.320
ezer forint folyt be június 30-ig. A helyi adókból 118.876
ezer forintot realizáltunk, a gépjárműadó teljesülése 52,31
%-os. A központi költségvetésből folyósított támogatások a
költségvetés 23,72 %-át teszik ki, a működési támogatások
folyósítása az ide vonatkozó kormányrendeletnek, a
fejlesztési támogatások a lehívásoknak megfelelően
teljesültek, így összességében a jóváhagyott előirányzat
55,42 %-a került finanszírozásra. A pénzforgalom nélküli
bevételek 520.869 ezer forint előirányzatából az első
félévben 48,2 %-ot használtunk fel, a finanszírozási
bevételek teljesítése 90,13 %-os.
A KIADÁSOK ALAKULÁSA

Az önkormányzat bevételeinek legnagyobb százalékát a
működéssel kapcsolatos kiadásokra fordítja, a működési
kiadások aránya az összes kiadásból 36,91 %, teljesítése
összességében időarányos alatti 44,17 %. Személyi
juttatásokra és járulékokra 684.053 ezer forintot, dologi
kiadásokra 338.123 ezer forintot fizettünk ki. Jelentős
kiadás a szociális ellátások biztosítására kifizetett összeg,
amely önkormányzati szinten 113.262 ezer forint kiadást
jelent.
A felhalmozási kiadásokból a két jelentősebb tétel a II/a,
II/b, III/a öblözet szennyvízcsatorna-építés költsége,
amelyre 594.070 ezer forintot fizettünk ki, és az
ivóvízminőség javító projekt 278.282 ezer forint összegű
kiadása. Az új induló beruházásokkal kapcsolatosan az
előkészítéssel összefüggő költségek merültek fel: pályázati
díjak, tervek, megvalósíthatósági tanulmányok 15.497 ezer
forint összegben. Nyertes pályázat esetén az előkészítés
költségei az elszámolható kiadások között szerepelnek,
tehát a támogatást ezekre a kiadásokra is folyósítják.
Amennyiben a pályázat megvalósítása valamilyen okból
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kamatszint évi 7,59 %),
- 2011/C és 2012/C sorozatú államkötvény vásárlása
(hozama évi 9,4 % és 9,5 %).

Az átlagos kamatszintet vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy az több mint kétszerese a kötvényforrás után
Az alábbi táblázat bemutatja a kötvényforrás fizetendő kamatszintnek.
A kötvénykibocsátásnak és kamatainak 2008. június 30.
felhasználását és a fel nem használt összeg befektetéséből
napjáig fel nem használt része: 2.099.837.914 forint,
származó hozamok összegét június 30. napjáig.
melyből
36.396.875 forint bankbetétben,
11.305.848,76 CHF (1.763.441.585 forint)
Megnevezés
Dátum
Összeg
devizabetétben, 299.999.454 forint 2011/C és
Kötvénykibocsátás bevétele
2008.03.20. 2 400 021 000,00
2012/C sorozatú Magyar Államkötvényben
Felhasználás:
található.
KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS

Jegyzési, garanciavállalási díj
Működési hitel kiváltása
Fejlesztési hitel kiváltása
Jóváírás:
Befektetett pü. eszközök kamata 2008.06.30-ig

2008.03.20.
2008.05.06.
2008.05.14.

-4 500 000,00
-220 000 000,00
-122 383 667,00

Összességében
megállapította
a
képviselő-testület, hogy az önkormányzat
pénzügyi helyzete az év első hat hónapjában
46 700 580,90 kiegyensúlyozott és stabil; mind az
A kamatokkal együtt rendelkezésre áll:
2 099 837 913,90 önkormányzati, mind pedig az intézményi
kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítése
A kötvényforrás fel nem használt része befektetésre jelentősebb késedelem nélkül történt.
A költségvetési egyensúly fenntartása érdekében az év
kerül, az első félévben a megbízott szakértő és az operatív
munkacsoport javaslata alapján az alábbi tranzakciókról végéig nagy hangsúlyt kell fektetni a tervezett saját
bevételek teljesítésére, az eddig elmaradt bevételek
döntöttünk:
- forint alapú lekötött betétekben történő elhelyezés (a realizálására, a kötvényforrás magas hozamot biztosító
befektetésére és a hátralékok további sikeres behajtására.
vizsgált időszakban az átlagos kamatszint évi 8,49 %),
Kecze István
- átváltható strukturált prémium betétben és devizabetétben
polgármester
történő elhelyezés (a vizsgált időszakban az átlagos

A Költségvetési Szolgáltató Iroda átszer vezéséről
A Költségvetési Szolgáltató Iroda működését az elmúlt
évben többször tárgyalta a képviselő-testület. Az
önkormányzat forráshiányának csökkentése érdekében az
iroda több tevékenységét is elemeztük, megvizsgáltuk
azokat a lehetőségeket, ahol megtakarítás érhető el.
Tavaly novemberben két döntés született: a közétkeztetést
ellátó konyhák vállalkozásba adásáról, valamint a
szociális intézmények Karcagi Többcélú Kistérségi
Társulásnak történő átadásáról határozott a képviselőtestület. Az átszervezések az irodában a pénzügyigazdasági feladatot ellátó munkavállalók létszámának
csökkenését vonták maguk után (az intézményvezető is
távozott), így az is felmerült, hogy érdemes-e a
megmaradt feladatok elvégzésére egy intézményt
fenntartani, vagy a pénzügyi-gazdasági-egészségügyi
feladatokat célszerűbb a Polgármesteri Hivatal
szervezetébe bevonni. Az intézmény megszüntetését
akkor elhalasztotta a képviselő-testület, és úgy határozott,
hogy a 2008. évi I. félévi tapasztalatok ismeretében hoz
végleges döntést. Ahhoz, hogy az első félév munkáját, az
átszervezések sikerességét és a konyhák működését az
intézmények hogyan minősítik, kérdőíveket állítottunk
össze, melyet minden intézményvezetőnek megküldtünk.

A kérdőívben megfogalmazott kérdésekre adott
válaszokból kiderült, hogy iroda által nyújtott
szolgáltatások minőségét, hatékonyságát a dolgozók
feladatmegoldó
képességét,
rugalmasságát
az
intézmények vezetői pozitívan értékelték. A képviselők
megfontolva a kérdőívekre adott válaszokat, az
átszervezéssel járó előnyöket és hátrányokat, a
Költségvetési Szolgáltató Iroda megszüntetése mellett
tették le voksaikat. Úgy ítélték meg, hogy a feladatok
ellátása, az információáramlás akkor a leghatékonyabb,
ha egy munkaszervezetben történik. A döntés értelmében
a Polgármesteri Hivatal vezetőjének november 30.
napjáig kell kidolgoznia a szervezeti átalakításhoz
szükséges lépéseket, biztosítani az átvétel személyi és
tárgyi feltételeit.
A Költségvetési Szolgáltató Iroda egészségügyi
feladatot ellátó közalkalmazottai 2009. január 1. napjától
az önkormányzat alkalmazásában lévő közalkalmazottak
lesznek, a pénzügyi-gazdasági feladatot ellátó dolgozók a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán, mint
köztisztviselők folytatják tovább a munkájukat.
Kecze István
polgármester
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Jegyzék
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete
a 2008. augusztus 11-ei rendkívüli ülésén, és az
augusztus 28-ai soros ülésén hozott döntéseiről
Rendeletek:
27/2008. (VIII.29.) a 2008. évi költségvetésről szóló
5/2008. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
28/2008. (VIII.29.) az önkormányzati tulajdonú közutak
forgalmi rendjének szabályozásáról szóló 12/2000.(IV.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
29/2008. (VIII.29.) az önkormányzati tulajdonú lakások és
helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2006. (III.31.)
számú önkormányzati rendelet módosításáról
Határozatok:
274/2008. (VIII.11.) „Kisújszállás Városközpont
funkcióbővítő megújítása” című pályázat (ÉAOP-5.1.1./D)
megvalósítása érdekében konzorciumi megállapodás
megkötéséről
275/2008. (VIII.11.) „Kisújszállás Városközpont
funkcióbővítő megújítása” című pályázat (ÉAOP-5.1.1./D)
megvalósítása érdekében konzorciumi megállapodás
megkötéséről
276/2008. (VIII.11.) befogadói nyilatkozat az Északalföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program keretében
megvalósuló beruházás során keletkező hulladékvíz
befogadásáról
277/2008. (VIII.28.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
278/2008. (VIII.28.) a 2008. I. félévi költségvetési
beszámoló elfogadására
279/2008. (VIII.28.) az önkormányzati utak forgalmi
rendjének felülvizsgálatáról
280/2008.(VIII.28.) a KUN-ÉPFORG Kft. megkeresése
281/2008.(VIII.28.) a Rákóczi u. 1/a. szám alatti szolgálati
lakás vagyonkezelői jogának megváltoztatásáról
282/2008.(VIII.28.) a Költségvetési Szolgáltató Iroda
feladatainak ellátásáról

283/2008.(VIII.28.) az Illéssy Sándor Szakközép- és
Szakiskola alapító okiratának módosításáról
284/2008.(VIII.28.) az Arany János Általános Iskola
további egy napközis csoport indítására vonatkozó
kérelmének megtárgyalásáról
285/2008.(VIII.28.) a kollégiumi csoportok számának
csökkentésére a Móricz Zsigmond Gimnázium,
Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban
286/2008.(VIII.28.) a Polgármesteri Hivatal és a
Városgazdálkodási Kft. kezelésében lévő önkormányzati
ingatlanok kihasználtságáról, hasznosulásukról
287/2008.(VIII.28.) a Sallai Óvoda épületének további
hasznosításáról
288/2008.(VIII.28.) a Városháza épületének további
hasznosítási lehetőségeiről
289/2008.(VIII.28.) belgyógyászati szakrendelésről kötött
megállapodás módosításáról
290/2008.(VIII.28.) fizioterápiai szakrendelésről kötött
megállapodás módosításáról
291/2008.(VIII.28.) a nyertes strandfocipálya építésének
forrás-kiegészítéséről
292/2008. (VIII.28.) a városi sportnap költségvetésének
csökkentéséről
293/2008. (VIII.28.) „Közfeladatok ellátása az Északalföldi Regionális Munkaügyi Központ településein” című
2008. évi közhasznú célprogramon történő részvételről
294/2008.(VIII.28.) Kisújszállás város vízgyűjtőgazdálkodásáról szóló jegyzőkönyv véleményezéséről
295/2008.(VIII.28.) a Vásárcsarnok és környezetével
kapcsolatos interpelláció kivizsgálásáról
296/2008.(VIII.28.) a Nagykun Hagyományőrző Társulás
működtetésére kötött megállapodás és alapító okirat
módosításának elfogadásáról
297/2008.(VIII.28.) az Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő
területén 330 m talpmélységű hidegvizes kút fúrása tárgyú
közbeszerzési eljárás megindításáról
298/2008.(VIII.28.)
HÖF-TEKI
támogatásból
megvalósuló járdaépítés tárgyú közbeszerzési eljárás
megindításáról

299/2008.(VIII.28.) a Társadalmi Infrastruktúra Operatív
Program „TIOP-1.2.3/08/01 kódszámú Könyvtári
szolgáltatások összehangolt infrastruktúra – fejlesztése
–„Tudásdepó - Expressz”című pályázati felhívásra
pályázat benyújtásáról
300/2008.(VIII.28.) a falugazdász részére ügyfélszolgálati
helyiség biztosításáról
301/2008. (VIII.28.) a Rákóczi u. 10. szám alatt lévő
turisztikai fogadóközpont üzemeltetéséről
302/2008. (VIII.28.) a követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének 2008. II.
negyedévi tapasztalataira
304/2008. (VIII.28.) a 4-es számú főútvonal Kisújszállást
elkerülő szakaszának megépítéséhez szükséges
területértékesítésről
306/2008. (VIII.28.) Kisújszállás Város Önkormányzata
és intézményeinek folyószámla-vezető bankja
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás részvételi
szakasza eredményének megállapítására
307/2008. (VIII.28.) az Arany János Általános Iskola
létszámcsökkentéssel kapcsolatos kérelmében hozott
döntésről
* * *

A képviselő-testület 2008. szeptember 30-án (kedden)
13 órai kezdettel soros ülést tart a következő napirendi
javaslatokkal:
✍ Előterjesztés az önkormányzat 2006-2010. évekre szóló
gazdasági programjának időarányos végrehajtásáról
✍ Előterjesztés a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2009. évi fordulójához
való csatlakozásra
✍ Tájékoztató az e-ügyintézés bevezetéséről, az elért
eredményekről
A képviselő-testület nyilvános ülésén
bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga a városi könyvtárban és a
www.kisujszallas.hu városi honlapon megtekinthető

ADÓHÍREK

A gázhálózat rekonstr ukciójáról

Közeleg szeptember 15-e, mely időpont a magánszemélyek
kommunális adójának és a gépjárműadó második félévi
részletének fizetési határideje.
A napokban minden adózó megkapta a fizetési értesítőt,
melyben tájékoztattuk arról, hogy az egyes adónemekre mekkora
összeg befizetése esedékes. Az értesítők tartalmazzák a készpénzátutalási nyomtatványt is, de természetesen a fizetési kötelezettség
nemcsak csekken, hanem folyószámláról is teljesíthető. A
befizetéskor kérjük, hogy a csekk elnevezését figyeljék,
kommunális adó számlára csak kommunális adót, késedelmi
pótlék számlára csak késedelmi pótlékot fizessenek, mivel ezzel
később sok félreértés elkerülhető.
Az iparűzési adóelőleg második félévre eső részének fizetési
határideje október 31. A helyi iparűzési adóelőleget – az egyszeres
könyvvezetésre kötelezettek kivételével – a várható éves fizetendő
adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészíteni.
Amennyiben az értesítőben közölt fizetési kötelezettség
összegével nem ért egyet, illetve kérdése van, a Polgármesteri
Hivatal földszint 2. sz. irodájában az ügyintézők ügyfélfogadási
időben minden adózónak segítséget nyújtanak.
Kérünk mindenkit a határidők betartására!
Bögös Katalin, a pénzügyi osztály vezetője

Mint azt a lakosság az elmúlt hetekben észlelte, a
városközpontban több ponton történt munkagödrök kiásása. A
munkák oka, hogy a TIGÁZ-DSO Kft. beruházásában a V.
Kristály 95 Kft. kivitelezi a Kisújszállás városközpont
földgázellátó elosztóvezeték rekonstrukcióját.
A munkák az alábbi közterületeket, illetve utcaszakaszokat
érintik:
• Kálvin utca,
• Kálvin tér - Szolgáltatóház és CO-OP STAR üzlet leágazás,
• Széchenyi út – Szabadság tér,
• Kossuth Lajos utca,
• Szabadság téri lakótelep gerincút,
• Szabadság téri lakótelepi 8-12.sz. leágazó vezeték,
• Szabadság téri lakótelep 9. sz. előtti vezeték.
A munkák várhatóan 2008. október elejéig tartanak.
Amennyiben az érintett közterületek szomszédságában élő
lakosok a beruházással kapcsolatban észrevételt, panaszt kívánnak
tenni, akkor a TIGÁZ DSO Földgázelosztó Kft. Szolnoki
üzemeltetési egységéhez fordulhatnak (5000 Szolnok, Thököly u.
79.), illetve a 06-56/503-200-as telefonszámon kereshetik a
TIGÁZ munkatársait.
Ökrös János vezető-tanácsos
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Méltó ünneplés
Közismert, hogy augusztus 20-a a kisújszállásiak számára hármas
ünnep. Első renden Szent István, első királyunk emléknapja,
másodsorban a város újjászületésének évfordulója, és ünnepe a
szántóföldi munka gyümölcsének, az új kenyérnek.
A város önkormányzata igyekezett az ünnep méltóságát is
megtartva, színvonalas szórakoztató műsorral kedveskedni kicsiknek
és nagyoknak e napon.

Tóth Ákos tárogatós dallamai várták az ünneplőket Szent István
királyunk szobránál

Szokás szerint tárogatószó hívta a város polgárait és a
partnertelepülések képviselőit az emlékező istentiszteletre,
koszorúzásra, majd a Városháza dísztermében Kecze István
polgármester ünnepi beszédével folytatódott a rendezvény. A szónok
méltatta István király országépítő érdemeit, a történelmi
Magyarország államszervezetének és egyházszervezetének
kialakítását. István király nemcsak első, de egyben legnagyobb
királyunk is volt. Sikerei, ezeréves műve, nemzeti megmaradásunk
igazolja minden tettét. Kivételes emberi tulajdonsága, erkölcsi
tisztasága minden állami és politikai vezetőnek ma is például
szolgálhatna.

Kecze István polgármester az új kenyérrel és életfával köszöntötte
partnertelepüléseink delegációit

Az ünnepség keretében került sor a képviselő-testület által
adományozott kitüntetések átadására. Dr. Szathmári István
professzor meghatottan mondott köszönetet szülővárosának a
Díszpolgári Cím adományozásáért. Elmondta, hogy a szülőföldhöz
kapcsolódó gyökereknek köszönheti szakmai felemelkedését,
tudományos karrierjét. Kertész Ferenc agrármérnök az indiánrizs
meghonosításáért, dr. Varga Zoltán ügyvéd szakmai és közéleti

tevékenységéért részesült Pro
Urbe Díjban. Utóbbi külföldi
távolléte miatt az augusztus 28-i
önkormányzati ülésen vette át a
kitüntető címet. Pro Communitate Urbis Díjban részesült
önzetlen, önfeláldozó gyógyító
segítségéért dr. Molnár Istvánné
Kohon Vilma fizioterápiás
asszisztens. Tyukodi András, a
kitűnő sportember a Kisújszállás
Város Sportjáért Díjat vehette át.
Horváth György első
nagykunkapitány
a nagykunsági
Dr. Szathmári István
lovas hagyományok ápolásáért a
professzor úr köszönte meg
az önkormányzat kitüntetéseit történelmi nagykun városok
legnagyobb elismerésének, a
Nagykunságért Díjnak lett birtokosa.
Első alkalommal került sor a határon túl élő, de Kisújszállás
várossal gyümölcsöző kapcsolatot ápoló nem magyar
állampolgárságú személyek Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára
Címmel való kitüntetésére. Elismerő címet vett át polgármester úrtól
Haszmann Pál alsócsernátoni múzeumigazgató, Nyúl Zoltán
pacséri tanár, baptista lelkész, Szombathy Zoltán, Pacsér
polgármestere, Tóth János szernyei nyugalmazott polgármester.
Erőss József négyfalui nyugalmazott iskolaigazgatónak szeptember
27-én Négyfaluban a Szent Mihály-napi városi ünnepség keretében
adjuk át a kitüntető okmányt, Illésy Mária asszonynak pedig postán
küldtük el a díszes oklevelet.
A Városházán az ünnepséget a Jász-Nagykun-Szolnok Megyéért
Díjban részesült Nagykun Táncegyüttes fergeteges tánca zárta.

Gratulálunk a Nagykun Táncegyüttes megyei elimeréséhez
és ünnepi műsorához

Az ünnep délután a ligeti nagyszínpadon operettgálával, musical
duettekkel, Balázs Fecó, Torres Dani műsorával folytatódott, végül
Hevesi Imre és a La Bomba házibuli zenekar késő esti koncertjével
zárult.
A ligeti kisszínpadon népi zenekarok léptek fel, de volt labdarúgómérkőzés és díszmadár-kiállítás is az ünnepi rendezvények sorában.
A műsorokban elfáradt közönség végül a tűzvarázslók
bemutatójában és a káprázatos tűzijátékban gyönyörködhetett.
Dr. Ducza Lajos
alpolgármester
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Pályázati hírek

Új könyv Kisújszállásról

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az
önkormányzat által benyújtott pályázatok közül ismét
nyert négy pályázat.

A város napjára új kötet jelent meg Kisújszállásról, a JászNagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatósága kiadásában: Dr.
Szilágyi Miklós Néprajzi tanulmányok Kisújszállásról című
könyve.
A szerző a néprajztudomány kiemelkedő egyénisége, akadémiai
doktor, az MTA Néprajzi Kutatóintézet Társadalomnéprajzi
osztályának vezetője. Szülőföldjeként tiszteli a Nagykunságot,
gyakran megfordul Kisújszálláson, a felesége révén úgyszólván
hazajár ide. Az elmúlt 30 évben számos tanulmányt írt a város népi
kultúrájáról. Ezek közül válogattunk egy kötetre valót.
A frissen megjelent könyv mintegy mély merítése a nagykunsági
társadalomnéprajznak, amiről eddig nem jelent meg összefoglaló
munka. Mind a szellemi, mind az anyagi kultúra terén fontos
tanulmányokat hoz a szerző. Kisújszállás város kultúrájáról ugyan
sok szép kötet megjelent már, de ehhez fogható - ami a tudományos
vérkeringésbe is bekapcsolja a várost - még nem született. Bízvást
remélhetjük, hogy a városnak, de a Nagykunság kulturális életének is
fontos dokumentuma lesz ez a munka. Kisújszállás a hat
nagykunsági város közül talán a leginkább őrzi a tradícióit, így a
néprajzkutatók számára kitűnő terepnek számít. A kötetben 17
tanulmányt olvashatunk az alábbi témákban:
-Kisújszállás társadalomnéprajzi vázlata
- A kisújszállásiak külterjes állattartásának mai emléke
- A fogás
- Adatok a földterület és a szántási idő tagolásához
- A gabona nyomtatásának utóélete a kisújszállási parasztgazdaságokban
- Az aratógépek az alföldi parasztgazdaságokban
- A szóbeli megállapodás jelentősége a kisújszállási gazdák és
alkalmazottaik munkaszerveződéseiben
- A tanyás
- Kisújszállási gyermekjátékok
- Elbeszélés a szokásról – Disznótori tréfák a szóbeliségben
- Két balladatöredék és szövegkörnyezete
- Szövegemlékek egy családi tragédiáról
- Érdekes esetek, érdekes emberek – Anekdotizáló élménybeszélgetések Kisújszállásról
- Kuláknak lenni – Kisújszállási élménybeszélgetések
- Néphit-adatközlők manapság – Kisújszállási példák
- Hiedelem, rítus, elbeszélés – A „váltott gyermek”
Kisújszálláson
- Családi beszélgetések hozadéka: kisújszállási hiedelem
adatok
A Kunsági Téka című sorozat 3. kötete ez a könyv. A sorozat a
Nagykunság értékleltára, s olyan műveket kíván megjelentetni,
amelyek a Nagykunság történetét és néprajzát tárgyalják
olvasmányos stílusban, de tudományos igényességgel. Jó szívvel
ajánlom mindenkinek, akit a város népi kultúrája érdekel.
Dr. Bartha Júlia néprajzkutató

Az első segítségével mintegy 17 millió Ft értékben kerül
sor járdaépítésekre Kisújszállás belterületén. Az 1941 m2
területet érintő beruházás keretében a Kossuth Lajos utca
teljes nyugati oldalán, illetve a keleti oldal egyes szakaszain
épül járda, de a Dózsa György utca középiskolai kollégium
előtti szakasza, a Koszorú utca teljes keleti (járdás) oldala és
a Baross utcának Nyár utca és Illéssy utca közötti szakasza is
új járdaburkolatot kap.

A második pályázat keretében az önkormányzatnak
lehetősége nyílik mintegy 3.100.000.- Ft értékben
gépjárművet beszerezni a kisújszállási Polgárőrség részére,
amelynek segítségével az önkormányzat is hozzájárul
polgárőreink eddig is magas színvonalú és lelkiismeretes
munkájához.
A harmadik nyertes pályázat pedig hirdetőszekrények
kihelyezését teszi lehetővé a város tíz pontján körülbelül
3.500.000.- Ft értékben, így a város minden körzetében – a
lakóhelyéhez közel - értesülhet a tisztelt lakosság a várost
érintő aktuális hírekről, felhívásokról és egyéb híradásokról.

A negyedik nyertes pályázat lehetővé teszi egy
strandfocipálya létesítését a strand területén 3.973.000.- Ft
értékben, amelyből 465.000.- Ft társadalmi munka és
ingyenesen biztosított gépi munkaóra felajánlás.

A Kisbíró korábbi számaiban ismertetett, nagyobb
horderejű európai uniós pályázatainkról lapzártáig nem
érkezett értesítés önkormányzatunkhoz. Bízunk benne, hogy a
Kisbíró októberi számában újabb sikerekről számolhatunk be.
Tatár Zoltán alpolgármester

Fűtéstechnik ai kor szer űsítés
Nyár eleje óta zajlik városunkban a 28 intézményi
épületet érintő, a Szemünk Fénye Program keretében
megvalósuló fűtéstechnikai korszerűsítés. A vállalkozói
szerződés megkötését követően nyár elején azonnal
megkezdődött a tervezési munka. A tervek hatóság általi
engedélyezésének több hónapos időtartamát sikerült
jelentősen lerövidíteni, ennek köszönhetően a nyáron
megkezdődhetett a kivitelezés. Amelyik intézményre a
hatóság kiadta az engedélyt, ott a vállalkozó hozzálátott a
munkához.
Jelen pillanatban – másfél hónappal a szerződéses
teljesítési határidő előtt – négy intézményben nem
kezdődtek meg a munkálatok, azonban az október végi
határidőig ott is kiépül a korszerű fűtési rendszer, amely
remélhetőleg érzékelhető megtakarítást eredményez már az
idei fűtésszezontól kezdődően.
Tatár Zoltán alpolgármester

A Művelődési és Ifjúsági Központ
programajánlata
INDIE ROCK UNIVERSE
2008. szeptember 19. péntek 21 óra
Nagykun Klub Kisújszállás
Fellépnek: HANGMÁS, JACKED
Belépő: 700 Ft
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Kedves Gyerekek!

A „reneszánsz éve” és a „népmese napja” alkalmából
MESEMONDÓ VERSENYt rendezünk 3-4. osztályos
tanulóknak Mátyás királyról szóló mesékből 2008. október
1-jén 15 órakor a Zenei Könyvtárban. Jelentkezéseteket
szeptember 26-ig várjuk a Gyermekkönyvtárban.

Kiállítások a Biblia éve alkalmából:
- a Kulturális Örökség Napjai keretében szeptember 14-28.
között „Egyháztörténeti ritkaságok” címmel a Református
templomban;
- az Elszármazottak találkozója keretében szeptember 27október 5. között „Könyv és szalma” címmel az
Alkotóházban.

2008. szeptember 6.
Életképek a Szociális Otthonban

Intézményünkben az ápolási-gondozási feladatok mellett
próbáljuk az ellátottak mindennapjait derűsebbé és
harmonikusabbá tenni, ezért rendszeresen szervezünk számukra
kirándulásokat,
strandlátogatásokat,
műveltségi
és
sportvetélkedőket, megünnepeljük az egyházi ünnepeket,
névnapokat. 90 év felett virággal és tortával köszöntjük az
ünnepelteket. Szeptember 17-én rendezzük meg a 11. Szüreti
Mulatságunkat az intézmény udvarán. Szeretettel hívjuk és várjuk
az érdeklődőket, a város lakosságát.
Tapasztó Szabolcs igazgató

Az „Európa kultúrája, a kultúrák Európája” programsorozat rendezvényei:
- „Egy régió ezer arca” címmel fotópályázatot hirdetünk.
- Szeptember 27-én EU-sátor, benne EU-tudástár felnőttek
és középiskolások részére.
A programsorozat támogatója: Külügyminisztérium, JászNagykun-Szolnok Megyei Európai Információs Pont.
A „Pénzügyi ismeretek mindenkinek” programsorozat
rendezvényei:
- Ingyenes pénzügyi tanácsadás.
- „A pénz” című kiállítás megnyitója szeptember 30-án.
- Számítógépes tanfolyam keretében tájékoztató pénzügyi
ismeretekről banki szakemberektől.
A programsorozat támogatója: Budapest Bank

A rendezvények részleteiről a könyvtár honlapjáról és
plakátokról kaphatnak bővebb tájékoztatást az érdeklődők.
Köszönet Máté Istvánnak és Kovács Zoltánnak a
könyvtár részére felajánlott dokumentumokért.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető

FELHÍVÁS

Az Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
(Kisújszállás, Rákóczi út 3.)
a 2008-2009-es tanévre
felvételt hirdet a következő tanszakokra:
hegedű, gordonka, zongora, szintetizátor, furulya, fuvola,
klarinét, szaxofon, oboa,
trombita, kürt, ütő, népzene, képzőművészet és néptánc.
Beiratkozás: 2008. szept. 8-9. (hétfő, kedd)
de. 10-12 óráig, du. 14-18 óráig.
A művészeti tanulmányokkal kapcsolatos
kérdéseikre szívesen válaszolunk
a következő telefonszámon: tel/fax: 520-591
Szeretettel várunk mindenkit!
Lovász Beatrix igazgató

Köszönet

Ezúton szeretném a magam és az intézmény dolgozói,
gondozottai nevében megköszönni a kisújszállási önkéntes
tűzoltóság tagjainak, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan –
segítettek a fák gallyazásában és az ereszcsatornák
kitisztításában.
Tapasztó Szabolcs intézményvezető

Újabb citerás sikerek

Angyal Ferenc citerás augusztusban két újabb szép
eredményt ért el népi hangszerével. Püspökladányban a
nemzetközi betyárdal verseny és fesztiválon arany minősítést
ért el, Egerben pedig az Egri Gálán nyújtott kitűnő szereplését
díszoklevél átnyújtásával jutalmazták.
Szerk.
Gratulálunk az elért sikerekhez!

OVITRÉNING
Október 7-től újra folytatódik!

A tornára óvodáskorú gyermekek járnak.
Célja a mozgáskoordináció fejlesztése, a test előkészítése
a magasabb szintű mozgásminták, mozgásanyagok
elsajátításához. Mindez természetesen játékos formában,
többnyire akadálypályák segítségével történik.
Tehát tanulás a mozgás segítségével!
A foglalkozásokon való részvétel egész évben díjtalan
és semmilyen elkötelezettséggel nem jár!
Helyszín: a Református Általános Iskola tornaterme
Időpont: kedd, péntek 16.00-17-00
Érdeklődni lehet Somodi Zsolt testnevelő tanárnál
(tel.: 520-585).

2008. szeptember 6.
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Pályázati lehetőségek középiskolásoknak és felsőoktatási hallgatóknak
Helyi pályázati lehetőségek

A felsőoktatásban továbbtanuló, nappali tagozaton első
diplomájukat szerző kisújszállási fiatalok tanulmányainak
végzéséhez kétféle támogatási lehetőséget nyújt az önkormányzat.
Az egyik a Városi Ösztöndíj Alapítvány pályázata útján nyerhető
el, ez egyszeri támogatás, a rendelkezésre álló keret erejéig.
Pályázati lapok 2008. szeptember 22-től a Városháza portáján
kaphatók, a benyújtási határidő 2008. október 17.
A másik lehetőség a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, kizárólag szociális
rászorultság alapján elnyerhető havi ösztöndíj. Az országos
pályázati rendszerhez való csatlakozásról az önkormányzat a 2008.
szeptemberi ülésén dönt, ezért pályázati lapok csak ezt követően,
október 1-jétől adhatók ki. A pályázatok benyújtási határideje
2008. október 31.
Cigány származású fiatalok tanulmányi támogatása

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megyénkben élő
cigány származású fiatalok részére is biztosít pályázati támogatási
lehetőséget. Ebben az a megyénk illetékességi területén állandó
bejelentett lakással rendelkező, szociálisan rászoruló cigány
származású fiatal részesülhet, aki gimnázium vagy szakközépiskola
10-13. évfolyamán nappali tagozaton tanul, és tanulmányi
eredménye legalább 3,0, vagy szakiskola 10-12. évfolyamán
nappali tagozaton tanul, és tanulmányi eredménye legalább 3,5.
Pályázni az erre a célra készített pályázati adatlap és a szükséges
mellékletek beküldésével lehet 2008. szeptember 25-ig. A pályázati
kiírás és adatlap internetes elérhetősége: www.jnszm.hu (az
érdeklődők saját középiskolájukban segítséget kaphatnak a pályázat
benyújtásához).

Megyei tehetséggondozó ösztöndíj

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2000-ben
tehetséggondozó ösztöndíjat alapított, melynek keretében a
2008/2009-es tanévben 6 millió Ft-ot fordít 50, megyénkben élő
fiatal támogatására. A támogatás pályázat útján nyerhető el. Az
ösztöndíj mértéke egy tanévre 120.000 Ft, melyet mindkét félév
sikeres elvégzése esetén 10 hónapra elosztva folyósítanak. Pályázat
benyújtására jogosult minden, felsőoktatási intézmény államilag
finanszírozott, nappali tagozatára felvett, első diplomáját szerző
első, második, harmadik, negyedik, illetve ötödik évfolyamát kezdő
hallgató, akinek:
- állandó lakhelye legalább egy éve megyénkben van,
- I. évfolyamot kezdő hallgató esetében: az érettségi eredménye
legalább 4,5 eredményű volt;
- II., III., IV. és V. évfolyamot kezdő hallgató esetében: tanulmányi
átlaga a felsőoktatási intézményben az elmúlt (tavaszi) félévben
legalább 4,0 eredményű volt, és az adott félévben minden felvett
tantárgyat sikeresen teljesített;
- a települési önkormányzattól rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult.
Pályázatot benyújtani erre a célra készített adatlapon, a benne
felsorolt mellékletek csatolásával lehet 2008. szeptember 15-ig.
Pályázati adatlap és további információ a következő címen kapható:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal
Művelődési és Népjóléti Iroda, 5000 Szolnok, Kossuth u. 2., telefon:
56/505-313, honlap: www.jnszm.hu.
(KMJ)
Iskoláink honapjai: www.aranysuli.hu,
www.kossuth-kisujszallas.sulinet.hu
www.illessy.sulinet.hu
www.moricz-kujsz.sulinet.hu

Ka landos nyár a Ba latonná l
"Ha nap süt a rétre, / a rét közepére, / gyerünk, gyerekek,
csapatostól. / Hozzuk ki a labdát, / rakjunk güzü-csapdát, /
csattogjon a csillagos ostor."
(Weöres Sándor)

A HEFOP 2.1.5 pályázati projektben résztvevő iskolák
lehetőséget kaptak egy meghívásos pályázatban „A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók integrált neveléséből történő
lemorzsolódásának csökkentése nyári fejlesztő- és szabadidős
tevékenységek megvalósításával” címmel arra, hogy tanulóiknak
egy fantasztikus élményekben gazdag nyári tábori programot
szervezzenek. E pályázatot kihasználva a Kádas György
Általános Iskola a Móricz Zsigmond Gimnáziummal
együttműködve élt ezzel a kecsegtető lehetőséggel, így 85 diák
térítés nélkül vehetett részt a Siófokon megrendezésre kerülő nyári
táborban.
A tábor fő célja az integrált nevelés mellett a szocializációs
képességek fejlesztése is volt.
2008. július 15-én a móriczosok, július 16-án a Kádas Iskola
tanulói is útra keltek Siófokra, ahol az egyik iskola diákjai 10, a

másik iskola tanulói 8 napot töltöttek.
A táborban résztvevő gyerekek főként halmozottan hátrányos
helyzetű, illetve nagyobb részük sajátos nevelési igényű gyermek
volt. A tábor tematikája alapján mindennap voltak fejlesztő
foglalkozások, szabadidős tevékenységek. Lehetőség nyílt arra,
hogy a gyerekek felfedjék erősségeiket: vízi vetélkedőkön,
ügyességi sorversenyeken, kézműves foglalkozásokon és más
egyéb vetélkedőkön. Kirándultunk Tihanyba és Keszthelyre, ahol
megnézhettük a helyi nevezetességeket.
Maradéktalanul megvalósult az integráció is, hiszen együtt
szórakozott, versengett sérült és ép gyermek, továbbá nem számított
az sem, hogy ki honnan érkezett. Egy dolog volt fontos, hogy
mindenki jól érezze magát. A tábor végén sokan sírva búcsúztak.
Köszönöm a táboroztató kollégák kitartó és fáradhatatlan
munkáját. E program nem valósulhatott volna meg az Oktatási
Minisztérium teljes támogatása, illetve a velünk beszállítói
szerződést kötő EURO 2000 Kft. nélkül.
A tábort meglátogatta a Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr,
illetve Hiller István oktatási és művelődési miniszter úr is.
Lakatosné Török Andrea
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LIGETI SPORTFESZTIVÁL
KISÚJSZÁLLÁS
2008. szeptember 12-14.
Erzsébet liget, Városi Sporttelep, Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő, Extrémsport pálya
Minden versenyszámra a strand bejáratánál felállított
regisztrációs sátorban kell jelentkezni, ill. előzetesen a
szórólapokhoz csatolt jelentkezési lapokkal, szeptember 11-ig a
művelődési házban.
Kizárólag versenyzőknek: a strandra a belépés szombatvasárnap díjtalan, szurkolói belépő: 200 Ft.

Információ: Szénási László (tel.: 20/916-1118) vagy Művelődési
és Ifjúsági Központ, Kisújszállás (tel.: 59/520-672, 20/492-3594).
Versenyszámok:

2008. szeptember 12. péntek

14.00 óra: Városi duatlon bajnokság a liget bejáratánál, különböző
korcsoportokban
14.30 óra: Kispályás labdarúgó-bajnokság (gyermek I-IV.
korcsoport) a Városi Sporttelepen. Jelentkezni az iskolai
testnevelőknél is lehet.
20.00 óra: Éjszakai tájékozódási futóverseny. Rajt: Városi
Sporttelep bejárata. Páros verseny, zseblámpát lehet
hozni. Táv: 4 km

2008. szeptember 13. szombat

9.00 óra: Kispályás labdarúgó-bajnokság (felnőtt 5+1-es
csapatok) a ligeti salakpályán.
Jelentkezés: Szabolcsi Károly (tel.: 30/963-2201)
9.00 óra: Teniszbajnokság és -oktatás a strand teniszpályáin
9.00 óra: Lövészverseny (Légpuska és légpisztoly)
a Városi Sporttelepen a lelátó mögött..
Nevezés a helyszínen 8.30-10 óráig
14.00 óra: Asztalitenisz-bajnokság a strandon.
14.00 óra: Sakkbajnokság a strandon. 15 órától: Sakk-szimultán
Berebora Ferenc nemzetközi mesterrel.
14.00 óra: Tollaslabda-bajnokság a strandon
14.30 óra: Strandröplabda-bajnokság a strandon
14.30 óra: Kerékpáros ügyességi verseny a Rákóczi utcán
14.30 óra: Kismotoros ügyességi verseny a Rákóczi utcán
14.00 óra: Népi ügyességi játékok a ligetben (mocsárjárás, farönk
hajítás, zsákcipelés, bálahordás stb.)
14.00 óra: Versenyszámok középkori fegyverekkel a ligetben
(kelevéz, számszeríj, hajítóbárd)
14.00 óra: Lovas ügyességi játékok kezdőknek, gyerek és felnőtt
kategóriákban a ligetben
14.30 óra: Petanque-bajnokság a ligetben 0-99 éves korig
14.00 óra: Streetballbajnokság a Rákóczi utcán
15.00 óra: Fejelőbajnokság a Városi Sporttelepen
15.00 óra: Kötélhúzó-bajnokság a strandon. 7 fős csapatok
jelentkezését várjuk gyerek és felnőtt kategóriában
16.00 óra: Szkanderbajnokság a strandon

2008. szeptember 14. vasárnap

8.00 óra: Ligeti futóverseny 3-99 éves korig. Korosztályokhoz
igazított távok; nevezés a helyszínen; gyülekező a liget
bejáratánál.
9.30 óra: Úszóversenyek a strandon. Szabadon választott
úszásnem. Kategóriák: gyermek, felnőtt, családi váltó
(két felnőtt, két gyerek), munkahelyi váltó (4 fő)
10.00 óra: Szektorlabda-bajnokság a strandon
10.30 óra: Családi sorverseny a strandon (4 fős csapatok, min. 1,
max. 2 felnőttel)
11.00 óra: Kajak-kenu ügyességi verseny a csónakázótavon (kenu:
3 fős csapat, kajak 2 fős csapat).
Nevezés: szeptember 11-ig
Bemuta tók:

12-én pénteken 18.30 órától a sportpályán: vívás és ügyességi
játékok
13-án szombaton 9.00 órától egész nap extrémsport-bemutatók az
extrémsportpályánál: yoyo, ördögbot, footbag, freestyle foci, BMX,
gördeszka, görkorcsolya, streetboard, filmvetítés
13-án 14.00 órától a csónakázótavon: modellező-bemutató
13-án 14.30 órától a Rákóczi utcán: ugrálóköteles, kangoo,
gimnasztikai labda
13-án 15.00 órától a ligetben: PAINTBALL és AIRSOFT
13-án 16.00 órától a strandon: aerobic
13-án 16.30 órától a strandon: aikido

Vöröskeresztes sátor: vérnyomás-,
testzsírtömegmérés, egészségügyi totó.

vércukorszint-

és

Szívesen vesszük munkahelyi közösségek, civil közösségek,
alkalmi csapatok jelentkezését a fesztiválra.
A legtöbb versenyszámban induló csapatokat különdíjban
részesítjük. A ligetben főzési lehetőség!
A versenyszámokon résztvevők között sporteszközöket
sorsolunk ki, illetve a I-III. helyezettek külön díjazásban
részesülnek.

A rendezvény alatt sportbörze, használt sporteszközök
csereberéje, értékesítés (előzetes egyeztetés a művelődési házban).
Mindenkit szeretettel várnak a szervező intézmények,
testnevelők, sportegyesületek, civil közösségek, sportszakemberek.
A rendezvényre
Kisújszállás Város Önkormányzata,
valamint az
Önkormányzati Minisztérium
támogatásával kerül sor.
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XI. K un Viadal
részletes programja

16.00:
16.30:

17.00:

19.30:

8.30:
13.00:

Szeptember 19. péntek

Lovas felvonulás Kisújszállás főbb útvonalain: Vásár
utca - Kálvin út - Arany János utca – Városháza Kossuth út - Horváth tanya
Tárogatózene a lovas szobornál: a Tárogatósok
Nagykunsági Találkozója résztvevőinek műsora.
a XI. Kun Viadal ünnepélyes megnyitója a Városháza
parkjában a lovas szobornál.
Megnyitót mond: Györffy Villám András
hagyományőrző tábornok, a Magyar Huszár- és
Katonai Hagyományőrző Szövetség elnöke
Horváth-tanya: a résztvevők és a támogatók közös
vacsorája a Horváth-tanyán
Szeptember 20. szombat

Nemzetközi lovasíjász verseny
Solymászbemutató
Ezt követően a Kun Viadal versenyszámai: csatacsillag,
szablya, kelevéz ügyességi verseny
15.30:
Eredményhirdetés, a Kun Vitéz avatása
16.00:
Lovasbirkózás, lovas ügyességi játék
16.00:
A Tárogatósok Nagykunsági Találkozója résztvevőinek
gálaműsora
17.00:
Magyar mulatság a Bíró Banda közreműködésével
(népzenei műsor)
A rendezvény ideje alatt az ételről és az italról a Horváth-kert
vendéglő gondoskodik.
A rendezvényhez kapcsolódó egyéb programok: tárogatós
találkozó, kézművesek kirakodó vására, nagykunsági félmaraton
távfutó verseny, termésbemutató, sakkszimultánverseny

Szeptember 21. vasárnap

8.30:

Fogatok technikai megbeszélése, nevezések
Kunsági Ízek – kölesételek főzőverseny nevezése
Termésbemutató nevezése
10.00:
Fogatok ünnepélyes bevonulása
A versenyt megnyitja: Kecze István polgármester
Póni és kettes fogatok akadályversenye
11.00:
Pápista Ákos FIDE-sakkmester szimultánt ad.
A fogathajtás szünetében malacfogóverseny.
Huszártánc (a Nagykun Nádor Bandérium programja).
14.00:
Póni és kettes fogathajtók vadászhajtása.
III. Nagykun Félmaraton Futóverseny
Malacfogóverseny
16.30:
A fogatok és a résztvevők ünnepélyes bevonulása,
eredményhirdetés
17.00:
Tombolahúzás
A tombolán élő állatokat sorsolunk ki! Fődíj egy csikó!
Mindenkit szeretettel várunk!
a rendezőség

A Kisújszállási Lövészklub ismét meghirdeti
a Zöldség Kupát
Három kategóriában díjazzuk a legnagyobb tömegű terméseket:
- tökfélék,
- petrezselyem, sárgarépa,
- paprika, paradicsom.
A terméseket a Kun Viadal jegypénztáraiban szíveskedjenek
leadni névvel, címmel ellátva 2008. szeptember 21-én (vasárnap)
9.00-12.00 óra között.
Hornyák János elnök

Megújult a városi honlap
Kattintsunk rá a www.kisujszallas.hu honlapcímre! Ezzel rá is
találtunk az arculatában teljesen új, tartalmában kibővített
önkormányzati (városi) honlapra. Kérem, szíveskedjenek
megismerni, s tanácsaikkal, segítő észrevételeikkel még jobbá
tenni!
Könnyen kezelhető, az aktuális eseményekre gyorsan reagáló

városi honlap megteremtése volt a célunk, mely a turisták és a
gazdasági élet szereplőinek minél jobb szolgálása mellett a helyi
lakosság érdekét tartja különösen szem előtt.
Miben is segíthetnek a használók? A Kapcsolat címszó alatt
megadott elérhetőségen keresztül tehetnek további javaslatokat a
tartalom – széles közösségi érdeket szolgáló – bővítésére, továbbá
várjuk az intézmények, vállalkozók,
vállalatok álláshirdetéseit is, segítve ezzel
a lakosság tájékoztatását a helyi
munkaerő-piaci lehetőségekről.
A Lep-Ker Bt. által készített városi
honlap már „akadálymentesített”, a
gyengénlátók tájékozódását külön felület
segíti.
Jó
böngészést
kívánok
új
honlapunkon!
Kecze István polgármester
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Elszármazottak találkozója
2008. szeptember 27-28.

Szüreti vigasság
2008. szeptember 27. (szombat)

Két év elteltével ismét találkozóra hívjuk a
Kisújszállásról elszármazottakat. 2008. szeptember 2728-án (szombat-vasárnap) immár ötödik alkalommal kerül
megrendezésre a találkozó.
Ezúton hívjuk és várjuk helyből azokat a
családtagokat, barátokat, ismerősöket, akik a
hazalátogatókkal együtt szeretnének ünnepelni. A
rendezők a találkozó alkalmából szervezett programokra is
szeretettel várják az érdeklődőket.
Külön személyre szóló meghívót csak a vidékieknek
küldünk, a helybeliek részére e felhívásunk szolgál
meghívóként.
Jelentkezésüket és vacsoraigényüket a Művelődési és
Ifjúsági Központban ügyeletet tartó szervezőknél 2008.
szeptember 8-tól 19-ig rendezhetik, a következő
időpontban: hétfőtől péntekig délelőtt 9-11 óráig, délután
14-17 óráig.
Részvételi díj: 3000,-Ft/fő, mely a vacsoraköltséget is
tartalmazza.

10 órától a Városháza parkjában az alábbi programok
várják városunk apraját és nagyját:

A rendezvény fővédnöke: Kecze István polgármester
PROGRAM:

Szeptember 27. (szombat)

14.00: Gyülekező a Városháza parkjában
A szüreti vigasság és felvonulás megtekintése
15.00: Ünnepi műsor a Városháza dísztermében
Tóth Tünde kiállításának megnyitója
17.30: A Kálvin park új szobrainak és a Szalmaház
megtekintése
18.30: Istentisztelet a műemléki Református
templomban
Igét hirdet: Sípos Árpád lelkészelnök
19.30: Vacsora, beszélgetés a gimnázium
tornatermében
A zenét a Kozma Band szolgáltatja
Szeptember 28. (vasárnap)

9.00: Gyülekező a Kisúj étterem előtti téren
9.15: Autóbuszos kirándulás a határban
- az ősi telephelyre, Marjalakára
- Csivag-ér emléktábla avatása
Avatóbeszédet mond: Dr. Tóth Albert főiskolai
docens
13.00: Ebéd a Kisúj étteremben
- búcsúzás, a viszontlátás reményében
További információ:
59/520-672 (Művelődési és Ifjúsági Központ),
59/321-125 (Ö. Tóth Lajosné)

• kézművesek utcája
szalmát és vesszőt fonhat, szőhet, fazekalhat, kovácsolhat,
nemezelhet ki-ki kedve szerint
• kunsági ételek főzőversenye
főzési szándékát a 06-20/577-4976-os telefonszámon
jelezheti, helyszín a Nyár utca
• kemencés ételek kóstolója
kunsági lepény- és kalácssütés, almás palacsinta készítése
• helyi amatőr művészeti csoportok bemutatkozása
színpad a Városháza mögötti parkban
• almáslepény versenyeztetés
nevezni egy kistányérnyi finomsággal lehet, melyet a
Nagykun klubban adhatnak le 8-12 óra között
• II. Kisújszállási Ópálinka Verseny
benevezhető fél liter bármilyen gyümölcsből készült nedü,
amely átlátszó üvegben, felcímkézés nélkül adható le a
Nagykun Klubban 8-12 óra között
A program további részleteiről a plakátokról
tájékozódhatnak.
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

a szervezők nevében: Klément-Balla Ágnes

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁN,
nemzeti gyásznapunkon,
2008. október 6-án, hétfőn délután du. 16 órakor
a Kálvin téren
megemlékezést tartunk,
melyre tisztelettel várjuk városunk közösségének
minden kedves tagját.

Program:

Megemlékező beszédet mond:
Szabó Tamás iskolaigazgató

A Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium diákjainak emlékműsora

Koszorúk, virágok elhelyezése
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jeles
kisújszállási hősének, Illéssy Jánosnak,
valamint Kossuth Lajos kormányzónak,
Kisújszállás díszpolgárának mellszobrához,
majd a Városháza parkjában álló 1848/49-es emlékműhöz.

Kisújszállás Város Önkormányzata
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SPORTHÍREK
Kezdetnek nem rossz...!

Tisztelt kisújszállási sportbarátok és szurkolók! Elkezdődött a
labdarúgó-bajnokság őszi időszaka. A Kisbíró legutóbbi
számában már megírtam, hogy az elmúlt évben elkezdődött egy
tudatos jövőépítés és szakmai munka. Ennek az eredménye szép
lassan látszani fog, és már érzékelhető is. A bajnokságot, 4 mérkőzés
után 21 rúgott és 1 kapott góllal 100 %-osan vezeti a KisújszállásContarex csapata. Persze, hosszú még a bajnokság, és lesznek nehéz
mérkőzések, azonban nagyon bízunk abban, és mindent el is
követünk azért, hogy a csapatunk az első helyen végezzen. A
következő hazai mérközés szeptember 14-én Pusztamonostor ellen
lesz. Szeretettel várjuk Önöket már az ifjúsági mérkőzésre is!
Az önkormányzat után a Contarex a legnagyobb támogatója a
csapatunknak, ami elsősorban felszerelésekben értendő. Továbbá
több kisebb, de nagyon fontos támogató is segíti a működést.
Támogatói jegyet és bérletet is válthatnak a szurkolóink a Deák
Csavar üzletben, a hét minden napján!
Itt szeretném köszönteni Varjú Péter tanár urat, aki hosszú idő
után vállalt szerepet az utánpótlás-nevelésben. Neki és a városunkat
képviselő összes sportolónak, szakosztálynak eredményes szezont
kívánok!
Hajrá Kisújszállás! Sportbaráti üdvözlettel:
Juhász Attila

Az NB III-ban szereplő asztaliteniszezők, akik a múlt idényben
az előkelő 4. helyezést érték el, szeptember 6-án 10 órakor kezdik
meg a 2008/2009. évi bajnokságot. Az Arany János Általános Iskola
tornatermében fogadjuk a Szolnok-Honvéd SE csapatát. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt, szurkolót!
Szűcs István

Gyűjtsük szelektíven a hulladékot!
Az utóbbi időben talán sokakban felmerült a kérdés, hogy
miért is kell változtatnunk azon a rendszeren, hogy a lakosság a
P.E.T. palackokat külön zsákba gyűjtse, miért tűntek el a jól
megszokott üveggyűjtőharangok?
Szeretnénk, ha senki nem gondolná azt, hogy visszafejlődésről
van szó. Bizonyára mindenki tapasztalja, hogy mindennapjaink
során sokkal több csomagolóanyag, hulladék keletkezik, mint
évtizedekkel korábban. Ezért környezetünk védelme érdekében
mindenképpen szükséges az, hogy az életünk során keletkező
hulladékot minél nagyobb arányban újrahasznosítsuk.
Az új rendszer ehhez fog segítséget nyújtani. A kialakított
gyűjtőszigetekre a napokban kihelyezésre kerülő konténerek,
illetve a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. általi regisztrációt
követően (59/520-215) rendelkezésre bocsátott zsákok lehetővé
teszik, hogy amennyiben nem sajnáljuk a fáradtságot, legalább
hulladékaink egy részét külön gyűjtsük, s ezzel csökkentsük annak
a hulladéknak a mennyiségét, melyet nagyon drágán a karcagi
hulladéklerakóra kell átszállítanunk. Így azzal, hogy a háztartási
hulladékainkból akár csak néhány típusú csomagolóanyagot külön
csoportosítunk, nemcsak a költségeinket csökkenthetjük, hanem a
jövő nemzedékre is gondolunk.
Gyűjtsük együtt szelektíven a hulladékot!
Polgármesteri Hivatal építési és városüzemeltetési osztály

11. oldal
A parlagfű elleni sikereinkről

Végéhez érkezett a parlagfűgyűjtő akció, melyet a Művelődési
és Ifjúsági Központ a Városvédő és -Szépítő Egyesülettel közösen
hirdetett meg. A résztvevők összesen 4.946 köteg, vagyis 123.650
tő gyomnövényt hoztak be, amivel nagyban hozzájárultak az
allergiások szenvedéseinek enyhítéséhez.
Három versenyzőt emelünk ki, akik összesen 4.600 köteget
gyűjtöttek: Rézsó Eszter (1757), Eperjesi Nikolett (1639) és Oros
Endre (1203).
Természetesen a többi résztvevő munkáját is nagyon
köszönjük, és hamarosan mindenkit megkeresünk a jutalmazással
kapcsolatban!
Tatár Zoltán,
a Városvédő és -Szépítő Egyesület elnöke

A köszönet hangján
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lovas Szövetség Megyei
Bajnokságának részeként került megrendezésre 2008. június 28án Kisújszálláson, a Vásártéren az idei fogathajtó verseny. A
verseny a nagy meleg ellenére sikeresen, a versenyszabályoknak
megfelelően zajlott. Az ez évi fogathajtó verseny nem jöhetett
volna
létre
intézmények,
vállalatok,
közösségek,
magánszemélyek támogatása nélkül.
Ez úton szeretnénk köszönetünket kifejezni a
következőknek: Agro-Kisúj Bt., Agro-Parola Kft., Arany János
Általános Iskola, Boncz Villamossági Szaküzlet, Ciklon-Bau Bt.,
Csurgó László, Dekor Mini Áruház, Demeter Ferenc, FE-BACH
Kft., Gál Sándor és családja, Galó Zoltán, Herczegné Gazdag
Eszter, Horváthné Balogh Julianna, id. Ponyokai Bálint, Imréné
Pádár Mária, J. Urbán Export-Import 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 Vízmű Kft., Kossuth Lajos
Általános Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat és Diákotthon, KunÉpforg Kft., Kunfa Termelő és Kereskedő Kft., Kunszöv
Textilruházati Kft., Kuntex Kft., Kun-Vet Bt. Állatorvosi rendelő
és Állatgyógyszertár, Kun-Vill-Szer 2003 Kft., Magyar
Iparszövetség, Miklós-Trans Kft., Monoki Lajos, Mûvelődési és
Ifjúsági Központ, Petőfi Vadásztársaság, Pintér István és
családja, Pocsai László és családja, Városi Polgárőrség,
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 Jenő, Tatár Zoltán, Túri Károly és családja, Tűzoltó
Köztestület, Universal Áruház, Weldig-Car Bt., "Zanus" Kerti
Áruda, Zöldy Patika, Szabó Műszaki Kereskedés, Posztós János,
Rozsdás Kft., Budapest Bank Karcagi Fiókja, Gulyás Péter, Kása
Lajos, Czeglédi Katalin, Fegyvernek és Vidéke
Takarékszövetkezet Kisújszállási Kirendeltsége, Demeter
Jánosné települési képviselő, Vámosiné Szabó Edit, Katona
Béla, Nagy Dénes, Czakó Sándor, Oláh Kálmán és a
Kisújszállási Fogathajtó Egyesület tagsága, valamint sok
névtelen tombolatárgy adományozója.
A rendezőség nevében:
Posztós Zsolt
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A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
pályázatai és hírei
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006. (III. 31.) sz.
önkormányzati rendelet 26. §-a értelmében üzlet, iroda és tárolás
céljára bérbe adja az alábbi területeket, illetve ingatlanokat:
- Kisújszállás, Kálvin u. 2. sz. alatt lévő, összesen 14,5 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 14.075,-Ft/hó
havi bérleti díjért, valamint
- Kisújszállás, Kálvin u. 2. sz. alatt lévő összesen 29 m2 alapterületű
gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 28.140,-Ft/hó havi bérleti
díjért.
A fenti üzlethelyiségek jelenlegi állapotukban bármilyen üzleti,
kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmasak.
Az ingatlanok 5 év meghatározott időre adhatóak bérbe.
Használatba vételi díjat nem kell fizetni.
Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségekben gyakorolni
kívánt tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkeznek.
Az üzlethelyiségek bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A
pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű
bérleti díj megfizetését vállalja.

Meghirdetésre kerülnek az alábbi telekingatlanok:
- Kisújszállás, Báthory u. 2. sz. alatt lévő 653 m2 alapterületű,
valamint,
- Kisújszállás, Rákóczi u. 20. sz. alatt lévő 1.137 m2 alapterületű
telekingatlanok,
melyeket
ingyenesen
mezőgazdasági
hasznosításra lehet bérbe venni.

A pályázatokat 2008. szeptember 12-én 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez
(5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74. sz., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követően 7.30-16.00 óra közötti időpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása:
2008. szeptember 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.
* * *
Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006. (III. 31.) sz.
önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja értelmében
bérbe adja az alábbi lakást:
Kisújszállás, Rózsa u. 2. fsz. 1. szám alatt lévő 31,4 m2
alapterületű 1 szobás, komfortos komfortfokozatú lakásbérleményt
minimális 9.325,-Ft/hó (297,-Ft/m2/hó) bérleti díjért.
A lakás 5 év meghatározott időre adható bérbe, mely bérleti idő
szükség esetén meghosszabbítható.
A lakás bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. Amennyiben
egy lakásra több érvényes pályázat érkezik, az a pályázó nyeri el a
bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését
vállalja.
Pályázatokat 2008. szeptember 22-én 16.00 óráig lehet

benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez
(5310 Kisújszállás, Kossuth L. u. 74., Pf.: 46.), az erre a célra
biztosított formanyomtatványon.
A lakás megtekinthető munkanapokon, előzetesen történt
egyeztetést követően 8-15 óra közötti időpontban a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. képviselőjével (telefon: 59/520-210, 520215).
TISZTELT KISÚJSZÁLLÁSI LAKOSSÁG!

Felhívjuk figyelmüket, hogy a Hulladékudvarban továbbra is
állunk szíves rendelkezésükre, a lakossági igényekhez igazodva
módosított nyitva tartással:
Hétfő
zárva
Kedd
7:30-12:00
12:30-16:00
Szerda
7:30-12:00
12:30-17:30
Csütörtök
7:30-12:00
12:30-17:30
Péntek
7:30-12:00
12:30-16:00
Szombat
7:00-12:00

Kérjük hozzák be szeletíven az elkülönítetten gyűjtött veszélyes és
nem veszélyes hulladékaikat.
Veszélyes hulladékok közül begyűjtésre kerül:
➘ akkumulátor
➘ fáradt olaj
➘ festékes göngyöleg
➘ szárazelem
➘ irodatechnikai tonerek
➘ elektronikai hulladékok
➘ elhasznált fénycsövek, villanykörték
Külön felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy két újabb
hulladékfarakcióval bővült a gyűjtött veszélyes hulladékok
köre:
➘ használt étkezési zsiradék (olaj, zsír) áttetsző
flakonban
➘gumiabroncs
Nem veszélyes hulladékok közül:
➘ papír, karton
➘ üveg
➘ fém
➘ P.E.T. palackok
➘ elhasznált ruha
Kérjük, vegyék igénybe a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. által
a lakosság részére teljesen díjmentes biztosított szolgáltatásait.
FELHÍVÁS!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY A
HULLADÉKUDVARBAN
SZEPTEMBERTŐL
A
HASZNÁLT GUMIABRONCSOK DÍJMENTESEN
LEADHATÓK! KÉRJÜK, A HULLADÉKUDVAR
NYITVA TARTÁSI IDEJÉBEN JUTTASSÁK KI
ELHASZNÁLT RÉGI GUMIABRONCSAIKAT!
Farkas Sándor ügyvezető igazgató

2008. szeptember 6.
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Mezőgazdasági termelők figyelem!
A Nemzeti Vidékfejlesztési Tervben (NVT) és az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Programban (UMVP) az
Agrárkörnyezet-gazdálkodási (AGK), Kedvezőtlen adottságú
területek támogatása (KAT), és a Natura 2000 programban résztvevő
gazdálkodók számára kötelező a Gazdálkodási Napló (GN) vezetése.
A naplót egy-egy gazdálkodási évre vonatkozólag kell
folyamatosan naprakészen vezetni. A gazdasági eseményeket, a
területadatokat, a tápanyag gazdálkodási tervet a naplóban kell
rögzíteni. Az adatok helyességét az MVH ellenőrizheti. A
Gazdálkodási Napló az eredetivel megegyező, másolt, aláírt egy
példányát a gazdálkodási év végén (08. 31.) le kell adni az alul
megnevezett helyre!
2007/2008. gazdasági évre vonatkozóan:

Beadási idő: 2008. 08. 31-10. 31.
Beadási hely:
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.
A napló formája: megegyezik az előző évivel
A GN formanyomtatványa az FVM és MVH honlapján elérhető,
letölthető! Az eredeti dokumentumokat 5 évig meg kell őrizni!

Másik fontos esemény az agrárkörnyezet-gazdálkodási
programban résztvevők számára a talajvizsgálat elkészíttetése a
2008/2009. gazdálkodási évben, mivel ez az utolsó, azaz az 5. év!
A talajvizsgálatokat szántó- és ültetvényterületeken 5 évente,
gyep esetében 10 évente kell megismételni ahhoz, hogy a talajok
tulajdonságában, tápanyagtartalmában beállt változásokat
megismerjük, illetve figyelemmel kísérjük. A talajvizsgálat során
meghatározzák a könnyen oldódó, növények által felvehető
tápanyagtartalmat, valamint a tápanyagforgalmat, és a tápanyagok
hasznosulását befolyásoló egyéb talaj-paramétereket.

A mezőgazdasági termelés támogatásának jogi szabályozása során
került bevezetésre, hogy a különböző támogatások igénybevételének
részletes szabályai között meghatározzák az elvégzendő
talajvizsgálati paraméterek körét is. A rendeletek a vizsgálandó
paraméterek körét bővítve három különböző szintű talajvizsgálatot
írnak elő. Ezek a következők:
• Szűkített talajvizsgálat esetén az alábbi vizsgálatokat kell
elvégezni: pH, humusz tartalom, KA (Arany-féle kötöttség),
vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O.
• A bővített talajvizsgálat a következő vizsgálatokat tartalmazza:
pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3,
P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu.
• A teljes körű talajvizsgálat a következő vizsgálatokat
tartalmazza: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só,
CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu és a
toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As,
A talajvizsgálathoz mintát kell venni, azt kell bevizsgáltatni az
erre szakosodott laboratóriumban. Egy átlagminta maximum 5
hektárnyi területet jellemezhet. Ezzel egyidejűleg érdemes a tápanyag
gazdálkodási tervet is ott elkészíttetni!
Programonként elvégezendő talajvizsgálatok:

A)

Bővített talajvizsgálat
• alapszintű szántóföldi célprogram
• tanyás gazdálkodás célprogram
B) Teljeskörű talajvizsgálat
• integrált szántóföldi célprogram
• ökológiai szántóföldi célprogram
• integrált ültetvény célprogram
• ökológiai ültetvény célprogram
A részletek iránt érdeklődőknek irodánkban adunk további
felvilágosítást!
Nagy László kamarai tanácsadó

Indul az Észak-alf öldi Ivóvízminőség-javító Prog ram megvalósulása
Kisújszálláson
Az elmúlt hetekben többszöri lakossági megkeresés érkezett a
Polgármesteri Hivatalhoz, miszerint egyes utcákban ismeretlenek
fényképeznek és videofelvételeket készítenek. Ennek oka az, hogy
hamarosan megkezdődnek
városunkban az Észak-alföldi
Ivóvízminőség-javító Program keretében az ivóvízhálózat
rekonstrukciós munkák, amelyek az alábbi utcákat, illetve
utcaszakaszokat érintik:
• Vásár u. (Víztoronytól a Széchenyi utcáig)
• Deák Ferenc u.
• Béla király u.
• Széchenyi u.
• Közraktár u. (Zsodoma utcától a Deák F. útig)
• Illésy u.
• Arany János u. (Illésy utcától a Széchenyi útig)
• Dózsa György u.
• Malom u. (Dózsa Gy. úttól a Széchenyi útig)
• Báthory u. (Zsodoma utcától az Illésy utcáig)
• Zsodoma u.
• Orgona u.
• Petőfi Sándor u. (Deák F. úttól a Honvéd utcáig)

•
•
•
•
•

Nagy Imre u. (Petőfi S. utcától a Kossuth útig)
Kossuth u. (Nagy I. utcától – Mikes utcáig)
Honvéd u.
Bocskai u.
Téglagyár u. (Deák F. úttól a Nagy I. utcáig).
A kisújszállási ivóvízhálózat rekonstrukciós munkáit a
VEGYÉPSZER Zrt. - PENTA Kft. konzorcium nyerte el, akik arról
tájékoztattak, hogy a kivitelezési munkák előreláthatóan 2008.
szeptemberének közepén kezdődnek el, valószínűleg egyszerre
három helyszínen (ezek pontos helye még nem ismert).
A munkák kezdése előtt az érintett utcaszakaszok lakosságát
szórólapon fogja értesíteni a konzorcium. Amennyiben a lakosság a
beruházással kapcsolatban észrevételt, illetve panaszbejelentést kíván
tenni, akkor munkanapokon a Kisújszállás, Petőfi u. 20-22. alatt, a
Nagykun 2000 Mezőgazdasági Zrt. irodaházában keresheti meg a
konzorcium munkatársait, illetve a munkatársak a 06-59/321-856-os
telefonszámon várják az észrevételeket.
Amennyiben a beruházás megkezdődik, akkor a lakosság részére
bővebb tájékoztatást fogunk nyújtani.
Tatár Zoltán alpolgármester
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Első a biztonság
Az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. felkéri az ellátási
területén lévő ingatlantulajdonosokat és kezelőket a
településeken (kül - és belterületen egyaránt) meglévő kis-,
közép- és nagyfeszültségű villamosvezeték-hálózatok mentén, a
biztonsági övezeten belüli fák, bokrok, magasabb növényzet
(akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan)
eltávolítására, gallyazásának elvégzésére.
Jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.
törvény, valamint a gazdasági és közlekedési miniszter 122/2004.
(X. 15.) GKM rendelete alapján tesszük közzé.

A föld feletti csupasz vezeték biztonsági övezetének
terjedelme:
* 1 kV névleges feszültségszintig: a szélső vezetőtől oldalirányban
1-1 méter.
* 1-35 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőtől
oldalirányban 5-5 méter, de a vezeték azon szakaszán, amely
belterületre és fokozott biztonságra vonatkozó előírásainak
megtartásával létesült, 2,5-2,5 méter.
* 100-200 kV névleges feszültségszint között: a szélső vezetőktől
oldalirányban mért 13-13 méter.
A hálózatok biztonsági övezetében a tilalmakat, korlátozásokat és a
végezhető tevékenységeket a 122/2004. (X. 15.) GKM rendelet 11.
§, 14. §, 16. § szabályozza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait az
ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles rendszeresen
eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági övezet határát
elérik. A biztonsági övezetben csak olyan gyümölcs-, vagy egyéb
fa telepíthető, illetve akkor hagyható meg, ha véglegesen
kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében 100-200 kV
névleges feszültség között 3 méternél; 1-35 kV névleges
feszültség között 2 méternél; kisfeszültségnél 1,25 méternél

jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg
az áramvezetőt.
Amennyiben a vezeték biztonsági övezetében az
ingatlantulajdonosok eleget kívánnak tenni felkérésünknek, illetve
jogszabályi kötelezettségüknek, és a gallyazást, fa-,
növényeltávolítást saját maguk elvégzik, kérjük, hogy a munka
megkezdése előtt feszültségmentesítés céljából szíveskedjenek
értesíteni az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. területileg
illetékes szervezeti egységét!
Szolnoki régió: 5000 Szolnok, Verseghy u. 3.
Karcagi telephely telefon: 59/505-158
Felhívjuk a tulajdonosok (kezelők) figyelmét, hogy a
feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetekért,
károkért felelősséget nem vállalunk! Amennyiben az ingatlan
tulajdonosa (kezelője) a felhívás kézhezvételétől számított 15
munkanap után nem jelenti be az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató
Zrt. illetékes szervezeti egységénél, hogy a gallyazást elvégzi, a 16.
munkanaptól az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.-vel
szerződéses jogviszonyban álló vállalkozók kezdik meg a
növényzet eltávolítását és gallyazását. Ezen munkálatok csak a
biztonsági övezet nagyságát veszik figyelembe, a kertészeti
növényvédelmi és esztétikai érdekeket nem.
Az eltávolított növényi részek, kivágott fa, gally a terület
tulajdonosát, kezelőjét illeti, azok elszállításához a tulajdonos,
kezelő írásbeli hozzájárulása szükséges!
A fent hivatkozott jogszabályok biztosítják azt a jogot, hogy a
hálózati engedélyes (áramszolgáltató) a vezeték mentén lévő, a
biztonsági övezetet sértő fákat, bokrokat, azok ágait, gyökereit
eltávolíthatja. A munkák elvégzését az ingatlantulajdonos (kezelő)
tűrni köteles, amennyiben az áramszolgáltatónak a tulajdonoshoz
intézett felkérése eredménytelen maradt. A kitermelt faanyaggal az
ingatlan tulajdonosa (kezelője) szabadon rendelkezik.
E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt.

Az utak for galmi rendjének változásáról
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2008. augusztus 28-i ülésén megtárgyalta az önkormányzati utak
forgalmi rendjének felülvizsgálatára szóló előterjesztést. Mivel az
utóbbi időben több utcaszakaszon létesült szilárd útburkolat, valamint
lakossági igények és képviselői észrevételek érkeztek, ezért az
önkormányzat úgy döntött, hogy az alábbi utcákon újraszabályozza a
forgalmi rendet:
• A Bem, Apaffi, Thököly és Zrínyi utcákban 10 t-s
súlykorlátozás kerül bevezetésre, valamint elsőbbségadás
kötelező táblákkal az utak alá- és fölérendeltsége kerül
szabályozásra.
• A Téglagyár utca Kígyó utcai, Jókai utcai, Gilányi utcai
kereszteződéseiben az alá- és fölérendeltség kerül
szabályozásra elsőbbségadás kötelező táblákkal.
• A Munkácsy utca Vásár utca és Malom utca közötti
szakaszán, a Megyeri utcán és a Munkácsy-Megyeri utcai
átkötő szakaszon 5 t-s súlykorlátozás kerül bevezetésre, illetve
az utak alá- és fölérendeltsége kerül szabályozásra.
• A Gaál Kálmán utcán a Bajcsy-Zs. utcai becsatlakozás

előtt elsőbbségadás kötelező tábla kerül kihelyezésre.
• A Lehel utcán a balra lévő zug bejárata előtt Zsákutca
tábla, valamint tehergépkocsival behajtani tilos tábla kerül
kihelyezésre.
• A Nagy Imre utca Kossuth Lajos utca felőli végén
megállni tilos tábla, útpadkán is kiegészítő táblával kerül
kihelyezésre.
• A Deák Ferenc utca 8. számú zug egyenes ágában
megállni tilos tábla kerül kihelyezésre.
• A Vas u. – Vas u. 12. sz. zug kereszteződésénél kint lévő
tehergépkocsival behajtani tilos tábla áthelyezésre kerül a
gyalogos átjárónál lévő kisfeszültségű elektromos légvezeték
tartóoszlopra.

Az önkormányzati rendelet módosítása 2008. október 1-jétől lép
hatályba, ezért kérjük a tisztelt lakosságot, hogy ezen időponttól
kezdve szíveskedjenek figyelembe venni a forgalmirendváltozásokat a közlekedés során.
Ökrös János vezető-tanácsos
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A 4-es elkerülő útról

A várost elkerülő – régen várt – 11,5 km hosszú út
kiviteli tervei elkészültek, az önkormányzattal a
tárgyalások lezárultak. A nyomvonal szelvényében 111
helyrajzi számon, ugyanennyi területre a Nemzeti
Infrastruktúra Zrt. jogi megbízottja megtette a vételi
ajánlatot.
34 tábla a korábbi kísérleti telep, ma a Debreceni
Egyetem kezelésében van, s mivel ez állami tulajdon,
kisajátítása nem ütközik akadályba. 28 helyrajzi számon
van önkormányzati tulajdon, az erre tett vételi ajánlatot az
önkormányzat elfogadta. 49 helyrajzi számon van
magántulajdonban termőföld, ebből 9 helyrajzi számon
történt meg a tulajdonosokkal a szerződéskötés. 40
helyrajzi szám tulajdonosaival – esetenként egy helyrajzi
számnak 10 tulajdonosa is lehet – nem történt
szerződéskötés. Az ajánlattételi határidő lejárt, így ezen

területekre megindult a kisajátítási eljárás. A Megyei
Közigazgatási Hivatal újabb értékbecslőt jelöl ki, aki
újabb vételi ajánlatot tesz; akik ezt nem fogadják el, a
Megyei Bírósághoz fordulhatnak. A kisajátítási eljárás –
mivel főútépítésről, állami beruházásról van szó – nem
hátráltatja a munka megkezdését.
A régészeti kutatás befejeződött. Bronzkori település
nyomaira akadtak a kutatóhelyeken, de ezeknek olyan
régészeti értéke nincs, hogy folytatni kellene a feltárást.
Az útépítő gépek legkésőbb októberben elkezdik a
munkát. Az út átadásának határideje – Rózsa Endre
országgyűlési képviselő úr szerint – 2010. február hónap.
Remélhetően nagy csúszással nem kell számolnunk, és
2010 tavaszára csökken a városon átdübörgő gépjárműáradat, szűnik a környezetszennyezés és a balesetveszély.
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

Tájékoztatás a strand téli működéséről
Kisújszállás Város Képviselő-testületének
határozata
szerint és anyagi támogatásával a
Kisújszállási Vízmű Kft. az
Erzsébet Gyógyvizű Strandfürdő
téli üzemét előkészítette. A
technikai feltételek megteremtése és a szakhatósági engedélyek beszerzése szeptember
30-ig befejeződik. Ezért tájékoztatjuk a strandra járókat, hogy a
téli üzem a következő rendben
működik:

• Téli szezon:
október 1. – április 30.
• Nyitva tartás:
hétköznap 12.00 – 18.00
hétvégén: 10.00 - 18.00
• Szervezett csoportoknak
előzetes egyeztetés után nyitva
tartási időn kívül is van fürdési
és úszásoktatási lehetőség.
Épül a téli összekötő folyosó járófelülete a turisztikai fogadóépület és a termálmedence között
• A téli üzem alatt a következő
egységek működnek:
Apró kellékek és eszközök beszerzéséhez szeretnénk a
- körülkerített fűtött termál medence,
törzsközönségünktől
és a strand támogatóitól forrásokhoz
- strand (1,40-es) medence emelt hőfokkal,
jutni,
ezért
személyre
szóló támogatói bérleteket kívánunk
- szauna (előzetes bejelentés után – családoknak, baráti
kibocsátani
a
2008.
évben
30.000 Ft-os névértékben, mellyel
társaságoknak bérelhető is),
támogatóink
a
strand
minden
szolgáltatását (a szaunát is)
- masszázs (csak előzetes bejelentés után),
igénybe
vehetik.
- téli öltöző (fűtött, szekrényes, értékmegőrzős).
A strand szolgáltatásainak nagy része kerekesszékes
vendégek
számára is igénybe vehető (öltözők,
A strandbelépők és bérletek árai a 2008. évben
mellékhelyiségek,
kézmosó).
változatlanok:
- szauna használati díja: 500 Ft/óra,
- öltözőszekrény díja: 200 Ft/nap.

Zsótér László és Pokorádi Zoltán

16. oldal
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A Kisbíró című városi önkormányzati kiadvány
megjelenése és hirdetési díjai
A Kisbíró átlagosan havi rendszerességgel, a rendes
önkormányzati üléseket követő hét végén (szombat-vasárnap) jelenik
meg 5000 példányban. A hírlevél ingyenes. Minden lakossági
postaládába eljut, ezen kívül a helyi vállalkozásokhoz, cégekhez,
üzemekhez, a kistérség önkormányzataihoz, országgyűlési
képviselőhöz.
A megállapított hirdetési díjak:
a) 87×130 mm: 10.000.- Ft (1/4 oldal)
b) 65×45 mm: 2.000.- Ft
c) 45×45 mm: 1.200.- Ft
d) 25×45 mm: 800.- Ft
e) 15×45 mm: 400.- Ft
f) A fentiektől eltérő méret esetén egyedileg határozzuk meg a díjat.
Lehetőség van egyszerre több számban megjelenő hirdetés
lekötésére. A több alkalomra szóló hirdetések tartalma frissíthető. A
hirdetési díj kifizetése történhet átutalásos számlán, postai csekken
(amit kérésre megküldünk), illetve készpénzben. Várjuk hirdetéseiket
az intref@kisujszallas.hu e-mail címre.
Szerk.

GERGELY LAJOS

GÁZKÉSZÜLÉK ÉS KÜLÖNBÖZŐ
CSőHÁLÓZAT SZERELÉSÉT, JAVÍTÁSÁT,
FELÚJÍTÁSÁT VÁLLALOM.
TEL.: 06-20-466-65-13, 06-59/322-935
KJ. RÉZMÛVES UTCA 9.
A Kisbíró következő száma 2008. október 11-én szombaton jelenik meg,
lapzárta 2008. október 3-án, pénteken 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg floppylemezen vagy az intref@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák el az
írásokat. (Szerk. KE)

SZEMÉLY és VAGYONŐR
OKJ-s szakmunkás képzés indul
KISÚJSZÁLLÁSON

szeptember 14-én 9.00 órakor.
A képzés csak szombati és vasárnapi
napokon zajlik és 2,5 hónapig tart.
VIZSGA A TANFOYLAM HELYSZÍNÉN!
Most még érettségi nélkül!
40.000.- Ft + vizsgadíj
Részletekben is fizethető!
Kereseti lehetőség a vagyonőr szakmában
80-120 ezer Ft/hó.
FEGYVERVIZSGA LEHETŐSÉG IS VAN!
Hölgyek, nyugdíjasok és uniós állampolgárok
jelentkezését is szívesen fogadjuk. Nytsz: 00313-2008.

Jelentkezés: VARGA VIOLETTA
TEl.: 06-30/378-55-16

Hirdetések

* Kisújszállás, Bajcsy-Zsilinszky u. 1.
szám alatti fürdőszobás, kertes, családi
ház áron alul sürgősen eladó.
Érdeklődni lehet: Tapasztó Szabolcsnál, a
Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és
Alapszolgáltatási Központ igazgatójánál
(59/520-809), illetve dr. Varga Zoltán
ügyvédnél (59/321-100). Az ingatlan
megtekinthető: munkaidőben.

TOPÁZ
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

* Kisújszállás, Kálvin u. 9. szám alatt új
típusú használt tetőcserép eladó 30.Ft/db, hozzá tartozó kúpcserép 100.-Ft/db.
Érdeklődni lehet Tapasztó Szabolcsnál az
59/520-809-es telefonszámon.

Figyelem! Felújítási munkák miatt feleslegessé vált
bontott ajtók, ablakok, reluxás ablakok jutányos áron megvásárolhatók
a Pitypang Óvodában (Ifjúság u. 2.) augusztus 18. és 22 között, munkanapokon 8-18 óráig.

ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!
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