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Egy hónappal ezelőtt vehette kézbe a kedves Olvasó hírlevelünkidei második, most pedig harmadik számát. Sokféle eseménytörtént azóta az önkormányzat működésében, amelyekrőlszeretnénk és fontosnak is tartjuk Önöket tájékoztatni.Szólunk arról, hogy milyen volt az életünk egy évvel ezelőtt, akoronavírus-járvány kezdetén. A minél teljesebb körűtájékoztatás szándéka vezet bennünket akkor, amikor írunk aműködésüket városunkban is megkezdő Wifi-pontokról. Fontosnak tartjuk a korrekt, közérthető hírközlést, amelybenviszont nincs helye mások személyiségi jogai, és tegyük hozzá:anyanyelvünk esetenkénti megsértésének. Ezzel azt javaslom,hogy gondoljuk át a Facebookon történő kommunikációfelelősségét.  Hírlevelünkben fontos személyi változásokról isszólunk, valamint arról, hogy húsvét előtt megajándékoztuk a75. évüket betöltő kisújszállásiakat. Idén is meghirdettük A
legszebb konyhakertek és A Virágos Kisújszállásért címűpályázatokat. Mindezekről, valamint a Kisújszállás – Karcagközött életüket vesztett baglyokról is írunk… Kedves Olvasóink!Nézzük kicsit bővebben! 
Milyen is volt az az élet, amikor szabadon jártunk-keltünk avárosban, az üzletekben, éttermekben, amikor volt ugyankarantén, de inkább pihenésnek vagy egy kalandnak fogták felsokan, a diákok pedig eleinte még az online tanulás akkor mégörömöt adó rejtelmeit fedezték fel…! Milyen volt az az élet,
akkor még nem féltünk, vagy ha mégis, hamar túlléptünk ajárvány kihívásain… Egy évvel ezelőtt gyakorlatilag még bátranbeszélgethettünk, de közben alábecsültük a vírus erejét. Sokanúgy éreztük, a korlátozások hamar véget érnek, különösebbkihívások nélkül.  Aztán persze minden fokozatosan változnikezdett: erre is, arra is falakba ütköztünk. Nemcsak mi, ittKisújszálláson, hanem milliók a Földön. A járvány egyreerősebben terjed, világméretűvé nőtt. A harmadik hullámbanvagyunk, mögöttünk számos beteg, elhunyt személy.
Két és fél millió beadott védőoltás formájában érkezett aremény Magyarországra. Minimálisan ennyi oltás kellett ahhoz,hogy új szakasz kezdődhessen országunk lakosainak életében.Ez volt az a határ, részben lélektani határ, amely meghatározólépést jelentett és jelent is a koronavírus-járvány elleni

küzdelemben. A Kormány ennek a két és fél milliónyi oltásnak ajelentőségét is megfogalmazta néhány nappal ezelőtt, húsvételőtt. Megerősítette a szolgáltatók fokozatos „visszatérését”, akorlátozó intézkedések fokozatos megszüntetését, amelyekreményeink szerint odavezetnek majd, hogy fokozatosan
visszanyerjük a szabadabb életünket. Ezt a két és fél millióoltást a magyar lakossággal együtt értük el, sokan úgygondoljuk, példát adva másoknak is.
Több Wifi-pont működik már városunkban, eszközt éstartalmat jelentenek számunkra. Bizonyára észrevették, hogyaz eddigieknél több lett az interneten megjelenő hírünk, ésmostanra már több helyen működnek a használók számáraingyenesen Wifi-pontok is városunkban: a Kálvin parkban, aVárosházán és annak parkjában, az Erzsébet királyné ligetben, aPiactéren és a játszótereken. Ezen túl a Wifi-pontok száma mégbővülni fog.
Fontos személyi változásokról is beszámolhatunk. Azönkormányzat mindkét kft.-jének vezetésére pályázatot írt ki. AVárosgazdálkodási Nonprofit Kft. élére Tóth Zoltán, az eddigi
ügyvezető, a Kumánia Gyógyfürdő Kft. élére pedig Kecze
Mátyás épületgépész mérnök került.
Húsvéti ajándékcsomagot kaptak az önkormányzattól a 75.életévüket betöltött kisújszállásiak, akik nagyon örültek ameglepetésnek. A települési képviselők maguk vitték aházakhoz a csomagokat. 
Ismét meghirdettük A legszebb konyhakertek és A Virágos
Kisújszállásért felhívást. Reméljük, hogy a kétféle pályázat akorábbi évekhez hasonlóan újra több érdeklődőt vonz majd. Apályázatokkal kapcsolatos információkat hírlevelünkbenmegtalálják, csakúgy, mint a baglyokról szóló, szívbe markolóírást is. Megtörtént az Erzsébet királyné ligeten átvezető új járdaműszaki átadása is. Bízzunk benne, hogy az öreg fák helyéreültetett csemetékkel, a felnőtt fitnessparkokkal, a rekortánborítású futókörrel együtt a liget teljes körű felújításavalamennyiünk örömére szolgál.

Kecze István polgármester

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Milyen is volt az az élet…?
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Polgármesteri döntésekKisújszállás Város Önkormányzata januárban pályázatot írt kiügyvezető igazgató állás betöltésére, a tulajdonában lévő két kft.élére. A két ügyvezetői állásra március 23-ig lehetett pályázni.A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői pozíciójánakkiírására a korábbi vezetői beosztás határozott időtartamánaklejárta miatt volt szükség. A felhívásra öt pályázat érkezett, aKépviselő-testület azokat a pályázókat hallgatta meg egyszemélyes elbeszélgetés során, akiknek formailag és tartalmilagis alkalmas volt a pályázatuk. A Testület jelenlévő tagjaivéleményezték a pályázatokat, döntés ezt követően születettpolgármesteri határozat formájában. E döntés értelmében aKépviselő-testület a VGN Kft. ügyvezető feladatainak ellátásávaltovábbra is Tóth Zoltánt, az eddig ügyvezetőt bízta meg ötéveshatározott időtartamra, így ő 2021. április 1-től folyamatosanlátja el ügyvezetői feladatait a kft. élén.
Kecze István polgármester

Kisújszállás Város Önkormányzata januárban pályázatot írt kiügyvezető igazgató állás betöltésére, a tulajdonában lévő két kft.élére. A két ügyvezetői állásra március 23-ig lehetett pályázni.A Kumánia Gyógyfürdő Kft. vezetői pozíciójára 17 pályázatérkezett. A testület szintén azokat hívta meg egy személyesbeszélgetésre, akiknek tartalmilag és formailag alkalmas volt apályázatuk. A meghallgatáson részt vettek a Képviselő-testülettagjai, melyen mindenki véleményt nyilvánított. A Testülettagjainak véleményét figyelembe véve született meg a közösdöntés – egy alpolgármesteri határozat –, melynek értelmében2021. május 2-től Kecze Mátyás épületgépész mérnökötbízzák meg a Kumánia Gyógyfürdő Kft. vezetésével, ötéveshatározott időtartamra. 
Tatár Zoltán alpolgármester

TérZene program pályázat

Kisújszállás Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. éviCXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésébenmeghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel aveszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekhatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre – azalábbi döntéseket hozta:
Rendelet
4/2021. (III. 22.) a szociális és gyermekvédelmi támogatásokrólszóló 8/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Polgármesteri és alpolgármesteri döntések
28/2021. (III. 23.) a Magyarország 2021. évi központiköltségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (Kvtv.) 3. melléklet3.5. jogcím szerinti önkormányzati feladatellátást szolgálófejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
29/2021. (III. 24.) a település-rendezési eszközök tervezett2021. évi 1. számú módosítása által érintett Téglagyárutca–Csorbai út sarkán lévő, 765/1 hrsz-ú ingatlan éskörnyezetének, „kiemelt fejlesztési területté” nyilvánításáról
30/2021. (III. 24.) a Kisújszállás város „Téglagyár utca–Csorbaiút sarkán lévő, 765/1 hrsz-ú ingatlant és környezetét érintő”Településrendezési tervmódosítás partnerségi véleményezésiszakaszának lezárásáról
31/2021. (III. 24.) a készülő Településrendezésitervmódosítással kapcsolatosan a 2/2005. (I. 11.) Korm.rendeletben megfogalmazott környezeti vizsgálat (környezetiértékelés) szükségességéről vagy szükségtelenségéről
32/2021. (III. 24.) a gyermek és felnőtt háziorvosi körzetekfeladatellátási szerződéseinek módosításáról
33/2021. (III. 30.) a Kisújszállási Városgazdálkodási NonprofitKft. ügyvezetőjének kiválasztásáról
34/2021. (III. 30.) a Kisújszállási Városgazdálkodási NonprofitKft. alapító okiratának módosításáról
35/2021. (III. 30.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetőjénekkiválasztásáról
36/2021. (III. 30.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. alapító okiratánakmódosításáról
37/2021. (III. 30.) a szociális ellátások körében a 2020. évbenvégzett munka értékeléséről
38/2021. (III. 30.) a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokátfogó értékeléséről
39/2021. (III. 30.) a lakóházjavítási (LAJ) keret 2020. évifelhasználásáról, és a 2021. évi tervéről
40/2021. (III. 30.) Kisújszállás Város Önkormányzata 2021. éviközbeszerzési tervének elfogadásáról
41/2021. (III. 30.) ingatlan-elővásárlási jog gyakorlásáról 5310Kisújszállás, Mikes utca 10. ingatlannal kapcsolatban
42/2021. (III. 30.) ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról 5310Kisújszállás, Vásár utca 2155/6 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban
43/2021. (III. 30.) megyei kitüntető cím adományozásáról a2021. évben
44/2021. (III. 30.) az önkormányzati tulajdonú közutak forgalmirendjéről szóló 257/2011. (X. 25.) önkormányzati határozatmódosításáról
45/2021. (III. 30.) szociális alapú lakásbérlet bérleti jogánakkijelöléséről

Önkormányzatunk a MűvelődésiKözpont és Könyvtár munkatársaivalegyüttműködve pályázatot nyújtottbe Tér-Zene programok megvaló-sítására, melyben főszerepet kapnaka Kisújszállásról elszármazottművészek és zenei formációik, illetvea helyi művészeti csoportokkal is újratalálkozhat a lakosság. Összesen 30
különböző koncertet tervezünk,mely felöleli a klasszikus zene,világzene és a népzene különböző műfajait.Nyertes pályázat esetén a koncertek 2021 júliusától egy éven át aVárosháza park Zenepavilonjában, rossz idő esetén a VigadóKulturális Központ dísztermében kerülnek megrendezésre. 

Tóth Veronika városfejlesztési ügyintéző

Régi-új ügyvezető vezeti a VGN Kft.-t

Új ügyvezető a Kumánia Gyógyfürdő Kft. élén
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Tegyen Ön is javaslatot! RÖVID HÍREK

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON!
Naprakész hírek, aktualitások várják Önöket
Kisújszállás város hivatalos facebook oldalán:

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Ügyeljünk a játszóterek épségére

Adatfelvételt hajt végre a KSH

Hagyományosan minden évbenaugusztus 20-án, a Szent István-napi városi ünnepségen nyújtja áta polgármester azokat azelismeréseket, amelyeket avárosért, annak közösségéértvégzett kimagasló tevékenységelismeréseként ítél oda azönkormányzat. Javaslatokat aváros polgárai, közösségei,társadalmi szervei egyaránttehetnek a következő elismerésekre:
- Kisújszállás Város Díszpolgára cím,
- Pro Urbe Díj (a városért),
- Pro Communitate Urbis Díj (a város közösségéért),
- Kisújszállás Város Sportjáért Díj,
- Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára cím.A javaslatokat e célra készített formanyomtatványon, apolgármesternek címezve lehet benyújtani június 3-ig aPolgármesteri Hivatal 27. sz. irodájában. A javaslattételhezszükséges nyomtatványok átvehetők a Városháza portáján vagyletölthetők a városi honlapról (Javaslati nyomtatvány).

(Szerk.)

Elkészült az Erzsébet királyné ligeti járda2021. március 29-én megtörtént az Erzsébet királyné ligetben aműszaki átadás, így már hivatalosan is elkészültek a ligetet átszelőjárdafelújítási munkálatai. A járófelület felújítása mellett szintbe- ésvisszakerültek a régi beton alapozású padok, valamint a régiszemétgyűjtő edények újrafestve, benne új acélkosarakkal.Használják most már bátran a megújult járdát, de kérjük,vigyázzunk a megvalósult beruházás épségére. A rézsű esetében afűtelepítés idejére kerékpárral és gyalogosan a friss földre nemenjünk rá!

Elérhető Wifi a város több pontjánKisújszállás Város Önkormányzata a WiFi4EU pályázaton lehetőségetnyert közterületi, vezeték nélküli internetelérés kiépítésére. Akivitelező a munkálatokat befejezte, így a lakosság számára most márelérhető a város több köztéri, nyilvános pontján az ingyenes internet.Használhatják a Kálvin parkban, a Városházán és annak parkjában, azErzsébet királyné ligetben, a Piactéren, a vasútállomáson és ajátszótereken kihelyezett Wifi-pontok közelében.
(Szerk.)

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) önkéntes adatszolgáltatásonalapuló lakossági adatfelvételeket hajt végre Kisújszálláson, akorábbi évek gyakorlata szerint. Az adatfelvételt három témakörbenvégzik: munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei, a lakosság utazásiszokásai, felmérés a háztarások információs és kommunikációstechnológiai eszközhasználatáról.Az összeírási munkát a Statek Statisztikai Elemző Központ Kft.
fényképes igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A járványügyihelyzetre tekintettel az adatszolgáltatókat kérik, hogy részesítsékelőnyben a kérdőívek weben történtő kitöltését, de a telefonos
válaszadás lehetőségét is biztosítják. A válaszadásra kijelöltháztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.A kapott adatokat a KSH bizalmasan kezeli, azokat más szervek,személyek részére nem szolgáltatja ki. Az eredményeket név ésegyedi adatok nélkül, összesített statisztikai táblázatokban közlik. További felvilágosítást a +36-80/200-766-os (3-as mellék)telefonszámon vagy a lakinfo@ksh.hu e-mail címen kérhetnekhétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:30 óra között, pénteken 8:00 és 14:00óra között. Az adatgyűjtés módszertanával és a kutatásieredményekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu honlapon található
Adatszolgáltatóknak/Adatszolgáltatás teljesítése/Elektronikus
lakossági adatgyűjtések menüpont nyújt tájékoztatást. 

(Szerk. a KSH tájékoztatója alapján)

Kérjük a játszótereket használókat, hogy a gyermekek épsége,egészsége érdekében körültekintően tartsák be a játszóterekhasználatának szabályait. A játékokat rendeltetésszerűen használják,szemetet senki ne hagyjon maga után. Kutyákat a játszóterekre tilosbevinni. A használati szabályokat mindenkinek be kell tartania.Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a játszótereken térfigyelő-kamerák vannak elhelyezve, amelyek visszamenőleg is megőrzik afelvételeket. Kérjük, ügyeljenek a tisztaságra, hogy a gyerekek sokáighasználhassák a játszótereket.
(Szerk.)

Fotó: Szepesi Jenő
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Gyermekvédelmi beszámoló

A fakivágási engedélyről 

Kisújszállás város polgármestere a 38/2021. (III. 30.) számúhatározatával elfogadta a 2020. évről szóló gyermekjóléti ésgyermekvédelmi feladatok körében végzett munkáról szólóbeszámolót. A tavalyi évben a Polgármesteri Hivatal IgazgatásiOsztályánál rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultsági ügyekben 159 főszámon (760 alszámon) iktatottügyirat keletkezett. Rendkívüli települési támogatás ügyében 6eljárás indult. Egyszeri pénzbeli támogatásra 2020 augusztusában313 fő, novemberben 306 fő volt jogosult. A hátrányos helyzetűgyermekek száma 147 fő, a halmozottan hátrányos helyzetűgyermekek száma 33 fő volt. A szünidei gyermekétkeztetést 31tanuló vette igénybe. A Kormány a járványügyi veszélyhelyzetbendöntött a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre valójogosultság, illetve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetfennállását megállapító határozatok hatályánakmeghosszabbításáról. A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és AlapszolgáltatásiKözpont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata a 2020. évben 74családot gondozott folyamatosan, ezen belül 19 családban 52gyermeket alapellátás keretében. Védelembe vételi eljárás 12családban 25 gyermeket érintett. A Karcagi GyermekjólétiKözponttal közösen 11 családban 38 nevelésbe vett gyermeketgondoztak. A jelzőrendszer tagjaitól a 2020. évben 117 jelzésérkezett, melyben gyermekek veszélyeztetettségére hívták fel afigyelmet. Két esetkonferenciát tartottak gyermek érdekében. AKunmadarasi Gyermekek Átmeneti Otthonát egy anya kétgyermekével vette igénybe. A Szolgálattal kapcsolatba kerültcsaládok életkörülményeiben negatív irányú változásoktapasztalhatóak. Erkölcsi, morális értékeik csökkenése, anyagihelyzetük romlása figyelhető meg. Nőtt az ügyek összetettsége,bonyolultsága. Számos ügyfél együttműködési készségének hiánya,durvasága nagy terhet rótt a munkatársak vállára. A munkavégzéssorán kiemelt szerepet tölt be a társszervekkel, szervezetekkel valójó munkakapcsolat. A járványügyi veszélyhelyzet új kihívásokat,feladatokat jelentett az év során. A szociális és gyermekvédelmiellátások nyújtása a járványügyi szabályok betartásával azonbanegész évben folyamatos volt.   
Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

A fák hasznosak és szépítik környezetünket. Mi a teendő, ha mégisszükségessé válik a közterületen egy fa kivágása?A kérdést Kormányrendelet szabályozza, ami alapján jegyzői
engedély szükséges a tevékenységhez. Első lépésként fakivágásiengedély iránti kérelmet kell benyújtani a PolgármesteriHivatalba. Az ezzel kapcsolatos ügyintézést a közterület-felügyelőkvégzik. A kérelemről a jegyző határozattal dönt. A döntéstmegelőzi a helyszín megtekintése, és egyeztetés a fa pótlásáról,amit külön bejelentőlapon kell megtenni. A döntés tartalmazza a fapótlására vonatkozó előírásokat, határidőt is. A közterületi faanyag tulajdonjogának megszerzése annakengedélyezhető, aki a közterületi fa és cserje pótlását a kivágástkövetően elvégzi, egyéb esetben a faanyag kizárólag a közterület

tulajdonosát illeti meg. Közterületen fa és cserje kizárólag
bejelentés alapján telepíthető. Helyi rendelet sorolja fel aközterületen ültethető fafajokat is. 
Kérjük a lakosokat, előzetesen mindig jelezzék ilyen irányú
szándékukat. Keressék a közterület-felügyelőket a szükséges
ügyintézés, tájékoztatás érdekében. Elérhetőségek: Ducza Endre: 06-30/547-7371Székely Attila: 06-30/592-4281A formanyomtatványok – kérelem és bejelentőlap – megtalálhatókaz ügyintézőknél, illetve a város honlapján, az „archív
formanyomtatványok” menüpontban.

Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

A szociális és gyermekvédelmi támogatásokról szóló helyiönkormányzati rendeletet 2021 márciusában módosították. Arendelet – többek között – kiegészült a „hagyományos ünnephezkapcsolódó, természetben nyújtott élelmiszertámogatás”elnevezésű ellátással. Az új ellátás a Kisújszálláson állandólakóhellyel rendelkező, 75. életévét betöltött, illetve a 75. életévéta juttatás igénylésének évében betöltő személyek részéreállapítható meg. 

Ez alapján idén, húsvét előtt közel nyolcszáz idős kisújszállásilakost ajándékozott meg a Képviselő-testület. Az ajándékokat atelepülési képviselők 2021. március 29. és április 1. között vitték ela körzetükben élő idős lakosokhoz. Az ajándékok kiosztásában aPolgármesteri Hivatal munkatársai is segítettek. Az érintettekörömmel, meghatódva fogadták az önkormányzat húsvétiajándékát.
Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

Ajándék húsvétra

Fotó: Tóth Tünde

Fotó: TV Kisúj
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Kertszépítő versenyek

A TV Kisúj adásait visszanézhetik
facebook oldalukon:

https://www.facebook.com/tvkisuj

Sokadik alkalommal hirdetjük már meg a
„Virágos Kisújszállásért” elnevezésűkertszépítő versenyt. Ennek köszönhetőensok olyan kertbe nyertünk bepillantást,amelyek szívet-lelket gyönyörködtetnek.Önkormányzatunk úgy gondolta, hogyazoknak, akik ilyen szeretettel ekkoraértéket hoznak létre, mindenképpen el kellismerni a hobbiját, munkáját. Ezért idén ismeghirdetjük a „Virágos Kisújszállásért” versenyt. A versenyfelhívás ésa jelentkezési lap letölthető a www.kisujszallas.hu internetes oldalról.Jelentkezni a szervezes@kisujszallas.hu email címen lehet. Jelentkezési

határidő: 2021. június 15.Napjainkra a legtöbben már a piacon vagy üzletben szerzik be a családszámára szükséges zöldségeket, gyümölcsöket. Vannak azonban szépszámmal olyanok, akik saját maguknak igyekeznek megtermelniezeket a javakat azért, mert nagy örömet okoz a saját termés, és igazikikapcsolódást, felüdülést jelent a szabadtéri munka. Ebben amindannyiunk számára nehéz időszakban, fordítsuk az energiánkatarra, hogy valami maradandót alkossunk. Arra buzdítjuk akertbarátokat, hogy osszák meg velünk örömüket, büszkeségüket,versenyeztessék kertjeiket! Városunk önkormányzata idén iscsatlakozott „A legszebb konyha-
kertek” című programhoz, melynekcélja a kertészkedés népszerűsítése.Jelentkezzen Ön is zöldséges-,gyümölcsös-, fűszer- vagy gyógy-növénykertjével, melyekről várjuk afotóikat. A versenyfelhívás és ajelentkezési lap letölthető a www.kisujszallas.hu internetes oldalról.Jelentkezni a szervezes@kisujszallas.hu email címen lehet. Jelentkezési

határidő: 2021. június 15.
(Szerk.)

Anyák napjára szeretettelA költészet napjára

Újra kapható
az Ablakos kalácstól a Vízen kullogóig

Petőfi Sándor: Füstbe ment terv

Egész úton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Miként fogom szólítani
Rég nem látott anyám?

Mit mondok majd először is
Kedvest, szépet neki?
Midőn, mely bölcsőm ringatá,
A kart terjeszti ki.

S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a szekér szaladt.

S a kis szobába toppanék...
Röpűlt felém anyám...
S én csüggtem ajkán... szótlanúl...
Mint a gyümölcs a fán.

A nagy érdeklődésre valótekintettel egyesületünk újramegjelentette az Ablakos
kalácstól a Vízen kullogóig
Hagyományos sütemények
Kisújszálláson című, nagysikerű könyvet.A kemény táblás, szép kivitelű,egész oldalas, színes képekkelillusztrált, hagyományos süte-ményrecepteket tartalmazókiadvány 2500 Ft-ért vásá-rolható meg a főtéri Papír-boltban és a Zöldy Patikában,a korlátozások enyhülésévelpedig a Kálvin utcai fény-képész üzletben és a városikönyvtárban is.Továbbra is kapható a Kemencés ételek a Nagykunságban címűkönyvünk, melynek ára szintén 2500 Ft. Amennyiben mindkétkönyvet szeretné, azt akciósan, 4000 Ft csomagáron tudjamegvásárolni! Névnap, születésnap, házassági évforduló... ha szép,tartalmas és hasznos ajándékot keres, gondoljon a városvédőkkiadványaira!

A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület

József Attila: Kertész leszek

Kertész leszek, fát nevelek,
kelő nappal én is kelek,
nem törődök semmi mással,
csak a beojtott virággal.

Minden beojtott virágom
kedvesem lesz virágáron,
ha csalán lesz, azt se bánom,
igaz lesz majd a virágom.

Tejet iszok és pipázok,
jóhíremre jól vigyázok,
nem ér engem veszedelem,
magamat is elültetem.

Kell ez nagyon, igen nagyon,
napkeleten, napnyugaton –
ha már elpusztul a világ,
legyen a sírjára virág.
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Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

„Halihó! Halihó!
Óvodásnak lenni jó!” 

- Pataki Edit -

Tisztelt Olvasók, Tisztelt Szülők! 2021 szeptemberében új nevelési év indul az óvodákban is. Az elteltév sajnos kizökkentett minden intézményt a megszokott ritmusából.A több mint egy éve tartó COVID-19 járvány olyan távolságokatépített az óvoda és a családok közé, melyre a legrosszabb álmunkbansem gondoltunk. Hónapok teltek el több óvodánkban anélkül, hogy agyerekek beléphettek volna. A hónapokig tartó ügyeleti ellátás,óvodapedagógusaink online, illetve távsegítése, a fejlesztő tartalmak,foglalkozási anyagok küldése a szülők részére mindannyiunknak újdimenziót nyitott. Előre tekintünk és bizakodunk, hogy a 2021-2022. nevelési év márújra igazi lesz, és bár az elmaradt élményeket bepótolni nem tudjuk,az új nevelési év találkozásait, eseményeit, ünnepléseit, óvoda-családok közös programjait mindannyian nagyon várjuk.A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája intézményben, aterveink szerint öt oviban várjuk azokat a gyermekeket, akiket szüleihozzánk íratnak. Intézményünk a Baptista Szeretetszolgálat EgyháziJogi Személy fenntartásában a 10. nevelési évét kezdi. Az eltelt közelegy évtized bizonyítja, hogy a feladatellátás biztos, támogató kezekbekerült. Úgy működünk, mint a családok, évről évre, apró lépésekkelújulunk, és a megújuló óvodáinkban a legnagyobb öröm, amikorsikerül megtöltenünk gyermeki zsibongással.Intézményünk felvételi körzete Kisújszállás közigazgatási területe és– létszám függvényében – vonzáskörzete. Öt óvodánkban más-másadottsággal, de mérhetetlen szeretettel és szakmai felkészültséggelvárjuk a hároméveseket, férőhelyek függvényében a kicsitfiatalabbakat is. Intézményünk székhelyén a Pitypang és Sásastó Úti Óvodában„tiszta” csoportokban (kis-, középső és nagycsoport), a többióvodánkban – Béla Király Úti, Mocorgó és Petőfi Óvoda – vegyeséletkorú csoportokban szervezzük életrendünket. Az egységesszakmai értékek, elvek, fenntartói elvárások mellett minden óvodaegyedi, hiszen az elhelyezkedés, az épület, az ott dolgozók egyedivéteszik. Az önkormányzati óvodáztatási feladatok mellett óvodásainkszülei önkéntes alapon igényelhetik gyermekeiknek a Bibliaismeretifoglalkozásokat, melyek kis csoportban szerveződnek.Sajnos ez már a második év, amikor az Ovi-nyitogató napjaink ajárvány miatt elmaradnak. Nem könnyű ez az időszak, hiszen alegfontosabb alkalmak maradnak el: az ismerkedés lehetősége, abemutatkozások, a tájékoztató szülőik, a közös ünnepségek, nyíltnapok… Ezért is javaslom Önöknek, keressék fel honlapunkat –
http://kisuj-ovoda.baptistaoktatas.hu –, és az intézményünkfacebook oldalát – https://www.facebook.com/bszkisujovik –, aholnagyobb betekintést kapnak az óvodáinak életébe, amindennapokba, olvashatják aktuális híreinket! Felmerülőkérdéseikre választ kaphatnak elérhetőségeinken, továbbá abeíratási lapon/linken az idén is van lehetőség a  gyermekkelkapcsolatos olyan infomációk leírására, melyeket a szülők fontosnaktartanak közölni az óvodával,  a pedagógusokkal. Intézményünkkötelező felvételt biztosít, több éve nem volt elutasított gyermek, ajelentkezők közel 90%-a a szülők által megnevezett óvodába felvételtnyer. 

Az óvodai beiratkozással kapcsolatos információk, Fenntartóiközlemény  a Kis-Új-Ság március 21-én megjelent lapszámábanrészletesen megtalálható, és a lap következő számában mindenóvodánkról olvashatnak pár gondolatot. Keressék apostaládájukban! !A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájának beíratásiinformációit a Kisbíró ezen számában is olvashatják.Az óvoda a legkisebb láncszeme a köznevelési rendszernek, deszorosan kapcsolódik itt helyi szinten a baptista fenntartásúáltalános és középiskolához, ezáltal egy nagy egész részei lehetünk, ahelyi baptista köznevelési  rendszer első mérföldköve.
„Egy, kettő, három, négy, te kis cipő, hová mégy? Kipp-kopp, kopogok,
óvodába indulok!” Mi nagyon várjuk a szeptembert, az új nevelésiévet, az új óvodásainkat, a legkisebbeket, kopogó, vagy nem kopogócipőcskéjükben! Hiszen ahogy a címben is írva van: „Halihó! Halihó!
Óvodásnak lenni jó!”, s mi úgy gondoljuk, ez igaz a intézményünk ötovijában, ahol mindenhol ott a szeretet, a figyelem, a türelem, asegítő, támogató felnőtt, akihez jó odabújni amíg a szülők dolgoznak.

Rab Judit intézményvezető

Elérhetőségeink:E-mail: kisujovi@baptistaoktatas.hu,tel.: +36-59/520-595
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Általános iskolai beíratások

A Móricz Zsigmond Református Kollégium
Arany János Általános Iskola

Tagintézményében

A Nagykun Baptista Oktatási Központ
Kossuth Lajos Általános Iskola

és Kollégiumban

Az általános iskolai beiratkozás rendjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény(a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az alábbiak szerint kerül sor:A 2021/2022. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
2021. április 15. (csütörtök) 

2021. április 16. (péntek) 

Kedves Szülők!Az a szülő, aki a gyermekét a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium Arany János
Általános Iskola Tagintézmény elsőévfolyamára nem elektronikus úton, hanemszemélyes módon szeretné beiratni, megtehetia beiratkozásra rendeleti úton megjelöltnapokban, előre egyeztetett időpont szerint(59/520-512).Időpontok és helyszín:

2021. április 15. (csütörtök) 08:00-17:00
2021. április 16. (péntek) 08:00-17:005310 Kisújszállás Kálvin u. 3.Központi épület (tagintézmény-vezetői iroda)A személyes jelenléttel történő beiratkozás pontos menetérőlkérjük, tájékozódjanak a tagintézményünk honlapján(https://moricz-arany.blogspot.com).Az elektronikus úton történő beiratkozáshoz szükséges előzetesregisztrációt itt tölthetik ki azok, akik ezt még nem tették meg:

https://moricz.arrabonus.hu/beiratkozas/altisk/

Elérhetőségeink5310 Kisújszállás, Kálvin u. 3.Tel./fax: 06-59/520-512Web: www.moriczref.huE-mail: aranyisk@moriczref.hu
Üdvözlettel:

a Tagintézmény vezetése

Kedves Szülők!Értesítem Önöket, hogy a beiratkozásmeghatározó, a 2020/2021-es tanévrendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMIrendelet 7. §-a alapján az első osztályosokbeiratkozásának rendjét és idejét aNagykunBaptista Oktatási Központ Kossuth Lajos
Baptista Általános Iskola és Kollégiumbana következőkben határozom meg.Az általános iskola első évfolyamra történőbeiratkozásának ideje:

2021. április 15. (csütörtök) 8:00–18:00 óra
2021. április 16. (péntek) 8:00–17:00 óraA beiratkozás módja:

1. Személyesen a Nagykun Baptista Oktatási Központ KossuthTagintézmény főépületében, Kisújszállás, Rákóczi u. 1. sz.(a buszpályaudvarnál)A személyes beiratkozásra lehetőség van időpontot kérnitelefonos egyeztetéssel az alábbi elérhetőségeken: 06-20/478-4472, 59/321-312 (2021. április 8-15. között). A beiratkozás ajelenlegi védelmi intézkedések szigorú betartásával, egyeséveltörténik az iskola előterében.
2. Digitális formában, mely egy adatlap kitöltésével lehetséges aGoogle megfelelő felületén. A felület az iskola honlapjáról(http://kossuth-lajos.baptistaoktatas.hu) elérhető.
3. Telefonon is lehetőséget biztosítunk a beiratkozásra az alábbiszámokon:Földesné Keresztes Mariann: 06-70/341-2857Reich Henrietta: 06-20/478-4472A beiratkozáshoz szükeséges iratok, amiket feltétlenül kérünkhozzanak magukkal:- a gyermek születési anyakönyvi kivonata- a gyermek személyi igazolványa- a gyermek lakcímet igazoló irata- a gyermek TAJ-kártyája- a gyermek adókártyája- szakértői vélemény (ha van)- gyermekvédelmi határozat (ha van)Digitális beiratkozás esetén a fenti adatokat igazoló igazolványok ésdokumentumok bemutatását az év elején fogjuk kérni.

Radics Zoltán intézményvezető
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Néhány versenyeredményről … mert Kossuthosnak lenni jó!

Húsvéti varázslat

Az utóbbi időszakban, a pandémia ellenére is volt olyan helyben, vagyonline módon szervezett megmérettetés, amelyben részt vettek Arany-
iskolás tanulók.2021. február 19-én a Curie Környezetvédelmi Emlékversenyterületi döntőjébe kapcsolódtak be a tanítványaink. Az idei tanévben, ajárványhelyzetre való tekintettel minden tanuló a saját iskolájában oldottameg a feladatlapot. A verseny témája a „Folyók összekötnek – a Tisza” és a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park volt. A 3 fős csapatokat három levelezőforduló eredményei alapján hívták be a területi döntőbe. Itt az alábbieredményeket érték el a tanulók:5-6. évf.: Horváth Gergő, Szűcs Zsigmond, Varga Zoltán 1. hely5-6. évf.: Baráth Noémi, Papp Villő Bianka 2. hely5-6. évf.: Orosz Márta, Tóth Réka Regina,Váradi-Szabó Zétény 3. hely5-6. évf.: Monoki Csenge, Rafael Tifani, Szél Hanna Olimpia 4. hely7-8. évf.: Kocsis Marietta Edit, Balogh Eszter, Pillmann Sára 2. hely7-8. évf.: Tóth Olivér, Paróczai Vajk, Lencsés Csaba 3. hely7-8. évf.: Mészáros Tímea, Oláh Réka, Vatai Vivien 4. hely7-8. évf.: Zilizi Emese, Papp Emma Lívia, Papp Gábor 4. hely7-8. évf.: Seres Aranka, Virág Zsolt, Szarvák Bendegúz Hunor 4. hely7-8. évf.: Lukovszki Bori, Ressinka Edit, Szécsi Gergő 5. hely7-8. évf.: Győri Dorka, Monoki Milán, Szokai Tímea 6. hely7-8. évf.: Gál Péter, Szántó Marcell Attila, Szántó Mihály András 8. helyMárcius elején szintén saját iskolájukban írva meg a feladatlapot vettekrészt a diákok a Curie Kémia Versenyen. A hetedikes és nyolcadikostanulókat három levelező forduló eredményei alapján hívták be a területidöntőre, amelyen más megyék diákjai is képviseltették magukat. A hetedikévfolyamosoknál 3. helyezést ért el Oláh Réka, aki ezzel a teljesítménnyelrésztvevője lesz május 8-9-én az országos döntőnek. Zilizi Emese 7.,
Monoki Beatrix 9., Papp Nóra Kitti 10. és Lakatos Kálmán 15. helyezettlett. A nyolcadik évfolyamosok között 6. helyezett lett Kocsis Marietta
Edit, Papp Emma Lívia pedig 7. helyezést ért el.Az I. Kárpát-medencei Kindler-Láng fenntartható fejlődéstanulmányi verseny központi témája a hulladék volt. Iskolánkból
Lukovszki Bori 7. a. osztályos tanuló egy igen érdekes dolgozat beadásávaltovábbjutott a következő online fordulóba.Matematikából is sikerült kiemelkedő eredményt elérnie Pillmann
Sára Petrának és Szarvák Bendegúz Hunornak a 8. b. osztályból, akik a
Varga Tamás Matematikaverseny megyei döntőjében 1. és 2. helyezéstértek el. Így, résztvevői voltak az országos döntőnek, ahol szintén remekteljesítményt nyújtottak. (A versenyeken részt vevő tanulók felkészítőtanára Miltényi Katalin és Csatáriné Kovács Mária volt.)A Biblia – a világ legolvasottabb könyve elnevezésű egyfordulósprojektversenybe kapcsolódik be iskolánkból több négyfős csapat: 3. a/b,3. c és a 4. c osztályok, illetve a felső tagozatból az 5. a és 7. a osztálybóljelentkező csapatok. (Felkészítők: Liszka Noémi, Ökrösné Virágh Noémi.)A Kisújszállási Református Egyházközség nevében, Liszka Noémibeosztott lelkész szervezésével a FELVIRRADT ÁLDOTT, SZÉP NAPUNK!címmel ünnepi totót indítottunk alsós, felsős és gimnazista diákjainkszámára. Nagyon örülünk, hogy sokan töltötték ki és küldték be a totót.Mindegyik csoportban a helyes megfejtők közül 3-3 fő értékeskönyvutalványt fognak kapni. A Stylus szépíró versenyen Papp Gábor 7. b. osztályos tanuló országos3. helyezést ért el. Felkészítője Habonyné Pardi Andrea tanárnő volt.Köszönjük a gyerekek, a felkészítő kollégák kitartó munkáját, ésköszönjük a szülők támogatását, segítségét!

A nevelőtestület nevében Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezető

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!Örömmel osztom meg Önökkel, hogy iskolánk a pandémiáshelyzetben is megoldja és megoldotta az óvodás gyerekekkel ésszüleikkel kialakított jó kapcsolatot. Zita néni, Ancsa néni, Ricsi,Zoli és Gergő tanár bácsik szerdai és pénteki napokon, videónkeresztül folytatták, folytatják a munkát a gyerekekkel. Szerdán Ovi torna, pénteken a tanító nénik által összeállítottfeladatok kerülnek ki az online térbe. Az Ovi tornára járó és az
Ovitanoda a Kossuthtal zárt facebook csoport óvodáskisgyermekeinek Ákombá-
kom foglalkoztató füzetetadott ajándékba az intéz-ményünk. Több kis tanodás diákunkvisszaküldte, visszaküldi afeladatok megoldásáról avideókat és a képeket. Ezútonis nagyon szépen köszönjük!Este 20:00 órakor élő estimese várja a kicsiket a sajátkívánságlistájukból össze-állított mesékkel.Új lehetőség a tanító nénikkel való megismerkedésre.Az online térben iskolaelőkészítő foglalkozást indítZita és Ancsa néni. 

Jelentkezni az alábbi lehetőségen lehet:
https://forms.gle/Ra445ckBuyKjFmhA9Az online iskolaelőkészítő foglalkozások időpontja: 

2021. április 8. 16:00–16:30 óra
2021. április 13. 16:00–16:30 óraHa felkeltettük érdeklődésüket, akkor csatlakozzanak hozzánk, éskészüljünk együtt az iskolára!

… mert Kossuthosnak lenni jó!

Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes

Húsvét előtt, április első napjaiban gyakran megálltunk néhánypercre a Vigadó előtt. Az intézmény munkatársai ugyaniskiválasztottak egy takaros kis facsemetét, amelyre színespamutszállal néhány tojást felfűztek. A napok teltek, afacsemetére felfüggesztett tojások gyarapodtak. Akik arrajártak, különösen a kis-gyermekek és a szülők,mind közelebb mentek afához, nézelődtek, jóked-vűek voltak, a nap is sokatsütött. Napközben szólt azene is, pár percre min-denki jókedvű lett, mertújra szebbnek látták avilágot. Köszönjük a Mű-velődési Központ mun-katársainak a már sokszormegtapasztalt ötletes-ségüket:  ezúttal a húsvétivarázslatot, benne atojásfával.
Egy érdeklődő Fotó: Vigadó Kulturális Központ
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Idegen nyelvi oktatás a Móriczban

Hírek az Illésyből

Intézményünk évek óta kiemelt feladatként kezeli az idegen nyelvoktatását. Tesszük ezt azért, hogy segítsük diákjainkat, mert tudjuk,egy közép- vagy felsőfokú nyelvvizsga megszerzése, emelt szintűérettségi teljesítése plusz pontot jelent a felsőfokú felvételi eljárásnál,vagy mert egy diploma megszerzéséhez elengedhetetlen egymegfelelő szintű nyelvvizsga-bizonyítvány. A fent említett objektív okok mellett persze számtalan előnnyel jár,ha ismerünk, beszélünk egy nyelvet. A munkaerőpiacon óriási előnytjelent, ha valaki biztos nyelvtudással indul munkát keresni, a külföldimunkavégzésnek is elengedhetetlen feltétele a nyelvtudás. Degondoljunk csak arra, hogy egy külföldi nyaralás során is mennyirefüggetlenné, magabiztossá tud tenni minket, ha ismerjük az országnyelvét, még ha csak alapfokon is. Egy idegen nyelvű film hangulatátkevés szinkron tudja visszaadni, sokszor élvezetesebb felirattal, deeredeti hanggal végignézni egy alkotást. Egy külföldi dalt úgy hallgatni,hogy értjük, miről szól, nagyobb élvezetet biztosít. A nyelvismeret fontosságát intézményünk korán felismerte, már2004 óta indítunk nyelvi előkészítő osztályokat angol és németnyelvből, valamint lehetőséget biztosítunk a gimnáziumi képzésben azelső idegen nyelv emelt óraszámban történő tanulására. Aszakgimnáziumi, technikumi tanulók és a második idegen nyelvettanulók fakultáció keretein belül tanulhatnak az alapóraszámnálmagasabb óraszámban.Tanórákon a tankönyvi munkán kívül változatos munkaformákkal,digitális tartalmakkal, dalokkal, aktualitásokkal próbáljuk színesíteni atananyagot, közelebb hozni a diákokhoz az adott nyelvet, megmutatninekik, hogyan nyílik ki előttük a világ, ha nyelvismerettel bírnak.Fontosnak tartjuk, hogy a tanulók ne csak a tanórákon, tankönyvönkeresztül találkozzanak a nyelvvel, hanem megismerjék az adott népkultúráját, hagyományait, szokásait. Ehhez már harmadik éve nagysegítségül szolgál, hogy egy Egyesült Államokbeli anyanyelvi tanárfejleszti a tanulók beszédkészségét, beszédértését, ismerteti meghazájának kultúráját a tanulókkal. Ezeken az órákon a hangsúly atársalgáson van, ami a nyelvtanulás során a legszükségesebb,legalapvetőbb készség. A gyerekek angolul beszélgetnek, hozzájukközel álló témákról véleményt cserélnek, eközben észrevétlenülfejlődnek. Az idei tanévben Alden Joseph Mohacsi tölti be a mindiglelkes lektor szerepét. Személyes jelenlétét sajnos néhány hétigélvezhették csak a diákok, mert november közepe óta digitális oktatás

zajlik. Aldennel viszont beszélgetni online is lehet, a csoportjainakvirtuálisan is tartja óráit. Lektorunk az általános iskolában is tanítnéhány felső tagozatos csoportban, így ők már koránmegtapasztalhatják, milyen egy angol anyanyelvű személlyel beszélni,megérteni őt és megértetni magukat.

Tanórán kívül is számos rendezvénnyel, iskolai vetélkedővelpróbáljuk közelebb hozni a tanulókhoz az angol és német népkultúráját. Minden évben megrendezzük a „Brit nap”-ot, melyet elsőalkalommal Ian Lindsay nagykövet úr is megtisztelt jelenlétével. Derendeztünk már Sisi-napot is, és évente egy teaparti keretén belülmegünnepeljük II. Erzsébet királynő születésnapját, karácsonyhetében anyanyelvi karácsonyi dalokat éneklünk az iskolaközösségének. Tanulmányi kirándulást szerveztünk Angliába, Bécsbe, Salzburgba,hogy a tanulók személyesen is megtapasztalják az anyanyelvikörnyezetet. Erasmus programjaink keretén belül a diákok külföldiútjaik során tesztelhetik nyelvtudásukat, barátságokat köthetnek másnemzetek tanulóival, megtapasztalhatják, mennyi önállóságot tudbiztosítani egy nyelv alapos ismerete.Sajnos az elmúlt időszak megnehezítette a munkánkat, de azidőközben született sikeres nyelvvizsgák igazolják tanulóink kitartásátés tanáraink támogató munkáját. Bízunk abban, hogy hamarosanjelenléti formában folytathatjuk az oktatást. Addig is biztatunkmindenkit, tanuljon nyelveket, elevenítse fel korábbi ismereteit! Anyelvtanulás tágítja a látókört, nyitottá tesz, gazdagítja és teljesebbéteszi életünket.
Nagyné Szarka Ibolya  idegen nyelvi munkaközösség-vezető

Online vitaversenyA hónapok óta tartó elszigeteltséget segített feloldani néhány diákunkszámára az a versenyfelhívás, melyet fenntartónk, a BaptistaSzeretetszolgálat hirdetett meg a #ClimateOfChange nemzetköziprojektjük keretében. Ez a program egy háromfordulós vitaversenybőláll, melynek fő témája a klímaváltozás. Iskolánkból is benevezett a hatfős csapat – Kocsis Csenge, Oláh Melánia, Táborosi Emese, Major Anett,Széll Kata, Kovács Márk – erre az újszerű versenyre. 

A csapat tagjainak előre meghatározott szabályok szerint zajlóvetélkedésre kellett felkészülniük a következő  témából: A klímaváltozásegy valós probléma, ami azonnali és egységes lépéseket igényel az EUállamaitól. 

Az első fordulóban a velencei Zöldliget Magyar-Angol Két TanításiNyelvű Baptista Gimnázium csapatával mérték össze erejüket, és bárpontszámban alulmaradtak, mégis nagyon tanulságos, hasznos voltannak kipróbálása, hogy hogyan lehet meggyőzni a hallgatóságot egyáltalunk képviselt álláspont érvényességéről.
Megemlékezés a szabadságharcrólA járvány miatt idén sem tudtuk a hagyományos módon megtartani amárcius 15-i ünnepi megemlékezésünket, lélekben mindannyian ottvoltunk, amikor tiszteletünk jeléül iskolánk vezetősége megkoszorúztanévadónk szobrát iskolánk udvarán. Illéssy Sándor, aki 18 évesennemzetőr, majd honvédtiszt lett, utóbb Kisújszállás nagykun kapitányiés polgármesteri tisztségét is betöltötte, így egész élete szorosankötődik városunkhoz.

FelvételiMárcius legelején öt napon keresztül folytattuk a pályaalkalmasságivizsgálatokat az intézményünkbe jelentkezett nyolcadikos tanulókszámára. Iskolánk honlapján elérhetővé tettük az ideiglenes felvételirangsort. A pontos végeredményről a Felvételi Központ április 23-igtájékoztatja a középiskolákat, amelyek április 30-ig küldik meg avégleges értesítést a jelentkezőknek, illetve a szülőknek.
Toldi Attila igazgató
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Csalók húznak hasznot
a koronavírus-járványból

Bármikor az agresszív provokálók
céltáblájává válhatunk

Rengeteg bagoly pusztul el a közlekedés miatt

Az új koronavírus által terjesztett járvány miatt megjelentek az olyan álértékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon, e-mail címeken éstelefonon keresztül kínálnak egészségügyi eszközöket, és újonnan már avakcinával történő oltásra is ajánlkoznak, vagy erre hivatkozva személyesadatokat próbálnak kicsalni.A csalók klinikai, kórházi dolgozóknak, háziorvosnak vagy önkormányzatidolgozónak kiadva magukat személyesen, vagy telefonon keresztül igyekeznekmegtéveszteni, főleg az idős embereket az oltásra hivatkozással. Előfordulhat,hogy személyesen keresik meg a sértettet, egészségügyi dolgozók által viseltfehér ruhában megjelenve.Adategyeztetést végeznek, személyes és bankkártyaadatokat kérnek elannak érdekében, hogy az általuk hivatkozott szervezet nevében a járványmiatt támogatást tudjanak átutalni a felhívott részére, egyben – látszólag – avédőoltásra is regisztrálnak.
A rendőrség óvatosságra intve a következő tanácsokat nyújtja, ha

valaki ilyen gyanús hívást kap:• Mindig járjanak utána, hogy valóban a hivatkozott szervezet vagy hivatalkereste meg Önöket.
• Tegyenek fel ellenőrző kérdéseket, például a hivatkozott szervezetközponti elérhetőségét, a hívó nevét és beosztását!• Mindig legyen gyanús, ha pénzátutalásról esik szó, illetve felajánlják, hogyaz utalás lebonyolításában segítenek!• Bankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne adják megismeretleneknek sem telefonon, sem személyesen!• Nyilvános helyen, idegenek jelenlétében ne beszéljenek magánügyeikről,mert visszaélhetnek az információkkal!• Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!• Ha felmerül, hogy bűncselekményt próbáltak meg elkövetni Ön vagyhozzátartozója sérelmére, hívja azonnal a 112-es segélyhívószámot!A rendőrség célja, hogy az elkövetési módszer tudatosításával lehetőleg senkise dőljön be a csalóknak. Beszélgessünk rokonainkkal a veszélyekről, hogyminél kisebb eséllyel csaphassák be őket!

(Forrás: http://www.police.hu)

Nap, mint nap durva és gyalázkodó hozzászólások árasztják ela közösségi média platformjait. A személyeskedő támadások, amásik véleményének meg nem értése, vagy egyes személyeklenézése ma már mindennapos probléma a közösségimédiában. A „beszólogatók” sokszor életvitelszerűenprovokálják embertársaikat az interneten.Ha tartalmat osztunk meg, vagy véleményt nyilvánítunk aközösségi média felületén, óhatatlanul is a provokálókcéltáblájává válhatunk, sokszor agresszív, gyalázkodóhozzászólásokkal igyekeznek megsemmisíteni minket.Szakemberek szerint az ilyen szélsőséges, durva magatartáshátterében az alacsony önértékelésből fakadó szorongás ésfrusztráció állhat. Az ilyen embereknek gyakran mástbüntetnek saját nehézségeikért, ezt az interneten keresztülpedig könnyedén megtehetik akár otthon a kényelmes fotelbőlis. Bár a gyalázkodás pillanatnyi feszültségcsökkenést okoz, aszemély valódi problémáját közel sem oldja meg. Míg azagresszió az érintettből szomorúságot és haragot válthat ki, agyalázkodó nyeregben érezheti magát, és látva ezt, folytatja azellenségeskedést.Tisztában kell lennünk azonban azzal, hogy a nekünkcélzott negatív üzenetek sokszor nem rólunk szólnak, sokkalinkább annak feladójáról. A küldő frusztrációjáról, dühéről,fájdalmáról, amit ránk ömleszt. Ha megtalálnak minketilyesfajta támadásokkal, maradjunk higgadtak, egy kialakulókonfliktushoz ugyanis legalább két fél kell. Ha az egyik enged,elvész a támadás ereje és a támadó konfliktuséhségét nemtápláljuk tovább. Próbáljuk meg ne magunkra vennigyűlölködő hozzászólását, a mi felelősségünk, hogyanreagálunk egy ilyen helyzetre.Fontos észben tartani, hogy vélemények és szempontoklétezhetnek egymás mellett, és táplálhatunk kölcsönöstiszteletet egymás iránt attól, hogy különbözik a véleményünk.
(Készült dr. Domján Mihály tanácsadó szakpszichológus,

családterapeuta interjúja alapján.)

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság TermészetvédelmiŐrszolgálata évek óta gyűjt adatokat a járműforgalom miatt pusztulóvédett állatfajokról. A közúthálózat nem csak feldarabolja azélőhelyeket, hanem nagyon sok faj számára áthatolhatatlan akadályt isképez. Sok esetben olyan nagyobb testű állatfajok számára isproblémát jelent a közúti forgalom, mint például a Kisújszállástérségében jelentős számban élő erdei fülesbaglyok és gyöngybaglyok.A 2020/2021-es tél folyamán feltűnően sok bagoly pusztult el a 4-esszámú főúton, ezért a Természetvédelmi Őrszolgálat 65 km-esszakaszon összegyűjtötte a tél folyamán elhullott madarakat.
Törökszentmiklós és Püspökladány között egy nap alatt 113
bagoly elhullott egyede került meg, melyek közül 89 gyöngybagoly,23 erdei fülesbagoly és egy példány kuvik volt. A tél folyamán a legtöbb
bagoly Kisújszállás és Karcag között pusztult el, majd koratavasszal márci-us hónapban afelmérést követőnapokban négyújabb gyöngyba-goly és két erdeifülesbagoly hul-lott el a közleke-dés miatt ugyan-itt.

A felmérés eredménye-ként beigazolódott, hogyelsősorban a fiatal baglyo-kat ütik el legnagyobbszámban.A közutak töltésolda-lában rengeteg rágcsáló él,hiszen a környező mé-lyebb területektől ellen-tétben szárazabb, víztőlvédett helyen alakíthatjákki járataikat. A közutakonsok autós szórja szét ahulladékát, ételmaradékát, és a gabonaszállítás során elszóródó magokis biztos táplálékforrást jelentenek a rágcsálóknak. A nyílt,növénymentes útpadkán igen eredményesen tudnak rágcsálót fogni agyöngybaglyok és az erdei fülesbaglyok. Sajnos a baglyok közútigázolása egy igen összetett és bonyolult problémakör, melyre nemkönnyű megoldást talá-lni, de ha a közlekedők a hulladékgyűjtőkbenhe-lyeznék el szemetüket, akkor már egy igen fontos lépést lehetnetenni éjjeli ragadozó-madaraink védelmében.
Monoki Ákos természetvédelmi tájegységvezető
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A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATABővebb információ, jegyrendelés: 59/328-083/1,   info@vigadokisuj.hu, www.vigadokisuj.hu,  valamint a Vigadó facebook profilja (facebook.com/vigadokisuj)

SOHA JOBBKOR!Olyan időszakban kérjük segítségüket, amikor igazán nemtudunk megszolgálni  a pénzükért, nem tudjuk élményekkelgazdagítani környezetünket, nem tudunk úgy adni, ahogyszeretnénk. Ennek ellenére, most kérünk, mert talán sohasemvolt ennyire szükség a segítségükre. Az idei évi újrainduláshoz
kérjük adójuk 1 %-át. Gondoljanak ránk: 

Kisújszállási Művelődési Központ és KönyvtárAdószám: 15576976-2-16 

PAPI100Az idén 100 éves lenne… Papi Lajos szobrászművész 1921.szeptember 7-én született Kisújszálláson. Ez a kerek évforduló admost nekünk lehetőséget és alkalmat arra, hogy összeszedjük azemlékeket róla. Hiszen ma még sokan vagyunk, sokan vannak,akik személyesen ismertük, ismerték. Kötetek jelentek megéletéről, művészi pályájáról. alkotásairól. Nem tisztünk újabb könyv összeállítása, kiadása, csupán aztszeretnénk, ha az emlékek nem merülnének feledésbe, hamegoszthatnánk egymással ezeket, amíg emlékezhetünk, hogyPapi Lajos szobrászművész ne csak egy név legyen egymárványtáblán, vagy egy szobor az Alkotóház udvarán. Embervolt. Nem lehetett tökéletes, senki sem az. Szerethető volt, éssokan emlékeznek rá, szeretettel, tisztelettel. Köztünk, velünk élt.Sokan őriznek egy-egy érdekes, kedves vagy keserédestörténetet, egy becsben álló tárgyat, skiccet, fotót, vagy akármondatot, pillanatot Papi Lajosról, Papi Lajostól. Arra kérjükmost Önt, kedves Látogató, ossza ezt meg velünk, osszuk megegymással. Megtisztelő lenne, ha eljuttatnák gondolataikat,történeteiket, fotóikat, melyeket közkinccsé tennék itt, ezen azoldalon. Nagy érdeklődéssel várjuk, hogyan, miként emlékeznek Önök,vajon mit osztanak meg velünk! A Vigadó honlapján(https://vigadokisuj.hu) is tervezzük megjelentetni, közzétenniaz Önök által küldött írásokat, emlékeket.
SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK A VIGADÓBAN Az egészségügyi helyzet átírhatja programjainkat, így ameghirdetett színházi előadások időpontjait is. 

2021. május 27. csütörtök, 19 óra
TURAI IDA SZÍNHÁZ: SZERELEM – VÍGJÁTÉK

A Mikó István által elképzelt és rendezett tragikomédia a vidéki
kisvárosban élő Szalay család három lányának örök várakozásáról,
vőlegényekért folytatott versengéséről szól. A lányok fehér lovon
közlekedő, fátyolos tekintetű költőkről és délceg katonákról
álmodnak, miközben tíz körömmel kapaszkodnak a küszöbön
toporgó, szürke hivatalnokba, hogy aztán az álmok palotájából a
földszintes valóságba költözzenek. Mikó István ezzel a rendezéssel
újfajta, finom humort hoz be a színházba.
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DÉRYNÉ TÁRSULAT: KÉK RÓKA - VÍGJÁTÉK

Herczeg Ferenc a XX. század első felének egyik legnépszerűbb
színpadi szerzője volt. Legnagyobb színpadi sikere a Kék róka egy
szerelmi háromszög szituációjára épít. Pál és Cecile házasok.
Gyámleányuknak, Lencsinek öt diplomája van, szépen rajzol, ő
fogja Pál készülő könyvét illusztrálni. Cecile a városban járkál, egy
kék róka garnitúrát próbál találni. Megérkezik Sándor barátjuk,
akit délben nem fogadott a Török utcában lakó Trill báró, mert
valószínűleg nő volt nála. Sándor Cecile-re gyanakszik,
féltékenység gyötri. Herczeg Ferenc a háromszög-történeten azzal
csavar egyet és teszi izgalmassá, hogy a vádló nem a férj, hogy a
szerelmes nem a szerető, hogy a vélt szerető nem az, akire a férj
számít. A belépés díjtalan.

UTCAZENÉSZ KERESTETIK!Keressük a kisújszállási és nem kisújszállási utcazenészeket,szólistákat, alkalmi formációkat, akik reméljük, már nyáronkiülhetnek a Vigadó elé vagy a Kálvin parkba gitárral,harmónikával, síppal, dobbal, nádihegedűvel egy kis örömzenére.Nyáron hátha lesz már okunk örülni. Tudjuk, vannak jó zenészekKisújszálláson, ne szégyellősködjetek.Honorárium: a szabadság, süti, kávé, fagyi, no meg a közönségtapsa, szeretete. Jelentkezési határidő: május 15.
info@vigadokisuj.hu 

WWW.VIGADOKISUJ.HUÚj rovattal jelentkezünk honlapunkon. Keressék a Gombóc
Artúr és barátai rovatunkat. Családi mozizásra hívunkmindenkit ezen a felületen. Ez-egy általunk jó szívvel ajánlottmesejátékot, gyerekkoncertet, animációs filmet, természetfilmet,könyvajánlót stb. nézhetnek meg. Honlapunkon megtalálják a TV KISÚJ aktuális tudósításait, frisshíreket intézményünk háza tájáról. 
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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 tervezett következő száma 2021. május 8-án, szombaton
jelenik meg. Lapzárta 2021. április 30-án, pénteken 12.00 órakor.
Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni
elektronikus adathordozón vagy a szervezes@kisujszallas.hu e-mail
címre elküldve.

Az aktuális lapszám nyomdába adásának napja: 2021. április 8.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2021. 05. 06-án, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit




