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Közhírré tétetik!

Új buszvárók, kényelmesebb utazások,
otthonosabb utcaképek

Megújulnak útjaink:
soha nem látott mértékű
út- és járdafelújítás városunkban
(3. oldal)

 

Kunok I. Világtalálkozója:
véget ért a több hetes
programsorozat (12. oldal)

 

Őszi munkák:
a betakarítás után is sok teendő van
a kertekben (8. oldal)

 

Változó utcanevek:
véleményt kér az önkormányzat
(4-5. oldal)

 

Településőrök:
Kisújszállás pályázata is
sikeres volt (4. oldal)

 

Adóhírek:
a legfontosabb változásokról
dióhéjban (6. oldal)

 

Mi lesz veled, „Kis Piros”?
fórum a kál-kápolnai vasúti
szárnyvonal jövőjéről
(6. oldal)

 

Megkérdeztük:
mit gondolnak az új buszvárókról
és parkolókról? (2. oldal)
(Szerk.)

Nemcsak praktikusak, hanem szépek is azok az új buszvárók és parkolók, amelyeket
október 2-án avattunk fel. Önkormányzatunknak fontos törekvése, hogy javítsa
városunk infrastruktúráját, beleértve a közlekedési, utazási körülményeink jobbítását.
Törekvésünk az is, hogy szépítsük lakókörnyezetünket. E két szándék egyszerre
tükröződik abban a nagyszabású buszváró-felújítási programban, amely most zárult. A
90 millió forintos beruházást az Észak-alföldi Operatív Program támogatta, így 90%ban európai uniós forrásból valósult meg. A fennmaradó részt a Jászkun Volán és
önkormányzatunk közösen biztosította.
A munkák – a COLAS Építő Zrt. kivitelezésében – márciusban kezdődtek el. Az
azóta elmúlt néhány hónapban felújíttattuk a városközponti autóbusz-állomás előtti
útszakasz megsüllyedt burkolatát, kialakítottunk egy 20 férőhelyes parkolót a Nyár
utca elején, a művészeti iskola északi oldalán. 38 buszmegállóban végeztünk
valamilyen munkát: tíz helyen tizenkét új pavilon épült, a többi helyre pedig padokat
helyeztünk ki, hogy ha az utazóknak várakozniuk kell, tehessék azt kényelmesebb és
szebb körülmények között.
Új hulladékgyűjtőket is helyeztünk ki, hogy tisztán tarthassuk a környezetünket.
Sajnos azonban már most látszik, hogy sokaknak ez nem számít. Vannak ugyanis olyan
új pavilonok, amelyeket már az első napokban összefirkáltak, néhány padot
összekarcoltak. Abból a pénzből, amit a kijavításra költenénk, inkább utakat szeretnénk
építeni és játszótereket felújítani. Ezért kérjük, hogy közös érdekünkben vigyázzanak az
új megállókra!
Kecze István polgármester

2. oldal

Kisbíró

2009. október 10.

MEGKÉRDEZTÜK...
Mi a véleménye az új buszmegállókról és parkolókról?

Monoki Kálmánné Gizike
tanárnő:

Máténé Ramos Judit
kismama:

Balogh Attila településőr:

Szatmári Sándorné, nyugdíjas:

Nagyon szép színfoltjai a városnak.
Külön
örülök
a
zeneiskola
környékének, szükség volt ezekre az
új parkolókra. Remélem, hogy az
emberek vigyázni fognak az új
várókra, megbecsülik azokat.

Ötletesek, szépek és tiszták a buszvárók,
védenek bennünket az esőtől. Jó dolog,
hogy egyformán néznek ki, de félő, hogy
majd összefirkálják őket. Nagy
szemtelenség a város ifjúságától, hogy
ezzel is csúfítják az új buszmegállóinkat.

Magam is gyakran veszem igénybe a
helyi buszjáratot. Ezért is nagyra
értékelem az önkormányzat városfejlesztő
és -szépítő munkáját. 82 évnyi
élettapasztalattal a hátam mögött kérem a
fiatalságot, hogy becsülje meg ezeket az
erőfeszítéseket, a szülőket és a
városvezetést pedig arra, hogy neveljék
fiataljainkat ezeknek az értékeknek a
megbecsülésére.

13 éve kerültem el Kisújszállásról, és
éppen most, amikor a buszvárókat
építették, jöttem vissza a városba, ami az
eltelt évek alatt rengeteget fejlődött. A
buszvárók stílusa nekem tetszik, illik a mai
stílushoz, modern. Településőrként pedig
oda fogok figyelni arra, hogy lehetőleg
még jó ideig meg legyenek kímélve a
graffitisek „műveitől”.

J E G Y Z É K
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestülete a 2009. szeptember 24-ei rendkívüli ülésén
hozott döntéseiről

Határozatok:
267/2009. (IX.24.) számú önkormányzati határozat
településőrök foglalkoztatására irányuló támogatás
igényléséről
268/2009. (IX.24.) számú önkormányzati határozat
beszámoló készítése a településőrök tevékenységéről
269/2009. (IX.24.) számú önkormányzati határozat
Kisújszállás Város DK-i és DNY-i belvízöblözeteinek
rekonstrukciója tárgyú beruházás kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás eredményének
megállapítására
270/2009. (IX.24.) számú önkormányzati határozat a
Szabadság téri lakótelepi, az Ifjúság úti és az Iskola utcai
játszóterek rekonstrukciója tárgyú feltételes közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítására
Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testülete a
2009. augusztus 28-ai
soron következő ülésén hozott döntéseiről

Rendeletek:
19/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a 2009. évi
költségvetésről szóló 3/2009. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról
20/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete önkormányzati
rendeletek - belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK.
irányelvnek való megfelelés miatt szükségessé vált módosításáról
21/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
22/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat
által végzett út- és közműépítésekhez kapcsolódó útépítési és
közművesítési hozzájárulásról
23/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezéséről
24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete
az első lakáshoz jutó fiatal házasok 2009. évi támogatásáról
szóló 44/2008. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról

25/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az állatok
tartásáról
26/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete az egyes
szabálysértésekről
szóló
34/2004.(V.28.)
számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozatok:
271/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
272/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a
Kisújszállási Csatornaberuházó Víziközmű Társulat részére
kamatmentes kölcsön biztosításáról
273/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a vásári és
piaci helypénzek megállapításáról
274/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat az
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatáról
275/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat 220 millió Ft
folyószámla- hitelkeret igénybevételére
276/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához való csatlakozásra
277/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat
utcanévváltozásokról
278/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a
fürdőgyógyászati ellátás további fejlesztésére
279/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat az Arany
János Városi Könyvtár alapító okiratának módosítására
280/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat az Arany
János Városi Könyvtár küldetésnyilatkozatának elfogadására
281/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a Karcagi
Többcélú Kistérségi Társulás alapdokumentumainak
módosítására
282/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a JászNagykun-Szolnok Szakképzés-szervezési Társulás alapító
okiratának módosítására
283/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat az ÉAOP3.1.2/A. jelű az önkormányzati utak fejlesztése támogatására
című pályázat benyújtására
284/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat az Arany
János Általános Iskola központi épületének komplex
akadálymentesítése című, ÉAOP-2009-4.1.5. számú pályázat
benyújtásáról
285/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a Móricz

Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és
Kollégium központi épületének komplex akadálymentesítése
című, ÉAOP-2009-4.1.5. számú pályázat benyújtásáról
286/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a Városháza
komplex akadálymentesítése című, ÉAOP-2009-4.1.5. számú
pályázat benyújtásáról
287/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat szociális
gondozók és ápolók illetve házi időszakos gyermekgondozók
képzésére vonatkozó tanfolyam indításához szükséges
támogató nyilatkozat nyújtására
288/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat az általános
iskolai úszásoktatásról
289/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat az OTP Bank
és a Posta épületének homlokzat felújítása során képződött
burkolatszennyezéssel kapcsolatban felvetett interpelláció
vizsgálatára
290/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a Fűzfa
szórakozóhely és környékének ügyében elhangzott
interpelláció kivizsgálására
291/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat Kisújszállás
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító
okiratáról
292/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a Kun-Berek
TDM Idegenforgalmi Non Profit Kft-hez való csatlakozási
szándékról
297/2009. (IX.29.) sz. önkormányzati határozat a Kisújszállás
7745/3 hrsz-ú „kivett töltés” megjelölésű ingatlan
tulajdonviszonyának ingatlan- nyilvántartásban történő
kiigazítására
* * *
A képviselő-testület 2009. október 27-én (kedden) 13.00
órai kezdettel soron következő ülést tart a következő
napirendi javaslatokkal:
- Tájékoztató a 2008/2009. tanév zárásáról és a 2009/2010.
tanév kezdéséről
- Előterjesztés a 2010. évi önkormányzati belső ellenőrzési
terv jóváhagyására
- Előterjesztés megyei díjakra történő javaslattételre
A képviselő-testület nyilvános ülésén bárki részt vehet.
A nyilvános ülés anyaga megtekinthető a városi
könyvtárban és a www.kisujszallas.hu városi honlapon.
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Kisbíró

3. oldal

Jó utakon járunk
Kisújszálláson, ahogyan sok más magyar településen, nagy
gondot jelentenek a rossz állapotban lévő utak. A kátyúk nemcsak az
autók futóművét teszik tönkre, hanem akár balesetet is okozhatnak.
Ezért különösen fontosnak tartjuk, hogy folyamatosan fejlesszük
településünk úthálózatát.
Bizonyára sokaknak feltűntek már a nagy munkagépek, amelyek
az elmúlt napokban „ellepték” a város útjait. Három szakaszban
kezdtünk neki a felújításnak. Először a legrosszabb állapotban lévő
útjainkat kátyúzzuk, illetve a földutakat is kijavítjuk. Vannak
olyan szakaszok, amelyeket foldozással már nem lehet kijavítani, így
azok új aszfaltréteget kapnak. Összesen 39 úton dolgozunk, s
mintegy 16 ezer m2-nyi útfelület újul meg.
Nemcsak az autósok, hanem a gyalogosok is érezhetik majd az
útfelújítások hatását: a második szakaszban több mint 3700 m2-en
újul meg a járda (részben aszfalttal, részben pedig betonnal vonjuk
be ezeket a szakaszokat). Ezt a két felújítási ütemet már év elején
beillesztettük a költségvetésbe.
A harmadik szakaszt, utak építését pályázatokból szerettük volna
finanszírozni. Ez részben valósul csak meg: a Nefelejcs és a Csatorna
utcai beruházásokat támogatják. A képviselő-testület tagjaival
I. szakasz

Kátyúzás:

1. Arany János u.
2. Bajcsy-Zsilinszky Endre u.
3. Baross u. – Nyár u.
4. Baross u.
5. Béke u.
6. Csorbai u.
7. COOP Áruház előtt
8. Deák Ferenc u.
(régi 4-es út)
9. Erkel Ferenc u.
10. Eszperantó u.
11. Erdő úti zug
12. Győrffy u.
13. Híd u.
14. Illésy u.
15. József Attila u.
16. Kun Béla u.
17. Katona József u.
18. Kása János
19. Kert utca
20. Kötő u.
21. Koszorú u.
22. Malom u.
23. Marjalaki u.
24. Munkácsy Mihály u.
25. Mikes u.
26. Móricz Zs. u.
27. Nyár u.
28. Nagy Imre u.
29. Pillangó u.
30. Petőfi u.
31. Sugár u.
32. Szabadság téri lakótelep

33. Szabadság utca
34. Sásastó u.
35. Szeméttelepi út
36. Veres Péter u.
37. Varga u.
38. Város udvar
39. Zsodoma u.

Földutak rendbetétele:

1. Erdei F. u.
2. Nagy I. u. 23-as zug
3. Nagy I. u. 32-as zug
4. Kórház u. 16-os zug
5. Deák F. u. 38-as zug
6. Marjalaki u. Malom u.
és Béke u. között
7. Gáborkerti út (Illésy u.
folytatása) hrsz: 436
8. Viola u.
9. Íves csatlakozások

Új aszfaltréteg az utakra:

1. Kuthen vezér utca Kása
J. u. és Kassai u. között
2. Kuthen vezér utca Iskola u.
és Deák F. u. között
3. Malom u. a Vásár u.-tól az
1/3. sz. É-i telekhatárig
4. Munkácsy u. a Malom u. és
a Bem u. között
5. Nagy I. u. a Sugár u.-tól a
Nagy I. u. 64. sz. Ny-i
határáig
6. Pillangó u. az Arany J. u. és
a Rákóczi u. között
7. Petőfi u. a Deák F. u. és a

azonban úgy gondoltuk, a többi utca rekonstrukciója sem tűr
halasztást. Így erre is előteremtettük a fedezetet. Ezzel együtt idén
több mint 227 millió forintot fordítunk útjaink felújítására.
Az előbb említett beruházás ellenére sok olyan útszakasz marad,
amely veszélyes. Ezért önkormányzatunk további út- és parkoló
építésről döntött, és az ehhez szükséges közbeszerzési eljárást
megindította. A 69 millió forint értékű beruházás (IV. szakasz)
várhatóan jövő év áprilisára fejeződik be.
Az Észak-alföldi Operatív Program keretében is lehet utak
felújítására pályázni. Ezt a lehetőséget sem szeretnénk kihagyni: ha
nyer a pályázatunk, 328 millió forintért további hat út újulhat
meg (V. szakasz).
Ennek a támogatásnak a legnagyobb előnye, hogy az Európai
Unió 85%-ban finanszírozza a beruházást, így az önkormányzatnak
csak a fennmaradó részt kell állnia.
Ha véget érnek a munkálatok, Kisújszállás nagy részén jó
minőségű utakon közlekedhetünk majd. Addig azonban részleges
útlezárásokra, elterelésekre kell számítani. A kellemetlenségekért
elnézésüket kérjük.
Kecze István polgármester
Morgó zug bejáró között
8. Rézműves u. 7. sz.-tól a
Vásár u.-ig vagy Ostrom
utca
9. Ravatalozó útja
10. Sugár u. a 34-es zugtól a
Kórház u.-ig
11. Szabadság téri ltp. 6. számú
épület előtt öntött aszfaltra
12. Váczi M. u. a lomb u. felől
13. Vörösmarty u. a Béla király
u-tól a régi szakasz
14. Baross G. u. – Nyár u.
csatlakozás
15. Muskátli u.
16. Nyár u. 26. szám (Húsbolt)
előtt parkoló
17. Kálvin u.
18. Postaudvar
19. Piactéren aszfaltozás
folytatása az üzletsor előtt a
víztoronyig
II. szakasz

Az e szakaszban érintett 214
járda, illetve járdaszakasz
felsorolása a
www.kisujszallas.hu
oldalon található.
III. szakasz

Útépítések:
1. Esze T. utca
2. Ostrom utca

(jelenleg burkolatlan szakasza)

3. Kemény Zsigmond utca

4. Bartók B. utca
5. Zsodoma utca
6. Báthory utca
7. Csatorna utca
8. Nefelejcs utca
9. Árpád utca
10. Gergő utca
11. Móricz Zs. u.

(Marjalaki és Béla király út
közötti szakasza)

IV. szakasz

1. Béke u.

(elnyert pályázati forrásból)

2. Sásastó u.

(elnyert pályázati forrásból)

3. Csatorna u.

(parkolóépítés az Erzsébetliget déli oldalához)

4. Illéssy u.

(Útépítés az Arany J. u. és
Rákóczi u. közötti szakaszon,
parkolóépítés a központi orvosi
rendelő mellé)

5. Arany János utca

(Parkolóépítés a csónakázótó
keleti oldalához)

V. szakasz

Tervezett útépítések:
1. Béla király u.
2. Malom u.
3. Kása János u.
4. Kuthen vezér u.
5. Csorbai u.
6. Északi Ipartelep belső útjai

4. oldal

Kisbíró
Utcanév-változtatás

Városunk képviselő-testülete a 2009. szeptember 29-i ülésén
tárgyalt Kisújszállás utcaneveinek változtatási szándékáról. A II.
világháború után és a pártállami időben – a lakosság
megkérdezése nélkül – több hagyományos utcanevet változtattak
meg, kereszteltek át a munkásmozgalom akkor neves
személyeiről, a kommunizmus nagyjairól. A rendszerváltás utáni
képviselő-testületek törekedtek a régi utcanevek helyreállítására,
de nem mindig jártak sikerrel. A később létesült utcák neveit (Kun
Béla, Münnich Ferenc, Zalka Máté stb.) nem is sikerült
megváltoztatni. A munkásmozgalmi hősök nevének használata ma
már politikai anakronizmus. Újságcikkekben állították pellengérre
városunkat, hogy még mindig az egykori munkásmozgalmi körök
neveit tartjuk a köztudatban.
Ezért a testület újra felveti, hogy változtassuk meg ezeket az
elnevezéseket. Adjuk vissza a régi utcaneveket, vagy használjuk
újra a közhasználatból kiesetteket! Legyenek a városra jellemző
neveket viselő utcáink (pl. határnév, partnerváros neve, híres
személy neve stb.).
Az új elnevezésekről az érintett utcák lakóit is
megkérdezzük. A képvsielő-testület javaslatokat tett az
utcanevekre: minden esetben legalább két névből lehet választani.
Az érintett utcák lakosainak véleményét és az utcanévváltoztatások költségeit megismerve fog önkormányzatunk a
november 24-ei ülésén döntést hozni.
Kérjük a város polgárait, támogassák a városunkhoz méltó
utcaelnevezéseket!
Dr. Ducza Lajos alpolgármester

Az új utcanevekről bővebb információk
a Kisbíró 5. oldalán és
a www.kisujszallas.hu oldalon.

Módosult a szabálysértési rendelet
Az állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálata szükségessé tette az egyes szabálysértésekről
szóló önkormányzati rendelet módosítását. A módosítás célja a
két rendelet összhangba hozatala, illetve az állattartással
kapcsolatos előírások be nem tartása esetén a szabálysértési
tényállás megállapítása, továbbá a szabálysértési bírság
kiszabhatósága.
Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy az állatok tartásáról
szóló 25/2009. (IX. 30.) önkormányzati rendelet a haszonállat
tartásának szabályaira, a haszonállat tartásának korlátozására, az
állattartással kapcsolatos épületek elhelyezésére, az állattartással
kapcsolatos állategészségügyi és környezetvédelmi előírásokra,
valamint az eb- és macskatartás külön szabályaira vonatkozó
rendelkezések megszegője szabálysértést követ el, és 30.000 Ftig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A szabálysértési rendelet módosításának további indoka,
hogy a nem kijelölt helyen kirakott hirdetmény kihelyezéséért a
jövőben ne csak a hirdetményt kihelyező személyt lehessen
büntetni, hanem az a személy is szabálysértési felelősséggel
tartozzon, akinek az érdekében a hirdetmény kihelyezése történt,
vagy aki a hirdetmény kihelyezését megrendelte.
Nagy Tünde osztályvezető

2009. október 10.
Októbertől településőrök
Kisújszálláson is

A közrend és a közbiztonság erősítése érdekében az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium támogatást nyújt a
közterület felügyeletét ellátó személyek számának növelésére, mely
ún. településőrök foglalkoztatásával valósul meg.
Önkormányzatunk négy településőr foglalkoztatására
nyújtott be igényt a minisztériumhoz, mely igény kedvező
elbírálásban részesült.
A településőr az önkormányzat alkalmazásában álló
munkavállaló, aki az előírt öltözetben (fekete nadrág, kék színű
felsőruházat TELEPÜLÉSŐR felirattal, valamint Kisújszállás
nevének feltüntetésével ellátott fényvisszaverő biztonsági mellény,
illetve fekete színű, TELEPÜLÉSŐR felirattal ellátott baseball
sapka) és felszereléssel végzi tevékenységét, hatósági jogkörrel
nem rendelkezik, kényszerítő eszközt nem alkalmazhat.
Feladata a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII.
törvény 1. § (4) bekezdésben felsorolt, valamint egyéb
jogszabályokban előírt feladatok és a közterület-felügyeletek
tevékenységének támogatása, azok biztonságos és hatékony
végrehajtása a közterületi jelenlét erősítése céljából, amit a
szolgálatot ellátó közterület-felügyelővel együtt végez.
A négy kisújszállási településőr a napokban kezdte meg
munkáját.
Kecze István polgármester

Új állattartási rendelet
Kisújszálláson
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009.
szeptember 29-én tárgyalta az állatok tartásáról szóló 27/2004. (IV.20.)
számú önkormányzati rendelet felülvizsgálatára szóló előterjesztést, és
megalkotta az állatok tartásáról szóló 25/2009. (IX.30.) számú
önkormányzati rendeletet.
Az új rendelet megalkotása több szempontból is szükséges volt,
egyrészt az elmúlt időszakban történt jogszabályi változások
indokolták, másrészt az Észak-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivataltól is kaptunk javaslatokat az új rendelet megalkotásához,
illetve rendeletünket a belső piaci szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelvvel is összhangba kellett hoznunk.
Az önkormányzatnak a helyi sajátosságok szabályozására
vonatkozóan kellett megalkotnia az új rendeletet, azonban a
lakosságnak továbbra is be kell tartania az állatok tartására vonatkozó,
már ismert szabályokat. Az állattartási övezetek ugyanazok maradtak,
az övezetben tartható állatok száma sem változott. A korábbiaknak
megfelelően alakulnak a védőtávolságok is.
Az eb- és macskatartók figyelmébe ajánljuk, hogy:
a) A város belterületén többlakásos épület telkén, társasházban a
tulajdonosok 75%-ának egyetértésével, zárt boxban lakásonként egy
eb és egy macska tartható (amennyiben a tartás körülményei is
biztosítottak).
b) A város belterületén, az a) pontba tartozó ingatlanok kivételével
ingatlanonként kettő eb és négy macska tartható.
Tilos ebet – vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya
kivételével – póráz nélkül közterületre vinni.
A rendelet 2009. október 1-jén lépett hatályba. Megtekinthető a
www.kisujszallas.hu oldalon, valamint a Polgármesteri Hivatal 20-as
irodájában.
Ökrös János vezető tanácsos

2009. október 10.
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Az önkormányzat által javasolt utcanevek
Az önkormányzat a javasolt utcanevekről az érintett utcák lakói körében
felmérést végez. Ezt követően, a november 24-ei ülésén hozza meg
döntését a névváltoztatásokról, illetve azok költségeinek biztosításáról.

A Borók Lajos utca helyett:
Balázs János utca
A névadó Balázs János (1885-1960) kisújszállási református néptanító
volt, akit szigorúságáról ismertek. Több közéleti szerepet vállalt a
városban. Balázs János unokája Balázs Péter színművész.
Péterszállás utca
Péterszállás Kisújszállás ún. „előtelepülése” volt, az 1700-as évek
közepén a Péterszállás és Kisújszállás elnevezéseket egyaránt használták.

A Dobi István utca helyett:
Göröngyösi utca
Göröngyös Kisújszállás egyik déli határrészének a neve. Az elnevezés a
táj jellegére utal, mely a Berettyó közelében található „göröngyös”,
zsombékos terület. Az utcanévvel a határrész nevét őriznénk meg. A
jelenlegi Dobi István utca a Göröngyös határrész irányába mutat.
Dobó István utca
Dobó Istvánról (1502-1572), a híres egri várkapitányról Kisújszálláson
korábban már volt utca elnevezve, a mai Gergő utca viselte az ő nevét egy
1943-as térkép szerint. Kisújszállás a török időkben az egri várhoz
tartozott, oda adózott – innen a kapcsolat Egerrel.

A Kun Béla utca helyett:
Pacsér utca
Az 1786-ban városunkból a jobb megélhetés reményében Pacsérra
kivándorló családok azon a helyen gyülekeztek, ahol a jelenlegi Kun
Béla utca is található. Pacsér délvidéki település, Kisújszállás legrégebbi
testvértelepülése, lakosai Kisújszállásról elszármazottak.
Kun utca
Ezzel az utcanévvel a 770 éve bevándorolt kun népnek, őseinknek
állítanánk emléket.
A Fejér József utca helyett:
Perczel Mór utca
Perczel Mór (1811-1899) honvédtábornok, az 1848/49-es szabadságharc
egyik katonai vezetője volt. 1849 telén a tavaszi hadjárat kezdetén,
heteken át, több mint tízezer katonával Kisújszálláson állomásozott. A
gyakorlatokat és a Kossuth előtti díszszemlét városunk nyugati határában
tartották.
Cserépszín utca
A Cserépszín elnevezés Kisújszállás egyik nyugati külhatárrészét jelöli.
Az égetésre váró cserepeket itt szárították. A jelenlegi Fejér József utca
ebbe az irányba mutat. Az utca új elnevezésével e határrésznek és
áttételesen egy régi szakmának, a cserépégető mesterségnek állítanánk
emléket.

A Kása János utca helyett:
Szélmalom utca
Kisújszállás határában a huszadik század első felében tíz szélmalom állt.
Ezeket sajnos sorra lebontották. Az utolsó, Simon Dezső és Z. Tóth
András malma a kísérleti telep mellett, a város és a Bittner falu között
állott. Az új utcanévvel ennek az utolsó szélmalomnak állítanánk
emléket.
Barcza Gedeon utca
Barcza Gedeon (1911-1986) kisújszállási születésű tanár, kiváló sakkozó.
Az 1940-50-es években nyolcszor nyert magyar sakkbajnokságot, 19521968 között hét sakkolimpián képviselte Magyarországot. 1952-től
mesteredző, majd nagymester.

A Münnich Ferenc utca helyett:
Mirhó utca
A Mirhó a Tisza egy elhagyott folyómedrének a neve, amelynek vize
hajdan a Berettyóba folyt, évente többször elárasztva Kisújszállás keleti
határát, a „Rét”-et. A jelenlegi Münnich Ferenc utca e hajdani vízfolyás
irányába néz. A „mirhó” szó egyébként feltehetően régi magyar szó,
lapos, vizes területet jelöl.
Cédulaház utca
Kisújszállás 1806-ban kapott vásártartási jogot. Ekkor épült a még ma is
álló cédulaház, ahol a vásárba belépésre jogot adó cédulát lehetett
megvásárolni. Az épület a mai Münnich Ferenc utca közelében, a
Munkácsy és a Malom utca kereszteződésében található. A Cédulaház
utca elnevezéssel a hajdani vásári szokások egyikének állítanánk
emléket.
A Sallai utca helyett:
Négyfalu utca
Négyfalu Kisújszállás erdélyi partnervárosa, román neve: Sacele.
Hivatalosan 1999 óta partnerünk ez a Brassó melletti, negyedrészében
magyarok lakta település. Kapcsolatunk elsősorban kulturális és oktatási
területen széles.
Brassó utca
A Sallai utca korábbi neve Brassói utca volt. A Bittner falu utcáit Trianon
után nevezték el az elszakított területek nagyvárosairól: Aradról,
Brassóról, Kassáról, Kolozsvárról, Pozsonyról. A Brassó elnevezés erre
emlékeztetne bennünket.

A Zalka Máté utca helyett:
Kiss Tamás utca
Kiss Tamás (1912-2003) kisújszállási születésű költő, városunk Pro Urbe
Díjasa. Több verse szól kisújszállási emlékeiről (Péterszállás, Kunsági
elégia, Réti fűz). Élete Kisújszálláshoz és Debrecenhez egyaránt kötődik,
a Nagykunság és a Hajdúság fiának vallja magát. Debrecen díszpolgárrá
is avatta.
Sarkadi Imre utca
Sarkadi Imre (1921-1961) Kossuth-díjas író, az Elveszett paradicsom, A
gyáva, a Tanyasi dúvad c. művek írója. Diákkorában nyarait rendre
Kisújszálláson, Sarkady Pál nagybátyja tanyáján töltötte (Sarkady Pál
háza a régi VGV-épület volt). Műveiben gyakran épített kisújszállási
élményeire. A Kútban c. novellájából készült a nemzetközi sikert aratott
híres magyar film, a Körhinta.

A Csatorna utca Koronakerten áthaladó, 2273. helyrajzi számon
nyilvántartott szakasza (egy javaslat van az elnevezésre):
Korona utca
A Csatorna utca az Erzsébet-liget és a futballpálya mentén húzódó
vízelvezető csatornáról kapta a nevét, a koronakerti szakasza ma már tőle
elkülönült rész. Régen a Koronakert gyümölcsös és szőlőskert volt.
Négyszögölét egy-egy koronáért adta a város, ezért maradt rajta a
Koronakert elnevezés. A Csatorna utca koronakerti szakaszát célszerű
nevében is elválasztani egymástól, illetve magától a Koronakerttől, ezért
javasoljuk a Korona utca elnevezést.
Mindezeken túl az önkormányzat kezdeményezi a következő utcák
nevének pontosítását:
Apaffi utca helyett:
Apafi utca
Erdélyi Ferenc utca helyett:
Erdei Ferenc utca
Illésy utca helyett:
Illéssy utca
Győrfy utca helyett:
Györffy István utca
Dr. Ducza Lajos alpolgármester
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Mi lesz veled, „Kis Piros”?

MEGHÍVÓ
A Kisújszállás–Kál-Kápolna közötti vasúti szárnyvonal jövőjéről
és az alternatív közlekedési lehetőségekről
2009. október 14-én, szerdán du. 16.00 órakor a Városháza dísztermében
LAKOSSÁGI FÓRUMOT
rendezünk, melyre tisztelettel hívjuk városunk lakosságát és az utazóközönséget.
Rózsa Endre
országgyűlési képviselő

Kecze István
polgármester

Adóhírek
IDEGENFORGALMI ADÓ

Idegenforgalmi adót kell fizetni valamennyi, Kisújszálláson
tartózkodó személy után az alábbi kivételekkel:
1. nem kell adót fizetni az után, akinek Kisújszálláson állandó
bejelentett lakcíme vagy érvényes tartózkodási helye van,
2. aki a 18. életévét még nem töltötte be, ill. a 70. életévét már
betöltötte,
3. a Kisújszálláson székhellyel vagy telephellyel rendelkező
vagy ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó
vagy ezen vállalkozó munkavállalója, ha a munkavégzés
céljából tartózkodik Kisújszálláson,
4. aki Kisújszálláson lévő ingatlan tulajdonosa, bérlője vagy
ezek hozzátartozója. Hozzátartozónak minősül a házastárs, az
egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott-, a mostoha- és
nevelt gyermek, az örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, a
testvér, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a
jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint
a testvér házastársa.
A 30 napot meg nem haladó (megszakításokkal vagy
összefüggően) építőipari tevékenység és természeti erőforrás
kutatása – ha egyébként más önkormányzat illetékességi területén
telephellyel, székhellyel rendelkezik - nem tartozik az ideiglenes
jellegű iparűzési tevékenységhez. Ezért az ebbe a kategóriába
tartozó vállalkozók, vagy a vállalkozók munkavállalói és alkalmi
kiskönyvvel foglalkoztatottak - ha a városban legalább egy
vendégéjszakát eltöltenek - a törvény szerint és az önkormányzat
rendelete szerint is kötelesek megfizetni minden megkezdett éjszaka
után az idegenforgalmi adót. Az adó összege 50 Ft/fő/éjszaka.
Az adót a szállást adónak kell beszednie, majd havonként
befizetnie a Polgármesteri Hivatal meghatározott számlájára.
Minden szállásadónak kötelessége, hogy vendégkönyvet vagy
ahhoz hasonló nyilvántartást vezessen valamennyi nála
szálláshelyet létesített személyről. A nyilvántartásnak az alábbi
adatokat minimálisan tartalmaznia kell:
1. elszállásolt személy neve, lakcíme, születési helye és ideje,
útlevelének vagy személyi igazolványának száma,
2. megérkezésének és távozásának ideje,
3. a szálláshelyen eltöltött vendégéjszakák száma,
4. adómentesség esetén a tartózkodási jogcím pontos
megjelölése,
5. a beszedett idegenforgalmi adó összege.

Nagyon fontos, hogy adómentesség igénybevétele esetén
ellenőrizhető módon kell igazolni annak meglétét (pl. fénymásolat
az adott dokumentumról), míg munkavégzés miatti adómentesség
esetén csatolni kell a munkáltató cég erről szóló igazolását.
A beszedett adóról a szállásadónak bizonylatot kell adnia, és a
bizonylatokat, a vendégkönyvet, ill. az ahhoz kapcsolódó
valamennyi dokumentumot öt teljes adóévig meg kell őrizni. A
szállásadónak akkor is meg kell fizetnie az idegenforgalmi adó
összegét, ha azt az elszállásoltaktól „elfelejti” beszedni.
A szállásoltatással foglalkozóknak az alábbiakat kell tenniük: az
a szállásadó, aki eddig nem jelentkezett be az idegenforgalmi adó
hatálya alá, be kell jelentkeznie a Polgármesteri Hivatalban a
megfelelő nyomtatvány kitöltésével, majd a hónapot követő hó 15.
napjáig bevallást kell adni a beszedett adóról és azt be kell fizetni a
Polgármesteri Hivatal idegenforgalmi adó beszedési számlájára.
Továbbá meg kell nyitniuk a fent sorolt adatokat tartalmazó
nyilvántartó könyvet, és azt mindennap pontosan vezetni.
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

Az önkormányzat rendelete szerint a kommunális adó alanya az
a magánszemély, aki a naptári év első napján Kisújszállás Város
illetékességi területén lévő építmény, illetve telek tulajdonosa. Több
tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában
adóalanyok. Az adókötelezettség kiterjed továbbá a nem
magánszemély tulajdonában álló lakásbérletre.
Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást - annak
bekövetkezésétől számított 15 napon belül - az előírt
nyomtatványon az önkormányzati adóhatóságnak kell bejelenteni.
Ezért kérjük azokat a lakosokat, akik az ingatlanjaikat eladták, új
ingatlant (telek, lakás, családi ház) vásároltak, illetve az új építésű
ingatlanukra a használatbavételi engedélyt megkapták, vagy
lakásbérleti jogviszonyt létesítettek/mondtak fel, hogy a bejelentési
kötelezettségüknek a megadott határidőn belül tegyenek eleget.
Amennyiben valaki nem tesz eleget a nyilvántartásra,
bejelentkezésre, bevallásra vonatkozó szabályoknak, úgy
magánszemély esetén 200.000,- Ft-ig, egyéb esetben pedig
500.000,- Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.
Az ellenőrzés ellátására az év utolsó hónapjaiban fokozott
figyelmet fogunk fordítani, így mind a szállásadók, mind a
magánszemélyek számíthatnak arra, hogy hamarosan a helyszínen
is ellenőrizni fogjuk a fentiek betartását.
Bögös Katalin
pénzügyiosztály-vezető
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Deme Lászlóné tanárnő emlékére
(1931-2009)
„Nem mindig az ember az, aki sorsot intéz.
Gyakran a bölcs is eszköz, puszta báb;
S midőn lefáradt az erőtlen kéz,
Csak a végzet harsog már tovább.”

Elhunyt Deme Lászlóné tanárnő, a
Kossuth Lajos Általános Iskola biológiakémia szakos pedagógusa. Emlékére a
temetésén búcsúzót mondó Földesi
Erzsébet ny. tanárnő szavaiból idézünk.

„Terike!
Hivatásod volt a tanítás. Jelentette ez a megszerzett tudásod
folyamatos gyarapítását, a pedagógiai felkészültséget, a szakma- és
gyerekszeretetet, a szigorú igényességet, pontosságot.
Azon lelkes pedagógusok közé tartoztál, akire minden munkában
számítani lehetett, legyen az bemutató tanítás, kalászgyűjtés,
társadalmi munka, táboroztatás, munkaközösség- vezetés, dolgozók
iskolája.
Példa volt odaadásod: munkában, diákok segítésében, kartársak
támogatásában. Példa volt ragaszkodásod: munkahelyhez,
kollégákhoz, tanítványokhoz, a még élő osztálytársakhoz. De példa
lehet előttünk becsületességed, őszinteséged, tisztességed,
lelkiismeretességed, önzetlen segíteni akarásod.
Mindig örültél és szeretted, ha meglátogattunk otthonodban.
Nyugdíjasként is érdekeltek iskolád eseményei. Együtt örültél velünk
sikereknek, s velünk szomorkodtál a nehéz időkben. Figyelmed,
gondoskodásod mindenkire és mindenre kiterjedt.
Harcos, céltudatos akaraterőd vezetett e hosszú élet során, melyet
egy mély érzésű, érzelemgazdag lélek irányított. A mai nappal egy igaz
társsal, egy kiváló pedagógussal, kollégával, baráttal lettünk
kevesebben e földi világban.
A csendnek varázsa van. Megnyugszik a lélek. Legyen ez a csend
és nyugalom örökre a Tied itt, a kunsági földben szüleid, férjed mellett.
Mi pedig emléked tisztelettel és kegyelettel megőrizzük. Isten Veled!”

Közhasznúsági jelentés a Városi Ösztöndíj Alapítvány
2008. évi tevékenységéről
A többször módosított 1997. évi CLVI. tv. 19. § (1)-(5) bekezdése alapján
közhasznúsági jelentésünket az alábbiak szerint tesszük meg:
1./ A Városi Ösztöndíj Alapítványnak a 2008. évben 1.007.944 Ft bevétele és
1.024.005 Ft kiadása volt.
Az alapítvány bevétele:
480.000 Ft
önkormányzati támogatásból,
60.028 Ft
a magánszemélyek személyi jövedelemadója 1 %-ának
felajánlásából,
7.916 Ft
kamatbevételből,
360.000 Ft
földhaszonbérleti díjból.
100.000 Ft
adomány magánszemélytől
A kiadásból:
1.010.000 Ft-ot
a főiskolai és egyetemi hallgatók részére ösztöndíjként,
14.005 Ft-ot
pénzforgalmi jutalék és postaköltség címen fizettünk ki.
2.) A Városi Ösztöndíj Alapítvány vagyona 2008. december 31-én 246.065 Ft. Ebből
230.000,- Ft tartósan lekötött betét, 15.057 Ft elszámolási számlán, 1.008,- Ft a
házipénztárban áll rendelkezésre.
3.) A támogatásokat az alapítvány cél szerinti juttatásként kapta, azokat az
adományozók által meghatározott célra fordította. Más szervezettől (központi
költségvetési szerv, elkülönített állami pénzalap stb.) támogatásban nem részesült.
4.) Az alapítvány képviselő szerve az alapító által megbízott kuratórium, mely öt tagú.
Tagjai munkájukat társadalmi tevékenységként, mindenféle juttatás nélkül végzik,
munkájukat a Polgármesteri Hivatal intézményi osztálya segíti. Az alapítvány
gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatal pénzügyi osztálya látja el.
Dr. Kiss Kálmánné kuratóriumi elnök

7. oldal

Az Arany János Városi Könyvtár hírei
Tájékoztatjuk Önöket, hogy
- könyvtárunk október 3-tól szombatonként is nyitva tart 8-12
óra között;
- október 1-jétől féláron iratkozhatnak be a könyvtárba;
- október 11-én 8-12 óra között KÖNYVES VASÁRNAP-ot
tartunk: a beiratkozás mindenkinek ingyenes!
- október: KÖNYVTÁRI HÓNAP, melynek keretében a
könyvtár szolgáltatásait 50%-os kedvezménnyel vehetik
igénybe, a késedelmi díjakat pedig elengedjük.

Október 5-11. között az Országos Könyvtári Napok Nagyi
Show programsorozata keretében az alábbi rendezvényekre
kerül sor:
- Fitt nagyik: a Városi Nyugdíjas Klub rendezvényén
gyógyszertári termékbemutató, egészségügyi totó,
vérnyomásmérés;
- Mesélj nekem!: nagyik és unokáik közös mesedélutánja a
gyermekkönyvtárban;
- Mindent tudó és Ügyi nagyik: játékos irodalmi vetélkedő
helyismereti kutató előadásával egybekötve, valamint kiállítás
a nagyik által készített alkotásokból az Idősek Klubjában.

„150 év pénzügyi kultúrája” programsorozat
- A vetélkedő részeként a felső tagozatos tanulók
banklátogatáson vehetnek részt.
- A helytörténeti pályázat eredményhirdetésére október végén,
a helytörténeti konferencián kerül sor.
- Október 12-én pénzügyi tanórát tart az Illéssy Iskolában a
Kereskedelmi és Hitelbank Kisújszállási Fiókjának vezetője.
Ekkor lesz a középiskolások részére hirdetett vetélkedő
eredményhirdetése is.
- Október 19-én 15 órakor a Közép-európai Brókerképző
Alapítvány munkatársa tart előadást és játékos vetélkedőt a
gimnázium könyvtárában. Ide várjuk eredményhirdetésre
azokat a középiskolásokat és felnőtteket is, akik a pénzügyi
vetélkedőben részt vettek.

„Kunsági elégia” programsorozat
Október végén helytörténeti konferenciát szervezünk nagykun,
kiskun és jászkun települések könyvtárosai számára. Szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!
Köszönet Papp Istvánné, Szenti Ernő, Mihály Árpád, Horváth
István és Kissné Bátorligeti Mária olvasóinknak a könyvtár részére
felajánlott dokumentumokért és a Gazdasági Versenyhivatalnak a
Pénzügyi Tudástárba küldött anyagokért.

A rendezvényekkel, kedvezményekkel kapcsolatban további
információt személyesen a könyvtárban, az 520-708-as telefonon,
a hirdetőkben vagy a www.ajvk.hu címen kaphatnak az
érdeklődők.
Gubuczné Tomor Mária

Hírek, programok, aktualitások:
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u
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Őszi munkák a kiskertekben
és a ház körül
Újra beköszöntött az ősz. Ezzel számos munka vár ránk
a kiskertekben és a ház körül. A termények betakarítása
megtörtént, azonban célszerű tovább dolgozni:
összegyűjteni az elhalt növényi maradványokat és az
elszáradt gyomokat. Ezzel könnyebbé tehetjük az őszi
szántást, illetve a kertek felásását. Az összegyűjtött
növénymaradványok égetése a jogszabályi előírások
alapján továbbra is tilos, viszont ezeket a lebomló
anyagokat a városi hulladéklerakó területén üzemelő
komposztáló telepen továbbra is térítésmentesen
elhelyezheti a lakosság.
Az elmúlt időszakban többször cikkeztünk az aranyfarú
lepke elterjedéséről, valamint az ellene való védekezés
lehetőségeiről. Mivel a lepke hernyója általánosan elterjedt
a város kertjeiben, sőt a lakóházak udvarán található
gyümölcsfákon, ezért célszerű ellene védekeznünk az őszi
időszakban is, amellyel a tavaszi hernyóinváziót
megelőzhetjük, illetve a hernyó további terjedését
megakadályozhatjuk.
A nyári időszakban az aranyfarú lepke hernyói
elkészítették az áttelelő fészküket. A több levélből álló,
pókhálószerű fonattal beszőtt fészkeket a fák csúcsán
vehetjük észre. Ezekben a hernyók áttelelnek, sajnos ellenük
a növényvédőszeres kezelés hatástalan. A hernyófészkeket
ezért a fák csúcsáról le kell vágni, majd elégetni.
A fák károsítói ellen az őszi lemosó permetezéssel is
védekezhetünk. Érdemes a fák kérgének tisztítását is
elvégezni – ezzel megelőzhetjük a kártevők áttelelését a fák
kérgén.
A kártevők irtása csak akkor lehet sikeres, ha
mindenki védekezik ellenük. Ezért kérjük a lakosságot,
hogy a tulajdonukban lévő kertekben, illetve a ház körül
végezzék el az őszi növényvédelmi munkákat!
Ökrös János
vezető tanácsos

2009. október 10.
Agrár-környezetgazdálkodók
f igyelemébe!

A 2004-2009. évben agrárkörnyezet-gazdálkodást folytató
termelők a sikeres programzárás érdekében a következő feladatot
végezzék el:
A gazdasági napló beküldése
a 2008/2009-es gazdasági évről

A beküldés határideje: 2009.09.01.-10.31.
Cím: Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ
1118 Budapest, Budaörsi u. 141-145.
A napló formája megegyezik az előző évivel.
A gazdálkodási napló az eredetivel megegyező, laponként aláírt
másolati példányát kell postázni a fenti címre. Az eredeti
dokumentumokat öt évig meg kell őrizni, és azokat esetleges
ellenőrzéskor be kell tudni mutatni!
Módosították a 150/2004. (X.12) FVM rendelet képzésre
vonatkozó részét, mely szerint: képzésen legalább egyszer kell
részt venni. (Ez teljesült!)
Az új, 2009-2014. évekre meghirdetett AKG-programra
támogatási kérelmet benyújtott termelők kötelezettségei

Bár a kérelmekről még nem született döntés, a 2009/2010-es
gazdálkodási év kezdetével a kötelezettségeket is be kell tartani.
Ezért az alábbi Irányító Hatósági Közlemények előírásait célszerű,
szükségszerű már az őszi munkáknál figyelembe venni:
• 60/2009. (IX.03.) IH Közlemény
A területazonosítással kapcsolatos kérdésekről
• 59/2009. (IX.03.) IH Közlemény
A levélanalízissel kapcsolatos kérdésekről
• 54/2009. (VIII.18.) IH Közlemény
Az AKG támogatás során nem alkalmazható
növényvédőszerekről
Az új támogatási rendelet új gazdálkodási napló formátumot is
tartalmaz, mely egyelőre a 61/2009. (IV.14.) FVM rendelet 21.
számú mellékleteként érhető el.
Andrási Erika falugazdász
Nagy László kamarai tanácsadó

L O M B TA L A N Í TÁ S ! ! !
Tájékoztatásul közöljük, hogy Kisújszállás város
közigazgatási területén 2009. november 2-6. között a
megszokott ürítési napokon lombtalanítást szervez a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
A lombtalanítás során kérjük a lakosságot, hogy a
gallyakat összekötözve, a fűnyesedéket és egyéb
levélmaradványokat, kerti hulladékokat bármilyen zsákban
gyűjtsék össze. A lombtalanítás keretében elszállításra
kihelyezett hulladékot úgy kell elhelyezni, hogy az a járműés gyalogosforgalmat ne zavarja, a zöldterületeket és a
növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy
károkozás veszélyével, valamint a hulladékszállítást végző
gépjármű azt könnyen meg tudja közelíteni.
A nem megfelelően kihelyezett lombhulladékot nem
szállítjuk el!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

Városvédő és -Szépítő Egyesület elszámolása
a 2008. évi SZJA 1 %-ával
Az APEH által 2008. évben átutalt összeg:
Felhasználva:
- 6 db védettségi tábla készítése
(Takarékpénztár, Vigadó, Korona Szálló,
Tájház, Bárány Szanatórium, Bíróság)
- Új emléktábla a volt zsinagógára
- Hozzájárulás a Móricz Zs. Kollégium falán
elhelyezett Karácsony Béla emléktáblához
- Hozzájárulás 2 helytörténeti kiadványhoz
Összesen:

296.223 Ft
148.800 Ft
103.750 Ft

19.800 Ft
35.000 Ft
307.350 Ft

Köszönjük a felajánlott összegeket. Kérjük, hogy ebben az évben is
támogassák egyesületünket. A 2009. évi támogatási összeget a „Piculás
Civil Ház” fejlesztésére tervezzük fordítani.
Tatár Zoltán elnök
Fekete Imréné pénztáros

2009. október 10.
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Pályázati lehetőségek felsőoktatásban tanulóknak
Városi Ösztöndíj Alapítvány

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. Az alapítvány
kuratóriumának egyszeri támogatás nyújtására van lehetősége, a
rendelkezésre álló keretösszeg erejéig. A pályázatok benyújtási
határideje 2009. október 22. Pályázati lapok kaphatók a Városháza
portáján, a Városháza 28. sz. irodájában, vagy letölthetők a városi
honlapról.
Bursa Hungarica

A másik lehetőség a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretében, kizárólag szociális
rászorultság alapján elnyerhető havi ösztöndíj. A pályázati rendszer
az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a megyei és a települési
önkormányzatok
együttműködésében
valósul
meg.
Az
önkormányzatoknak évente kell dönteniük az országos rendszerhez való
csatlakozásról. Képviselő-testületünk kezdettől fogva a csatlakozás
mellett döntött, így történt ez most is. A 2009-es évre az önkormányzat
500.000 Ft-ot biztosít a csatlakozáshoz, mely összeget Gönczi Károly
települési képviselő a harmadik negyedévi képviselői tiszteletdíjának
felajánlásával kiegészítette.

A pályázatot az önkormányzat kiírta. Az „A” kategóriában azok a
felsőoktatásban tanuló hallgatók pályázhatnak, akik Kisújszállás
területén állandó lakhellyel rendelkeznek, hátrányos szociális
helyzetűek, a képzési keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos)
alapképzésben, mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy
felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. E kategóriában egy
évre, 2010-re nyerhető el pályázati támogatás.
A „B” kategóriában azok pályázhatnak, akik Kisújszállás
területén állandó lakhellyel rendelkeznek, hátrányos szociális helyzetű,
érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőoktatási intézménybe
felvételt még nem nyert érettségizettek, és a 2010/2011-es tanévtől
felsőoktatási intézményben kezdik meg tanulmányaikat (az „A”
kategória szerinti képzési rendszerben). E kategóriában három évre
nyerhető el pályázati támogatás.
A bíráló bizottságok előnyben részesítik azon pályázókat, akik
családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot.
A pályázatok benyújtási határideje 2009. október 31. A részletes
tudnivalókat a pályázati kiírások és a pályázati űrlapok tartalmazzák,
melyek kaphatók a Városháza portáján, a Városháza 28. sz. irodájában,
vagy letölthetők a városi honlapról. (Kérjük, hogy akik ez utóbbit
választják, mindenképpen a városi honlapról töltsék le az adatlapokat, ne
a Bursa központi honlapjáról, mert ez utóbbiak nem tartalmazzák a helyi
kiegészítéseket.)
Kocsisné Monoki Julianna

Az iskolai hagyományok ápolása jegyében
K o s s u t h - n a p o k 2 0 0 9 . s z e p t e m b e r 14 - 18 .

A helyi Kossuth Lajos Általános Iskola nevelőtestülete és
diákönkormányzata az iskolai hagyományok ápolása jegyében
tartotta meg a Kossuth-napokat. A kellemes őszi időben zajló
eseményeket az iskola névadójáról, Kossuth Lajosról történő méltó
megemlékezés, hagyományőrző és változatos programok sora,
gyerekek és felnőttek vidám együttléte jellemezte. Röviden így
összegezték a Kossuth-napok megvalósításának legfontosabb
tapasztalatait a diákönkormányzatokat segítő pedagógusok: Farkasné
Rácz Julianna és Boda János.
A délutánonkénti, illetve a pénteki tanításmentes napon tartott
eseményekhez nemcsak az osztályokat képviselő csapatok, hanem az
iskola valamennyi tanulója (464 fő) csatlakozhatott. Az alsó
tagozatba járó 1-4. osztályos kisiskolások sikeresen teljesítették a
„Kossuth katonája vagyok” címmel meghirdetett újszerű, játékos

„katonás” feladatokat. Városnéző sétájuk során felkeresték az 1848as emlékhelyeket, Kossuth-címert készítettek. Az, hogy ebben az
évben ki nyeri el a fődíjat, a Kossuth-kupát, izgalmas váltófutás és
sorverseny után dőlt el. Legügyesebbnek a 2. c és a 4. c osztály
kisdiákjai bizonyultak. A felső tagozatos 5-8. osztályos lányok és fiúk,
a hét során az iskola névadójának életútjához kapcsolódóan
helytörténeti kutatómunkát végeztek, tablókat készítettek. A diákok új
ötletét megvalósítva, az iskola aulájában korhű dekorációval
kialakított Kossuth kávéházban fogadták a vendégeket. A felsős
tanulók által, a helyszínen készített süteményekkel, teával, kínálták az
érdeklődőket, verseltek, Kossuth-nótákat énekeltek. A csapatok a
ligeti sportpályán elhelyezett akadálypályán bizonyíthatták a
felkészültségüket. A legjobb eredményt a 6.a és a 8.a osztály tanulói
érték el. Péntek délelőtt a diákönkormányzatok képviselői
megkoszorúzták az iskola Kossuth-emlékfalát. A befejező nap
történései sportversenyekkel, különböző bemutatókkal, felnőtt-diák
kosárlabda-mérkőzésekkel, kispályás focival folytatódtak. Ezúttal
sem maradhatott el az osztályok közötti főzőverseny. A szülők
segítségével késő délutánra már a bográcsokban rotyogtak a kunsági
ételek. Sült, majd persze gyorsan el is fogyott a sok-sok palacsinta is.
Este diszkó és tűzijáték szórakoztatta a Kossuth-napok résztvevőit.
Az értékeléskor a díjak, oklevelek, üdítő- és édességcsomagok
kiosztásakor minden Kossuth iskolás örülhetett az ajándékoknak.
Varga Vincéné igazgató kiemelte: a Kossuth-napok sikeres
rendezvényei igazi iskolai közösséggé kovácsolták az alsó- és felső
tagozatos osztályokat. Köszönetét fejezte ki a támogatóknak, köztük
a város önkormányzatának, a Városvédő és –Szépítő Egyesületnek, a
szülői munkaközösségeknek és a szervezőmunkában résztvevőknek.
Ari Géza
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Ismét találkoztunk
Mi, az Arany János Általános Iskolában 1954-ben végzett
növendékek 2009. szeptember 20-án tartottuk 55 éves
osztálytalálkozónkat.
A találkozó a Református templomban kezdődött, ahol
volt osztálytársunk, Sipos Tas Töhötöm gyomaendrődi
lelkipásztor hirdetett igét, és imádkozott az eltávozottakért. A
találkozás, szeretet és hazatérés öröme mindannyiunk szívét
megérintette. Az istentisztelet után harang szólt az elhunytak
emlékére.
Ezután átmentünk régi iskolánkba, a mai nagyon szépen
felújított református iskolába. A közös fényképezés után

elkezdődött a beszélgetés, beszámoló az elmúlt öt évről. A
találkozón 44-en voltunk jelen, volt, aki Svédországból
érkezett. Többen betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt
nem tudtak eljönni, tizennyolcan már az égi mezőkre
távoztak.
Köszönjük a két Klárikának, Bachner Imréné Varga Klára
és Bress Ferencné Somogyi Klárának a találkozó
megszervezését, amellyel örömteli napot szereztek
mindannyiunknak.
Az osztálytársak nevében:
Boros Béláné Stummer Mária

Ülő sor (balról jobbra): Fodor Anna, Hegymegi Erzsébet, Bucsai Piroska, Szoboszlai Irén, Vígh Róza, Kenéz Gizella, Vatai Ilona, Oros
Erzsébet; Első álló sor (balról jobbra): Farkas Erzsébet, Földesi Mária, Fehér Emília, Nagy Mária, B. Kovács Róza, Tuka Magdolna, Ábri
Margit, Sass Katalin, Varga Klára, Kovács Erzsébet, Kása Eszter, Bogdán Margit, Stummer Mária, Laczka Mária, Baráth Mária, Herczegh
Erzsébet, Kiss Etelka, Kiss Gizella, Vígh Natália, Sass Erzsébet, Somogyi Klára; Második álló sor (balról jobbra): Palágyi Imre, D. Kovács
László, Kiss Károly, Kovács Béla, Varga János, Berényi Kálmán, Pardi Sándor, Cs. Németh Lajos, Földi Endre, Sipos Tas Töhötöm, Ábri
Károly, Gertner Walter József, Farkas Endre, Molnár Lajos, Ferenczi Sándor.

Az idősek világnapján…
…szeretettel gondolok mindazokra, akik egy hosszú élet
munkáját és rengeteg tapasztalatát tudhatják maguk mögött. Bár
minden évben egyszer, október 1-jén köszöntjük őket, szeretetüket,
bölcsességüket az év minden napján érezzük. Ők, végigélve egy
örömökkel és küzdelmekkel teli életet, az időskor bölcsességével
tudják helyre tenni a dolgokat. Tudják, mi az, ami jó, amit tovább
kell adni, és mi az, ami rossz, amit el kell kerülni az utánuk jövő
generációknak.
Sütő András gondolatát idézve: „Önmagát becsüli meg minden
nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi: a világ nem vele
kezdődött.” A mi világunk velük, nagyanyáink, nagyapáink,
anyáink, apáink életével, munkásságával kezdődött. Ők építették
számunkra azt a jelent, amelyben mi egy újabb nemzedék jövőjét
alapozhatjuk meg.
Sokan mondják az idősek közül, hogy megették már a kenyerük
javát. Én ezt úgy gondolom, megtették, amit várt tőlük a család, a
nemzet, s most már a pihenés éveit töltik. Aktívan és passzívan,

anyagi gondokkal, gyengülő egészséggel, a gyerekek, az unokák
nyújtotta örömökkel, borúval-derűvel morzsolják a múló napokat.
Az időskor azonban nem más, mint a bölcsesség kora. Egy olyan
fontos életszakasz, melyet felelősséggel kell megélni. Egy olyan
időszak, amikor az kerül előtérbe, ami számít, ami igazán értékes,
nem pedig a látszat.
Arra, hogy valóban meg tudják látni az idős emberek ezeket az
értékeket, egész életük során készülniük kell. Hasonlít ez egy
edzésre, melynek az eredményét nem lehet rögtönözni. A „szeretni
tudás” és a „veszíteni tudás” művészete ez, melyet csak fokról fokra
lehet elsajátítani. Olyan önnevelés és együttnevelés ez, amely a
személyek közötti kapcsolatokban valósul meg.
Az idősek világnapja alkalmából kívánok mindenkinek jó
egészséget, kívánom, egy olyan világban éljünk, ahol érdemes a
fiataloknak élni, mert ragyogó jövő áll előttük, és érdemes élni az
időseknek is, mert törődnek velük, és számítanak rájuk.
Demeter Jánosné települési képviselő
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Meghívó
„Gloria Victis! Dicsőség a legyőzötteknek!
Emlékezzetek az elesettekre,
kik hűlt ajakkal ma is hirdetik:
a győzelemnek végső percekig
őrzött reménye életüknél mégis több nekik.”
(Claes Gill norvég költő verse
a magyar forradalom emlékére)

Kisújszállás Város Önkormányzata
és a kisújszállási ’56-os Emlékek Ápolása Alapítvány
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját
az 1956-os forradalom és szabadságharc
és a Magyar Köztársaság kikiáltásának évfordulója
alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre,
melyre 2009. október 23-án, pénteken kerül sor.
*******
10.00 órakor a Református templomban:
Ü N N E P I I S T E N T I S Z T EL E T
Köszöntőt mond: Sípos Árpád lelkészelnök,
az ’56-os Emlékek Ápolása Alapítvány elnöke
Ünnepi istentiszteletet tart:
Sípos Levente soltvadkerti református lelkipásztor
11.00 órakor a templom előtti
1956-os emlékműnél:
MEGE MLÉ KE ZÉ S É S KO SZO RÚZÁ S
Köszöntőt mond:
Kecze István polgármester
Ünnepi beszédet mond:
Vida Tamás,
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés tagja
Fellépnek:
Jámbor József és Újhelyi Kinga,
a Debreceni Csokonai Színház művészei
A megemlékezésen közreműködik:
A Mellofon Fúvószenekar
Szálkay János vezényletével

Kisújszállási hírek
- már elektronikusan is!
Ha szeretne a város aktuális
híreiről, pályázatokról rendszeresen
információt kapni, iratkozzon fel
a Kisbíró szerkesztőségének
gondozásában hamarosan megjelenő
elektronikus hírlevélre.
Ehhez csak egy e-mailt kell küldenie a
hirlevel@kisujszallas.hu e-mail címre.
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Zenei Világnap az Arany János
Általános Iskolában
1975 óta október 1-je a zene ünnepe. Az Arany János
Általános Iskolában már hagyománnyá vált, hogy ezen a
napon több időt szentelünk a zenének.
A délelőtt folyamán minden szünetben különböző stílusú
zenét hallgathattunk. Ezzel kapcsolódtunk az idei
felhíváshoz: "Hallgass át!", ami azt jelenti, hogy próbáljunk
meg minél többféle zenével megismerkedni. Délután a
Kossuth Lajos Általános Iskola előtti pávás kúthoz sétáltunk
- ott folytatódott az ünnepség. A kisújszállási kórusok az ott
lévő, dalolni szerető érdeklődőkkel két Kisújszállás
környéki népdalt énekeltek el.
Majd az Arany János Általános Iskolában különböző
zenés produkciókban gyönyörködhettünk. Először Gönczi
Sarolta, Klément-Balla Zsófia és Nagy Lajos Adolf sárközi
ugróssal kedveskedett nekünk, amit hegedűn játszottak két
püspökladányi zeneiskolás kíséretében. Zádor Izabella
tanárnő kíséretében fia, Borisz a hegedűn megszólaltatható
dallamok klasszikus változatával varázsolta el a közönséget.
A Mellofon Fúvószenekar is előadott néhány darabot
repertoárjából. Előadásukba a nézőket is bevonták. Majd
egyperces néma csenddel tiltakoztunk a művészetoktatás
támogatásának csökkentése ellen. A hangszerbemutató
koncert végén a Betyárock együttes moldvai dallamokat
szólaltatott meg különleges hangszerein.
Fergeteges táncházzal zárult az est, amit iskolánk
tanulója, Bacskai Martin tartott. A talpalávalót a Betyárock
együttes szolgáltatta. A nap végén fáradtan, de örömmel teli
élményekkel tértünk haza, köszönhetően Szilágyiné
Horváth Henriette tanár néni több hetes szervezőmunkájának is.
Borók Boglárka és Lévai Ágnes 8. a osztályos tanulók

Táboroztunk a TÁMOP segítségével
A Kádas György Iskola és Gyermekotthon gyermekvédelmi
egységében nevelkedő gyermekei közül 20 fő vehetett részt öt
nevelő kíséretében 2009. június 17. és június 27. között a
balatonboglári nyári táborban. A táborozás anyagi fedezetét a
TÁMOP 5.2.5-08/1-2008-0115 számú pályázaton nyert összeg
biztosította.
A tábor célja a Balaton és környékének megismerésén túl a
gyermekek csoporttá formálása, baráti kapcsolatok kialakítása, az
önismeret és a személyiség fejlesztése volt. Módszerek széles
skáláját használtuk fel a gazdag programok végrehajtásakor.
Drámapedagógiai, önismereti foglalkozások, fejlesztőpedagógiai
gyakorlatok, kézműves foglalkozások, sport és mozgásos
tevékenységek, konfliktuskezelés elsajátítása és fejlesztése
színesítette a tábor mozgalmas napirendjét.
Végig szem előtt tartottuk az elfogadást, önkéntességet az
együttműködés érdekében. Úgy véljük, a tábori programok
jelentős mértékben hozzájárultak a gyerekek szabadidejének
értékes eltöltéséhez, személyiségük, képességeik, készségeik
fejlesztéséhez, integrációs esélyeinek növeléséhez.
Tóthné Kerék Erika táborvezető
Kalmár Erika projektmenedzser
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Befejeződött a Kunok I. Világtalálkozója
Szeptember rendezvényekben gazdagon telt a kun településeken. Egy régi álom vált valóra idén a Kunok I.
Világtalálkozójával. A programsorozat három hétig tartott, és több
száz programot foglalt magába.
A rendezvényekből Kisújszálláson sem volt hiány.
Városunkban szeptember 18-20-a között zajlottak az események. A
programok a szüreti felvonulással kezdődtek. A Nagykun
Néptáncegyüttes tagjai lovas fogatokon mentek körbe a városba és
több helyen táncukkal is
szórakoztatták az érdeklődőket.
A felvonulók végállomása a
Horváth tanya volt, ahol az
ünnepélyes megnyitóval hivatalosan is kezdetét vette a Kunok I.
Világtalálkozójának nagykunsági programja. Kecze István
polgármester, Illéssy Ádám
nagykunkapitány és Varga
Mihály országgyűlési képviselő
köszöntője után felavatták a kun
világfát és a tanya bejáratánál
lévő kopjafákat is. Az est hajnalig
tartó szüreti bállal zárult.

Piculás Civilház
Piculás. Ez a szó évtizedeken keresztül az apróbb pénzeket jelölte.
Kisújszálláson azonban egy másik értelme is van a kifejezésnek: egyik
épületünket is így hívjuk. Az elnevezés nem véletlen: a Vásár utcai ház
onnan kapta ezt a nevet, hogy az itt működő pénzintézet apróbb hiteleket
is adott a lakosoknak.
A bank már régen nem működik, a Piculás Ház most azonban ismét
megtelt élettel. A Városvédő és -Szépítő Egyesület ez év elején kapta meg
az épületet. Szinte azonnal munkához láttunk: önerőből és felajánlásokból
szépítettük, csinosítgattuk a Piculást. Végül szeptemberben adtuk át a
nyilvánosságnak.
Bár a Piculást a városvédők hozták rendbe, más nonprofit szervezetek
is otthont találhatnak benne. Erre utal az új elnevezés is: ”Piculás
Civilház”. A folyamat már el is kezdődött: ebben az épületben kapott
helyet a Start FM Rádió, amely jelenleg még csak az Interneten keresztül
érhető el, néhány hónap múlva azonban megkezdi a sugárzást.
Tatár Zoltán

Szombaton a kun lovasoké volt a főszerep a Horváth tanyán. A
legjobbak már tizenkettedik alkalommal mérték össze tudásukat a
legkülönbözőbb, hagyományos fegyvernemekben. Majd a nyilat és
a harci csillagot félre dobva a lovasbirkózásban puszta erejüket is
megmutathatták az érdeklődő közönségnek.
Vasárnap is a lovasok küzdöttek egymással, ám már nem
lóháton, hanem fogatokban. Ekkor tartották a fogathajtók versenyét,
amin a kisújszállásiak idén is szépen szerepeltek.
A hétvégén azok sem
maradtak érdekes programok
nélkül, akiket nem érdekel a
lovassport. A Városi Könyvtár és
civil szervezetek kiállításokkal,
ismeretterjesztő előadásokkal és
vetélkedőkkel várták a vendégeket.
A merészebbek pedig madártávlatból is megnézhették Kisújszállást:
két napig ugyanis bárki
felmászhatott a víztorony tetejére.
De a Piculás Civilház is ezen a
hétvégén nyitotta meg kapuit a
nagyközönség előtt.
Tán Eszter
Szeretettel meghívjuk
az Arany Diák Alapítvány Kuratóriuma
és az Arany János Általános Iskola
nevelőtestülete által, a kun hagyományok
jegyében megrendezésre kerülő

ALAPÍT VÁNYI BÁLRA

Ideje: 2009. október 17. 1900 óra
Helye: Központi épület (Kisújszállás, Kálvin u. 3.)
A bál fővédnöke:
Illéssy Ádám kisújszállási nagykunkapitány

PROGRAM:

Nyolcadikosok nyitótánca
Tanítványaink műsora
Aranyos Tanulóinkért Díj átadása
Svédasztalos vacsora

Zenél a POP SECRET BAND
Tombolahúzás éjjel 1 órakor
A belépő- és támogatójegyek vásárlói között is
értékes nyereményeket sorsolunk ki

Belépő 3000 Ft, mely a vacsorát is magában foglalja.
A bál kitűnő alkalom egykori tanítványaink
osztálytalálkozóinak megszervezésére őket kedvezményes belépővel várjuk.

Szeretettel várjuk régi és új kedves vendégeinket!
Jegyek elővételben igényelhetők
az 59/520-512-es telefonon, vagy
az aranyisk@aranyisk.axelero.net e-mail címen.

2009. október 10.

Kisbíró

13. oldal

Tűzoltósági hírek

Táblavadászatra fel!

Tűzoltóink szeptemberben sem pihenhettek sokat. Igaz, hogy
tűzeset csak nyolc alkalommal volt, de a műszaki mentések erősen
megnövekedtek: szám szerint 26-ra. De ne szaladjunk előre!
A tűzesetekkel kapcsolatban erősen oda kell figyelni a
szármaradványok égetésére! Igaz, hogy az országos tűzgyújtási
tilalmat feloldották, de ez nem vonatkozik a tarló- és egyéb
szármaradványok égetésére. Ezt nem a tűzoltóság tiltja, hanem a
környezetvédelem! A levegőszennyezés csökkentése érdekében tilos
a tarlóégetés. A tűzoltóság a bejelentésekre kivonul, a tüzet eloltja, és
az egyértelmű tarlóégetésekről tájékoztatja a környezetvédelmi
hatóságot. A szakhatóság pedig eljár a szabályt szegőkkel szemben.
Kérünk minden gazdálkodót, hogy jól gondolják meg, megéri-e a
tüzeskedés! Műszaki mentések 26 alkalommal adtak feladatot a
tűzoltóság munkatársainak. Többek között a mentők kértek segítséget
Kenderesre, áramütést szenvedett sérült mentéséhez, de volt két
gázömlés is. Egyik esetnél Fegyverneken egy erőgép szakította el a
föld felett kilógó gázcsonkot, a másiknál egy markoló tépte el a
gázvezetéket Ecsegfalván. Három esetben kellett gépjárművekkel
kapcsolatos baleseteknél beavatkozni. Szerencsére senki sem sérült
meg súlyosan az események során. Még egyszer hangsúlyozom,
hogy a tarló égetése a környezetvédelmi hatóság előírása szerint
továbbra is TILOS! Aki a szabályokat megszegi, vállalnia kell a
felelősséget érte, és a jogszabály ismeretének hiánya nem mentesít
annak betartása alól.
Kezdődik a fűtési idény. Minden háztartásban nézzék, vagy
nézessék meg szakemberrel a kémények állapotát, tisztántartottságát.
A tüzelő, fűtő berendezések állapotát ellenőriztessék, szükség szerint
javíttassák. Ne hanyagolják el: emberéletek múlhatnak egy rossz
füstelvezető rendszeren vagy hibás gázkészüléken.
Mindenkinek nyugodt, békés napokat kívánok a kisújszállási
tűzoltóság állománya nevében!
Mészáros Lajos tűzoltóparancsnok

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága 2009. október 1. és
november 1. között meghirdeti „Táblavadász” akcióját, mely
megyénk teljes közúthálózatára kiterjed.
Sajnálatos módon megyei szinten is számos olyan helyzettel
találkozhatnak a közúti közlekedés résztvevői, amikor a
közlekedés rendjét meghatározó jelzőtáblák nem megfelelőek. Ez
jelentheti a szükséges tábla hiányát, indokolatlannak tűnő tábla
kihelyezését, jelzőtáblák kint felejtését.
E közlekedésbiztonsági program lényege, hogy aki
indokolatlannak tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ-táblát
észlel a megye útjain, az a tábla fotóját és a beazonosításhoz
szükséges helyszín pontos leírását jutassa el
2009. november 1-jéig az alábbi e-mail címre:
mbb.jaszmrfk@jasz.police.hu. A program csakis jelzőtáblával
kapcsolatos bejelentések megtételére ad lehetőséget.
Az észrevételeket a határidő betartásával az alábbi
formátumban kell a megadott e-mail címre elküldeni:
• A hely beazonosításához szükséges fényképfelvétel csatolása
(fénykép nélküli, kézzel megrajzolt vázlatot nem fogadunk
el);
• Fontos a helyszín pontos megjelölése, az észlelt
forgalomtechnikai probléma leírása;
• A pályázatot gépelve vagy szövegszerkesztő programmal
készítve jutassák el. Feltétlenül tartalmazza a készítő nevét,
telefonszámát, levelezési címét.
A beérkezett pályaművek készítői között – a felállított bizottság
értékelését követően – sorsolást tartunk. A tárgynyeremények
átadása sajtótájékoztató keretében történik, melyről az érintetteket
levélben értesítjük.
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!

Felelősséggel a közlekedési morál javításáért!
Tisztelt Olvasók!

Az elmúlt években, a közlekedésben résztvevők nagyon sok új
szabály bevezetésével találkozhattak, ilyenek voltak a „Zéró
tolerancia”, „A jármű üzembentartójának objektív felelőssége”,
valamint a KRESZ módosítása során is több szigorítást vezettek be.
A szabályok folyamatos változását az országos média minden
esetben, nagy terjedelemben közvetítette a lakosság felé, melynek
hatására országos - de helyi szinten is - több paraméterében kedvező
irányba mozdult a baleseti statisztika. A szabályok és a
szabályszegések esetén alkalmazandó szankciók folyamatos
szigorodása ellenére mégsem állítható, hogy töretlen a baleseti
helyzet javulása. Úgy tűnik, a büntetési összegek emelése nem
elegendő a szabálysértések és bűncselekmények, ezáltal a balesetek
számának visszaszorításához.
Mi a gond a közlekedésünkben, mit tehetünk közlekedésünk
során, hogy a morál javuljon? A balesetek legnagyobb számban
pillanatnyi figyelmetlenség miatt következnek be, sokszor kézzel
fogható, hogy a különböző járműkategóriák vezetői nem tisztelik
egymást, nem kezelik partnerként, egyenrangú félként a másik
közlekedőt. A járművezetés bonyolult szabályrendszeren alapuló,
nagy koncentrációt igénylő, összetett tevékenység, ezért is nagyon

fontos, hogy mindig kellő állapotban, a járművezetésre és a
forgalomra koncentrálva közlekedjünk, törekedni kell a zavaró
tényezők teljes kizárására.
Sajnos nagyon sok esetben előfordul, hogy a kerékpárosokat,
gyalogosokat a gépjárművel közlekedők nem tekintik egyenrangú
partnernek, és nem biztosítják részükre az áthaladási elsőbbséget.
Arra kérem Önöket, hogy a gyalogosok, kerékpárosok védelmét
biztosító szabályokat tudatosan tartsák be. Gondoljunk arra, hogy a
mi gyermekeink, szüleink is közlekednek gyalogosan, kerékpárral!
Fontos a családon belüli példamutatás: a közlekedési morál
javítása érdekében ez a legfontosabb terület. Amennyiben
kisgyermekkorban megmutatjuk a helyes példát gyermekeinknek
(bekapcsoljuk a biztonsági övet, használjuk a gyermekülést, a
gyalogos átkelőhelyen megyünk át), úgy gyermekeink felnőtt
korukban is nagyobb arányban fognak törekedni a szabályok
betartására, mivel szüleiktől is ezt látták.
Kérem, tiszteljék meg figyelmükkel a közlekedésben
résztvevőket, legyenek türelmesek, és mutassanak példát a jövő
nemzedékének!
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánva, tisztelettel:
Kosztyó Gábor r. alezredes,
közlekedésrendészeti osztályvezető
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Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdés c.) pontja értelmében
bérbe adja az alábbi lakást:
Kisújszállás, Vörösmarty u. 47. fsz. 1. szám alatt lévő 56 m2
alapterületű, 2 szobás, komfortos komfortfokozatú lakásbérleményt
minimális 28.040,-Ft/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
a lakásra több érvényes pályázat érkezik, az a pályázó nyeri el a
bérleti jogot, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését
vállalja.
Pályázatokat 2009. október 16-án 16 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 8.00-16.00 óra közötti időpontban a
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. képviselőjével (telefon:
59/520-210, 520-215).

Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 26.§-a értelmében üzlet, iroda és tárolás
céljára bérbe adja az alábbi területeket, illetve ingatlanokat:
- Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévő összesen 29 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 26.900,Ft/hó havi bérleti díjért, valamint
- Kisújszállás, Kossuth L. u. 9. szám alatt lévő összesen 10 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimális 5.000,Ft/hó havi bérleti díjért.
A fenti üzlethelyiségek jelenlegi állapotukban bármilyen üzleti,
kereskedelmi és irodai tevékenység folytatására alkalmasak.
Az ingatlanok 5 év meghatározott időre adhatóak bérbe.
Használatba vételi díjat nem kell fizetni.
Pályázni azok jogosultak, akik a fenti helyiségekben gyakorolni
kívánt tevékenységek végzésére engedéllyel rendelkeznek.
Az üzlethelyiségek bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A
pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű
bérleti díj megfizetését vállalja.
Meghirdetésre kerülnek az alábbi telekingatlanok:
- Kisújszállás, Báthory u. 2. szám alatt lévő 653 m2
alapterületű, valamint,
- Kisújszállás, Rákóczi u. 20. szám alatt lévő 1.137 m2
alapterületű
telekingatlanok, melyeket ingyenesen mezőgazdasági
hasznosításra lehet bérbe venni.
A pályázatokat 2009. október 16-án 16 óráig lehet benyújtani
írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310
Kisújszállás, Kossuth L. út 74. sz., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követően 7.30-16.00 óra közötti időpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása:
2009. október 19-én 9-10 óra között a helyszínen történik.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a
tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.

2009. október 10.

Kisújszállási „Gyógy- és Strandfürdőért”
Alapítvány közhasznúsági jelentés 2008. évről
Nyitó egyenleg:
68.817.- Ft
Bevételek:
SZJA 1 %
104.045.- Ft
OTP kamattérítés
213.- Ft
Bevétel összesen
104.258.- Ft
Kiadás:
OTP költség
10.650.- Ft
Kiadás összesen:
10.650.- Ft
Záró egyenleg:
162.425.- Ft
Minden támogatónknak köszönjük az általuk felajánlott SZJA 1%-át.
Továbbra is számítunk rájuk. Ebben az évben az önkormányzat pályázatot
nyújtott be strandfoci-pálya építésére, amit alapítványunk a közösségi
munkák szervezésével és végzésével, valamint a földszállítás
biztosításával támogatott.
A Magyar Államkincstártól vagy más költségvetési, illetve
önkormányzati szervtől az alapítvány számlájára támogatást nem kaptunk.
A kuratórium tagjai vagy más tisztségviselői munkájukért díjazásban nem
részesülnek. Az alapítvány működése megfelel az alapító okiratban
rögzített alapítványi céloknak, amelyben a Gyógy- és Strandfürdő
fejlesztésének segítése is megtalálható.
Szeretném megköszönni C. Szabó Istvánné Edit néni önzetlen
munkáját, melyet a gazdasági ügyintéző feladatok elvégzésében tesz.
A közhasznúsági jelentést a kuratórium megtárgyalta és elfogadta.
A kuratórium tagjainak nevében:
Szénási László képviselő

A Boldog Gyermekekért Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2008. évi gazdálkodásról
2007. évről áthozott maradvány
299.040.Bevétel:
Farsangi rendezvény bevétele
100.000.Sportnapi rendezvény bevétele
145.000.Támogatás magánszemélyektől
158.250SZJA 1%-a
86.611.Banki kamat
551.Éves bevétel:
490.412.Kiadás:
Tornaszerek (tini-kondi gépek)
201.547.Könyvek
6.090.Nagyok kirándulásának támogatása
51.165.Ábrázoló eszközök, papír, írószer, posta
41.538.Banki költség
13.950.Éves kiadás:
314.290.2008. év végén maradvány:
475.162.Költségvetési vagy egyéb önkormányzati támogatást alapítványunk
nem kapott. Az alapító okiratban megjelölt célokat szolgálták a bevételek
és a kiadások.
Az alapító vagyont nem használtuk fel. A szervezet kuratóriumának
tagjai és tisztségviselői semmiféle juttatásban nem részesülnek.
Közhasznú tevékenységünk az óvodába járó gyermekek jobb ellátása
érdekében történik az alapszabályban foglaltak szerint.
A közhasznúsági jelentést a kuratórium 2009. április 7-én megtartott
ülésén fogadta el.
Az SZJA 1%-nak felhasználása
A Boldog Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma ezúton mond köszönetet
mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk l %-ának felajánlásával
az alapítvány céljait támogatták. Ez az összeg 86.611.-Ft., melyet
tornaszerek (tini-kondigépek) vásárlására fordítottunk.
Adószámunk: 18824412-1-16
Demeter Istvánné kuratóriumi elnök

2009. október 10.
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Magas pulzusszámok , ujjongó győztesek , jókedvű ver senyzők
Szeptember 11-13-án második alkalommal került sor
Kisújszálláson a Ligeti Sportfesztiválra. A program lebonyolítását
az Önkormányzati Minisztérium és önkormányzatunk támogatása
tette lehetővé. A fesztivál létrehozásához az a 35-45 aktív rendező,
szervező járult hozzá is, akik sportszeretetből, saját sportáguk iránti
elhivatottságból vagy az egészségmegőrzés iránti elkötelezettségből
újra jelesre vizsgáztak. Szakmai segítőink a Művelődési és Ifjúsági
Központ dolgozói, testnevelő tanárok, szakosztályvezetők,
sportszakemberek, védőnők, vöröskeresztes aktivisták,
mentőszolgálat dolgozói voltak. Támogatta még rendezvényünket a
Zöldy Gyógyszertár egészségmérő eszközök és egészségvédő
termékek biztosításával, valamint a Kenderesi Szakiskola,
Középiskola és Kollégium két és fél mázsa alma felajánlásával, így
minden résztvevő számára tudtunk a frissítő víz mellé gyümölcsöt
biztosítani. Remek hangulatban és nagyon szép idő mellett indultak
a programok péntek délután duatlonbajnoksággal és
teniszversennyel.
Szombat reggeltől a városi sporttelepen kispályás labdarúgóbajnokság zajlott a tanulók különböző korosztályai számára,
ugyanott a városban újjáalakult modellező klub tagjai mutatták meg
tudásukat autó- és repülőmodellek irányításában. A városi lőtéren a
lövészet kipróbálására is lehetősége nyílt mindenkinek. A felnőtt
kispályás labdarúgótorna résztvevői az újonnan elkészült
strandfocipályán küzdöttek egymással.
Új elemként az Erzsébet Gyógy- és Strandfürdő masszőrei
megmutatták a masszázs jótékony hatásait. A sportágak színes
palettája választás elé állította a résztvevőket: asztalitenisz-

bajnokság, sakkbajnokság, strandröplabda-bajnokság, szektorlabda,
kerékpáros ügyességi verseny, petanque, a streetball kínáltak
mozgás- és versenyzési lehetőséget. Az éjszakai tájfutás is nagyon
népszerű sportszámmá vált. A napot sok sportági bemutató
színesítette: fitt-ball, ugrókötél, aikido, karate, vívás, airsoft, sőt új
elemként a futásíjászat és a nemek harca futóverseny. A hölgyek
nyerték a versenyt, akik jelesre vizsgáztak szervezésből, pozitív
hozzáállásból, kitartásból. A második nap is eredményesen zárult:
több résztvevő, fokozottabb fáradtság, elégedett arcok, magas
pulzusszámok, ujjongó győztesek, sok jókedvű versenyző.
Az utolsó napon is jöttek lelkesen kicsik és nagyok egyaránt.
Minden elismerés a „Ligetfutás” résztvevőinek! Az úszóverseny és
a kajak-kenu verseny résztvevői száma megháromszorozódott.
Jöttek a tavalyi résztvevők és hozták az ismerőseiket. A létszám
minden előzetes várakozást felülmúlt, jó és izgalmas döntőket
láttunk. A lábteniszbajnokság, a vízi vetélkedő kiélezett küzdelmet
és jókedvű nevetést hozott. A modellező bemutatón a vitorlás és
motoros hajók kapitányai színes és látványos bemutatóval
bizonyították ügyességüket. Ez a nap is jól sikerült!
Mit is értünk el az idén, mi lett az eredmény? Több résztvevő,
mint tavaly, a szervezők lelkes csapata összekovácsolódott, a város
vezetése újra támogatta az eseményt, ismét volt eredményes
pályázat egy kis időre újra középpontba került a testmozgás és a
sport. Kicsit több érdeklődőt és szurkolót vártunk. Reméljük, lesz
lehetőség a folytatásra. KÖSZÖNET MINDENKINEK!
Szénási László testnevelő,
Janó Lajos szervező

Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány
közhasznúsági jelentése a 2008. évről

Te n i s z s z a k k ö r i le h et ő s é g e k
a 2 0 0 9 /2 0 1 0 - e s t a n é v re

Bankszámla nyitó egyenlege:
463.261 Ft
Bevétel:
kamat
1.092 Ft
SZJA 1 %
124.911 Ft
Összes bevétel:
589.264 Ft
Kiadás:
banki költség
10.650 Ft
Záró egyenleg:
578.614 Ft
Az alapítvány számlájára csak az SZJA 1 %-os felajánlása
érkezett.
A kuratórium tagjai vagy más tisztségviselői munkájukért
díjazásban nem részesültek.
A kuratórium nevében megköszönjük a felajánlott összeget, és
kérjük, továbbra is támogassák az alapítvány céljainak
megvalósítását
Dr. Gyergyói László kuratóriumi elnök

Köszönet az 1 %-ért
A Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány kuratóriuma
megköszöni a 2008. évi SZJA 1 %-ának felajánlását.
Az alapítvány részére 2008. évben átutalt összeg: 124.911 Ft volt.
Ezen összeg még nem került felhasználásra, azt a következő évi
felajánlással együtt kívánjuk felhasználni az alapító okiratban
megfogalmazott gyógyító megelőző munkánkhoz.
Dr. Gyergyói László kuratóriumi elnök

S za k k ö r i d e j e, h e l y e :

10-18 éves korig (kezdő)
általános iskolás tanulók
és középiskolás tanulók részére
pénteken 17.30 - 18.30 óráig
a gimnázium tornatermében

10-18 éves korig (haladó)
általános iskolás tanulók
és középiskolás tanulók részére
pénteken 18.30-19.30 óráig
a gimnázium tornatermében

A szakköri időszak 2010. május közepéig tart
A szakkör éves díja: 6000 Ft.
A szakköri díjat az első foglalkozáson kell befizetni.
Jelentkezés: minden pénteken 16 órakor
a strand melletti teniszpályákon.
Molnár Imre teniszedző
06 - 30 / 249-6458
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„Miénk ez a pálya, miénk itt a rét,
Mindenki, mindenki, mindenkiért!”
Beatrice - Foci

MEGHÍVÓ
Kisújszállás Város Önkormányzata
és a Kisújszállási Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya
szeretettel meghív minden kedves
futballrajongót és érdeklődőt
a Kisújszállás, Pillangó út 13. szám alatti
sportöltöző avatóünnepségére,
melyre 2009. október 11-én, vasárnap
14.30 órakor kerül sor
(az ifjúsági és felnőtt csapat
mérkőzése közötti szünetben).
A vendégeket köszönti: Tuka Antal települési képviselő
A sportöltözőt felavatják és átadják:
Kecze István polgármester
és Rózsa Endre országgyűlési képviselő
A sportöltözőt a sportegyesület és a labdarúgó
szakosztály nevében átveszi:
Szénási László ügyvezető elnök
és Farkas Tamás szakosztályvezető

Hírek, programok, aktualitások:
www.kisujszallas.hu
Az interneten található Honfoglaló című játékba szerkesztünk
Kisújszállásra vonatkozó kérdéseket, hogy szélesebb körben is
ismertté tegyük városunkat. Aki érez magában vállalkozó kedvet
egy-két érdekes kérdés és a hozzá kapcsolódó válasz
megszerkesztésére, annak kérdéseit, válaszait várjuk a
pozsonyi.gabriella@kisujszallas.hu
vagy a
tan.eszter@kisujszallas.hu
e-mail címre, illetve a Polgármesteri Hivatal 28-as irodájába.
Polgármesteri Hivatal
Intézményi Osztály

GERGELY LAJOS

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

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
Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás

Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere

Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele

A Kisbíró következő száma 2009. november 7-én, szombaton jelenik
meg,. Lapzárta 2009. október 30-án, pénteken 12.00 órakor. Cikket
a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg floppylemezen vagy az tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail címre juttassák el az
írásokat. (Szerk. KE)
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