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KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Süsü, Kisbíró és egy kis helytörténet
Mi az, ami e három elnevezést összekapcsolja? – kérdezheti az
Olvasó. Válaszunk: az 5. Országos Városmarketing Díj, illetve az
e pályázaton elnyerhető „Városmarketing Gyémánt Díj 2019”
védjegy, a városmarketingben a „szakmai kiválóság” védjegye.
Ezt a Magyar Marketing Szövetség mint országos szakmai
szervezet adományozza eredményes marketingtevékenység
elismeréseként. Ebben nyertük idén három pályázatunkkal. Azért jelentenek örömöt nekünk ezek az elismerések, mert szakmaimegmérettetésen alapulnak, nyertesei a „szakmai kiválóság”védjegyét viselhetik. Sajátos pályázati rendszerben zajlik amegmérettetés, a pályamunkákat szakmai zsűri értékeli, enneksorán több szempontból vizsgálja a marketingmunkahatékonyságát és hatásosságát, azt, hogy mennyire segíti elő egy-egy település ismertségét és elismertségét. Szakmai szempontbólértékelik az ezek érdekében megvalósított sikeresmarketingmegoldásokat, projekteket, rendezvényeket. Tegyükhozzá: maga az Országos Városmarketing Díj mint szakmai fórum isnöveli a pályázók ismertségét. Idén mi a következő című projektjeinkkel pályáztunk: Itt van Süsü!
– Csukás-kötődések Kisújszálláson; 25 éves a Kisbíró, a
kisújiak helyi hírforrása és Mesél a város – Kisújszállás
krónikája a Helytörténeti füzetekben. Közülük az első projekttela „városmárka, városimázsépítő nem-marketing tel-
jesítmények, értékek (indirekt marketing)” kategóriában, amásik kettővel pedig a belső kommunikáció kategóriábanmérettettük meg sikeresen városmarketing munkánk egy-egyterületét.Az Itt van Süsü! című pályázatunkban azt mutattuk be, hogyan,milyen formákban és módokon jelenvaló városunkban CsukásIstván Kossuth-díjas író-költő, meseíró, aki városunkban született,itt töltötte gyermekkorát. Szeretnénk, ha az ő meséi, írásaiKisújszállás városimázsának részei lennének, ennek érdekében mártöbb lépést tettünk. Elkészíttettük a hajdan városunkban éltBagaméri Mihály (1890-1950) fagylaltos szobrát, Pom Pominstallációját, nyaranta Bagaméri Fesztivált rendezünkgyermekeknek, tavaly nyáron az országban egyedülálló Süsüjátszóteret létesítettünk. Ezt mutattuk be pályázatunk keretében,érzékeltetve, hogy egy folyamat egyik örömteli, fontos eseményérőlvan szó. Az előkészületekről, a játszótér avatásáról, a gyermekekbevonásáról szóltunk – ugye, emlékeznek még olvasóink arra,mekkora örömujjongás kísérte a játszótér megnyitását…?Engedtessék meg elmondanom, hogy kevéssel e pályázati futamidő

után újabb Csukás-emlékhely létesült városunkban: a költő hajdaniszülői házának állított emléket a Kisújszállási Városvédő és -SzépítőEgyesület. A 25 éves a Kisbíró, a kisújiak helyi hírforrása címűprojektünkben a hírlevél szerkesztői munkájáról szóltunk.Városunkban 1992. január 11-én jelent meg először e hírlevél. Acímoldalán közölt polgármesteri köszöntőben ezt olvashattuk:
„Lakossági fórumok, körzeti beszámolók, képviselői interpellációk
tanúsítják, hogy a város közönsége több ismeretet szeretne szerezni
városunk életéről, önkormányzata munkájáról.” Erre lett válasz aKisbíró, mely mostanra már bőven negyedszázados múltra tekintvissza. Úgy tapasztaljuk, merjük remélni, hogy az időközben ’kinyíltvilághálók’, az „információs forradalom” idején is igénylik a lakosoka hagyományos, ezen belül a helyi sajtót annak különféle, elsősorbanhelyi aktualitású, objektív és hiteles információival. A Mesél a város – Kisújszállás krónikája a Helytörténeti
füzetekben című pályázatunk eredményességének azért örülöknagyon, mert e könyvsorozat a maga csendes voltával egy, akisújszállásiak számára mérhetetlenül nagy értékre irányítja rá afigyelmünket. Arra a könyvsorozatra, amelynek kötetei 1995 ótavárosunk történetének egy-egy fontos területét dolgozzák fel. Ajelenleg 40. köteténél tartó sorozatban a legtöbb könyv a helyi civilszervezetekről szól, mennyiségében a történelmi eseményekkövetik, például a világháborúk és forradalmak, amelyekből már hétkötet jelent meg. Aztán jönnek a mennyiségi sorrendben az irodalmitémák, a népi élet egy-egy területe, vannak családtörténetek, determészettel kapcsolatos kötetek is. Városunk arculatánakmeghatározó szellemi termékei, legtöbbjük értékes alkotásokhordozója, egyszerű, letisztult formában. A város lakosai írják ebbena saját történelmüket, sorsukat, emlékeiket. Mondhatjuk azt is, hogyígy építi ez a nagykunsági kisváros a jövőjét. A pályázatok összegző értékelése kategóriánként a következő:„Kisújszállás Város Önkormányzata a 2019-es pályázati időszakbaneredményes, az értékelési kritériumoknak megfelelő, a szakmaizsűri által színvonalasnak értékelt városmarketing tevékenységetvégzett. A Magyar Marketing Szövetség, valamint a pályázattárskiíróinak célja, hogy a sikeres, hatékony marketingmegoldásokelismerésével és azok széles körű népszerűsítésével hozzájáruljonaz igényes, szakmailag helyes gyakorlat elterjedéséhez.” Epályázatokkal elindultunk egy még eredményesebbvárosmarketing ismertség és elismertség felé. 

Kecze István polgármester
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Az európai parlamenti választások eredményérőlA 2019. május 26-án lezajlott európai parlamenti képviselő-választás – még nem hivatalos – eredményétországos és városi szinten a következő táblázatok mutatják be. (Forrás: www.valasztas.hu)

Dr. Szél András aljegyző
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A 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓLPályázatainkról

Hírek,  programok,  aktual i tások:
www.kisujszal las .hu

Folyamatosan zajlanak városunkban az európai uniós támogatással ésönkormányzati forrás bevonásával megvalósuló beruházások. Ezútonszeretnénk hírt adni a projektek jelenlegi állásáról. 
A Városháza épületének felújítása az ütemezésnek megfelelőenhalad, a belső udvar felőli tetőfelületre felhelyezték a napelemeket,amelyek csökkentik majd a villamosenergia-fogyasztás mértékét. Azenergetikai megtakarításokhoz járul hozzá továbbá a már elkészültfűtéskorszerűsítés a rendőrség épületrészében, valamint apadlásfödém szigetelése. Jelenleg is zajlik a beruházás egyikleglátványosabb része, a homlokzati nyílászárók cseréje, valamint ahomlokzatfelújítási munkálatok. A Szociális Otthon területén is megfelelő ütemben haladnak akivitelezési munkák. A kétszintes Pavilon épület belső felújításimunkái elkészültek, a külső, szigetelési munkák és a bővítményépítése folyamatban van, melynek eredményeként a lift építése és azakadálymentes fürdőszobák kialakítása is hamarosan meg fogtörténni. Az új, 350 adagos főzőkonyha kialakítása is egyrelátványosabb, befejeződött a válaszfalak építése, vakolása, jelenleg apadló szigetelési munkálatai folynak, hamarosan pedig elkezdődnek agépészeti szerelési munkálatok, amelyek a konyha működésénekalapjait biztosítják.

Május végén az Északi ipartelepen is elkezdődtek a kivitelezési
munkálatok. A területen két kivitelező dolgozik, az RST 2000 Kft. aközvilágítás kiépítését végzi, miközben a D-Profil Kft. az ivóvíz- ésszennyvízrendszer építését, valamint az útfelújítási munkálatokatvalósítja meg.A Rákóczi 16. számú épület felújítása az ütemezésnekmegfelelően halad. Mint ahogyan arról már hírt adtunk, folyamatosan

lehet pályázni a lakások bérlésére, aminek pontos feltételeiről ahonlapunkon olvashatnak. A beköltözésekre várhatóan 2019szeptember elején kerül sor.
Dr. Nagy Tünde pályázati referens 

Ismét eltelt egy év, a 2018. év gazdálkodásáról szóló beszámolót amájusi ülésen fogadták el a képviselők 3,5 milliárd forint bevételi, 2,4milliárd forint kiadási teljesítéssel és 1,1 milliárd forintosmaradvánnyal. A maradvány célhoz kötött forrásként a következőévekre áthúzódó fejlesztések kiadásainak fedezetét biztosítja. Denézzünk egy kicsit a számok mögé:
BEVÉTELEKAz önkormányzat két fő bevételi forrása, amelyekből a kötelezőfeladatait finanszírozni tudja, a helyi közhatalmi bevétel és a központitámogatás. A központi támogatás a költségvetés főösszegénekmindössze 9,5%-a, ezért az önkormányzat törekszik arra, hogy azállami támogatásokat minél több saját bevétellel kiegészítse. Aközhatalmi bevételek az állami támogatásokkal közel megegyezőarányban vannak jelen a költségvetésben, a teljesítés adata azeredetileg tervezett előirányzatot 95 millió forinttal haladta meg. Fontos kiemelni, hogy a helyi lakosok és vállalkozások fontosnaktartják a városfejlesztési célokat támogatni, 2018-ban közel 3 millió

forint folyt be az Önkéntes Városfejlesztési Alapba.

KIADÁSOKA működési kiadások 44%-át a személyi juttatások és járulékokkiadásai, 42%-át a dologi kiadások teszik ki. A pénzeszköz-átadásokra,támogatásértékű kiadásokra, kölcsönökre a működési kiadások 12%-át fordítottuk. Az ellátottak pénzbeli juttatásaként kifizetett összegaránya 2%.Fejlesztésekre 381 millió forintot fizettünk ki, az összes kiadás15%-át. A 2018. évben megvalósult, és a műszaki átadások ismegtörténtek Kisújszállás, a zöld város, a kerékpáros fejlesztés, aBetyár–Veres Péter utca felújítása projektek esetében. Az ivóvíz- ésszennyvízszolgáltatás fejlesztését saját forrásból finanszíroztuk,pályázati támogatással eszközöket vásároltunk a közmunkaprogrammegvalósításához. Folyamatban van, és a 2019. évre áthúzódik a Térségi OperatívProgramok pályázatainak és vis maior támogatással megkezdettberuházások, felújítások megvalósítása. A Kisújszállási MűvelődésiKözpont és Könyvtár és a Polgármesteri Hivatal működéséhezelengedhetetlenül szükséges számítástechnikai és szakmai eszköz,berendezési és felszerelési tárgy beszerzésére is sor került. AKisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár 2,6 millió forintotköltött fejlesztésre közművelődési érdekeltségnövelő támogatással, aPolgármesteri Hivatalban 4 millió forint összegben került sornagyértékű eszközök beszerzésére.Az elmúlt év gazdálkodása legnagyobb eredményének tartjuk, hogyaz önkormányzatra háruló többletfeladatok, a minimálbér és garantáltbérminimum emelésével járó többletköltségek és a szűkülő
finanszírozás ellenére nem volt szükség folyószámlahitel
felvételére, a kötelező feladatok ellátása zökkenőmentes volt,
likviditási problémák nem jelentkeztek. A kötelező feladatokellátásán túl az önkormányzat a lehetőségeihez mérten támogatta afelmerülő lakossági igényeket és a civil és sportszervezetekműködését, rendezvényeit is. 

Bögös Katalin osztályvezető
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Lakossági fórumok 2019. 

A víz- és szennyvízszolgáltatásról

Különösen fontos ez az elmúlt hetekre jellemző csapadékosabbidőjárás miatt is. A közterületen lévő árkok, folyókák, átereszek
tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának
biztosítása - az ingatlan előtti szakaszra terjedően - az ingatlan
tényleges használójának kötelessége. Járműbehajtók átereszeineképítése, karbantartása és tisztántartása minden esetben ugyancsak azingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.A csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett (kommunálisszennyvizet, olajos, vegyszeres stb.) vizet, állattartás hulladékaittartalmazó - akár előkezelt, akár tisztított - vizet bevezetni, eldugulásvagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot,papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot stb.) szórni,beleönteni, beleseperni vagy bevezetni szigorúan tilos! Azösszegyűjtött kerti hulladékokat, ágakat, egyéb szemetet se avízelvezető árokba helyezzük el, hanem ezeket újrahasznosításilehetőségeinek megfelelően kezeljük. Nem elegendő azonban az árkokrendszeres kaszálása, hanem szükséges a kaszálék és hordalékfolyamatos eltávolítása, valamint az átereszek tisztítása is, ami szinténaz ingatlan tulajdonosának feladata. Kerüljük el azonban a
burkolatlan, a növényzettel borított árok gyomirtószerrel történő
növényzetmentesítését, mert a heves esőzések jelentős mennyiségűiszaphordalékot hordhatnak ki az árkokból, feliszapolódásokat okozvaa rendszer alsóbb elemeinél. A gondozatlan árok - annakfeliszapolódása miatt - keresztmetszete lecsökken, így képtelen elegettenni rendeltetésének. Kérjük Önöket, hogy a problémák megelőzésének érdekébenellenőrizzék az ingatlanuk előtt található árkok és átereszek állapotát,és szükség esetén gondoskodjanak a tisztításáról.

(Szerk.)

Figyeljünk a vízelvezető árkok,
átereszek állapotára!

Kövessen minket
a Facebookon!

Naprakész hírek,  aktual i tások várják Önöket
Kisújszál lás  város

hivatalos  facebook oldalán:
www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

A Képviselő-testület a május 30-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést avíz- és szennyvízszolgáltatás 2018. évi tapasztalatairól és a 2019-estervekről a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. által benyújtottbeszámoló alapján. A Képviselő-testület megállapította, hogy azegészséges ivóvízellátás, valamint a szennyvízelvezetés és -kezelésKisújszálláson biztosított, és felhívta a szolgáltató figyelméta következő tevékenységek hatékonyabb, pontosabb ellátására:- Munkagödör visszatemetése során átázott, vizes, nedves földet nehasználjanak és tömörítsék a földet a visszatemetéskor.- Az útburkolat-felbontások végleges helyreállítását a felbontást követően ésszerű határidőn belül végezzék el, megelőzvea baleseteket és az útszerkezet károsodását, ezáltal csökkentvea helyreállítási költségeket.- A szivattyúfelújítási átalányszerződést az előzetes egyeztetéseknekmegfelelően kössék meg.- A közszolgáltatások díjának önkormányzati támogatását automatikusan jelenítsék meg az érintett fogyasztók számláin.Kocza Imre, a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. főmérnökénekmegítélése szerint az önkormányzat és a szolgáltató közötti kapcsolatjó, és a tervezett, pályázati forrásból megvalósítani kívánt felújítások akiegyensúlyozott és jó minőségű feladatellátást szolgálják.A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a víztorony és aszennyvízkezelő telep felújítására, vonalas létesítmények biztonságosüzemeltetése érdekében, melyekről várhatóan júniusban dönt azInnovációs és Technológiai Minisztérium. Eredményes pályázat eseténa felújításokat még idén megvalósítja önkormányzatunk aszolgáltatóval karöltve. 
Dr. Varga Zsolt jegyző

Idén április 1. és 4. között, valamint április 8. és 11. között kerültekmegrendezésre a lakossági fórumok. A fórumokat követően azonnalmegkezdődött az elhangzott felvetések feldolgozása, a szükségesintézkedések számbavétele. Ennek eredményeként született meg „a
lakossági fórumokon elhangzottakról, a felvetésekkel kapcsolatos
intézkedések ütemezéséről” szóló tájékoztató, amelyet képviselő-testületünk a 2019. május 30-ai ülésén tárgyalt. A tájékoztatómellékleteként a tavalyi lakossági fórumokon elhangzottproblémákkal és felvetésekkel kapcsolatos intézkedéseket isrészletesen bemutattuk.  

A lakossági fórumokon elhangzott felvetésekkel, problémákkal
kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy több esetben ezen cikk
megjelenéséig már megtörténtek, illetve jelenleg is folyamatban
vannak a szükséges intézkedések. Erre példa a Nagy Imre utcán, ajárdára benőtt cserje kivágása, de épület állagával kapcsolatosbejelentést is továbbítottunk az ügyben eljárni illetékes hatóság felé,arra is volt példa, hogy a lakost hivatalos levélben tájékoztattuk azáltala, a fórumon feltett kérdéseivel kapcsolatban. Nyilvánvaló, hogy hangoztak el olyan problémák is, melyekmegvizsgálása és annak forrásigénytől függő megoldása több időt isigényel, de vannak olyan – főleg a bel- és csapadékvíz-elvezetőrendszerrel kapcsolatban elhangozott – problémák is, amelyek tartós,végleges megoldásához elősorban a pénzügyi forrást kellmegteremteni, aminek érdekében önkormányzatunk mindenerőfeszítést megtesz. A fórumok esetében az egyik tanulság, hogy sokszor olyanproblémák, bejelentések is elhangzottak, melyekkel nem célszerűmegvárni a fórumokat, hanem azokat azonnal be kell jelenteni aKisújszállási Polgármesteri Hivatalban, vagy az illetékes hatósághoz,közműszolgáltatóhoz stb., hiszen sok esetben csak így lehethatékonyan intézkedni és megoldani az adott problémákat. Azt iskijelenthetjük, hogy számos kérdésben a felvetés előtt már intézkedetta polgármesteri hivatal, észlelve a problémákat. Az idei év tapasztalataialapján az is elmondható, hogy kiemelkedően magas volt azon
felvetések száma, amelyek a kül- és belterületen tapasztalható
illegális hulladéklerakásokkal, a gyorshajtással, vagy éppen a
járdán kerékpárral történő közlekedéssel kapcsolatosak. Ezen – anem megfelelő lakossági magatartásra visszavezethető – problémák isazok közé tartoznak, amelyeket az önkormányzat és a polgármesterihivatal már korábban is észlelt, éppen ezért folyamatosak azellenőrzések és az intézkedések az illetékes hatóságokkal (pl.:rendőrség) együttműködve. Nem túlzás kijelenteni azonban azt,
hogy ezek megelőzése érdekében a legtöbbet pont a lakosok
tehetnék azzal, ha nem dobálnák szét az utcákon a szemetet, vagy
nem hordanák ki a város határába a hulladékot, illetve a KRESZ
szabályait betartva közlekednének. Számos észrevétel hangzott el ahulladékszállítási közszolgáltatással kapcsolatosan is, amelyeketszintén folyamatosan jeleztünk és jelzünk a közszolgáltatónak alakossági panaszoktól függetlenül is.

Pintér Gyula közszolgáltatás-szervezési ügyintéző
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Gyorsabban érhetnek a helyszínre
a kisújszállási mentősök

Még lehet nevezni...

Aki időt nyer, életet nyer. Fokozottan igaz a mondás azokra ahivatásokra, amelyekben az emberi élet mentésével foglalkoznak.Kisújszállás Város Önkormányzata, az elmúlt években több ízbentámogatta a kisújszállási mentőállomás munkáját közvetetten azOrszágos Mentőszolgálat Alapítványán keresztül. Az adományokfelhasználásával javult a mentőautók technikai felszereltsége és többspeciális, a mentés során használható gyógyszer és kötszerbeszerzésére nyílt lehetőség.Idén közvetlenül a kisújszállási mentőállomás vezetőjének kéréséthallgatta meg a képviselő-testület. Régóta szeretnék, ha amentőállomás nagykapuja automatikusan működtethető lenne,ezáltal lerövidülne az az idő, amely alatt a mentőautó elhagyjaállomáshelyét, és javulna a vagyonbiztonság a mentőállomáson.A képviselő-testület döntése értelmében elkészül a mentőállomásnagykapujának megerősítése, és a nagykapura felszerelésre kerülegy ipari, nagy igénybevételre tervezett, távmüködtetésű nyitóberendezés, ami lehetővé teszi, hogy a kapu 30 másodpercen belülkinyíljon. A kivitelezést a Kisújszállási Városgazdálkodási NonprofitKft. végzi. A munka elkészülte után Kisújszállás Város Önkormányzatatámogatási szerződés keretében adja át a megújult kaput azOrszágos Mentőszolgálat részére.Köszönjük mentőseinknek azt a munkát, amellyel nap mint napsegítik a lakosságot, nemegyszer életet mentve!
Dr. Szél András aljegyző

Szeretettel vár
a 2019/2020-as tanévben

az Illéssy Sándor Baptista Középiskola
(5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A)

A következő tanévben iskolánk
az alábbi képzési formákra vár tanulókat:

Felnőttoktatásban induló képzéseink,ha a jelentkezők létszáma eléri a 24 főt: - Érettségi megszerzésére irányuló szakközépiskolaa 12-13. évfolyamon iskolai rendszerű képzésben,államilag elismert szakképesítést szerzettek számára.- CNC gépkezelő (esti tagozaton 0,5 tanév, nappali tagozaton1 tanév) (szükséges szakmai előképzettség: gépi forgácsolóvagy gépgyártás-technológiai technikus vagy fémforgácsolószakképesítés)
Szakképzés (2 év) érettségivel vagy

gimnáziumi/szakgimnáziumi 10 osztállyal rendelkezők
számára, ha a jelentkezők létszáma eléri a 12 főt: Szociális gondozó és ápoló* / Gépi forgácsoló* /Eladó* / Cukrász / Pincér 

Szakgimnázium (4+1 éves; érettségi és 2 szakmai
végzettség) általános iskolát végzettek számára: Kereskedelem ágazatban: eladó és kereskedő kimenetekkel.

Szakközépiskola (3 év) általános iskolát végzettek számára,
majd választás alapján 2 év alatt érettségi: Eladó* / Gépiforgácsoló* / Pincér (*akár havi 35.000 Ft-os ösztöndíjjal)

Elérhetőségeink: Tel: 06-59/321-329; e-mail:illessy@illessy.sulinet.hu; web: illessy.baptistaoktatas.hu
A világhírű film színpadi változata a budapesti Játékszínelőadásában. A megható történet egy különös pár – egy kerekesszékreítélt arisztokrata és ápolója, a külvárosi szegénynegyedben élő,börtönviselt fiatalember – őszinte barátságról, előítéletekkelleszámoló kapcsolatáról szól. A bőrszín nem számít. Jegyvásárlás és
-foglalás: 30/790-1286, 59/886-928/5, info@vigadokisuj.hu.

Idén hetedik alkalommal hirdettük mega „Virágos Kisújszállásért” versenyt,melyre most meghosszabbítottuka jelentkezési határidőt 2019. június 15-ig. Városunk önkormányzata idén is csatlakozott 
„A legszebb konyhakertek” című programhoz,melynek célja a kertészkedés népszerűsítése.

A felhívásra június 15-ig lehet jelentkezni.A versenyfelhívások és a jelentkezési lapok átvehetők a Városháza portáján,  a Kisújszállási MűvelődésiKözpont és Könyvtár épületeiben,továbbá letölthető a www.kisujszallas.hu honlapról. 
(Szerk.)



6. oldal Kisbíró 2019. június 8.

A Nagykun Baptista Oktatási Központ
Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola Tagintézményének legsikeresebb diákjai

Az iskola II. korcsoportos fiú- és lánycsapata a Diákolimpián

Az ének-zenei tehetségműhelyének
felsős zenei tagozatos Énekegyüttese 

A nyertes csapat a Fashion Dance Start C kategóriában

Kreatív emlékekA NABOK Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium
Tagintézménye Kreatív emlékek címmel az Emberi ErőforrásTámogatáskezelő által meghirdetett, „A hazai és határon túliművészeti tehetséggondozó programok támogatása” című NTP-MŰV-18 kódszámú pályázati program keretében1.000.000 Ft támogatásban részesült. A program során a tanulók számtalan lehetőségetmegtapasztaltak tehetségük megmutatására, fejlesztésére. Agrafikai ábrázolás, festés, készítés komplex vizuális és művészetiélményt biztosított. Bővült a tanulók vizuális és kézművesismerete, fejlődött kézügyességük. A vizualitás segítségével ismegmutathatták gondolataikat.A könyvművészet és a fotózás történetének áttekintése, agrafika, a festés, a scrapbook-készítés mind olyan alkotótevékenység, amelyben a tanulók örömmel vettek részt, ésönkifejezésből fakadó alkotásokat hoztak létre.

Molnárné Bucsai Ildikó

XXVII. Kárpát-medencei Teleki Pál
Földrajz-Földtan országos verseny

Szabó Rita 7. c osztályos tanuló azEszterházy Károly Egyetem általszervezett XXVII. Kárpát-medenceiTeleki Pál Földrajz - Földtan országosverseny döntőjének 2., a terep-
gyakorlat 1. helyezettje. Díja egyegyhetes tehetségtábor, melyetKárpátalján szerveznek. Felkészítőtanára Molnárné Bucsai Ildikó.

„Tiszán innen, Dunán túl”A „Tiszán innen, Dunán túl” Országos Népdaléneklési Versenydöntőjén az ének-zenei tehetségműhelyének felsős zenei
tagozatos Énekegyüttese KIEMELT ARANY minősítéstkapott. Az együttes tagjai: Deres Gréta (5.o.), Szűcs János (6.o.),Banka Boglárka, Kincs Veronika, Holhós Edina Dóra, VékonyMónika (7.o.), Tóth Laura Petra, Simon Éva (8.o.) tanulók.Felkészítő: Janó Valéria ének-zene tehetségfejlesztő tanár. Szólóénekben ARANY minősítést szerzett Simon Éva (8.o.)diákunk.

DiákolimpiaA Diákolimpia körzeti selejtezőjén iskolánk II. korcsoportos fiúés lánycsapata is részt vett. A csapatversenyben mindkét
csapatunk a második helyet szerezte meg.Egyéni versenyben Fehér Kristóf (4. b) aranyérmet, HorváthLajos (5. c) bronzérmet szerzett. A lányok közt Tóth Izabella (5.c) 4. Német Jázmin (4. b) 5. helyen végzett.

FD és RNS Minősítő VersenyIskolánk tanulói április 14-én, vasárnap Abonyban részt vetteka Dalma Dance Club szervezésében megrendezett FD és RNS
Minősítő Versenyen, ahol arany minősítést értek el FashionDance Start C kategóriában. A csapat tagjai: Háló Zsuzsanna,Háló Fruzsina, Mester Alexa, Máté Judit Mária, Ozsváth IvettIngrid, Tajsz Lili, Hangyási Gréta. Felkészítő: Kerekes Petra.
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A Nagykun Baptista Oktatási Központ
Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola Tagintézményének legsikeresebb diákjai
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Bibliások és Kincskeresők a döntőben

„Aprókezek” csapat: Német Jázmin, Monoki Boglárka,
Kittlinger Aisa és Dömök Péter

Az V. Országos Baptista Iskolák Matematika Versenyének résztvevői

Ozsváth Szabolcs (középen) országos első helyezett

Bibliások és Kincskeresők a döntőben2019. április 12-én Kótajon, az István Király Baptista ÁltalánosIskolában jártunk az Országos Bibliaismereti Versenydöntőjén. Iskolánkból idén két csapat kapott meghívót a jeleseseményre. A 6. évfolyamon Béres Hanna, Máté Viktória,Újfalusi Zoltán Bibliások nevű csapata, a 8. évfolyamon DávidVanda, Nagy Gréta és Tóth Anna Kincskeresők nevű csapatajutott be a döntőbe. A Bibliások évfolyamukon III. helyezést, aKincskeresők II. helyezést értek el. Gratulálunk a széperedményükhöz
JAM-Citi Diákvállalkozás2018 őszén csatlakoztunk a JAM (Junior ArchievementMagyarország) által meghirdetett „Készítsd fel diákjaidat az

életre” programhoz. A JAM-Citi Diákvállalkozás minden évbenkétszer rendezi meg Budapesten a Diákvállalkozások OrszágosVásárát, ahol a csapatok bemutatják termékeiket a közönség ésa zsűri tagjai előtt. A tavaszi vásár idén a Duna Plázában került megrendezésreáprilis 12-én, ahol iskolánk „Aprókezek” csapata (NémetJázmin, Monoki Boglárka, Kittlinger Aisa és Dömök Péter) alegjobb „marketing és sales” díjat nyerte el.
V. Országos Baptista Iskolák Matematika VersenyeÁprilis 26-án Tiszaroffon rendezeték meg az V. OrszágosBaptista Iskolák Matematika versenyét.1. hely: Monoki Szilárd Bence 5. és Szabó Rita 7. osztályostanulók.2. hely: Újfalusi Zoltán 6. és Ozsváth Szabolcs 8. osztályostanulók.3. hely: Marjai Dóra 7. osztályos tanulóKülöndíjban részesült Ozsváth Szabolcs 8. osztályos tanuló azéveken át nyújtott kimagasló teljesítményéért.

Országos Tehetségkutató Tanulmányi Verseny

Ozsváth Szabolcs a  BME Langwest nyelviskolája általmeghirdetett Országos Tehetségkutató Tanulmányi VersenyenV. kategóriában – középiskolások között – országos első
helyezést ért el és ezzel felsőfokú szóbeli nyelvvizsgabizonyítványt szerzett.Az Országos Angol Tanulmányi Versenyen megyei elsőhelyezettként jutott tovább az országos döntőbe, ahol elsőhelyezett lett.A Kalmár László Matematika Versenyen megyei elsőhelyezett, a Baptista Iskolák Országos Matematika versenyén,Tiszaroffon második helyezett, az Országos Tudásbajnokságonmegyei negyedik helyezett lett. 
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Nyári diákmunkaprogram

Sikerrel zárult a XLIV. Országos Komplex Tanulmányi VersenyEbben a tanévben nagy megtiszteltetés érte
intézményünket, a Kádas György EGYMI-t,hiszen az Oktatási Hivatal felkérésérevárosunkban került megrendezésre 2019. május
31. és június 2. között a tanulásban
akadályozott tanulók nevelését, oktatását
ellátó általános iskolák tanulóinak a LXIV.
Országos Komplex Tanulmányi Versenye. Az országos verseny lebonyolítását az Emberi
Erőforrások Minisztériuma anyagilag
támogatta, az Oktatási Hivatal pedig
szakmailag koordinálta. A komplex tanulmányi verseny előkészítése 2018

tavaszán kezdődött el azzal, hogy team munkában összeállítottuk a
versenykiírást, amely bekerült az Oktatási és Kulturális Közlönybe.2019 tavaszán nyolctagú, lelkes pedagóguscsapat kezdte el amunkát. Előbb a megyei válogatóra, majd az országos döntőrekészítették el a feladatokat történelemből, magyar irodalomból,
földrajzból, természetismeretből, életvitel és gyakorlati ismeretekből,
valamint az egyéni verseny anyagát magyar nyelvtanból. Odafigyeltünkarra, hogy kompetencia alapú, cselekedtető, érdekes, örömtelitevékenység legyen minden versenyző számára. Az elkészült munkátaz Oktatási Hivatal által megbízott szakértő lektorálta, majd azOktatási Hivatal bírálta. A nagy megmérettetésre való felkészülést már tanév elejénelkezdtük, és folyamatosan végeztük. Megterveztük az ünnepélyesmegnyitót, a versenyhelyszíneket, kerestük a szponzorokat azért, hogya tanulóknak és a felkészítő pedagógusoknak érdekes, élménydúsprogramokat biztosíthassunk. Szerencsére volt olyan szervezet, amelymellé állt e nemes cél megvalósításához. A GLS General LogisticsSystems Hungary Csomag - Logisztikai Kft. 300 000 Ft-tal támogatta arendezvényünket, de sokat köszönhetünk a Karcagi TankerületiKözpontnak, a Balázs-Diák Kft-nek, az Együtt a holnapértAlapítványunknak és mindazoknak, akiket e cikk végén ismertetek.Az országos tanulmányi versenyre a megyei, fővárosi versenyen
legeredményesebben, legjobban szerepelt csapatok nevezhettek,
szám szerint 24 csapat, 96 tanuló, azért, hogy a kisújszállási döntőnis bebizonyíthassák kiemelkedő képességüket, tehetségüket. Acsapatokat 35 felkészítő kolléga kísérte el. A vendégtanulók érkezése, fogadása, regisztrációja, a
versenysorszámok kisorsolása, és a szállás elfoglalása 31-én délutánfolyamatosan történt. Délután 18 órakor városunk Vigadó Kulturális Központjábankezdődött az ünnepség Tatár Jánosné, a Kádas György EGYMIigazgatónője megnyitó beszédével, majd a Mellofon Fúvósegyüttes ésaz Írisz és Blue Bells mazsorett csoport csodálatos, hangulatkeltőműsorával. Ezután F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő,
Merklné Kálvin Mária, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmaiSzolgáltatások Koordinációs Főosztályának főosztályvezetője,
dr. Varga Zsolt Kisújszállás város jegyzője és Sági István, a KarcagiTankerületi Központ igazgatója köszöntötte a megjelenteket.Megtisztelte a rendezvényt Lőrik Tünde, az Oktatási Hivatal

versenyreferense, dr. Benczéné dr. Csorba Margit, az EgységesGyógypedagógiai Intézmények Országos Egyesületének elnöke, és dr.
Szél András Kisújszállás város aljegyzője is. Az ünnepélyes megnyitóta Kádas György EGYMI autizmussal élő tanulóinak palotás tánca zárta.Szombaton reggel, a versenymegnyitón tájékoztattuk a csapatokat a
verseny szabályairól. Nagy meglepetés volt, amikor Horváth Györgynagykun kapitány belovagolt, és mind a 24 csapatnak átadta amenetlevelét. A tanulmányi verseny 8.00-12.30 óra között, gyermekbarát
környezetben, az adott tantárgy témaköréhez és a kerettantervhezilleszkedve az előzetes terveknek, és forgószínpadnak megfelelően, jóhangulatban zajlott.A verseny állomásain a háromtagú zsűri munkáját adatrögzítő
kollégák, szakmai segítő pedagógusok és az országos zsűri elnöke,
Oros Róza tette gördülékennyé. Az állomásokon csapatmunkában 30
percig dolgozhattak a versenyzők, ahol igazi műhelymunka folyt, atanulók fegyelmezetten, tudásuk legjavát adva dolgoztak.A verseny ideje alatt a felkészítő tanárok megismerkedhettekvárosunk nevezetességeivel, történelmi, néprajzi múltjával majd aKumánia Gyógy- és Strandfürdőben relaxálhattak. A csoport másikrésze Horthy-túrán vett részt Kenderesen. Ebéd után lehetővé tettük a kollégák számára, hogy a versenyhelyszíneit megtekinthessék. Délután a tanulók színvonalasszabadidős programokon vehettek részt. Nagy sikere volt a motoros
bemutatónak, a modellhajózásnak, mentőkutyás bemutatónak.Többen örömmel vettek részt a sokrétű kézműves foglakozásokon és a
népi játszóházban is. Este pedig az ajkai Hangadók zenekar koncertjeszórakoztatta tovább a gyermekeket és a pedagóguskisérőket.A verseny harmadik napján került sor az eredményhirdetésre.
Minden tanuló és csapat kapott ajándékot, emléklapot. Az elsőhárom helyezett csoport arany, ezüst, bronz oklevéllel, serlegekkel
és értékes ajándéktárgyakkal térhetett haza. Külön díjaztuk azegyéni verseny három legjobbját is. A XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny rendezőjekéntmindent megtettünk azért, hogy megyéinkből, és a fővárosból érkezőtanulásban akadályozott tanulónak és a felkészítő tanáraiknak aháromnapos rendezvény színvonalas megszervezésével,vendégszeretetünkkel maradandó élményeket szerezzünk. Szívbőlköszönöm kollégáim áldozatos, lelkiismeretes munkáját!A XLIV. Országos Komplex Tanulmányi Verseny megvalósításánaktámogatói: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Oktatási Hivatal,Karcagi Tankerületi Központ, GLS General Logistics Systems HungaryCsomag - Logisztikai Kft., IKEA Áruház Soroksár, Budapest, Axiál Kft.,Dr. Búzás Csaba, Balázs-Diák Kft., Kisújszállás Város Önkormányzata,Vigadó Kulturális Központ, Kisújszállás, Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiRendőr-főkapitányság, Szolnok, Karcag Rendőrkapitányság, Együtt aHolnapért Alapítvány, Szüle Krisztián és Motoros Barátai, MellofonFúvós Együttes, Szabó Lászlóné, Kisújszállási Lövészklub ModellezőSzakosztály, Szabó Katinka, SANCOL Bt. Kisújszállás, Horváth György,Dobák Tibor, Pallazzo Divat.

Tatár Jánosné intézményvezető

A 2013-2018-as évekhez hasonlóan a Pénzügyminisztérium koordinálása mellett az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi/megyeikormányhivatalok és az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok megvalósításával „Nyári diákmunka 2019.”elnevezéssel munkaerőpiaci program indul.A központi program keretében az önkormányzatok és önkormányzati fenntartású intézmények legfeljebb 2 hónap időtartamra, 2019. július 1. és2019. augusztus 31. közötti időszakra támogatást igényelhetnek a 16-25 év közötti, nappali tagozatos tanulói vagy hallgatói jogviszonnyalrendelkező és azt igazolni tudó diákok foglalkoztatásához. A részleteket a városi honlapon olvashatják: www.kisujszallas.hu
(Szerk.– VZs.)
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Illéssys lelkesedésből eredmények
Országos természettudományi versenyEbben a tanévben is beneveztünk a „Kutass velünk, fedezd fel!”,baptista középiskolák részére meghirdetett ötfordulós, országostermészettudományi versenyre, melyet a pécsi Cserepka János BaptistaKözépiskolában rendeztek meg. A csapatnak földrajz, kémia, biológia ésfizika tartalmú gyakorlati feladatokat kellett teljesítenie. Az országosmásodik helyezett csapat tagjai: Bernáth Ibolya, Lipcsei Alexandra ésNagy Szabina voltak, felkészítőjük Vigh Lajos tanár úr. 

Helytörténeti és redemptiós versenyÁprilis 30-án, a jászkunok önmegváltásáról szóló versenyen a „Kuntekintet” (9. A) nevű csapatunk második helyezést ért el. Diákjainknaktotót kellett kitölteniük IV. Kun László életéről, esszét írtak a kunokmagyarországi történetéről és egy kun süveget is készíteniük kellett,amelyben iskolánk dolgozója, Boda Aranka volt segítségükre. A szóbelimegmérettetésen többek között elkészítették IV. László családfáját is. Acsapat tagjai: Csontos Dóra, Piroska Margaréta és Vad Molli voltak,felkészítőjük Perneki Adél tanárnő.
Újra az erdélyi diákokkalÁprilis 24-én újra megérkezett hozzánk testvériskolánkból, a négyfaluiZajzoni Rab István Elméleti Középiskolából egy diákcsoport azeredményes „Határtalanul!” pályázatunknak köszönhetően. Tartalmasnapokat töltöttünk együtt. Voltunk Poroszlón a Tisza-taviÖkocentrumban, majd Egerbe mentünk városnézésre. Másnap délelőttprojektnapon vettünk részt a fenntarthatóság-környezettudatosságjegyében, délután pedig bowlingoztunk és strandoltunk. A harmadiknapon a Hortobágyra kirándultunk, ahol megnéztük a Szent György-napi kihajtást, a Pásztor Múzeumot, a Csárda Múzeumot és a kirakodóvásárt. Hazaérve búcsúvacsorán vettünk részt, majd másnap reggeliután hazaindultak kedves diáktársaink.

Az újrahasznosítás jegyébenIskolánkban harmadik alkalommal került megrendezésre a különfélehulladékok újrahasznosításával kapcsolatos „fenntarthatóság-környezettudatosság témanap”, melyen részt vettek erdélyi vendégeinkis. A programot az Ökologistic Alapítvány két munkatársa, Vészity Kataés Papp Helga segítette. Előadást tartottak a PET Kupa akcióról, majdszemélyiségfejlesztő, közösségépítő játékokat játszottak a diákokkal,ezzel is segítve az illéssys és az erdélyi diáktársak ismerkedését.A csapatoknak különböző helyszíneken kellett érdekes használatitárgyakat készíteniük, ékszereket, puff ülőkét, kulcstartót, tolltartót.Végül Upcycling technológiával 3 db kültéri játék készült, melyek közülegy a Kádas György Óvodába került. A nap mottója: „Nem létezikhulladék, csak értékes nyersanyag”.

XXVI. Nagykun Diák SportviadalA Karcagon megrendezett versenyen sikerült javítanunk a korábbieredményeinken, és összetettben a 7. helyen zártunk. Kiemelendőek adobogós helyen végzett versenyzőink: Vadász Vivien 800 m-essíkfutásban első, Oros Péter 400 m-es síkfutásban, Balog József 1500 m-es síkfutásban és a fiú svédváltónk második, Vadász Vivien és GönczőZoltán 100 m-es síkfutásban, Molnár Zsolt gerelyhajításban, Oros Pétermagasugrásban, valamint a fiú labdarúgócsapat, a leány kosárlabda-csapat és a fiú atlétikacsapat harmadik helyet szerzett.
Ballagás az IlléssybenEbben a tanévben május 3-án érkezett el az a nap, melyen a végzősdiákok elbúcsúztak tőlünk. Az ünnepség keretein belül 109 tanulónktólköszöntünk el. Vendégeink meghallgathatták Bognár Andrea (9. D)szavalatát, majd Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes kérte Isten áldásáta vizsgázók számára. Ezután Toldi Attila igazgató úr mondott beszédet,Garai Sándor a végzős diákok nevében mondott köszönetet atanároknak, és Kolláth Renáta az itt maradó diákok nevében búcsúzottel. Garai Sándor (12. A) diákönkormányzati különdíjban részesült aziskoláért és a tanulóközösségben végzett munkájáért. Azok a diákokpedig, akik a Szakma Kiváló Tanulója Versenyben kiemelkedőeredményt értek el, az Illéssy Alapítvány pénzjutalmában részesültek.

Megújult az Illéssy-iskola épületeAz Illéssy Sándor Baptista Középiskola 6 tantermes főépülete 1970-benépült, melyhez 1990-ben építettek egy újabb, 3 nagy és 4 kisebbtantermes épületrészt irodai helyiségekkel. A nagyon rossz állapotbakerült nyílászárók régóta cserére szorultak, s az utóbbi két évben már akülső homlokzat vakolata is életveszélyesen mállott, potyogott le afalról.Az iskolafenntartó Baptista Szeretetszolgálat pénzügyitámogatásának köszönhetően 2018 nyarán 13 millió forintból afőépület valamennyi külső nyílászárója kicserélődött. Bozó János egyénivállalkozó Kömmerling ablakokkal, gyors és precíz munkavégzésselhárom hét alatt teljesítette a feladatot.A szél által erősen átfújt és hűtött termek az ablakcserét követőensokkal jobban tartják a meleget, s ezáltal fűtési költségeink iscsökkentek. Esztétikusabb – köszönhetően az új függönyöknek,melyeket dolgozóink szegtek, varrtak –, szebb termekben kezdődöttmeg a 2018/2019-es tanévünk.Az utcafrontot már ősszel fel kellett állványozni a hulló vakolat miatt,de az időjárás csak márciusban engedte meg a munka teljes körűelvégzését. Az utcafronti, nyugati falrészen annyira rossz állapotban volta vakolat, hogy egyszerűbb volt teljesen eltávolítani, és 10 cm-eshőszigeteléssel ellátni, melyre rákerülhetett a nemesvakolat. A 15 millióforint értékű felújítást a Kenarkiss Kft. végezte amunkát, s Ari Lajos cégvezető gondosan felügyelte akivitelezést, ötleteit is hasznosítottuk. Avállalkozásnál szakmai gyakorlatukat töltőkőművestanulóink „hazadolgoztak”, munkájukat aballagási ünnepségen is megdicsértem.Az épület színével is „játszottunk”, véleményemszerint Zsemberi István városi főépítésszel és TatárZoltán alpolgármester úrral egy igazán szépszínösszeállítású, a városképi jelentőségű övezetbebeleillő külsőt kapott a 2020-ban 50 éves IlléssyKözépiskola.Hálás szívvel köszönöm meg a BaptistaSzeretetszolgálat 28 millió forintos támogatását, afelújítást végző cégek munkáját, munkatársaimszerepvállalását az elő- és utómunkálatokban. Egymegszépült középiskola várja a tanulókat a következő50 évben is!   
Toldi Attila igazgatóA Nagykun Diák Sportviadal illésys résztvevői



10. oldal Kisbíró 2019. június 8.

Iván Ildikó jótékonysági koncertje
a Kisújszállási Zenedéért Alapítvány javára

II. Országos Zenetörténeti Verseny
és művészetoktatás napjaEbben a tanévben ismét megrendeztük a Baptista Iskolák OrszágosZenetörténeti Versenyét, melyen három csapat vetélkedett egymással.A két évvel ezelőtti élményeket, tapasztalatokat felidézve nagyörömmel és lelkesedéssel kezdtünk hozzá a szervezéshez.A verseny megvalósításával az volt a célunk, hogy a zenét szerető éstanuló gyerekek általános zenei műveltsége, zenetörténeti ismeretebővüljön, valamint lehetőségük nyíljon ezen a területen is összemérnitudásukat. Nagyszerű, ha egy gyermek játszik valamilyen hangszeren,de ugyanolyan fontos az is, hogy a zeneműveket korhűen, stílusosantudja előadni. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy ismerje az adottzenetörténeti korszak művészeti jellemzőit, valamint stíluselemeit.A vetélkedő Caldara Erdei bál című kánon éneklésével kezdődött,melybe a pedagógusok és a zsűri is bekapcsolódott. A délelőtt folyamána versenyzők megcsillanthatták hangszertudásukat, partitúrátolvastak, zenei activityben vettek részt, rövid barokk zeneiszemelvényeket ismertek fel, zeneszerzőkkel kapcsolatosvillámkérdésekre adtak választ. Jó volt megtapasztalni, hogy a győzniakarás nem befolyásolta a vidámságot és az örömteli együttlétet.

A versenyfeladatok megoldását szakmai zsűri értékelte, eredmények:1. a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola Zen-Észek csapata, felkészítőtanár: Kepesné Bögös Gabriella Hanna.2. a NABOK Kossuth Lajos Általános Iskola és KollégiumTagintézményének Zengő-bongó-dongók csapata, felkészítő tanár:Janó Valéria.3. a II. Rákóczi Ferenc Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű BaptistaÁltalános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola „Egy húron pendülünk"csapata, felkészítő tanár: Varga Miklós.A délelőtt folytatásaként a művészetoktatás napja alkalmábólkoncertre, kiállításra és néptáncbemutatóra is sor került. Ezzel aprogrammal szeretnénk minden évben felhívni a figyelmet aművészetoktatás nélkülözhetetlen szerepére.A hangversenyen bemutatkoztak kiváló versenyeredményeket elértnövendékeink, Varga Szabolcs és Tóth Olivér (szaxofon), valamint azoka diákok, akik sikeres felvételi után a következő tanévtől zeneművészetiszakközépiskolában folytatják tanulmányaikat. Juhász Luca (hegedű),Ökrös Nóra (oboa), Nagy Zita (oboa), Szilágyi Péter (orgona), SzélBence (kürt). Felkészítő tanárok: Horváthné Galambos Olga, ÚjvárinéOros Róza, Sárosi Dániel, Pintér Istvánné, Szálkai János és BögösnéSzász Edit. Az est folyamán Joplin The Entertainer Ragtime címűdarabját a téglási iskola kamaracsoportjának előadásában hallhattuk.Utolsó műsorszámként a Bengecseg néptánccsoport lépett színpadra.A „Csúfolódók” című produkció koreográfiáját Kecskésné HerczeghKata készítette.A Vigadó előterében a jelenlévők megtekinthették a képzőművészettanszak munkáit, melyek között szerepeltek szakirányú középiskolábafelvételt nyert növendékeink, Nagy Gréta és Urbán-Szabó Andreaalkotásai is. Felkészítő tanáruk Kiss Anita.
Bögösné Szász Edit igazgatóhelyettes

Iskolánk 2018-ban ünnepelte megalakulásának 50. évfordulóját. A
„Zenei hitvallás… lélektől lélekig” című jubileumirendezvénysorozatunk záró koncertjén léptek fel volt növendékeinkközül azok, akik jelenleg is aktív szereplői a magyar zenei életnek. Azest vendégei között köszönthettük Iván Ildikó operaénekest, akielső zenei inspirációit a kisújszállási zeneiskolában kapta.

Első diplomáját a Debreceni Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán1980-ban fuvolistaként, Matuz Istvánnál, második diplomájátugyanitt ének szakon Szterszky Adriennél szerezte 1984-ben. 2013-ban doktorált a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen.1981-től a Debreceni Csokonai Színház, 1984-től a SzegediNemzeti Színház színpadán láthatta a közönség. 2004-től a Magyar
Állami Operaház magánénekese, valamint Európa számosoperaházának, koncertpódiumának szívesen látott vendégművésze.Az éneklés mellett fontos számára, hogy tudását és szakmaitapasztalatait átadja a fiatalabb generációnak. Iván Ildikó jelenleg aDebreceni Egyetem Zeneművészeti Karán, a Magánének Tanszékegyetemi docense.Egykori iskolája iránti szeretet és a fiatalok zenei nevelésénekfontossága indította el a jótékonysági est gondolatát, mely azötvenéves évfordulóhoz kapcsolódó rendezvények utánfogalmazódott meg Ildikóban. A zeneiskola alapítványa javárafelajánlott koncert mindannyiunk örömére nem csak gondolatmaradt…„A Kisújszállási Zenedéért” alapítvány 1996-ban lelkes szülők éshelyi cégek összefogásával jött létre, és az eltelt 23 év alatt pedagógiaiés művészeti céljaink elérését szolgálta.A Vigadó Kulturális Központban május 18-án megvalósultkoncerten Iván Ildikó tolmácsolásában felcsendültek Verdi, Mozart,
Gounod és Puccini híres operaáriái. Zongorán közreműködött Török
Géza, a Magyar Állami Operaház karmestere. Az est további fellépőivoltak a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola növendékei, valaminta Városi Vonószenekar Papp László művésztanár vezetésével.Az ünnepi hangverseny családias és szeretetteljes légköre felemelőhangulatot teremtett, mely tükrözte a kisújszállási közönség IvánIldikó iránti szeretetét és tiszteletét. Nagyon boldogok vagyunk, hogyIldikó ilyen megbecsüléssel fordul egykori iskolája felé, és fontosszámára, hogy a jelenleg itt tanuló gyermekeknek példát mutasson azene iránti szeretetről és alázatról. A jótékonysági koncert a zeneiélményen túl ösztönözte a hallgatóságot a művészetek pártolására, atehetségek támogatására.A művészeti iskola nevelőtestülete szeretne köszönetet mondanimindazoknak, akik az elmúlt évek során anyagi támogatásukkalhozzájárultak „A Kisújszállási Zenedéért” Alapítvány céljainakmegvalósításához.

Kéki-Széplaki Edit igazgató

Iván Ildikó, mellette a képen jobbról Papp László művésztanár,
mögöttük a Városi Vonószenekar tagjai
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KISÚJSZÁLLÁSI MAZSORETTEK SIKEREI HAZAI ÉS NEMZETKÖZI VERSENYEKENA szalma- és csuhéfonók hírei

Gratulálunk!

2019. május 10-én ünnepelte 90. születésnapját Kovács Károlyné Róza néni.
Ez alkalomból az önkormányzat képviseletében Tatár Zoltán alpolgármester
ajándékcsomaggal köszöntötte, a miniszterelnök úr által aláírt oklevelet
pedig dr. Szél András aljegyző nyújtotta át. Róza néni élete jelentős részében
háztartásbeli volt, több gyermeket felnevelt, a jeles napon is lánya és
keresztlánya társaságában fogadta a vendégeket.

(Szerk.) 

Az Írisz csoport tagjai: Tóth Bettina, Sóczó Viktória, Lukács
Zsuzsanna, Pekár Judit, Borók Dóra, Árvai Fanni, Mózsik Dóra,
Szabó Petra

SzalmaműhelyEgyesületünk, a Szalma- és Csuhéfonók Baráti Társasága Egyesületmárcius 8-án kokárdakészítő szalmaműhely-foglalkozást tartott a PapiLajos Alkotóházban. Nemzeti ünnepünk alkalmából többféle fonásitechnikával kitűzőket készítettünk szalmából. Április 26-án anyák napikészülődés során kitűzőt készíthettek az érdeklődők. 
Tavaszi zsongásMárcius 22-24-ig a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium,Szakgimnázium és Általános Iskola kollégiumában immárhagyományosnak mondható intenzív tábort tartott egyesületünk. Azország számos részéről érkeztek egyesületi tagok és érdeklődők. A táborideje alatt különböző fonással készültek virágok, szívek, fali díszek, kitűzők,vasalt szalmából képek, képeslapok, csuhéból virágok, babák, sodrássalkülönböző tárgyak születtek nagy-nagy lelkesedéssel. A jókedvelengedhetetlen társa volt a kézműveskedésnek. A kamara-kiállításunkraszép számmal kerültek be szebbnél szebb munkák, s a résztvevőkmegcsodálták egymás munkáit. 21 felnőtt vett részt remek hangulatban atáborunkban.

Táborra hívogató
Minden érdeklődőt szeretettel várunk egyesületünk nemzetközi
nyári alkotótáborába, mely 2019. július 22–28-ig tart. A tervezettprogramok: hagyományos aratási jelképek, csuhésodrás technikája,simított szalmából képek készítése, csuhé figurák és virágok készítése,szalmafonás kezdő és haladó szinten, szalma szakajtó készítés. Aprogramok szabadon választhatók. A tábor költsége helyieknek: 6000 Ft. Ezúton is szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődő gyermeket azegyesületünk által szervezett A mesék világa – kézműves tábor
gyerekeknek című táborba, mely 2019. augusztus 5–10-ig tart. A tervezettprogramok: ruhavarrás, gyöngy-, kagylóékszerek, lebegő medúza,szélharang kagylókból, kagylómécses, homokkép, sellők, sellőkorona,tengerek élőlényei különböző technikával, tutaj, hajó, hercegnő makettek3D-ben, koronák, varázstükör, paloták, várak, vándortarisznya, robotokdobozokból, űrhajók, repülő csészealjak, minonok, szörnyek, kavics autók,makett autók, termésállatok, kard, tőr készítése egyéb más sport éskulturális programmal kiegészítve. A tábor költsége: 7000 Ft.

Jelentkezni lehet: július 10-ig Balogh Károlynénál (tel.: 30/2106961)vagy Szabó Katinkánál (tel.: 20/9749169).
Szabó Katinka

Ez év február végén kezdte meg az idei versenyszezont aKisújszállási Mazsorett Csoport. A VI. Szolnok Open MazsorettVersenyen a Hétszínvirág csoport III. helyezést ért el, míg az
Írisz csoport zászlóval I. helyen végzett.Márciusban a Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány általrendezett XVIII. Tavaszi Művészeti Fesztivál keretébenTáncművészeti Minősítő Versenyen mérettette meg magáta csoport. Három ország 43 csapata, 470 versenyzővel 103koreográfiát mutatott be. Ezeket háromtagú szakmai zsűrimeghatározott szempontok alapján értékelte mindenkategóriában. A Hétszínvirág csoport arany, a Blue Bells
csoport ezüst, az Írisz csoport egy ezüst és egy bronz
minősítést kapott. Április 27-én az „Év Tánca 2019” Nemzetközi Minősítő ésDíjkiosztó Táncművészeti versenyen, Debrecenben a csoportokkiváló eredményeket értek el. 

A Blue Bells és a Hétszínvirág csoportok rendkívül erős
mezőnyben – kategóriájukban – két arany minősítést
szereztek. Az Írisz Csoport két koreográfiával indult a
versenyen. Junior kategóriában arany minősítést szereztek,
míg zászlós formációjuk gyémánt minősítést kapott. Nagy
öröm és büszkeség volt a csoport számára, hogy oktatójuk,
Szabó Lászlóné „Év Koreográfusa 2019” díjat kapott.Az aradi Mistral Sportklub idén XIII. alkalommal rendeztemeg az igen látványos és szórakoztató Dancing Europe 2019Mazsorett Fesztivált, melyen három ország, 820 versenyzője,164 koreográfiával nevezett. Természetesen a kisújszállásimazsorettek sem hiányozhattak erről a versenyről, már csakazért sem, mert egy rendkívül jó hangulatú, nagyon színvonalas,barátságos versenyről van szó.

A Blue Bells csoport bronzérmes lett. A juniorokat az
Írisz csoport képviselte, és mindhárom tánca aranyérmes
lett.  A fent említett szép eredmények mögött nagyon komolyfelkészülési időszakon vannak túl a gyerekek. Szabadidőt nemkímélve hetente több alkalommal, sokszor hétvégén ispróbáltak. Ezúton szeretnénk megköszönni Janó Lajos igazgatóúrnak, a Vigadó munkatársainak, Tuka Antal igazgató úrnak ésmunkatársainak, hogy a felkészülés ideje alatt helyetbiztosítottak a lányoknak. 

Szabó Tünde szülő
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A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATABővebb információ, jegyrendelés: 59/886-928/5,   info@vigadokisuj.hu, www.vigadokisuj.hu,  valamint a Vigadó facebook profilja (facebook.com/vigadokisuj)

A VIGADÓ MOZI MŰSORAJegyfoglalás: személyesen a Vigadó nyitvatartási idejében, vagy telefonon: 59/886 928 (5-ös mellék).Jegypénztár: minden előadás előtt egy órával,  illetve hétfőnként 14.00–20.00 óráig. A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

2019. június 16. vasárnap 10–19 óra
Kisújszállás, Vigadó és környéke

10.30: Betyárparádé –a Garagulya Gólyalábas Kompánia meseelőadása
11.30: Piroska és a farkas –a GrimmBusz Színház zenés mesejátéka

13.00: A Korda Vince Művészeti Iskola társastánc-bemutatója  
13.30: A Holdvirág zenekar gyermekkoncertje

14.15: Dalma Dance Club és Kertész Iván műsora  
15.00: A Kereplő Családi Színház bemutatja:LÚDAS MATYI  vásári bábkomédia

15.00: Maminbaba – hordozós latin fitness bemutató Katona Tímár Nikolett vezetésével 
15.30: Zumba bemutató Kerekes Évával

16.00: A Kisújszállási Mazsorett Csoport műsora  
17.00: Világraszóló produkció! Előadja: Berta János vándorkomédiásés Balázsi Róbert, Zetelaka mesemondója és hordója 
18.00: A Kicsi Gesztenye Klubvalamint Mini és Max zenés mesejátéka 

Egész nap folyamatosan:Bütykölde, virtuális valóság szoba, Lego Kaland (kiállítás,filmvetítés, játszóház), szabadulószoba, Mosolyudvar Játszótér,Furfangos Csodavilág, Sárkányverő,  Bagaméri Fotóautomata(emlék a kézbe), Baracsi Gabriella meseillusztrációi, óriás kifestő,festék darts, mini vidámpark, játszókamion, airsoft sátor, modellezőbemutató csónakázó tóval, arcfestés, könyvkuckó,  KÖKEegészségfelmérés, kirakodó vásár stb. A BELÉPÉS DÍJTALAN, de ha
500 Ft-os támogatójegyet vásárolnak, Csukás mesefigurás
kulcstartót, hűtőmágnest kapnak  ajándékba.

JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT KISÚJSZÁLLÁS!Zenés esték a ZenepavilonnálJúlius 12. péntek 19 óra: SZIMFONIK HARSONAAugusztus 2. péntek 19 óra: NOTHING ZENEKAR 

VÁROSNAPOK2019. augusztus 16–20. 
PROGRAMELŐZETES:Kalotaszegi viseletkiállítás, kemencében sült ételek és süteményekkóstolója, táncház, népi játékok, Fekete kisasszony meseelőadás,Terék József és zenekarának népzenei koncertje, Ismerős Arcok, aKisújszállási Lovassport Egyesület lovasversenye, Kunok KépesKrónikája, Magashegyi Underground, Ferenczi György és az 1sőPesti Rackák,  Mellofon Fúvósegyüttes, virágkarneváli csoportbemutatója, Kuckó Művésztanya, Canarro, éjszakai fürdőzés aKumániában, Bohém rapszódia, Páratlan páros, Paddy and the Rats,utcabál a Deciband zenekarral, tűzijáték, a kisújszállási Modellezőklub éjszakai modellezőhajó bemutatója. Augusztus 20: SzentIstván-napi ünnepségsorozat.Mindenkit szeretettel várunk Kisújszálláson,a Nagykunság kulturális fővárosában.

Kisújszállás Város Önkormányzata,
valamint a Művelődési Központ és Könyvtár 

Június 12. szerda 18.30
X-MEN:

SÖTÉT FŐNIX (12)amerikai akciófilm,kalandfilm, sci-fiJúnius 13. csütörtök 18.30
X-MEN:

SÖTÉT FŐNIX (12)Június 14. péntek 17.00
X-MEN:

SÖTÉT FŐNIX (12) 3D Június 14. péntek 19.30
GODZILLA II. –

A SZÖRNYEK KIRÁLYA (16) amerikai akciófilm,kalandfilm, sci-fi  

Június 15. szombat 15.00
GODZILLA II. –

A SZÖRNYEK KIRÁLYA(16) 3DJúnius 15. szombat 19.30
MAMI (16)amerikai thriller, horrorJúnius 19. szerda  18.30
FILMKLUB:

BAZI NAGY FRANCIA
LAGZIK 2. (12)francia vígjáték Június 20. csütörtök 18.30

EGY KUTYA NÉGY ÚTJA(12)amerikai családi film

Június 21. péntek 17.00
TOY STORY 4. (6) amerikai animációskalandfilm, vígjátékJúnius 21. péntek 19.00

GODZILLA II. –
A SZÖRNYEK
KIRÁLYA (16)amerikai, kalandfilm, sci-fi  Június 26. szerda 18.30

ROCKETMAN (12)angol életrajzidráma, fantasy          Június 27. csütörtök 18.30
MEN IN BLACK 4.:
SÖTÉT ZSARUK 

A FÖLD KÖRÜL (12)amerikaiakció-vígjáték, sci-fi   Június 29. szombat 14.30
TOY STORY 4. (6)amerikai animációskalandfilm, vígjátékJúnius 29. szombat  17.00

EGY KUTYA NÉGY ÚTJA(12)amerikai családi filmJúnius 29. szombat 19.30
MEN IN BLACK 4.:

SÖTÉT ZSARUK A FÖLD
KÖRÜL (12)

Július 3. szerda 18.30
FILMKLUB:

ÉLETEM
ÉRTELMEI (12)belga-francia drámaJúlius 4. csütörtök 18.30

CSEKÉLY ESÉLY (16)amerikai vígjátékJúlius 6. szombat 16.00
TOY STORY 4. (6)amerikai animációskalandfilm, vígjátékJúlius 6. szombat 18.00

CSEKÉLY ESÉLY (16)amerikai vígjáték



2019. június 8. Kisbíró 13. oldal

KUMÁNIA NYÁR 2019.

2019. június 22. (szombat) 20 órától 
SZEZONNYITÓ HABPARTY 

a Kumánia Gyógy- és StrandfürdőbenHangulatfelelős: DJ PappszyAz éjszakai fürdőzésre a napközben megváltottáltalánosan ismert jegyek érvényesek. 20 órától a belépő 990 Ft!Belépőjegyeink egyszeri belépésre jogosítanak!A rendezvény fürdőbérlettel is látogatható.2019. június 29. (szombat)

KUMÁNIA INTERAKTÍV EGÉSZSÉGNAP RUBINT RÉKÁVAL
10:30: Alakreform edzés RUBINT RÉKÁVAL! Fergeteges 60 percesedzés, utána dedikálás, fotózkodás Rékával!

10:00–16:00: KÖKE egészségügyi állapotfelmérés
12:00–16:00 között:Menedzsermasszázs ízelítő (kb. 5-7 perc)Masszázs alapfogások oktatása – otthoni alkalmazásraÚjraélesztés bemutató – Országos MentőszolgálatElsősegély-bemutató – Magyar VöröskeresztTájékoztató a gyógyászati kezelésekről – KumániaTájékoztató az egészséges szaunázásról – Kumánia

13:30 és 15:30: Dinamikus gerinctréning a szabadban
14:30: Stresszoldó jóga

17:00: Egészségnapi szaunaprogramokA nap folyamán ergométeres verseny.A meghirdetett fenti programokon, valamint ízelítő kezelésekena részvétel INGYENES. A rendezvény ideje alatt ajándékokért
interaktív TOTÓ kitöltésre lesz lehetőségük vendégeinknek. Ezen a napon a 20 perces frissítő masszázs 3000 Ft helyett CSAK 2000 Ft!A 20 perces Caracalla fényterápiás masszázskádhasználat pedig 2500 Ft helyett CSAK 1500 Ft!A masszázs és masszázskád használathoz előzetesidőpont-egyeztetés szükséges. A szabad időpontokrólkérjük érdeklődjön a fürdő pénztárában.A rendezvény napján a fürdőbelépő 8-12 óra között 2900 Ft,12 órától az általános belépőáraink érvényesek!A délelőtt folyamán a fürdő KIZÁRÓLAG az emelt áras jegymegvásárlásával látogatható, mely részvételi lehetőséget nyújtaz Alakreform edzésre és a Kumánia Interaktív Egészségnap

MINDEN programjára, valamint egész napos fürdőzésre jogosít!A délutáni jegyek az érkezés utáni programokon való részvételtés a fürdőzést tartalmazzák! Ezen a napon a fürdő bérlettel12 órától látogatható!

2019. július 26. (péntek)
STRANDOK ÉJSZAKÁJAÉjszakai fürdőzés, zeneszó, tánc DJ Balázs Istvánnal.Az éjszakai fürdőzésre a napközben megváltott általánosan ismertjegyek érvényesek. 20 órától a belépő 990 Ft!Belépőjegyeink egyszeri belépésre jogosítanak!A rendezvény fürdőbérlettel is látogatható.2019. augusztus 10. (szombat)

KUMÁNIA BOGRÁCSFESZTIVÁL ÉS KUNORSZÁG SZÉPE VERSENYa kisújszállási Kumánia Gyógy- és StrandfürdőbenEgy teljes nap, amikor a gasztronómia szerelmesei és a szépségekcsodálói egyszerre érezhetik jól magukat. Jöjjenek augusztus 10-én is aKumániába, Kisújszállásra! Nappal főzzenek, vagy csak kóstoljanak,fürdőzzenek, este pedig mérettessék meg szépségüket vagy csodáljákmeg azokat, akik ezt megteszik!
Sztárvendégek: 14:00: KARDA BEA19:40: TOLVAI RENIFőzőverseny fődíj: wellness hétvége (2 éjszaka, 2 fő részére)Szépségverseny fődíj: 100.000 Ft értékű szerződésA versenyekre jelentkezni a fürdőpénztárban leadott vagy akumania@kumania.hu címre elküldött jelentkezési lapokkal lehet

2019. július 31-ig. A jelentkezési lapok a www.kumania.huweboldalról, vagy facebook oldalunkról június 20-tól letölthetők, afürdőpénztárban kérhetők. A rendezvényre külön belépő NINCS,csupán az általánosan ismert fürdőbelépőjegyet kell megváltania, vagyfürdőbérletét bemutatnia.Kísérő rendezvény: 2019. augusztus 9-11.
KARCAGTUNING AUTÓS-MOTOROS TALÁLKOZÓ 2019.a Kumánia Kemping és Ifjúsági Szálláshely területén.2019. augusztus 18. (vasárnap)

HABPARTY ÉS ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉSHangulatfelelős: Dj PappszyAz éjszakai fürdőzésre a napközben megváltott, általánosan ismertjegyek érvényesek. 20 órától a belépő 990 Ft!Belépőjegyeink egyszeri belépésre jogosítanak!A rendezvény fürdőbérlettel is látogatható.
KUMÁNIA NAPKÖZIS TÁBORSzínes programokkal várjuk idén isaz általános iskolás gyerekeket a Kumániába.

RÉSZVÉTELI DÍJ: 19.000 Ft/fő/hétKettő vagy három hét is érdekli ,vagy több gyermeke is velünk táborozna?
KEDVEZMÉNYES AJÁNLATUNK: 17.000 Ft/fő/ hétIDŐPONTJAINK: július 8–12., július 22–26., augusztus 12–16.Részletek és jelentkezés: személyesen vagy telefonona Kumánia Gyógy és Strandfürdő pénztárábanilletve a kumania@kumania.hu e-mail címen.Rendezvényeinkkel kapcsolatban további információ telefonon(59/887-711) vagy személyesen a fürdőpénztárban kérhető.Kumánia Gyógyfürdő Kft.5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 8-12.www.kumania.hu, furdo@kumania.hu
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Tisztelt Kisújszállási Ügyfeleink!Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közszolgáltató az ügyfélfogadást a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (5310 Kisújszállás, Kossuth L. u.74. szám alatti) irodájában az alábbiak szerint látja el:

2019. II. félévében az alábbi napokon történik az elkülönítetten gyűjtött szelektív hulladékok és a zöldhulladékok gyűjtése és elszállítása:

A települési (háztartási) hulladékokat, továbbá a szelektív és a zöldhulladékokat ünnepnapokon is a megszokott gyűjtési rend szerint
szállítjuk el. A kukaedényt és a gyűjtőzsákokat a gyűjtési napokon reggel 7:00 óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlanjaik elé.

Elkülönített szelektív csomagolási hulladékgyűjtésTájékoztatjuk Önöket, hogy az eddigi rendszernek megfelelően az ingatlanoknál osztjuk ki a zsákokat, de a korábbi háromszínű zsákok helyett az
új, sárga színű zsákba keverten is lehet gyűjteni a csomagolási hulladékokat. Tehát a műanyag, fém, italos karton és papír csomagolási
hulladékokat egy zsákba is lehet gyűjteni. Az újság és karton hulladékokat összekötözve is ki lehet tenni, azokat nem szükséges bezsákolni.Kérjük, a zsákokkal takarékosan bánjanak és csomagolási hulladékokat ’Tapossák laposra!’ és úgy helyezzék a sárga zsákokba!

Az elkülönítetten gyűjtött újrahasznosítható hulladékok tekintetében az alábbiakra kívánjuk felhívni szíves figyelmüketAz elkülönített hulladékok gyűjtése a korábbi rendszernek megfelelően havi egy alkalommal történik. Nagyon fontos azonban, hogy az így gyűjtötthulladékok megfelelő minőségben és tisztán, szennyeződésmentesen kerüljenek gyűjtésre!
Kizárólag azok a hulladékok kerüljenek a szelektív gyűjtő edényekbe, zsákokba, amelyek teljesen tiszták vagy Önök által, kevés

energiaráfordítással, kevés vízzel tisztára moshatók! Tudni kell, hogy ezek a hulladékok a begyűjtés után emberek által kerülnek továbbiválogatásra, tehát nagyon fontos, hogy kizárólag tiszta, szennyeződésmentes hulladékok kerüljenek az erre szolgáló zsákokba! Ha
bizonytalan abban, hogy az adott hulladék betehető-e a szelektív gyűjtő zsákba, akkor kérjük, hogy inkább a vegyes hulladékgyűjtő
edénybe (szürke kuka, konténer) helyezze azt el! 

Fontos: nem kerülhetnek a szelektív gyűjtésbe olyan szennyezett anyagok, amelyek a négyhetente történő begyűjtésig a zsákban
bomlásnak, romlásnak, erjedésnek indulnak! Nem kerülhetnek egyészségügyi hulladékok, pelenkák, injekciós tűk, egyéb más
fertőzésveszélyt jelentő anyagok! 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy továbbra is rendszeresen ellenőrizni fogjuk a kihelyezett hulladékok minőségét! A nem megfelelő
tisztaságban gyűjtött, romló, bomló, bűzös hulladékok nem kerülnek elszállításra, és a zsákok sem kerülnek pótlásra!A meghirdetett ellenőrzések során több esetben találtunk a szelektív zsákokban: - veszélyes hulladékokat, pl.: festékes dobozt, illetve - nem csomagolási hulladékokat pl.: PVC csövet, slagot, szőnyeget, vödröt, ládát, ágyneműt, elhasználódott ruhadarabokat.

Ahol rendszeresen tapasztaljuk, hogy nem megfelelően veszik igénybe a szelektív hulladékgyűjtési rendszert, azokat az ingatlanokat
jelezzük Kisújszállás város jegyzőjének!

Elkülönített zöldhulladékgyűjtésKérjük Önöket, hogy a szállítások zökkenőmentes elvégzése érdekében a zöldhulladékaikat az eddig megszokottak szerint, egyértelműenazonosítható módon, gyűjtőzsákba helyezve, gallyakat 1 méternél nem hosszabb kötegekbe összekötve, kézzel rakodhatóan, a fenti napokon,reggel 7 óráig helyezzék ki az ingatlanjaik elé!Zöld hulladékot szelektív gyűjtőzsákba kihelyezni TILOS, az ilyen módon gyűjtött hulladék nem kerül elszállításra!
A zöldhulladékok begyűjtése a közszolgáltatás keretében kizárólag a háztartásokban képződött zöldhulladékok begyűjtésére

terjed ki. Nem terjed ki a közszolgáltatás a közterületeken, az intézményeknél és a gazdálkodó szervezeteknél képződött
zöldhulladékokra. Megértésüket és segítő együttműködésüket tisztelettel köszönjük:

Hétfő zárvaKedd zárva 13:00-16:00Szerda 7:30-12:00 12:30-16:00Csütörtök 7:30-12:00 zárvaPéntek zárva
HÉTFŐIkommunális gyűjtőkörzet

szelektív gyűjtési napjai(minden hónap elsőhétfője)
KEDDIkommunális gyűjtőkörzet

szelektív
gyűjtési napjai(minden hónap második hétfője

KEDDIkommunális gyűjtőkörzet
Sóhaj, Dühöngő városrész,
Malom, Határ, Széchenyi,

Dózsa Gy., Kert, Vasút,
Mészáros, Varga, Pólya,
Nefelejcs utca szelektív
gyűjtési napjai (mindenhónap negyedik hétfője)

CSÜTÖTÖKIkommunálisgyűjtőkörzet szelektív
gyűjtési napjai (minden hónapharmadik hétfője)

zöldhulladék-
gyűjtés

az egész város
területén

egységesen(minden hónap negyedik péntekje)július 1. július 8. július 22. július 15. július 26.augusztus 5. augusztus 12. augusztus 26. augusztus 19. augusztus 23.szeptember 2. szeptember 9. szeptember 23. szeptember 16. szeptember 27.október 7. október 14. október 28. október 21. október 25.november 4. november 11. november 25. november 18. november 22.december 2. december 9. december 23. december 16. -
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SAKK! MATT! Asztalitenisz
Sakk Európa Bajnokság2019. március 18-30. között rendezték megÉszak-Macedóniában az Egyéni Sakk EurópaBajnokságot, ami az egyik legrangosabbfelnőtt egyéni verseny Európában. 42 országközel 360 sakkozója ült asztalhoz, ahol az első22 játékos kvalifikálta magát a világkupára, ésahonnan további versenyek után kikerül azaktuális világbajnok kihívója. Itt szerepelt a13,5 éves, kisújszállási Csíki Endre FIDEmester sakkozónk is. A Kisújszállási SEifijátékosa és a Baptista Sakkiskola éltáblása a2251-es értékszámával a 273. rangsoroltkéntindult a versenyen.Endre a 11 fordulós svájci rendszerűversenyen játszott 3 nagymesterrel, 6 nemzetközi mesterrel és egy FIDEmesterrel. Ellenfelei értékszáma egy kivételével 2400 fölött volt. Ez a verseny

mérföldkő volt a Endre pályafutásában, mert kiváló játékot produkálva
végül nemzetközi mesteri normát teljesített! Ezzel együtt közel száz helyetjavított startlistás besorolásán, 102 Élő-ponttal növelve értékszámát.Értékszámával a FIDE 2019 június 1-jei hivatalos közlése alapján avilágranglistán a legjobb húsz között van a korosztályban.Sokat köszönhet Endre edzőinek, elsősorban GM Erdős Viktornak, aki ahelyszínen segítette játékát, illetve IM Lizák Péternek, aki a verseny alattinformációkkal látta el. IM Berebora Ferenc a verseny előtti felkészülésbenjátszott hatalmas szerepet. Külön köszönet illeti meg a BaptistaSzeretetszolgálatot, amiért anyagilag és erkölcsileg is támogatja ifjúsakkozónkat.

w w w . k i s u j s z a l l a s . h u

MITROPA KupaLapzárta előtt kaptuk az újabbszenzációs hírt: a Ribli Zoltán olimpiaibajnok által vezetett magyar junior fiúsakkcsapat megnyerte a MITROPAKupát. Ez még talán nem lenne olyannagy szenzáció, de az az, hogy a csapattagjaként – mint a mezőny legfiatalabbrésztvevője – állt helyt Csíki Endre FIDEmester sakkozónk is. A MITROPA Kupaa Közép-Európai országok többsportágban lebonyolított versenye.Végeredmény: 1. Magyarország, 2.
Csehország, 3. Ausztria.A lányok versenyében Magyarországa 3. helyet szerezte meg.

Kecze István
szakosztályvezető

A bajnokság utolsó fordulóját idegenbeli győzelemmel zárta akisújszállási csapat.
Vecsés SE – Kisúj SE 3:15, a csapat a 6. helyen végzett abajnokságban 36 ponttal. Ez az eredmény a vártnál jóvalmeghaladta a elképzeléseinket, hiszen a bennmaradás volt a célaz NB II-ben. A csapat tagjai: Kruchió Péter, Ágoston István,Polgár László, Szép Gábor és a sérülésekkel bajlódó Himer Ádám.Bízunk felépülésében, és abban, hogy tudja a csapatot segíteniismét egyedi játékstílusával.
Megyei II-ben dobogós helyen áll a csapat, benne két serdülőjátékosunk: Lukács Domonkos és Monoki Szovárd Benedek.További csapattagok: Szőllősi Tibor, Jakab Sándor, Szőllősi Viktorés Szűcs István.A Jász-Nagykun Szolnok Megyei, 2019. évi bajnokságbanújonc, serdülő és ifjúsági versenyen vettünk részt. U-11 BaloghArmand két érmet szerzett. Serdülő: Lukács Domonkos 2.,Monoki Szovárd Benedek 3. helyezést ért el. Az ifjúságiaknálSzőke Zoltán 3. lett. Dicséret illeti Kovács Bencét, aki fájós lábal isvállalta a játékot. Deme Ákos is tisztességgel küzdött, gratulálunknekik!

Asztalitenisz VB Magyarország70 éve rendezett utoljára Magyarország VB-t, melyen kilencenvettünk részt az Arany-iskola és a Kisúj SE támogatásával.Nagyszerű volt találkozni egymással és látni, hogy játszanak.Lesz nyári tábor idén is, a részletekről érdeklődni SzőllősiTibornál tudnak: 06-70/287-9360
Szűcs István edző
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TTOOPPÁÁZZ
ÓÓRRAA--ÉÉKKSSZZEERR  SSZZAAKKÜÜZZLLEETT

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!

A Kisbíró következő száma 2019. augusztus 17-én, szombaton
jelenik meg. Lapzárta 2019. augusztus 9-én, pénteken 12.00
órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet
leadni elektronikus adathordozón vagy a szervezes@kisujszallas.hu
e-mail címre elküldve.

(Szerk. )

Véradás

Kisújszálláson legközelebb
július 3-án 8.00–12.00-ig

lesz véradás
a művelődési házban.

Köszönettel: Erdei Edit


