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Fontosnak tartjuk, fogy folyamatosan tájékoztatást adjunkolvasóinknak arról, hogy halad városunk egyik jelentősberuházása, az 52 férőhelyes városi bölcsőde építése.Az építkezést az Európai Uniótól elnyert 520 millió Ft vissza nemtérítendő támogatásból, és a hozzá biztosított önkormányzatiönerőből valósíthatjuk meg. A pályázat célja, hogy a meglévő, 36férőhelyes, korszerűtlenné vált épületben működő bölcsődét új,a 21. század elvárásainak megfelelő épületben helyezzük el, ígybiztosítva a megnövekedett bölcsődei igényeket. Az új épületszép, modern és igényes környezetet biztosít a kisgyermekeknevelésére, valamint segítséget nyújt a kisgyermekes szülőkmunkába való visszatéréséhez.    A kivitelezési munkálatok az ütemtervnek megfelelőenhaladnak, az épületet várhatóan 2022 áprilisában adjuk át. Azépítkezés nemrégiben az egyik mérföldkövéhez ért. Szeptember18-án, a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál egyik kísérő-rendezvényeként került sor a beruházás bokrétaünnepénekmegtartására. A hazai építőiparban elterjedt szokás, hogy azépület legmagasabb pontját elérve bokrétaünnepet tartanak.Bizonyára sokan ismerik az ünnephez kapcsolódó népszokást,de szeretnék szólni e hagyományról.

Az épület tartószerkezetének elkészültekor megrendezettünnepség német munkások által honosodott meg hazánkban. Aközépkorból származó szokás, jogi szerepet is játszott, egyfajtateljesítési igazolásként működött. A legkorábban a 13. századiemlítésekből ismert hagyomány a fizikai munkásokat és akivitelezőt ünnepli meg.
„Nem ismeretlen látvány falun, de még városon sem, hogy az
újonnan épített házakon messzire látszó zöld gallyakból és színes
papírszalagokból készített bokréta leng a szélben. A bokréta
kitűzése ünnepi alkalom az építőmunkások körében is, azt jelenti,
hogy a falakat sikeresen felhúzták, és a tetőszéket beemelték.
Lélektani alapja: az alkotómunka után érzett öröm. ... A
bokrétázás azonban, mint az építőünnep jelképe, nemcsak a
munka sikeres elvégzését jelenti, hanem szinte a házépítés minden
fázisát végigkíséri.”*A korábbi évszázadokban szokásjogi szerepet játszó feladategyre inkább szimbolikussá vált, és a hagyományokat sokszormegtörő huszadik század után már nem feltétlenül tartják megMagyarországon. A bokrétaünnep megrendezésével nemcsak azépítkezés sikerét jelzik, hanem a szakma hagyományait isünneplik a gyökerekhez való visszatéréssel. 

Kecze István polgármester 

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Minden nappal előbbre jutunk 

Balról jobbra: Tatár Zoltán alpolgármester, Vigh Gyula ügyvezető, Vigh
Gergő építésvezető, F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Kecze István
polgármester, Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés
elnöke, Dr. Szél András aljegyző és Dr. Pénzes Tímea jegyző a bokrétaavató
ünnepségen

A Kossuth Lajos utca sarkán épülő bölcsőde épülete, tetején a színes
szalagokkal díszített faággal

(*A Tiszatáj c. folyóirat 1956. évi száma alapján.) 



2. oldal Kisbíró 2021. október 9.

Tüdőszűrés KisújszállásonJelentse be építési szándékát!

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Az állami fenntartású Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi GézaKórház-Rendelőintézet kitelepült tüdőszűrést szervez Kisúj-szálláson
2021. október 5. és november 3. közötta Művelődési Házban (Kisújszállás, Deák F. u. 6.).

Tájékoztatásuk szerint:hétfőn és szerdán 12.00–16.30 óráig,kedden, csütörtökön és pénteken 8.30–13.00 óráig lesz szűrés.
2021. november 1-jén, hétfőn nem tartanak szűrést!Kérik a lakosságot, hogy a saját egészségük megőrzése érdekébenvegyenek részt az idei tüdőszűrésen. A tüdőszűrés:

Akiknek szükségük van a leletre, vigyenek magukkal felbélyegzett és
saját nevükre megcímzett borítékot, belsejébe írják rá a TAJ-
számukat. A vizsgálat eredményét így egy későbbi időpontban,postán fogják megkapni. A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ-
kártyáját, a lakcímkártyáját és személyazonosításra alkalmas
okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél). A tüdőgümőkór
fertőzésen túl a vizsgálat lehetővé teheti a tüdődaganatok, egyéb
légzőszervi betegségek, szív- és érrendszeri betegségek
felderítését is. A kezdeti stádiumban észlelt daganatosmegbetegedés jó eséllyel gyógyítható.
A szűrési időpont változtatási jogát a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozója
fenntartja. A várakozás alkalmával a kötelező 1,5 m távolságtartásra kérjük,
figyeljenek. Az épületbe lépéskor és az épületben a maszk viselése
végig kötelező!A fertőzöttek száma Kisújszálláson évek óta a jogszabálybanmeghatározott határérték alatt van, ezért a jegyzőnek már nemfeladata a lakosság részvételi kötelezése és a részvétel nyilvántartása,ezért a szűrést elmulasztó személyek nem kapnak felszólítást. Azönkormányzat kizárólag a szűrőberendezés számára megfelelőépületet biztosít, hogy ne kelljen a lakosságnak Szolnokra utaznia.A tüdőszűrés szervezéséért, a tüdőszűrő gép üzemeltetéséért és aszemélyi feltételek biztosításáért a Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiHetényi Géza Kórház-Rendelőintézet a felelős.Panasz esetén ide fordulhatnak:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet (5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.)
tel.: 06-56/512-990. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi GézaKórház-Rendelőintézet fenntartói feladatait az Állami EgészségügyiEllátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3.) látja el.Az esetleges gépi üzemhiba miatti időpontváltozásokróla lakosságot a www.kisujszallas.hu honlapon, Kisújszállás facebok-oldalán, a Piaci Hírmondón és a városi hirdetőtáblákon keresztülfogjuk tájékoztatni, amennyiben kapunk róla értesítést.

(Szerk.)

– 40 év felett ingyenes és ajánlott,
– beutalóval a 18-40 év közöttiek is igénybe vehetik,de 1700 Ft-ot kell befizetniük a helyszínen kapott csekken,
– a Kisújszálláson sem állandó, sem tartózkodási lakcímmel nem rendelkező 40 év felettiek is részt vehetnek a szűrésen,nekik nem kell beutaló.
– 18 év alatt a beutalón és az 1700 Ft csekken történőbefizetésén túl szülői beleegyező nyilatkozat is szükséges.

A kormány 2001-ben a magyar nemzet gyásznapjává nyilvánítottaoktóber hatodikát arra emlékezve, hogy 1849. október 6-án végezték kiAradon a magyar szabadságharc tizenhárom honvéd főtisztjét, Pestenpedig Batthyány Lajos grófot, az első magyar felelős kormányminiszterelnökét. Ezen a napon hajtottunk fejet kivégzett hőstábornokaink, valamint az 1848/49-es forradalom és szabadságharcáldozatainak és mártírjainak emléke előtt. Az ünnepségen Radics
Zoltán intézményvezető tartott emlékbeszédet, majd a NagykunBaptista Oktatási Központ Általános Iskola, Gimnázium, Technikum,Szakképző Iskola és Kollégium Kossuth Lajos Általános Iskola és
Kollégium Tagintézményének diákjai adták elő emlékműsorukat.A megemlékezés Illéssy János és Kossuth Lajos mellszobra, valamint az1848/49-es emlékmű megkoszorúzásával zárult.

Kerítést épít, felújít?
Nyílászárót cserél?

Szigetel?

Klímát szereltet fel?
Garázst épít?

Házat bővít?
Tetőfedést cserél?

Kérjük, a kellemetlenségek elkerülése érdekében
építési szándékát jelentse be

a Polgármesteri Hivatal 21-es irodájába.A bejelentéshez szükséges formanyomtatványt beszerezheti aVárosháza portáján, a közterületfelügyelőktől, illetve elektronikusúton kérheti annak megküldését az 59/520-228-as telefonszámon. 
Ezek a felújítási és építési munkák ugyanis a Képviselő-testület2018. évi döntése alapján településképi bejelentési vagy
véleményezési eljárás köteles tevékenységek, ezért előzetesenegyeztetni szükséges a hivatal illetékes munkatársával és a városifőépítésszel.

Pardi Csilla osztályvezető

Az ünnepségen a Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth Lajos
Általános Iskola és Kollégium Tagintézményének diákjai adtak emlékműsort
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Felhívás villamos hálózatok környezetének tisztántartásáraAz E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. felhívja az ellátási területén lévőingatlantulajdonosokat, használókat, kezelőket, bérlőket – ideértve a természetes- ésnövényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat – a villamoshálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt,
gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák
gallyazásának elvégzésére.A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes
helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség. AzE.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. éviLXXXVI. törvény 124. § (2) bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamosművek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján teszi közzé.A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkortelepíthető, hagyható meg, ha végleges kifejlett állapotában- 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél,1 méternél jobban, annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelítimeg az áramvezetőt az éves növekményt is figyelembe véve.A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magasságakifejlett állapotában meghaladja a 4 métert, - olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonalés az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az
ingatlantulajdonosnak – mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell rendszeresen
megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát,
illetőleg az adott feszültségszintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne
közelítsék meg.Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az ingatlantulajdonosokszíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni. A vezetékek által érintett kül- és belterületiingatlanokon egyaránt mérjék fel, hogy hol nem felel meg a növényzet mérete, magasságaa jogszabályi előírásoknak, az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelőentegyék meg a szükséges intézkedéseket.Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása,eltávolítása előtt – az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében – egyeztessék azelvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli ÁramhálózatiZrt. területileg illetékes szervezeti egységével!Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a
feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés
elmaradása miatt bekövetkezett balesetért, károkért felelősséget az E.ON
Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. régióközpont címe, elérhetősége:

Szolnoki régióközpont, 5000 Szolnok, Verseghy u. 3.
Telefon: (56) 506-131Amennyiben az ingatlantulajdonos e felhívás megjelenésétől számított 15munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. illetékes

régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentésétis elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Tiszántúli
Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a
jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni!Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogya lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatosságabiztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak,növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését ésmegtartását javasoljuk. Együttműködésüket köszönjük.

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Városunkban többen érdeklődtek arról, hogymilyen feltételek mellett végzi az E.ONÁramszolgáltató a fák gallyazását.  A Béres Erdészeti Szolgáltató Kft. (5300
Karcag, Erdészlak 42.) részére az E.ONTiszántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából a 0,4és 22 KV-os hálózat mentén a villamosenergia-
ellátás biztonságos üzemelése érdekébenKisújszállás bel- és külterületén, közterületen,illetőleg önkormányzati tulajdonú ingatlanon agallyazás, fakivágás, nyiladéktisztítás elvégzéseaz alábbi feltételekkel került engedélyezésre: 

Észrevételeiket, bejelentéseiketa jegyzo@kisujszallas.hu e-mail címen ésaz 59/520-222 telefonszámon tehetik meg. 
Dr. Pénzes Tímea jegyző

- fa kivágása nem engedélyezett, arraegyedi kérelem benyújtását követőenkerülhet sor;- a munkálatok elvégzése kizárólag a 0,4 és22 KV-os hálózat mentén, a villamosenergia-ellátás biztonságos üzemelése érdekében
megengedett;- tilos a fás szárú növények felületénekmegsértése, csonkítása, továbbá részeinekközvetlen vagy közvetett károsítása;- a gallyak, nyesedék (zöldhulladék)
elszállításáról a vállalkozó Kisújszállási
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. be-
vonásával gondoskodni köteles;- a munkálatok során az egyéb közművek

sértetlenségét biztosítani kell. 

„Ne vágj ki minden fát…!”
– A fakivágásokról –

Beköszöntött az ősz, ezzel együtt pedig ahidegebb, csapadékos időjárás is. Az utcákatjárva sok helyen tapasztalható, hogy az árkokátereszei el vannak dugulva, azokban falevél,hulladék található. Ezek egy-egy nagyobbmennyiségű csapadék esetén korlátozzák a vízútját. Kérjük Önöket, hogy a problémákmegelőzésének érdekében ellenőrizzék az
ingatlanjuk előtt található árkok és átereszek
állapotát, szükség esetén gondoskodjanak
azok tisztításáról.

(Szerk.)

Érdekünk és feladatunk
az árkok tisztítása
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Nappali ellátás pszichiátriai
és szenvedélybetegek részére

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási
Központ pszichiátriai és szenvedélybetegek részére nappali
ellátást biztosít, amely a Karcagi Kistérség teljes lakosságára
kiterjedő személyes gondoskodást nyújtó ellátást biztosít. 

Kik vehetik igénybe a szolgáltatásainkat?• A pszichiátriai betegek nappali intézménye a tizennyolcadikéletévüket betöltött, gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriaibetegek és hozzátartozóik részére nyújt önkéntes alapon igénybevehető szolgáltatást.• A szenvedélybetegek nappali ellátása az otthonukban élő,
tizenhatodik életévüket betöltött, gyógyintézeti kezelést nem igénylőszenvedélybetegek és hozzátartozóik számára nyújt önkéntes alaponigénybe vehető ellátást.A nappali ellátást nyújtó intézmény elsősorban, a saját otthonukbanélők részére a szociális, egészségi és mentális állapotuknak megfelelőnapi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Lehetőséget ad anapközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvetőhigiéniai szükségletek kielégítésére. A nappali ellátási forma fontoseleme a szolgáltatás preventív hatása, hiszen az egyéni szükségletekrealapozott hosszabb távú szociális és mentális gondozással, az életvitel,életvezetés segítésével, a személyiség fejlesztésével, a közösség erejévelmegelőzhető, hogy a problémával küzdő egyre inkább izolálódjon,állapota rosszabbodjon.
Szolgáltatásaink:• közösségi programok szervezése,• egészségügyi alapellátás megszervezése, szakellátáshoz való hozzájutás segítése, házi és kezelőorvossal kapcsolattartás,• életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetési tanácsadás, • segítő beszélgetések, addiktológiai konzultáció segítése,• önsegítő csoportokkal való együttműködés segítése,• mosási, tisztálkodási lehetőség biztosítása,• hivatalos ügyek intézésének segítése,• munkavégzés lehetőségének szervezése,• helyben fogyasztással napi egyszeri meleg étel lehetősége.
Keressen minket, amennyiben:• változás történt az életében, amivel egyedül nehéz megbirkózni,• magányos, és szeretne rendszeresen beszélgetni valakivel,• szükségét érzi, hogy valaki támogassa ügyei intézésében.

Itt találkozhatunk személyesen: 5310 Kisújszállás, Kálvin út 13.
Elérhetőségeink: tel.: 06-30-591-7796; és 06-59-321-691,e-mail: psnappali@gmail.com

Nyitva tartás: hétfő–csütörtök: 7:30-tól-16 óráig,péntek: 7:30-tól-13:30-igSzeretettel várunk minden érdeklődőt és hozzátartozót!

Demens nappali ellátó nyílt Kisújszálláson

A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási Központegy új nappali ellátási formát indított el Kálvin utcai telephelyén, azIdősek Klubjában.A nappali ellátás által biztosított foglalkozások elsődleges célja, hogy amindennapos foglalkozások elősegítsék a gondozottak meglévőképességeinek stabilizálását, az állapotuk romlásának késleltetését, alehetséges mértékig a fejlesztését, a már elmaradt képességek újbólifelszínre hozását. További céljaink a demens betegek szabadidejénekhasznos és tartalmas eltöltése.Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, forduljon hozzánkbizalommal.A demenciával élő személyek nappali ellátását biztosító klub:5310 Kisújszállás, Kálvin u. 13.További tájékoztatást a helyszínen,illetve az alábbi telefonszámokon kaphatnak:06-59/321-69106-30/591- 7796Keressék bizalommal kollégáinkat!

MEGHÍVÓ
Kisújszállás Város Önkormányzata

és a Kisújszállási ’56-os Emlékek Ápolása Baráti Kör
2021. október 23-án, szombaton megemlékezést tartaz 1956-os forradalom és szabadságharcról,valamint a Magyar Köztársaságkikiáltásának évfordulójáról,mely megemlékezésre tisztelettel várjavárosunk valamennyi kedves lakosátés a városhatáron túlról érkező érdeklődő vendégeinket.A megemlékezés programja:9.15 órakor a Református templomban:

ISTENTISZTELETIgét hirdet: Szilágyi Gábor református elnök-lelkész9.45 órakor az 1956-os emlékműnél,a Református templom előtti téren:
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSBeszédet mond: 

Dr. Kovács Tibor alpolgármester
KORMOS KÖVEKA Nagykun Baptista Oktatási Központ Általános Iskola,Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és KollégiumIlléssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézményediákjainak ünnepi műsoraFelkészítő tanár: Keserűné Ébner Tünde

Koszorúk, virágok elhelyezéseKözreműködik: a Mellofon Fúvósegyüttes

Rossz idő esetén a megemlékezésre
a Vigadóban kerül sor.
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Évkezdet a NABOK Kossuth gimnáziumában

Móriczosok a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon

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

Tábor és gólyatáborJúniusban gimnáziumunk 20 tanulója egy ingyenes hatnaposélménytáborozáson vett részt Zánkán, az Erzsébet-programkeretében. A Balaton partján töltött napokat rengeteg programszínesítette, úgymint színjátszó foglalkozás, magyar feltalálók éstalálmányaik bemutatója, lézerharc, diszkó, koncertek, sétahajózás,sárkányhajózás, de maradt idő a strandolásra, pihenésre is.Tanulóink új élményekkel gazdagodtak, új barátságokat kötöttek, ésfeltöltődve kezdhették meg nyári vakációjukat. 9. évfolyamunk két osztálya 32 fővel Nagyvisnyón töltött el kétfelejthetetlen napot, amelyek az új tanulók megismerkedését,összebarátkozását szolgálta. Az aggteleki cseppkőbarlangmegtekintése után közösségépítő játékokkal és ismerkedésseltöltöttük az első napot. Másnap egri kirándulás, majd a MágikusPince szabadulószobái következtek. A tanulók olyan ügyesen ésösszehangoltan dolgoztak, hogy mindhárom csapat sikerrelteljesítette a kihívást. A pince után a magasság következett: az egrióriáskeréken zártuk a programjainkat. Ezúton is köszönjükfenntartónknak, a Baptista Szeretetszolgálatnak a programtámogatását.
Színházlátogatás és gólyahétSzínházkedvelő diákjaink a Vigadó jóvoltából szeptember 9-én egycsodálatos előadáson vehetett részt. Barta Lajos „Szerelem” címűdarabja Mikó István rendezésében és főszereplésével 40tanulónknak szerzett maradandó élményt. Szeptember harmadik hetében gimnáziumunk tizedikes tanulóigólyahetet szerveztek a kilencedikeseknek. Minden kilencedikeskapott egy „nagytesót”, aki segítette őt a hét során. A hét tematikusprogramjait (pizsamanap, mesenap, szuperhősök, retro-nap,elegáns nap) beöltözés, játékos vetélkedők, kincskeresés, kvízfeladatok színesítették. Végül az utolsó nap a gólyaeskü letétele utána nagyobbak megvendégelték a kilencedikeseket, és átadták nekik agimis pólót, melyet a másnapi Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon márők is büszkén viselhettek. Itt a tanulók és tanárok mellett a szülők ismegtiszteltek bennünket jelenlétükkel, így újabb igazi közösségiélménnyel gazdagodhattunk. 

24 órás vetélkedő

„Minden győzelem közül az első és a legszebb: magunkat legyőzni”
(Démokritosz)A NABOK Kossuth gimnáziumában idén első alkalommal rendeztükmeg a 24 órás vetélkedőt, melyen a gimnáziumból 6 tízfős csapatversenyzett az első helyért. A 60 tanuló szeptember 30-án délután15 órától – a tanítást követően – kezdte meg a vetélkedőt. A délutániprogramok között szerepelt élő szereplős malom, onlineszabadulószoba, majd a csapatok egy több mint kétórás blokkbanműveltségi, ügyességi, valamint kreativitást és találékonyságotigénylő feladatokat oldottak meg. Este nyolc órától a diszkóbanlazíthattak a diákok, majd tíz órakor játékos kincskereső feladatkövetkezett.Az éjszakai órákat ezer darabos puzzle kirakásával, éjszakaifocimeccsel, váltott helyszíneken óránkénti csapatszelfi készítésévelszínesítettük meg, de a legnépszerűbb programnak a bátorságpróbabizonyult, ahol előre preparált helyszínen kellett a résztvevőpároknak végigmenni és a kiírt feladatot teljesíteni. Bár abátorságpróba nem volt kötelező, mégis 58-an vállalkoztak rá ésteljesítették. Hajnali ötkor már igazán fáradt volt mindenki, de akaraoke kicsit felpezsdítette a kedélyeket, majd a fizikai ébredezéstsegítő reggeli testmozgás következett. Az agyak megtornáztatásárakét egymást követő helyszín szolgált, az angol nyelvű varázsló,illetve a magyar nyelvű mese témájú szabadulószobában kellettlogikai feladatokat megoldani. 9 órakor a csapatok kaptak egyútlevelet, mellyel egy 6 állomásból álló városi körutat tettek meg,ahol különböző helyszíneken különböző érdekes feladatok várták afáradt „vándorokat”. A vetélkedő 24. órájában pedig játékosmatematikai-logikai feladatokat kellett megoldani.A program végén az első 3 helyezett csapat tortát kapott, de mindenversenyző nyert: egy felejthetetlen élménnyel gazdagodtak.Köszönjük iskolánk tanárainak a rengeteg befektetett időt ésenergiát, valamint a Városi Könyvtárból Tatár-Balla Ágnes, azAlapfokú Művészeti Iskolából pedig Bögösné Szász Edit és BögösHanna segítségét. 

Szidey István igazgatóhelyettes

Ovisoktól az általános iskolán át a középiskola technikumi ágazatáigmindent megtalálhattak az érdeklődők a fesztiválon, ha ellátogattaka Móricz Zsigmond Református Kollégium standjaihoz. A kicsiknekvolt csillámtetkó, sportos-játékos feladatok, kvíz és logikai játékok,az idegennyelvi munkaközösség szódominóval készült.Technikumi ágazataink közül a közszolgálati ügyintézők standjánálharcászati és fegyverismereti bemutatót tartottak, az informatikatagozat után érdeklődők robotokat programozhattak, aszállítmányozás és logisztikai kabinetünknél a bárcák és jelzőtáblákszerepével, jelentésével ismerkedhettek meg az odalátogatók, apénzügyi és számviteli ügyintézők kiállításánál egy digitálisszabadulószobában tehették próbára tudásukat a fiatalok, felnőttekegyaránt.

Délelőtt a gimnázium épületében az Öregdiákok Baráti találkozójaalkalmából két öregdiák, Horváth Lászlóné nyugdíjas pedagógus ésSimai László villamosmérnök vehetett át elismerést, melyet dr.Ducza Lajos, Kocsisné Monoki Julianna és Karikó Zsuzsanna azintézőbizottság tagjai és Tóth József főigazgató úr adott át  azünnepelteknek. Az intézmény dolgozói, az öregdiákok és azodalátogatók Süveges Ferenc tanár úr által készített babgulyásbólfogyaszthattak, mely a bográcsételek versenyében a zsűri tetszésétis elnyerte, és ezüst minősítéssel jutalmazták.Ezúton is köszönjük mindenkinek az érdeklődést, akik ellátogattakstandjainkhoz, valamint köszönjük a segítő diákok és kollégáinkmunkáját!
Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes
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Brit Nap

Utazzunk a MóriczcalIskolánk, a Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium,Technikum, Általános Iskola és Óvoda középiskolai tagintézménye2019-ben elnyerte az Erasmus+ Go ICT nemzetközi projektkoordinátori feladatait.A projekt során iskolánk koordinálásával törökországi,lengyelországi, görögországi és bulgáriai partneriskolákkal közösenigyekszünk a résztvevő diákokkal és tanárokkal a program célját elérni.Ami nem más, mint az, hogy megvizsgáljuk, hogy a különbözőpartnerintézmények hogyan és milyen infokommunikációs eszközöket,mobil applikációkat használnak a tanítási-tanulási folyamatuk során,valamint a jövőbeni felhasználás céljából jó gyakorlatokkal szolgáljunka kollégáknak ezek dokumentációjával. A tanulók a különbözőnemzetközi látogatásaik során bemutatják ezen új eszközökhasználatát, majd a kollégák segítségével beépítik azok használatát atanulási folyamatokba. Fejlődik szociális és kommunikációs készségükmultikulturális környezetben. A közös munka keretében a diákok és atanárok az angol nyelvet használják.2019 novemberében a mi iskolánk látta vendégül a külföldipartneriskolák diákjait és tanárait, ahol a sok szakmai program mellett

számos szabadidős programra is volt lehetőségünk, bemutatvaKisújszállás városunk nevezetességeit is, és nem maradhatott el afergeteges hagyományőrző táncbemutató és táncház sem.A koronavírus-helyzet miatt az utóbbi két évben sajnos nem tudtunkutazást megvalósítani ezzel a projekttel, így az egy évvelmeghosszabbításra került, vagyis 2022. augusztus végéig tolódott ki. Azelkövetkezendő időszakban, egészen az idei tanév végéig, összesennégy külföldi utazás vár még ránk, vagyis minden partnerhezellátogatunk, melyet már nagy izgalommal várnak mind a diákok, mindpedig a tanárok. A legközelebbi utazásra október közepén kerül sor,ahol a görögországi Xanthi városába utazunk el és ellátogathatunkGörögország második legnagyobb városába és legforgalmasabbkikötőjébe, Thesszalonikibe is.Bízunk benne, hogy minél több tanulónak és pedagógusnak okozunkéletre szóló élményeket a partnertalálkozókkal és a koronavírus helyzetsem fog beleszólni az utazások sikeres lebonyolításához.
Monokiné Serege Piroska intézményi projektkoordinátor

A kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégiumban nagyhangsúlyt fektetnek az idegen nyelvek oktatására. A diákoknak 5 évesangol/német nyelvi előkészítő osztályokban is lehetőségük vanelsajátítani az idegen nyelveket. A tanárok tanórákon kívüli színeskulturális programokkal is igyekeznek a gyerekekkel az idegennyelveket megszerettetni. Egy ilyen program a Brit Nap, amely 2021-ben már 5. alkalommal került megrendezésre a Móriczban. A diákoka Brit Nap keretein belül ünneplik meg minden évben II. Erzsébet britkirálynő születésnapját különböző kulturális programokkal és egyhagyományos brit teapartival. Sajnos az elmúlt két évben ajárványveszély miatt elmaradt az ünnepség, így idén annál nagyobbörömmel készültek az ünnepségre, amelyen egy másik jelesalkalomról is megemlékeztek a móriczosok. 2021-ben ünnepliugyanis az Egyesült Királyság és Magyarország diplomáciaikapcsolatainak 100. évfordulóját. Ebből a jeles alkalomból a MóriczZsigmond Református Kollégium a budapesti Brit Nagykövetséggel ésMagyarország Londoni Nagykövetségével együttműködve országosrajzversenyt és kvízversenyt hirdetett, amelyeken a diákok az elmúlt100 esztendő brit történelméről való tudásukról és kreativitásukróladhattak számot. Az ország minden részéből érkeztek fantasztikusalkotások, amelyek a jövő hét folyamán II. Erzsébet brit uralkodóhozkerülnek a Buckingham palotába. Iskolánk már rengeteg leveletkapott a brit uralkodóháztól az elmúlt évek során. Camilla corwallihercegné ( Károly walesi herceg felesége), illetve Sarah yorki hercegnépedig könyveket is ajándékozott már az iskolai könyvtárnak. Ebben azévben Vilmos herceg és Katalin hercegné is sok sikert kívánt egy aKensington palotából érkezett levélben a Móricz brit napjához.Az idei Brit Napot a diákok egy kiadós angol reggelivel kezdték, majdkülönböző vetélkedőkön és előadásokon vettek részt, aholmegismerkedhettek a Windsor-ház és a brit diplomácia történeténekelmúlt 100 évével, az Egyesült Királyság sokszínű élővilágával,valamint Agatha Christie, Shakespeare és a Brontë nővérek rejtélyesvilágával.  Az iskolai könyvtár tárlóiban rendezett kiállításon pedigkülönböző eredeti dokumentumokat és emléktárgyakat tekinthettekmeg, amelyek valaha Viktória királynőhöz vagy épp Dianahercegnőhöz tartoztak. A hagyományos délutáni brit teapartin a diákokat Őexcellenciája, PaulFox, brit nagykövet úr hivatalos elfoglaltsága miatt online köszöntötteBudapestről és köszönetet mondott az iskola diákjainak a brit kultúramagyarországi népszerűsítéséért. Reméljük, hogy nagykövet úr Iain

Lindsay volt brit nagykövet úrhoz hasonlóan hamarosan személyesenis el tud látogatni a Móriczba a következő Brit Napra. Őexcellenciája, dr. Kumin Ferenc, Magyarország londoni nagykövetepedig egy jó hangulatú online beszélgetésen együtt ünnepelt amóriczos diákokkal egyenesen Londonból. Nagykövet úrhozcsatlakozott szintén Londonból Hajdú Petra diplomata, aki nagyonsokat segített az iskolának a Brit Nap szervezésében. Kumin Ferencnagykövet úrtól többek között megtudhatták a diákok, hogy milyenkülönleges érzés volt, hogy ő volt az első nagykövet, aki Őfelségének avírusveszély miatt a modern technika segítségével adhatta átmegbízólevelét a Buckingham palotában, míg a királynő Windsorbantartózkodott. Illetve nagykövet úr nagyon kedvesen és érthetőenmutatta be, hogy milyen is egy magyar diplomata élete egy ilyenkülönleges országban, mint az Egyesült Királyság. Nagykövet úrmegdicsérte iskolánk gyönyörű könyvtárát is, ahová a jövőbenszemélyesen is szeretne ellátogatni egy brit nap alkalmából.A teapartin a diákok megkóstolhatták azt a csodálatos tortát is,amelyet Ozsváth Kata tanárnő készített a brit-magyar diplomáciaikapcsolatok 100. évfordulója alkalmából. A tortát brit és magyarvirágmotívumok díszítik, valamint a brit-magyar diplomáciaikapcsolatok 100. évfordulója tiszteletére a 100-as szám. A tortatetejét a két ország koronaékszerei közül a brit és magyar országalmadíszíti, utalva a két ország szoros kapcsolatára. A felső emeletenvannak az Egyesült Királyság részeit szimbolizáló virágok, a középsőrészen pedig a 100. évfordulóra utaló 100-as szám a két zászlóval,Magyar Nagykövetség hivatalos logojából, illetve ennek az emeletnekaz oldalán láthatóak a Magyarországot szimbolizáló virágok.  Az alsószint dobos krémmel töltött kakaós felvert. A középső egylaktózmentes lemon curd ízesítésű citromkrémes piskóta, a felsőemelet pedig egy fehér csokis málnakrémes torta.Ozsváth Kata tanárnő mellett számos tanár készült lelkesensüteményekkel a Brit Napra, illetve külön öröm, hogy a diákok szüleiis időt és fáradtságot nem sajnálva készítik évről évre a finomabbnálfinomabb süteményeket a Brit Napra. A diákok sok új élménnyel és aBrit Nagykövetség, valamint Magyarország Londoni Nagykövetségeáltal felajánlott értékes ajándékokkal lettek gazdagabbak a Móriczimmáron hagyománnyá vált Brit Napján. 
Kovács Beáta szervező
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Pandémia után élénkülő magyar-lengyel kapcsolataink

A Móricz Zsigmond Református Kollégium középiskolai
intézményegysége a járványügyi helyzet szorításának gyengülését
érezve, a régi kiváló lengyel partneriskolai kapcsolatok
felélesztésén fáradozva, több közös magyar-lengyel projekt
megvalósításán is dolgozik.

„Kulturális kapszula”A fenti érdekes elnevezést kapta az a pályázat, amelyet a MóriczZsigmond Református Kollégium lengyel testvériskolája, aHecznarowicei Általános Iskola nyert el. Pályázatuk célja az volt, hogy a13-14 éves lengyel tanulóknak ízelítőt adjon hazánk sokszínű kulturálisértékeiből, csodálatos természeti adottságaiból. Bevezesse őketkonyhaművészetünk egyedülálló világába, megismertetve néhánytradicionális magyar étel elkészítésének módját. A program elemekénthárom lengyel kolléga látogatott hozzánk szeptember elején, hogyelőkészítsék a tanulók érkezését. Az oltással vagy negatív koronavírusteszttel érkező lengyel diákok szeptember 20-26. között töltötteknálunk egy felejthetetlen hetet. Magyarországi tartózkodásukat fogadó iskolaként igyekeztünk alegszínesebben megszervezni. Ennek keretében két felejthetetlen napottöltöttek a fővárosban (hajózás a Dunán, óriáskerék, Parlament,Városliget), illetve kisújszállási tartózkodásuk során is számtalantartalmas kiránduláson vettek részt (Szolnok – Reptár, PoroszlóiÖkocentrum, tiszai hajóút, Eger – vár, Láthatatlan kiállítás). Akirándulások mellett módunk adódott a helyi értékek bemutatására(Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, táncház, szalmafonó kézművesfoglalkozás), illetve a Móriczos diákokkal való közvetlen találkozásokra(DÖK által szervezett városi vetélkedő, közös kirándulás és táncház,rendhagyó énekóra és aikidó foglalkozás).A lengyel pedagógusok a látogatás végeztével elmondták, hogy a kétéve bezárkózó, a külvilág elől fizikailag elzárt tanulóknak hatalmasélményt jelentett a magyarországi utazás. Nagyon sok pozitív élménytszereztek, sokat töltekeztek. A program legfőbb hozadéka emiatt talánnem is az élmény- és ismeretszerzés volt, hanem azok a barátikapcsolatok, amik köttettek, és a pozitív viszonyulás kialakulása éserősödése a baráti nemzet iránt.  

Együtt környezetünk megóvásáértA Móricz Zsigmond ReformátusKollégium mint koordinátor intézménya gondozója annak az Erasmus+pályázatnak, melynek célja akörnyezettudatosság fejlesztése, a környezet állapotával kapcsolatosfelelősségvállalás kialakítása. Partnereink ebben a lengyel testvérváros,Wilamowice oktatási intézményei; Wilamowice, Pisarzowice,Dankowice, Stara Wies, Hecznarowice iskolái. A pályázat megvalósításasorán tudatosítani kívánjuk a tanulókkal a környezet védelménekszükségességét, és tanácsokat adunk például arra vonatkozóan, hogy amindennapi életben hogyan csökkentsék a hulladék mennyiségét. Aprojekt fő célja egymás jó gyakorlatainak átvétele, mind iskolaiszíntéren, mind a szolgáltatói ágazatokban meglevő technikákmegismerésével. A projekt a járványhelyzet miatt egy év csúszással, 2021.szeptemberében indul, és 24 hónap alatt valósul meg. Ennek keretébenjelentős számú tanulói mobilitásra is lehetőség lesz, 25-25 tanuló utazikmindkét tanévben egymás országaiba, hogy bemutassák egymásnaktelepülésük és tágabb környezetük természeti értékeit, környezet- éshulladékgazdálkodással, energiatermeléssel és fenntarthatósággalkapcsolatos jó gyakorlatait. A program keretein belül számtalan lehetőség leszkörnyezetvédelemmel kapcsolatos iskolai programok lebonyolítására,pályázatok kiírására (fotó, logókészítő, jövőképpályázat), kirándulásokszervezésére. Intézményünk a környezeti kultúra irányában valóelköteleződés jegyében az idei tanévtől gimnáziumi 10 évfolyamán heti1 órás időkeretben bevezette a fenntarthatóság című gyakorlatorientált,a hétköznapi életben való iránymutatásokat szolgáló tantárgyat.A projektindító szakmai találkozóra, ahol a programban résztvevőhat intézmény tanárai vesznek majd részt, terveink szerint 2021.novemberében kerül majd sor. 
Polonica warietasA Waclaw Felczak Alapítvány augusztus közepén hirdette meglengyelországi osztálykirándulások támogatását célzó pályázatát,melyre iskolánk technikumi 11. SZAB osztályapályázott, az osztályfőnök Süveges Ferenctervezetével. Az alapítvány a pályázatot támogatásraméltónak ítélte, ennek meg-felelően a 2021. október21-24 közti időszakra tervezett osztálykirándulást 2millió Ft-tal támogatja. A 25 tanuló, és az őket kísérőpedagógusok rendkívül tartalmas útrakészülhetnek. A programok közül néhány, a teljesség igényenélkül; krakkói városnézés, az auschwitzikoncentrációs tábor megtekintése, a történelmiMagyarország legészakibb erődítményének, Nedecvárának a felkeresése, II. János Pál pápaszülőházában tett látogatás Wadowicében, ésszórakozás Zatorban, (Energylandia) Lengyelországlegnagyobb vidámparkjában.   Jó utat,Móriczosok!

Lengyel diákok Eger városában
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Hírek az Illésyből

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON! Naprakész hírek, aktualitások várják Önöket
Kisújszállás város hivatalos facebook oldalán: ww.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Gördülő energiaSzeptember 14-én Tóth Pálmatematika–fizika szakostanár látványos kísérletekkeltarkított, rendhagyó fizika-órát tartott iskolánkban. Bű-vészmutatvánnyal ért fel,ahogy tüzet gyújtott a pusztatenyerében, elváltoztatta azemberek hangját héliumsegítségével, virágspórát lob-bantott lángra, vagy szóló-gitáron játszva magyarázta elTesla transzformátoránakműködését. A program megszervezéséta Kémiai és fizikai jelenségek a
fenntartható fejlődés jegyében címmel meghirdetett (NTP-MTTD-20-0117 kódjelű) pályázat tette lehetővé.

A Csodák PalotájábanSzeptember 20-án – a természettudományok iránt érdeklődő 18 fő9.-es tanulónk tett látogatást a budapesti Csodák Palotájában. Azinteraktív kiállításon nemcsak a tudásukat, hanem ügyességüket ispróbára kellett tenniük. A virtuális űrutazás mellett fizikaikísérleteket is megnézhettek az Öveges-teremben, logikaikészségüket pedig a különböző témájú szabaduló szobákbanbizonyíthatták be. Örömmel láttuk, hogy mindenkinek sikerült amegadott időn belül kiszabadulni. A kirándulást a Kémiai és fizikai jelenségek a fenntartható fejlődés
jegyében címmel meghirdetett (NTP-MTTD-20-0117 kódjelű)pályázat keretében tudtuk megvalósítani.

FőzőversenyA Kivilágos Kivirradtig Fesztivál keretében 9. és 10. osztályostanulóink rablóhúst és kürtős kalácsot sütöttek az iskolánkudvarán. A 13.I tanulói székelykáposztát főztek, Bottlikné Magdikanéni pedig káposztás cvekedlivel egészítette ki a menüt. Segítőkéntközreműködött Perneki Adél tanárnő és Hajdu-Ráfis Tamás tanárúr is. A tanulói csapatunknak sikerélményt jelentett, hogy afőzőversenyben elnyerték a zsűri különdíját.

„Fussunk az Illéssybe!” – váltófutó versenySzeptember 29-én első alkalommal, de hagyományteremtőszándékkal rendeztük meg a „Fussunk az Illéssybe!” 4×400 méteresváltófutó versenyt, amelyet a 7-8. osztályos tanulók részérehirdettünk meg. Fiú, lány és vegyes csapatok jelentkezését vártuk.Összesen 4 település (Fegyvernek, Karcag, Kisújszállás,Törökszentmiklós) 6 iskolájának 15 csapata nevezett. Aziskolaudvaron tartott megnyitó után a csapatok kivonultak a városisporttelepre, ahol a verseny lezajlott. Nagyon jó hangulatú éssportszerű, szurkolótáborokat is felvonultató verseny volt. Az eredményhirdetés előtt az iskola udvarán megvendégeltük afutókat és felkészítő tanáraikat szendviccsel, pogácsával és melegteával. A  helyezettek érmet, oklevelet vihettek haza, de az összesrésztvevőnek emléklappal köszöntük meg a helytállást.

Az iskolák és a csapatok eredményei iskolánk honlapjánelérhetők: http://illessy.baptistaoktatas.hu/

FecskehétIdén öt osztálynyi 9. évfolyamos tanuló küzdött meg adiákönkormányzat rendezésében lezajló legjobb „fecskeosztály”címért. Egész hetes feladatsorozattal készültünk, melyet reggel ésa szünetekben kellett teljesíteni a fiatal fecskéknek. Az utolsó napfénypontjaként esküt tettek, hogy jó és hasznos diákjai lesznek azIlléssynek.  

Vidám hangulatú héten van túl az iskola. Köszönet azosztályfőnököknek és a tevékeny diákoknak!
Toldi Attila igazgató
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MÁS-NAP rendezvény Kisújszálláson

„Mindenki felemelkedhet, aki jól kamatoztatja a tehetségét,
és mindenki részesülhet jutalomban, akár számos,

akár egyetlen árva képességgel van megáldva.” 
Maria Montessori2021. szeptember 30-án és október 1-jén hatodik alkalommalrendezte meg a Kádas György Egységes GyógypedagógiaiMódszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,Készségfejlesztő Iskola és Kollégium Kisújszálláson a MÁS-NAPprogramot. A rendezvény fővédnöke Kecze István, Kisújszállás várospolgármestere és Sági István, a Karcagi Tankerületi Központigazgatója volt.

Az érzékenyítő program célja, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz akülönleges bánásmódot igénylő, sérült és az épen fejlődő gyermekek,fiatalok. Nem mindennapos élethelyzet, amikor a sajátos nevelési igényű, ésaz „általánosan” fejlődő gyerekek együtt töltenek egy napot, közösélményeket átélve. E nemes célt fogalmaztuk meg 2014-ben, amikorelső ízben rendeztük meg Kisújszállás központjában a MÁS-NAPprogramot. Intézményünk, a Kádas György EGYMI nevelőtestületemegálmodta, majd minden évben nagy lelkesedéssel valósította eztmeg. Mára bázisintézményi jógyakorlatként is bemutatjuk ésnépszerűsítjük a MÁS-NAP rendezvényünket. A mostani, kétnapos programunk az EFOP-3.1.6-16-2017-00043.
azonosítószámú, „Te is közénk tartozol!” pályázat támogatásávaljöhetett létre. E projekt célja az inkluzív, méltányos, minőségineveléshez-oktatáshoz való hozzáférés javítása, a nevelési-oktatásiegyenlőtlenségek csökkentése.A projekt egyik fontos feladata társadalmi, érzékenyítő programokszervezése, melyek segítségével hozzájárulhatunk a sérült gyermekekelfogadásához, befogadásához. Szeretnénk, ha városunk többségiintézményeiben tovább erősödne a befogadó szemlélet, a sajátosnevelési igényű gyermekeket nevelő családok esélyegyenlősége. A 6. MÁS-NAP szeptember 30-án kezdődött el városunk impozánsVigadó épületében. Ezt a délutánt fenntartónk, a Karcagi TankerületiKözpont képviseletében Kissné Soós Ágnes Szakmaiigazgatóhelyettes asszony és Tatár Jánosné intézményvezetőköszöntőjével, majd a Kádas György EGYMI vidám táncprodukciójávalés a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János ÁltalánosIskola Tagintézmény 2. osztályos tanulóinak kedves bábelőadásávalnyitottuk meg. 

Minden jelenlévő számára nagy élmény volt a Magyar SpeciálisMűvészeti Műhely Egyesület integrált színpadi műsora, mely közülelsőként a budapesti Holdfény Csoport színjátszói léptek színpadra,„A kiskakas gyémánt félkrajcárja” című színvonalas mesejátékukkal. Ezután a Balmazújvárosból érkezett tánccsoport fergeteges táncátélvezhettük. Végül pedig a Szolnoki Liget Otthon színjátszói idézték felszámunkra a magyar királyainkról szóló humoros történetet.

Október 1-jén, dr. Szél András Kisújszállás város aljegyzőjeköszöntötte a megjelenteket. Ezután a Nagykun Baptista OktatásiKözpont/Kisújszállás Általános Iskola, Gimnázium, Technikum,Szakképző Iskola és Kollégium 1. c., 1. e. és 4. c. osztályosai, valamint aKádas György EGYMI tanulóinak színvonalas nyitóműsora utánegésznapos, érdekes, színes, vidám programokkal vártunk mindenkita kisújszállási Rendezvénytéren, ahol többek között:- a debreceni AURA SEGÍTŐ KUTYA Alapítvány segítő kutyái; - a Roll Dance Kerekesszékes Táncegyüttes; - a Vakrepülés Színjátszó Egyesület - és a Hangadók zenekar műsorát láthatták.

Közben interaktív, játékos tereken, játszóházakban, ugrálóvárban,golyós kamionban próbálhatta ki mindenki koordinációs képességét,ügyességét. Az EFOP-3.1.6-16-2016-00043. azonosítószámú projektkeretében beszerzett fejlesztőeszközök használatát a Kádas GyörgyEGYMI gyógypedagógusai mutatták be az érdeklődő gyermekeknekés kollégáknak.Köszönjük minden kedves jelenlévőnek,hogy megtisztelte rendezvényünket!Bízunk benne, hogy minden ott lévőgyermek feledhetetlen, boldogpillanatokat élhetett át.
Tatár Jánosné

projektmenedzser, intézményvezető
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Időutazás a gémeskút körül Műemléki világnap
és Kulturális Örökség Napjai

Zöld sátor 2021.A Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület 2021. szeptember 18-án – visszatérve eredeti hagyományunkhoz –, ismét a KivilágosKivirradtig Fesztivál keretein belül szervezte meg a Zöld Sátorelnevezésű környezet- és természetvédelmi ismereteket terjesztő,fejlesztő rendezvényét. A népszerű Zöld Sátorban, ahol több százanfordultak meg a nap folyamán, próbára tehette tudását idős és fiatal akörnyezetvédelemmel, természetvédelemmel, parlagfűirtássalkapcsolatos kérdések megválaszolásával. A 13+1-es TOTÓT 72 főtöltötte ki. A kiosztott Természetbúvárokat a TermészetBÚVÁRAlapítvány biztosította, de kaptunk ismeretterjesztő anyagokat aNIMFEA Természetvédelmi Egyesülettől és a Hortobágyi Nemzeti ParkIgazgatóságtól. Kiadványainkat és az eseményre készített pólókat iskínáltuk az érdeklődők részére. Itt adtunk ismét helyet a KisújszállásiLövészklub Zöldség Kupájának, ahová a rossz zöldségtermés miattösszesen egy 6 kg-os karalábét neveztek. A Zöld Sátor sikeresmegvalósításában 10 fő tagunk és 6 fő közösségi szolgálatos diák vettrészt.A  Műemléki világnapi, a Zöld Sátor és az Időutazás a gémeskút körülrendezvényünket is Kisújszállás Város Önkormányzata, valamint aNemzeti Együttműködési Alap Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. NEAO-KP-1-2021/6-000031 számú pályázata támogatta.

A Városvédő és -Szépítő Egyesület hírei

Immár tizenkettedik alkalommal gyűlt össze több száz fő érdeklődőa Városvédő és -Szépítő Egyesület meghívására a Gémeskút körül. Agyönyörű időjárás kedvezett a programoknak, és kicsalogatott sokolyan családot is, akik most először vettek részt a  programon. Jó voltlátni, hogy az állattartás emlékét gyermekkorukból őrzők, a ma isjószágokkal foglalkozók mellett sok fiatal is eljött. A rendezvényttámogatta Kisújszállás Város Önkormányzata, a NagykunHagyományőrző Társulás, a Nemzeti Együttműködési Alap, ésszámos helyi segítő is.A tájházban a csipkeverők és a hímzők, a sátrak alatt a Szalma- ésCsuhéfonók, valamint Nagy István karikás ostor- éspásztorbotkészítő mu-tatta be tudását, ésinvitálta a fogások kipró-bálására az érdeklő-dőket. Volt karikáscsör-gető, ügyességi és víz-húzó verseny. A lelkesfőző csapatokat is jutal-maztuk.Látványos program-elemekből sem volthiány. Szűcs Gábor csikósprodukcióval, a fogato-sok sétakocsikázással, aNagykun Nádor HuszárBandérium csoportoshonfoglaláskori bemuta-tóval érkezett. A Bandé-rium sátrában a felszere-léseket közelről meglehetett tekinteni, fegy-vereket kipróbálni, vala-mint a gyerekek lovagolhattak is. Az Arany Iskola Népi Műhelye apüspökladányi CSIMI Handa Banda zenekar kíséretével hajdúságinépdalokat énekelt. Nagy Ágnes, Kiss Katinka, Pethe Mihály és TatárPéter túrkevei táncokat adtak elő. A ‘48-as Olvasókör asszonykórusaés dalárdája öröménekléssel lépett fel. Nagy István tárogatós isízelítőt adott pásztornótákból. Monoki Attila marhakifogássalgazdagította a programot.

Köszönjük, hogy aktív részvételükkel teszik élővé ahagyományőrző programot! Jövőre terveink szerint már a tavaszikihajtás alkalmával várjuk Önöket!

Szeptember 17-én, pénteken került sor az áprilisban elmaradtMűemléki világnapi programsorozatunkra, melyet a KulturálisÖrökség Napjai rendezvénysorozathoz is kapcsolódva szerveztünk.16 órakor a Rézműves utca 1. szám alatti, helyi védelem alatt álló,felújított, hagyományos nagykunsági gazdaház falán védettségi tábláthelyeztünk el. Tatár Zoltán elnök köszöntője után az épület történetétdr. Ducza Lajos tiszteletbeli elnök ismertette, a táblát Nagy Anikó, azépület tulajdonosa és Kecze István polgármester leplezte le.16.45-kor a Kálvin Parkban koszorút helyeztünk el Gaál Kálmánvárosépítő polgármester szobrához.17 órakor, a Piculás Civilházban került sor az egyesület által alapítottGaál Kálmán-díj átadására. Tatár Zoltán elnök ismertetője után aprogramot Keller András, az Alapfokú Művészeti Iskola tanáránakgitárjátéka színesítette. Az egyesület elnökségének döntéseértelmében, idén két tagtársunk vehette át a díjat: Ari Géza, azegyesületben végzett több évtizedes, példaértékű, szerteágazómunkájáért, Kisújszállás szellemi értékeinek felkutatásáért, városunkjó hírnevének öregbítéséért, Nagy István pedig az egyesületben végzettpéldaértékű, szerteágazó munkájáért, Kisújszállás tárgyi értékeinekmegőrzéséért, gyarapításáért részesült az elismerésben.17.30 órakor tagtársaink közösen mutatkoztak be fotóikkal az
„Ahogy tagjaink látják…” fotókiállítás-sorozat újabb részeként. A júliusi,élményekben gazdag, önköltséges egyesületi kirándulás képeibőlállítottuk össze ezúttal a kiállítás anyagát és Kása Attila, egyesületünktitkára, a kirándulás egyik szervezője elevenítette fel a kirándulásállomásait. A képek nézegetése után jó hangulatú baráti beszélgetésselés az egyesületi tagok által felajánlott finom sütemények fogyasztásávalzárult a délután.Köszönjük mindenkinek, aki segítségével, támogatásával hozzájárulta programsorozat sikeréhez!
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IV. Puszta Ünnepe hungarikumokkal

Tisztítsuk meg a várost és környékét!

Tisztelt Lakosság!A korábbi évekhez hasonlóan ismét országos TeSzedd! szemétszedési akcióthirdetnek Magyarországon 2021. október 18-21. között. Az akcióhoz aVárosvédő és -Szépítő Egyesület is csatlakozik, valamint a város iskoláit ismegkerestük. Kisújszálláson 2021. október 18-án, hétfőn szervezünk
gyűjtést. Gyülekező 14.00 órakor a Villanyháznál (Malom utca 99.).Kérjük, hogy aki részt szeretne venni a gyűjtésben, előzetesen regisztráljon
a szelektalok.hu oldalon. Egyének, és kisebb közösségek jelentkezését isvárjuk! Aki tud, láthatósági mellényt és védőkesztyűt hozzon magával. Zsákotbiztosítunk, korlátozott számban mellényt és kesztyűt is tudunk adni.Tisztítsuk meg a várost és környékét!

Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület

A Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület, áprilisban elhunyt tagjának,Bugyik Endre emlékének ajánlotta az először két napossá lettrendezvényt, amely a kisújszállási Kisgulya-kútnál volt. Megemlékeztek a májusban elhunyt Kiss Ferenc fogatosról is, akisegítője volt a korábbi rendezvényeknek. Koszorút helyeztek el, és közöskarikás ostor csergetésre is sor került a 2019-ben elhunyt névadóalapító alelnök, a rendezvény ötletgazdájának, Papp Zsoltnak azemlékére is a kútnál. 2021. 07. 24-25-én a hungarikumok jegyében afőzőversenyen a karcagi birkapörkölt, és a gulyásleves külön kategóriátkapott, a kun ételek is külön díjazásra kerültek, és a sütemények is. Azsűrielnök Molnár Beáta egyesület tag, a Panoráma VilágklubBalmazújvárosi Társelnöke volt, és Wilhelm György mesterszakács, aSzabadtüzi Lovagrend tagja. Vitéz Bekő Dezső, a CeglédiHagyományéltető Baráti Kör elnöke volt a műsorvezető szombaton. Egy3 fontos 1848-as ágyúmásolat díszlövésével vette kezdetét reggelente aprogram, Lukács Sándor hagyományőrző tüzér hadnagy, egyesületi tagvezényletével, majd a napok folyamán az egyfontos ágyú hangját ismegismerhették. Kiss Ferencné és családja echós szekerén fogatozta azérdeklődőket mindkét nap, ahogyan a Kisújszállási LovasSportegyesület is.  Márton Sándor népi hagyományőrző bőrművesmester bemutatta a csikóbőrös kulacsot és a nemrég hungarikummálett karikás ostort, majd kézműves foglalkozásra várta az érdeklődőket.Pápai Istvánné kunhímző, és a Szalma- és Csuhéfonó Baráti Kör is vártaaz ügyes kezűeket. A gémeskút használatát is bemutatta a PásztortűzHagyományéltető Egyesület, majd megitatták az állatokat. A karámbanTomi, a póniló, Deák János és családja lova várta a simogatásokat.Angyal Ferenc citeraművész, Juhász Zoltán néptáncos, és Nagy Tündetekerőlantos műsora után, Herbály András a betyártanodáját, és anagykun legénybotot mutatta be, amely a Jász-Nagykun-SzolnokMegyei Értéktár része. A bocskai viselet, népviselet, és a cifraszűrmustrazsűri elnöke dr. Bartha Júlia etnográfus, turkológus, néprajzi szakértő

volt, zsűritársai pedig Zetényi-Csukás Ferenc író, és Vassné Fülöp Ildikóvoltak. Fellépett a Hagyományőrző Kelevézek, Publik Antalelőadóművész, Zetényi-Csukás Ferenc író, Fazakas János, Simon Éviketöbbszörös Arany Páva díjas népdalénekes, és Vesztergám Miklóstárogatóművész, aki a hungarikum tárogatót is bemutatta. KovácsIstván karikás ostor bemutatója, majd a deresre húzás, és asszonyveréssokak tetszését elnyerte, ahogyan a vésztői Deák Team csikósbemutatója is! Először járt itt az Olas Nemzetség, Rusz és Vikingtestvérek, a csatázni vágyó gyerekek nagy örömére. Mónus Józseftöbbszörös világrekorder harci-, cél-, és távlövő íjász bemutatójáraismét sokan voltak kíváncsiak. Külön tombolán az általa készített íj voltmegnyerhető, a másik tombolán pedig kombinált hűtőszekrénytvihetett haza a nyertes a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. jóvoltából.Napközben a Ceglédi Hagyományéltető Baráti Kör és Vetor György népigyermekjátékait próbálták ki a kicsik, az ügyesek ajándékokat is kaptak.Íjászkodhattak is Ágh Zsuzsanna és Bodó János egyesületi tagokkal. Voltmég pónilovagoltató, szalmavár, és kézműves vásár. Betyárok, éscsendőrök is vegyültek a látogatók közzé. Este Oros Imre nótaénekesszórakoztatta a vendégeket. Vasárnap Simon Évike debütált műsorvezetőként, többször énekeltis, így a Püspökladányból először érkező Törő Gábor HagyományőrzőNépdalkörrel. Csikósbemutatót Irázi Anna és Irázi Károly tartott.Malacfogó verseny is a volt a gyerekeknek. A felnőttek pedig mindkétnap megmérettethették magukat a vízhúzó, rönkdobó-, petrencerúd-tartó, és a szalmabála görgető versenyeken.A rendezvény fő támogatói a Városgazdálkodási Nonprofit Kft., BozóKálmán, a Nagykun Hagyományőrző Társulás és Kisújszállás VárosÖnkormányzata voltak. Köszönet a további támogatóknak is!
Tóth Tünde, a Pásztortűz Hagyományéltető Egyesület

és a Kisújszállási Gémeskutak Közösség  elnöke
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Idősek napjára szeretettel Gratulálunk!

Legyen szerzőtársunk!

Készül a 2022-es Kisújszállási Nagykun Kalendárium. A könyvazért is különleges, mert a több mint húsz éve megjelenő kiadványnaksokszínű témaválasztása mellett számos szerzője is van minden évben. Várjuk tehát idén is az ötleteket a kiadványhoz. Szívesen fogadunkszínes írásokat hagyományokról, évfordulókról, portrékat érdekesemberekről, a körülöttünk lévő természetről, sportról vagy akára művészetről. De hívjuk és várjuk városunk fotósait is, akik szeretnékmegmutatni az elmúlt évben általuk készített legjobban sikerült fotókatfotókat. A legszebb, legizgalmasabb fotókat szívesen megjelentetjük.Kérjük, hogy aki szerzőtársunk kíván lenni az évkönyv elkészítésében,az az 59/520-246-os telefonszámon vagy a Városháza emelet 27-esirodájában keressen meg bennünket. Szerkesszük együtt a Kisújszállásmúltját és jelenét tükröző nagykun kalendáriumot!
(Szerk.)

Tegyen javaslatot Arany János-díj
és megyei díjak adományozására!Kisújszállás Város Önkormányzata évről évre különbözőkitüntetésekkel ismeri el a városunkért sokat tevékenykedőszemélyeket. 1998-ban alapította az Arany János Pedagógiai,Kulturális, Művészeti Díjat, mellyel a kiemelkedő nevelő-oktatómunkát végző pedagógusokat, a város kulturális életében jelentősetalkotó, szervező tevékenységeket végző személyeket, valamint a városművészeti életének öregbítésében kiemelt munkát végzőket ismerikel. A díjból évente legfeljebb kettőt adományozhat az önkormányzat.Arra, hogy ki kapja a díjat, a képviselő-testület tagjain kívül javaslatot

tehetnek civil szervezetek, nevelőtestületek és a helyi
választópolgárok is. Aki szeretne valakit vagy valamely közösségetjavasolni az Arany János-díjra, megteheti a www.kisujszallas.huhonlapról letölthető, illetve a Városháza portáján átvehetőformanyomtatvány kitöltésével. A díj adományozására november
29-ig lehet javaslatot tenni (Városháza, 27. sz. iroda).A képviselő-testület önkormányzati kitüntetések adományozásamellett más elismerésekre is tesz javaslatot. Most a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által adományozott megyeikitüntetésekre lehet javaslatot tenni az alábbi kategóriákban:egészségügy, gazdasági tevékenység, szociális ellátás, testnevelés éssport, tudomány, önkormányzat és közigazgatás, közművelődés,művészet, pedagógia, rendészet és közbiztonság, illetve a megyéértvégzett munka, a Megye Európa Díja, valamint az Év Polgármestere Díj.E díjakra különböző közösségek tehetnek javaslatokat. Errőlrészleteket – például a díjak adományozásáról szóló rendeletet,valamint az egyes díjakat már elnyert személyek és közösségekfelsorolását – a www.jnszm.hu oldalon olvashatnak. Azon megyei
díjakra érkezett javaslatokat tárgyalja meg és továbbítja a
képviselő-testület, amelyek december 1-jéig érkeznek meg a
polgármesternek címezve.

(Szerk.)

Könyv készül Kiss TamásrólÚjabb kötete jelenik meg a Helytörténeti füzetek sorozatnak. A legújabbrész a Kiss Tamás és istenes versei címet viseli majd.A könyv címe már magában rejti a kiadvány tartalmát is. Bemutatjavárosunk kiemelt jelentőségű költőjének, Kiss Tamásnak az életrajzát,köteteit, azt, ahogyan értékelte a költőtársait, és fontos szerepet kapmunkásságának egyik lényeges oldala is, az istenes versek.A kiadvány szerzője Máté István. A könyvre már most elő lehet
fizetni, így kedvezményes, 1000 Ft-os áron juthatnak hozzá az
olvasók. Előfizetni a Városi Könyvtárban tudnak.

(Szerk.)

Az Idősek napján szeretettel gondolunk mindazokra, akik egy hosszúélet munkáját, tapasztalatát tudhatják maguk mögött, valamennyienfelismertük, amit az életben elértünk; egyrészt magunknak, másrésztszüleinknek, nagyszüleinknek köszönhetjük.Egy évvel ezelőtt személyesen köszönthettem városunk legidősebblakosát, a századik születésnapját ünneplő Horváth Károly bácsit. Aztaz embert, aki ma, 101 évesen is méltósággal viseli az idő múlását,annak minden velejáróját. Reggelente emelt fővel kel fel és a sokadikiksz után is vallja, van szépsége az életnek. Csodálatos időszaka voltéletének a feleségével eltöltött hetven esztendő, de családjában,unokáiban, dédunokájában ma is megtalálja a hosszú, boldog élettitkát. A család óriási biztonságérzetet ad számára, kedvencszenvedélye a horgászat, a kiegyensúlyozott életet jelenti.Kívánom minden szépkorú kisújszállási lakosnak, hogy Károlybácsihoz hasonlóan szerető családja körében, egészségben tölthessemindennapjait, kapjanak meg minden támogatást családjuktól,barátaiktól, szomszédjaiktól. József Attila szép gondolatával kívánokÖnöknek jó egészséget, hosszú életet.
„A nagy szavak nem érnek semmit
Elszállnak, mint az őszi szél.
De a szeretet, ha tiszta szívből fakad,
Elkíséri az embert, amíg él.”

Demeter Jánosné önkormányzati képviselő

„Ha azt mondta volna, hogy maga 80 éves, azt is elhittem volna” –
mondták a napokban Horváth Károlynak.

A neve sokunknak ismerős lehet, Károly bácsi ugyanis tavaly
ünnepelte 100. születésnapját. Hamar elszaladt egy év, így újra
köszönthettük e jeles alkalomból, idén szeptember 22-én ugyanis
betöltötte 101. életévét. Károly bácsi életviteléről még ma is példát
lehetne venni, irigylésre méltó egészségnek örvend. Elmondása
szerint kevés a szabadideje, házimunkával tartja magát formában,
baromfit tart, keresztrejtvényt fejt, de az igazi szenvedély számára a
horgászás és a kertészkedés. Keveset van egyedül, szerető családja
gyakran látogatja meg. A mostani különleges alkalomból az
önkormányzat nevében Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Szél
András aljegyző köszöntötték az ünnepeltet.                             (Szerk.)
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A VIGADÓ MOZI MŰSORABelépőjegy-foglalás: 30/376-0220, 59/328-083 (a Vigadó nyitva tartási idejében)Jegyvásárlás: a Vigadó nyitva tartási idejében és vetítések előttOktóber 13.szerda 18.30:
PECAKÚRAmagyar vígjáték (16)Október 14.csütörtök  18.30:

KUPONKIRÁLYNŐKamerikai vígjáték (16)Október 15.péntek 18.30
AZ UTOLSÓ PÁRBAJamerikai filmdráma (12)Október 16.szombat  15.30:
ADDAMS FAMILY 2. amerikai-angol-kanadaivígjáték, kalandfilm (12)

Október 16.szombat  18.00:
AZ UTOLSÓ PÁRBAJamerikai filmdráma (12)Október 20.szerda 18.30:

A FELESÉGEM
TÖRTÉNETEmagyar-német-olaszfilmdráma, romantikusfilm (16)Október 21.csütörtök 18.30:
ELK*RTUKmagyar krimi-dráma (16) Október 27.szerda  18.30: ELK*RTUK magyar krimi-dráma (16) 

Október 28.csütörtök 18.30:
A FRANCIA KIADÁS német-amerikairomantikus vígjátékOktóber 29.péntek 16.30:

HIBÁS RON 3Damerikai-angol akcióvígjáték, kalandfilmOktóber 29.péntek 18.30:
VENOM 2. – Vérontóamerikai akció-horror,vígjátékOktóber 30.szombat 10.30:

A HERCEGNŐ

ÉS A HÉT TÖRPEdél-koreai animációskalandfilmOktóber 30.szombat 15.30:
HIBÁS RONOktóber 30.,szombat 18.00:
VENOM 2.

– Vérontó 3Damerikai akció-horror, vígjáték (16)November 3.szerda 18.30:
VADLOVAK –

Hortobágyi mesemagyar-német-osztrák-svéd dokumentumfilm(6)

November 4.csütörtök 18.30:
DŰNE 3Damerikai-angol-magyar-kanadaisci-fi drámakalandfilm (12)November 5.péntek 18.30:

ÖRÖKKÉVALÓKamerikai kalandfilm,akciófilm, drámaNovember 6.szombat 16.00:
DŰNENovember 6.szombat 18.30:

ÖRÖKKÉVALÓK  3D

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)Október 8. péntek 18 óra Térzene Program a Vigadóban

HOT JAZZ BAND koncertA belépés díjtalan.Október 22. péntek
ŐSZI HACACÁRÉ a Rendezvénytéren18.50: JUNKIES koncert20.15: KARTHAGO koncertA koncertekre a belépés díjtalan.Belépés védettségi igazolvánnyal.November 2. kedd 18 óra 

PÁL FERI ATYA előadása a VigadóbanAz egyensúlyvesztéstől az új egyensúlyigBelépő: 2000 FtJegyvásárlás: 30/376-0220, 59/328-083/1-es mellék November 9. kedd 18.30 Vigadó
Neil Simon: KÜLÖNTEREM, avagy vágytól asztalig– színházi vígjáték 

Az elegáns párizsi La Casette Hotel különtermébe vacsorameghívást
kap hat vendég. Először három férfi érkezik, akik nem ismerik
egymást. Aztán megérkezik három nő, és itt kezdődik a meglepetések
sorozata...Szereplők: Gabrielle: Csepregi Éva, André: Szakács Tibor,Mariette: Hegyi Barbara, Claude: Kerekes József,Yvonne: Tornyi Ildikó, Albert: Bozsó Péter Belépő: 3900 Ft, amely kapható a Vigadóban Tel.: 30/376-0220, 59/328-083

November 13. szombat 18 óra Vigadó 
FORRÁS NÉPTÁNCEGYÜTTES: PUSZTÁK NÉPE– táncjáték (szervezés alatt)

Illyés Gyula regénye inspirálta az alkotókat, hogy talán a
legszegényebb tájegység – amely egyszerűségében mégis
leggazdagabbak között tartható számon- kulturális örökségét színre
vigye. Az autentikus előadás táncszínházi elemekkel, és prózával
ötvöződik, hiteles, megrendítő és felemelő képet adva a pusztai
emberek életéről, szokásairól, gondolatairól. Az előadásban a
Nemzeti Színház fiatal művészei közreműködnek – előadásonként egy
színművész, aki Illyés Gyulát személyesíti meg.  Tartalmas,
szórakoztató, ugyanakkor elgondolkodtató, igazi szép, családi
színházi élmény. A Déryné Program jóvoltából a belépés díjtalan. Helyre szóló belépő október 18-tól igényelhető a Vigadóban.November 19. péntek 18 óra Vigadó Térzene Program 

IVÁN ILDIKÓ, HRUBY EDIT
és növendékeik hangversenyenépszerű opera és operett slágerekA belépés díjtalan, helyre szóló belépővel. November 21. vasárnap 18 óra Vigadó 

„Lehetnénk egyek mind”az ISMERŐS ARCOK zenekar Trianon emlékestjeKözreműködik: Simó József előadóművészHelyre szóló belépő: 3400 és 3900 FtKapható: a Vigadóban, valamint online a
https://jegy.rock1.hu/ismeros-arcok_kisujszallas_20211121 oldalon 
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ÚJABB ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS HÁTTÉRZENÉVEL
a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben!2021. október 16. 20:15–2:00 közöttOktóber 16-án, szombaton újból hosszabbítottnyitvatartással várjuk kedves Vendégeinket!Látogasson el sötétedés után, vagy maradjon ott napijegyével. A fergeteges hangulatról

DJ Kurucz Dániel gondoskodik majd.Belépő vidékieknek: 1300 Ftkisújszállási lakosoknak: 1000 Ft
Belépés az aktuális jogszabályoknak megfelelően.

MŰKÖRMÖS/PEDIKŰRÖS BÉRLŐT KERESÜNK!Pedikűr helyiségünk bérlésére várjuk a jelentkezőket! A helyiség területe kb. 6m².További információkért keresse kollégánkat,a kumania@kumania.hu e-mail címen.
A KUMÁNIA GYÓGYFÜRDŐ KFT. MUNKATÁRSAT KERES

masszőr és fizioterápiás szakasszisztens pozícióba.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet,a kumania@kumania.hu e-mail címen, vagy személyesen, a Kumánia iroda épületében.
GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA

IS VÁLTOZATLANUL VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbi szolgáltatásaival,kezeléseivel várja pácienseit:
1. Szakrendelések

2. Fürdőgyógyászati kezelésekkádfürdő, medencefürdő, súlyfürdő(megtartva a betegek közötti 1,5 m távolságot),szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs,víz alatti csoportos gyógytorna (maximum 9 fő/alkalom),orvosi gyógymasszázs, iszappakolás,komplex fürdőgyógyászati ellátás18 év alatti csoportos gyógyúszás
3. Fizikoterápiás kezelésekelektroterápiás kezelések, ultrahang kezelések,mágnesterápia, nyirokmasszázs, szárazföldi csoportos(max. 9 fő/alkalom) és egyéni gyógytorna, lökéshullám terápia

4. Wellness masszázs

5. Pedikűr

A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉSEINEKidőpontja 2021 októberében:
Dr. Nádas Katalin reumatológus fizioterápiás szakrendelése:• 2021. október 7. (csütörtök)• 2021. október 14. (csütörtök)• 2021. október 21. (csütörtök)• 2021. október 28. (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 nyitvatartása:hétköznapokon 7:30–15:30
Időpontkérés szakrendeléseinkreKIZÁRÓLAG 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!Ne feledjék, a Kumánia Gyógyászatántovábbra is kötelező a maszk használata! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Kumánia... többet rejt, mint gondolná! 

KUMÁNIA HÍREK
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XII. Hármas Körös-gáti futás

Kisújszállás: érték a kunok földjén A Lövészklub hírei

2021. szeptember 25-én a Kisúji Futó Csapat néhány tagja részt vettKunszentmártonban a XII. Hármas Körös-gáti futáson. 10 fővelképviseltük városunkat, ebből 1 fő 21.1 km-t és 8 fő 8 km-t futott. Jómagam sérülés miatt csak sétáltam.
Eredményeink: Bognár Luca 11 évesen, a felnőttek között, 8 km-tfutva, korosztályos 1. helyezést ért el úgy, hogy a mezőny elején értcélba. Gulyás Tibor 8 km-en korosztályos 2. helyezett lett. Pataki-SebőkAndrea 21 km-n korosztályában 3. helyezést ért el. A szervezőkkülöndíjában részesült Bognár Luca és Fehér Karcsi bácsi, mintlegfiatalabb és legidősebb résztvevő, illetve Beke Bernadett, Pataki-Sebők Andrea, Gulyás Tibor és én. A rendezés első osztályú volt, az eredményhirdetésre várva színvonalasnéptáncműsort láthattunk, a gyerekeknek játszósarok volt berendezve,a rendezvény zárásaként gulyáslevest fogyaszthattunk el.Jövőre is ott leszünk, ha a verseny megrendezésre kerül. 

Gulyásné Kis-Tóth Margit 

Október 2-án rendezték meg első alkalommal az Országos MezőszéliCifra Vásár és Értéktár című rendezvényt. A sokszínű forgatagot a Győrszomszédságában található, pannonhalmi borvidék festői kis falujában,Écsen rendezte a Cifra Műhely Egyesület egy közel két hektárosterületen.A rendezvényre az ország minden részéből érkeztek vásárosok,kézművesek, iparművészek, akik a saját tájegységeik népművészetihagyományain keresztül népszerűsítik a Kárpát-medence kultúrájánaksokszínűségét. Ezek mellett több település önkormányzata mutatta bea helyi értéktárát. A rendezvényre Kisújszállás is meghívást kapott,
hogy bemutathassa saját, és a térség természeti környezetének,
szellemi-, anyagi-, művészeti alkotásainak, hagyományainak
kincseit. A helyi értékekkel és ízekkel teli standunk előtt sok érdeklődőmegállt. A kulturális programokat különböző népzenekarok, kulturálisműhelyfoglalkozások szolgáltatták a vásári hangulaton.

A vírushelyzet enyhülésével ismét sikerült városi légfegyvereslövészversenyt szerveznünk. A versenyt Kisújszállás VárosÖnkormányzata is támogatta, melyet ezúton is köszönünk.Három kategóriában összesen 33 nevezés érkezett. A mezőny néhánykorosztályban és nemben foghíjas volt, így a felnőttek és a 18 év alattiakközött két kategóriában hirdettünk végeredményt. A lőeredmények, ésa több esetben csak egy-egy köregységen múló helyezések mutatjákazonban, hogy igen jó versenyen vagyunk túl. Bízunk benne, hogy akeddenként 15.00 órától ismét megszervezésre kerülő gyermek ésifjúsági edzés növeli a lövészet iránt érdeklődő fiatalok, és családtagjaikszámát és versenyzési kedvét.Eredmények:Felnőtt légpuska1. Nagy Lajos, 2. Barta Csaba (képünkön), 3. Pajti PéternéFelnőtt légpisztoly1. Nagy Lajos, 2. Csótó László, 3. Barta Csaba18 év alattiak légpuska1. Ifj. Nagy Lajos, 2. Barta Tamás, 3. Maszler Balázs18 év alattiak légpisztoly1. Barta Tamás, 2. Ifj. Nagy Lajos, 3. Maszler BalázsFutóvad lövészet1. Barta Tamás, 2. Barta Csaba, 3. Nagy Lajos

A Kivilágos Kivirradtig Fesztivál keretében a Városvédő és -SzépítőEgyesület segítségével megrendezett ZÖLDSÉG KUPA versenyünkresajnos kis számban érkeztek őszi termések. A korábbi nevezőkellátogattak a Zöld Sátorhoz és jelezték, a tikkasztó nyári időjárásmiatt kicsi, kevésbé tetszetős terményeiket az idén nem mertékbenevezni. Köszönjük, hogy érdeklődnek a verseny iránt, ésodaadóan művelik kertjeiket! Várjuk Önöket jövőre is versenyeinkre!
Hornyák János elnök

Résztvevők: Borók Rita, Bognár Luca, Bognárné Szöllősi Zsuzsanna,
Csík Tibor, Nagy Emese, Pataki-Sebők Andrea, Gulyás Tibor,

Fehér Károly, Gulyásné Kis-Tóth Margit, Beke Bernadett.
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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. november 6-án,
szombaton jelenik meg. Lapzárta 2021. október 29-én, pénteken
12.00 órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet
leadni elektronikus adathordozón vagy a szervezes@kisujszallas.hu
e-mail címre elküldve.

Az aktuális lapszám nyomdába
adásának napja: 2021. október 7.

Véradás

Októberben ismét varázslatos
szaunaprogramokkal várjuk

kedves Vendégeinket!  Szerdánként és szombatonként különlegesszaunaprogramokon vehetnek részt,mely 500 Ft/fő árértmegvásárolható főbejáratunknál.A programokat megelőzően érdeklődjenekfürdőpénztárunkban, s váltsák meg előre jegyüket. telefonszám: (59) 887 711e-mail: furdo@kumania.hu
Kumánia… többet rejt, mint gondolná!

Szaunakendő vagy törölköző használata kötelező. A
szaunakendő ára 300 Ft/db. A szaunaprogramok alatt
egyszerre max. 15 fő tartózkodhat, ezért a felöntések
regisztrációhoz kötöttek. A szaunaprogramokon való részvétel
feláras, árainkról a fürdőpénztárban szíveskedjen
érdeklődni. Jelentkezés a fürdőpénztárban, a +36 59 88 77
11 telefonszámon vagy a furdo@kumania.hu e-mail címen.
Kérjük, a program kezdete előtt legkésőbb 30 perccel
regisztráljon, és jelenjen meg a szaunavilágban minimum 5
perccel a kezdés előtt.
Egyéni időpontban szeretne szaunázni? Minimum 5 fő esetén
3-3 felöntéssel várja szaunamesterünk Kumánia relax
programunkkal. Kérjük, legalább három nappal előre jelezze
igényét.

Kisújszálláson
legközelebb

2021. 10. 19-én, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit


