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Fellélegezhetünk a koronavírus nyomasztó hatásától, működésétől,világjárvánnyá válásától? Igen, fellélegezhetünk. Örömteljesebbélettek a napok, amióta a kormányfő május 22-én bejelentette, hogytöbb mint ötmillió magyar állampolgár kapta meg immáron a vakcinátMagyarországon. Ezzel az európai uniós „élmezőnybe” kerültünk, márami a koronavírus elleni védettséget, a gyógyulási esélyeket igazolja. Kérdezem tovább, hogy biztosan lemondhatunk több, az utóbbi évbenkötelező, majd megszokott cselekvéseinkről, azaz például nem kell azegymástól legalább másfél méteres távolságot tartanunk?Felhagyhatunk a gyakori, fertőtlenítőszeres kézmosással is? Valóbanélvezhetjük a Vigadó kínálatait, szolgáltatásait, a mozit, a bowlingot, azóriásbábokat, a színházi estéket? Végre ismét strandolhatunk az újranyitó Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben? Olyannyira megszoktukezeket, hogy szinte már elhagyhatatlanná váltak számunkra. Sőt,vagyunk többen, akiknek valóban a mindennapok részévé vált azelővigyázatosság, annak több, rutinszerűvé vált eleme. 
Elismerés és köszönetTisztelt Kisújszállási Lakosok! Hadd fejezzem ki elismerésemet ésköszönetemet mindazon orvosainknak, a magukat nem kímélő,lelkiismeretes egészségügyi és szociális dolgozóknak, amentőszolgálat, valamint a rendvédelmi szervek tagjainak ésmindazoknak, akik az élethez segítették, és segítik ma is agyámoltalanná, magatehetetlenné szelídült, szenvedő betegeket. Ehelyen is tisztelettel köszönjük gyógyító munkájukat. 

Örömmel és szeretettelSzeretett vendége volt városunknak, Kisújszállásnak: májusban közelegy hónapot töltött többek között itthon, Kisújszálláson dr. KarikóKatalin biokémikus. Amíg itthonvolt, meglátogatta gyermekkoribarátait, osztály- és egyetemi társait,egykori kollégáit. Érdeklődésselfigyeltük a gyermek- és felnőttkoráról szóló visszaemlékezéseit, amai tudományos életben betöltöttszerepét. Mozgalmas volt az ittléte,számos meghívásnak tett eleget, ésrangos elismerésekben részesült.Ezek közül is kiemelkedik aSzéchenyi-díj, amelynek immáron,az idei évtől Kati is a birtokosa. ASzegedi Egyetem is örömmel ésszeretettel fogadta hajdani diákját. 

Kisújszállás Díszpolgára Örömmel tölthet el bennünket az, hogy a 2020. augusztus 20-aikisújszállási ünnepségen városunk önkormányzata az elismeréseksorában elsőként köszöntötte őt, és Díszpolgári Címet adományozottszámára. Az idei év májusi hetei életében az elismerések heteinek ismondhatók, mert dr. Karikó Katalin számos köszönetben részesült. Azelismerések sora azonban még bizonyára folytatódni fog majd, mertszemélyében egy kiváló tudóst köszönthetünk, aki megmentette azemberiséget egy világméretű járványtól. Sikeres, a tudományosközegben is a legsikeresebb asszony, aki felfedezésével sokat segítettaz embereknek.Tisztelt Olvasóink! Karikó Katalint óriási ismeret, munka, tudás,szorgalom, kitartás és végtelen szerénység jellemzi, de sorolhatnánktovább is mindazon tulajdonságait, amelyek jellemzik őt. A világlegkiválóbb tudós asszonyának e helyen is gratulálunk az elérteredményeihez. Mi, kisújszállásiak kifejezzük őszinte örömünket éselismerésünket.A Díszpolgári Címmel mondtunk köszönetet azért a szép példáért,amit a fiatalok és a felnőttek számára nyújt hazaszeretetről, küzdésről,kitartó kutatómunkáról – ami lám, világraszóló eredményekhezvezethet és vezet. Köszönjük, hogy városunk jó hírét viszi tovább, mipedig igyekszünk megköszönni azt, hogy soha nem felejtette el,honnan indult. 
Barátság és öröm –

Karikó Zsuzsanna levele (2021. 05. 31.) 

„Kedves Barátaim/Barátaink! Kati elment Magyarországról, ismét
Philadelphiában van, így elérkezett az
idő, hogy megköszönjem mind-
annyiótoknak a szíves kisújszállási
fogadtatást. Nagyon jól éreztük
magunkat, a nagyon kellemes kisúji,
baráti hangulat emlékével, jó érzéssel
váltunk el tőletek. Bízom benne, hogy
lesz még több ilyen alkalom, amikor
talán hosszabban is tudunk
beszélgetni, a régmúlt történéseit
felidézni. Szeretettel és baráti
üdvözlettel (Kati nevében is): Karikó
Zsuzsa.”

Kecze István polgármester

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Köszönet a köszönetért

Találkozás: a képen Kecze István polgármester köszönti
dr. Karikó Katalin biokémikust és testvérét, dr. Karikó Zsuzsát
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Pályázati lehetőségek

Polgármesteri döntésekKisújszállás Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében meghatározotthatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről ésa veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I. 29.) Kormányrendeletre – az alábbi döntéseket hozta:
Rendelet:
6/2021. (V. 27.) a 2020. évi zárszámadásról
Polgármesteri döntések:
58/2021. (V. 11.) Kumánia Gyógyfürdő Kft-ben a saját tőke pótlásáról
59/2021. (V. 27.) köszönetnyilvánításról az elmúlt gazdasági évbenvégzett áldozatos munkáért
60/2021. (V. 27.) a 2020. évi összefoglaló ellenőrzési jelentéselfogadásáról
61/2021. (V. 27.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2020. évi egyszerűsítettéves beszámolójának elfogadásáról

62/2021. (V. 27.) tanácsnoki megbízatás visszavonásáról
63/2021. (V. 27.) köszönetnyilvánításról a Kumánia Gyógyfürdő Kft.megbízott ügyvezetőjének és a Kft. dolgozóinak
64/2021. (V. 27.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.2020. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról
65/2021. (V. 27.) a Kisújszállás, belterület 419/1 és 419/2 hrsz-úingatlanok házszám megállapításáról
66/2021. (V. 27.) szabadidősport-programok támogatására szólópályázat kiírásáról
67/2021. (V. 27.) a Sallai óvoda hasznosításáról
68/2021. (V. 27.) ingatlan elővásárlási jog gyakorlásáról
69/2021. (V. 27.) ingatlanértékesítésről
70/2021. (V. 27.) ingatlanértékesítésről
71/2021. (V. 27.) szociális alapú lakásbérlet bérleti jogánakkijelöléséről
72/2021. (V. 27.) közterület eltérő használata megtiltásánaklehetőségéről

Városunk önkormányzata fontos feladatánaktekinti a helyi civil és sportszervezetek,intézmények, egyesületek támogatását,pályázatokon keresztül.  A Nagykun Hagyományőrző Társulás ahagyományőrző civil szervezetek rendez-vényeinek megszervezésére, valamint aNagykunsághoz, a kunok kultúrájához, tör-ténetéhez kapcsolódó kiadványok megjelen-tetésére ír ki pályázatot.Arról, hogy milyen pályázatok lettek kiírva,az alábbi táblázat nyújt információt. Apályázati kiírások, valamint az adatlapokletölthetők a www.kisujszallas.hu honlapról.
ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

A NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ
TÁRSULÁS PÁLYÁZATAI

Pályázat Benyújtási
határidőA városi bejegyzett civil szervezetekrendezvényeinek támogatása június 11.A helyi, székházzal rendelkező szervezeteküzemeltetési költségeinek támogatása június 11. 

Helyi kiadványoktámogatására június 11. Nyári táborok támogatása június 11. Szabadidősport programok támogatása június 11. 
Pályázat Benyújtási

határidőKiadványok támogatása június 23.A társult önkormányzatok területén működő hagyományőrző civil szervezetek hagyományőrző rendezvényeinektámogatása június 23.
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H í r e k ,  p r o g r a m o k ,  a k t u a l i t á s o k :
w w w . k i s u j s z a l l a s . h u

Tegyen Ön is javaslatot!

Közösségépítő Kultúránk
Programsorozat

Bagaméri fagyiünnep
a Süsü Családi Fesztiválon

Kertszépítő versenyek

Hagyományosan minden évbenaugusztus 20-án, a Szent István-napi városi ünnepségen nyújtjaát a 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 11-ig aPolgármesteri Hivatal 27. sz. irodájában. A javaslattételhezszükséges nyomtatványok átvehetők a Városháza portáján vagyletölthetők a városi honlapról (Javaslati nyomtatvány).

(Szerk.)

A koronavírus világjárvány meg-nehezített mindannyiunk életét,a távolságtartás megfelleb-bezhetetlen szabályként épült amindennapjainkba. Szükség vanazonban társas kapcsolatoképítésére, éltetésére. Ezt segíti a Nemzeti Művelődési Intézet által
szervezett Közösségépítő Kultúránk Programsorozat. Aszervezet ebben az évben is megrendezi ezt a nagy népszerűségnekörvendő közösségépítő programját 2021 nyarán, június-júliushónapban.A rendezvény keretében a látogatók megismerkedhetnek aLakitelek Népfőiskola, a Nemzeti Művelődési Intézet, vagy akár aKápolnásnyéken található Halász-kastély épületével, az ott folyószakmai munkával, majd ezt követően színházi előadáson vehetnekrészt. A látogatók utaztatása szervezett autóbuszokkal történik ahelyszínekre, melyet közös ebéd követ a programban.A program egy jelképes összegért (500 Ft) vehető igénybe alátogatók számára. Ajánljuk a kulturális közösségek figyelmében,éljenek a lehetőséggel, amely élményt és kikapcsolódást is nyújt arésztvevőknek, ugyanakkor találkozást nemzeti értékeinkkel, anemzeti gondolkodással.A Nemzeti Művelődési Intézet a csoportok, közösségek jelentkezéséta jogyakorlaton.hu oldalon várja.

(Szerk.)

„Itt van, megjött Bagaméri,
a fagylaltját maga méri!”Sokan hallhattak már róla városunkban,miszerint elég régóta tervezzük (mégpedigCsukás István személyes jóváhagyásával éstámogatásával!), hogy rendezünk egy eredeti,izgalmas és tartalmas, majdan – a remélhetőlegnem túl távoli jövőben – egy messze földönhíres Bagaméri fagyis fesztivált

Kisújszálláson. Eme régi álmunkmegvalósításának eddig több gátja isakadt, legutóbb a világjárvány húztakeresztül a számításunkat. Most azonban, hogy végrefellélegezhetünk egy kicsit, eljött az idejea megvalósításnak! Igaz, hogy az ideialkalom – a szűk időbeli korlátok miatt – még igencsak kisebb, sszerényebb lesz, mint eredetileg terveztük, de hagyományteremtőjellegű, a miénk – és csak a miénk… Örömünkre szolgál, hogy
kapcsolódva a Süsü Családi Fesztiválhoz („Kellemeset a
kellemessel” mottóval), június 13-án, vasárnap végre
nyalakodhatunk, amennyi csak belénk fér: a Vigadó cukrászdában, aTűzoltóság udvarán, a Vigadó parkolójában és a Kis-Kossuthtornapályáján is hódolhatnak a fagyi iránti szenvedélyüknek a családinapra kilátogató kisújszállásiak (és máshonnan érkező, érdeklődővendégeink). Kívánjuk, hogy mindenki örömét lelje a hideg nyalatokban, ésbízunk benne, hogy 2022 nyarán – eredeti terveinknek megfelelően –már egy jóval nagyobb, színes, változatos és többnapos, országosfagyis rendezvénnyel várhatjuk a kisújszállásiakat és a városunkbalátogató turistákat, vendégeket egyaránt!Mi ezen dolgozunk, nem rajtunk fog múlni! Most pedig jöjjenek, fagyizzanak mindenhol, és váljék kedvesegészségü(n)kre! Mert hiszen egyet kell értenünk egy bizonyosNicole Williams állításával, miszerint: „A fagyi minden élethelyzetet
legalább ötven százalékkal jobbá tesz.” Így igaz!  

Dr. Kovács Tibor alpolgármester

Idén is meghirdetjük a „Virágos
Kisújszállásért” kertszépítő versenyt.Önkormányzatunk úgy gondolja, hogyazoknak, akik ilyen szeretettel ekkora értékethoznak létre, mindenképpen el kell ismerni ahobbiját, munkáját.  A versenyfelhívás és ajelentkezési lap letölthető a www.kisujszallas.huhonlapról. Jelentkezni a szervezes@kisujszallas.hu email címen lehet.

Jelentkezési határidő: 2021. június 15.Emellett idén is csatlakoztunk „A legszebb
konyhakertek” című programhoz, melynekcélja a kertészkedés népszerűsítése. Arrabuzdítjuk a kertbarátokat, hogy osszák megvelünk örömüket, büszkeségüket, versenyez-tessék kertjeiket! Jelentkezzen Ön is zöldséges-, gyümölcsös-, fűszer-vagy gyógynövénykertjével, melyekről várjuk a fotóikat. Aversenyfelhívás és a jelentkezési lap letölthető a www.kisujszallas.huhonlapról. Jelentkezni a szervezes@kisujszallas.hu email címen lehet.

Jelentkezési határidő: 2021. június 15.                                         (Szerk.)
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Közterület tisztántartásáról

Súlyosabban büntetik
az eltiltás hatálya alatti vezetést

Kapubejárók építéséről

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

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Az elmúlt időszakban napi szintű volt a csapadék, ami elősegíti azöld növényzet gyors növekedését. Gyakrabban válikszükségessé az ingatlanok előtti zöldterület karbantartása.  A közterületek karbantartásáról és tisztántartásáról szóló29/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelet alapján:
„1. § Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója (a
továbbiakban együtt: tulajdonos) a tulajdonában lévő ingatlan
körüli közterületen található járdaszakaszt - járda hiányában az
úttestig tartó területsávot, ha járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes területet köteles tisztán tartani és a
gyepfelület, virágágyás gondozásáról, a kapu- és garázsbejáró
sártalanításáról, hó- és jégmentesítéséről, tisztán tartásáról, a
csapadékvíz-elvezető árok, áteresz karbantartásáról, csapadékvíz
zavartalan lefolyásáról, a fák gondozásáról gondoskodni (a
továbbiakban együtt: karbantartás).

(1a) A tulajdonosnak a fák gondozását, metszését úgy kell
végrehajtani, hogy a járdán és a közúton lehajló, behajló ágak,
gallyak a közlekedést ne zavarják, ne akadályozzák. A metszés
során 5 cm körátmérőjűnél vastagabb ágakat, valamint 3 méternél
magasabban a fa törzséhez csatlakozó ágat, gallyat lemetszeni,
levágni tilos.

(2) A társasházak esetén, amennyiben a felépítmények között
kizárólag területsáv és járda van, a társasházak lakóközössége az
(1) bekezdésben meghatározott kötelezettségének úgy tesz eleget,
hogy a felépítmények közötti távolság feléig köteles gondoskodni a
tisztántartási és a gondozási feladatok elvégzéséről.”

A rendelet szerint a közösségi együttélés alapvető
szabályainak betartását elmulasztja, aki fenti
kötelezettségeinek nem tesz eleget, és vele szemben
közigazgatási vagy helyszíni bírság szabható ki. A közigazgatási bírság felső határa 50 000 Ft, a helyszíni bírságfelső határa 10 000 Ft.A rendelet szerint szankcionálási lehetőség az is, hogyamennyiben a tulajdonos ezen kötelezettségének felszólítás
ellenére 8 napon belül (járda hó- és síkosságmentesítés esetén24 órán belül) nem tesz eleget, akkor a közterületen az
elmaradt karbantartást az önkormányzat a tulajdonos
költségére a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-
vel elvégeztetheti (kényszerkaszálás).Amíg azonban egy-egy eljárás idáig eljut, az egy hosszabbfolyamat eredménye.  A közterület-felügyelő első alkalommal értesítést helyez el azérintett ingatlan postaládájában, határidő megjelölésével, aszükséges munkák elvégzése miatt. Amennyiben nem tapasztalváltozást, akkor írásban, tértivevényes levélben felszólítja azingatlantulajdonost a munkák elvégzésére. Ha ez iseredménytelen, akkor ezt követően a kényszerkaszáláselrendeléséről a jegyző határozattal dönt. A kényszerkaszálásköltségei az ingatlantulajdonost terhelik. A cél nem a büntetés, hanem a rendezett városkép, melynekkialakításához, megőrzéséhez kérjük együttműködésüket. 

Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

A gépjárművezetéstől eltiltott sofőrök közlekedésben valórészvétele fokozott veszélyt jelent a szabálykövetőjárművezetőkre és gyalogosokra is. Ők már korábban súlyosanvétettek a közlekedési szabályok ellen, illetve az sem ritka, hogy azeltiltás ideje alatt újabb közlekedési jogsértést, esetleg balesetetokoznak.A vezetéstől való eltiltást a leggyakrabban ittas járművezetéssel,baleset okozásával, valamilyen súlyos szabályszegéssel vagy azelőéleti büntetőpontok halmozásával lehet elérni.A hatóságok így próbálják távol tartani a forgalomtól aközlekedőre veszélyt jelentő sofőröket. Ráadásul a vezetőiengedély visszaszerzésének érdekében utánképzésen kellmegjelenni, amely jogkövető magatartás tanúsítására ösztönöz.Az eltiltás hatálya alatti vezetés korábban szabálysértésnekminősült, azonban 2021. május 14-től a jogalkotó a
bűncselekmények közé emelte ezt a jogsértést, amelynek így
a korábbinál súlyosabb az elbírálása.

(Forrás: police.hu)

Ahogyan arról már az elmúlt években is tájékoztattuk a tiszteltlakosságot az, hogy egyéb, közutat érintő tevékenység végzésemellett, a kapubejárók építése és felújítása, útcsatlakozás
létesítése is csak a közút kezelőjének hozzájárulásával
végezhető. Ezt törvény írja elő.Ugyanakkor a törvény értelmében a közút műtárgyának minősülőárokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közútterületén kívüli területekről származó vizeket bevezetni is csak aközút kezelőjének hozzájárulásával szabad. A közútkezelőihozzájáruláshoz a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendeletbenés annak 3. számú mellékletében foglaltak szerintiadattartalommal kérelmet kell benyújtani, melyhez – egyebekmellett – csatolni szükséges az igénybevételt feltüntető tervet(helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás), a közút érintett szakaszánakhossz- és keresztszelvényének rajzát, az igénybevétel miattszükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés)tervét. A kérelem formanyomtatványa beszerezhetőa Kisújszállási Polgármesteri Hivatal 23-as irodájában is.Az ügyintézési határidő általános esetben 21 nap. A közútkezelőihozzájárulás kiadása díj- és illetékmentes, ugyanakkor ahozzájárulás nélkül történő építési tevékenység már szankciókatvon maga után, így például a közlekedési hatóság az útcsatlakozástulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy átépítésére,útügyi hatósági eljárási díj megfizetésére is kötelezheti.

(Szerk.)
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Permetezik a platánfákat

Munkahelyteremtő beruházás
megváltozott munkaképességű

dolgozóknak

Értesítjük, hogy Kisújszállás Város Önkormányzata a platánfákkülönböző betegségei ellen a permetezéssel történő védekezéstmegrendelte. Ezen növényvédelmi munkákat a kecskemétiNövényvédő és Kártevőirtó Kft. fogja elvégezni.
A permetezésre (az időjárás függvényében),

2021. június 8. és június 24. között,
az esti órákban kerül sor.Mivel a munkát végző kft. nagyteljesítményű gépet használ, kérjük,hogy a lakás ablakát, ajtaját csukják be, a száradó ruhákat szedjék be,és ne tartózkodjanak a permetezőgép közelében. A frissenpermetezett területen lehetőleg ne tartózkodjanak huzamosan apermetezést követő reggelig. A permetezőszer az emberi szervezetre nem veszélyes, de a biztonságérdekében a fenti óvintézkedéseket szíveskedjenek megtenni ésbetartani. A felhasználásra kerülő vegyszerek Topas 100 EC, Mospilan20 SG, Vektafid A és Decis Mega, amelyek élelmezés egészségügyivárakozási ideje 21 nap, munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap.Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel kapcsolatbanbárminemű kérdésük adódna, információt a 76/507-454telefonszámon kérhetnek. A növényvédelmi munka végzését aPolgármesteri Hivatal részéről is segíteni fogják.

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Városunk önkormányzatának régi szándéka a tulajdonában lévőEsze Tamás utcai Sallai Óvoda épületének hasznosítása. Korábbantöbbször, legutóbb 2018-ban már tárgyaltak az üresen álló ingatlansorsáról, akkor egy pályázati úton való értékesítés vagyszükséglakások kialakítása is szóba került. Végül sem az eladás, sempedig az átalakítás – ez utóbbi forráshiány miatt – nem valósult meg.Az elmúlt időszakban viszont megoldódni látszik az ingatlan sorsa.Önkormányzatunk több céggel is tárgyalást folytatott rehabilitációsmunkahely létesítéséről városunkban, mivel jelentős számú helyilakos jár át környező településekre ebből a célból. Így merült fel újralehetőségként az ingatlan használata.
A „Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
megváltozott munkaképességű dolgozók részére biztosít
munkát. A cég eltökélt a helyi foglalkoztatás tekintetében, aMűvelődési Ház egyik helyiségében már jelenleg is 20 főtfoglalkoztat könnyű kézi munkavégzésre. A cég lát fantáziát az épületátalakításában, felújításában, és szándékukban is áll azokatelvégezni, ezért az önkormányzat 7 évre adta bérbe az épületetszámukra. A felújítás várhatóan őszre elkészül, és azt követőenfolyamatosan biztosítja majd a kisújszállási lakosok foglalkoztatását.Az átköltözést követően várhatóan 30 főnek tudnak munkátbiztosítani, távlati céljaik közt pedig a 50 fős létszám szerepel.A munkavégzés telephelyének létesítése így nem csak az ingatlanállapotában jelent előrelépést, hanem munkahelyteremtőberuházásként segíti a helyi rehabilitációs foglalkoztatásmegvalósulását. 

(Szerk.)

Befejeződtek a Kert utca teljes szakaszának, a Gyalpár utcának a JózsefAttila és a Mester utca közötti, a Nagy Imre utcának a Petőfi utca és azIfjúság útja közötti, valamint a Csorbai utca Veres Péter utcától kifelévezető szakaszának felújítási munkálatai. Az útfelújítási munkálatokata D-Profil Kft. végezte, a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásra2021. május 25-én került sor.
Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző

Az Európai Bizottság jóváhagyásával a Nagykun rizs megnevezés
felkerült az oltalom alatt álló földrajzi jelzések uniós listájára,azoknak a termékeknek a jegyzékére, melyek neve védelembenrészesül az Európai Unióban. Így a nagykun rizs bekerült az unióbanmár oltalom alatt álló 1550 élelmiszertermék nyilvántartásába.Az oltalom alatt álló eredetmegjelölések olyan mezőgazdaságitermékekre és élelmiszerekre vonatkoznak, amelyeketmeghatározott földrajzi területen, elismert módszerekkel állítanakelő, és védelemben részesülnek az Európai Unióban.A Nagykun rizst köztudott, hogy városunk egyik meghatározóagrárvállalkozása a Nagykun 2000 Mg. Zrt. termeszti. A cég közel4800 hektáron gazdálkodik, komoly szaktudás, folyamatos fejlődésjellemzi. Az elmúlt években szárító, magtár és gépműhely épült,bővült az állatállomány, ipari melléktevékenységbe fogtak.A rizstermesztés és -feldolgozás folyamatosan bővülőtevékenységük, a termőterület 2020-ban meghaladta az 1050hektárt. A rizs termelése mellett a feldolgozása 2010-ben kezdődött,ebben az évben indult el a kisújszállási rizsfeldolgozó üzemműködése, ekkor vezették be a „Nagykun rizs” márkanevet, melyimmár védelemben részesül az Európai Unióban.

(Szerk.)

Befejeződtek az útfelújítások

Uniós oltalmat kapott
a Nagykun rizs
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A második félév
versenyeredményei a Móriczban

Szép magyar beszéd verseny online

A 2020/2021-es tanév második félévében is születtek szépversenyeredmények a Móricz Zsigmond Református Kollégiumközépiskolai intézményegységében annak ellenére, hogy sajnálatosmódon a veszélyhelyzet következtében lényegesen kevesebbverseny kerül megrendezésre, mint az előző tanévekben. Ifjú tudósok versenye történelem: Fodor András (12GB)kiemelkedő teljesítménnyel a regionális döntőben 16. helyezést értel (felkészítő tanárok: Takácsné Győri Erika, Pintér Zoltán).Die legendäre Sisi verseny: Csató Diána, Lép Fruzsina, Szabó
Ágnes, Varga Dorottya 11GA osztályos tanulók csapata országos 2.helyezés (felkészítő tanár: Kovács Beáta).Pénztár verseny: Erdei Tamás, Göncző Regina, Kapitány Bence,
Simon Dzsenifer (11SZA) csapatban megyei 1. helyezés, országosdöntőbe jutottak (felkészítő tanárok: Hirmondóné Tőkés Erzsébet,Magyar Ágnes).Bankcode verseny: Horváth Lili, Kerekes Laura, Kisari Kitti(11SZA) csapata országos 9. helyezés (felkészítő tanár: MagyarÁgnes).Közgazdasági Olimpia: Kun Tamás (5/13PSZ) országos 6-10.helyen végzett (felkészítő tanár: Magyar Ágnes).Pénzügyi Tudatosság Országos Verseny: Busi Olívia, Fehér Anna,
Oros Gergő, Szekeres Alexandra Vivien (11GB) országos 5-8.helyezés (felkészítő tanár: Ozsváth Márta).Zrínyi Ilona Matematikaverseny: Takács László István (12GA)megyei 4. helyezés (felkészítő tanár: Koncsekné Csáki Mónika),
Farkas László (11SZC) megyei 1. helyezés (felkészítő tanár: KisnéRácz Hajnalka), Jakobicz Anna (9NY), Koncsek Áron és Kovács
Dóra (9GA) csapatban megyei 5. helyezés (felkészítő tanárok:Nagyné Szarka Ibolya, Kisné Rácz Hajnalka).Református Iskolák Országos Matematikaversenye: Koncsek Áron(9GA) országos 10. helyezés (felkészítő tanár: Kisné Rácz Hajnalka),
Takács László István (12GA) országos 6. helyezés (felkészítő tanár:Koncsekné Csáki Mónika).Kárpát-medencei Kindler-Láng fenntartható fejlődés tanulmányiverseny: Jakobicz Anna (9NY) a Kárpát-medencei döntőbe jutott(felkészítő tanár: Miltényi Katalin).Curie Környezetvédelmi Verseny: Jakobicz Anna, Orosz Anna(9NY), Horváth Nóra (9GA) megyei 2. helyezés, országos 2.helyezés, Kiss Fanni, Ladányi Valentina, Tóth Veronika (10GA)megyei 4. helyezés (felkészítő tanár: Miltényi Katalin).Téli Olvasóverseny (Leiner Laura Szent Johanna Gimi 2.): Kovács
Lili (11SZB) országos 6. helyezés (felkészítő tanár: SubiczZsuzsanna).Téli Olvasóverseny (Agatha Christie: A karácsonyi puding):
Demeter Rebeka (11GA) országos 1. helyezés, Varga Dorottya(11GA) országos 1. helyezés (felkészítő tanár: Várdai Istvánné).A diákoknak és a felkészítő tanároknak ezúton is gratulálunk a széperedményekhez!

Kisné Rácz Hajnalka igazgatóhelyettes

A Kazinczy-díj Alapítvány által meghirdetett, a Dunától keletre fekvőmegyék „Szép magyar beszéd” versenyének kisújszállási országosdöntője 2021. május 14-19. között került megrendezésre. Akoronavírus-járvány miatti rendelkezések miatt a versenytrendhagyó módon online formában bonyolítottuk le. A döntőbe bejutott 7-8. osztályos tanulókat, a felkészítő tanárokat,szülőket – minden kedves érdeklődőt 2021. május 14-én ünnepélyesmegnyitón Kisújszállás Város Önkormányzata nevében dr. KovácsTibor alpolgármester, a Móricz Zsigmond Református Kollégiumnevében Tóth József főigazgató köszöntötte. A nyitóünnepség után aversenyzők e-mailben kapták meg a kötelező szöveget. A videófelvételére és elküldésére egy óra időtartam állt rendelkezésükre. Azelőzetesen elküldött, szabadon választott szöveget és a visszaküldöttkötelező szöveget egy ötfős zsűri bírálta el. A zsűri elnöke dr. EőryVilma nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanár volt, társelnökepedig Kerekes Barnabás, az Anyanyelvápolók Szövetségénekalelnöke volt. A Kazinczy-jelvény bronz fokozatát – az elismerő oklevéllel együtt –mind a 38 versenyző megkapta, aki a területi verseny győztesekéntbejutott a regionális döntőbe. A jelvény és az oklevél mellé aversenyzők könyvjutalmat is kaptak. A bírálóbizottság 8 tanulót –városunk önkormányzatának ajándékaként – kiemelt könyv-jutalomban részesített. A legeredményesebben szereplő tanulók –ebben az évben kilencen – arany Kazinczy-jelvényt és szinténkönyvjutalmakat kaptak. 2019-ben, a 20. kisújszállási döntő alkalmából első ízben adtuk át azAnyanyelvápolók Szövetsége emlékérmét és elismerő oklevelét alegtöbbször, illetve a legeredményesebben felkészítő tanároknak. Eztaz elismerést idén négy felkészítő tanár érdemelte ki. Közülük háromkitüntetettnek Tóth József főigazgató személyesen is gratulálhatott azünnepélyes eredményhirdetésen. A kitüntetett pedagógusok azönkrmányzat könyvajándékát is átvehették.

Gratulálunk minden versenyzőnek, hiszen mindenki győztes, aki a„Szép magyar beszéd verseny” kelet-magyarországi döntőjébebejutott! Külön gratulálunk tanáraiknak az eredményes felkészítőmunkához! A Kazinczy-jelvényeket, okleveleket és könyvjutalmakatpostán küldtük el az iskoláknak. Reméljük, hogy a jövő évi döntőnmár személyesen találkozhatunk a versenyzőkkel, felkészítő-tanáraikkal és szüleikkel Kisújszálláson.
Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes

Erdei Gyuláné, Veressné Fehér Erzsébet és  Csalánosi Csilla tanárnők
személyesen vették át az Anyanyelvápolók Szövetsége

emlékérmét és elismerő oklevelét
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Hírek az Arany-iskolábólNépi műhely az Arany János
Általános Iskola Tagintézményben

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

Ez a tanév megint kicsit más volt, mint az eddigiek. Az iskolai életegésze a tanév egy részében a digitális térben zajlott. Amegszokott események, rendezvények, versenyek többségeelmaradt vagy online formában zajlott. Ezzel örökre nyomothagytak a 2020/2021-es tanéven. Ahol azonban összemérhettéktudásukat, felkészültségüket a gyerekek, szép eredményekszülettek így a tanév végén is.Az egyik ilyen kiemelkedő eredményt Oláh Réka 7. b osztályostanuló érte el, aki a Curie Kémia Verseny országos 8. helyezettjelett. Felkészítő tanára Miltényi Katalin volt. Réka angolból isnagyon tehetséges, hiszen sikeres középfokú nyelvvizsgát tett.Az Országos Grafikus Programozási Verseny területi eredményeiis megszülettek:3-4. évfolyamon: 1. helyezett: Andrekovics Krisztián (4.a)2. helyezett: Erneszt Áron Levente (4.a) 5-6. évfolyamon: 2. helyezett: Kota Ferenc (5.a)7-8. évfolyamon: 1. helyezett: Virág Zsolt (8.b)3. helyezett: Jakobicz Mihály Tamás (7.b)Felkészítő tanáraik Tuka Antal és Ducsai Péter voltak.Megyei képzőművészeti rajzpályázaton Nagy György Olivér 7. bosztályos tanuló különdíjban részesült. Felkészítője PardinéMarjai Erzsébet volt. A Bóbita Bábszakkör Kovács Sándornévezetésével a Magyar Bábjátékos Egyesület országos versenyénelismerő oklevelet kapott.A Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján
Andrekovics Krisztián (4.a) 1., Duli Angelika (5.a) 9., Kása Ákos(6.a) 9., Bognár Csenge (7.b) 12. helyezést ért el. Krisztián ezzel azeredménnyel a június 9-én megrendezésre kerülő országos döntőrésztvevője lesz. Felkészítőik Mrenáné Gönczi Katalin, MiltényiKatalin és Német Marianna voltak.Május 28-án rendezik meg a nyírbátori KomplexTermészettudományos Verseny országos döntőjét, melyeniskolánk négy csapata vesz részt. Tagintézményünk tanulóifebruárban részt vettek a Kazinczy Szép magyar beszéd versenyonline területi fordulóján. Emléklappal jutalmazták őket.Területi- és Országos Szorobánversenyen elért eredmények:4. évfolyam: Andrekovics Krisztián területi 8. helyezés, Kádár
Gusztáv területi 7. helyezés, Kohon Annamária területi 6.helyezés, Szőllősi Anna területi 4., országos 5. helyezés.6. évfolyam: Baráth Noémi területi 4., országos 9. helyezés,
Losonczi Márk területi 4., országos 9. helyezés.7. évfolyam: Jakobicz Mihály Tamás területi 3., országos 3.helyezés.8. évfolyam: Virág Zsolt területi 1., országos 4. helyezés. Felkészítőik Tamási Mária és Jakobiczné Kovács Andrea voltak.A 168 csapat részvételével zajló Hortobágyi Nemzeti Park„Nagyítóval és távcsővel a természetért” országos vetélkedőn 3.helyezést elért csapat tagjai: Nagy Lajos, Pabar Dániel, Pabar
Tamás (felkészítő: Pabar Zoltán).9. helyezést ért el Horváth Dávid, Horváth Milán, Mészáros
Bálint (felkészítő: Pabar Zoltán).Középmezőnyben végzett: Balogh Borbála, Dávid-Kiss Véda
Viola, Monoki Hanga (felkészítő: Juhász Erika).Minden versenyzőnek és felkészítőnek gratulálunk!

Az Arany János Általános Iskola Tagintézmény
nevelőtestülete nevében: Szarvákné Kelemen Dóra

Az Emberi Erőforrások Támo-gatáskezelő által kiírt pályázaton, aCsoóri Sándor Alapból másodikalkalommal nyert iskolánk a népikultúra közösségteremtő műfajainaktámogatására. Ennek segítségével akövetkezőket tudtuk finanszírozni: 

Nagy próbatétel elé állított bennünket a pandémiás év. Kiscsoportokban, 4-5 fővel tartottunk próbákat. Ennek ellenéreebben a tanévben felléptünk többször a Városvédő és -SzépítőEgyesület által szervezett programokon, a zenekarunk 15 évesjubileumi koncertjén Püspökladányban, az országos „Szépmagyar beszéd” verseny online nyitó és záró rendezvényén,valamint a Szociális Otthonban a szereplés után még a lakókat ismegénekeltettük.Idén második alkalommal rendezzük meg a Népi napokelnevezésű táborunkat augusztus 16-19-ig. Meghívásunkatelfogadta már Budai Ilona népdalénekes, népdalgyűjtő, KissLászló népzenész. A népi zenekarral kísért énektanuláson kívülkülönböző kézműves foglalkozásokon vehetnek részt tanulóink. A Népi Műhelyeseken kívül várjuk a táborba az énekelni,kézműveskedni szerető gyerekeket. A jelentkezési lapokat azosztályfőnökökhöz jövő héten juttatjuk el.
Szilágyiné

Horváth Henriette,
a Népi Műhely vezetője

- a KUNSZÖV és a helyi hímzőkör által készítettkunhímzéses sál és póló,- a püspökladányi CSIMI HANDA-BANDA népi zenekarés népdalkörünk utaztatása a próbákra és a fellépésekre,- a felkészülést segítő CD-k és kották vásárlása,- CD-lejátszó, vezeték nélküli mikrofon beszerzése,- népzenészek tiszteletdíja.
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Nyári táborok az Aranyban

Események a  Nagykun Baptista
Oktatási Központ Kossuth

Tagintézményben

Könyv készül Kiss Tamásról

Az elmúlt év bezártsága után mindenki szeretne kimozdulni, világot látni, kikapcsolódni. Az idei év nyarán pedagógusaink idejüket nemkímélve szervezik a táborokat. A járványhelyzet figyelembevételével – néhány kivétellel – ezek a programok helyben valósulnak megszámos buszos kirándulás beiktatásával (Poroszló, Cegléd, Dévavány, Túrkeve, Mátra stb.).
Nyárra szervezett táboraink:

MatematikaversenyTöbb tanulónk részvételével zajlott le az Országos BaptistaMatematika Verseny. A résztvevő diákjaink kiváló eredményeketértek el, közülük legkiemelkedőbb eredményt Újfalusi Zoltánvégzős diákunk nyújtotta. Igen magas pontszámmal, háromforduló után a második helyen áll, innen várja a május 31-i onlinedöntőt. Az alsó tagozat diákjai közül Márta Noémi Petra szinténdobogós eredményt, harmadik helyezést ért el.
TehetséggondozásMárciusban lezárult a több, mint három évig tartó tutorálásifolyamat iskolánkban, ennek keretében a gyerekek egyéni éscsoportos fejlesztésben részesültek, mely a MATEHETSZszervezésében zajlott. Ezen idő alatt több, mint 3.000.000 Ftösztöndíjban részesültek. Az iskola két tanulója a nyár folyamánmeghívást kapott a balatoni tehetségtáborba, ahova az országból30 gyermeket hívtak meg. Az ott töltött idő alatt a gyerekek teljesellátásban részesülnek, valamint kiváló tehetségtámogatóktólkapnak tanácsot egyéni fejlődésükhöz.

Ernesztné Sebők Bea 
és Csányiné Szabó Annamária

Újabb kötete jelenik meg a Helytörténeti füzetek sorozatnak. Alegújabb rész a Kiss Tamás és istenes versei címet viseli majd.A könyv címe mármagában rejti a kiadványtartalmát is. Bemutatjavárosunk kiemelt jelentő-ségű költőjének, Kiss Ta-másnak az életrajzát,köteteit, azt, ahogyan ér-tékelte a költőtársait, ésfontos szerepet kapmunkásságának egyiklényeges oldala is, azistenes versek.A kiadvány szerzője MátéIstván. A könyvre mármost elő tudnak fizetni,így kedvezményes, 1000Ft-os áron juthatnak hoz-zá az olvasók. Előfizetni aVárosi Könyvtárban lehet.
(Szerk.)

Minden táborozónak kellemes kikapcsolódást, sok élményt kívánunk!  Köszönjük pedagógusainknak áldozatos munkájukat! Jó pihenéstkívánunk a nyári szünidőre minden tanulónak, szüleiknek és iskolánk dolgozóinak!
Az Arany-iskola vezetősége nevében:

Ferenczné Subicz Katalin

Mikor? Milyen tábor? Hol? TáborvezetőkJúnius 16-30. Napközis tábor Arany J. utca 1. Demeter EditJúnius 20-27. Kerékpáros vándortábor Balaton-felvidék Szabó József, Ungi TamásJúnius 21-25. Szorobán-logika tábor2. évfolyamosoknak Szabadság tér 2. Jakobiczné Kovács AndreaJúnius 28.–július 2. Sporttábor Változó helyszínek K. Szabó JánosnéJúlius 5-9. Hittan tábor Gyülekezeti ház Liszka NoémiJúlius 12-16. Hittan tábor Imola Liszka NoémiJúlius 19-24. Otthon alvós természetjárótábor alsósoknak Jászberény, Cegléd,Poroszló, Hortobágy… stb. Német MariannaAugusztus 16-19. Népi műhely tábora Szabadság tér 2. Szilágyiné Horváth HenriettaAugusztus 11-17. Kerékpáros vándortábor Bükk-Aggtelek Barabás Miklósné,Szabóné Bóta HenriettaAugusztus 25-27. OvIskola tábor Szabadság tér 2. Jakobiczné Kovács Andrea, Máténé VargaRózsa, Nagyné Molnár IbolyaAugusztus 24-27. Hittan tábor Gyülekezeti ház Liszka Noémi
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Szakmunkásavató:
elismerések és állásajánlatok

Országos bajnoki cím a robotika területén2021. április 14-22. között került megrendezésre hazánk egyik nagyhagyománnyal rendelkező, jellegét tekintve egyedülálló XII.
Robotprogramozó Országos Csapatverseny, melyen a BaptistaSzeretetszolgálat robotika csapatának legfiatalabb, 11-12 évestehetségei két kategóriában vettek részt.A kihívás eltér a megszokott hazai és nemzetközi robotikaversenyektől. Itt a konstrukciók tervezése, építése nem kap szerepet, ahangsúly kizárólag a programozáson van. A versenyzők arobotmozgások mellet többségében matematikai-, logikai, koordináta-geometriai kijelző grafikai, fájlkezelési feladatok programozásábanmérik össze tudásukat, felkészültségüket. Az alkalmazott robotkonstrukció rögzített, minden csapat számára egységes.A COVID járványügyi helyzetben a hagyományosan jelenléti versenyonline formában került megrendezésre. A tantermen kívüli, digitálismunkarend időszakában a csapattagok felkészülése, együttműködéseis online keretek között valósult meg. A Baptista Szeretetszolgálatiskolák, szülők támogatásával, együttműködésével a robotprog-ramozásban tehetséges és motivált gyerekek az eredményesfelkészülési időszak után kiemelkedő sikereket értek el a versenyen.Az elektronikusan beküldött megoldásokat a zsűri az előírtkonstrukcióval megegyező roboton tesztelte, melyről videófelvételt iskaptak a csapatok. A programok működésének értékelése soránmindkét kategóriában hiba nélkül, maximális pontszámot elérveteljesítettek versenyzőink. Az értékelés további részei a szakmai zsűriáltal a forráskódokra adott, és a legalább 50%-os megoldásoktekintetében a programok rövidsége szerint kapható plusz pontokbólállt. Az összesített pontszámok alapján I. kategóriában (5. évfolyam)
Sensor csapatunk I. helyezést, II. kategóriában (6. évfolyam)
Lightning csapatunk III. helyezést ért el.Programozó versenyzők és iskoláik:Fazekas Kristóf (5. évf.), Tuka
Ákos (5. évf.), Szilágyi Jázmin (6. évf.) (Baptista Szeretetszolgálat EJSZKölcsey Ferenc Általános Iskolája, Törökszentmiklós),
Szél Nikolett (5. évf.) (Nagykun Baptista Oktatási Központ ÁltalánosIskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium KossuthLajos Általános Iskola és Kollégium Tagintézménye, Kisújszállás).Az idei a 10. egymást követő év, melyben a Baptista Szeretetszolgálat

csapata a robotika területén országos bajnoki címet szerez.Kiemelkedő tehetségeink az elmúlt évtizedben összesen 137 dobogóshelyezést értek el világ- és Európa-bajnokságokon, valamint országosrobotika versenyeken.A csapat felkészítő tanára Abán Csaba, akinek köszönjük odaadó,lelkes felkészítő munkáját és a versenyről szóló beszámolóját.
Radics Zoltán igazgató

Ünnepélyes keretek között vehették át végzős szakmunkástanulóinkbizonyítványaikat május 28-án, az iskolaudvaron megrendezettszakmunkásavató rendezvényünkön.Az igazgatói nyitóbeszédét követően Demeter Jánosné kuratóriumielnök és Toldi Attila igazgató Illéssy Sándor-díj átnyújtásával ismerte elAri Katalin tanárnőnek és Monoki Kálmán tanár úrnak az iskolafejlődéséért és fejlesztéséért végzett munkáját.

Bögös Jenő hitéleti igazgatóhelyettes a szeretet hangján és bibliaigondolatokkal kívánt sok boldogságot az ifjú szakmunkásoknak. Avégzős diákok nevében Böröczi Csilla tanuló búcsúzott az iskolától,diáktársaitól és a tanáraitól. Ünnepségünkön 75 ifjú szakember vette át szakmai
bizonyítványát, illetve a többek által igényelt Europass-bizonyítványt.
Két gazdálkodó szervezet jutalmakkal és állásajánlattal ismerte el a
náluk töltött tanulóévek alatti teljesítményt. A kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Középiskolaszakmunkásavatója egyben a fizikai dolgozók ünnepe is, a tisztességes,az újításokon töprengő, a gondolkodó, s ezzel egyben a fejlődést, azemberi civilizációt előre vivő szakemberek dicsérete. 

Toldi Attila igazgató

Szeretettel vár a 2021/2022-es
tanévben az Illéssy Sándor

Baptista Középiskola
(5310 Kisújszállás, Arany János u. 1/A)

A következő tanévben iskolánk 
az alábbi képzési formákra fogad még tanulókat:

Technikum (5 éves; érettségi és szakmai végzettség) 
általános iskolát végzettek számára: Szociális vagy Kereskedelem ágazatokban

Szakképző iskola (3 év) általános iskolát végzettek számára,
majd választás alapján 2 év alatt érettségi:Kereskedelem ágazatban
Mindkét iskolatípusban állami ösztöndíj
jár a tanulóknak (8.370-16.740 Ft/hó)!

Szakképzés (2 év) érettségivel rendelkezők számára,
ha a jelentkezők létszáma eléri a 10 főt:Kisgyermekgondozó, -nevelő /Kereskedő és webáruházi technikus /Cukrász szaktechnikus / Szakács szaktechnikus / Vendégtéri szaktechnikus / Kereskedelmi értékesítő

Felnőttoktatásban induló 2 éves képzésünk, ha a jelentkezők
létszáma eléri a 20 főt: Érettségi megszerzésére irányuló felkészítésa 12-13. évfolyamon iskolai rendszerű, nappali és esti tagozatosképzésben, államilag elismert szakképesítést szerzettek számára.

Elérhetőségeink: tel.: 06-59/321-329;e-mail: illessy@illessy.edu.hu; web: illessy.baptistaoktatas.hu

A versenyzők:
Fazekas Kristóf, 

Tuka Ákos,
Szél Nikolett

és Szilágyi Jázmin 

Felkészítőjük:
Abán Csaba

(Baptista 
Pedagógiai Intézet)

Demeter Jánosné kuratóriumi elnök, az Illéssy Sándor-díjas
Monoki Kálmán tanár és Toldi Attila igazgató
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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)

SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL

2021. június 13. vasárnap 10 órátólVigadó és udvara, Kis-Kossuth udvara, Tűzoltóság udvara 
PROGRAMOK A VIGADÓ ÉS A KIS-KOSSUTH UDVARÁN(bejárat a Piac utca felől)

10-17 óráig az udvarokon:(500 főig korlátozás nélkül látogatható programok)kezes-lábas játszóház (tennis bike, képfestés biciklivel,labirintus, lebeGolyó, céllövölde bringával, tűzszerész bringa)Mosolyudvar Játszótér fa körhintával, ÖKO-játszótér 22 interaktív, látványos játékkal,fotóautomata, ugrálóvár, arcfestés, sárkányvár, bütykölde 
PROGRAMOK A VIGADÓ DÍSZTERMÉBEN(bejárat a Vigadó-udvaron keresztül)

Belépés védettségi igazolvánnyal, 16 éven aluliak védettségi
igazolvánnyal rendelkező személy kíséretében!

10.30: Macikat a magasba! –az ISZKIRI GYEREKZENEKAR koncertje
Hozzátok el az előadásra a kedvenc macitokat!!!

11.30-tól: BOHÓCPARÁDÉ a Vigadó főbejárata előtt 
14.00: Az okos nyuszi születésnapja –a GRIMMBUSZ SZÍNHÁZ mesejátéka

15.00: Zsibongó!
MOLNÁR ORSI zenés gyermekműsora

16.30: TOMPETI ÉS BARÁTAI zenés gyermekkoncertje
PROGRAMOK A TŰZOLTÓSÁG UDVARÁN(500 főig korlátozás nélkül látogatható programok)

10.00–17.00: Tűzoltó játszóház,modellező bemutató, airsoft-sátor
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT KISÚJSZÁLLÁS!

első felvonás

Június 18. péntek 18–21 óraVigadó terasz utcazenévelMuzsikál a CANDYMEN DuóPalettàn: rockabilly, rock, pop, country, blues, humor, cukiság.Schiffler "Ricky" Patrik – ének, nagybőgő,Fehér "TomWhite" Tamás – ének, gitár, harmonika

Június 25. péntek 17.30MESEJÁTÉK a Süsü játszótérnél
CSERNIK SZENDE székely mesemondóés bábjátékos: MESEBÖLCSŐZöld fű, árnyék, babzsákok, mese... :) 

Június 25. péntek 21.00–2.30-igMűvelődési ház
RETRÓ BULI Urbán ZolivalBelépő: 1000 Ft

A belépés védettségi igazolvány és személyi igazolvány
együttes bemutatásával lehetséges.

Megértésüket köszönjük. 

NYÁRI SZÍNHÁZI ESTÉK KISÚJSZÁLLÁSON 

Június 21. hétfő 18 óraVigadó 
Herczegh Ferenc: KÉK RÓKA – vígjátékA Déryné Társulat előadása 

„Járt-e Cecile a Török utcában?”Ingyenes belépő foglalhatóa Vigadóban (tel.: 30/376-0220)
Az előadás védettségi igazolvánnyal látogatható.

Július 2. péntek 19 óra 
AZÉRT A KIS BOLONDSÁGÉRT…

magyar népi pajzánságokVásári komédia a Művelődési HázbanElőadják: Fabók Mariann és Keresztes Nagy ÁrpádIngyenes belépő foglalható a Vigadóban (tel.: 30/376-0220)
Az előadás védettségi igazolvánnyal látogatható.Az előadások a Déryné Programtámogatásával valósulnak meg.

Augusztus 27. péntek 19 óra
DUMASZÍNHÁZa Vigadó udvarán, korlátozás nélkülFellépnek:

SZOMSZÉDNÉNI PRODUKCIÓS IRODA, FELMÉRI PÉTER

Belépődíjas program.

MEGNYITOTT A VIGADÓ BOWLING
Nyitva:szerda–csütörtök:   12-20 órapéntek–szombat:    12-22 óravasárnap: 14-20 óra Pályafoglalás: 30/733-8927
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A VIGADÓ MOZI JÚNIUSI MŰSORAJegyfoglalás: 30/376-0220 , 59/328-083, vagy személyesen a VigadóbanJegyvásárlás a Vigadó nyitvatartási idejében, valamint a vetítések előtti jegypénztári órábanJúnius 10. csütörtök18.30 MORTAL KOMBATamerikai, fantasztikus,akciófilm (16)Június 11. péntek 18.00
SZÖRNYELLA (12)amerikai, családi vígjáték Június 17. csütörtök 18.30

A NAGY VISSZATÉRŐKamerikai akciófilm (16)Június 18. péntek 16.30
SOUL – LELKI ISMERETEKamerikai, animációs,családi film (12)

június 18. péntek 18.30
SPIRÁL: FŰRÉSZ

HAGYATÉKAamerikai krimi,horror (18)Június 19. szombat 15.00
LUCAamerika, animációs,családi film (6)Június 19. szombat 18.00

MORTAL KOMBATamerikai, fantasztikus,akciófilm  (16) 

Június 25. péntek 18.30
DÉMONOK KÖZÖTT –

AZ ÖRDÖG
KÉNYSZERÍTETT (18)amerikai, misztikus thriller Június 26. szombat 15.00

LUCA  (3D)amerika, animációs,családi film (6)Június 26. szombat 18.00
A NAGY VISSZATÉRŐKamerikai akciófilm (16)

Július 1. csütörtök 18.30
SOKKAL TÖBB

MINT TESTŐR 2.amerikai akcióthriller,vígjáték (16) Július 2. péntek 18.30
SOKKAL TÖBB

MINT TESTŐR 2.amerikai akcióthriller,vígjáték (16) Július 3. szombat 15.00
RAYA ÉS AZ UTOLSÓ

SÁRKÁNYamerikai animációs,családi kalandfilm (6)

Július 3. szombat 18.00
HANG NÉLKÜL 2.amerikai horror (16)Július 9. péntek 18.30
HANG NÉLKÜL 2.amerikai horror (16)

A vetítések látogatása
az érvényben lévő

egészségügyi előírásoknak
megfelelően lehetséges.

facebook.com/vigadomozi

JÚNIUS 12-ÈN ÚJRA NYIT A KUMÁNIA FÜRDŐ
Töltsük együtt az újranyitás napját! Jöjjenek ki fürdőnkbe barátaikkal, családtagjaikkal főzni (bográcsolni,grillezni) és a csapat kisújszállási lakcímkártyával rendelkező tagjaikedvezményesen 700 Ft-ért, vidéki főzőcsapatok 950 Ft/fő áronválthatnak erre a napra belépőt! Nincs nevezési díj, nincs helypénz! Ésa kedvezményes belépő egész napra érvényes!A főzőcsapatoknak regisztráció szükséges! A jelentkezési lapa fürdőpénztárban kérhető. Jelentkezési határidő: 2021. június 10.Nem szeretnének főzni?Akkor is kedvezményes belépővel várjuk Önöket!Kisújszállási lakcímkártyával egységesen: 1000 Ft/főVidéki vendégeink számára egységesen: 1400 Ft/fő

Program:  8:00: fürdőnyitás
8:00 órától: főzőcsapatok érkezése
10:00–15:00: kézműves vásár

10:00: Az új kültéri gyógymedence megnyitó ünnepsége
11:00: ‘48-as Olvasókör Népdalkörei és Angyal Ferenc műsora

15:00: Hevesi Imre műsora
Védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára

a fürdő ezen a napon is látogatható érvényes bérleteikkel!

KUMÁNIA NAPKÖZIS TÁBORSzínes programokkal várjuk idén is az általános iskolás gyerekeket aKumániába! Részvételi díj: 20.000 Ft/fő/hétKettő vagy három hét is érdekli, vagy több gyermeke is velünktáborozna? Kedvezményes ajánlatunk: 18.000 Ft/fő/hét

Időpontjaink: 2021. június 28–július 2.,2021. július 12-16., 2021. július 26-30., 2021. augusztus 2-6.Részletek és jelentkezés: személyesen vagy telefonona Kumánia Gyógy- és Strandfürdő pénztárában, illetvea kumania@kumania.hu e-mail címen.
GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA IS
VÁLTOZATLANUL VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbi szolgáltatásaival, kezeléseivel várjapácienseit: szakrendelések, fürdőgyógyászati kezelések (kádfürdő,súlyfürdő (megtartva a betegek közötti 1,5 m távolságot),

szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportosgyógytorna (maximum 9 fő/alkalom), orvosi gyógymasszázs,iszappakolás, komplex fürdőgyógyászati ellátás),
fizikoterápiás kezelések (elektroterápiás kezelések, ultrahangkezelések, mágnesterápia, nyirok masszázs, szárazföldi csoportos(max. 9 fő/alkalom) és egyéni gyógytorna, lökéshullám-terápia),
wellness masszázs, pedikűr.Felhívjuk figyelmüket, hogy a 18 év alatti csoportos gyógyúszástovábbra sem, a medencefürdő kizárólag védettségi igazolvánnyalvehető igénybe!

A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉSEINEK
IDŐPONTJA 2021 JÚNIUSÁBAN:

DR. KISS EGON ultrahang-diagnosztikai rendelése:2021. június 7. (hétfő), 2021. június 14. (hétfő), 2021. június 22. (kedd)
DR. NÁDAS KATALIN reumatológus fizioterápiás szakrendelése:2021. június 3. (csütörtök), 2021. június 10. (csütörtök),2021. június 17. (csütörtök), 2021. június 24. (csütörtök)

DR. GYÁNYI MARGIT fizioterápiás orvos minden héten hétfőn,kedden és szerdán 6:30-tól 12:30-ig rendel.
A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása:Hétköznapokon 7:30 - 16:00

TB-pénztár nyitva tartása: hétköznapokon 7:30 - 15:30Időpontkérés szakrendeléseinkre KIZÁRÓLAG telefonon(59/887-712) lehetséges az alábbi időpontokban:hétfő-kedd-szerda és péntek: 8-11 óra közöttcsütörtök: 13-15 óra között.Kezelések időpont egyeztetéséért hívja pénztárunkat(59/887-711) hétköznapokon 7:30 - 15:30 között!Kérjük, szolgáltatásaink, kezeléseink igénybevételekorszíveskedjenek betartani a 1,5 méter távolságot!Ne feledjék, a Kumánia területén továbbra is kötelező a maszkhasználata! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Kumánia... többet rejt, mint gondolná! 

KUMÁNIA HÍREK
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Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele
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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. augusztus
7-én, szombaton jelenik meg. Lapzárta 2021. július
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. június 3.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2021. 07. 08-án, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit

A változékony, romló környezeti átalakulások érzékenyen
érintik a méheket. Az elmúlt években a számuk jelentősen
megcsappant, az életterük csökkent. Pedig a méhek
jelenléte a természetben nélkülözhetetlen! A méhlegelők
remek példái annak, hogy kertünk, udvarunk kisebb
területei hogyan válhatnak rövid idő alatt, kis
befektetéssel méhbarát legelővé. Biztatunk mindenkit,
hogyha tehetik, alakítsanak ki méhlegelőt otthon, hiszen a
virágba boruló kis kertek, mezei virágok nem csak díszítik
majd a környezetet, hanem értékes táplálékként is
szolgálnak a méheknek.                                                (Szerk.)


