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KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

„Az álmok azért vannak, hogy valóra váltsuk őket.”
– Charlotte Jacobi –Minden év zárása, mely egyben egy új év kezdése tartogat izgalmakataz önkormányzat rendszerében. Ekkor összegezzük az előző éveredményeit, tapasztalatait, és már előkészítjük a következő évrevonatkozó terveinket. Ezek közül talán a legfontosabb a 2022-es évrevonatkozó költségvetési rendelet megvitatása és a januárielfogadása. Büszke vagyok az elért eredményekre és arra a csapatmunkára,ami lehetővé tette, hogy az előző évet is működési hitel felvételenélkül teljesítettük. A racionális megoldások mellett a szigorú

takarékoskodás és az elnyert pályázatok is hozzájárultak ehhez asikerhez. Köszönöm minden kisújszállási lakosnak, a PolgármesteriHivatal, az önkormányzat, az intézményeink és a cégeink vezetőinek,valamint dolgozóinak a türelmet és a maximális alkalmazkodást amár évek óta tartó nehezebb időszakokhoz. Ebben a vírussal
terhelt időszakban egymást segítve, támogatva tudunk
leginkább boldogulni és előre lépni.Örömmel tölt el, és remélem, ezzel nem vagyok egyedül, hogy egysikeres pályázat eredményeként az új négycsoportos bölcsődejátszóudvarral, önálló konyhával és korszerű infrastruktúrával ez évtavaszán átadásra kerül, mely rögtön telt házzal tudja megnyitnikapuit. Ezzel a beruházással új munkahelyeket is tudtunk teremteni,mivel plusz két kisgyermeknevelő foglalkoztatására nyílik lehetőség. 
Folytatjuk a már elkezdett útfelújítási munkálatokat. Az idén abelügyminisztériumi és út-híd keretünkkel közel 100 millió forintotfordítunk a városunk útjainak karbantartására. Az utak minőségemindannyiunk számára fontos kérdés, épp ezért is szerepel a kiemeltfeladatok között. Az eredményeket tekintve jól haladunk, viszont ezegy hosszadalmas folyamat. A tavalyi évben megvalósulhatott a Kertutca teljes hosszának, valamint a Csorbai út, a Gyalpár és Nagy Imreutcák egyes szakaszainak felújítása. Terveink szerint az idén aSzélmalom és a Cserepes utca teljes felújítása fog megtörténni. Ez év elején több TOP_Plusz pályázatot nyújtottunk be, melyeksikeres elbírálása esetén további útszakaszok helyreállításáttervezzük a közeljövőben. A Csorbai utca, a Veres Péter utca és anyugati temető előtti buszmegálló között, a Brassó utca teljes hossza,valamint a Mester, József Attila, Sugár, Gaál Kálmán, Bajcsy Zsilinszkyés Tulipán utcák szakaszos felújítása van tervben. Szintén szakaszosútkorszerűsítési munkálatokat tervezünk az Akácfa, Téglagyár,Kígyó, Szénáskert, Lomb, Határ utcák esetében. Ezen kívüllehetőségünk nyílhat a szennyvíztisztító telepre vezető útszakasz

szélesítésére, felújítására. Az utak mellett a járdák és a zöldfelületekmegújítása is terveink között szerepel a Rákóczi és Arany János utcaszakaszain. A fentieken túl 26 parkoló építése várható a Vásár utcán,valamint a Csegei-gödör fejlesztése során a mellette találhatóparkolót is felújítjuk.  Az infrastrukturális fejlesztésekhez tartozik még az épületek
energetikai korszerűsítése is, az idei évben a városi könyvtár és atűzoltóság épületeinek modernizálása a célunk. A piac és avásárcsarnok is megújulhat a benyújtott pályázatoknakköszönhetően. A szegregátumok felszámolásának elősegítéséhezkapcsolódó komplex program megvalósítása is folyamatban van. Eznégy ikerház építését, valamint egy meglévő önkormányzati lakásfelújítását jelenti.Az idén ünnepli jubileumi születésnapját a Kumánia Gyógyfürdő
Kft., mely az elmúlt 10 év során zászlóshajóként igyekezett avárosunkat a turisztikai úticélokat tartalmazó térképre felhelyezni.Városunk közös érdeke, hogy segítsük ezen törekvéseiben.Fontos feladatunk erre az évre, hogy a Gyógy- és Strandfürdőterületére tervezett sportcsarnok és uszoda kiviteli terveielkészüljenek. Az építési engedélyt megkaptuk, a beruházás kapcsánmár csak a kormány döntésére várunk. Ezzel a beruházással a városnem csupán egy újabb színfolttal gazdagodna, hanem továbbimunkahelyek teremtését is elősegítené. Mindemellett a lakosság, aköznevelési intézmények számára biztosíthatna sportolásilehetőséget, valamint az edzőtáborok igényeit is maradéktalanulkiszolgálná. A fejlesztéseken túl a kultúra is nagyon fontos számunkra, hiszenKisújszállás a „Nagykunság kulturális fővárosa”, mi pedigigyekszünk méltón képviselni eme hitvallást.Több regionális, országos, sőt nemzetközi rendezvénynek isházigazdája lesz az idén városunk. Nálunk kerül megrendezésretöbbek között a Nagykun Huszártalálkozó, valamint a Nemzetközikórustalálkozó is. Illetve az elmaradhatatlan városi rendezvényekmellett a városi fesztiválok is nagyobb hangsúlyt kaphatnak. Éppenezért önkormányzatunk a 2022-es esztendőt a „Fesztiválok évé”-nek nyilvánította. Izgalmas programokkal teli időszak előtt állunk. Kívánom, legyenek Önök is részesei!

Kecze István polgármester
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A 2022. évi költségvetésrőlA járványügyi veszélyhelyzetben hozott intézkedések még ebben azévben is hatást gyakorolnak önkormányzatunk gazdálkodására.A gépjárműadó bevétellel 2022-ben sem számolhatunk, továbbá anettó 4 milliárd forint árbevételt vagy mérlegfőösszeg értékhatárt elnem érő mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülővállalkozásoknak – a tavalyi évhez hasonlóan – 2022-ben is 1 % helyiiparűzési adót kell megfizetni. A kieső bevételek egy részét azönkormányzat – néhány hónapos csúszással – megkapja aköltségvetésből. Az idegenforgalmi adó bevétel szintén alatta marad apandémia előtt realizált bevételeknek, továbbá a központi költségvetésáltal a beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához kapcsolódóegy forint támogatás is megszűnt. A bevételi kiesés és a jelentkezőtöbbletkiadások kezelésére több megszorítást, zárolást tartalmaz aköltségvetésünk.A költségvetés előirányzataiból mindössze 25%-ot költünkműködésre, az elfogadott előirányzatok 75%-a fejlesztési célt szolgál.

A kötelező feladatok ellátására több, mint egymilliárd forintotterveztünk, a kommunális feladatok ellátása – parkgondozás,hóeltakarítás, közvilágítás, belvízelvezetés, közmunkaprogram –igényli a legtöbb forrást, de fontosnak tartjuk, hogy biztosítsuk aszociális ellátások, valamint az egészségügyi, a sport, a közművelődési,kulturális és turisztikai feladatok színvonalas ellátásának fedezetét is. 

Amellett, hogy az idén befejezzük az elmúlt évről áthúzódóberuházásokat, a 2022-es évben az új uniós TOP_Plusz pályázatokelőkészítését és benyújtását tervezzük, melyek közül néhány fontosabbfejlesztés:– a Rákóczi u. zöld folyosó kialakítása és a Csegei

pihenőpark létesítése;– Vásár utcán 26 db parkoló építése;– a városi könyvtár energetikai célú fejlesztéseés egyéb helyszíneken napelemek elhelyezése;– bölcsődei eszközök beszerzése;– szociális alapszolgáltatás fejlesztése (nappali ellátás)a Kálvin u. 9. és 13. felújítása;– szociális célú város rehabilitáció;– a helyi gazdaságfejlesztés keretében a piaccsarnoképületének és környezetének felújítása;– az ÉK-i és ÉNy-i belvízöblözetek II. ütemű rekonstrukciója;– a gyógyfürdő fejlesztése;– belterületi utak felújítása.

A kiadásokat több forrásból finanszírozzuk, a bevételeink mindössze6,5%-a származik a költségvetés által folyósított támogatásból, a többisaját bevétel, vagy konkrét feladat finanszírozására átvett pénzeszköz. A költségvetés tervezésénél elsődleges szempont volt, hogy atörvényben szabályozott közfeladatok ellátásának legyen fedezete, akötelező önkormányzati feladatokat maradéktalanul teljesíteni tudjuk.

A bevételek csökkenésével járó gazdasági intézkedések, az infláció, akamatok mértékének, a minimálbér, garantált bérminimumösszegének emelkedése, a folyamatosan változó jogszabályi környezet,az országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazás miattitöbbletfeladatok ismét nehéz év elé állítják önkormányzatunkat, de aköltségvetési fegyelem megtartásával a 2022. évi költségvetésbenmegfogalmazott célok végrehajthatóak lesznek.
Bögös Katalin osztályvezető

Szavazatszámláló bizottságba lehet jelentkezniKisújszállás Város Jegyzője, mint a helyi választási iroda vezetője várja a városunkban élő választópolgárok jelentkezését az április 3-aiországgyűlési választás és az azzal egy időben rendezett országos népszavazás szavazatszámláló bizottságaiba. Fontos előírás, hogy csak azadott településen lakcímmel és választójogosultsággal rendelkező lakosok lehetnek a választási bizottság választott tagjai.
A jelentkezési határidő: 2022. február 10. (csütörtök).A bizottságban való részvételről további részleteket a városi honlapon olvashatnak.

A 2022. évi költségvetés kiadásainak megoszlása

Fejlesztési kiadások  megoszlása ágazatonként

Bevételek  2022-ben

Az önkormányzat 2022. évi működési kiadásainak megoszlása
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KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON! Naprakész hírek, aktualitások várják Önöket
Kisújszállás város hivatalos facebook oldalán: www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Még most gondoskodjanak a közműbekötésrőlKorábban már adtunk hírt arról, hogy nyert a pályázatunk aSzélmalom és Cserepes utcák útépítésére vonatkozóan. A munkákelvégzésére megkötöttük a vállalkozóval a szerződést, amint azidőjárás lehetővé teszi, megkezdődik a kivitelezés. Ezúton szeretnénkfelhívni az érintett lakosok figyelmét, hogy amennyiben köz-
műbekötést vagy bármilyen, a közterületet érintő munkálatot
terveznek, azt az útépítést megelőzően szíveskedjenek
elvégezni/elvégeztetni (a szükséges hozzájárulások birtokában),mert azt követően nem adhatunk ki engedélyt az út felbontásához. 

Felújítjuk a Turgonyi utatÚjabb sikeres pályázatról számolhatunk be a tisztelt lakosságnak.A külterületi helyi közutak fejlesztése című, VP6-7.2.1.1-21kódszámú pályázaton 217.850.140 Ft támogatást nyertünk akülterületi Turgonyi út felújítására. A kivitelező kiválasztásárairányuló közbeszerzési eljárást követően az út felújítását várhatóanidén nyáron végzik majd el.
Újabb pályázatokat nyújtottunk beÖnkormányzatunk január 14-én három új pályázatot nyújtott be aTOP_Plusz kiírás keretén belül. Pályázunk a város észak-keleti részéntalálható „Csegei-gödör” komplex fejlesztésére, amely keretébenpihenő- és szabadidő parkot alakítunk ki, ahol minden korosztálymegtalálja az igényeinek megfelelő kikapcsolódást. Épület-energetikai fejlesztés keretében újul meg az Arany János VárosiKönyvtár épülete, valamint napelemes rendszer fogja csökkenteni avillamosenergia-felhasználást a tűzoltóságon és a szennyvíztisztítótelepen. Az épülő bölcsődébe pedig új bútorok, fejlesztőeszközök ésjátékok beszerzésére pályáztunk.Bízunk pályázataink sikerében, reméljük hamarosantájékoztathatjuk a lakosságot a pályázatok pozitív elbírálásáról.

Városfejlesztési és -üzemeltetési Osztály

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. éviXCIX. törvény hatálybalépésére tekintettel egyes törvények eltérőalkalmazásáról szóló 647/2021. (XI. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (2)bekezdése alapján, a 2020. november 4-e és a veszélyhelyzetmegszűnését követő 30. nap között lejáró rendszeresgyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság (illetve a hátrányos,halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozathatálya) jogosultsági időtartama és hatálya a veszélyhelyzetmegszűnésének hónapját követő második hónap utolsó napjáigmeghosszabbodik.A veszélyhelyzet megszűnésének időpontja jelen ismereteink szerint2022. május 31. Így a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a
között lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság és hátrányos/halmozottan hátrányos helyzet
jogosultság időtartama jelen ismereteink szerint 2022. július
31-ig meghosszabbodik. 

A 2022. június 30-a után lejáró jogosultságokra fenti
szabályozás nem vonatkozik. A veszélyhelyzet megszűnését követően az új igényléssel kapcsolatosinformációkról tájékoztatjuk az érintetteket. Felhívjuk a figyelmet,
hogy minden változást, ami a kedvezmény igénybevételét érinti
kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül
bejelenteni.A támogatással kapcsolatos bővebb információt a KisújszállásiPolgármesteri Hivatal szociális ügyintézőitől az 59/520-248-astelefonszámon, illetve a városháza földszint 14-es számú irodájábankérhetnek. 

Bacskai Ildikó szociális ügyintéző

A háztartási hulladék otthoni elégetése miatt a fűtési szezon kezdetétőlóriási mértékben romlik hazánkban a levegő minősége. Sokan mégazzal sincsenek tisztában, hogy illegális, ha tejesdobozok vagy PET-palackok elégetésével spórolnak a fűtésszámlán.A levegő védelméről szóló jogszabály szerint tilos a légszennyezés, alevegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel valóterhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amelylégszennyezettséget okoz. A hulladék nyílt téri, vagy a hulladékokégetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nemmegfelelő berendezésben történő égetése – a háztartásban keletkezőpapírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladékháztartási berendezésben történő égetése kivételével – tilos.A területi környezetvédelmi hatóság vagy a járási környezetvédelmihatóság – mely városunk vonatkozásában a JNSZ MegyeiKormányhivatal Karcagi Járási Hivatalának Hatósági Osztálya (5300Karcag, Kossuth tér 1., Pf: 73., telefon: 59/795-155) – a levegővédelmi

követelményt megsértőkre levegőtisztaság-védelmi bírságot szab
ki, mely akár 300.000 Ft összeg is lehet. A bírság kiszabására márvolt példa településünkön is!A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett levegőtisztaság-védelmibírság adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
Amennyiben ilyen jellegű levegőszennyezést tapasztalnak
városunkban, akkor értesítsék az eljáró hatóságot.A környezet szennyezése mellett a szemét elégetése egészségkárosítóés életveszélyes is lehet, de a kémény élettartamát is csökkenti. Havalaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrányrakódik le a kéményben, mint normál fűtőanyag használata esetén egyteljes fűtési szezonban. Szem előtt kell tartani, hogy a szeméttel valófűtés több kárt okoz, mint amennyi hasznos meleget ad! A háztartásihulladékot semmiképpen ne használják tüzelőként, hanem gyűjtsékszelektíven! 

(Szerk.)

RÖVID HÍREKTájékoztatás a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre

való jogosultság
meghosszabbításáról

Súlyos bírságra számíthat, aki szeméttel fűt
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Kedves Városvédők!

Kapható a 2022-es városi kalendárium

Felhívás helytörténeti kutatásban
történő közreműködésre

Változott a helyi járat menetrendje

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

Pályázati lehetőségek A Kisújszálláson működő civil és sportszervezetek, intézmények,egyesületek a rendezvényeikkel, kiadványaikkal, a fiataloktáboroztatásával, közösségi programok szervezésével mind-mindolyan értéket és hagyományt teremtenek, amelyek fontos részei aváros kulturális életének. Önkormányzatunk elismeri ezt az értéket,ezért fontos feladatának tekinti a helyi civil szervezetek, intézményektámogatását, pályázatokon keresztül. Arról, hogy milyenpályázatokat írt ki az önkormányzat, a mellékelt táblázat nyújtinformációkat. A pályázati kiírások, valamint az adatlapokletölthetők a www.kisujszallas.hu honlapról, vagy személyesenátvehetők a Városháza portáján.                                                       (Szerk.)

Pályázat Benyújtási határidőA városi bejegyzett civil szervezetek rendezvényeinek támogatása március 10.
A helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatása március 10.
Helyi kiadványok támogatása március 10.Nyári táborok támogatása április 4.Szabadidősport-programok   támogatása február 10.
Utánpótlás-nevelés támogatása február 10.

MEGEMLÉKEZÉS

A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK
EMLÉKNAPJÁN,2022. február 25-én, pénteken 15.00 órakora Református templom előtti 1956-os emlékműhözmegemlékezésre hívjuk városunk lakosait.Imádságot mond: Szilágyi Gábor elnök-lelkészBeszédet mond: Erneszt Antal Páltagintézmény-vezető, tanárEzt követően koszorúkkal, virágokkal fejezzük kiaz áldozatok iránti szolidaritásunkat.

A megemlékezésre tisztelettel várja városunk lakosságát:
Kisújszállás Város Önkormányzata

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti EgyüttműködésiAlap, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a NEAN-KP-1-2021/3-000007számú pályázatunkat támogatta. A pályázat keretében tűzifátvásároltunk. A támogatás összege: 88.900 Ft.
Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület

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, valamint aművészetbarátoknak és -kedvelőknek, de az alkotóknak is egyarántkínálunk olvasnivalót. A gyermekekről sem feledkeztünk meg,segítsük őket a mind több és minőségi olvasmányokhoz. A kiadvány
megvásárolható a Zöldy Gyógyszertárban, a Városi
Könyvtárban, valamint a Városházán 2000 Ft-os áron.

(Szerk.)

Tisztelt kisújszállási Lakosok!A Városvédő és -Szépítő Egyesületen belül folytatott helytörténetikutatómunkánk során felmerült, hogy a városban előfordulócsaládnevek, nagy múltú családok történetével is foglalkozzunk egykicsit. Ennek első lépéseként a megkülönböztető betűvel rendelkezőcsaládnevekben előforduló betűk jelentését szeretnénk feltérképezni. Ízelítőül az 1745-ös Redemptio alkalmával készült névsorban szereplőbetűkkel, vagy előnevekkel rendelkező családneveket itt felsorolom (anevek szerint betűrendben). A. Berényi, K. Farkas, Á. Kis, K. Kovács, V.Nagy, Ú. Nagy, Sz. Nagy, K. Nagy, Sz. Pólya, B. Rácz, J. Szabó, M. Szabó, D.Szabó, P. Szabó, Cs. Tóth, B. Tóth, Z. Tóth. Például a K. Nagyról tudjuk,hogy a Kötélverő Nagy előnév rövidülését takarja. A következőévszázadokban a lakosság számának növekedésével a megjelenő betűkszáma is nőtt. Illetve 1953-ban az állami anyakönyvezés soráneltörölték ezeket, csak külön kérelemmel lehetett tovább használni,vagy visszakapni.Szerencsére ma is sokan használják nevükben a megkülönböztetőbetűket. Szeretnénk a lehető legbővebb körben kutatni és közzétenniezeknek a betűknek a jelentését, történetét. Kérjük, hogy 2022. márciusvégégig jelezzék a 30/4795886-os telefonszámon vagy anagylala15@gmail.com e-mail címen Nagy Lajos alelnöknek, illetveszemélyesen az Arany János Városi Könyvtárban Tatár-Balla Ágnesnek,ha tudnának ilyen információval segíteni kutatómunkánkat.
Köszönettel: Nagy Lajos alelnök

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy az Önök kényelme érdekében2022. január 1-től változott a helyi járat menetrendje. Járatainkmunkanapokon reggel korábban indulnak, és délután később, alakosok munkarendjéhez igazodva fejeződnek be. Az új menetrend
minden buszmegállóban kihelyezésre került, illetve
személyesen kérhető a buszvezetőktől. Jó utat kívánunk mindeneddigi és leendő utasunknak, és kérjük minél többen vegyékigénybe szolgáltatásunkat!

Optibusz-City Közlekedési Kft.
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FERENCZNÉ SUBICZ KATALIN
tanítónő, tagintézményvezető-helyettes

LÓR-KEREKES ÁGNES
karnagy

Kisújszállás Arany János-díjasai
Kisújszállás Város Önkormányzata a város pedagógiai, kulturális és művészeti életében több évtizeden át kimagasló munkát végző személyeknek
vagy közösségeknek Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díjat adományoz. Évente ketten részesülnek ebben a kitüntetésben, melyek
átadására a magyar kultúra napja alkalmából, január 23-án rendezett helyi ünnepségen került sor. Idén Ferenczné Subicz Katalin tanítónő és Lór-
Kerekes Ágnes karnagy részesült, akiket örömmel mutatunk be olvasóinknak. Mindkettejük évtizedeken át kiemelkedő színvonalon végzett
munkáját, nagy szakmai tudását, lelkiismeretességét ismerte el az önkormányzat.                                                                                                      (Szerk.)

Városunk pedagógiai életében év-
tizedeken át kiemelkedő színvonalon,
lelkiismeretességgel, az intézményi
fejlesztésben és az intézményveze-
tésben betöltött szakmai tevékeny-
sége, a szerteágazó közösségépítő,
valamint a tanulók tehetséggon-
dozásában kifejtett szakmai munkája
elismeréseként Kisújszállás Város
Önkormányzata Arany János Pedagó-
giai, Kulturális és Művészeti Díjban
részesítette Ferenczné Subicz Katalin
tanítónőt, tagintézményvezető-he-
lyettest.Ferenczné Subicz Katalin a Debreceni Tantóképző Főiskola elvégzéseután 1983-ban került az Arany János Általános Iskola KülterületiTagintézményébe, a Sallai tagiskolába, ahol harmadik és negyedikévfolyamon tanított. A Bittner faluban lévő családias közösségben húszévet töltött el, ez a közösség pedig komoly formálója volt oktató-nevelőmunkájának. Kezdeményezésére, a szülőkkel együttműködve hoztáklétre a Külterületi Gyermekeinkért Alapítványt, ami 2003 óta az AlsósGyermekeinkért Alapítvány, melynek azóta is kuratóriumi elnöke.A ’90-es évek végén egyik kezdeményezője volt a tagiskolaszámítástechnikai oktatás elindításának és az eszközfejlesztésnek.Szorosan bekapcsolódott az Oviskola foglalkozásokba, melyneklegfőbb célja, hogy az óvodások közelebbről is megismerkedhessenekaz iskolával. Szervező és vezető képességei a pedagóguspályán eltöltöttidőszakban folyamatosan megmutatkoztak. A kuratóriumi elnökségmellett osztályfőnöki teendőket, alsó tagozatos munkaközösség-vezetői feladatokat is ellátott. 1999-2003 között tagintézményvezetővolt, a tagiskola megszűnése után alsó tagozatos igazgatóhelyetteskéntdolgozott, az általános és középiskola összevonásától kezdve pedigtagintézményvezető-helyettes.Az Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díjjal az intézményifejlesztésben és az intézményvezetésben betöltött szakmaitevékenységét, szerteágazó közösségépítő, valamint a tanulóktehetséggondozásában kifejtett szakmai munkáját szeretnénkelismerni.

Városunk kulturális életében oda-
adással és lelkiismeretességgel
végzett szakmai tevékenysége, a
Phoenix Vegyeskarban végzett ki-
emelkedő színvonalú és áldozatos
munkája, valamint a közösségépítő
törekvései elismeréseként Kisúj-
szállás Város Önkormányzata Arany
János Pedagógiai, Kulturális és
Művészeti Díjban részesítette Lór-
Kerekes Ágnest, a Phoenix Vegyeskar
karnagyát.

Lór-Kerekes Ágnes 2014 óta vezeti a Phoenix Vegyeskart, mintkarnagy. Töretlen lelkesedésével, hihetetlen lendületével fogja összeés irányítja a kórust, ami a sokszínűsége és kiemelkedő szakmaitudása révén mára már nem ismer határokat. Kitartó munkájukkal,szorgalmukkal sokszor a lehetetlennek tűnő feladatokat is játszikönnyedséggel oldják meg.Lór-Kerekes Ágnes tehetségének köszönhetően jó érzékkel nyúl azújdonságokhoz, nem fél akár könnyűzenét, nehezebb ritmikájúdalokat tanítani az énekkarnak, hisz pontosan tudja és érzi a kórusvegyes életkorából fakadó határokat, melyben 30-tól 85 éves korigszép számmal énekelnek. Megértéssel és figyelemmel fordul atársaság tagjai felé, szakmailag és lelkileg is támogatja őket a nehézidőszakokban is.Zeneszeretetével és humorával mindenki számára örömmévarázsolja a közös munkát. A zene iránt tanúsított maximálisalázatával, a zenei művekhez való hozzáértésével, valamintcsapatszellemével igazi közösségépítő vezető. Sajnos a pandémia akórus életére is kihatott, így jelenleg az aktív tagok száma lényegesenkevesebb. Ettől függetlenül ugyanolyan kitartóan és lelkesen tartjaössze ezt a zenére ízig vérig nyitott társaságot.Kisújszállás Város Önkormányzata e díjat városunk kulturáliséletében odaadással és lelkiismeretességgel végzett szakmaitevékenysége, a Phoenix Vegyeskarban végzett kiemelkedőszínvonalú és áldozatos munkája elismeréseként adományozza.
2022. január 21-én ünnepségre hívtuk városunk lakosságát a magyart kultúra napja alkalmából. Az ünnepi délután a Kossuth Fotóklubkiállításmegnyitójával kezdődött, ahol dr. Kovács Tibor alpolgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd Kolozsi Sándor, a Jászkun Fotóklubvezetőségi tagja nyitotta meg a kiállítást, közreműködött a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola diákja és tanára, Dömök Péter és Orosz Balázs. A program az önkormányzat magyar kultúra napi ünnepségével folytatódott, ahol F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő mondott köszöntőt,majd az önkormányzat által alapított Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díj átadására került sor. Idén e kitüntetésben FerencznéSubicz Katalin tanító, tagintézményvezető-helyettes és Lór-Kerekes Ágnes, a Phoenix Vegyeskar karnagya részesültek. A díjakat Kecze Istvánpolgármester adta át, a díjazottakat Tatár Zoltán alpolgármester méltatta. Az ünnepség zenés előadással folytatódott, Horgas Eszter és aTalamba Ütőegyüttes Francia szerelem című műsorát élvezhették a résztvevők.                                                                                                         (Szerk.)

A magyar kultúra napján

(Fotó: Daróczi Erzsébet)
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Együtt készülődtünk, együtt ünnepeltünk,
együtt játszódtunk az adventi hetekben

SzabóTibor középiskolai tanár
(1934-2021)

Nagy öröm számunkra, amikor gyülekezet és intézmény, város,gyermekek, felnőttek és idősek együtt vagyunk. Hála Istennek,számos lehetőség kínálkozott erre az adventi hetekben is.
„ÁLDJÁTOK ISTENT SZENT TEMPLOMÁBAN…”A négy adventi vasárnapi istentiszteletre a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium óvodásai, kis és nagydiákjai színvonalasünnepi műsorokkal készültek. Áldott alkalmak voltak ezek.Advent első vasárnapján az általános iskolai tagintézmény felsőtagozatos diákjai nagyon igényesen párbeszédes formában adventjelentőségét emelték ki, ezután szép szavalataikat hallgattuk meg,majd pedig a Népi műhely metalofonos kíséretű szívet melengetőadventi énekcsokrát. A következő vasárnapon a Kisharang óvodánk gyermekeinekcsengő hangja töltötte be a templomot. Ragyogó szempároknéztek le ránk a színpadról. Kedves kis műsoruk, szereplésükmosolyt csalt mindnyájunk arcára. A harmadik adventi vasárnapra alsó tagozatos diákjaink készültekszeretettel. Mint mindig, most is tartalmas, szép műsorralszolgáltak örömmel közöttünk.Az utolsó adventi vasárnapon a gimnáziumunk diákjainak éstanárainak ünnepi szolgálatára került sor. Szívvel-lélekkel előadottverses-zenés műsoruk gazdag üzenetét zárhattuk mindnyájanszívünkbe. Külön öröm, hogy velük énekelt az előadás során többáltalános iskolai tanár és óvó néni is. Hálás szívvel köszönjük afelkészítők, a fellépő diákok és tanárok ünnepi szolgálatait!Gyülekezetünk, a nőszövetség tagjai, szeretettel készítettsüteménycsomagokkal, igés kártyákkal ajándékozták meg adiákokat, pedagógusokat az ünnepi istentiszteletek végén.A kibocsátó istentiszteletek keretén belül a nyolcadikosokkarácsonyi ünnepi műsorát tekinthettük meg. Szeretettel várjuk akésőbbiekben is lelkes, jókedvvel tett szereplésüket istentiszteletialkalmainkon.

VILÁGÍTÓ ADVENTI ABLAKOK KISÚJSZÁLLÁSONEgy nagyon kedves – sokfelé jól bevált – adventi játékra hívtuka várost, a gyülekezetet. Mindenkit.Az advent 27 napjára a számos lelkes jelentkező kapott egy-egyszámot 1-27-ig. Mindegyik játékos (számos helyen család) aszámnak megfelelő adventi napon kidíszítette, majd kivilágítottaegy olyan ablakát az otthonának, ami az utcáról jól látható.A dekoráció része kellett, hogy legyen az adott szám is. Mindenadventi napon késő délután útrakeltünk mi ’számkeresők’ –nagyon sokan –, az aznap reggel kiírt információk segítségévelmegtaláltuk a kivilágított ünnepi ablakot/ablakokat, fotókatkészítettünk, amiket megosztottunk az aznapi poszt alatt.Megmozgatta a várost ez a játék. Örülünk, hogy nagyon sokankapcsolódtak be a játékba, ablakdíszítők és számkeresők egyaránt.27 adventi nap – szeretetteljes családi közös készülődések,gyönyörű kivilágított ablakok, izgalommal való várakozások,lelkes, kitartó számkeresők, örömteli 'megtalálások', találkozások,beszélgetések, meglepetések, számos fotó – így összegezhetjük acsodálatos adventi játéknapokat.Mindez jó lehetőség volt az együtt várakozásra, készülődésrekarácsony ünnepére.
Liszka Noémi beosztott lelkész

2022. január 21-én tisztelői, a város vezetői,volt kollégái és tanítványai, s mindazok, akikszerették, gyászistentiszteleten vettek végsőbúcsút gimnáziumunk egykori testnevelőtanárától Szabó Tibortól. Mindenkit lesújtottés szomorúsággal töltött el az a december 21-én érkezett hír, hogy volt kollégánk, a mindigderűs, barátságos, az állandóan jókedvű és azörök fiatal Szabó Tibor, elment a minden élőkútján. Elkötelezett pedagógus, sportszeretőés azt másokkal is megkedveltető tanár,mindig, mindenkivel barátságos és is-merőseivel gyakorta kedves mondatokatváltó ember, valamint a városi közéletben is meghatározó egyéniség volt ő.De leginkább mindannyiunk Tibi bácsija fog hiányozni számunkra, akinégy évtizednyi dolgos múltat tudhatott maga mögött a kisújszállási alapés középfokú oktatásban.Kiskunfélegyházán született 1934-ben. Diplomáját a TestnevelésiFőiskolán szerezte 1956-ban és még ebben az évben Gyomán kezdett eltanítani. Itt ismerte meg későbbi feleségét, aki szintén intézményünkpedagógusa volt. Házasságukból két gyermek született. 1960-ban kerültKisújszállásra, az Arany János Általános Iskolába. 1964-ben került át aMóricz Zsigmond Gimnáziumba, ahol nyugdíjazásáig, sőt azt követően issokáig és sokat dolgozott.A mások iránti megbecsülés és szeretet, aktív és nyugdíjas éveitegyaránt jellemezte. Odaadó szeretettel tudott szólni tanítványaisportsikeréről éppúgy, mint ahogy saját örömeit is szívesen osztotta megkörnyezetével. Mert ő ilyen volt, pozitivitást, optimizmust és emberségetsugárzott szinte mindenkor és mindenki felé. Sugárzó tekintettel tudottbeszélni családjáról, lányairól és unokáiról is, úgy, hogy az ebből fakadóöröme szükségszerűen átterjedt környezetére is. Kedves, joviális lényébenegyütt volt sok minden abból, ami a szeretetteljes emberi érzésekjellemzője, amitől hirtelen távozása az idén már megfosztott bennünket éscsaládját is, mérhetetlen keserűséggel itatva át érzéseinket ésgondolatainkat és hiányzó űrt keletkeztetve mindannyiunkban.Tibi bácsi nemcsak kedves és szeretetre méltó ember, hanem igazán jókolléga, kiváló edző és testnevelő tanárként is szinte etalon volt. Fontosnaktartotta, hogy diákjai értékként tekintsenek a mozgás fontosságára, hogyszeressenek és akarjanak is tenni egészséges mindennapjaikért, amibennemcsak tanár, de példakép és minta is volt számukra. Sportcsapatainaktagjai nála tanulhatták meg a küzdés fontosságát és az ehhez szükségesállhatatosságot. Ezt az életre is szóló tudást tőle kaphatták meg éshasználhatják mind a mai napig volt diákjai. Kollégaként, intézményi közösségünk nyugdíjas tagjaként is fájó leszhiánya. A legutóbbi időkig nem tudott úgy elmúlni Nagykun DiákSportviadal, Móricz vacsora vagy épp évfordulós rendezvény, hogy ne lettvolna jelen. Örült, hogy köztünk lehetett, hogy beszélgethet kicsit aszakmát jelenleg gyakorlókkal és mi is örültünk, hogy ott volt, hogymegosztotta velünk gondolatait és derűs egyénisége átragadhatott ránk.Soha nem mulasztotta el megköszönni a neki küldött üdvözleteket ésalapos ok nélkül, soha nem utasított vissza osztálytalálkozóra szólómeghívást vagy épp iskolai, közéleti rendezvényen való részvételt. MertSzabó Tibi bácsi ilyen ember volt, egyszerűséggel életbölcsességetsugárzó, szeretetet és harmóniát közvetítő, amolyan kikopófélben lévőigazi vidéki tanárember. Köszönjük példáját, a Móriczért végzett évtizedeken át tartó munkáját,s mindazt, amit mostantól már csak a tablók, az írásaival általa isgyarapított évkönyvek és a láthatatlan, de még sok éven át hatószellemisége képvisel. Tartalmas és példaadó élete minta lehet mind a ma,mind a jövő pedagógusai és testnevelői számára. Drága Tibi bácsi! Nyugodjbékében!
Tóth József főigazgató
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Demeter Ildikó tanító nénireIldikó néni az általános iskola 1-2.osztályában tanított engem.Szerintem egy gyereknek nagyonnehezek az első napok aziskolában, hiszen új helyre kellmenni, új emberekkel kelltalálkoznia. Mai napigemlékszem, milyen volt az elsőnapom. Ildikó néni már az elejénnagyon barátságos volt.Beszélgetett velünk, segített abeilleszkedésben és az egymássalvaló megismerkedésben. Sok mindenre megtanított minket: olvasni, írniés számolni. Annyira megszerettette velem az olvasást, hogykiskoromban gyakran átmentem a szomszédos könyvtárba könyveketkölcsönözni. Az órákat igyekezett érdekessé tenni. Empátiájának,gyermekszeretetének, kedvességének, felkészültségének és tudásánakköszönhetően a mai napig szeretettel gondolok rá.
Balla Orsolya

II. éves gyógypedagógus hallgató
Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged

Farkasné Szőke Katalin tanító nénire

„Csöpp üveggolyó, kis üveggolyó, azt
akarjuk, azt szeretnénk, azt kívánjuk
mind, hogy Ti és mi barátok legyünk,
játszatok velünk vidáman.” Kati nénimellett sosem unatkoztunk. Érdekesés szórakoztató órákat tartott, ezérthamar megszerettük az iskolát.Amikor látta, hogy elfáradtunk,dalokat tanított és játszott velünk.Mindig mosolygott, így nekünk is jókedvünk lett. Ha kérdéseink voltak,azokat bátran feltehettük neki, mert segítőkészen válaszolt. Amikor azelsős és másodikos éveimre gondolok, mindig eszembe jut Kati nénijószívűsége és bátorító szavai. A visszahúzódó, szűkszavú és a nyüzsgő,izgága gyerekekhez is kedvesen szólt, és nagyon jól tudta: „a gyermek

olyan szerkezet, mely utálja a spenótot, de játszani szeret.'' 

Kelemen Zsófi 12.D
Horváth Mihály Gimnázium, Szentes

Jakobiczné Kovács Andrea tanító nénireSegítőkész és lelkiismeretes tanítónk volt,neki köszönhetjük, hogy megtanultunkírni és olvasni, ismerjük a számokat, a matematikai műveleteket: az összeadást,a kivonást, a szorzótáblát, a bennfoglalást.A kötelező órák után többek között furulyaés origami szakköröket tartott nekünk,melyekkel még színesebbé tettehétköznapjainkat. Fáradtságot nemkímélve számtalan matematika- ésszavalóversenyre készített fel, aminekmindig meglett az eredménye. A kötelező iskolai tananyag mellett azéletre is tanított minket. Elindított bennünket a nagybetűs élet útján azátadott tudásával és egy hatalmas „szeretetcsomaggal”. Köszönöm, hogya tanítványa lehettem 3 éven keresztül!                                                                                      
Nagy Ibolya

profi sminkes és frizura készítő
Violet Beautyland

Kovács Sándorné Irénke tanító nénireÓvodásként nagyon vártam,hogy elkezdődjön az iskola,hiszen Irénke nénit már azovisuliból ismertem, aholnagyon megkedveltem.Örültem, mikor megtudtam,hogy ő lesz az iskolában azosztályfőnököm. Kedvestanító néniként ismertemmeg, aki mindig figyelt agyerekekre és segítőkész volt.Előfordult olyan is, amikorkicsit szigorúbban bánt velünk, de csakis a mi érdekünkben. Lelkesenlátogattam az általa tartott bábszakkört is. Szerettem iskolába járni,mivel játékosan tanította meg nekünk az alapokat. Irénke nénivel amindennapos nagy ölelések sosem maradhattak el, és amikortalálkozunk, mai napig megmaradt ez. Ő volt az egyik kedvenc tanítónénim, és a mai napig szeretettel gondolok rá. 
Losonczi Zsuzsa 12.GB

Móricz Zsigmond Református Kollégium

„Te tanítasz engem az élet ösvényére, nálad teljes az öröm” (Zsolt 16,11)

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek! Minden kezdet nehéz. Ez az örökérvényű gondolat az iskola megkezdésére is igaz. Minden év tavaszán sokszülő és gyermek áll komoly döntés előtt: „Milyen iskolát és tanítót válasszak? Mi lenne a legjobb, és ki lenne
a legideálisabb a gyermekemnek?” Életre szóló döntés ez, melyet csak az élet igazolhat. Hol fogja majd magáta legjobban érezni a gyermek? Hol tesz szert a legjobban hasznosítható tudásra? Hol fogja magát fontosnakés sikeresnek érezni? Hol találkozik olyan tanító nénivel, aki kedvességével, szeretetével, nyugalmávalmegkönnyíti az óvoda és iskola közötti átmenetet? A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany

János Általános Iskola Tagintézménye ebben a döntésben szeretne segítséget nyújtani Önöknek. Egykori és jelenlegi „aranyos” diákjaink ajánljáktanítóinkat a kedves szülőknek és gyermekeiknek.
ÍGY EMLÉKSZÜNK MI…

Elsős tanító nénik az Arany-iskolában
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Hozz egy verset! – A Magyar Kultúra Napja
a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban

Szinte lehetetlen bemutatni azt a szörnyűséget, amely a III. Birodalomhaláltáboraiban zajlott a második világháború idején. Zsidók, romák,politikai foglyok, hadifoglyok, homoszexuálisok és értelmifogyatékosok, ártatlan emberek milliói vesztették életüket a nácikkegyetlen rémtettei miatt és az ő hozzátartozóik millióinak életénhagytak ezek az események borzalmas sebeket a mai napig.  2022-remár alig maradt néhány túlélő, akik személyesen átélték aborzalmakat és néhány éven belül senki nem marad a Földön, akimesélhetne a fiatal generációknak az átélt borzalmakról, az emberigonoszságról, a történelem ezen sötét korszakáról. Ezért fontos, hogya fennmaradt dokumentumok, egy-egy áldozat tragikus sorsának és afennmaradt emlékhelyeknek a bemutatásával próbáljunk megemlékezni ezekre a rettenetes, emberiség ellen elkövetett bűntettekre,hogy soha ne ismétlődhessenek meg!A holokauszt nemzetközi emléknapját január 27-én tartjákvilágszerte. Ebből az alkalomból készült egy kis emlékkiállítás aMóricz Zsigmond Református Kollégiumban. Az emlékkiállításonleginkább a holokauszt gyermekáldozatairól emlékeztünk meg.A tanulóknak az emlékkiállítás megtekintése lehetőséget adott arra,hogy velük egykorú gyermekek tragikus sorsába nyerjenekbepillantást. Továbbá megismerkedhettek a holokauszt ideje alattnaplót író gyermekek írásaival (Anna Frank, Ecséri Lilla), illetvemegtekintették a Pintér Zoltán tanár úr által összeállítottdokumentumfilmet a holokauszt áldozatairól.
Kovács Beáta középiskolai tanár

A Móriczban hosszú évek óta nagyhangsúlyt fektetünk a diákok pénzügyitudatosságának, kultúrájának fejlesztésére.Nemcsak a gazdasági tantárgyakat tanulókesetén tartjuk ezt fontosnak. Sőt, azokesetén igazán érdekes, akik a mindennapioktatásuk során nem kapnak e téreninformációkat, képzést. A kezdetek ótarészt veszünk a Pénz7 eseményein. Ezt arendezvényt a Pénziránytű Alapítvány szervezi meg hazánkban,csatlakozva az Európa-szerte zajló European Money Week-hez.Emellett rengeteg versenyre is benevezünk diákjainkkal, ahol ugyankisebb csoportokban, de mélyebb ismeretekre is szert tehetnek.A Pénziránytű Alapítvány a Mastercarddal együttműködésben útjáraindította országos Bázisiskola Programját, melynek keretében azország hat régiójában ingyenes, pénzügyi tudatosságot fejlesztőfoglalkozások és modern tanárképzés várja az általános- ésközépiskolás diákcsoportokat és a pedagógusokat.A program keretében az előző tanévben elkészültek a Pénzügyi TudásOtthona tantermek a Pénziránytű Bázisiskola pályázat nyertesiskoláiban, az Alapítvány felkészítette a bázisiskolák trénereit éskipróbálásra kerültek az Alapítvány által fejlesztettélménytananyagok is.A Pénziránytű Bázisiskola Program fő célja, hogy a pénzügyi nevelésmodern eszköztárát minél több diák számára elérhetővé tegye azáltal,hogy a diákok lakhelyéhez közel is lehetőséget teremt a mindennapipénzügyi tudáshoz szükséges ismeretek elsajátítására. A bázisiskolák Pénzügyi Tudás Otthona tantermeiben érdekesfoglalkozások várják a pénzügyi tervezés és korszerű pénzkezelésiránt érdeklődő diákcsoportokat. A pénzügyi nevelésre nyitotttanárok pedig ingyenes, akkreditált, szakmai és módszertani képzéstis kaphatnak. Iskolánkban is kialakításra került egy ilyen tanterem,mely a pénzügyi tudatosságot bemutató tablókon túl korszerűoktatástechnikai eszközökkel is felszerelésre került.Pedagógusainkat a Pénziránytű Alapítvány készítette föl, hogy minélinteraktívabb, élménypedagógiai módszerekkel átszőtt, digitáliseszközökkel támogatott foglalkozásokat tarthassunk kisebbek-nagyobbak számára egyaránt.A foglalkozások több szempontból is differenciáltak. Az általánosiskolás 7-8. osztályosok korszerű pénzkezelés, illetve költségvetéstémakörben szerezhetnek naprakész ismereteket játékoskörülmények között. A középiskolások korszerű pénzkezelés és
pénzügyi tervezés témakörökben ismerhetik meg az őket körülvevőpénzügyi-gazdasági környezetet. Mindkét korosztály mindentémakörében lehetőség van 45 vagy 90 perces foglalkozásokon valórészvételre.Intézményünk szívesen áll minden helyi és környékbeli általánosiskola rendelkezésére, amennyiben igénybe szeretnék venni aprogram ez irányú szolgáltatását. A foglalkozások ingyenesek; előreegyeztetett időpontokban várjuk szeretettel a tanulókat! Részben eprogram is indukálta azt, hogy e tanév második félévében iskolánk,általános iskolás korú diákok számára a pénzügyi tudatossághozkapcsolódó vetélkedőt hirdet, melyre várjuk az ország általánosiskolásainak jelentkezését. A verseny három fordulós, melynekmeghirdetéséhez a Református Pedagógiai Intézet is támogatástnyújt.Köszönjük a Pénziránytű Alapítvány program megvalósításáhoznyújtott támogatását.

Ozsvát Márta iskolai koordinátor

A magyar kultúra napjaalkalmából 2022. január 24-én aMóricz Zsigmond ReformátusKollégium Hozz egy verset (vagykettőt) címmel irodalmidélutánt rendezett az iskolakönyvtárában. A rendezvénycélja, hogy a résztvevő diákok,tanárok segítségével minél többmagyar költő versétmegszólaltassák, ezzel isbemutatva a magyar kultúra,ezen belül is a magyar költészetkimeríthetetlen kincsestárát.Tóth József főigazgatómegnyitója után természetesenKölcsey Ferenc Himnusz című örökbecsű költeménye hangzott el.Ezután összesen harminchat mű került felolvasásra. Tizenkét tanár éstizenhét diák hozta el, mutatta be kedvenc magyar versét.A bemutatott költők között kiemelt helyen szerepelt József Attila ésAdy Endre, de Juhász Gyula, Tóth Árpád, Radnóti Miklós, Petőfi Sándor,Szabó Lőrinc, Dsida Jenő, Vörösmarty Mihály, Arany János, CsokonaiVitéz Mihály, Szabó Magda, Nagy László, Végh György, Laczkfi János,illetve Reményik Sándor alkotását is hallhatták. A tapson kívül mindenversmondó egy-egy idézettel ellátott csokoládét és egy az eseményreemlékeztető könyvjelzőt kapott.A verses irodalmi délután először került megrendezésre azintézményben, de a szervezők, a résztvevő tanárok, diákok szeretnék,ha hagyománnyá válna a későbbiekben. Hiszen mindenki jól éreztemagát és bebizonyosodott, hogy a versek igenis közel hozzákegymáshoz az embereket, ez pedig a mai rohanó világunkban igenfontos.
Subicz Zsuzsanna középiskolai tanár

Auschwitz gyermekei emlékkiállítás

Pénziránytű Bázisiskola Program
a Móriczban
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A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola hírei2021. október 1-jén Zenei Világnapot tartottunk a BaptistaImaházban. Nagyon örültünk annak, hogy hosszú idő után előszörtalálkozhattunk személyesen a közönséggel. A koncerten iskolánktanárai színvonalas műsorszámokkal léptek színpadra. Az előadásegyik különlegessége az volt, hogy pedagógusaink közül többen sajátszerzeményüket adták elő.Kiss Violetta gordonka szakos növendékünk a 2021. november 26-ánonline módon megrendezett, VIII. Országos Bihari János Hegedű-,
Gordonka- és Vonós Kamarazenei Fesztiválon, ezüst minősítéstkapott. Felkészítő tanára Bögös Gabriella Hanna. Zongoránközreműködött Orosz Balázs.A 2021. november 23-ára tervezett Baptista Művészeti Napokkisújszállási rendezvényét a járványügyi helyzet miatt idén is onlineformában rendeztük meg. A médiamegjelenést az adventi ünnepkörhözkapcsoltuk. A kisújszállási intézmények és a Baptista Gyülekezet közösprogramját ebben az évben is iskolánk szervezete és koordinálta.A baptista hitélet és a művészetek kapcsolatáról szóló beszélgetéseketSzász Veronika területi oktatási igazgató asszony vezette.Közreműködött: a NABOK Kossuth Lajos Általános Iskola és Kollégium

Tagintézményének kórusa, a Városi Vonószenekar, a Baptista AlapfokúMűvészeti Iskola, a NABOK Illéssy Sándor Technikum és SzakképzőIskola Tagintézménye, a Baptista Gyülekezet zenekara. A felvételt mégszínesebbé tette kollégáink, Bögösné Szász Edit és Bolgovics Gergőfestményeiből összeállított digitális tárlat. A zenei és prózai anyagokfelvételében Kiss Anita, Bögös Jenő és Szász Imre nyújtott segítséget.Iskolánk pedagógusa, Bögös Gabriella Hanna kimagaslózenepedagógiai munkássága és eredményei elismeréséül „2020 Fiatal
Baptista Művésztanára” kitüntetésben részesült. Kollégánk, aMagyarországi Baptista Egyház vezetősége által adományozott díjat – aBaptista Művészeti Napok programsorozat keretén belül – 2021.november 27-én, a Magyar Tudományos Akadémián vehette át.A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ elnöksége Minden Tisztelet Érmet
adományozott Kovács Éva Editnek, iskolánk gazdaságiügyintézőjének. A díjátadó ünnepségre 2021. december 21-énPákozdon, a Baptista Szeretetszolgálat Logisztikai Központjában kerültsor.

Kéki-Széplaki Edit igazgató

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat ez évjanuár 31-én hirdette meg a „Keressük Jász-Nagykun-Szolnok megye tortáját!” versenyt. Profi és amatőrcukrászok, háziasszonyok is indulhattak a pályázaton.A több mint 70 édesség közül az amatőr, menteskategóriában városunk lakója, Székely Gabriella tortájaa „Nagykunság rizses almás csodája” 3. helyezést ért el. A 4 gyermekes édesanya, Gabriella két tortávalnevezett a versenyre, melyek különlegessége, hogy főalapanyaga a rizs – természetesen a Nagykun rizs volt.Városunk címere, az azt körülölelő ibolyák és arizskalász is ehető cukrászati alapanyagokfelhasználásával készült kézműves alkotás, épp úgy,mint a díjnyertes finomság.Ez úton is gratulálunk és köszönjük, hogy képviseltevárosunkat a gasztronómiai versenyen!

Bögös Gabriella Hanna kimagasló zenepedagógiai munkássága
és eredményei elismeréséül „2020 Fiatal Baptista Művésztanára”

kitüntetésben részesült

A 3. helyezést hozó Nagykunság
rizses almás csodája

A Kisújszállás értékeit bemutató 
különleges torta

A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ elnöksége
Minden Tisztelet Érmet adományozott Kovács Éva Editnek

„Kisújszállás körül van ibolyával…”
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Mozgalmas évzárás, eredményekben és több sikerben gazdag január

Magyar Ifjúsági Robot Kupa 2022 Budapest 

Az Adventi időszak lezárá-saként december 17-én, aRendezvénytéren találkozotta Baptista SzeretetszolgálatEJSZ fenntartásában lévőintézmények tanulóinak, pe-dagógusainak és munkatár-sainak népes tábora, hogyegyütt ünnepeljük meg aMessiás, a Megváltó érkezé-sét. A már 16-án felállított fe-nyő várta a 17-én délután ér-kező gyermeksereget, hogykarácsonyfává varázsolják akorábbi napokon készítettajándékokkal, díszekkel. Ez aközös ünnep alkalmas volt arra, hogy kicsit önmagunk és egymás feléfordulva készüljünk egyik legnagyobb keresztyén ünnepünkre. Senkisem ment el üres kézzel, ajándékok várták a kicsiket és nagyokategyaránt, de talán ebben az időszakban a legnagyobb ajándék egy-egy szívből jövő mosoly és ölelés. A téli szünet előtti héten (2021. december 16.) rendezték meg aTorna Diákolimpia megyei döntőjét, melyen iskolánk is képviseltettemagát. A gyerekek III-IV. korcsportban versenyeztek. Mivel a döntőtiskolánk tanulói sikeresen megnyerték, így a csapat továbbjutottaz országos elődöntőre! 

Egyéni eredmények: I. helyezett: Kincs Viktor (7.c), II. helyezett:Milák Zoltán (8.a), III. helyezett: Farkas Róbert (7.c), IV. helyezett:Rácz Márk (7.c), V. helyezett: László Csaba (7.c). Felkészítő: KirályZoltán testnevelő. Külön megtiszteltetés iskolánk számára, hogytestnevelőnket a bizottság felkérte pontozóbírónak, így a rendezvénysorán nem csak edzőként, hanem pontozóbíróként is jelen volt.A 2021-es év utolsó Iskolanyitogató foglalkozásán az ügyességipályák és egyéb akadályok leküzdése volt a kicsik feladata, melyetnagy örömmel végeztek.Beköszöntött az új év, de a régi, megszokott rend szerint folytatódikaz ovisok részére a foglalkozásaink sora. A 2022-es évben isfolytatjuk rendhagyó tanóráinkat. A 4.c környezet órán testközelbenismerkedett a háziállatokkal, etették, simogatták őket, megis-merkedtek a gondozásukkal, a keltetés folyamatával, láttak tyúkottojást tojni és nem utolsó sorbanfinom házi készítésű hurkát,kolbászt, főtt fürjtojást, kecske-sajt-krémet, birsalmasajtot ésgyümölcsteát kóstoltak. Nagyonköszönjük Csikiné Szabó Mag-dolna Adriennek a kedvesvendéglátást!Januárban hóemberépítő ver-senyt szerveztünk, melyet PardiMárton és testvére – aki a Sásastóúti óvodába jár – nyerte meg ésvehette át megérdemelt jutalmát.A Nagykun Baptista OktatásiKözpontban arra törekszünk,hogy naponta élményekkel teletérjenek haza kisdiákjaink. Ehheza sport, a zene, a rendhagyótanórák, a szakkörök különleges légköre és szervezése biztosítja azalapot. Mindez azonban a tanító és tanár kollégák nélkül nem jönnelétre. Hálásan köszönöm a kollégák munkáját!
„... mert Kossuthosnak lenni jó!” 

Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes

Iskolánk tanulója, Szél Nikolett a Baptista Szeretetszolgálat országos válogatottrobotika csapatának tagjaként 2022. január 23-án részt vett a „Magyar IfjúságiRobot Kupa 2022 Budapest” nemzeti minősítő versenyen, amely az Entrycsapatok számára az European RoboCup Junior 2022 (Portugália) Európa-bajnokság kvalifikációs megmérettetése volt. A Rescue Line Entry és Rescue Maze Entry kategóriákat hibátlan futamokkal,maximális pontszámmal megnyerve csapatuk kvalifikálta magát az EURCJ2022Európa-bajnokságra. A Rescue robotok katasztrófaszimulációs helyzetekben,kizárólag szenzorjaikra és programozásukra hagyatkozva mentenek áldozatokat.A csapat felkészítője, mentora Abán Csaba, a Baptista Pedagógiai Intézetmunkatársa. Részletes beszámoló itt olvasható: 
https://baptistaoktatas.hu/magyar-ifjusagi-robot-

kupa-2022-budapest Szél Nikolett tanuló és Abán Csaba, a csapat mentora

A Torna Diákolimpia résztvevői felkészítő tanárukkal

Pardi Márton és testvére
a hóemberépítő verseny nyertesei
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Hírek az Illéssyből Gratulálunk!

Töltse le okostelefonjára
a város applikációját:

Kisújszállás Önkormányzat.
Letölthető a Play Áruházból és az App Store-ból.

Cipősdoboz-akció – ÚjratöltveMint évek óta mindig, ezúttal is bekapcsolódtunk a BaptistaSzeretetszolgálat Cipősdoboz-akciójába, de a hagyományoktóleltérően úgy döntöttünk, hogy a közösségünk által összeállítottajándékcsomagokat a saját, rászoruló tanulóink között osztjuk szét.A közösen összeállított 60 csomag mellé fenntartónk további 20szeretetcsomagját is odatehettük, így nem kevesebb, mint 80diákunknak sikerült örömteli meglepetést okozni karácsony előtt. 
Marie Curie nyomábanAz első félév során több érdekes, látványos bemutatókkal tarkítottprogramon, tanulmányi kiránduláson vehettek részt érdeklődőtanulóink a Marie Curie nyomában címmel meghirdetett (NTP-KTK-20-B-0009 kódjelű) pályázat keretében. A tanulók aktív részeseivoltak a tevékenységeknek. Bemutatókat tartottak, ezekrőlfényképeket és videófelvételeket készítettek, melyekneka szerkesztését is ők végezték. 

Siker súlyemelésbenKun Nándor, 10. osztályos tanulónk újabb kiemelkedő eredményt értel súlyemelésben. A Biharnagybajomban rendezett területisúlyemelő versenyen I. helyen végzett a 102+ súlycsoportban. EdzőjeSzabolcsi Károly, a Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő SE elnöke.
Erasmus+ utazás FranciaországbanNovember hónapban két vendéglátásszervező tanulónk egyErasmus+ nyertes pályázatnak köszönhetően Franciaországbantölthette szakmai gyakorlatát. Munkájukat három szintéren végezték,első héten a szállásuk konyháján készítettek hideg előételeket, majda diáktársaikra főztek, a harmadik és negyedik héten pedig aParisNice nevű étteremben dolgoztak. Kint tartózkodásuk idején soknevezetességet is megnéztek: Párizsban az Eiffel-tornyot, a NotreDame-ot, Napóleon sírját, a Louvre-ban a híres Mona Lisa-t, deeljutottak Nizzába, a francia Riviérára, Monacoba, Versailles-ba ésDisneylandbe is.

Toldi Attila igazgató

Januárban két, igazán szép kort megélt kisújszállási lakost is
köszönthettünk születésnapjuk alkalmából. Oláh Mihályné Daku
Emília január 3-án töltötte be életének 95. évét. A különleges
alkalomból az önkormányzat is köszöntötte, az ajándékcsomagot Dr.
Kovács Tibor alpolgármester, a miniszterelnök által aláírt
emléklapot Dr. Szél András aljegyző nyújtotta át. Emike néni mögött
hosszú élet van, sokat megélt már. Élete nagy részében háztartásbeli
volt, férjével földműveléssel és állattartással is foglalkoztak.
Mindennapjaiban szerető családja, gyermekei és unokái veszik körül.
Ezúton is kívánunk neki további, békességben és egészségben
eltöltött éveket!                                                                                     

Szász Jánosné Baranya Róza január 23-án töltötte be 90. életévét.
Ez alkalomból a városvezetés nevében dr. Kovács Tibor
alpolgármester, valamint dr. Szél András aljegyző köszöntötték. Jó
hangulatú beszélgetés közben elevenítették fel a múltat. Róza néni
nyugdíjba vonulása előtt évekig a TSZ-ben dolgozott, mezőgazdasági
munkákkal foglalkozott. Jó egészségnek örvend, amit mi sem bizonyít
jobban, minthogy saját magát látja el, főz magának, gyakran jár ki a
kertbe. A mai napig szerető család veszi körül. További boldog,
egészségben és szeretetben eltöltött éveket kívánunk!

(Szerk.)

Folytatódnak az oltási akciónapokFebruárban továbbra is előzetes időpontfoglalás nélkül és helyszíniregisztrációval lehet felvenni az oltást. Kiemelten várják azoltatlanokat és azokat is, akik már 4 hónapnál régebben kapták mega korábbi oltásukat. A központi oltópontokon továbbra is öt vakcinaközül lehet választani.                                                                           (Szerk.)
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Karácsony MárialakánAdvent utolsó vasárnapján, amikor már kigyúltak az ünnepi fények,indítottam útjára azt a 25 karácsonyi ajándékcsomagot, melyet aválasztókörzetemben lakó többgyermekes családoknak, a külvilágtólelzártan élő beteg kisfiú családjának és a Márialakán élőknekkészítettem.  A szeretettel megtöltött ajándékcsomagok a tartósélelmiszerek mellett tartalmaztak 2022-es Nagykun Kalendáriumot,ruhaneműt, játékot, és mesekönyvet.A Márialakán élők ebben az évben is készültek meglepetéssel. Bányai Évaés Juhász Kata kézműves mesterektől saját kezűleg készített gyönyörűkerámiakészletet, kerámia faliórát és karácsonyi mécsestartót kaptamajándékba. Köszönöm nekik és köszönetet mondok mindenkinek, akiadományával hozzájárult az ajándékcsomagok összeállításához.
Demeter Jánosné települési képviselő

Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. a Béres Erdészeti Szolgáltató
Kft.-t bízza meg  Kisújszállás területén végzendő gallyazási,
nyiladéktisztítási és fakivágási munkákkal. A munkákat
várhatóan 2022. február 7-től kezdi meg a Kft.Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. felhívja az ellátási területén lévőingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérlőket – ideértve atermészetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket,önkormányzatokat – a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonságiövezetet 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. Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. a jelenfelhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2)bekezdése, 133. § (3) bekezdése, 137. §-a, illetve a villamos művek,valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonságiövezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet alapján teszi közzé.A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagymás növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha végleges kifejlettállapotában- 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,- 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,- 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebbhelyzetében 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 teljesnövényzetet az ingatlantulajdonosnak – mint egyben a növényzettulajdonosának – 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 azingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni. Avezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjékfel, hogy hol nem felel meg a növényzet mérete, magassága a jogszabályielőírásoknak, az éves növekedést is figyelembe véve, és ennekmegfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyébnövényzet gallyazása, eltávolítása előtt – az élet-, baleset- ésvagyonbiztonság érdekében – egyeztessék az elvégzendő feladatokat ésazok végrehajtási feltételeit az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.területileg illetékes szervezeti egységével!Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a
feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az OPUS
TITÁSZ Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges
feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetért,
károkért felelősséget az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. nem
vállal.Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. régióközpont címe, elérhetősége:

Szolnoki régióközpont, 5000 Szolnok, Verseghy u. 3.
Telefon: (56) 506-131Amennyiben az ingatlantulajdonos e felhívás megjelenésétől számított15 munkanapon belül nem jelenti be az OPUS TITÁSZ Áramhálózati

Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezettisztántartását elvégzi, vagy a bejelentését is elmulasztja és atisztántartási munkát sem végzi el, úgy az OPUS TITÁSZ
Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a
munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni!Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinekérdeke az, hogy a lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátásminősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt nezavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények általelőidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajtáktelepítését és megtartását javasoljuk. Együttműködésüket köszönjük.

OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt.

Figyelem! Az OPUS TITÁSZ Áramhálózati Zrt. gallyazási munkákat végez
a villamos hálózatok környezetének tisztántartására
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Előzetes a Könyvtárból

Kisújszállás – érték a kunok földjén
kvízjáték

Hála és köszönet!A Jessi és Társai Alapítvány immár 5 évesegíti a térségben élő sérülteket. Éventetöbb millió forint értékű adománytjuttatunk el a karcagi Gólyafészek Otthon150 lakójának, illetve a városunkban élőnehéz sorsú fogyatékkal élőknek. 2021. apandémia által terhelt év volt aműködésünkben, így óriási hálával ésköszönettel tartozunk támogatóinknak.Évek óta rendszeresen adományozóink mellé csatlakoztak újadakozók is. Köszönet a CO-OP Star Zrt.-nek, a kisújszállási COOPABC dolgozóinak, a Kisúj Étteremnek, a KUNSZÖV Kft.-nek, a PingvinPatikának, a Szalay Könyveknek, a Zöldy Gyógyszertárnak, a MóriczZsigmond Református Kollégiumnak, az Arany János ÁltalánosIskola Tagintézmény pedagógusainak, a Tisza-tavi KeresztyénPolgári Körnek, a Vigadó Cukrászdának, a PRIMOIL növényolajüzemtulajdonosainak. Hálával gondolunk a kispesti Kós Károly ÁltalánosIskola tanulóira, pedagógusaira. Köszönjük a sok-sok egyénitámogatónknak az önzetlen segítséget, közülük kiemelten CsutoraZsoltnak, Czékus Mónikának, Horváth Róbertnek, Herczeg Jánosnak,Rab Juditnak, Burai Tamásnak.2022-ben is folytatjuk tevékenységünket! Örömünkre szolgálnaönt is támogatóink sorába tudni! Megtalálnak bennünket awww.jessiestarsai.hu , a www.facebook/jessiestarsai oldalakon. Hamég nem döntötte el adója 1%-a hová kerüljön, alapítványunk is egylehetőség, ezzel is részt vehet az önálló életre képtelentámogatottjaink életének jobbá tételében. Adószámunk: 18874974-1-16.
Jessi és Társai Alapítvány

2022. március 25. 17 óra
Paszternák Attiláné festmény-kiállításának megnyitójaa Galéria Könyvtárban

2022. április 4. 15 óraA Magyar Kultúra Napja alkalmából hirdetett
Versíró verseny középiskolások részére eredményhirdetése

2022. április 4-7.
Költészet napi versmondó versenyekÁprilis 4. 15.30:   középiskolás, felnőtt kategóriaÁprilis 5. 15.00:   1-2. osztályosokÁprilis 6. 15.00:   3-4. osztályosokÁprilis 7. 10.00:   óvodásokÁprilis 7. 15.00:   felső tagozatosokRendezvényeinkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Arany János Városi Könyvtár

Kedves Játékosok!Köszönjük, hogy ilyen sokan nyomon követik játékunkat és hétrőlhétre egyre többen töltik idejüket a Helyi Értéktár egy-egykiemelkedő darabjához tartozó helyismereti kérdésekmegválaszolásával. Túl a hétfordulós kvíz felén, ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy akövetkező fordulókat – az eddigiekhez hasonlóan –, a könyvtárfacebook oldalán, e-mailben vagy személyesen a könyvtárban tudjákelérni az alábbi időpontokban:4. forduló átvehető: február 2.;     leadási határidő: február 11.5. forduló átvehető: február 11.;   leadási határidő: február 21.6. forduló átvehető: február 21.;   leadási határidő: március 2.7. forduló átvehető: március 2.;    leadási határidő: március 11.A fordulónként három 5.000 Ft-os SPAR vásárlási utalványsorsolására – melyen az adott kérdéssort hibátlanul kitöltőkindulnak  –, ahogyan eddig is, a leadási határidőt követő napon kerülsor. Ennek eredményét a facebook-oldalunkon jelenítjük meg,valamint a nyertesek telefonon is értesítést kapnak. A fődíj, az 1 db45.000 Ft-os SPAR vásárlási utalvány sorsolására (melyre azokesélyesek, akik mind a hét fordulót hibátlanul töltötték ki), március16-án kerül sor.Reméljük, Értéktár kvízünk további fordulóinak kérdéseit is szívesenkitöltik, játszanak velünk tovább!
Arany János Városi Könyvtár

Kunhímzés
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A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATABővebb információ, jegyrendelés: 59/328-083/1,   info@vigadokisuj.hu, www.vigadokisuj.hu,  valamint a Vigadó facebook profilja (facebook.com/vigadokisuj)

2022. február 17. (csütörtök) 18 óra Vigadó
A FALU ROSSZA – a Déryné Társulat vígjátéka

Bátki Tercsi és Feledi Lajos esküvőjétől hangos a falu. Hangos az ifjú pár
– szerelmi évődéstől és civódástól, hangos az örömapa, hangos a násznép,
hangos, aki örül… és az is, aki nem.  Hiszen nem is olyan váratlanul, de
mindenképpen hívatlanul megjelenik a falu rossza, a méltán hírhedt
Göndör Sándor, a menyasszony volt szerelme, kinek célja nem csekélyebb,
minthogy meghiúsítsa az esküvőt. Nem is rossz ő igazán, csak módfelett
csalódott, és ennek megfelelő mértékben – de leginkább mértéktelenül –
részeg is. Ez a tünetegyüttes épp elég ahhoz, hogy kellőképpen kételkedni
tudjon abban, hogy a lány mást is szerethet rajta kívül.

Így, vagy úgy, de mindenre fény derül... Szerelem, ármány, boroshordó,
kés, pisztoly, zongora, ásó, kapa, nagyharang – a cél minden eszközt
szentesít, hiszen itt senki sem most jött le a falvédőről.FELEDI GÁSPÁR, a falu bírája: Széplaky GézaLAJOS, a fia: Havasi PéterBORISKA, a lánya: Tarpai ViktóriaBÁTKI TERCSI, árva leány, Feledi gyámságában: Vas Judit GigiJÓSKA, mindenre kész béreslegény Feledinél: Horváth MárkGÖNDÖR SÁNDOR, a falu rossza (azt beszélik…): Dánielfy GergelyFINUM RÓZSI, heves vérű menyecske: Szemerédi BernadettGONOSZ PISTA, becsületes orgonista(becstelen ügyletekkel): Kárpáti BarnabásCSENDBIZTOS, hivatása teljes tudatában: Janka BarnabásZENÉSZ, ha kell, ha nem: Habodász IstvánA belépés díjtalan.Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.Február 22-től a VIGADÓ SÁRKÁNYVÁRBAN

KUNCOGÓ – játékos mozgásfejlesztő foglalkozásokIdőpont: február 22-től minden kedden 10 órától 10 alkalmas, zenés,énekes foglalkozások a 0-3 éves korosztály számára. Ölbeli játékok,mondókák, táncos elemek. A foglalkozásokat Tatárné Nagy Ágneskonduktor-óvodapedagógus vezeti. Jelentkezés: tatarnenagyagnes@gmail.com A programra a Karcagi kistérség közösségi fejlesztése( TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006)pályázati program keretében kerül sor.2022. március 5. (szombat) 19 óra Vigadó
KONZISOK KONCERTJE  a Térzene Program keretébenA Baptista Alapfokú Művészeti Iskolaegykori növendékeinek hangversenyeA belépés díjtalan.Együttműködő partnerünk: Baptista Alapfokú Művészeti Iskola2022. március 9. (szerda) 19 óra Vigadó

DUMASZÍNHÁZ
Történjen bármi – KŐHALMI ZOLTÁN önálló estjeBelépőjegy kapható a VigadóbanOnline: dumaszinhaz.jegy.hu/ticketsearch/city/kisujszallas

Már az ősember is mesélt történeteket a tűz mellett ülve a barlangban.
Az élmény azóta is az ösztöneinkben van, de ötezer évvel ezelőtt nem
lett volna ennyire komfortos az élmény. Kőhalmi Zoltán önálló estjén a
nézők székeken ülhetnek, van ajtó és nem mamutagyarral kell fizetni.

Mi történt azóta a történetekkel? Mit keres a palotás az iskolai Pán
Péter musicalben? Milyen messziről látszik az Üveghegy? Melyik a világ
legfélelmetesebb filmje, és miért nem felejti el soha az, aki nem látta?
Ebből az előadásból minden kiderül, történjen bármi.2022. március 11. (péntek) 18 óra Vigadó 

NŐNAPI OPERETT – és OPERAGÁLA
IVÁN ILDIKÓ, HRUBY EDIT és növendékeik hangversenyeKözreműködnek: Bede Blanka, Csejtei-Varga Júlia,Sándor Eszter, Szilágyi Szilvia, Takács Lilla.A belépés díjtalan, helyre szóló belépő átvehető a Vigadóban.

A hangverseny a Térzene Program keretében valósul meg.2022. március 18-tól minden pénteken, egészen június 24-ig
TÉRZENE A ZENEPAVILONNÁL Albinoni Kamarazenekar, Szimfonik Harsona Együttes, SzivárványCiterazenekar, Class Folk Jazz, Bordó Sárkány Régizene Rend,  CSIMIFúvószenekara, 48-as Olvasókör népdalkörei, BAMI népi ének szaka,Debreceni Szaxofonegyüttes, Phoenix Vegyeskar, Városi Vonós-zenekar, Zűrös Banda, Resonare Duo2022. március 19. (szombat) Vigadó 

KOWALSKY MEG A VEGA koncert A Kowalsky meg a Vega 20 éves fennállásának ünnepi turnéjaklubkoncertekkel indul. A zenekar végig járja  az ország azonkoncerthelyszíneit, ahonnan elindultak.Jegyek elővételben online:
https://tixa.hu/KmaV_20220319_KisujszallasEmeleti ülőjegyek a Vigadóban kaphatók.A koncert a hatályos egészségügyi szabályokfigyelembe vételével látogatható2022. március 30. (szerda) 19 óra Vigadó

SZEXPEDÍCIÓ 
A SZEXPEDÍCIÓ egy tabutémát feszegető vígjáték. Mi történik, ha egy
amúgy jól működő kapcsolatból eltűnik a szex? Vége lesz vagy még
megmenthető? A női lapok tanúsága szerint rengeteg hosszabb ideje
együtt élő pár/házaspár küzd ezzel a problémával, de ezek a párok
annyira kínosnak érzik a dolgot, hogy még egymással se beszélnek róla,
nemhogy tegyenek is valamit a helyzet megváltoztatásáért. Hacsak
egyikük nem veszi a bátorságot és kapcsolatmentő szexterápiára hívja
párját egy szállodai szobába....Szereplők: HEGYI BARBARA, SERES ZOLTÁNBelépő: 3500 Ft, amely kapható a Vigadóban,valamint online a jegy.hu oldalon  

ÁPRILISI ELŐZETESIdőpont: egyeztetés alatt
URBAN VERBUNK: RÓZSA STORY

Az új magyar táncstílust képviselő Urban Verbunk egyedülálló
módon eleveníti meg a  betyárkirály, Rózsa Sándor történetét.Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.Április 29. (péntek) 18 óra 

Huszka Jenő-Martos Ferenc: LILI BÁRÓNŐA Pesti Művész Színház operett előadás, két felvonásban 
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A VIGADÓ MOZI MŰSORAJegyfoglalás: személyesen a Vigadó nyitvatartási idejében, vagy telefonon: 59/328-083, 30/376-0220Jegyvásárlás a Vigadó nyitva tartási idejében. Jegyárak: 1200 Ft (2D),  1500 Ft (3D)

SZAUNAPROGRAMOK FEBRUÁRBAN 2022 februárjában is minden szerdán, péntekenés szombaton várjuk a szaunázni vágyókat!

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 SZAKRENDELÉSEINEK
időpontja 2022 februárjában

Dr. Gyányi Margit fizioterápiás orvos minden héten hétfőn,kedden és szerdán 6:30-tól 12:30-ig rendel. 
Dr. Kiss Egon ultrahang diagnosztikai rendelései2022. február 7., 2022. február 14.

A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása: hétköznapokon 7:30 - 16:00
TB-pénztár nyitva tartása:hétköznapokon 7:30 - 15:30Időpontkérés szakrendeléseinkre KIZÁRÓLAG telefonon(59/887-712) lehetséges az alábbi időpontokban:hétfő-kedd-szerda és péntek: 8-11 óra között,csütörtök: 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! Elérhetőségeink:5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 8-12.   +36 59 887 711E-mail: kumania@kumania.huwww.kumania.hu

Február 18.péntek 18.30
Moonfall (12)amerikaikandai-kínaifantasztikusakciófilm

Február 19.szombat 16.00
Halál

a Níluson (12)amerikai krimi-dráma
Február 19.szombat 19.00

Moonfall (12)amerikai-kandai-kínai fantasztikusakciófilm
Február 24.csütörtök 18.30

Halál
a Níluson (12)amerikai krimi-dráma

Február 25.péntek 18.30
Vegyél el (12)amerikairomantikus vígjátékFebruár 26.szombat 16.00
Vegyél el (12)

Február 26.szombat 19.00
Uncharted (12)amerikai akciófilm,kalandfilm

KUMÁNIA



16. oldal Kisbíró 2022. február 5.

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. március 5-én,
szombaton jelenik meg. Lapzárta 2022. február 25-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: 2022. február 3.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2022. 03. 03-án, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit


