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(Szerk.)

Új szállások Kisújszálláson
Eseményekben gazdag hónap lesz a szeptember városunkban. Hírlevelünk
megjelenésekor zajlanak a Ligeti Sportfesztivál programjai, a jövő hét végén a XIII.
Kun Viadal kínál kikapcsolódási lehetőségeket, az azt követő hétvége pedig a
„Kivilágos kivirradtig” Néptánc- és Gasztronómiai Fesztiválé, ezzel együtt az
Elszármazottak Találkozójáé is. Mindegyik rendezvényre várjuk Önöket – a részletes
programokat megtalálják a Kisbíró e számában.
Mindemellett befejeződéséhez közeledik városunk legjelentősebb járda- és
útépítési programja, aminek eredményeként alig marad Kisújszálláson
burkolatlan út. Zajlanak a déli városrészben a belvíz elvezetésének munkái is,
csatornák, lefolyók készülnek, illetve újulnak meg. Tudom, kellemetlenségekkel is
járnak ezek a munkák, de örömmel látjuk, hogy a lakosok többsége nagy türelemmel
– és érdeklődéssel – viseli ezeket. Magam is nagyon várom már, hogy ne csak
biztonságosak, hanem rendezettek, tiszták és szépek is legyenek útjaink, utcáink.
Most azonban egy olyan szép és különleges épületegyüttes avatására hívom meg
Önöket, amelynek megvalósítására különösen büszkék lehetünk. A városba érkező,
esetleg a strandfürdőben pihenni vágyó vendégek elszállásolása eddig gondot okozott.
Ezen enyhít az az ifjúsági szálláshely, amelyet 2010. szeptember 30-án, délután 15
órakor avatunk. Az avatóünnepségen az Arany János utcai fogadóépület előtt
szeretettel várjuk Önöket.
Az épületegyüttes a csónakázótó mellett öt téliesített faházban kínál összesen
harminc szálláshelyet. Emellett két, 15 férőhelyes telepített sátor is fogadhat
táborozókat, de alakíttattunk ki egyéb, sátorozásra alkalmas területet,
lakókocsiállásokat, kerékpártárolót és parkolókat is. Az egyedi formájú
fogadóépületben minden adott lesz az itt megszálló kempingezők számára ahhoz, hogy
jól érezzék magukat: beszélgetésre, társas programokra alkalmas közösségi tér, konyha
a főzéshez, és persze tisztálkodásra alkalmas helyiségek. És sok-sok napfény, hiszen
kelettől nyugatig körbejárja a nap az épületeket. Mindenhonnan jól rálátni a strandra –
és természetesen fordítva is. Innen, tehát a strandról kísérhettük figyelemmel a nyáron,
milyen szépen haladt az építkezés, a kivitelező KENARKISS Kft. milyen
szakértelemmel, erdélyi ácsmesterek bevonásával valósította meg a Hayde Tibor
építészmérnök által megálmodott épületet. Az ifjúsági szálláshelyet a Városi Vízmű
fogja kezelni, működtetni. A beruházás több mint 100 millió Ft-ba került, ennek fele
pályázati támogatás, fele saját forrás.
Jöjjenek el, kérem, tekintsék meg a korszerű kempingünket, és ajánlják
ismerőseiknek, barátaiknak, ha szállásra van szükségük.
Elmondom Önöknek, hogy ez csak az első lépések egyike ahhoz, hogy
megvalósítsuk a komplex fürdőgyógyászati centrumot. Annak részeként jövőre 60
férőhelyes, háromcsillagos szállodát is építünk… De erről majd legközelebb. Most tehát:
találkozzunk szeptember 30-án délután az ifjúsági szálláshely ünnepélyes avatásán!
Kecze István polgármester
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MEGKÉRDEZTÜK...
Ön mit gondol a most megépült if júsági szálláshelyekről?

Sárkányné Szabó Katalin
könyvesbolti eladó
Én még félkész állapotában láttam, de
úgy gondolom, jó ötlet, mert nincs ilyen
jellegű szálló a városban. A fürdő és a
gyógyszolgáltatások fejlesztése az
ideérkező turisták miatt fontos. Amikor
utoljára a strandon voltunk, a fiam
megkérdezte: ugye, mi is kivesszük
majd, anya? Mondtam, hogy ha mi nem
is, de ajánlani fogom minden vidéki
ismerősömnek, hogy próbálja ki.

Posztós Zsolt
fürdővezető
Véleményem szerint a megvalósítás ötlete
helyénvaló. Már hamarabb is hozzá lehetett
volna kezdeni. Az építkezés, úgy látom, jó
ütemben halad az időjárási viszonyokhoz
képest. Minden elismerésem a beruházáson
dolgozó csapatnak. Bízzunk benne, hogy
lesz forgalma is a szállónak. A hozzá
kapcsolódó szolgáltatások, rendezvények,
esetleg konferenciák erősíthetik majd a
népszerűségét. Az biztos, hogy a strand
forgalmát pozitívan fogja befolyásolni.

Kripta Mihály
vállalkozó

Kányásiné Zaharán-Lapikás Enikő

boltvezető-helyettes
Nagyon jó dolognak tartom, bár még
csak a Kisbíróban olvastam róla. Majd
most már elmegyek és megnézem
közelebbről is. Minden fejlesztés hasznos
a stranddal kapcsolatban, mert ezek
legalább dobnak a városon.
Ez a beruházás munkalehetőség
szempontjából is jó, és szerintem az
idegenforgalmat is fellendíti majd.

Jó ötlet, jól néznek ki a faházak.
Mondjuk, mikor én megnéztem őket,
még nem voltak teljesen készen, nem
voltak kiburkolva, de szerintem minden
igényt kielégítenek majd. 25 évvel ezelőtt
voltak a városban ilyen jellegű faházak,
örülök, hogy újra lesznek.

Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 31-ei soron
következő ülésén hozott döntéseiről

Rendeletek:
25/2010.(IX.1.) a 2010. évi költségvetésről szóló
7/2010. (II.24.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Határozatok:
227/2010.(VIII.31.) a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadásáról
228/2010.(VIII.31.) pedagógiai programok
fenntartói jóváhagyásáról szóló döntések hatályon
kívül helyezéséről
229/2010.(VIII.31.) a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2011. évi fordulójához való csatlakozásról
230/2010.(VIII.31.) a 2010/2011. tanévben
indítható gyermek- és tanulócsoportok számának
felülvizsgálatáról
231/2010.(VIII.31.) az újabb közhasznú
foglalkoztatásra kiírt pályázat benyújtásáról
232/2010.(VIII.31.) a 2010. I. félévi költségvetési
beszámoló elfogadására
233/2010.(VIII.31.) a Jász-Nagykun-Szolnok
Szakképzés-szervezési Társulás beszámolójának
megtárgyalásáról és az önkormányzati tagság
megvitatásáról
234/2010.(VIII.31.) felterjesztés benyújtásáról az
integrálható sajátos nevelési igényű tanulók,
különös tekintettel az autista gyermekek ellátása
ügyében

JEGYZÉK

235/2010.(VIII.31.) a várost népszerűsítő molinók
készíttetéséről
236/2010.(VIII.31.) gémeskút, emlékeztető tábla
és pásztor szobor állítására
237/2010.(VIII.31.) az ÉAOP-2010-4.1.1/A/2
kódszámú, a „Nevelési intézmények fejlesztése”
című pályázat benyújtásához szükséges önerő
biztosításáról
238/2010.(VIII.31.)
Erzsébet
Gyógyvizű
Strandfürdő üzemeltetéséről
239/2010.(VIII.31.) a Kisújszálláson található
egyirányú utcákban történő közlekedéssel
kapcsolatban felvetett interpelláció vizsgálatáról
241/2010.(VIII.31.) a követelésállomány és a
vízdíjtartozások behajtása eredményességének
2010. II. negyedévi tapasztalataira
242/2010.(VIII.31.) Szabályzat az Önkormányzat
által alapított gazdasági társaságok vezető
tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai és az Mt.
188. § (1) bekezdése hatálya alá eső munkavállalók javadalmazásáról, jogviszony megszűnése
esetére biztosított juttatásokról szóló 25/2010.
(I.26.) számú önkormányzati határozat módosításáról
243/2010.(VIII.31.) a Kisújszállási Vízmű Kft.
ügyvezető igazgatójának 2009. évre vonatkozó
teljesítménykövetelményeinek értékeléséről
244/2010.(VIII.31.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatójának 2009. évre
vonatkozó teljesítménykövetelményeinek értékeléséről
246/2010.(VIII.31.) a Kisújszállás, 114 hrsz-ú,
Illésy u. 36. szám alatti ingatlan megvásárlásáról

247/2010.(VIII.31.) a Kisújszállás, 259/A/4
hrsz-ú, Deák Ferenc u. 61. B. fsz. 4. szám alatti
ingatlan megvásárlásáról
249/2010.(VIII.31.) informatikai eszközök
beszerzése a TIOP 1.1.1/09 és a TIOP 1.2.2-08/1
pályázatok keretében tárgyú közbeszerzési eljárás
eredményének megállapítására
250/2010.(VIII.31.) a Strandfürdő fejlesztésével
és a Panzió építésével kapcsolatos marketing
tevékenység lebonyolítása tárgyú közbeszerzési
eljárás eredményének megállapítására
* * *
A képviselő-testület 2010. szeptember 28-án
(kedden) 13.00 órai kezdettel soron következő
ülést tart a következő napirendi javaslatokkal:
• Előterjesztés a képviselő-testület 2006-2010.
évekre vonatkozó gazdasági programjának
végrehajtásáról
• Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú
közutak forgalmi rendjének szabályozásáról
szóló 12/2000.(IV.14.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálatára
• Előterjesztés a nemdohányzók védelmének
helyi szabályairól szóló 31/2009. (XI.27.)
önkormányzati rendelet alkalmazásának
tapasztalatairól
• Előterjesztés az Erzsébet liget helyi
jelentőségű védett természeti területté
nyilvánítására
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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„Itt születtem én, ezen a tájon,
Az alföldi szép, nagy rónaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele…”
- Petőfi Sándor -

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk a városunkból, Kisújszállásról
elszármazottakat és az érdeklődő kisújszállásiakat
2010. szeptember 25-26-án
immáron hatodik alkalommal rendezendő

MEGHÍVÓ

2010. szeptember 30-án, csütörtökön
délután 15 órakor kerül sor az

IFJÚSÁGI SZÁLLÁSHELY
avatására
az épületegyüttes Arany János utcai bejáratánál.

Avatóbeszédet mond: Kecze István polgármester
Az ifjúsági szálláshelyet átadja:
Ari Lajos, a kivitelező
KENARKISS Építőipari Kft. ügyvezetője

Az ifjúsági szálláshelyet a város nevében átveszi:
Kecze István polgármester

Az avatóünnepség során a résztvevők
megtekinthetik az épületeket.
A programra minden kedves érdeklődőt szeretettel vár:
Kisújszállás Város Önkormányzata

ÉLJEN A SPORT!
A strandfocipálya, a sportöltöző, befüvesített salakos
labdarúgópálya után most műfüves focipályával javultak a
sportolási feltételek városunkban, illetve a városi
sporttelepen. A pálya átadására hírlevelünk megjelenésekor,
szeptember 11-én, a Ligeti Sportfesztivál keretében kerül sor.
A pályát a Pillangó u. 13. sz. alatti sportöltöző mellett
alakíttattuk ki. Ez lehetőséget ad arra, hogy labdarúgóink jobb
feltételek közepette tarthassák meg edzéseiket rossz időben is.
A pályát azonban nemcsak ők, hanem mások is használhatják
bérleti díj ellenében. A beruházás közel 25 millió Ft-ba került.
Ugyanezen a napon délután, a Kisújszállás-Szajol bajnoki
labdarúgó-mérkőzés szünetében tartjuk meg a városi
sporttelep névadó ünnepségét. Az önkormányzat –
megkérdezve a város lakosságát – úgy döntött, hogy a város
legnagyobb sportlétesítményét Porcsalmi Lajosról,
középiskolánk hajdani, elismert és szeretett testnevelő
tanáráról, a Nagykun Diák Sportviadalok újjásszervezőjéről
nevezi el, ezzel az ő személyének emléket, a mai
sportolóknak pedig példát állít.
Kecze István polgármester

ELSZÁRMAZOTTAK TALÁLKOZÓJÁRA
Program:

Szeptember 25-én, szombaton:
14.00 órától: Gyülekező, a Városháza melletti parkban
a Tárogatósok Nagykunsági Találkozójának
résztvevői zenélnek
15.00 órakor a kisújszállási Városháza dísztermében:
TALÁLKOZÓ
A vendégeket köszönti:
Dr. Tóth Albert, Kisújszállás díszpolgára
A város nevében köszöntőt mond:
Kecze István polgármester
Műsor, melyben fellépnek a város elszármazottai
és a Phoenix Vegyeskar
A találkozó napján nyílik a kisújszállási Kossuth Fotóklub
rendezésében Papi Lajos fotóinak kiállítása a Városházán.
18.00 órakor: Istentisztelet a Református templomban
19.00 órakor: Vacsora a Móricz Zsigmond Gimnázium
tornatermében, a zenét szolgáltatja: Kozma Band
Szeptember 26-án, vasárnap 9.00 órától:
VÁROSNÉZŐ SÉTA ÉS KIRÁNDULÁS
A legutóbbi találkozó óta született értékek bemutatása,
illetve a korábbi emlékhelyek felkeresése,
majd emléktábla avatása a Bogarasi-halomnál
A kirándulást vezeti: Dr. Tóth Albert
Indulás a Kisúj Étterem előtti parkolóból
(A kirándulást követően lehetőség van ebédelni
a Kisúj étteremben önköltséges áron.)

A találkozóval egyidejűleg zajlik városunkban a „Kivilágos
kivirradtig” Gasztronómiai és Néptáncfesztivál, melyre
ezúton hívjuk szeretettel a hazalátogató elszármazottakat.
****

Jelentkezni lehet 2010. szeptember 15-ig a Városháza 28. sz.
irodájában, a Művelődési és Ifjúsági Központban, e-mailben
(pozsonyi.gabriella@kisujszallas.hu) vagy telefonon (06-59/520-223).
A részvételi díj 3000 Ft/fő, mely a vacsora költségeit tartalmazza.
Kérjük, jelentkezéskor jelezzék, hány fővel kívánnak részt venni a
vacsorán, és milyen menüt kérnek (A: birkapökölt, B: frissensültek),
továbbá rész kívánnak-e venni a másnapi kiránduláson, kének-e reggelit
(500 Ft/fő) és/vagy ebédet (1000 Ft/fő).
A rendezők: Kisújszállás Város Önkormányzata,
Alföldkutatásért Alapítvány, Arany János Városi Könyvtár, Kisúj
étterem, Móricz Zsigmond Gimnázium, Öregdiákok Baráti Köre,
Városi Nyugdíjas Klub, Városvédő és -Szépítő Egyesület
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Augusztus 20. képekben

Virágkarneváli csoportok fellépése városunk utcáin

A testvértelepülési vendégeket új kenyérrel fogadtuk

A kitüntetettek
- a háttérben dr. Vágvölgyi Istvánné festményeinek kiállítása

Móricz Imre és Kolos Virág átveszi Móricz Zsigmond
díszpolgári oklevelét

A néptáncosok egy vásári sergőre komponált előadással lepték meg
a közönséget

2010. szeptember 11.

Kisbíró

Pá l y á z a t i fe l h í v á s
felsőoktatásban továbbtanulók támogatására

A felsőoktatásban továbbtanuló, első diplomájukat nappali
tagozaton szerző, államilag támogatott képzésben résztvevő
hallgatók tanulmányainak végzéséhez járul hozzá lehetőségeihez
mérten a Városi Ösztöndíj Alapítvány. Az alapítvány pályázati
rendszerben nyújt támogatást e fiataloknak. A pályázatok elbírálása
során a kuratórium a hallgatók tanulmányi eredményének, szociális
helyzetének és az iskolatípusnak (egyetem vagy főiskola, illetve alapvagy mesterképzés) figyelembevételével hoz döntést a
rendelkezésére álló összeg erejéig. A pályázati lapok a Városháza
portáján, illetve a 28. sz. irodában átvehetők, vagy letölthetők a
www.kisujszállás.hu internetes oldalról.
A benyújtási határidő: 2010. október 29.
Információ: Pozsonyi Gabriella, telefon: 59/520-222 11-es
mellék; e-mail: pozsonyi.gabriella@kisujszallas.hu (Szerk. – PG)

B u r s a H u n g a r i c a 2 011
Kisújszállás Város Önkormányzata idén is csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz, így 2011-ben is
kaphatnak ösztöndíjat a felsőoktatásban tanuló hallgatók, illetve
azok, akik főiskolán, egyetemen szeretnének továbbtanulni. A
képviselő-testület erre a célra 500.000 Ft-ot különít el a 2011. évi
költségvetésben.
A pályázatot városunkban csak azok a fiatalok adhatják be, akik
Kisújszálláson állandó lakcímmel rendelkeznek, és hátrányos
szociális helyzetűek. Az „A” kategóriában azok pályázhatnak, akik
felsőoktatásban tanulnak a képzési keretidőn belül, teljes idejű
(nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben, egységes,
osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják
tanulmányaikat. E kategóriában egy évre, 2011-re nyerhető el
pályázati támogatás. A „B” kategóriában azok pályázhatnak, akik
érettségi előtt álló középiskolások vagy felsőoktatási intézménybe
felvételt még el nem nyert érettségizettek, és a 2011/2012-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 2010. október 29. A
részletes tudnivalókat a pályázati kiírások és a pályázati űrlapok
tartalmazzák, melyek átvehetők a Városháza portáján, a Városháza
28. sz. irodájában, vagy letölthetők a www.kisujszallas.hu városi
honlapról. (Kérjük, hogy akik ez utóbbit választják, mindenképpen a
városi honlapról töltsék le az adatlapokat, mert a Bursa központi
honlapjáról letöltött űrlapok nem tartalmazzák a helyi
kiegészítéseket.)
(Szerk. - TE)
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A 2 010 / 2 011 - e s ta n é v
fo n to s a b b i d ő p o n t j a i
a 2010/2011-es tanév rendjéről szóló
22/2010. (V. 13.) OKM rendelet alapján

A szorgalmi idő
• első tanítási napja: 2010. szeptember 1. (szerda),
• utolsó tanítási napja: 2011. június 15. (hétfő).
A tanítási napok száma 183 nap. A nappali oktatás
munkarendje
szerint
működő
gimnáziumban
és
szakközépiskolában a tanítási napok száma 182 nap.
A szorgalmi idő első féléve 2011. január 14-ig tart. Az
iskolák 2011. január 21-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú
tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
Tanítási szünetek
• Őszi szünet: 2010. november 2-5.
A szünet előtti utolsó tanítási nap október 29. (péntek), a
szünet utáni első tanítási nap november 8. (hétfő).
• Téli szünet: 2010. december 22. – 2011. január 2.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2010. december 21.
(kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2011. január 3.
(hétfő).
• Tavaszi szünet: 2011. április 21-26.
A szünet előtti utolsó tanítási nap április 20. (szerda), a
szünet utáni első tanítási nap április 27. (szerda).
(Szerk.-KMJ)

H á z a s s á g i é v fo r du ló

Idén ünnepli 50. házassági évfordulóját Oláh István és neje, Szabó
Margit. Ebből az alkalomból családjuk, ismerőseik köszöntötték
őket. Kisújszállás Város Önkormányzata nevében dr. Ducza Lajos
alpolgármester és Demeter Jánosné települési képviselő üdvözölte a
párt, s nyújtott át ajándékcsomagot.

2010. szeptember 25-én, szombaton
9 órától a Városháza parkjában
Részletes program:
a szórólapokon és a
www.muvhazkisujszallas.hu
honlapon

6. oldal
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Pá l y á z a t i h í r e k
Új óvoda épülhet

A képviselő-testület augusztusi ülésén döntött új óvoda
építésére irányuló pályázat benyújtásáról. A Vasvári és a Bocskai
úti óvoda épülete is elavult, nagyon rossz állapotú, ezért azok
kiváltására a Bocskai utcán új, 105 férőhelyes óvoda építését
tervezi a testület mintegy 300 millió Ft-ból. A bekerülési költség
tartalmazza az építés, az eszközbeszerzés, illetve egyéb járulékos
költségek összegeit is. A pályázat benyújtásának határideje 2010.
november 5. Amennyiben fejlesztési elképzelésünket támogatásra
érdemesnek ítélik, az új óvodát a 2012/2013-as tanévben vehetik
birtokba a gyermekek.
A városközpont felújítása

Az első fordulóban támogatói döntésben részesített
Városközpont funkcióbővítő megújítása című fejlesztési
koncepciónk projektfejlesztése megkezdődött. 2011 márciusáig
kell elkészíttetnünk a Városháza, a főtéri park, a mozi kulturális
központtá alakításához, a városközpont, a Kálvin park és a régi
piaccsarnok fejlesztéséhez szükséges tervdokumentációkat,
háttértanulmányokat. Be kell szereznünk a hatósági engedélyeket,
majd ki kell dolgoznunk a második fordulóban benyújtandó
részletes pályázati dokumentációt.
A fejlesztési időszak eseményeiről folyamatosan beszámolunk
majd itt, a Pályázati hírek hasábjain.
Csapadékvíz-elvezető rendszereink felújítása

Folyamatban van a délkeleti és délnyugati öblözeteket érintő
csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, kiépítése. A munkálatok
az előzetes ütemtervhez képest késében vannak, mely nagy
mértékben a csapadékos időjárásnak és a városban futó egyéb
beruházásoknak köszönhető. Amennyiben a beruházás nem
fejeződik be szeptember 30-ig, arról tájékoztatjuk a tisztelt
Lakosságot.
Az északkeleti és északnyugati belvízöblözetek rekonstrukciója
tárgyú projekt megvalósítása érdekében szeptemberben indult
közbeszerzési eljárás a kivitelező kiválasztására, így a vállalkozási
szerződést várhatóan még idén megkötik. A munkálatok
megkezdéséről a Kisbíró hasábjain és a városi honlapon
(www.kisujszallas.hu) tájékoztatni fogjuk a lakosokat.
Tatár Zoltán alpolgármester

2010. szeptember 11.
K ö n y v t á r i fe j le s z t é s
uniós támogatással

Hét másik könyvtárral együtt szerencsésnek mondhatja
magát a kisújszállási Arany János Városi Könyvtár. A nyolc
településből
(Fegyvernek,
Karcag,
Kisújszállás,
Kunmadaras, Mezőtúr, Tiszafüred, Törökszentmiklós és
Túrkeve) álló Nagykun Konzorcium sikeres volt a TIOP
1.2.3/08/01 Könyvtári szolgáltatások összehangolt
infrastruktúra fejlesztése című pályázaton, s mintegy 60
millió Ft támogatásban részesült. Ebből a kisújszállási
könyvtár 8.413.236 Ft-ot kap. A támogatott: Kisújszállás
Város Önkormányzata. A 100%-os támogatási intenzitású
programban új olvasói gépeket, munkaállomásokat,
szervereket vásárolt az intézmény, valamint beszerezte az
ezekhez szükséges operációs rendszert, szoftvereket.
Emellett irodatechnikai eszközöket, fénymásolót, szkennert,
projektort és vetítővásznat is vásároltak. A számítógépes
hálózatbővítéshez szükséges villanyszerelési és rendszertelepítési munkákat is elvégezték a pályázati program
keretében. Az új eszközök segítségével szolgáltatásbővítésre
lesz lehetősége a könyvtárnak. A változó könyvtári
szolgáltatásokhoz számítógépből egy könyvtárban sosincs
elég – mondta Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető. A
projekt része egy egységes, ún. TEXTLIB könyvtári integrált
rendszer kiépítése is, amely többek között lehetővé teszi,
hogy távolról is elérhető legyen a könyvtár állománya.
A projektről, a közös rendszerről és a kisújszállási
eredményekről 2010. szeptember 3-án tartottak konferenciát
az Arany János Városi Könyvtárban. Az előadások
meghallgatását követően a résztvevők a beszerzett
eszközöket is megtekinthették - használat közben. A
rendezvény idején került sor ugyanis olyan ingyenes
számítógépes felhasználói képzésre, melyet májustól az új
gépeken rendszeresen szerveznek az érdeklődőknek a
könyvtárban. A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával
valósult meg.
Tán Eszter

Ú j m ó ds z e r e k a z i s k o lá k b a n
A Városháza dísztermében került sor a TÁMOP 3.1.4 „Új
módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási
iskoláiban” című projekt záró rendezvényére. A
megbeszélésen Kecze István polgármester úr köszöntőjét
követően értékeltük az elmúlt közel másfél éves munkát. Az
intézmények képviselői ismertették a program egy-egy,
általuk fontosnak és eredményesnek ítélt elemét. Külön
színfoltot jelentett a Kossuth Lajos Általános Iskola alsó
tagozatos diákjainak rövid műsora, mely az intézményben
megvalósított projektmódszerhez kapcsolódott.

A mentorálások és továbbképzések tapasztalatait Szabó
Győzőné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet
igazgatója ismertette.
A résztvevők eredményesnek és sikeresnek ítélték a
2009/2010-es tanévben folytatott tevékenységet, melyet a
polgármester és a projektvezető egy-egy emléklappal is
elismert, valamint megköszönte valamennyi, a projektben
résztvevő kolléga tevékenységét is. A projekt befejeződött
ugyan, de a tapasztalatokat még évekig alkalmazni fogjuk a
város iskoláiban.
Tóth József projektvezető
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I I . Fa lu n a p K i s ú j s z á l lá s o n
A rossz időjárástól eltekintve sokan kijöttek a falunapra, ahol jó
hangulatban zajlottak az augusztus 28-án meghirdetett versenyek.
Sokan indultak a Ki mit tud?-on – ez volt a legnépszerűbb
versenyszám. A főzőversenyen öt csapat vett részt, az általuk
készített finom ételek mind elfogytak. Az élőzene éjfélig tartott - a
legkitartóbbak nagy örömére, akik folyamatosan ropták a táncot. (Itt
kérünk elnézést azoktól a lakóktól, akiket zavart a hangos zeneszó.)
Foci dekázás:
Sörivás:
Kerékpáros ügyességi:
Szkander nők:
Szkander férfi:
Szkander ifi:
Szkander gyerek:
Rönkhajítás női:
Rönkhajítás férfi:
Kötélhúzás:
Rajzverseny:
Ki mit tud?
Főzőverseny:

Csík Tibor
Balogh Attila
Rézműves Krisztián
Csíziné Varga Éva
Szűcs Sándor
Ulveczki Zoltán
Csízi Dávid
Csíziné Varga Éva
Oros Ádám
Csízi család
Szokai Nikolett
Monoki Károlyné
Oros család

A szervezők nevében gratulálunk a győzteseknek, reméljük,
akik kilátogattak a falunapra, jól érezték magukat
Juhász Attila és Molnár Imre szervezők

7. oldal
„Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e?
Árpádok dicső szentjei, virrasszatok a magyar ifjúság felett,
hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.“
- Kiss Ernő -

AZ ARADI VÉRTANÚK EMLÉKNAPJÁN
2010. október 6-án, szerdán du. 16 órakor a Kálvin parkban
megemlékezést tartunk, melyen

Október 6. mártírjai

címmel
a Kossuth Lajos Általános Iskola diákjai adnak
emlékműsort.
Beszédet mond: Varga Vincéné iskolaigazgató
A műsort szerkesztették:
Bájerné Balogh Katalin és Fazekas Irén tanárnők

Ezt követően helyezzük el koszorúinkat
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.
A megemlékezésre tisztelettel várja városunk lakóit:
Kisújszállás Város Önkormányzata

Az Arany János Városi Könyvtár hírei

Legyen szerzőtársunk!
Terve a kalendárium szerkesztőbizottságának, hogy a 2011-es
évre is készít Nagykun Kalendáriumot. Szeretnénk, ha ez az
évkönyv legalább olyan érdekes lenne, mint a korábbi években
megjelentek.
Ezért kérjük, hogy aki szerzőtársunk kíván lenni az évkönyv
elkészítésében, az az 59/520-242-es telefonszámon vagy a
Városháza emelet 19-es irodájában keressen meg bennünket.
Szívesen fogadunk színes riportokat, képeket, tudósításokat,
karikatúrákat, rajzokat, meséket, találós kérdéseket, stb.
Szerkesszük együtt a Kisújszállás múltját, jelenét tükröző
Nagykun Kalendáriumot.
A szerkesztőbizottság nevében:
Dr. Ducza Lajos

Októberben is számítógépes felhasználói ismereteket adó
foglalkozásokat tartunk, melyre várjuk jelentkezéseiket.
Könyvtárunk októbertől szombatonként 8-12 óra között nyitva tart.
Október könyvtári hónap, melynek keretében
- CSALÁDI NAPOK A KÖNYVTÁRBAN címmel
szervezünk programokat október 4-10 között (vetélkedők
olvasás, tanulás, egészség, gazdálkodás témában; szombaton
játékos családi vetélkedő);
- KÖNYVES VASÁRNAP: ingyenes beiratkozás, LEG-ek
(legidősebb, legfiatalabb olvasó) köszöntése;
- minden szolgáltatásunkra 50% KEDVEZMÉNYt
biztosítunk;
- VETÉLKEDŐt szervezünk hátrányos helyzetű gyerekek
részére;
- „AMNESZTIA” - olvasóink késedelmi díj fizetése nélkül
hozhatják vissza a kölcsönzött dokumentumokat;
- NAVA használattal kapcsolatos foglalkozást tartunk
középiskolások részére.
Az utolsó negyedévben 50%-os kedvezménnyel
iratkozhatnak be a könyvtárba.
Programjainkról érdeklődhetnek a plakátokról, személyesen a
könyvtárban, telefonon az 520-708-as számon vagy honlapunkon
(www.ajvk.hu).
Köszönjük dr. Gyergyói László, dr. Malatinszky András, Hajdu
Ráfis Tamás, Konczné Bakos Mária és Nagy Magdolna
dokumentum-felajánlásait.
Gubuczné Tomor Mária könyvtárvezető

8. oldal
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Vá la s z t á s 2 010 . o k tó b e r 3 .
A Kisbíró legutóbbi számaiban már tájékoztatást adtunk a helyi
önkormányzati képviselők és polgármester, valamint a települési
kisebbségi képviselő választásról.
Most ezek közül az információk közül néhány aktuális tudnivalót
megismétlünk, illetve a soron következő határidőkre és feladatokra
hívjuk fel a figyelmet.
A választási bizottságokról

A helyi önkormányzati képviselők és polgármester
választásán Kisújszállás városban a Helyi Választási Bizottság
(továbbiakban: HVB) és a szavazókörökben 12 szavazatszámláló bizottság (továbbiakban: SZSZB) működik.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
választásáról szóló 2010. évi L. törvény alapján - a korábbi tíz egyéni
választókerület helyett - nyolc egyéni választókerület lesz, melynek

képviselőit 12 szavazókörben választják meg a választópolgárok. A
választópolgárok száma miatt az 1., 2., 3. és az 5. egyéni
választókerületben két-két szavazókör került kialakításra.
A Helyi Választási Bizottság tagjai a következő személyek:
Választott tagok:
Kenéz Anikó elnök
Szenczi Ferencné elnökhelyettes
Csorja Sándor
Jelölő szervezetek által megbízott tagok:
Balogh Katalin (MSZP)
Hermeczi Imre Kálmán (Jobbik)
Kovács Jánosné (Kisújszállási Romák Szervezete)
Póttagok:
Bartus Mihályné
Barabásné Monoki Anita
Gonda Antal Gáborné

Kisújszálláson működő egyéni választókerületek és szavazókörök

1. egyéni választókerület:
1. szavazókör:
Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.
2. egyéni választókerület:
2. szavazókör:
Rézműves Iskola (ISZI Oktatási épület), Vásár u. 25.
3. egyéni választókerület:
3. szavazókör:
Pitypang Óvoda, Ifjúság u. 2.
4. egyéni választókerület:
4. szavazókör:
Lobogó ΄98. Kft., Esze T. u. 23/a.
5. egyéni választókerület:
5. szavazókör:
Kossuth Lajos Ált. Isk., Rákóczi u. 1.
6. egyéni választókerület:
6. szavazókör:
Sásastó úti Óvoda, Sásastó u. 5.
7. egyéni választókerület:
7. szavazókör:
Civil Ház, Vásár u. 16.
8. egyéni választókerület:
8. szavazókör:
Béla Király úti Óvoda, Béla király u. 67.
2. egyéni választókerület:
9. szavazókör:
Kádas György Ált. Isk. és Gy. O., Bajcsy- Zs. u. 37.
3. egyéni választókerület:
10. szavazókör: Szociális Gondozási Központ, Téglagyár u. 10.
5. egyéni választókerület:
11. szavazókör: Petőfi Óvoda, Széchenyi u. 9.
1. egyéni választókerület:
12. szavazókör: ΄48-as Olvasókör, Kígyó u. 35.
A szavazókörök területi leírása és az szavazatszámláló bizottságok tagjainak névsora megtekinthető Városháza hirdetőjében
és a városi honlapon: www.kisujszallas.hu.
Ki szavazhat?

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden
nagykorú magyar állampolgárt, és az Európai Unió más
tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező
nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi
önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán
választható és - amennyiben a választás napján a Magyar
Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen.
A Magyar Köztársaságban minden menekültként,
bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyt
megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a
polgármesterek választásán - amennyiben a választás napján a
Magyar Köztársaság területén tartózkodik - választó legyen.
Ki nem szavazhat?

Aki jogerős bírói ítélet alapján cselekvőképességet korlátozó
vagy kizáró gondnokság, illetőleg a közügyektől való eltiltás hatálya
alatt áll, szabadságvesztés büntetését vagy büntető eljárásban
elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Szavazás igazolással

Az a választópolgár, aki 2010. június 16-ig tartózkodási helyet
létesített, a lakcíme szerint illetékes helyi választási iroda vezetőjétől
(továbbiakban: HVI vezető) igazolást kérhet, és az igazolással
bejelentett tartózkodási helyén szavazhat.
Igazolást személyesen (Városháza 5-ös számú iroda) vagy
meghatalmazott útján lehet kérni legkésőbb 2010. október 1-jén
16.00 óráig. Igazolás ajánlott levélben is kérhető úgy, hogy a
kérelem legkésőbb 2010. szeptember 28-án megérkezzen a Helyi
Választási Irodához.
Az igazolás kiadása iránti kérelemnek tartalmaznia kell
• az igazolást kérő nevét,
• az igazolást kérő személyi azonosítóját,
• az igazolást kérő lakcímét,
• az igazolást kérő bejelentett tartózkodási helyének címét.
Kötelezően használandó nyomtatványminta nincs, az
igazoláskérés
megkönnyítése
érdekében
azonban
formanyomtatvány került elhelyezésre a www.valasztas.hu
internetes oldalon, a Letölthető nyomtatványok menüpontban.
Igazolás faxon vagy e-mail útján nem kérhető és nem adható ki!
(folytatás a 9. oldalon)
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(folytatás a 8. oldalról)

A megszerezhető mandátumok száma

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi
választásán Kisújszállás városban a megszerezhető mandátumok
száma 8 egyéni választókerületi és 3 kompenzációs listás mandátum,
összesen 11 mandátum.
Kikre szavazunk október 3-án?

A választás egyfordulós, 2010. október 3-án reggel 6 órától 19
óráig tart az értesítőkben megjelölt szavazókörökben.
A választópolgárok három szavazólapot kapnak, melyen
polgármesterre, egyéni választókerületi képviselőre és megyei
közgyűlési listára szavazhatnak.
Polgármesterjelöltek
Kisújszállás
Jelölt neve
Jelölő szervezet
Kecze István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/Kereszténydemokrata Néppárt/ Kisújszállási Nagykun
Polgári Kör
Máthé Zsolt Lajos MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Kisújszállás egyéni választókerületeinek jelöltjei
01. számú választókerület

Jelölt neve
Dr. Malatinszky András
Markovics-Horváth József
Téglási Sándor
Tuka Antal

Jelölő szervezet
Városi Polgárőrség Kisújszállás
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt/
Kisújszállási Nagykun Polgári Kör

02. számú választókerület

Jelölt neve
Bencze Sándorné
Nagy Ferenc Sándor
Szász Károly
Tatár Zoltán

Jelölő szervezet
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
Városi Polgárőrség Kisújszállás
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt/
Kisújszállási Nagykun Polgári Kör

03. számú választókerület

Jelölt neve
Ábri Lukácsné
Dr. Ducza Lajos Mihály
Farkas Károlyné
Pap Éva
Szarvák Márton

Jelölő szervezet
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt/
Kisújszállási Nagykun Polgári Kör
MAGYAR KOMMUNISTA
MUNKÁSPÁRT
Városi Polgárőrség Kisújszállás
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM

Jelölt neve
Barta Attila

9. oldal
04. számú választókerület

Jelölő szervezet
MAGYAR KOMMUNISTA
MUNKÁSPÁRT
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt/
Kisújszállási Nagykun Polgári Kör
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Molnár Imre
Nagy Lajosné
Tóth Gyula

Jelölt neve
Balogh Klára

05. számú választókerület

Gönczi Károly Csaba
Posztósné Kása Julianna
Sánta Gábor Árpád
Szabó Lajos

Jelölő szervezet
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt/
Kisújszállási Nagykun Polgári Kör
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Független
Független

06. számú választókerület

Jelölt neve
Katonka Imre Csaba
Máthé Zsolt Lajos
Nagy István Zoltán
Varga László Zoltán

Jelölt neve
Farkas István

07. számú választókerület

Fülöp István
Szabó István János
Szepesi Jenő

Jelölt neve
Ágfalvi János
Demeter Jánosné
Nagy Lajos

Szabó Lajosné

Jelölő szervezet
Városi Polgárőrség Kisújszállás
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt/
Kisújszállási Nagykun Polgári Kör
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
Jelölő szervezet
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Városi Polgárőrség Kisújszállás
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt/
Kisújszállási Nagykun Polgári Kör

08. számú választókerület

Jelölő szervezet
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/
Kereszténydemokrata Néppárt/
Kisújszállási Nagykun Polgári Kör
JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT
MOZGALOM
Városi Polgárőrség Kisújszállás
(folytatás a 10. oldalon)

10. oldal

Kisbíró

(folytatás a 9. oldalról)

Kisújszállási települési kompenzációs lista jelöltjei
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség/ Kereszténydemokrata
Néppárt/ Kisújszállási Nagykun Polgári Kör
Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jelölt neve
Kecze István
Nagy István Zoltán
Molnár Imre
Tatár Zoltán
Gönczi Károly Csaba
Dr. Ducza Lajos Mihály
Szepesi Jenő
Demeter Jánosné
Tuka Antal

JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8

Sorszám
1
2
3
4
5
6

Sorszám
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Jelölt neve
Nagy Lajosné
Szarvák Márton
Balogh Klára
Nagy Lajos
Varga László Zoltán
Markovics-Horváth József
Nagy Ferenc Sándor
Farkas István

Városi Polgárőrség Kisújszállás
Jelölt neve
Dr. Malatinszky András
Szabó István János
Katonka Imre Csaba
Szabó Lajosné
Szász Károly
Pap Éva

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
Jelölt neve
Máthé Zsolt Lajos
Tóth Gyula
Ábri Lukácsné
Téglási Sándor
Bencze Sándorné
Fülöp István
Posztósné Kása Julianna
Ágfalvi János
Szepesi Gyula

A megyei közgyűlési listák megtekinthetők a www.valasztas.hu
oldalon.

2010. szeptember 11.
A választás eredményéről

Polgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot
kapta.
Az egyéni választókerületekben az a jelölt lesz képviselő, aki a
legtöbb érvényes szavazatot megszerezte.
A kompenzációs listát a jelölőszervezetek állítják, arra a
választópolgárok közvetlenül nem szavaznak. A kompenzációs lista
az egyéni választókerületekből összesített töredékszavazatok
arányában kap mandátumot. Töredékszavazatnak minősül az egyéni
választókerületben a jelölő szervezet jelöltjére leadott olyan szavazat,
amellyel nem szereztek mandátumot. A listáról a jelöltek törvényben meghatározott számítási mód alkalmazásával kapnak
mandátumot.
A kompenzációs mandátum számításának módja a következő:

Össze kell állítani egy táblázatot, amelyben minden lista neve
alatt képezni kell egy számoszlopot. A számoszlop első száma az
adott lista szavazatainak száma. A számoszlop következő számai az
adott lista szavazatainak száma elosztva hárommal, öttel, héttel,
rendre az új osztó az előző osztó kettővel megnövelt értéke.
Meg kell keresni a táblázatban előforduló legnagyobb számot, és
amelyik lista számoszlopában találjuk meg azt, az a lista kap egy
mandátumot. Ezt követően meg kell keresni a következő legnagyobb
számot. Amelyik lista oszlopában találjuk, az a lista kap egy
mandátumot. Ezt az eljárást kell folytatni mindaddig, míg kiosztásra
kerül az összes mandátum.
Ha a táblázatban előforduló legnagyobb szám keresésekor
egyenlő legnagyobb számok vannak, akkor az a lista kap
mandátumot, amelyik addig még nem szerzett mandátumot, vagy
amelyik kevesebb mandátumot kapott, végezetül, amelyik a
listasorsolásnál kisebb sorszámot kapott.
A kompenzációs listáról a jelöltek a bejelentés sorrendjében
kapnak mandátumot. A kieső jelölt helyébe a sorrendben utána
következő jelölt lép.
Ha a kompenzációs lista jelöltjét polgármesternek, vagy az
egyéni választókerületben képviselőnek választották, a
kompenzációs listáról törölni kell, és helyébe a listán következő jelölt
lép.
Nem kap mandátumot, ezért nem vehet részt a
mandátumkiosztásban
a) a jelölő szervezet kompenzációs listája, ha az azt állító jelölő
szervezet jelöltjei a települési szinten összesített
kompenzációs szavazatok öt százalékát nem érték el,
b) a közös kompenzációs lista, ha a közös listát állító jelölő
szervezetek közös jelöltjei a települési szinten összesített
kompenzációs szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölő
szervezet által állított közös kompenzációs lista esetében
tizenöt százalékát nem érték el.
Megyei közgyűlés tagjait a választópolgárok közvetlenül listán
választják, a választópolgár a szavazólapon szereplő listák közül
egyet választ.
A megyei listák a leadott szavazatok arányában, a jogszabályban
leírt számítási mód alapján jutnak mandátumhoz.
Nem szerezhet mandátumot:
• a jelölő szervezet megyei listája, ha a megyei listákra leadott
érvényes szavazatok öt százalékát nem érte el, vagy
• a közös megyei lista, ha a megyei listákra leadott érvényes
szavazatok tíz százalékát, kettőnél több jelölő szervezet által
(folytatás a 11. oldalon)
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Kisbíró

(folytatás a 10. oldalról)

11. oldal

állított közös megyei lista esetében tizenöt százalékát nem érte
el.
• Ha a lista több mandátumot kap, mint a listán szereplő
személyek száma, a mandátum betöltetlen marad

nevét, lakcímét, a névjegyzékbeli sorszámát, vagy más
személyazonosításra alkalmas adatokat, a mozgáskorlátozottságra
való hivatkozással a mozgóurna kérését, a választópolgár sajátkezű
aláírását.

Szavazni kizárólag személyesen lehet. A választópolgárnak a
szavazáshoz szavazófülke áll rendelkezésre, azonban ennek
használatára nem kötelezhető. A szavazólap kitöltésének ideje alatt
csak a szavazó tartózkodhat a szavazófülkében. Az a választópolgár,
aki nem tud olvasni, vagy akit testi fogyatékossága, illetve egyéb ok
akadályoz a szavazásban, más választópolgár – ennek hiányában az
SZSZB két tagjának – segítségét igénybe veheti.
Érvényesen szavazni a hivatalos szavazólapon szereplő jelölt,
illetve lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal lehet (például ⊗ ; ⊕).
A választópolgár polgármesterjelölt és egyéni választókerületi
jelölt esetén érvényesen csak egy jelöltre szavazhat.
A megyei közgyűlés tagjainak választásán érvényesen csak egy
listára lehet voksolni.
Érvénytelen az a szavazólap, amely
a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz.
Érvénytelen az a szavazat, amelyet
a) érvénytelen szavazólapon adtak le,
b) nem a jelölt neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt két,
egymást metsző vonallal adták le,
c) kiesett jelöltre adtak le.

• A választási bizottságok (HVB, SZSZB-k) megbízott tagjait a
választókerületben jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezet,
illetőleg a független jelölt legkésőbb 2010. szeptember 17-én
16.00 óráig jelentheti be a Városháza emelet 20-as számú
irodájában.
• A választási kampány 2010. október 3-án 00.00 óráig tart.
• Kampányt folytatni 2010. október 3-án 0.00 órától 19.00 óráig
tilos.
• A közszemlére tett névjegyzék másolatát a helyi választási iroda
vezetője a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2010. szeptember 13át követően – térítési díj ellenében – adja át.
• A helyi közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. szeptember 18tól szeptember 30-ig a jelölés, illetve a listaállítás arányában
legalább egyszer ingyenesen közlik a jelölő szervezetek,
továbbá a polgármesterjelöltek politikai hirdetését.
• Az országos közszolgálati műsorszolgáltatók 2010. október 2án közreadják annak a nyolc jelölő szervezetnek a választási
összefoglalóját, amelyek országos összesítésben a legtöbb
képviselő- és polgármesterjelöltet állították.
• A plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2010. november 2-ig köteles eltávolítani .
• Az ajánlószelvényeket, valamint a technikai nyilvántartást az
illetékes választási iroda 2010. október 3-án megsemmisíti.
• A szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a Helyi Választási
Irodában, (Városháza, emelet 20-as iroda) 2010. október 6-án
16.00 óráig megtekinthető.

Hogyan lehet érvényesen szavazni?

Milyen igazolványok szükségesek a szavazáshoz?

A választópolgárt a szavazást megelőzően az SZSZB-nek
azonosítania kell. Ennek egyetlen, a törvény által elfogadott módja,
ha a választópolgár a személyazonosság és a lakcím megállapítására
alkalmas érvényes igazolványa (igazolványai) átadásával lehetővé
teszi az SZSZB-nek, hogy személyazonosságáról és lakcíméről
meggyőződjön és ellenőrizze azt, hogy szerepel a névjegyzékben. A
személyazonosság és a lakcím más módon történő igazolása (például
személyes ismertségre hivatkozással, érvénytelen igazolvány
bemutatása alapján stb.) nem fogadható el.
A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a
következő, érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
1. a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító
igazolvánnyal;
2. lakcímigazolvánnyal és
• személyazonosító igazolvánnyal vagy
• útlevéllel vagy
• 2001. január 1-jét követően a magyar hatóság által kiállított
(kártya formátumú) vezetői engedéllyel.
Hogyan szavazhatnak a mozgásukban korlátozottak?

A mozgásában gátolt választópolgár csak írásban kérheti, hogy
mozgóurnával szavazhasson. Az írásbeli kérelmet a szavazás napja
előtt a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez (Városháza földszint 5.
iroda), a szavazás napján pedig az SZSZB-hez kell eljuttatni. A
kérelemhez formanyomtatvány nem készült, javasoljuk, hogy az
igénylő választópolgár írásbeli kérelme tartalmazza a választópolgár

A választáshoz kapcsolódó egyéb fontosabb határidők

A cigány kisebbségi választásról

A települési cigány kisebbségi önkormányzati választásra 2010.
október 3-án, a Kisújszállás, Kálvin u. 13. szám alatti Idősek Klubja
épületében kerül sor.
A választás egy fordulós, 2010. október 3-án reggel 6 órától 19
óráig tart.
A települési kisebbségi önkormányzati választásokon választó és
választható, aki
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben
meghatározott kisebbséghez tartozik, és a kisebbséghez
tartozását vállalja és kinyilvánítja;
• magyar állampolgár;
• a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán
választójoggal rendelkezik, és a kisebbségi választói jegyzékben
szerepel.
A választópolgár a szavazás jogát kizárólag a lakóhelye szerinti
településen gyakorolhatja, lakóhelytől eltérő településen való
szavazásra, így igazolás kiadására nincs mód.
A megválasztható képviselők száma 4. A kisebbségi
választópolgár legfeljebb 4 jelöltre szavazhat érvényesen.
A jelöltek a szavazólapra a Helyi Választási Bizottság által
kisorsolt sorrendben kerülnek fel.
A jelöltek közül képviselő az a 4 jelölt lesz, aki a legtöbb
érvényes szavazatot kapta.
(folytatás a 12. oldalon)

12. oldal

Kisbíró

(folytatás a 11. oldalról)

Szavazategyenlőség esetén a Helyi Választási Bizottság
kisorsolja, hogy az egyenlő számú szavazatot elért jelöltek közül
melyik szerez mandátumot.
A Helyi Választási Bizottság 16 kisebbségi képviselőjelöltet vett
nyilvántartásba és kisorsolta a nyilvántartásba vett jelöltek sorrendjét
a szavazólapon.
Cigány kisebbségi önkormányzati jelöltek
Kisújszálláson

Jelölt neve:
Debreczeni Lajosné
Horváth László
Vas Gyuláné
Nagy Piroska
Kovács Józsefné
Lakatos Sándor
Hajnal Zoltán
Lakatos Katalin
Lakatos Vince
Mészáros Péterné

Jelölő szervezet:
Kisújszállási Romák Szervezete
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
Kisújszállási Romák Szervezete
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG

2010. szeptember 11.

Varga Sándorné
Máté Anikó

Kisújszállási Romák Szervezete
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
Jónásné Galyas Piroska Róza"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
ifj Budai József
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
Jónás Zoltán
"LUNGO DROM" ORSZÁGOS
CIGÁNY ÉRDEKVÉDELMI
ÉS POLGÁRI SZÖVETSÉG
Kovács Zoltán
Kisújszállási Romák Szervezete

Az előzőekben leírt határidőt és határnapok a kisebbségi jelölő
szervezetekre is érvényesek, azzal a különbséggel, hogy a
szavazatszámláló bizottságba a jelölt, jelölőszervezet nem delegálhat
tagot.
Információ

A Helyi Választási Iroda vezetője 2010. szeptember 2-től Kacsó
Sándorné aljegyző, általános helyettese Nagy Tünde osztályvezető,
informatikai helyettese Szél Zsolt informatikus.
A választópolgárok, a jelöltek és a jelölőszervek tájékoztatása
érdekében a Helyi Választási Iroda a Városháza emelet 20-as
szobájában információs szolgálatot működtet, ahol telefonon (520232, 520-233) vagy személyesen munkaidőben bárki érdeklődhet.
A Helyi Választási Iroda a Városháza hirdetőtábláján és az
önkormányzat honlapján www.kisujszallas.hu címen, Választás
2010./helyi választások, települési kisebbségi választások oldalon
rendszeresen választási tájékoztatást, hirdetményt, közleményt tesz
közzé.
Helyi Választási Iroda

Tisztelt Választópolgár!
A 2010. október 3-án tartandó a helyi önkormányzati,
nemzeti és etnikai kisebbségi képviselők, valamint a
polgármesterek 2010. évi választásán szavazni csak a
következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
- a lakcímet tartalmazó (ún. régi típusú) személyazonosító
igazolvány vagy
- lakcímigazolvány ÉS személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány ÉS útlevél
- lakcímigazolvány ÉS 2001. január 1-jét követően a
magyar hatóság által kiállított vezetői engedély.
Azon állampolgárok, akik érvényes személyazonosító
okmánnyal, illetőleg érvényes lakcímet igazoló hatósági
igazolvánnyal (azok lejárata, rongálódása vagy hiánya stb.
következtében) a választás napján, 2010. október 3-án nem
rendelkeznek, választójogukat nem gyakorolhatják.
Annak érdekében, hogy az említett állampolgárok –
szándékuk esetén – választójogukkal élhessenek, az
alábbiakról tájékoztatom Önöket:

Kisújszállás Város Önkormányzatának
Okmányirodájában

2010. október 2-án (szombaton) 800-1600 óra között és
a szavazás napján 2010. október 3-án (vasárnap) 600-1900 óra
között ügyeleti nyitva tartást rendelek el az alábbi ügyek
intézésére:
ideiglenes személyazonosító igazolvány és/vagy a
lakcímigazolvány kiállítására és átadására, valamint az
okmányirodai átvétellel kért állandó személyazonosító
igazolvány, útlevél vagy kártya típusú vezetői engedély
átadására.
Tájékoztatom, hogy ideiglenes személyazonosító okmány
kiadásának feltétele a névviselés okirattal történő igazolása,
ezért a születési, és amennyiben házas, a házassági
anyakönyvi kivonat bemutatása minden esetben szükséges.
Dr. Kittlinger Ilona
címzetes főjegyző
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Kedves Kisújszállásiak!

Szinte nincs olyan kisújszállási,
aki ne hallott volna még a
vasútállomásról és a város más
pontjairól ellopott kerékpárokról.
2010 januárjától több tucat
bicikli tűnt el. A kisújszállási
rendőrőrs azonban sikeres volt:
lefülelte azt a csoportot, akik
nemcsak városunkban, hanem a környező településeken is számos
kerékpárt loptak el az elmúlt hónapokban. A rendőrség a korábban
megtett feljelentések alapján beazonosítja a kétkerekűeket, s értesíti
a tulajdonosokat. De várják azokat is, akik eddig még nem
jelentették kerékpárjuk eltűnését. Őket elsősorban 8-16 óráig várják.
Tán Eszter

Civil összefogással, helyi vállalkozások, üzemek és
önkormányzati intézmények támogatásával készült/készül az
Arany János utcán a lakosság körében oly népszerű artézi kút
áthelyezése, kulturáltabbá tétele és befedése.
Kérjük, a folyamatban lévő kivitelezési munkák idején
fokozott gondossággal használják a kutat és a környező burkolatot.
Autóval, traktorral ne álljanak a bazalt kockára, mert a gondos kézi
munkával elkészített felület maradandó sérüléseket szenvedhet
végleges formájának kialakítása előtt.

Behajtani TILOS!
2010. január 1-jén megváltoztak a KRESZ-szabályok. Többek
között azt is lehetővé tették, hogy – ha azt külön tábla engedi – a
kerékpárosok behajthatnak szembe a forgalommal az egyirányú
utcákba. Kisújszálláson azonban nem lehet behajtani, mert az utak
szűkössége és a parkoló autók miatt nincs ehhez elég hely, így nem
kerültek ki a táblák. Aki a „Behajtani tilos!” tábla ellenére behajt az
egyirányú utcákba kerékpárjával, szabálysértési eljárásra és
büntetésre számíthat.
Tán Eszter

Kedves Kisújszállásiak!
A Városvédő és -Szépítő Egyesület „Mély a múltnak kútja”
címmel nyert pályázatot a Nemzeti Civil Alapprogramnál. A
program megvalósítását Kisújszállás Város Önkormányzata is
támogatja. A pályázat keretében egy gémeskutat állítunk helyre a
József Attila és a Gyep utcák kereszteződésében. A kút mellett egy
pásztor és kutyája szobrát, valamint a pásztorkodásnak emléket
állító ismertető táblát helyezünk el, kis pihenőhelyet alakítunk ki.
Az avatásra várhatóan 2011 áprilisában, Szent György-napkor, a
hagyományos kihajtási napon kerül sor.
A pályázat megvalósításához, a pásztorkodás emlékeinek
felidézéséhez kérjük segítségüket. A pályázat alcíme „Szent
Mihálytól Szent György napig”. A program kezdetén, 2010 őszén
olyan, a pásztorkodáshoz kapcsolódó tárgyi emlékeket,
visszaemlékezéseket gyűjtünk, melyek egy nyitó szakmai
konferencián bemutathatók lesznek, majd a Néprajzi
Kiállítóteremnek adományozhatók (ha tulajdonosuk nem szeretné
megtartani), illetve anyaguk, formakincsük, tartalmuk a gémeskút
és szobor mellett állítandó tábla elkészítéséhez felhasználható lesz.
Keresünk továbbá a kútágasnak és a kútostornak alkalmas
faanyagot megvásárlásra vagy felajánlásként.
Kérem, felajánlásaikat, a nyitó rendezvényen való részvételi
szándékukat jelezzék személyesen a Piculás Civilházban, a
Piaccsarnokkal szemben, vagy telefonon az 59/610-229, 30/4795886-os telefonszámon, illetve a nagylala@enternet.hu e-mail
címen.
Nagy Lajos
pályázatért felelős alelnök

A közeljövőben a Városvédő és -Szépítő Egyesület
szervezésében faragott korlát (egyben kerékpártámasztó)
elhelyezésével, majd az ifjúsági szálláshely telkén lebontott épület
faanyagát hasznosító szép esővédő tető ácsolásával folyatódik a
munka. Szívesen vesszük, ha a kút rendszeres használói is részt
vesznek a környezet és az építmények kialakításában.
Szándékukat jelezhetik: személyesen a Piculás Civilházban, a
Piaccsarnokkal szemben, vagy telefonon az 59/610-229, 30/4795886-os telefonszámon, illetve a nagylala@enternet.hu e-mail
címen.
Az pedig elengedhetetlen, hogy az elkészült munka
megóvásában minden városlakó közreműködjön, inkább helyre
rakjon egy kimozdult követ, cserepet, mint arrébb rúgja azt.
Fogjunk össze, hogy sokáig örömünket leljük a kútban és
környékében!
Tatár Zoltán elnök

Piaci Hírmondó
Kedden és szombaton, 7 és 10 óra között
a város legfrissebb híreivel várjuk
a piac vásárlóit.
A hírmondóban Ön is hirdethet.
A lehetőségekről érdeklődjön Pozsonyi
Gabriellánál a Városháza 27-es irodájában,
az 59/520-223-as telefonszámon vagy
a pozsonyi.gabriella@kisujszallas.hu
e-mail címen.
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Kisújszállás város lakosságának egészségi állapotáról
Nemzetközi adatok szerint a várható élettartamot és az
egészségben eltöltött évek számát 43%-ban életmódunk határozza
meg, azaz a táplálkozás, a lelki egyensúly, a közösségi élet, a
testmozgás és a betegségek tudatos megelőzése. Az egyén egészségi
állapotát befolyásoló többi tényező: genetikai tényezők 27%,
környezeti hatások 19%, egészségügyi ellátás 11%.
Dr. Borsos Anikó tisztifőorvos segítségével egy elemzést
kaptunk az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének a Nem
Fertőző Betegségek Epidemiológiai Csoportjától. A következőkben
ezen elemzés adataival szeretnénk szembesíteni olvasóinkat, ezt
követően néhány következtetést vontunk le, amit megosztunk
Önökkel.
Kisújszállás lakosságának főbb elhalálozási okai:
• szív-és keringési rendszer betegsége
• rosszindulatú daganatok
• légzőrendszeri betegségek
• emésztőrendszeri betegségek
• külső okok miatti halálozás (Ezek az emberi testre kívülről
ható okok, pl.: balesetek, öngyilkosság)
Kisújszálláson a lakosságszámhoz képest a férfiak halálozási
száma az országos átlaggal megegyezik, a nőké viszont magasabb
13%-kal. A legtöbb haláleset (2004-2008 között 180 férfi és 264 nő)
a keringési rendszer betegségei miatt következik be. Városunkban ez

a nők esetében az országos átlagot 21%-kal meghaladja. Évente
átlagosan 27 fő hal meg rosszindulatú daganatos megbetegedésben.
Minden harmadik férfi és minden ötödik nő rákban hal meg. A
férfiak daganatos megbetegedések általi halálozása 11%-kal
magasabb az országos átlagnál. A légzőrendszeri betegségek (légúti
fertőzés, tüdőgyulladás, idült hörghurut, tüdőtágulat) okozta
halálozás több mint fele elkerülhető lenne.
HÁROM KISÚJSZÁLLÁSI NŐBŐL KETTŐ
SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGBEN HAL MEG

ÖT KISÚJSZÁLLÁSI FÉRFIBÓL NÉGY SZÍV ÉS
ÉRRENDSZERI BETEGSÉGBEN ÉS RÁKBAN HAL MEG
Szűrések eredményei

A 2006-2007-es kétéves mellrákszűrési ciklusban a kisújszállási
nők 50%-a jelent meg, ez 2008-2009-ben 63%-ra nőtt. A növekvő
részvétel az Önök érdeme, melyet ezúton ismételten megköszönünk!
11 nőt szűrtek ki mellrákkal a 2008-2009-es szűrési ciklusban,
ami 11 életet jelent. A mellrákosok aránya Kisújszálláson magasabb,
mint a nemzetközi és a magyarországi átlag, de eben is javuló
tendenciát fedezhetünk fel. Minél többen jönnek el a szűrésre, annál
kisebb lesz a mellrákosok aránya, ugyanis a mellráknak vannak
előzményei. Gyakran ciszta keletkezik a mellben, amely éves
ellenőrzés mellett nyomon követhető, ezáltal megelőzhető a
daganattá alakulása. A ciszta eltávolítása nem hagy esztétikai
nyomot.
A méhnyakrákszűrésre vonatkozóan az ÁNTSZ nem tudott
érdemi adattal szolgálni, mivel nagyon alacsony a megjelenési arány.
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2009-ben 26.692 fő 25-65 év
közötti nőt hívtak méhnyakrák szűrésre, és csak 3,5%-uk jelent meg
(100 nőből csupán 3-4).
Egyik szűrés sem kötelező, de mindenkinek érdeke, hogy éljen a
lehetőséggel, különben feleslegesen költ el az állam több millió
forintot a mi adónkból ezekre a szűrésekre.
Egészséges életmód

Nemcsak az átlagéletkor, hanem az egészségben eltöltött évek
száma is nagyon alacsony. E tekintetükben az un. „harmadik világ”
országaira hasonlítunk, nem pedig az európai állomokra.
Az egészséges életmód két legfontosabb alapja a pulzusszám
növelő testmozgás, és az egészséges és mértékletes táplálkozás. A
pulzusszám növelő testmozgáshoz tartozik minden olyan
mozgásforma, amely a szívritmus gyorsulásával jár, vagyis amely a
végtagok gyors mozgását igényli. Például: kocogás, lépcsőzés,
futás, biciklizés, úszás, evezés, vívás, atlétika, íjászat,
labdajátékok, küzdősportok, tánc, az előzőek kombinációjából
álló vetélkedők és fitness programok. Nem tartozik a szívritmus
növelő sportok közé például: teke, bowling, lövészet (kivéve a
nagypályás paintball), sakk, darts, biliárd, rex, kertészkedés (kivéve
néhány elemét, például: nagyobb területek felásása, bekapálása). A
legalább 30 perces, intenzív pulzusszám növelő testmozgás alkalmas
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az egészség megőrzésére, amely boldogság hormonok termelésével
javítja a kedélyállapotot is. A rendszeresen sportoló ember kevésbé
hajlamos a testi és lelki megbetegedésekre (depresszió,
szenvedélybetegségek).
A rendszeres sportolás mellett ugyanilyen fontos, hogy a
szénhidrát bevitel mellett megfelelő mennyiségű fehérje, vitamin,
ásványi só és nyomelem kerüljön be a szervezetünkbe, valamint
elegendő mennyiségű folyadék. Változatosan kell táplálkozni,
ezért a húsok, pékáruk mellett fontos a szezonális zöldségek,
gyümölcsök fogyasztása, amelyek szezonalitásukból eredő
mennyiségük miatt megfizethetők. Ezek kiváló vitamin, ásványi
anyag és nyomelem források, valamint a bennük található növényi
rostok is fontosak az emésztőrendszeri betegségek megelőzése
érdekében. Az tekinthető ideálisnak, amennyiben a húsok és
pékáruk mennyiségét meghaladja az elfogyasztott zöldségek és
gyümölcsök mennyisége. Az évszaktól függő napi 2-4 liter
folyadék bevitele fontos az emésztés és a méregtelenítés érdekében.
Az egészséges táplálkozással kapcsolatban a következő
weboldalakat és könyveket ajánljuk olvasóink figyelmébe:
www.oeti.hu – ez az Országos Táplálkozástudományi Intézet
hivatalos honlapja, nagyon sok érdekességgel, közérthetően, hiteles
és hivatalos információkkal ír helyes étrendről, vitaminokról,
táplálékkiegészítőkről, stb. www.antsz.hu az ÁNTSZ országos
nyilvános honlapja, itt nemcsak a táplálkozásról, hanem a betegségek
megelőzéséről, védőoltásokról is olvashattunk stb. Mind a két honlap
kifejezetten a lakosságnak íródik, közérthetően, tömören.
A zöldség, gyümölcs és általában az élelmiszerek vásárlásakor
érdemes körültekintőnek lennünk, és olyan helyről vásárolni,
amelyet ismerünk, vagy ahol megismerhetjük az élelmiszer
származási helyét. Az élelmiszer bizalmi áru. Akinek van
lehetősége otthon zöldséget, gyümölcsöt termeszteni az, ha teheti
éljen ezzel a lehetőséggel, mert így olcsó és egészséges
zöldségekhez, gyümölcsökhöz juthat.
Kerülni kell a magas cukortartalmú ételeket és a szénsavas
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üdítőket, amelyek nagy mennyiségű, hosszú távú fogyasztása
egészségtelen, megterheli az emésztőrendszert és elősegíti a
betegségek kialakulását.
SPORT HIÁNYA
+ EGÉSZSÉGTELEN TÁPLÁLKOZÁS =
43% KORAI HALÁL + 30-50 ÉV KÖZÖTT KIALAKULÓ
KRÓNIKUS BETEGSÉG
SPORT + EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS =
43% EGÉSZSÉG + ESÉLY AZ EGÉSZSÉGES TESTBEN
ELTÖLTÖTT ÖREGKORRA

Környezeti hatások, amelyeket bármelyikünk befolyásolni tud

Minden egyes általunk elkövetett szennyezés előbb-utóbb
visszajut a testünkbe. Ha eldobjuk a szemetet, ha nem kötünk rá a
szennyvízhálózatra, ha illegális permetezőszereket, gyomirtókat
használunk az a talajvízzel együtt eljut az ivóvizünkbe és az
ételeinkbe. A város belvízelvezető árkaiba dobott szemét, vagy az ott
használt gyomirtó szer eljut a városból kivezető árkokba, onnan
pedig az öntözőcsatornákba, végül pedig az öntözésre,
haltenyésztésre használt folyóvízbe.
KÖRNYEZETSZENNYEZÉS = 19% KORAI HALÁL
TISZTA KÖRNYEZET = 19% EGÉSZSÉG

KÖRNYEZETSZENNYEZÉS = MÉRGEZEM MAGAMAT,
A CSALÁDOMAT ÉS A VÁROS TELJES LAKOSSÁGÁT
Kiss Endre

A T ö r ö k Pá l R e fo r m á t u s Á lta lá n o s I s k o la h í r e i
A Török Pál Református Általános Iskola
hosszú évek óta igen nagy sikerrel szervezi elsős
tanulói számára az augusztusi iskola-előkészítő
foglalkozásokat. Ezek az alkalmak lehetővé
teszik, hogy a gyermekek az óvoda után
megismerkedjenek az iskola világával, a tanító
nénivel és egymással. Évről évre látjuk, milyen
sokat jelent ez a néhány nap a kisdiákok számára.
Ismerősként érkeznek szeptember elsején az
iskolába, örömmel, barátként köszöntik társaikat
és a tanító nénit.
Ebben az évben hozzánk hasonlóan az
önkormányzati iskolák is elkezdték ezeket az
alkalmakat. Az elmúlt esztendők után 2010.
augusztus 16-19-ig ismét megtartottuk iskolaelőkészítő foglalkozásainkat Munkácsy úti

épületünkben, ahol egy barátságosan berendezett
teremmel várta elsős tanítónk, Kalina-Bodó
Zsuzsa a gyermekeket. A tanulók gyorsan
összebarátkoztak egymással, és örömmel jöttek a
foglalkozásokra. Az utolsó napon sajnálattal
vették tudomásul, hogy véget ért az előkészítő, ők
továbbra is jönni szerettek volna.
Intézményünk saját tervezésű iskolatáskával
ajándékozott meg minden elsős kisdiákot. Öröm
számunkra, hogy könnyíthettünk a tanévkezdés
terhein, és mosolyt varázsolhattunk tizenhárom
gyermek arcára. Köszönjük a szülők bizalmát, és
kívánunk minden elsős kisdiáknak a városban
nyugodt, szeretetteljes iskolai légkörben eltöltött
eredményes tanévet!
Sipos Emese igazgató

A u tó s o k , f i g y e le m !
Szeptember 1-jén ismét megkezdődött a tanév, így a gyerekek, diákok ismét gyakrabban
vannak az utakon. A balesetek elkerülése érdekében közlekedjenek figyelmesebben!
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A tűzoltóság hírei

A kisújszállási tűzoltók az elmúlt hónapban 34 esetben vonultak.
Tűzeset 4 alkalommal, műszaki mentés 23 esetben, téves jelzés 3,
vaklárma 1 esetben volt. A tűzesetek avartüzek voltak, valamint egy
lakástűz Kenderesen.
A műszaki mentések során sok esetben kellett beavatkozni
lakóépületbe költözött méh- vagy vaddarázsraj eltávolításánál.
Sajnos volt közúti baleset is, ahol 3 személy sérült meg. Egy
személyt a mentőhelikopter szállított a helyszínről kórházba. Téves
jelzés 3 esetben volt, míg rosszindulatú vaklárma egy alkalommal.
Jön az ősz, a fűtési időszak. Kérjük, mindenki vizsgáltassa át
lakása fűtőberendezéseit, kéményeit, szellőzőit. A rosszul
karbantartott berendezések, elkormolódott kémények komoly
veszélyt jelentenek a házban élőkre. Fokozottan figyeljünk oda a
kályha körül elhelyezett tárgyakra a tűzveszély elkerülése,
minimálisra csökkentése érdekében!
Kellemes őszi napokat kíván a kisújszállási tűzoltóság állománya
nevében:
Mészáros Lajos pk

Köszönetnyilvánítás

Kisújszállás Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 2010.
augusztus 14-én rendezte meg a romanapot, mely programon a
gyermekeknek ügyességi vetélkedő és meseelőadás is volt. Az esti
órákban pedig kezdetét vette a cigánybál, ahol hangulatos élő zene
mellett birkavacsorát kínált önkormányzatunk a résztvevőknek. A
cigánybál jó hangulatban a hajnali órákig tartott. Megköszönjük
azon személyek segítségét, akik nagyban hozzájárultak a romanap
megrendezéséhez, valamint külön szeretném megköszönni a
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Közalapítványnak, Kisújszállás
Város Önkormányzatának, Demeter Jánosné és Ábri Lukácsné
képviselőknek, a Paja Hús Kft.-nek, Fülöp Gábornénak, dr.
Malatinszky Andrásnak, a Dekor Mini Áruháznak, a J. Urban Kft.nek, a Horváth Kft.-nek, a Kisúj Élelmiszerboltnak, Imre Endréné
vállalkozónak, a Zöldy Gyógyszertárnak és Bézi Lászlónénak segítő
támogatásukat.
Debreczeni Lajosné,
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke

Tájékoztatás
A 2008. évi személyi jövedelemadók 1%-ának felajánlásából a
kisújszállási Városi Ösztöndíj Alapítvány 62.408 Ft összegben
részesült, mely összeget 2009-ben teljes egészében a kisújszállási,
felsőoktatásban tanuló fiatalok támogatására fordított. A 2009. évi
személyi jövedelemadók 1%-ának felajánlása 57.960 Ft, melyet
alapítványunk továbbra is ugyanezen célra tervez fordítani. A
felajánlásokat alapítványunk nevében ezúton tisztelettel
megköszönöm.
Dr. Kiss Kálmánné kuratóriumi elnök

Hírek , p ro g r a m o k , a k t u a l i t á s o k:
w w w. k is u j s z a l l a s . h u

2010. szeptember 11.
K ö z h a s z n ú s á g i j e le n t é s
a Vá r o s i Ö s z t ö n d í j A la p í t v á n y
2009. 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 2009-ben 913.757 Ft bevétele és
907.775 Ft kiadása volt.
Az alapítvány bev étele:
480.000 Ft
önkormányzati támogatásból,
62.408 Ft
a magánszemélyek személyi jövedelemadója
1%-ának felajánlásából,
11.340 Ft
kamatbevételből,
360.009 Ft
földhaszonbérleti díjból.
A kiadás ból:
894.000 Ft-ot a főiskolai és egyetemi hallgatók
részére ösztöndíjként,
13.775 Ft-ot
pénzforgalmi jutalék és postaköltség címen
fizettünk ki.
2.) A Városi Ösztöndíj Alapítvány vagyona 2009. december 31-én 252.049
Ft. Ebből 230.000,- Ft tartósan lekötött betét, 22.049 Ft elszámolási számlán.
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 Pénzügyi és
Intézményi Osztálya segíti. Az alapítvány gazdálkodási feladatait a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya látja el.
Dr. Kiss Kálmánné kuratóriumi elnök

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata bontásra értékesíti az alábbi
ingatlanok felépítményeit:
1. Kisújszállás, Illéssy utca 3. szám alatti ingatlanon álló 126,50
m2 alapterületű áruház raktár,
2. Kisújszállás, Illéssy utca 1. szám alatti ingatlanon álló 1.
számú épület 57,89 m2,valamint a 2. számú épület 79,35m2
alapterületű üzem épületek,
3. Kisújszállás, Arany J. utca 6/a. szám alatti ingatlanon álló
105,09 m2 alapterületű ipartelepi épület.
Az elbontott épületekből kinyert újrahasznosítható építőanyagok a
pályázó tulajdonába kerülnek. A pályázó vállalja a bontást követő
tereprendezést, és az újra nem hasznosítható törmelékek,
hulladékok hulladéklerakó telepen való elhelyezését. A pályázat
tartalmazza a vállalási árat és a munka elvégzésének vállalási
határidejét. Benyújtási határidő: 2010. szeptember 24. 13 óra
(Polgármesteri Hivatal 23. számú iroda). A pályázatról bővebb
felvilágosítás Vatai Csabától az 59/520-231 telefonszámon
kérhető.
Vatai Csaba építéshatósági ügykezelő
FIGYELEM!

Tájékoztatjuk a Város Lakosságát, hogy a köztéri WC
2010. szeptember 1-jétől az alábbiak szerint tart nyitva:
hétfő-péntek: 700 - 1600,
szombat: 700 - 1200 óráig,
vasárnap: zárva.
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.

2010. szeptember 11.

Kisbíró
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17. oldal
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006. (III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 26.§-a értelmében üzlet, iroda és tárolás
céljára bérbe adja az alábbi ingatlanokat:
Kisújszállás, Kálvin u. 2. szám alatt lévő 4 darab 21-29 m2
alapterületű gázfűtéses üzlethelyiséget, minimálisan 22.180,Ft/hó-30.160,- 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.
A pályázatokat 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez
(5310 Kisújszállás, Kossuth L. út 74., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követően 7.30-16.00 óra közötti időpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása
2010. szeptember 20-án 9.00-10.00 óráig lesz a helyszínen.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a
tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát,
nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
Farkas Sándor
ügyvezető igazgató

Kisújszállás Város Önkormányzata nyílt árverésen értékesíti a
Kisújszállás, Nyár u. 19. (hrsz: 140)
(korábban Illéssy Sándor Szakközép- és Szakiskola tanműhelye)
793 m2 nagyságú, „kollégium” megjelölésű ingatlant.
Felépítmények alapterülete: 282,70 m2, állaga átlagos.
Megközelítése: szilárd, aszfalt burkolatú útról, gyalogos járda van.
Közmű bekötések: elektromos energia, ivóvíz, földgáz, szennyvíz,
csapadékelvezetés nyílt árokba.
Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 12.500.000.-Ft
Árverési előleg: bruttó 1.000.000.- Ft. A nyertes licitáló esetében az
árverési előleg foglalóvá alakul át. A nyertes pályázó a vételár
fennmaradó részét egyösszegben köteles megfizetni az eladó részére az
adásvételi szerződésben meghatározott határidőre.
Az árverésen érvényesen licitálni azok jogosultak, akiknek az
önkormányzat felé adó, adók módjára behajtható köztartozásuk, egyéb
tartozásuk (pl. bérleti díj) nincs.
Az árverésre a jelentkezést írásban kell benyújtani 2010.
szeptember 15-én 16 óráig a Polgármesteri Hivatal Építési és
Városüzemeltetési Osztályának címezve (5310 Kisújszállás,
Szabadság tér 1.) vagy személyesen leadni a Városháza I. emelet 23-as
irodájában. A jelentkezéshez szükséges formanyomtatványokat
ugyanitt lehet beszerezni.
Az ingatlan munkaidőben az alábbi telefonszámon történt előzetes
egyeztetést követően megtekinthető. A pályázatokkal kapcsolatos
további információ munkaidőben dr. Majtényi Erzsébet ügyintézőtől
kérhető az 59/520-241 telefonszámon.
Az árverésen csak azok a pályázók vehetnek részt, akik a fenti
határidőig írásban benyújtották az árverési jelentkezési lapot és
csatolták a szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, valamint befizették
az árverési előleget.
Az árverési licit lebonyolítása: 2010. szeptember 16. (csütörtök)
9.00 óra. Árverés helye: Városháza I. emelet 23. iroda.
Dr. Majtényi Erzsébet vagyongazdálkodási ügyintéző

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. (Kisújszállás, Kossuth L. u.
74.) bérbe adja a
Kisújszállás, Kossuth L. u. 74. szám alatt lévő nem lakás céljára
szolgáló 221 m2 alapterületű, külön bejárattal rendelkező „LAJ” raktár
megnevezésű helyiséget 72.000,- Ft/hó bérleti díjért.
A fenti helyiség jelenlegi állapotában bármilyen műhely, illetve
raktározási tevékenység folytatására alkalmas.
Az ingatlan 5 év meghatározott időre adható bérbe. Használatba
vételi díjat nem kell fizetni.
A fenti helyiség bérleti jogát pályázat útján lehet elnyerni. A
pályázók közül az részesül előnyben, aki a legmagasabb összegű
bérleti díj megfizetését vállalja.
A pályázatokat 2010. szeptember 17-én 16.00 óráig lehet
benyújtani írásban a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.-hez (5310
Kisújszállás, Kossuth L. út 74., Pf.: 46.).
Az ingatlan megtekinthető munkanapokon, telefonon történt
egyeztetést követően 7.30-16.00 óra közötti időpontban (telefon:
59/520-215).
A versenytárgyaláson csak az előzetesen és a fenti határidőig
írásban pályázók vehetnek részt. A pályázati licit lebonyolítása 2010.
szeptember 20-án 10.00-10.30 óráig lesz a helyszínen.
A pályázatnak tartalmaznia kell: a pályázó nevét, címét, a
tevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát, nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja.
Farkas Sándor ügyvezető igazgató

Kisújszállás Város Önkormányzata a 7/2006.(III.31.) sz.
önkormányzati rendelet 1. §. (2) bekezdés c.) pontja értelmében
bérbe adja az alábbi lakást:
Kisújszállás, Vörösmarty u. 47. fsz. 3. szám alatt lévő, 83 m2
alapterületű, 2,5 szobás, komfortos komfortfokozatú
lakásbérleményt minimális 29.000,- 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.
A pályázatokat 2010. szeptember 17-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, előzetes egyeztetést
követően 8.00-16.00 óra közötti időpontban a Kisújszállási
Városgazdálkodási Kft. képviselőjével (telefon: 59/520-210, 520215).
Farkas Sándor
ügyvezető igazgató
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Közhasznúsági jelentés
a Móricz Zsigmond DSE 2008. évi
gazdálkodásáról

2010. szeptember 11.

Közhasznúsági jelentés
a Móricz Zsigmond DSE 2009. évi
gazdálkodásáról

Bevételek:
7.174.512 Ft
Pénzmaradvány:
2.226.254 Ft
Gimnázium utalása:
1.787.334 Ft
Pályázat:
Megyei Önkormányzat:
30.000 Ft
Minisztériumok:
0 Ft
Wesselényi Alapítvány:
0 Ft
Támogatás:
SZJA 1%:
196.930 Ft
Adományok:
150.000 Ft
Tagdíjak:
Pártoló tagdíj:
Tagdíj:
45.000 Ft
Egyéb bevétel:
Költségtérítés:
0 Ft
Kamatbevétel:
26.038 Ft
Sítábori befizetések:
2.543.600 Ft
Értékesítés:
169.356 Ft
Kiadások:
5.787.828 Ft
Szakfeladat ellátás:
Oktatás, verseny előkészítés:
1.575.955 Ft
Versenyek lebonyolítása:
530.161 Ft
Sítábor szervezése:
3.194.050 Ft
Egyéb költség:
Irodaszer, postaköltség:
2.920 Ft
Bankköltség:
47.569 Ft
Anyagköltség:
313.803 Ft
Tárgyi eszközbeszerzés:
123.370 Ft
2008 évi maradvány:
1.386.684 Ft
Az állami költségvetésből a Móricz Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégiumtól kaptunk támogatást, melyet a versenyek
előkészítésére és lebonyolítására használtunk fel. Az SZJA 1%-át a DSE célja
szerinti feladatokra költöttük el. A DSE tisztségviselői a vezetőségben kifejtett
munkájukért díjazásban nem részesültek. A Diák Sport Egyesület célja a tanórán
kívüli sportolási lehetőségek biztosítása, a diákolimpiai és szakosztályi
bajnokságokon való eredményes részvétel, versenyzés, táborozás feltételeinek
megteremtése.
A fenti közhasznúsági jelentést a DSE közgyűlése elfogadta, a Móricz
Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
honlapján nyilvánosságra hozta a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi tv.
5§ b) pontja alapján.
Köszönjük felajánlásaikat, segítségüket várjuk a jövőben is!
Számlaszámunk: 19227629-1-16
Rehócsin Mária DSE Elnök

Bevételek:
5.569.058 Ft
Pénzmaradvány:
1.386.684 Ft
Gimnázium utalása:
1.075.392 Ft
Pályázat:
Megyei Önkormányzat:
30.000 Ft
Minisztériumok:
0 Ft
Wesselényi Alapítvány:
120.000 Ft
Támogatás:
SZJA 1%:
126.092 Ft
Adományok:
100.000 Ft
Tagdíjak:
Pártoló tagdíj:
Tagdíj:
408.000 Ft
Egyéb bevétel:
Költségtérítés:
0 Ft
Kamatbevétel:
42.093 Ft
Sítábori befizetések:
2.280.795 Ft
Értékesítés:
0 Ft
Kiadások:
4.214.219 Ft
Szakfeladat ellátás:
Oktatás, verseny előkészítés:
1.593.500 Ft
Versenyek lebonyolítása:
36.405 Ft
Sítábor szervezése:
2.070.135 Ft
Egyéb költség:
Irodaszer, postaköltség:
7.177 Ft
Bankköltség:
42.270 Ft
Anyagköltség:
367.042 Ft
Tárgyi eszközbeszerzés:
97.690 Ft
2009 évi maradvány:
1.354.839 Ft
Az állami költségvetésből a Wesselényi Miklós Közalapítványtól kaptunk
támogatást, melyet a versenyek előkészítésére és lebonyolítására használtunk fel.
Az SZJA 1%-át a DSE célja szerinti feladatokra költöttük el. A DSE
tisztségviselői a vezetőségben kifejtett munkájukért díjazásban nem részesültek.
A Diák Sport Egyesület célja a tanórán kívüli sportolási lehetőségek biztosítása,
a diákolimpiai és szakosztályi bajnokságokon való eredményes részvétel,
versenyzés, táborozás feltételeinek megteremtése.
A fenti közhasznúsági jelentést a DSE közgyűlése elfogadta, a Móricz
Zsigmond Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
honlapján nyilvánosságra hozta a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi tv.
5§ b) pontja alapján.
Köszönjük felajánlásaikat, segítségüket várjuk a jövőben is!
Számlaszámunk: 19227629-1-16
Rehócsin Mária DSE Elnök

Kisújszállási Egészségügyi Alapítvány
Közhasznúsági beszámolója
a 2009. évről

A hulladéklerakó téli nyitva tartása

Bankszámla nyitó egyenlege:
578.614 Ft
Bevétel:
- kamat
27.055 Ft
- SZJA 1%
78.313 Ft
Összes bevétel:
683.982 Ft
Kiadás:
- banki költségek 10.500 Ft
Záró egyenleg:
673.482 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, a kuratórium elnöke

Október 1.- március 31. között
hétfőtől péntekig 700 - 1600
szombaton: 700 - 1400
vasárnap és ünnepnap: zárva

A kisújszállási hulladéklerakóra komposztálható
hulladékot (gallyat, falevelet, fűnyesedéket stb.) lehet
díjmentesen elhelyezni. Az inert hulladékok (beton, tégla,
cserép, vegyes építési törmelék, vályog és föld)
elhelyezéséért 1 Ft/kg + 25% ÁFA díjat kell fizetni.
A NYITVA TARTÁSI IDŐN KÍVÜL
NEM ÁLL MÓDUNKBAN HULLADÉKOT ÁTVENNI!
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.
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HORVÁTH TANYA, 2010. SZEPTEMBER 17-18-19.
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SZEPTEMBER 17., péntek

Ünnepi felvonulás a városban
Útvonalak: Határ út - Vásár utca - Kálvin út - Arany János
utca - a Városháza parkja - Kossuth út - Határ út Kun emlékpark
Ünnepélyes megnyitó
Megnyitja: Kecze István polgármester
A Kun emlékpark újabb fafaragásainak, népi
iparművészek által faragott lókikötőknek az átadása
Beszédet mond: Illéssy Ádám nagykunkapitány
A résztvevők és támogatók közös vacsorája
SZEPTEMBER 18., szombat

Nemzetközi lovasíjász verseny 2010-es őszi fordulója
A Kun Viadal lovas harci versenye:
csatacsillag, szablya és kelevéz használatának bemutatója
Eredményhirdetés, a Kun vitézi cím és a Kunszövetség
Sudár István-emlékdíjának az átadása.
A díjat átadja: Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter
Lovasbirkózás a Nagykun Lovasbirkózó bajnok
címért
A bajnoknak járó díjat átadja: Kovács Sándor,
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzatának
alelnöke
Nagykun mulatság: muzsika a jurta körül
SZEPTEMBER 19., vasárnap

A fogatok technikai megbeszélése
Kunsági ízek és kölesételek főzőversenye
Zöldségkupa
Fogatok ünnepélyes bevonulása,
a Tóth János emlékverseny megnyitója
Köszöntőt mond: Illéssy Ádám nagykunkapitány
Póni- és kettesfogathajtók akadályversenye
Malacfogó verseny (12 év alatti gyermekek részére)
Szünet
Zöldségkupa termésverseny eredményhirdetése
Póni- és kettesfogathajtók vadászhajtása
Malacfogó verseny
A fogatok ünnepélyes bevonulása, eredményhirdetés
Tombolahúzás, a tombolán élő állatokat sorsolunk ki
Fődíj: egy csikó
A rendezvény ideje alatt ételről, italról
a Horváth-kert Vendéglő gondoskodik.

19. oldal

Kapcsolódó rendezvények

SZEPTEMBER 19., vasárnap

Szüreti mulatság a fogathajtó pálya mögötti kerekerdőn
Szervező: Nagycsaládosok Egyesülete
Zöldségkupa
Rendező: Kisújszállási Lövészklub
Kézművesek kirakodóvására
Sakkszimultán játék
Szalmafonók bemutatója és vására
Rendező: Országos Szalma- és Csuhéfonók Egyesülete
A rendezvény fővédnöke:
Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter
A rendezvény védnökei

Kecze István, Kisújszállás polgármestere
Kovács Sándor, Jász-Nagykun-Szolnok Megye
Önkormányzatának alelnöke
Illéssy Ádám nagykunkapitány
Támogatóink

Kisújszállás Város Önkormányzata
Kunszövetség
Nagykun Hagyományőrző Társulás
Városvédő és -Szépítő Egyesület, Kisújszállás
Művelődési és Ifjúsági Központ, Kisújszállás
Kisújszállási Városgazdálkodási Kft.,
Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség, Budapest
Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkormányzata
Nagykun Nádor Huszár Bandérium, Kisújszállás
Horváth-kert Vendéglő, Kisújszállás
Horváth László, a kunok nagykövete
Kedves Kisújszállásiak!

A Kisújszállási Lövészklub hagyományosan a Kun Viadal
vasárnapján hirdeti meg a Zöldségkupát. Célunk, hogy a
kiskerttulajdonosok ősszel bemutathassák büszkeségeiket, és
díjazhassuk is a legszebb, legnagyobb terméseket. Kérjük, hozzák
el ezeket, mutassák meg egymásnak, beszélgessenek a
termesztési fogásokról, gyönyörködjenek a termésekben! Jöhet
kicsi és nagy, fiatal és idős - a kertészkedés kortól független
hasznos időtöltés.
Kategóriák:
Tökfélék
Paprika, paradicsom
Gyökérzöldségek
A zöldségeket a jegypénztárban vasárnap délelőtt leadhatják, ott
mérlegre tesszük azokat, kiállítjuk, majd a hajtóverseny végén
eredményt hirdetünk. A terméseket utána tulajdonosaik
hazavihetik.
Hornyák János elnök

20. oldal

Kisbíró

2010. szeptember 11.

VÁLTOZÁS A TÜDŐSZŰRÉS
SZABÁLYAIBAN

 JULCSI ÜVEG AJÁNDÉK
Kisújszállás, Széchenyi u. 1.



(A régi Gólya Gyógyszertár helyén, a Református templommal szemben)

 Üveg: poharak, kancsók, vázák, sakk, dísztárgyak
 Vendéglátós: poharak, kiegészítők
 Porcelán: kompótos, süteményes, étkészletek
 Kristály: poharak, vázák, bonbonierek
 Címeres: bögrék, tálak, táblák, órák
 Üzletünkben gravírozást vállalunk.
Nyitvatartás: hétfő-péntek: 8.00 – 12.00, 14.00 – 18.00,
szombat: 8.00 – 12.00

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 2010. október 9-én, szombaton jelenik
meg. Lapzárta 2010. október 1-jén, pénteken 12.00 órakor. Cikket a
Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni. Lehetőleg
elektronikus adathordozón vagy a tan.eszter@kisujszallas.hu e-mail
címre juttassák el az írásokat. (Szerk. KE)

2010. szeptember 8-án tájékoztatást kaptunk a Hetényi
Géza Kórház és Rendelőintézettől, hogy a tüdőszűrés
központi szabályzása megváltozott. A változások:
• A 30. életév betöltése eddig naptári évre vonatkozott.
Most naptári napra kell vizsgálni, azaz csak annak
kötelező és ingyenes a szűrés, aki a szűrés előtti napon
betöltötte a 30. életévét.
• A 30 év alattiaknak 838.-Ft-ot kell a helyszínen kapott
csekken befizetniük, azonban a szűréshez beutaló is
szükséges.
• A 18 év alattiaknak a beutaló és a csekk mellett
szükséges egy, a szűrés helyszínén kérhető szülői
beleegyező nyilatkozat kitöltetése is.
Kiss Endre
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