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KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Kedves Kisújszállási Lakosok!

Fogynak a fények a nappalainkban, napról napra hamarabbsötétedik… Egyre hidegebb van, legtöbbször szomorúak,szürkék a nappalok… A világot járványok sújtják, aggódunkhazánk, városunk és családjaink jövőjéért. Hol van itt ésilyenkor a helye az ünnepnek? Sokan kételkednek: mire valóez? Talán nem is kellene utat engedni a közelgő ünnepnek,ezekben a nyomasztó mindennapokban nem is tudunk„ráhangolódni” a karácsonyra… Ismerősek ezek a kétkedőszavak?Mindeközben – ki tudja ennek a magyarázatát? – időnkéntmégis megrezdül a szívünk. Egyre többet gondolunkszeretteinkre. Feltűnnek városunkban is a karácsonyi fények, aváros életét az ünnepre hangolódó programok színesítik, aziskolákból ünnepi készülődésről hoznak hírt a gyerekek,fenyőfákat kínálnak az árusok, a Vigadó előtt ajándékokat atermelők, tervezgetjük, hogyan hangoljuk csendesebbre az évvégi napokat. És ahogyan lépkedünk az időben a karácsonyfelé, észrevétlenül, szép csendesen beköltözik lelkünkbe azünnep.Egy ókori görög filozófus, Hérakleitosz azt mondta, hogy „AzÚr nem mond ki semmit, nem rejt el semmit, hanem jelez.” ABiblia is igazolta őt: „Ez lesz nektek a jel … kisdedet találtokjászolban fekve…” – így szólt az Angyal a pásztorokhoz, mielőttazok elindultak az ígért Megváltót megkeresni. Szívük mélyénbiztosan fényes, pompás csodára számítottak. Ám a betlehemiéjszaka csillaga csupán egy jászolhoz vezette őket, amelyben

egy újszülött kicsi gyermeket találtak az édesanyja karjaiban, alegnagyobb szegénységben és a legtisztább egyszerűségben.Ez a gyermek hordozta magában a csodát. A legenda szerintbenne született emberré az Isten fia. A történet mindenmozzanata valóban jel, máig is élő üzenet. Útmutatás, amelyma is vezetne bennünket, ha eltévednénk.Mert most nagy szükségünk van arra, hogy utunkatbiztonsággal és a helyes út reményében folytathassuk. Akarácsony lényege nem a külsőségekben rejlik. A kicsi gyermekszületése olyan belső békét és derűt ad az embernek, amelymegmutatja, hogy valami más mértékkel is lehet mérni azemberi létet, magát az embert, mint ahogyan azt ma a világkínálja. Amikor szeretteinket magunkhoz öleljük, kicsit eltudunk határolódni attól, ami a világ zűrzavarában körülveszbennünket. Azt gondolom, hogy ebből az őszinte szeretetbőlkellene tudnunk újragondolni az életünket. A karácsonyhoz közeledve azt a reményt és beteljesüléstkívánom minden embernek, de különösen szeretett városunk,Kisújszállás lakóinak, hogy gyermekeink, családunk körébenfel tudjunk töltekezni szeretetből olyannyira, hogy azzalmegtölthessük életünket, és a „kinti” világ káoszával szembenmegtaláljuk mindig az emberi értékeket. Legalább próbáljukmeg. Hiszem, hogy képesek vagyunk rá.Áldott, békés karácsonyt és egészségben gazdag boldog újévet kívánok!
Kecze István polgármester

Fotó: Urbán Zoltán
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Könyvajánló a téli estékre

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

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

MEGHÍVÓKisújszállás Város Önkormányzata
2021. december 21-én, kedden 16 órakor

– a 13 órától kezdődő Képviselő-testületi ülést követően –a Városháza Gaál Kálmán Termében
KÖZ M E G H A L LGAT ÁST  TA R T,melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár.A közmeghallgatáson Kecze István polgármester tart tájékoztatót a képviselő-testület 2021. évi munkájáról,majd lehetőség lesz arra, hogy a lakosok – közvetlenül a képviselőknek, illetve a képviselő-testületnek –kérdéseket tegyenek fel, elmondják a város életével kapcsolatos észrevételeiket, véleményeiket, javaslataikat.

Ezekben a hűvös, ködös decemberi napokban milyen jó kézbe venniegy-egy könyvet, és elmerülni annak olvasásában! Mi évről évremindig kínálunk Olvasóinknak két-három új helyi kiadványt,remélve, hogy szívesen fogadják azokat az olvasók. Hadd ajánljunknéhány helyi kiadványt a szíves figyelmükbe idén is!                 (Szerk.)A Kisújszállási Nagykun Kalendáriumok sorozata immáron közela harmincadik köteténél jár. Sokszínű, változatos témái közöttbiztosan vannak olyanok, amelyekben egymásra talál az író és azolvasó. A kalendáriumban a történészeknek, a visszaemlékezőknek,a kerteket, virágokat kedvelőknek, a helyi közösségeknek, valaminta művészetbarátoknak és -kedvelőknek, de az alkotóknak isegyaránt kínálunk olvasnivalót. A gyermekekről sem feledkeztünkmeg, kínálunk számukra is izgalmas fejtörőket, rejtvényeket,érdekes meséket. A kiadvány megvásárolható 2000 forintért a ZöldyGyógyszertárban, a Városi Könyvtárban, valamint a PolgármesteriHivatal előterében (e helyek nyitvatartási idejében). Újabb kötete jelent meg a Helytörténeti füzetek sorozatnak.A legújabb rész a Kiss Tamás és istenes versei címet viseli. A könyvcíme magában rejti a kiadvány tartalmát is. Bemutatja városunkkiemelt 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 könyv megvásárolható a VárosiKönyvtárban, valamint a Polgármesteri Hivatal előterében 1200forintért.
(Szerk.)

A kiemelkedő tevékenységet végző önkénteseket díjaztákAz ENSZ kezdeményezésére 1985 óta ünnepeljük az Önkéntesség Világnapját. Ennek kapcsán alapította2020-ban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház az Önkéntestevékenységért díjat. A díj adományozásának célja, hogy elismerjék az önkéntes tevékenységet végzőkönzetlen fáradozását, valamint hozzájáruljanak az önkéntesség népszerűsítéséhez. Idén Szolnokon egyzártkörű rendezvény keretében adták át ezeket az elismeréseket a kiemelkedő munkát végzőönkénteseknek.A díjakat három kategóriában ítélik oda, idén 21 jelölt közül 4 díjazottnak adták át az elismerőbronzplakettet, köztük városunk civil életének egyik aktív tagjának, Erdei Editnek, a Magyar VöröskeresztTerületi Szervezete munkatársának.Erdei Edit munkáját lelkiismeretesen végzi évek óta. Időt és fáradtságot nem kímélve segít a rászorulócsaládoknak, munkatársaival rendszeresen szerveznek adománygyűjtéseket. Elhivatottsággal szervezi ésvalósítja meg a városban éppen aktuális véradásokat és toboroz további véradókat. A koronavírus-járványelleni védekezésben részt vett, munkatársaival támogatták az egészségügyi szervek munkáját. Önzetlenmunkája elismeréseként kapta meg a kitüntetést. 
Kecze István polgármester

Alkotói díjat kapott Csótai LajosA Magyar Iparszövetség Alkotói díját kapta Csótai Lajos, a
kisújszállási Kunferr Acélszerkezeti Kft. ügyvezető igazgatója. AMagyar Iparszövetség által alapított díjat azok kaphatják meg, akikkis- és középvállalkozásokban dolgoznak és hosszú éveken átkiemelkedő eredményeket értek el.A Kunferr Acélszerkezeti Kft. 50 éves múltra tekint vissza. Az elődöksorába tartoztak Kisújszállás város kisiparossága, akik 1948-banIpari Szövetkezetet alapítottak, ennek alapjain fejlődött ki a cég maiformája. A cég komoly hangsúlyt fektet dolgozói folyamatos szakmaiképzésére, a technikai újdonságok átvételére. Tevékenységükhöztartozik a kis méretű acélszerkezetek gyártása, gépvázak,gépalkatrészek gyártása megmunkálással, mezőgazdaságigépalkatrészek gyártása, önrakodó darualkatrészek előállítása.Minősített hegesztőik és sokoldalúan képzett lakatosaik, forgácsolószakembereik, a stabil műszaki irányítóikkal együtt adják a garanciátpartnereik sokirányú igényeinek kielégítésére.

(Szerk.)
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KKARÁCSONYRA HANGOLÓDÓ
PROGRAMOK KISÚJSZÁLLÁSONKisújszállás Város Önkormányzata, a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár, városunk iskolái és művészeti közösségeiszeretettel várnak mindenkit karácsonyiprogramjaikra:

2021. december 13-17. (hétfő-péntek)
14.00-18.00: Karácsonyi kézműves vására Vigadó előtt

2021. december 17. (péntek)
15.00: „Menjünk mi is Betlehembe...”A Nagykun Baptista Oktatási Központ intézményeinek

karácsonyváró programja a Rendezvénytéren
17.30: Kisújszállási néptáncosok

betlehemes felvonulása a Nagykun klubtól,
18.00: Betlehemes pásztorjátéka Zenepavilonnál
2021. december 18. (szombat)

17.00: Karácsonyi örömzene a Városháza előttKarácsonyi dalok, közös éneklés, krampampuli,mézes, foraltbor, meleg tea
2021. december 21. (kedd)
19.00: Az Apostol együttesünnepi koncertje a Vigadóban Helyre szóló belépő kapható a Vigadóban.

Karácsonyi köszöntők

Karácsonyi köszöntőA karácsonynak évről évre különös varázsa van számunkra, ám ebben az évben különösen fontos ünnep. Az elmúlt év elején még terveztünk,várt ránk rengeteg érdekes esemény, boldog, meghitt pillanat, a koronavírus-járvány azonban felülírta életünket, megváltoztatta ünnepiszokásainkat, elmaradtak az együtt töltött karácsonyi ünneplések, személyes találkozások. Maradtak a dolgos hétköznapok, keservesküzdelmek, harc a betegséggel és voltak fájdalmas veszteségek. Most mégis izgatottan várjuk a béke és a szeretet ünnepét, az igazi családtalálkozását, a gyertyák fényében a pompázó díszek csillogását.Jól tudjuk, sok ember kényszerül arra, hogy egyedül töltse a karácsonyt és az ünnepi időszak még nehezebb számukra. Ne feledkezzünk megróluk. Néhány szóval, apró ajándékkal tegyük szebbé ünnepüket.Vermes Balázs szép gondolataival kívánom, mindenki találja meg azokat az apró örömöket, amelyek átsegítik a legrosszabb pillanatokon, azokataz embereket, akik segítenek feledni a fájdalmakat. Legyen mindenkinek békés, meghitt karácsonya, legyen sokkal szebb, koronavírustólmentes a 2022-es év!
„A karácsony azt üzeni: szeretni és szeretve lenni a legcsodálatosabb és legvarázslatosabb dolog a világon” 

Demeter Jánosné települési képviselő



4. oldal Kisbíró 2021. december 18.

Dr. Varga Zsolt jogi diplomáját 1996-ban aMiskolci Egyetem Állam- és JogtudományiKarán, levelező tagozaton szerezte. 1999-ben jogi szakvizsgát tett, 2004-ben jogász-közgazdász diplomát, majd 2010-ben jog-szabályszerkesztő szakjogász végzet-tséget szerzett. 2011. szeptember 1-től2020. február 29-ig volt Kisújszállás VárosÖnkormányzatának jegyzője. Mire váro-sunkba érkezett, már gazdag életút álltmögötte. Mielőtt a jogi diplomáját meg-szerezte, dolgozott a gyógyszergyártásbanés faipari technikusként is. Közigazgatási szakmai karrierjét állam- ésjogtudományi egyetemi végzettsége megszerzését követően kezdte.Jegyző úr kivételes volt abban, hogy a különböző területekrőlmegszerzett tudását össze tudta kapcsolni egy összetett problémamegoldása érdekében. Szakmai felkészültségére jellemző volt, hogymíg mások még nem is tudtak a problémáról, addig ő hárommegoldási javaslattal állt elő, hogyan oldjuk azt meg. Munkáját amagas szintű szakmai tudás iránti igény jellemezte. Érkezése után a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal működésénekhatékonyságát javította, minden dolgozónak megtalálta a testhezállófeladatot. Büszke volt rá, hogy a város lakossága elismeri azt, hogy aköztisztviselők magas szintű szakmai munkát végeznek.
„Hajlamos vagyok mindent megjavítani” – mondta magáról Zsolt aKisbíró 2011. szeptemberi számában, amikor mint jegyzőbemutatkozott Kisújszállás lakosságának. Nem csak hivatásában,hanem a magánéletben is igyekezett mindent megjavítani, barátai,kollégái számíthattak rá, bárki bármilyen kéréssel fordulhatott hozzá.Számára természetes volt, hogy segít nekik. Jó humorú, kiváló előadóvolt, társasági embernek ismerhettük, aki érzékeny volt a másikember problémájára. Baráti társaságban szívesen beszéltgyermekeiről, büszke volt két fia és lánya sikereire is. Mindigmegmutatta a telefonjával készített képeket a gondosan ápoltkertjéről és az új, saját maga által készített faipari munkáiról. Újkihívásokat keresve 2020. március 1-től lett a Tiszatenyői KözösÖnkormányzati Hivatal vezetője. Kuncsorba, Tiszatenyő és ÖrményesÖnkormányzati Hivatalát is meg akarta javítani. Munkatempójára,életvitelére jellemző volt mottója: „Inkább kopj el, mint berozsdásodj!”.

Dr. Szél András aljegyző

A Karcagi Járási Hivatal közleménye 

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

Tisztelt Ügyfeleink!2021. december 1. napjától a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághonlapján (https://nmhh.hu) teszi elérhetővé a fogyasztók számáraazt az informatikai programot, amely segítségével egyes tartós
adathordozókról véglegesen törölhetők a személyes adatok. Azadattörlő alkalmazás a kereskedő által biztosított címkén szereplőadattörlő kóddal aktiválható, és a fogyasztó számára egy – az adattörlőalkalmazás által támogatott – tartós adathordozó adatainak egyszeritörlésére biztosít lehetőséget (726/2020. (XII.31) Kormányrendelet).A kereskedő a címkét a vásárlás megtörténtét igazoló számvitelibizonylathoz, jótállási jegyhez, vagy a tartós adathordozócsomagolásához csatolja, és a fogyasztó részére térítésmentesenátadja. Kérem éljenek a jogszabály adta lehetőséggel!

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető

Tisztelt Tartós Adathordozót Forgalmazó  Kereskedők!

Az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő
alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályokmeghatározásáról szóló 726/2020. (XII.31) Kormányrendelet alapjána Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság az adattörlő alkalmazáshasználatát térítésmentesen biztosítja a kereskedő által a
fogyasztó részére átadott címkével.

A kereskedő a címkét a székhelye, vagy telephelye szerinti
illetékes járási hivatalban veheti át. A Karcagi járásban: KarcagiJárási Hivatal Hatósági Osztály (5300 Karcag, Kossuth tér 1. sz. 1. em.9. sz iroda; tel.: 59/795-141; 59/795-153).
Az ügyintézők neve: Branstädter Edit, Bihari-Angyal Zsuzsannahatósági feladatokat ellátó kormánytisztviselők.

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 7.30 – 16.30 óráigKedd: az ügyfélfogadás szünetelSzerda: 8.00 – 16.00 óráig Csütörtök:        13.00 – 16.00 óráig Péntek: 8.00 – 12.00 óráig 
Felhívjuk a kereskedők figyelmét, hogy a címke átvételekor az
alábbi dokumentumokat kell bemutatni: - A kereskedő kereskedelmi tevékenység végzésére valójogosultságának igazolását (a kereskedelmi tevékenységvégzésére jogosító okirat: a jegyzőtől kapottműködési engedély vagy igazolás).- A járási hivatalban címke átvételére csak a cégjegyzésre jogosult  vezető, vagy annak meghatalmazottja jogosult(aláírási címpéldánnyal és/vagy általános meghatalmazással).Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásához bélyegző szükséges.A címkék átvétele érdekében kérem, hogy haladéktalanul vegyék fela kapcsolatot a Járási Hivatal tisztviselőivel. 

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal hivatalvezető

Dr. Varga Zsolt emlékére
(1963–2021)

Újabb pályázatot nyertünk

Önkormányzatunk a Zártkerti program keretein belül pályázatot nyert,több mint 23 millió Ft értékben. A támogatásból a Vásár utcafolytatásaként, a Lógókertbe vezető földút kerül felújításra, közel750 m hosszan. A felújított útszakaszra térfigyelő kamerákat istelepítünk , összesen 4 darabot. Célunk a kertekbe történő bejutás ésaz ott folytatott gazdálkodás könnyítése, valamint a kertföldeken azillegális hulladéklerakás megakadályozása. 
Tóth Veronika

városfejlesztési ügyintéző
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Mazsorett sikerek

„Csing-ling, csing-ling táncol a csengő, csing-ling, csing-ling Mikulás eljő!” 

A Kisújszállási Blue Bells, valamint a DreamTeam Mazsorett Csoportkiemelkedő versenyeredményekkel tért vissza a pandémiás helyzetután a táncversenyek forgatagába.A járványhelyzet miatti kényszerpihenő után ismét volt lehetősége acsoportoknak a jelenléti versenyzésre, a színpadi fellépésekre.Oktatóként mindig a tiszta versenyeket, a valódi megmérettetéseketrészesítettem előnyben, ahol méltó ellenfelekkel, szakmai zsűri előttmérettettük meg magunkat. Az első színvonalas versenyünkre májusvégén került sor a Magyar Látványtánc Sportszövetség szervezésében.Nagyon szép eredményekkel egy ezüst és arany minősítéssel jutottunktovább a budapesti fordulóba, ahol mindkét tánc magas pontszámmalbejutott a XI. Látványtáncok Európa Bajnokságára. Az Európa Bajnokságot Balatonfüreden rendezték október 23-án.Nagyon sok befektetett szabadidővel, rengeteg próbával ésgyakorlással mindkét nevezett tánc I. helyen végzett. JúniusbanÚjfehértón, majd júliusban Szolnokon szaporítottuk érem-gyűjteményünket. Sok-sok nevezés, sok arany- és ezüstérmet, valamint

különdíjakat hozott. November 13-án az Év Tánca NemzetköziMinősítő és Díjkiosztó Táncfesztiválon születettek csodaszéperedmények. A Blue Bells Mazsorett Csoport egy ezüst és egy kiemeltarany minősítést szerzett, valamint elnyerte a legjobb koreográfiáértjáró kupát. A DreamTeam Mazsorett Csoport ugyanezen a versenyenegy ezüst, egy arany és egy kiemelt arany minősítést is szerzett. Acsoport legújabb tánca elnyerte az Év Táncosai kupát.Valamennyien nagyon büszkék vagyunk a lányokra, hiszen a tanulás ésegyéb iskolai elfoglaltság mellett hetente több alkalommal hiányzásnélkül jártak a próbákra. Fegyelmezettségük, kitartásuk éslelkesedésük példaértékű. A szülők támogatása semmihez nemhasonlítható, segítségük felbecsülhetetlen. Köszönet érte. Szeretettel gratulálok: Mózsik Dóra, Monoki Dóra, Mikola Dóra, TóthFruzsina, Szokai Tímea, Kása Luca, Kása Nóra, Német Jázmin, SomogyiJanka.
Szabó Lászlóné mazsorett oktató

Csupa igazán jó gyermek jár a KISHARANG ÓVODÁBA. 2021. december 07-én, kedden délelőtt nálunk járt az "IGAZI", a jó gyermekek barátja,a MIKULÁS! Hiszünk benne, ezért megtörtént a CSODA! Sok-sok meglepetéssel érkezett meg hozzánk! Hozott a zsákjában mindenféle földi jót,sok kedves szót, derűt, örömet. Habár a dalaink nem hozták meg a havazást, így közösen varázsoltunk hóesést a jóságos Mikulással és MolnárOrsival, a Mikulás manójával, a gyermekek nagy örömére! Igazi élmény volt gyermeknek, felnőttnek egyaránt!  Áldott ünnepeket kívánunk! Áldás, békesség! 
A Kisharang Óvoda nevelőtestülete 
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Egészségvédelmi vetélkedő

Bolyai Matematika Csapatverseny

Interaktív program DebrecenbenBolyai Anyanyelvi Csapatverseny

Mozogni jó!

2021. november 26-án, pénteken tartottuk iskolánkban a márhagyománnyá vált egészségvédelmi vetélkedőt a felső tagozatosokrészvételével. Délután az osztályokat 6 fős csapatok képviselték, akika járványügyi szabályok betartásával, igen zajosan, lelkesenversengtek egymással. Idén a test, a lélek és a szellem egységétállítottuk a vetélkedő középpontjába. Az élvezetes, mozgásosfeladatok közben volt zöldség, gyümölcs felismerő feladat, ellestekagyserkentő tippeket. Megismerkedtek gyógyító táplálékokkal ésazok jótékony hatásaival, végeztek számolási feladatokat az

egészségük érdekében. „Bevásárlás” közben megkülönböztették ajótékony és káros élelmiszereket, italokat. Miután elfáradtak, aludtakegyet a csapatok, miközben az alvás fontosságával ismerkedtek meg.A játékos, ügyességi és kreativitást igénylő, de elméleti feladatokat ismegoldó csapatokkal együtt jól éreztük magunkat. A lelkes csapatokatoklevéllel és apró ajándékkal jutalmaztuk.Köszönjük a gyerekek jókedvét, a pedagógus kollégák segítségét!
Csatáriné Kovács Mária és Miltényi Katalin

2021. november 5-én derült ki a Bolyai Matematikaverseny megyeieredménye, amit már igen nagy izgalommal vártunk. A tanulókmegoldásai olyan jól sikerültek, hogy a négy eredményhirdetésre várócsapat közül kettő az országos döntőn is részt vehetett. Az országosdöntőt 2021. november 26-án bonyolították le, online keretek között.Sajnos, a harmadik évfolyamos csapat a vírushelyzet miatt nem tudtaképviselni iskolánkat. A csapatok által elért kiemelkedő eredményeka következők:
Megyei 1. helyezés: 3. évfolyam: Dávid Alíz Tímea, Farkas Gréta,Igriczi Edit Krisztina, Tóth Lara.
Megyei 1. helyezés: 5. évfolyam: Andrekovics Krisztián, Hodut Alex,Kádár Gusztáv, Pabar Tamás (ők az országos döntőn 18. helyezetteklettek).
Megyei 5. helyezés: 7 évfolyam: Kása Ákos, Kui Sámuel, LosoncziMárk, Tóth Bence Gyula.
Megyei 4. helyezés: 8. évfolyam: Bognár Csenge, Jakobicz MihályTamás, Majláth Nóra, Papp Gábor.Köszönjük a tanulók lelkesedését, kitartását és munkáját! Gratulálunknekik!

Miltényi Katalin, Mrenáné Gönczi Katalin, Német Marianna
felkészítő tanárok

Az Arany János Általános Iskola Tagintézmény hatodik évfolyamos éstöbb hetedikes, nyolcadikos tanulója 2021 novemberében résztvehetett a debreceni Agora Tudományos Élményközpont„PROGRAMOZD A JÖVŐD!” interaktív programján. (A pandémiaokozta korlátozások miatt a harmadik csoport december hónapratervezett kirándulását kénytelenek voltunk későbbre halasztani.)A kiránduláson részt vevők aktívan és nagy érdeklődéssel figyeltéka foglalkozásokat, ahol betekintést nyertek a digitális világ rejtelmeibe.Találkoztunk humanoid robottal, simogattunk robotkutyát, amitudott ugatni, táncolni, hátára fordulni. Szurkoltunk a szumózórobotoknak, készítettünk 3D-s műalkotásokat. Megtudhattuk mitőllesz „okos” az otthonunk. Hogyan irányíthatjuk távolról, internetenkeresztül otthonunk hűtő- és fűtőrendszerét, a garázsajtót, abiztonsági rendszert. Hogyan működik például az okosvilágítás. A program végén pedig igen remek hangulatban sajátíthatták el atanulók a robotok programozásának kezdeti lépéseit. A DigITér-bendolgozók segítségével a gyerekek játszva, lelkesen ismerkedhettekmeg a mérnöki gondolkodással, a robotokkal és programozással.Kedves Szülők! Ajánlom figyelmükbe a Debrecen DigitálisÉlményközpont programjait, melyeket családoknak szombatinapokon szerveznek! Először tanulmányozzák át az Agora honlapját,majd töltsenek el Önök is itt egy kellemes napot gyermekükkel, illetvegyermekeikkel együtt! Köszönjük a lehetőséget és a jó hangulatúdélelőttöt!
Miltényi Katalin

Idén is részt vettek tanulóink a Bolyai Anyanyelvi Csapatversenykörzeti fordulóján. Rendhagyó módon minden csapat a sajátiskolájában oldotta meg a változatos irodalmi és nyelvtaniismeretekre épülő feladatokat. 2021. november 12-én 8 csapatunkmérettette meg magát a legjobbak közé jutásért. A következőeredmények születtek:
5. évfolyam: Nagy Lajos, Szidey Ádám, Pabar Tamás (11. helyezés),Török János, Kádár Gusztáv, Nagy Ágota (14. helyezés). Felkészítőjük:Habonyné Pardi Andrea tanárnő
6. évfolyam: Biró Tímea, Baráth Liliána Jázmin, Ficzere Noémi,Magony Zina (17. helyezés), Olajos Tamás, Kurucz István, SomodiAndrás, Vitális Tamás (25. helyezés). Felkészítőjük: SzarváknéKelemen Dóra tanárnő. Duli Angelika, Szarvák Veron Réka, TóthFruzsina, Balogh Ádám (28. helyezés). Felkészítőjük: Oroszné RáczVeronika tanárnő.
7. évfolyam: Kása Ákos, Tóth Bence Gyula, Kui Sámuel, Losonczi Márk(6. helyezés) Felkészítőjük: Szarvákné Kelemen Dóra tanárnő.
8. évfolyam: Veres Ágota, Mészáros Anna, Kasza Hunor, KócziánGábor (4. helyezés). Felkészítőjük: Oroszné Rácz Veronika tanárnő.Zilizi Emese, Oláh Réka, Vatai Vivien, Jakobicz Tamás (8. helyezés).Felkészítőjük: Habonyné Pardi AndreaSzeretettel gratulálunk diákjainknak és felkészítő tanáraiknak!

Oroszné Rácz Veronika

Az óvodáskor a legalkalmasabb arra, hogy gyermekeinkbenkialakítsuk a napi rendszeres mozgás igényét és ez tudatossá váljona későbbi életük során. A Móricz Zsigmond Református Kollégium,Arany János Általános Iskola tagintézménye az idei tanévben már 5.éve hirdette meg a „Mozogni jó!” óvódai sportfoglalkozásokat. Azelmúlt évek alatt egyre nagyobb lett a program népszerűsége agyermekek és a szülők körében egyaránt.Városunk minden óvodájából érkezik hozzánk érdeklődő.Elsődleges célunk az, hogy a gyerekek mozgásigényét kielégítsük ésmozgáskészségét bővítsük. A gyermekek képességeit a számukraérdekes módon, fokozatosan nehezedő feladatokkal fejlesztjük,játékosan tanulunk. Hetente egy alkalommal találkozunk agyerekekkel, akik a sok-sok játék mellett megtanulják a trambulinhelyes használatát, elsajátítják a rollerrel és a görkorcsolyával valóközlekedést. Örömmel tapasztaljuk, hogy a kicsik felvillanyozva,csillogó szemmel érkeznek a foglakozásokra, vidáman teljesítik afeladatokat, szívesen vesznek részt a játékokban és várakozássaltelve várják a következő alkalmat.Szívesen látunk mindenkit, akik jártak már az ovitornán, ésmindazokat, akik még nem látogattak el hozzánk. Gyertek el ésmozogjunk együtt, hisz „mozogni jó”!
Szabó József testnevelő
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Szalagavató ünnepség a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban  

Móriczos osztálykirándulás Lengyelországba

2021. november 20-án szombaton olyan eseményre került sorintézményünkben, ami minden esztendőben végzőseink egyiklegszebb és legbensőségesebb ünnepsége. Az idei szalagavatóazonban sok tekintetben volt más, mint a korábbiak. Az elmúlt évihezképest annyiban mindenképp eltérést jelentett, hogy az idén volt ilyenünnepség, tavaly ugyanis a vírushelyzet és a digitális oktatásbevezetése megfosztotta 12. osztályosainkat ettől az élménytől.Annyiban viszont hasonló volt, hogy az idei vírushullám jelentősenmegtizedelte a résztvevők körét. Hiába a megelőző tesztelés, abiztonsági intézkedések sora, néhányan csak otthonról követhettéknyomon társaikat. Aki ott volt ünnepelhetett, de mindannyiunknakfájó hiányt jelentett, hogy a fertőzésen épp áteső diákjainkat a vírusidén is megfosztotta az ünneplés lehetőségétől.Az ünnepi alkalom az igazgatói köszöntővel kezdődött, amitosztályaink szalagtűzése követett. A szalagot kapók éppúgymegkapták a vendégek tapsát, mint azok, akiknek csak a nevehangzott el, de fertőzöttségük miatt nem tudtak részt venni ezen azalkalmon. A szalagtűzést alsóbb éves diákjaink ünnepi műsorakövette, mellyel véget is ért az ünnepség első része. A szünetben az

osztályok pezsgős köszöntésen üdvözölték egymást,osztályfőnökeiket, szüleiket és hozzátartozóikat. Egy órával az elsőrész után került sor végzőseink parádés táncaira, melyre oly sokat ésnagy szeretettel készültek diákjaink és gondolataikban bizonyára ottvoltak a jelen nem lévők, akikkel még pár napja is együtt készülhettek.A táncok, mint mindig most is nagy sikert arattak és ezen a sajátosalkalmon a befejezését is jelentették ennek a szép szombati estének,ugyanis a vírushelyzet okán a szokásos bál most elmaradt.Hiányos, szokásostól eltérő és korlátozott volt az idei szalagavató,de lehetőséget teremtett végzőseink zömének arra, hogy az idénlegalább részben részesei lehessenek ennek az ünnepi alkalomnak.Kollégáim és alsóbb éves diákjaink nevében a Kisbíró hasábjain iskívánunk nekik sok szerencsét, jó egészséget, áldást és békességet,Száraz Miklós György soraival: „Az ember kötődik. Tájakhoz, ősökhöz,
anyanyelvhez, tárgyakhoz, emlékekhez, hagyományhoz. Ez a kötődés
át- meg átszövi érzelmi életünket, meghatározza értelmi fejlődésünket.”

Tóth József főigazgató

2021. október 21-24. között bonyolította le a MóriczZsigmond Református Kollégium 11.Sz.AB osztálya a nemmindennapi osztálykirándulását Lengyelországban. AWaclaw Felczak Alapítványtól elnyert 2 millió Ft-os összeglehetőséget biztosított arra, hogy 25 diák és 4 pedagógusvehetett részt az eseményen. Nagyon boldog voltam,amikor megérkezett a pozitív bírálat az alapítványtól. Nagyálmom vált valóra azzal, hogy megmutathattam adiákjaimnak, hogy miért is szeretem annyiraLengyelországot és az ott élő embereket. A négynaposkirándulás során ellátogattunk a Nedec-i várhoz, amely arégi Magyarország legészakibb vára volt. Egy egész napotsikerült Krakkóban eltöltenünk, ahol az óváros legszebbépületei között barangolhattunk, majd idegenvezetőnksegítségével a Wawel legérdekesebb helyeire isbejuthattunk. Tovább utazva Wadowice-ben  II. János Pálpápa szülőházát néztük meg és megkóstoltuk a pápakedvenc krémesét, ahogyan ők nevezik a "kremówkapapieska"-t is. Harmadik napon Auschwitz Múzeumbalátogattunk el, ahol szintén magyar idegenvezető mesélt azott történt borzalmakról. A harmadik nap délutánjánKözép-Európa legnagyobb vidámparkjába szerveztünklátogatást. Azt hiszem a legnagyobb élmény ez aprogramelem volt a diákjaink számára. A mai napigszívesen mesélnek a 17 hullámvasút legjobbjairól.A negyedik napon – hazaindulás előtt – fontosnaktartottam, hogy ellátogassunk Lengyelország „télifővárosába” Zakopane-ba. A szezon igaz még nemkezdődött el, de a zsibongás, az árusok, a füstölt sajt és azáfonyalekvár íze-illata örök kedvenc marad! A Gubolowka-ról való kilátás a Tátra csúcsaira a legjobb szelfik és közösképek helyszínének bizonyult! Köszönöm a szervező munkában való közreműködésétSzabó Tamás igazgatóhelyettes kollégámnak, Kovács Beátatanárnőnek és Ferenczi László tanár úrnak!
Süveges Ferenc osztályfőnök
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„ Jól lenni és érdeklődéssel jelen lenni.” (Laky J. Eszter)Intézményünk folyamatosan hangsúlyt fektet arra, hogy diákjaink  atanórán kívül is szerezzenek élményeket. Október végén iskolánk felső tagozatos tanulói közül 46 fő dr. SzélnéKovács Éva tanárnő vezetésével  részt vett a TeSzedd! – Önkéntesen a
tiszta Magyarországért akcióban. A gyerekek lelkesen vetették belemagukat a munkába. Nagy élmény volt számukra, hogy segíthettekvárosunk megtisztításában.Iskolánk alsó tagozatos diákjai a Vigadóban Filharmónia bérletsorozat1. előadásán vettek részt. Erre a műsorra a két örökbefogadott Őzike ésKatica csoportokat is meghívták. A kis ovisok örömmel csatlakoztak azenét kedvelő iskolás gyerekekhez. A Bohém banda művészeielkápráztatták a kicsiket és a nagyokat egyaránt. A Lázár Ervin Program keretén belül 6. évfolyamos tanulóink aFővárosi Nagycirkuszba látogattak, ahol a Csillagtánc című műsortláthatták, majd 3. és 5. évfolyamosaink Szolnokon a Lúdas Matyi c.előadást nézték meg. November 10-én Karcagon iskolánk leány röplabdásai részt vettek a VI.Jász-Nagykun-Szolok megyei Sportnapok röplabda bajnokságán, ahol V.helyezést értek el. A leánycsapat tagjai (Háló Zsuzsanna 7.b, HálóFruzsian 7.b, Siklósi Viktória 7.b, Csukás Vanessza 7.b, Kása Luca 8.c, NagyCintia 8.a és Éliás Mirella 9.s osztályos tanulók) középiskoláskategóriában versenyeztek. Testnevelő/edző tanáruk Patkó Richárd.A Dalma Dance Club kisújszállási tagozata ebben a tanévben issikeresen vett részt versenyeken. Első megmérettetésük november 13-ánvolt Mezőtúron, az Országos Mazsorett és Cheerleader versenyen.A kategóriákban erős volt a mezőny. Berta Flóra Anikó (1.e) pomponszóló kategóriában III. helyezést ért el, az alsó tagozatos csoport a dobogóII. fokára állt fel, szintén pompon kategóriában. A csapat tagjai: BacsóAnna (2.c), Tamasi Hanna (3.c), Oláh Dorina Izabella (3.c), Szabó MiraHanga (4.c) osztályos tanulóink. Következő versenyük december 4-énkerült megrendezésre Törökszentmiklóson, amely az 5. Mikulás Kupamoderntánc és mazsorett verseny volt. A kitartásnak, szorgalomnak és asok gyakorlásnak itt is meglett az eredménye. Gyermek pompon miniformáció kategóriában a dobogó legfelső fokára állhattak fel a csoporttagjai, míg Berta Flóra Anikó (1.e) mini pompon szóló kategóriában a II.helyen végzett. Ezen a versenyen bővült a csapat:  Bacsó Anna (2.c),Tamasi Hanna (3.c), Oláh Dorina Izabella (3.c), Szabó Mira Hanga (4.c),Berta Flóra Anikó (1.e) és File Beatrice (2.c). Az idei versenyeknek vége,de a munka nem áll meg. Készülnek a gyerekek a következő éviversenyekre, fellépésekre. Felkészítő tanárok: Kerekes Petra(tagozatvezető, főedző), Zsolnai Virág (segédedző). Iskolánk egyik büszkesége Pásztor-Vancsó Viktor, művésznevén BoViktor, aki diákjaink  közül szelídségével, őszinteségével tűnik ki, ésmellesleg énekel is. Eddigi munkáját aranylemezzel és televíziósfelvétellel köszönték meg a szakemberek. Szolnokon önálló koncertet isadott december hónapban. Iskolánk alsó tagozatán már hagyomány az adventi időszakbeköszöntével a közös gyertyagyújtás. Meghitt pillanat ez kicsinek ésfelnőttnek egyaránt. Közös éneklés és a Diridongó kórus kis műsora utána gyertya fénye mellett készülünk és hangolódunk a várva várt ünnepre. Ha csütörtök, akkor pedig iskolanyitogató az ovisokkal.Foglalkozásainkon továbbra is a jó hangulat a motiváló erő. Készültek ottnyalókaorrú rénszarvasok, színes Mikulások Edina néni segítségével.Ivett néni Zümi méhecskéjének sem volt pihenő. Hol előre kettőt, holjobbra négyet, szinte csak úgy táncolt a gyerekek apró, programozóujjacskái alatt. Volt, aki énekelt, zenélt, medvét altatott, és volt, aki a testétjött hozzánk fitten tartani. Ők a tanár bácsik, Ricsi, Zoli és Gergő bácsifelügyelete mellett rollerezett és egyéb akadálypályákon próbálhatta kiügyességét.

Radics Zoltán igazgató

Összefoglaló az őszi és téli időszak néhány eseményéről a Kossuthban
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Hírek az Illéssyből
Passz, gól, dobogóNovemberben a VI. korcsoportos Futsal Diákolimpia megyeielődöntőjében csapatunk látványos játékkal, tíz meccs eredményealapján a 3. helyet vívta ki Mezőtúron.Karcagon a 6. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sportnapoklabdarúgótornán hét csapat mérkőzött meg egymással.A körmérkőzéseket követően az egyenes kiesési szakaszban sikerült akarcagi Református Gimnázium fölé kerekednie csapatunknak. Ezutána szintén karcagi Varró-iskola csapatától egygólos vereségetszenvedtünk, de így is dobogós helyért játszhattunk. A túrkevei Ványai-iskola csapata ellen fölényes, 4:0-s győzelmet sikerült kiharcolni, így afiaink a dobogó harmadik helyére állhattak fel. Szép volt, fiúk!  

Nyílt napNovember 8-án mintegy százfős vendég érkezett iskolánkba. A nagyérdeklődést az általános iskolás diákok számára szervezett nyílt napunkváltotta ki, amelyre Kisújszállásról és a környező településről érkeztek8. osztályos diákok. A résztvevőknek igencsak mozgalmas délelőttbenlehetett részük. Először Toldi Attila igazgató úr ismertette képzésistruktúránkat, majd csoportokra osztva különböző feladatokat oldottakmeg. Sütöttek palacsintát, díszítettek mézeskalácsot, kipróbáltákmagukat pincérként, láttak kémiai kísérleteket, kóstoltak csokoládét.Kipróbáltak különböző gépészeti berendezéseket,hegesztőszimulátoron és valódi hegesztőn tesztelték kézügyességüket,precizitásukat. Sőt, a 3D nyomtatással is megismerkedtek. Arendezvény végén készített vicces, vidám szelfik igazolhatják, hogyremekül sikerült program részesei lehettek vendégeink.

Egészségügyi és szociális interaktív versenyA téma iránt érdeklődő 7-8. osztályos tanulók számára idén ismétmegrendeztünk egy interaktív versenyt a Szociális Munka Napjaalkalmából. 18 csapat nevezett a versenyre a környék nyolc iskolájából,akik forgószínpad-szerűen 18 helyszínen oldottak meg változatosfeladatokat. Például a szelektív hulladékgyűjtéshez éstáplálékpiramishoz kapcsolódó interaktív feladatokat oldottak meg,megismerkedtek egyes élelmiszerek kalóriatartalmával, korunkjárványaival, versenyeztek kerekesszéket hajtva, célba dobtak üdítősdobozokra. A jó hangulatot fokozta, hogy a nap végén atankonyhánkban készült görög- és gyümölcssalátát kóstolták meg arésztvevők. A zsűri – Szűcs Zsuzsa és Nagyné Daku Ágnes –mindenkinek ajándékkal köszönte meg a részvételt.

Hálaadó ünnepA reformációra való megemlékezésrészeként hálaadó ünnep keretébenlátogatott el hozzánk Révész Lajos, aBaptista Szeretetszolgálat munka-társa, aki a saját életéből hozottpéldákkal tette érthetőbbé diákjainkszámára a reformáció gondolatát,továbbá érthetően elmagyarázta az1517-es események egyháztörténetijelentőségét. Szász Veronika, a BaptistaSzeretetszolgálat EJSZ DunáninneniIgazgatóságának területi igazgatójapedig csodálatosan előadott énekekkelküldött bátorító üzeneteket felénk. 
Zenei sikerekSimon Éva 11. osztályos tanulónk minden évbensorozatban ér el arany fokozatú minősítéseketnépzenei versenyeken ének és klarinét számban.Idén három hónap alatt máris kilenc arany díjjal ésAranypáva fokozattal bővítette gyűjteményét.További szép sikereket kívánunk Évának!

Élményprogram a jövőnkért2021. november 29. és december 5. között a Hungexpo területén kerültmegrendezésre a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expó ésVilágtalálkozó. A cél a figyelemfelkeltés volt a kedvezőtlen környezeti,társadalmi és gazdasági folyamatokra. Egy sikeres pályázateredményeképpen 30 tanulónknak nyílt lehetősége arra, hogykétnapos kirándulás keretében ellátogathassanak erre a rendezvényre.Az első napon városnézésen voltak, és a műjégpályára is eljutottak.Másnap két tematikus kiállítást néztek meg. A Jövő hősei ifjúságiélményprogramban akadálypályákon próbálták ki a legkülönbözőbbelektromos járműveket. A Te Bolygód közönségprogramja pedig aztmutatta be, hogy milyen lesz a jövőben egy fenntartható világban élni,lakni, közlekedni. Nagyon tartalmas, hasznos, emlékezetesszórakozásnak bizonyult ez a két nap. 
Toldi Attila igazgató
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Száz éves évforduló

IX. Illéssy Gasztro Kupa

Családtagjaimmal, rokonaimmal egy különösen ritka, kerekévfordulóra emlékezünk. Száz évvel ezelőtt, 1921. december 17-én, ahelyi református templomban házasodtak össze nagyszüleink, RáczLajos és Deák Rebeka. Mindketten szegény, nehéz sorsú családból származtak. Anapszámos, huszonhárom éves Lajos az esküvő idején már özvegy volt,mert a korábbi házasságában elveszítette feleségét és gyermekét is. Atizenkilenc éves menyasszonya, Rebeka is mostoha sorsban nőtt fel,édesanyja három gyermeket szült egy olyan apának, aki csak Rebekatizenegy éves korára vette a nevére őket. Az egyházi esküvőt követőena résztvevők közül néhányan meghívást kaptak a Werbőczy (ma DózsaGyörgy) utca 89-es számú házhoz, hogy egy szerény vacsorávalünnepeljék az egybekelést. A három szülőn kívül, - merthogy Rebekaédesanyja ekkor már nem élt – jelen voltak a tanúk, Kiss Péter és K.

Kovács Sándor, néhány rokon és a testvérek, Lajos hat és Rebeka háromkisebb testvére is. Sok nehézséggel és mégis nagy boldogsággaltöltötték el együtt a hátra lévő életüket, miközben átélték az elsővilágháborút, 1919-et, a spanyolnáthát, Trianont, a másodikvilágháborút és 1956-ot is. Időközben született kilenc gyermekük, kikközül hatan élték meg a felnőtt kort. Mind a hatójukat – közöttünk a miédesapánkat, a tavaly 92 évesen elhunyt Rácz Lajost –megházasították, segítették őket a családalapításban.Nagymamánk Deák Rebeka házasságuk 49. évében, 1970-ben, mígRácz Lajos (akit mi Papapának szólítottunk) hét évre rá, 79 évesen,1977-ben hunyt el. Gyermekeik közül már csak özvegy Czipfel TibornéRácz Rebeka él, míg tizenhárom unokájuk közül tizenketten, továbbászámos déd,- és ükunoka. Meghatott szívvel emlékezünk rájuk.
Rácz Lajos

Az idei ételművészeti versenyünket követően továbbra iselmondhatjuk, hogy az ország legnagyobb gasztronómiai versenyérevan igény. Ebben a rendkívüli helyzetben a jelentkezések számavárakozáson felülinek mondható. December 4-én ismét benépesült aziskola az ország számos településéről érkező versenyzővel éskísérőikkel. A számok tükrében: 22 település 24 iskolája és 1 gyakorlatiképzőhely indított tanulókat. A fiatalok mellett egy maroknyi felnőttszakember is megmutatta tudását. A 97 nevezés 118 versenyzőtjelentett. A tanulók munkáját 60 fő felkészítő kolléga segítette.

A rendezvénnyel nemcsak a diákok vizsgára való eredményesfelkészülését segítjük, hanem az érdeklődő közönségnek is szeretnénkolyan gasztronómiai élményt és ötleteket nyújtani, amelyeket amindennapokban felhasználhatnak: legyen az egy ízlésesen terítettasztal, melyhez szívesen ülünk oda, egy finom étel vagy egy újragondoltsüteményvariáció, illetve az eladótanulók díszcsomagolásai is sokötletet adhatnak. A verseny ideje alatt, amíg a zsűri értékelte amunkákat, helyi vagy környékbeli kézműves termékek vásárávalvártuk a hozzánk érkező látogatókat. Az Illéssy Gasztro Kupán továbbra is olyan szakemberek vállalták azsűriben való szerepet, akik a hazai és a nemzetközi gasztronómiábanismert és elismert személyek. A versenyen indulókat a zsűripontozásos rendszer alapján értékelte, ezért egyfajta éremből több iskiosztásra került a díjátadón. Az Illéssy Gasztro Kupák tavaly elhunytállandó zsűritagja és kedves barátunk, Boros László séf úr emlékére éstiszteletére új díjat alapítottunk a legjobb élőmunkás szakácstanulószámára. A Boros László-emlékérmet első alkalommal a soproni BizzerBálint Attila szakácstanuló érdemelte ki.A nyolc évvel ezelőtt – a helyi vendéglátós szakember HorváthFerenc tiszteletére – alapított vándorserleget ebben az évben a SoproniSzC Vendéglátó, Kereskedelmi Technikum és Kollégium vihette el, ésőrizheti 1 évig.

Az Illéssy Gasztro Kupa illéssys versenyzőinek eredményei

Gasztro Ki Mit Tud cukrásztanuló:Kakaófestésben Ressinka József bronzérmet szerzett. Tortadíszítésben Gönczi Andrea ezüstérmet kapott. 
Gasztro Ki Mit Tud szakácstanuló: Szabó Lídia és Szekeres Máté diplomában részesült,felkészítőjük Bottlik Imréné és Hajdu-Ráfis Tamás. 
Pincértanuló kategória: Magyarosi Denisa és Magyarosi Miruna eredménye aranyérem.Horváth Virág és Van Gorp Kato párosa szintén aranyéremmel zárt. A két – „első versenyes” – csapat felkészítője: Tóth László tanár úr.

Eladótanuló kategória: Varga Virág és Vincze Róza szintén az első versenyükön aranyérmetértek el. Az eladótanulók felkészítője: Bikki Kálmánné tanárnő.
Cukrásztanuló kategória: Karkusz Virág és Mátyus Boglárka eredménye bronzérem.Borók Viktória munkáját a zsűri bronzéremmel és különdíjjal értékelte. Felkészítőjük: Bottlik Imréné Magdika tanárnő. 
Amatőr tortakészítő versenyen indult tanulóink közül: Fodor Eszter ezüstérmet, Máté Annamária bronzérmet kapott.Gratulálok a versenyzőinknek és a felkészítést végző kollégáknak aszép eredményekhez! Az Illéssy Gasztro Kupa lebonyolításáhozszámos cégtől és magánszemélytől kaptunk kisebb-nagyobbsegítséget. Ezúton is köszönjük támogatásukat!Összegezve: egy jól megszervezett és kivitelezett program volt,amely iskolánk és városunk jó hírét viszi az országban. Ezen a napon is,de itt és akkor ténylegesen többek vagyunk, mint egy iskola.

Toldi Attila igazgató
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Beszámoló az NTP-MŰV-20-0121. azonosítószámú,
A tűz tánca, kézműves tehetségműhely az Illéssyben című pályázatról

A tűzzománc tehetséggondozó program ebben a tanévben is továbbfolytatódott, és immár 4 éves múltra tekint vissza. A különbözőtűzzománctechnikák megismerésén túl, azok kipróbálására agyakorlatban, önálló művészeti alkotás létrehozására, aképzőművészeti ismeretek bővítésére, gazdagítására, kézügyességfejlesztésére irányult. A program során a tanulók tűzzománc képeketalkottak különböző technikákkal, ékszereket készítettekrekeszzománc és sodrottzománc technikákat alkalmazva. Az alkotásifolyamat során fejlődött a tanulók önkifejezése, fantáziája, kreativitása,figyelme és művészi kifejezőkészsége.Egyéni jelentkezések után – TehetségDetekt program segítségével –elektronikus formában azonosítottuk a tehetségfaktorokat és-területeket a tanulóknál. Az eredmények kiértékelése, valamint abeválogatási küszöb megállapítása után 12 tanulót választottunk ki atehetségprogramba.A tehetségazonosítást és beválogatást követően a tanulókmegismerkedtek a grafika és festészet alapjaival, kialakulásával ésfejlődésével. Stílusteremtő grafikusokés festők műveit tanulmányozták,megismerték azok egyénistílusjegyeit és a leghíresebbalkotásaikat. A festészet alapjainakelsajátításakor gyakorolták a derítés,színkeverés módjait, az alapszínekbőlkomplementer színeket állítottak elő.Mandalát rajzoltak és festettek.A grafikai ábrázolás során meg-tanulták a testek 3 dimenziósábrázolását a fény-árnyékolás techni-kájának alkalmazásával. Gyakoroltákaz akrillfestést, valamint a pasz-tellceruzás ábrázolást. Akvarelltechnikával csendéletet, fantáziaképet készíthettek, amit későbbzománclemezen is megjeleníthettek.A program folyamán megismerkedtek a tűzzománcozás múltjával ésjelenével, a különböző technikákat saját tapasztalásukon keresztülismerték meg. Zománcképeket és különböző ékszereket készítettek. A tűzzománcozás előtt mintát terveztek. A tűzzománc lemezalapozásától a minta felvitelén át az előre rajzolt lemez fakkjainakkitöltéséig elsajátították a tűzzománcozás technikáját különböző

felületekre. Vörösréz lemezre zománc ékszereket készítettek.A meghívott előadó, Vincze Zita iparművész tanár képzőművészetielőadása során addig ismeretlen technikákat tanulmányozhattak éspróbálhattak ki: rekeszzománc, sodrottzománc és ékszerfestészet.A program végén az elkészült ékszerek festmények kiégetésére,paszparturába helyezésére, keretezésére és kiállítására került sor.

A program célja az volt, hogy a tanulók megismerhessék a különbözőtűzzománc technikákat, kipróbálhassák azokat, és új ismereteiketképzőművészeti alkotások készítése során alkalmazni is tudják.A program végére a tanulók megtanultak kompozíciókat tervezni,tűzzománc lemezt lealapozni, a megtervezett mintát átrajzolni, majdaz így előkészített felületre a tűzzománc festéket rekeszenként felvinni.Mivel a képek a tervezéstől a befejezésig a tanulók egyéni munkái,ezáltal fejlődött kreativitásuk, művészi önkifejezésük, fantáziájuk,önismeretük is. A tűzzománcozás olyan technika, mely koncentrált és fókuszálterőteljes figyelmet, valamint türelmet és kitartást igényel, ezért afejlesztő tevékenység során a tanulók figyelemkoncentrációja éskitartása is fejlődött. A képzőművészeti alkotások létrehozásakormegtapasztalták a flow élményt, fejlődött kézügyességük,megismertek új és addig nem használt festészeti technikákat, melygazdagította látókörüket és képzőművészeti ismereteiket. A művészetialkotás létrehozása személyiségfejlesztő hatású, önbizalmat ad,valamint lehetőséget az egyéniség kifejezésére, megmutatására.A foglalkozások során a tanulók jó hangulatban, támogató és bátorítólégkörben hozták létre alkotásaikat, mely inspirálóan hatott rájuk. Az elkészült művekből rendezett kiállítás egy hétig volt látható.A programhoz kiegészítő tevékenységként választottuk a legalább2 perces rövidfilm készítését, mely az iskola honlapján megtekinthető.
Duli Annamária tehetségműhely-vezető

SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN – INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLATHa Ön vagy szerette segítségre számított a pszichiátrián, de ehelyett borzasztó tapasztalatai voltak(pl. bántalmazás, egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség), hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért AlapítványCím: 1461 Budapest, Pf.: 182.     Telefon: 06-1- 342-6355, 06-70-330-5384     E-mail: panasz@cchr.hu; weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
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Kisújszállás – érték a kunok földjén kvízjáték

A könyvtár zárvatartásáról Vigyázz!  Hogy sose érjen baj!
Kedves Olvasóink!

Könyvtárunk 2021. december 21-31.
között zárva tart.Nyitás: 2022. január 4. (kedd) 9 óra

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és örömökben, sikerekben,

olvasmány élményekben gazdag
boldog új évet kívánunk!

Szeretettel és számtalan különleges
könyvvel várjuk Önöket 2022-ben is!

Soha senkit nem vontak még felelősségre, mert elmulasztottmegtanítani egy gyereket a közlekedés szabályaira, és a gyerek kifutottegy autó elé. A Magyar Elektronikus Könyvtárból díjtalanul
letölthető baleset-megelőzési könyveket fel lehet használni a
gyerekek felvilágosítására a humoros, játékos, gazdagon illusztrálttörténetekkel, ha időnk engedi. Az Országos Széchenyi KönyvtárMagyar Elektronikus állományából így szabadon letölthető NógrádiGábor és Cakó Ferenc számos balesetmegelőzési könyve.A könyvek elérhetők a https://mek.oszk.hu oldalon.

(Szerk.)

1.) 2019-ben, Budapesten, a Ferenc téren állították fel azt a bronzmellszobrot, melyet Pintér Attila készített egyik legjelentősebbköltőnkről? Ki ő?
a.)  Arany János     b.)  Csukás István     c.) József Attila2.) Mi a címe annak az impozáns alkotásnak, melyet Lázár Ervinemlékére készített a művész (alkotótárs Kontur András) ésBudapesten, a Kerekerdő Élményparkban látható?
a.)  A Négyszögletű Kerek Erdő Mesélője     b.) Csillagmajor
c.) A manógyáros3.) A Szabadság téri lakótelep szélén álló „Az igazi Pom Pom” krómacéltérinstallációt Pintér Attila és Rajcsók Attila különleges technikávalkészítette Csukás István … születésnapja alkalmából.
a.) 80.     b.) 75.     c.) 70.4.) A Kossuth Lajos utca 30. szám alatt, Csukás István egykoriszülőháza helyén álló emlékfal töredéken került elhelyezésre az aművész által készített bronz tábla, melyen a költő arcképe, mesefiguráiés egy verse részlete látható, olvasható. Melyik versből való az idézet?
a.) Koromcsilla     b.) A felidézett toronyszoba     c.) Rigmus két hangra5.) Városunk 2016-ban nyerte el a Hild János-díjat. Az eredeti éremmindkét oldalának felnagyított mását – bronz plakett formájában –Pintér Attila készítette el, melyet jól láthatóan helyeztek el a városújratelepülésének 300. évfordulója alkalmából. Melyik köztérialkotáson látható?
a.) Bagaméri szobor fagylaltos kocsiján     b.) Piacos fiú kosarán
c.) Városmakett talapzatán6.) Kiss Tamás költő, lelkész, irodalomtudós városunk szülötte, akineka szobrászművész keze által bronzba öntött, padon ülő, egész alakosszobra a Református templom előtt látható. A költő ide köthetőemlékeiből született verseit sokszor idézzük. Melyikből származnak azalábbi sorok: „Ő itt maradt magamagára, akár egy jelkép, egyedül,
tücsökszó cirpel alkonyán, s fölötte a hold hegedül.”
a.) Réti fűz     b.) Péterszállás      c.) Harang

7.) A kisújszállási születésű, fiatal honvéd szanitécnek állít emléket aPetőfi u. 30. szám alatti egykori lakóház falán látható emléktábla, –rajta, a művész által alkotott bronz arcképpel –, aki az I. világháborúbankülönleges eljárással, hipnotizálással gyógyította bajtársait. Ki ő?
a.) Vajda Sándor      b.) Vajda Lajos      c.) Vajda Béla8.) A régi Piaccsarnok üzletsorai elé álmodta meg Pintér Attila a „Piacosfiú” bronz szobrát, melyet egy képeslap ihletett. Mit cipel „hazafelé” afiú?
a.) két kannát     b.) két kosarat      c.) egy kosarat és egy kannát9.) Bagaméri szobrát, aki a mai Vigadó előtt árulta fagylaltját a ’30-asévekben, 2013-ban készítette el a szobrászművész. Csukás István –gyermekkori emlékei hatására – melyik kultikus művében jeleníti mega fagylaltos figuráját?
a.) Pintyőke cirkusz, világszám!     b.) Keménykalap és krumpliorr
c.) Berosált a rezesbanda10.) Pintér Attila számtalan egyéb, kisebb alkotással (bárány kútfejek,érmék, plakettek) is gazdagította városunk művészeti értékeit. Bronzdombormű formájában jelenítette meg például a számunkra jelentősszemélyek arcképeit:
a.) Zsoldos István, Dr. Petkovics Tamás, Kiss Tamás     
b.) Arany János, Móricz Zsigmond, Csukás István
c.) Dr. Bárány Tibor, Dr. Pólya Kálmán, Dr. Rácz Ferenc

Jó játékot kíván Kisújszállás Város Önkormányzata
és a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár!

Új hétfordulós játékra hívjuk a városunk értékei, történelme iránt érdeklődőket, illetve a kvízjátékok kedvelőit. A fordulónkként 10 kérdésbőlálló TOTÓ-t helyesen kitöltők között 3 db 5000 Ft értékű Spar vásárlási utalványt sorsolunk ki. Az a személy, aki mind a 7 feladatlapot kitölti, ésa legtöbb helyes választ adja, elnyerheti a fődíjat, amely 1 db 45 000 Ft értékű vásárlási utalvány. Az 1. forduló feladatlapjának beküldési határideje: 2022. január 14.A totó tippeket személyesen az Arany János Városi Könyvtárban, vagyaz ajvk2010@gmail.com e-mail címre beküldve adhatják le név, telefonszám megadásával.A totóhoz segítséget a Városi Könyvtárban találnak, telefonos segítségnyújtásra nincs lehetőség. 
Az 1. fordulóban Pintér Attila, kisújszállási szobrászművész munkásságához és alkotásaihoz kapcsolódnak a kérdések.
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A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATABővebb információ, jegyrendelés: 59/328-083/1,   info@vigadokisuj.hu, www.vigadokisuj.hu, facebook.com/vigadokisuj

A VIGADÓ MOZI MŰSORABelépőjegy foglalás: 59/328-083, 30/376-0220. Belépőjegy vásárlás a Vigadó nyitvatartási idejében.

Fényképezés Öröme 2022
helyi fotópályázatA kisújszállási Kossuth Fotóklubmeghirdeti a Fényképezés Öröme2022 című fotópályázatát. Apályázaton részt vehet mindenkisújszállási, kisúji kötődésű, ill. Kisújról elszármazott fotós, aki apályázat feltételeit elfogadja. Két kategóriában lehet pályázni, ezek akövetkezők:

A) Általános fotók (emberek, épített környezet, események)
B) Természetfotók (tájak, állatok, növények)

Pályázni lehet:1. Kategóriánként maximum 5-5 db fotóval.2. A képfájlokat e-mailben várjuka kossuthfotoklub92@gmail.com címre. 3. Már korábbi pályázatunkon kiállított fotót nem fogadunk el. 5. A képek fájlneve a kép címe és a kategória jele legyen(pl.: Hajnal B). Az e-mailben kérünk a nem Kisújszálláson élőktőlnéhány további adatot: név, lakhely, a Kisújhoz kötődés formája. 6. A beküldött képeket a Jászkun Fotóklub tagjai zsűrizik. 7. A kiállításra beválogatott képeket a Fotóklub nagyíttatja ki.8. A nevezési díj 1000 Ft, melyet január 1–9. között kérünk befizetni a Művelődési Központ és Könyvtár OTP Nyrt. Kisújszállási fióknálvezetett 11745080-15576976-02130000 számú számlájára. 9. Díjazás: A) kategória: Média Markt utalványB) kategória 30, 20, 10 ezer forint értékűlesből történő madárfotózás lehetősége.(Pabar Zoltán „Hungarobirds.com” felajánlása)
Pályázati naptár:A képek beérkezési és a nevezési díjbefizetésének határideje: 2022. január 10.A zsűrizés várható ideje: 2022. január 11-16.A zsűri döntéséről e-mailben értesítjük a pályázókat.Kiállításmegnyitó: 2022. január 21. (péntek) 17 óra, Vigadó

Amennyiben a vírushelyzet nem teszi lehetővé a nyilvános
kiállítást, úgy virtuálisan a neten kossuthfotoklub.hu és
facebook.com/Kossuth Fotóklub tesszük közzé a jelzett időben a
kiállítás képeit. Ez esetben a díjátadásról e-mailban egyeztetünk.A pályázati kiírás megtekinthető a kossuthfotoklub.hu honlapunkon ésa Kossuth Fotóklub facebook oldalán is. Érdeklődni lehet a 70/258-
0052-es telefonszámon.

Papi Lajos klubvezető

A VIGADÓ ÜNNEPI NYITVATARTÁSI RENDJEDecember 21. (kedd): 14 – 21 óra December 22. és december 28. között:  ZÁRVADecember 29–30. (szerda–csütörtök): 13–21 óra December 31. és január 3. között: ZÁRVA 
Nyitás: 2022. január 4. (kedd) 10 óraA BOWLING PÁLYA a fentiektől eltérő időpontokban isfogadja a vendégeket. Pályafoglalás: 30/733-8927

VIGADÓ ÉLMÉNYKÁRTYA  Megkezdtük a 2022-es Vigadó Élménykártyák értékesítését.Karácsony előtt már csak december 22-én 14-21 óráig tudnakélménykártyát vásárolni, de januárban sem késő. A kártya felhasználható mozivetítésekre, előadásokra. Címletek: 4000, 6000, 10.000 FtÉljenek a lehetőséggel, ajándékozzanak Vigadó élményt!2022. január 21. (péntek) 18 óra Vigadó
MAGYAR KULTÚRA NAPI ÜNNEPSÉG

Francia szerelem Horgas Eszter fuvolaművész és a Talamba Ütőegyüttes műsora
Tűz, szenvedély, szerelem... A méltán ismert és elismert, Artisjus-díjas
Talamba Ütőegyüttes ezúttal a Magyar Köztársasági Érdemrend
lovagkeresztjével kitüntetett, nemzetközi hírű fuvolaművésszel, Horgas
Eszterrel lép a Vigadó színpadára. A Francia szerelem című előadás
tulajdonképpen egy időutazás a francia impresszionizmus korába, sok-
sok ötlettel, különleges zenei megoldással, időnként az eredeti
elgondolástól eltérve, áthangszerelve, „Talambásan” fűszerezve. A
koncert során felcsendülnek Ravel, Bizet, Debussy és más, népszerű
francia zeneszerzők fülbemászó dallamai; megelevenedik Carmen, a
gyönyörű, de szívtipró, könnyelmű cigánylány szerelmi története a
fuvola és a közel ötszáz ütőhangszer segítségével, de azt is átélheti a
közönség, miről álmodozott Debussy.A Térzene Program jóvoltából a belépés díjtalan.Helyre szóló belépő kapható a Vigadóban.

Boldok karácsonyt és sikerekben,
egészségben gazdag új évet kívánunk!

Találkozzunk 2022-ben is, minél többször!

December 29.szerda 14.00
ÉNEKELJ! 2. (6)amerikai családianimációs film, vígjáték December 29.szerda 16.30
EL A KEZEKKEL
A PAPÁMTÓL (6) magyar játékfilm

December 29. szerda 19.00
KING’S MAN:

A KEZDETEK (16) angol-amerikai családikalandfilm, akciófilm  December 30.csütörtök 14.00
HIBÁS RONamerikai-angolakció-vígjáték, kalandfilm

December 30.csütörtök 19.00
PÓKEMBER 3. – 

NINCS HAZAÚT (12)amerikai sci-fiakciófilm Január 6.csütörtök 18.30
AZ UNOKA (12)magyar játékfilm

Január 7.péntek 18.30
MÁTRIX:

FELTÁMADÁSOK (16)amerikai sci-fi akciófilmJanuár 8.szombat 14.00
CLIFFORD, A NAGY
PIROS KUTYA (6)  amerikai-kanadaicsaládi animációs film 

Január 8. szombat 16.30
PÓKEMBER 3. –

NINCS HAZAÚT   3DJanuár 8. szombat 19.00
MÁTRIX: FELTÁMADÁSOK

Kellemes ünnepeket,
boldog új évet kívánunk

minden kedves
nézőnknek!
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Kumánia hírek

ELMARAD A SZILVESZTERI RENDEZVÉNYÜNKTájékoztatjuk Kedves Vendégeinket,hogy a KUMANIA GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐBEN2021. december 31-én tervezettSZILVESZTERI rendezvényünk,a kialakult járványhelyzet miatt ELMARAD! A korábban megváltott jegyeka vásárlás helyszínén visszaválthatóak.A fürdő a megszokott módon továbbra is üzemel.Megértésüket köszönjük, vigyázzunk egymásra!
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, komplexfürdőgyógyászati ellátás, 18 év alatti csoportos gyógyúszás
3. Fizikoterápiás kezelésekelektroterápiás kezelések, ultrahangkezelések,mágnesterápia, nyirokmasszázs,szárazföldi csoportos (max. 9 fő/alkalom)és egyéni gyógytorna, lökéshullám-terápia

4. Wellness masszázs

A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉSEINEKidőpontja 2022 januárjában:
Dr. Gyányi Margit fizioterápiás orvosminden héten hétfőn, keddenés szerdán 6:30-tól 12:30-ig rendel.

Dr. Kiss Egon 2022. január 17-én rendel.
A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása: hétköznapokon 7:30–16:00

TB-pénztár nyitva tartása:hétköznapokon 7:30–15:30Időpontkérés szakrendeléseinkre KIZÁRÓLAGtelefonon (59/887-712) lehetséges az alábbi időpontokban:hétfő-kedd-szerda és péntek: 8–11 között,csütörtök: 13–15 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! 

A KUMÁNIA GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐ
ÜNNEPI NYITVATARTÁSADecember 24-én a fürdőpénztár 14:00 órakor,a fürdő 18:00 órakor zár.December 25-én és 26-án: 08:00–20:002022. január 1-én a fürdő 12:00 órakor nyit.

SZILVESZTERI SZAUNAPROGRAMOK2021. december 31-én 15:00 órátólkülönleges szilveszteri szaunaprogramokkalvárja vendégeit a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő!A programokat megelőzően érdeklődjenekfürdőpénztárunkban, s váltsák meg előre jegyüket. Telefonszám: (59) 887 711furdo@kumania.hu

A Kumánia Gyógyfürdő Kft.
áldott, békés ünnepeket és sikerekben

gazdag új évet kíván!
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Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata 

A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) 520-222 Telefax: (59) 321-139  Tördelés: Oláh Veronika
ISSN: 1416-2350 (Nyomtatott), HU ISSN 2060-7202 (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/458-6999

TTOOPPÁÁZZ
ÓÓRRAA--ÉÉKKSSZZEERR  SSZZAAKKÜÜZZLLEETT

Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540

Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00

Aranyékszerek, karikagyűrűk, 
órák nagy választéka

Ékszerjavítás
Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere
Bankkártya-elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

A Kisbíró tervezett következő száma 2022. február 5-én, szombaton
jelenik meg. Lapzárta 2022. január 28-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. december 16.

Véradás

KKedves OOlvasóink!
Megköszönve egész éves kitüntető figyelmüket,

tisztelettel kívánunk mindannyiuknak békés, boldog ünnepeket!

Tisztelettel megköszönjük
valamennyi véradónk

egész éves önzetlen segítségét!

Köszönettel: Erdei Edit


