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KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Április 3-án választott az ország2022. április 3-án az országgyűlési választás és országos népszavazás napjára ébredtünk. Ezúton is szeretnék köszönetet mondanimindazoknak, akik éltek állampolgári jogukkal és szavaztak. Köszönöm a Kisújszállási Helyi Választási Iroda és a szavazókörök tagjainakmunkáját, a technikai feladatokat ellátók és a választás lebonyolításában résztvevők közreműködését. A választáson városunkban is azországoshoz hasonló eredmények születtek, magas részvételi aránnyal. A helyi választók 64,43 százaléka ment el szavazni. Hírlevelünkben azországos, a választókerületünkre, benne a városunkra vonatkozó legfontosabb számadatokat közöljük. 
Kecze István polgármester

(Az adatok a 98,97%-os
feldolgozottságot tükrözik.)

(Forrás: https://vtr.valasztas.hu/ogy2022)

Az Országgyűlés összetétele

Országos részvételi adatok

Országos listák eredményei

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei részvételi adatok

Jelölő szervezet Megszerzett
mandátumok Szavazatok Erdemény

FIDESZ-KDNP 48 2 868 587 54,18%
DK-JOBBIK-MOMENTUM-
MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 37 1 811 593 34,22%
MI HAZÁNK 7 319 484 6,03%
MKKP 0 170 396 3,22%
MEMO 0 56 289 1,06%
NORMÁLIS PÁRT 0 38 150 0,72%
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H í r e k ,  p r o g r a m o k ,  a k t u a l i t á s o k :  w w w . k i s u j s z a l l a s . h u

Tájékoztató adatok Jász-Nagykun-Szolnok megye 03. számú
egyéni választókerület (Karcag) eredményéről

Kisújszállási részvételi adatok

Kisújszállás Város Önkormányzata az EurópaiUnió és a magyar állam által nyújtott 520 millióforint vissza nem térítendő támogatásával aSzéchenyi 2020 program keretébenmegvalósította egy új, 4 csoportszobás bölcsődeépítését. Az intézmény Csukás István meséjénekfőhőse után, a Pom Pom Városi Bölcsőde nevetkapta. Átadására 2022. március 26-ánünnepélyes keretek között került sor. Azünnepségen Kecze István polgármesterköszöntötte a jelenlévőket, majd Dr. Beneda Attilacsaládpolitikáért felelős helyettes államtitkárszólalt fel. F. Kovács Sándor országgyűlésiképviselő és Hubai Imre, a Jász-Nagykun-SzolnokMegyei Közgyűlés elnöke ünnepi beszédétkövetően jelképes kulcsátadás következett, melysorán Kecze István polgármester csokoládévalborított kulcsot adott át Horváthné Szabó Editbölcsődevezetőnek. Az ünnepi szalagátvágásután az érdeklődők megtekinthették,körbejárhatták az új bölcsőde épületét. 
(Szerk.)

Átadtuk a POM POM Városi Bölcsődét

Névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a feldolgozott szavazókörökben: 8 440 főMegjelent összesen: 5 438 fő (64,43%)Nem jelent meg: 3 002 fő (35,57%)

A jelölt neve Jelölő szervezet(ek) Kapott érvényes szavazat %F. Kovács Sándor FIDESZ-KDNP 28 894 65,28%Dr. Lukács László György DK-JOBBIK-MOMENTUM-MSZP-LMP-PÁRBESZÉD 12 447 28,12%Somlyai Róbert MI HAZÁNK 2 291 5,18%Halmi Bálint Ferenc MEMO 427 0,96%Nagy József MUNKÁSPÁRT-ISZOMM 206 0,47%Kovács Kinga NORMÁLIS PÁRT Nyilvántartásba vétel elutasítva, törölve
Jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma összesen: 44 265 100%
Mandátumot szerzett: F. Kovács Sándor FIDESZ-KDNP

Szavazókör Választópolgárok száma Megjelent Nem jelent meg001. számú szavazókör 1 072 726 (67,72%) 346 (32,28%)002. számú szavazókör 1 071 659 (61,53%) 412 (38,47%)003. számú szavazókör 1 201 732 (60,95%) 469 (39,05%)004. számú szavazókör 1 002 609 (60,78%) 393 (39,22%)005. számú szavazókör 1 044 672 (64,37%) 372 (35,63%)006. számú szavazókör 958 663 (69,21%) 295 (30,79%)007. számú szavazókör 1 030 725 (70,39%) 305 (29,61%)008. számú szavazókör 1 062 652 (61,39%) 410 (38,61%)
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Elhunyt a hazai indián rizs termesztés atyja
In memoriam Molnár Miklós (1927-2022)Molnár Miklósról az innovatívgondolkodás juthat először eszünkbe.Felfedező típusú vállalkozó volt, akinekélettörténete szintén kalandos volt.Ahhoz, hogy megértsük az indián rizsKisújszállásra kerülését, ismernünk kell– legalább címszavakban – az életutat is. Budapesten született 1927-ben, résztvett az 1956-os forradalomban, s mikorvilágossá vált, hogy a szabadságharcnem fog diadalmaskodni, átmenekült azosztrák határon. Az ausztráliaiMelbourne-be repült, ahol találkozott az olimpián tornász kéziszercsapatban aranyérmet szerzett akkori feleségével, Bodó Andreával.A magyar olimpiai csapat haza nem térő tagjaival ő is egy háromhónapos amerikai bemutató körútra ment, és a Sports Illustratedsportmagazint tudósította cikkjeivel. San Francisco elbűvölte aházaspárt, ahol letelepedtek, és megszületett Anikó lányuk, bár párévvel később elváltak. Molnár Miklós beiratkozott a kaliforniaiBerkeley egyetemre, és közgazdaságtanból diplomázott. Másodikházasságát 1966-ban kötötte Bokay Katalinnal (Catherine deBokay), akivel két gyermek – Péter és Árpád – szülei lettek. Sikeresüzletember és borkereskedő lett a Napa-völgyben, akiben mindigmegvolt a kellő bátorság valami új kipróbálására, bevezetésére. Nemvolt kockázatkerülő – mondták róla ismerősei.1988-ban egy magyar politikai küldöttség amerikai látogatásátkövetően kezdett foglalkozni a szülőhaza megsegítésénekgondolatával. Sokan nem hittek a zempléni Kádár szövetkezet általkészített magyar boroshordók amerikai sikerében, de MolnárMiklós úttörőmunkájának köszönhetően ma világszerte 120pincészet vásárolja a kádári hordókat. A másik vállalkozása már Kisújszálláshoz köti. Egy amerikai cikkméltatta a vad rizs termelésének kaliforniai megindulását, továbbáazt, hogy nemcsak egészséges, de gazdaságos is, illetve az európaipiac egyre nagyobb mennyiséget használ fel belőle. A Nagy Tavaktól

nyugatra élő dakota és chippewa indiánok kedvelt eledele 1989-benkerült először a Nagykunság talajába. Ezt azonban még megelőzte ahazai cégalapítás (Indián Rizs Kft.), a helyszínkiválasztás feladata,amely összefüggött Kertész Ferenc „megtalálásával”. A vetőmagbehozatala szintén feladta a leckét: az adminisztráció(növényegészségügyi bizonyítvány, vírusmentességi igazolás,vámpapírok, számlázás) volt a kisebb akadály, a repülőgépen jegesvízben való szállítás, a fülledés megelőzésének várt sikere már halkfohászt is kiváltott a szereplőkből. Az 1989-es aratás biztosította a szükséges vetőmagmennyiségetahhoz, hogy 1990-ben megkezdődhessen a kereskedelmi termelés.A következő nagy lépés a feldolgozóüzem építése és felszerelésevolt. A faluszigeti üzemben a világ egyik legmodernebb vadrizsfeldolgozó üzeme épült ki. Molnár Miklós nagy-nagy munkakedvveloldotta meg a sok kezdeti problémát, amelybe Péter fiát is sikerültbevonnia. Míg a kisújszállási csapat tanulta a termelés és feldolgozáscsínját-bínját az amerikai konzultánstól, Darrow Gibbstől, az árueladását is meg kellett oldani. Az indián rizs hazánkban gyakorlatilagismeretlen volt, de Nyugat-Európában biztos felvevő piacra találtak,az Uncle Ben’s volt az első forgalmazó. Ahogy teltek az évek, atermőterület és ezáltal a termelt rizs mennyisége is jelentősennövekedett. Molnár Miklósnak valóra vált az az álma is, hogy hozzájárultMagyarország gazdasági sikereihez, munkát adott sok embernek,látta a kisújszállási üzem folyamatos fejlődését, ahogy ő fogalmaztameg: „ami 1988-ban a célom volt, hogy a bekövetkezett demokratikus
átalakulás révén Magyarországon meghonosítsam az ország és
Európa számára addig ismeretlen növény, a vadrizs termesztését és
egy gazdaságos vállalkozást építsek, megvalósult.” Mi, akik ismertük és tiszteltük a 95. évében, 2022. január 11-énelhunyt cégalapító Molnár Miklóst, együttérzünk hátrahagyottcsaládtagjaival – feleségével, gyermekeivel és hat unokájával.Emlékét megőrizve folytatjuk megkezdett munkáját.

Kittlinger Dóra ügyvezető

Blum Endre emlékére (1929-2022)Blum Endre cipészmester 1929. április10-én született Kisújszálláson, egyszegény zsidó család gyermekeként.Azon generáció szülötte, kiknek idejekorán, már gyermekként fel kellettnőniük. Az alapfokú iskola elvégzésétkövetően munkába állt és cipészédesapaja nyomán, cipész inaskéntkezdte meg dolgos mindennapjait. Többmint húsz éven át műszaki vezetőként aCipész KTSZ tagja volt, majd aGyógyászati Segédeszköz Gyárcipőrészlegében szabászként dolgozott.Idővel önálló kisiparosként, majd vállalkozóként segítetteKisújszállás lakosainak mindennapjait. A város lakói örömmelkeresték fel segítséget kérve, hisz tudták, nagy becsben tartott

lábbelijük a lehető legjobb kezekbe kerül. Blum Endre azon igazicipészmesterek egyike volt, aki ismerte a szakma fortélyait, annakminden csínját bínját.  Munkásságát a későbbiekben felesége issegítette, így már nem csak az életben, hanem a munkában isegymást támogató társakká váltak. Figyelmes, kedves szavaikkal,egy-egy segítő pillantásukkal mindig tudták mire van szüksége azéppen betérő vendégnek. Blum Endre és felesége szaktudása,megbízhatósága, elidegeníthetetlen sajátosságukká vált,mindnyájan örömmel látogattunk el hozzájuk.A kisújszállásiak „Blum Bandi bácsija” tevékenységével,közösségépítő erejével kiemelkedő érdemeket szerzett a településfejlődésében, melynek elismeréseként városunk önkormányzata2005-ben Pro Urbe Díjban részesítette. Halálával mindnyájanszegényebbek lettünk. Fájó szívvel búcsúzunk, szeretettel őrizzükemlékét. 
(Szerk.)



4. oldal Kisbíró 2022. április 9.

Móricz Zsigmond Református Kollégium
Arany János Általános Iskola TagintézményA nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:Nkt.) 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon minden gyermekköteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni,tankötelezettségét teljesíteni. Az Nkt. 45. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a gyermek abban az évben,amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelesséválik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napjánkezdődik. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelésiintézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet21. §-a értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy agyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje aziskolába lépéshez szükséges szintet. Az Nkt. 50. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a gyermekfelvételéről az intézményvezető dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatbanmeghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül– a döntéshozó intézményhez benyújtott, de az intézményfenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthatjogszabálysértésre, az intézmény belső szabályzatának megsértésére,illetve érdeksérelemre való hivatkozással.Az előzetes regisztrációt 2022. április 4-11-igaz iskola honlapján tehetik meg:

https://moricz-arany.blogspot.com

Időpontok és helyszín:2022. április 21. (csütörtök) 08:00-18:002022. április 22. (péntek) 08:00-17:005310 Kisújszállás, Mikes utca 2. (udvari informatika terem)Kérjük a beíratni kívánt gyermek alábbi dokumentumait hozzamagával:– születési anyakönyvi kivonat vagy személyazonosítóigazolvány vagy útlevél,– lakcímkártya,– szakértői vélemény, amennyiben rendelkezik vele.A felvétellel, a felvett tanulók csoportba sorolásával kapcsolatosan adöntést az iskolavezetés fogja meghozni. Erről a szülőket a beíratásiidőszakot követően tájékoztatjuk.A felvételi elbírálás szempontja:– előzetes regisztráció,– Kisharang Óvoda óvodásai,– református szellemiség,– testvér, szülő kötődése intézményünkhöz.

Iskolavezetés

Két szépkort megélt kisújszállási lakost is köszönthettünk márciusban.
Csízi Mihályné 90. születésnapját ünnepelte. Mariska nénit családja
mellett önkormányzatunk is köszöntötte, az ajándékcsomagot Kecze
István polgármester és dr. Szél András aljegyző nyújtotta át. Mariska
néni örömmel fogadta a vendégeket és jókívánságaikat. Ezúton is
további szép, egészségben eltöltött éveket kívánunk!

Somogyi Béla immáron 95. születésnapját ünnepelhette. A jeles napon
önkormányzatunk is köszöntötte őt, egészséget és minél több családi
körben eltöltött időt kívánva neki. Az ajándékcsomagot Kecze István
polgármester, a miniszterelnök által aláírt oklevelet pedig dr. Szél
András aljegyző nyújtotta át. Béla bácsi a jeles alkalmat a családjával,
valamint a Szociális Otthon dolgozóival ünnepelte. További boldog,
egészségben és szeretetben eltöltött éveket kívánunk neki!

ELKÉSZÜLT AZ 
ÚJ BÖLCSŐDE
KISÚJSZÁLLÁSON
Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
Kisújszállás Város Önkormányzata az Európai
Unió és a magyar állam által nyújtott 520 millió forint
vissza nem térítendő támogatásával a Széchenyi 2020 program
keretében megvalósította egy új, 4 csoportszobás bölcsőde építését.

A pályázat célját megvalósítottuk, a meglévő 36 férőhelyes, felvonulási
célra létrehozott épületben működő bölcsődét egy 52 férőhelyes,
korszerű, új bölcsődei épületben helyeztük el, így biztosítva a
megnövekedett bölcsődei igényeket. Az új bölcsődében 4 csoport
számára biztosítunk kényelmes elhelyezést, minden csoportszoba
teraszkapcsolattal készült. Az épületben helyet kaptak még különböző
kiszolgáló létesítmények: egy új főzőkonyha, mosó- és vasalóhelyiség,
tárolóhelyiségek, irodák. A legkisebbek számára alkalmas játszóudvar
készült. A bölcsőde megfelelő megközelíthetősége érdekében új
parkolókat, járdákat építettünk, kerékpártárolókat helyeztünk el. Az új
bölcsődét várhatóan 2022 júniusától használhatják majd a gyerekek.

A projektről bővebb információt a www.kisujszallas.hu oldalon
olvashatnak.

A 2022/2023. tanév első évfolyamára
történő általános iskolai beiratkozás 

Gratulálunk!
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A Kisújszállási Református
Egyházközség hirdetménye

„A BAPTISTA ÓVODA, TÖBB MINT ÓVODA”

ÓVODAI BEÍRATÁS A 2022-2023. NEVELÉSI ÉVRE
MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM 

KISHARANG ÓVODA 

Tisztelt Szülők!Az előző évekhez hasonlóan a 2022/2023-as nevelési évre történőóvodai beiratkozásra is online módon kerül sor. Kérjük, figyelmesenolvassák el tájékoztatásunkat annak érdekében, hogy gördülékenyentörténhessen meg a gyermekek óvodai beíratása.  
ÓvodakötelezettségA nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdésealapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022.szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésrekötelezett. 
A beiratkozás rendje a Kisharang Református Óvodában– A Móricz Zsigmond Református Kollégium Kisharang Óvodábatörténő beiratkozás időpontja 2022. április 20. – április 27. – Az óvodai beiratkozás elektronikus úton történik. Az online űrlapelérhetőségi címéről az óvoda facebook oldalán értesülhetnek.– A közzétett online beiratkozó felületre feltölthetők lesznek azok adokumentumok, amelyeket a szülőknek a beíratás alkalmával kötelezőbemutatniuk.
Az óvodai beiratkozáshoz szükséges csatolandó dokumentumok:– a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TAJ-kártyája,– a szülő személyi azonosító és lakcímkártyája,– sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői vélemény,– tartós betegség esetén szakorvosi igazolás,– szükség esetén a szülői felügyeleti jogról szóló nyilatkozat.
DöntésAz óvodai felvétel elbírálásánál elsőbbséget élvez az a gyermek, aki:– óvodaköteles korú, vagyis 2022. augusztus 31-ig betöltia harmadik életévét.– Felekezettől függetlenül elfogadja és képviseli a keresztyén értékrendet, az óvoda életét meghatározó református szellemiséget.– A testvére már az intézménybe jár, szülője ott dolgozik.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az óvodai felvételi kérelem,
beiratkozás nem jelenti automatikusan a gyermek felvételét. Az
óvodavezető a gyermek óvodába történő felvételéről a
jogszabályban meghatározott jogosultság, a fenntartó által
meghatározott bírálati szempontok és a férőhelyek függvényében
legkésőbb 2022. május 10-ig dönt, és erről írásban értesíti a
szülőket.A felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat ellen a szülő 15 naponbelül írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be azintézményfenntartó képviselőjének címezve, de az óvodavezetőrészére érkeztetve.

A felvételt nyert gyermekek számára az első óvodai nap
a nevelési év első napja: 2022. szeptember 1.Beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket, illetve az elektronikusbeiratkozásban való segítségigényüketa www.facebook.com/ovoda.reformatus oldalon privát üzenetben(messenger), vagy a kisharangovoda@moriczref.hu e-mail címreküldhetik, illetve a 06 (59) 520-524 telefonszámon érdeklődhetnek. 

Tisztelt Szülők! Kedves  Édesanyák, Édesapák !Az óvodai beiratkozás minden kisgyermekes szülő számára fontospillanat, és jól tudjuk, ez a döntés egyáltalán nem könnyű.  Csakúgysorakoznak ilyenkor a kérdések. Melyik óvoda lenne a legjobb agyermekemnek? Milyen az óvoda közössége? Jól fogja érezni magát?Lesznek-e barátai? Megkapja-e a számára fontos fejlesztést,odafigyelést? A pozitív óvodai légkör, az ott dolgozók személyisége,szakmai tudása, a rendezett esztétikus környezet és a szülőkkel valóközvetlen partneri kapcsolat megléte a biztosíték arra, hogy jólválasztottunk. Intézményünk óvodáiban szeretettel várjuk a leendő kis ovisokat,lehetőséget biztosítva az óvodaválasztásra, az azonos életkorú és avegyes életkorú csoportok tekintetében is. Az óvodáknak nincsenek avárosban kijelölt körzetei, minden jelentkezőt örömmel fogadunk.Fenntartónk, a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ a keresztényértékek közvetítése mellett biztosítja a világnézeti semlegességet.Legfontosabb egyetemes alapértékeink a  tisztelet, szeretet, elfogadás,esélyteremtés, biztonság, élménynyújtás. Tiszteletben tartjuk acsaládi nevelés elsődlegességét, arra törekszünk, hogy azt kiegészítve,egymást kölcsönösen segítve végezzük nevelő, fejlesztő munkánkat agyermekek érdekében. Mi tudjuk, minden gyermek ÉRTÉK! Arratörekszünk, hogy óvodásaink derűs, felfedező, biztonságos légkörbenkiegyensúlyozott, önmagukat és a környezetüket is értékelni tudógyermekké váljanak.
„Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja

tapasztalatait. Ő azt hiszi csak játszik. De mi már tudjuk,
mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó,

eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.” (Varga Domokos)Az óvodáinkkal és a beiratkozással kapcsolatos betekintést ésinformációt kaphatnak az intézményünk honlapján.
Rab Judit intézményvezető

Orosné Farkas Hajnalka intézményvezető helyettes
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Versenyeredmények az Arany-iskolából

ORSZÁGOS GRAFIKUS PROGRAMOZÁSI VERSENYMegyei döntő 5-6. évfolyam: Andrekovics Krisztián (5.a) I. helyezés.Felkészítő pedagógus: Tuka Antal.Megyei döntő 3-4. évfolyam: Győri-Nagy Attila Huba (4.c) I. helyezés,Pataki Ákos Kristóf (3.a) II. helyezés, Vig László (4.c) III. helyezés.Felkészítő pedagógus: Ducsai Péter.
ROBOTPROGRAMOZÓ ORSZÁGOS CSAPATVERSENYAz országos döntőbe jutott csapat tagjai: Andrekovics Krisztián,Erneszt Áron Levente, Pabar Tamás (5.a osztály). Felkészítőpedagógus: Tuka Antal. Az országos döntő április 23-án, Kecskemétenkerül megrendezésre.

EREDMÉNYEK MATEMATIKÁBÓLVarga Tamás matematikaverseny: Váradi-Szabó Gábor (7.a) megyei IV.helyezés. Felkészítő pedagógus: Miltényi Katalin.
CURIE KÉMIA VERSENY TERÜLETI EREDMÉNYEK

7. évfolyamBaráth Noémi (7.a) I. helyezés. Noémi képviseli az iskolánkat azországos döntőben.Váradi-Szabó Gábor (7.a) VII. helyezés, Papp Villő Bianka VIII. helyezés.
8. évfolyamVeres Ágota Gyöngy II. helyezés, Papp Nóra Kitti III. helyezés, Oláh RékaVI. helyezés. Felkészítő pedagógus: Miltényi Katalin.A Curie Környezetvédelmi Versenyen iskolánk 4 csapata jutott be azországos döntőbe, mely április 23-án kerül megrendezésre.

KENGURU NEMZETKÖZI MATEMATIKAVERSENY 2022.
MEGYEI EREDMÉNYEI 1-15. HELYEZÉSIG

8. évfolyam: 1. Veres Ágota Gyöngy, 2. Bognár Csenge
7. évfolyam: 7. Kása Ákos
6. évfolyam: 4. Ficzere Noémi, 5. Vitális Tamás, 6. Duli Angelika,11. Magony Zina, 12. Szarvák Veron Réka
5.  évfolyam: 1. Andrekovics Krisztián, 4. Hodut Alex, 7. Kádár Gusztáv
2. évfolyam: 2. Szabó Máté Erik ZoltánFelkészítő pedagógusok Miltényi Katalin, Mrenáné Gönczi Katalinés Kovács Sándorné.

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁK
CEGLÉDI ORSZÁGOS ANGOL ÉS NÉMET VERSENYETagintézményünk diákjai kimagasló eredményt értek el a ReformátusÁltalános Iskolák Ceglédi Országos Angol és Német Versenyén:Tóth Réka Regina 6.c osztályos tanuló angol nyelvből országos II.helyezés. Felkészítő pedagógus: Barabás Marianna. Szarvák VeronRéka 6.a osztályos tanuló német nyelvből országos III. helyezés.Felkészítő pedagógus: Pillmann-Süveges Beáta.Magony Zina 6.b osztályos tanuló német nyelvből országos IV. helyezés.Felkészítő pedagógus: Pillmann-Süveges Beáta.Ressinka Edit 8.a osztályos tanuló német nyelvből országos VII.helyezés. Felkészítő pedagógus: Szarvákné Kelemen Dóra.

EGYÉB VERSENYEREDMÉNYEK

Úszás: Pataki Ákos Kristóf 3.a osztályos tanulónk korosztályos úszó-eredményei a Hódmezővásárhelyen megrendezett nemzetközi IX.
Gyarmati Kupán: 100 m pillangó IV. hely, 100 m gyors V. hely, 200 mvegyes VI. hely, 50 m pillangó V. hely. Felkészítő edző: Csipes Andor.
Súlyemelés: a nyíregyházi Szabó Elemér Emlékversenyen SzabolcsiZente 5.c osztályos tanulónk I. helyezést ért el. Felkészítő edző:Szabolcsi Károly.
Sakk: Balogh Borbála 4.b osztályos tanulónk ismét öregbítetteiskolánk hírnevét. A VI. Ózd Open Nemzetközi értékszám szerző
rapid sakkversenyen a legjobb női játékos lett. A 2021/2022-es tanévDiákolimpia megyei döntőjében pedig a III. korcsoportosokmezőnyében ért el I. helyezést. Felkészítő edző: Balla Tamás és FeketeAlbert.
Karate Diákolimpia országos döntő (Csongrád):Gyerekkorcsoport: Igriczi Edit 3.a osztály, formagyakorlat III. helyezés.Serdülő korcsoport: Furkó Levente 7.a, küzdelem III. helyezés. MakaiRéka 8.b, formagyakorlat III. helyezés. Sas Zsombor 7.a, küzdelem V.helyezés. Felkészítő edző: Raczkó György.Füleki Fruzsina 1.b és Monoki Anna 1.b osztályos tanulóinkcsapatukkal egy arany és egy bronz érmet szereztek a Dalma Dance
Club S.E. Farsangi kupa minősítő táncversenyén. (A csapat tagjai:Füleki Fruzsina, Monoki Anna, Berta Flóra Anikó, Tóth Zoé.)Felkészítő edző: Kerekes Petra.Gratulálunk minden diáknak és a felkészítő tanároknak, edzőknek!

A tagintézmény vezetése

Hétfordulós Kisújszállás – érték a kunok földjén című kvízjáték-sorozatunk fődíja,a 45.000 Ft-os SPAR utalvány a mai napon került átadásra. Mivel a játékosokközül ketten voltak, akik minden feladatsort hibátlanul töltöttek ki, ezért – kérveelőzetes véleményüket – a fair play elvén úgy döntöttünk, hogy a fődíjat kettőjükközött, egyenlő arányban elosztva adjuk át. Szeretettel gratulálunk KovácsnéVarga Máriának és Toldi Attilának!A kvízjáték-sorozat Kisújszállás Város Önkormányzata HUNG-2021/7308azonosító számú „Értékek őrzése Kisújszálláson” című pályázata keretébenvalósult meg. Támogató: Agrárminisztérium és Hungarikum Bizottság.
Arany János Városi Könyvtár

Kisújszállás – érték a kunok földjén
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Szakmai nap a Móriczban, avagy hogyan teremtsünk PRO-fit-ot

Lengyel nap a MóriczbanA kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium tanárai ésdiákjai egy jó hangulatú Lengyel Nappal ünnepelték meg március 23-án a lengyel-magyar barátság napját.  A nap kezdetén az iskolaminden tanulója egy-egy lengyel édességet vehetett át a főbejáratnál,majd az egész napos rendezvény folyamán lehetőségük voltkülönböző lengyel ételekkel és édességekkel megismerkedni.A diákok megkóstolták többek között a krakkói sonkát,gyümölcszselét, smalecet, savanyú gombát,  krowkát és különbözőfinom lengyel csokoládékat. A lengyel gasztronómia rejtelmeibe egyrendhagyó óra keretein belül kóstolhattak bele, majd ezt követte egyrendhagyó történelemóra Lengyelország és Magyarország közös,1000 éves történelméről.

A diákok a nap folyamán megismerkedhettek az iskola wilamowiceitestvériskolájával, illetve a jelenleg is futó közös Erasmuspályázatokba való bekapcsolódás lehetőségével. A lengyel nemzetiszínekbe öltöztetett tantermekben és folyosókon a diákok fényképeksegítségével idézhették fel a közös lengyel-magyar kirándulásokat éstestvériskolai programokat, amelyek minden évben megrendezésrekerülnek. A wilamowicei testvériskola diákjainak magyarédességeket küldtek a kisújszállási diákok, illetve Chopinzeneműveivel lepték meg őket a lengyel-magyar barátság napjaalkalmából. Az ajándékokat a Lengyel Nagykövetség, a LengyelIntézet, a szolnoki RepTár Repülőmúzeum és a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium ajánlotta fel a diákoknak.   
Kovács Beáta szervező

Az idei év márciusa igen eseménydús hónap volt a Móriczban. Eddig issok rendezvény, képzés, tanóra foglalkozott a pénzügyi tudatossággal,most viszont padlóig nyomtuk a gázt.7-11. között bekapcsolódtunk a Pénz7 rendezvénysorozatba. Apénzügyi tudatosság témahetén költségvetést készítettünk a 11 GAtanulóival egy osztálykiránduláshoz, családi költségvetést terveztünk,kamatokat számoltunk, megismerkedtünk különböző befektetésilehetőségekkel. Igazi csapatmunka folyt mind osztályszinten, mind atanárok között. Emellett a 9 TA tanulói részt vehettek a PénziránytűAlapítvány meghívásos versenyén, az Európai Pénzügyi Kvíz onlinedöntőjén, ahol nagyon szép eredményeket értek el. Az Újvári Lara –Verik Zsolt páros 4. helyezett lett. Ennek a hétnek a „gyümölcseként”egy 4 fős csapat most kedden méreti meg magát a „Legyél te ispénzügyi junior klasszis!” versenyen, ahol már tavaly is széperedményt ért el az akkori csapatunk.De nem csak a diákjainknak volt lehetősége fejleszteni, elmélyítenipénzügyi ismereteit. A Móricz, mint a Pénziránytű AlapítványBázisiskolája szintén ebben a hónapban tett eleget pályázatikötelezettségének, s tanárképzést szerveztünk. A jelentkező – nemcsak móriczos – pedagógusok 2x10 órában kaptak intenzív,ugyanakkor játékos fejtágítást a gazdasági élet különböző területeiről.Ahhoz is segítséget, ötleteket kaptak, hogyan lehet ezeket beépíteniakár egy matek, egy töri vagy egy magyar óra keretei közé. Reméljük,sokan profitálnak belőle, s lassan minden tanórán, legalábbérintőlegesen megjelenhet a pénzügyi tudatosság, a pénzügyi kultúra.És ha már a profitálásról esett szó, jöjjön egy újabb nagy volumenűrendezvény. Idén első alkalommal rendeztük meg reformátusáltalános iskolás 7-8. osztályos diákjai számára a PRO-fit OrszágosReformátus Versenyt. Két online forduló után március utolsó napján

került megrendezésre a döntő intézményünkben. 8 csapat érkezett azország több pontjáról. A lelkes diákok olyan anyagokat sajátítottak el,ami néha bizony idősebb társaiknak is nehezen menne. Tanultak anemzetgazdaság működéséről, a piaci mechanizmusokról, akülönböző biztosításokról, de megismerhették a bruttó és a nettó bérközötti különbségeket, vagy akár átgondolhatták, mire mennyit költma egy magyar család. A diákok lelkesedését mi sem mutatja jobban,hogy a 2 órás verseny után töretlen lendülettel, aktívan töltöttek el még90 percet egy bemutató órán, ahol a bázisiskola egyik tananyagávalismerkedhettek meg. A gyerekeket felkészítő kollegák között voltolyan, aki gondolatban már a jövő évi versenyre készül. Ennek nagyonörülünk, hiszen összhangban van hagyományteremtő terveinkkel.A versennyel párhuzamosan a felkészítő tanároknak és másérdeklődőknek a Református Pedagógiai Intézet keretein belülszakmai napot is tartottunk, melynek témája „A Móricz, mint aPénziránytű Alapítvány Bázisiskolája”. Az érdeklődők előadásokathallgathattak meg a nálunk zajló különböző lehetőségekről, arról, mihogyan próbáljuk becsempészni a mindennapokba a pénzügyikultúrát. Kiemelten fontosnak tartottuk megemlíteni azt a kapcsolatot,ami hosszú évek óta az alapítvány és azt iskolánk között van, hiszen aző támogató, segítő munkájuk nagyban megkönnyíti a mi munkánkat is.Összességében véve egy dolgos, fárasztó, ugyanakkor élménydús,tapasztalatokat átadó és szerző hónapon vagyunk túl. És még nincsvége. A tanév hátralévő részében szeretettel várjuk az általános ésközépiskolás osztályok jelentkezését tanóráinkra, ahol költségvetésvagy korszerű pénzkezelés témakörökben adhatunk új információkatélményközpontú tanulás keretében a diákoknak.
Ozsváth Márta szaktanár
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„Szép magyar beszéd” verseny

Ratkai Rita, a NABOK Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium tanulója
a bronz Kazinczy-jelvény mellé kiemelt könyvjutalmat kapott.

„Sokszoros felelősség hárul a szép magyar beszéd hivatásos terjesztőire és művelőire.
Beszédkultúránk színvonala azonban korántsem kielégítő.

Sőt, fájdalom, veszedelmes gyorsasággal süllyed. ...”
– Péchy Blanka – 2022. március 25–27. között Kisújszálláson rendezték meg a Dunától keletre fekvő megyékáltalános iskolás korú tanulóinak „Szép magyar beszéd” versenyét. Iskolánkat, a NagykunBaptista Oktatási Központot Ratkai Rita 8.c osztályos tanuló képviselte. A Kazinczy-jelvényés az oklevél mellett a zsűri eredményes szerepléséért kiemelt könyvjutalombanrészesítette. Felkészítő tanára: Tóth Csilla tanárnő. Eredményéhez a Nagykun BaptistaOktatási Központ valamennyi pedagógusa gratulál és további sok sikert kíván!

Radics Zoltán

Erasmus+ GO ICT Projekt A 2019-ben indult Erasmus+ „GOod prICTices” című pályázatunknakköszönhetően iskolánk, a kisújszállási Móricz Zsigmond ReformátusKollégium, középiskolai tagintézménye stratégiai partnerségipályázat típusban nyert támogatást 26 910 Euro összegben.A 2 éves projekt során iskolánk koordinálásával törökországi,lengyelországi, görögországi és bulgáriai partneriskolákkal közösenigyekszünk a résztvevő diákokkal és tanárokkal a program céljátelérni. Ami nem más, mint az, hogy megvizsgáljuk, hogy a különbözőpartnerintézmények hogyan és milyen infokommunikációseszközöket, mobil applikációkat használnak a tanítási-tanulásifolyamatuk során, valamint a jövőbeni felhasználás céljából jógyakorlatokkal szolgáljunk a kollégáknak ezek dokumentációjával.

A projekt során egymás intézményeibe ellátogatva ismerjük meg éshazaérkezvén adjuk át az ott megtanult jó gyakorlatokat.A tanulók a különböző nemzetközi látogatásaik alkalmávalbemutatják ezen új eszközök használatát, majd a kollégáksegítségével beépítik azok használatát a tanulási folyamatokba.Fejlődik szociális és kommunikációs készségük multikulturáliskörnyezetben. A közös munka keretében a diákok és a tanárok azangol nyelvet használják.A vendégpedagógusok a szakmai programok alkalmával számos újismeretet szerezhetnek a legújabb infokommunikációs eszközökről,technológiákról és azok módszertani felhasználásával kapcsolatban. 2022. márciusában még a koronavírus járvány miatt fennállóenyhébb utazási korlátozásokkal és miniszteri engedéllyel indultunkneki a lengyel partnertalálkozónak Rumia városába 8 diákkal és 4pedagógussal. Az egyhetes tartalmas programsorozat alkalmával arésztvevők különböző nemzetiségek tagjaiból álló kis csoportokbanszámos informatikai eszközt használtak angol óránkörnyezetvédelem témakörben. A lengyel, angolt tanító tanárnőbemutatta nekünk a Flippity, Squid, Wordwall és Quizlet

alkalmazásokat. A tanulók pedig csoportmunkában végezvekészítették el ezekkel a szoftverekkel a feladataikat. A diákok nagyonélvezték a közös munkát és hogy végre a mobiltelefonjaikat ishasználhatták tanulásra is. 

Míg a tanulók helyi diákok kíséretében ellátogattak Sopot-ba, aközelben lévő tengerparti sétányra, addig a tanárok egyeztettek azeddig megismert eszközök felhasználásának lehetőségeiről és aprojekt további folyamatáról. Végül a résztvevők közösenkirándultak a gyönyörű történelmi kikötővárosba, Gdanskba, ahol aborostyán kézművesek utcáján és a kikötő mentén sétálva adtuk átmagunkat a városnak. Végül a balti-tengeri, Lengyelország kezdetétjelentő fehérhomokos tengerparttal rendelkező Hel városábalátogattunk el, ami Lengyelország csücskét jelzi. A találkozót egyhagyományőrző vacsora és a nemzetközi partnerek néptánca zárta. A következő utazásra 2022. április végén fog sor kerülni, ahol szinténdiákok és tanárok fognak ellátogatni a közel 16 millió lakost számlálóIsztambulba, Törökországba. Végül pedig ismét Magyarországonlátjuk vendégül a projektpartnereket, ahol értékeljük az elérteredményeket és lezárjuk a projektet.Az utazások során olyan képességek fejlesztése történik, amelyek akésőbbi munkavállalás során is előnyt biztosíthatnak. Példáulkapcsolatteremtés, együttműködés és az angol nyelvi kompetencia ismagasabb szintre kerül.Bízunk benne, hogy minél több tanulónak és pedagógusnak okozunkéletre szóló élményeket a partnertalálkozókkal és a koronavírushelyzet sem fog beleszólni az utazások sikeres lebonyolításába.
Monokiné Serege Piroska intézményi projektkoordinátor
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Kazinczy-döntő – ismét „élőben”

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

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Szarvák Veron Réka és Tóth Fruzsina, az Arany János Általános Iskola
Tagintézmény tanulói népdalokat adnak elő a megnyitón

Zentai Ida, Ráfiné Gáspár Annamária és Faragó Ágnes
felkészítő tanárok az Anyanyelvápolók Szövetsége emlékéremmel

A 20. évfordulón, 2019-ben „megújított kívánságnak” megfelelően(folytatódjon a verseny Kisújszálláson!) – a világjárvány miatt egy évkihagyás és egy internetes lebonyolítás után – idén ismét „élőben”került sor a „Szép magyar beszéd” verseny (immár 22.) döntőjére.Idén is a Dunától keletre fekvő tíz megyéből idesereglett 13–14éves általános iskolai tanulók, illetve a hasonló korú hat- ésnyolcosztályos gimnazisták mérették meg magukat a mindig (így mostis) kiváló szakemberekből álló két bírálóbizottság előtt.A március 25–27. között (péntek déltől vasárnap délelőttig)Kisújszálláson töltött idő középpontjában természetesen most is adöntő két fordulója (a szabadon választott és a kötelező szöveg „értőés értető” felolvasása) állt, de a kezdetektől megszokott módon, aversenyt meghirdető Kazinczy-díj Alapítvány már induláskorkinyilvánított kívánságának megfelelően a félországos döntőreideérkező tanulók, felkészítő tanárok és kísérő szülők most sem csakegy verseny résztvevői lehettek, hanem anyanyelvi kultúráhozkapcsolódó előadás, irodalmi-zenei előadóest és városunkatmegismertető programok szívesen látott vendégei is.Az ünnepélyes megnyitón dr. habil Kovács Tibor alpolgármester úrköszöntötte a diákokat és a felnőtteket, a Nagykunság kulturálisfővárosának értékeire is felhívva a figyelmet. Kerekes Barnabás tanárúr, az egyik zsűri elnöke, „Mindegy?” című előadásában az egyszavaskérdésre nyelvi-magatartásbeli példák sokaságával adott elgondol-kodtató választ.A nyitóünnepségen került sor (immár harmadik alkalommal) alegtöbbször és legeredményesebben felkészítő tanárok kitüntetéséreis. Az emlékérmet és az elismerő oklevelet Juhász Judit, azAnyanyelvápolók Szövetségének elnöke és Kerekes Barnabás, aSzövetség alelnöke, a Kazinczy-díj Alapítvány elnökhelyettese adta át.Verssel, népdalok és zenemű előadásával a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium és a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola diákjaiműködtek közre. A járvány miatt elszenvedett kétévi bezártság után mindenkiszemlátomást boldogan vett részt a versenyen és a hozzá kapcsolódórendezvényeken. Még a döntő előtt, pénteken este, a VigadóbanKaczander Nóra kiváló fiatal énekes-gitáros előadásában több, aművésznő által megzenésített klasszikus és kortárs verset hallhattak avendégek. Szombat délután, a döntő két fordulóját követően, agimnázium és a város nevezetességeivel ismerkedhettek, majd aKumánia-beli fürdőzés után a gyerekek jó hangulatú táncházifoglalkozáson, a felnőttek pedig beszélgetésre is lehetőséget adósvédasztalos vacsorán vehettek részt, ahol a rendező MóriczZsigmond Református Kollégium részéről Tóth József főigazgató úrmondott pohárköszöntőt.A vasárnapi szakmai tanácskozást követő záróünnepségen dr. EőryVilma tanárnő, az egyik bírálóbizottság elnöke mondott értékelőbeszédet, majd a bronz és arany Kazinczy-jelvények, könyvjutalmak,valamint a különdíjak átadására került sor. Hosszú idő utánkisújszállási versenyzőnek is örülhettünk a döntőn. Ratkai Rita, aNABOK Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium tanulójaa bronz Kazinczy-jelvény mellé kiemelt könyvjutalmat kapott.Felkészítő tanára: Tóth Csilla. A vendégek és a vendéglátók azzal köszöntek el egymástól, hogyjövőre már remélhetőleg nem kell izgulni a döntő „élőben” (s ígyKisújszálláson) való megrendezhetősége miatt.
Pintér István ny. tanár

Hagyományosan minden évben az augusztus 20-i, Szent István-napivárosi ünnepségen nyújtja át a polgármester azokat az elismeréseket,amelyeket a városért, annak közösségéért végzett kimagaslótevékenység elismeréseként ítél oda az önkormányzat. Javaslatokat aváros polgárai, közösségei, társadalmi szervei egyaránt tehetnek akövetkező elismerésekre:- Kisújszállás Város Díszpolgára cím,- Pro Urbe Díj (a városért),- Pro Communitate Urbis Díj (a város közösségéért),- Kisújszállás Város Sportjáért Díj,- Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára cím.A javaslatokat az e célra készített formanyomtatványon, apolgármesternek címezve lehet benyújtani 2022. június 3-ig aPolgármesteri Hivatal 27. sz. irodájában. A javaslattételhez szükségesnyomtatványok átvehetők a Városháza portáján vagy letölthető a városihonlapról (Javaslati nyomtatvány). (Szerk.)

Ön is tehet javaslatot!
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„Január elől jár, a nyomában február …”Február közepén a farsangi vidámság jegyében zajlottak a csütörtökiIskolanyitogató foglalkozások. Ismét begördült az autóbusz az ovikhoz,ahonnan sok kedves, már ismerős, mosolygós arcú kisgyermekcsatlakozott Edina nénihez, hogy részt vegyen a szokásosfoglalkozásokon. Edina, Ici és Ivett tanító nénikkel esőbotot készítetteka gyerekek és közös zenélésbe fogtak. Anett nénivel arcfestés, tánc,vidám móka és kacagás keretében telt az idő. 

Volt, aki Bibliaismereti foglalkozáson volt Kriszti nénivel és
„A csodálatos halfogás” történetét tanulta meg. Egy másik alkalommala zeneiskola tanulói hangszereket mutattak be a kicsiknek.Megismerték a furulyát, a fuvolát, a trombitát, a hegedűt, a brácsát, acsellót, a zongorát és a legnagyobb örömöt és élményt adó dobot. Voltközös éneklés és szalutálás. Ezúton is köszönjük szépen Soós PálnéJudit munkáját! Zoli és Ricsi tanár bácsik a labdavezetés fortélyára tanították kisvendégeinket, akik kialakított pályák akadályait győzték le. Mindezekmellett volt célbadobás, rollerezés, ügyességi játék és egyébszórakoztató feladat, melyek megoldása várta a kicsiket. A tornateremapró ovisok csengő hangjától volt hangos. Mindenki nagyon jól éreztemagát és boldogan távoztak intézményünkből.2022. február 26-án a Lázár Ervin Program keretén belül 4.évfolyamosaink Törökszentmiklóson jártak és a Szolnoki SzimfonikusZenekar előadásában nézhették meg a Mesék a Tisza-partról c. műsort,ahol: „Látványos, színvonalas előadást láthattunk. Az interaktív, az
érzékszervekre együttesen ható történetek mind Jász-Nagykun-Szolnok
megyéhez kapcsolódtak: a kunhegyesi templomhoz, a szolnoki vár
romjaihoz, a szolnoki cukrász isleréhez. Árny- és homokanimációs
megjelenítésekben elevenedtek meg a történetek, amit a zene hangulata,
jellege humorosan alátámasztott. A közönség folyamatos aktiválása a
figyelmünket megkövetelte.” – írta Ici néni az előadásról.Iskolánk 5-6-7. évfolyamos tanulói a Hadtörténeti Múzeumbanvoltak és három interaktív történelmi órán vettek részt ezen a napon.Mátyás király korát, az 1848-49-es eseményeket és az I. világ-háborúban részt vevő katonák lövészárokbeli életét ismerték meg agyerekek. Nagyon szépen köszönjük az intézet dolgozóinak az élménytadó előadásokat! 2022. március 20-án már az első évfolyamunk is részt vehetett aLázár Ervin Program keretén belül a Jaj, de jó itt, mindenütt c.előadáson Törökszentmiklóson, ahonnan a gyerekek kellemesélményekkel tértek haza.

„…. március szántóvető …”Március 19-én rendezték meg a Torna Diákolimpia országos döntőjétBudapesten, amelyen iskolánk tornacsapata is részt vett. A versenyen12. helyezést értek el diákjaink.
,,A fiúknak ez volt az első igazán nagy téttel bíró, országos versenyük.

Ez a verseny egy nagyon jó erőfelmérő volt, nagyon sok tapasztalattal
lettünk gazdagabbak a többi csapat jóvoltából. A gyerekek számára
izgalmas volt az új közeg, a magas színvonalú tornaszerek használata és
biztos vagyok benne, hogy jövőre még erősebben térünk vissza
ugyanide." – Király Zoltán, a csapat felkészítője. Az eredményhezszívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!

Megrendezésre került röplabda sportágban a RöplabdaDiákolimpia megyei döntője is, amelyen részt vettek intézményünkáltalános iskolás tanulói. Diákjaink III. helyen végeztek. A kiválósporteredményhez gratulálunk a csapat tagjainak! Tagok: BudaiRoland (4.a), Hajdu Zalán (4.a), Farkas Roland (4.a), Kacsó Ménrót(4.c), Törös Péter (3.c), Törös Dániel (3.c), Dávid Sándor Botond (3.c),testnevelő/edző: Patkó Richárd. További sok sikert kívánunk!

2022. március 17-én a kisújszállási Vigadó adott otthont aFilharmónia bérletsorozat OperaKommandó műsorának. Iskolánkalsó tagozatos kisdiákjai és az örökbefogadott Őzike és Katica csoportovisai vettek részt a fantasztikus előadáson. A művészek és vezetőjükcélja az opera megszerettetése az ifjabb korosztállyal. Hallottunkrészleteket a Varázsfuvolából, a Háry Jánosból és más híres művekbőlis. Volt közös éneklés és tánc. Az egész műsor interaktív volt, aművészek bevonták az előadásukba a kicsiket és a nagyobbakategyaránt. Mindenki nagyon jól érezte magát.
„Régi szokás szerint, menjünk Isten szerint iskolába...” Gergely napinépszokás, amely iskolánkban több éve hagyomány. A mosolygó arcokmindent elárultak. Gergely-járásként márciusban az iskolásokmeglátogatták a nagycsoportos óvodásokat és iskolába hívták őket. Ígytettek a 2.c osztályosaink is március 24-25-én.A 2022. március 26-i szombati tanítás nem rettentette el a 2.cosztályunkat egy közösségépítő kirándulástól. Kenderesen jártak agyerekek Kriszti és Anikó nénivel. Megnézték a Horthy-kastélyt, atengerészeti kiállítást és Liliék otthoni gazdaságát. A napot végül játékzárta és Lili nagymamája jóvoltából finom mini lángost is kóstoltak agyerekek. Nagyon szépen köszönjük a vendéglátást!A 4.c osztályosaink Edina tanító nénivel ismét rendhagyókörnyezetismeret órán vettek részt.
„... a lényeg mindig az élmény, s főleg annak érzelmi intenzitása.”

(Müller Péter) A gyerekek figyeltek, tapasztaltak, simogattak,gyűjtöttek, pucoltak, kóstoltak és élményekkel gazdagodva tértekvissza iskolánkba. Köszönjük szépen a vendéglátást!
„... mert Kossuthosnak lenni jó!”

Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes
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Beszámoló a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola NTP-MŰV-20-0062 pályázatáról

XIV. Országos Kürtverseny Kisújszálláson

Iskolánk „Képzőművészet,
csipetnyi fűszerrel...”címmel a Nemzeti TehetségProgram pályázatán belül –a Miniszterelnökségtámogatásával – 920.000Ft-ot nyert. A pályázatiprogram megvalósításánálfontosnak tartottuk, hogy agyermekek megtanuljanak„látni” és képesek legyenek a látványt különböző technikákkalleképezni. A tehetséggondozó program alapja az volt, hogy a tanulóka már meglévő hagyományos technikák mellett, hétköznapi digitáliseszközök bevonásával az önkifejezés magasabb szintjére jussanak.A projekt olyan alkotásra ráhangoló feladatokkal kezdődött, melyekbővítették és fejlesztették a tanulók vizuális látásmódját. Ebbenkiemelkedő szerephez jutott az okostelefon használata. A programlényegi részét az adta, hogy a résztvevő tanulók képesek legyenekönállóan animációs kisfilmet készíteni, a tervezéstől a kivitelezésig.Arra törekedtünk, hogy növendékeink motiválttá váljanak a digitálistechnikák művészeti jellegű használatára.  Fotókat készítettekoptikai illúzió témakörben, digitális technikákat alkalmazva hoztak

létre animációs kisfilmeket, valamint megismerkedtek a telefonosképszerkesztéssel. Igyekeztünk a tematikát úgy felépíteni, hogy agyermekeknek ne csak a kézügyessége, hanem az elméleti tudása isfejlődjön. Művészettörténeti óra keretein belül megismerkedtek apop-art művészet kialakulásával, mondanivalójával, majd az újismeretek birtokában önarcképet készítettek ebben a stílusban.A pályázati programban részt vett Pintér Attila szobrászművész,akinek munkásságát Kisújszálláson több szobor is fémjelzi, emellettköztéri alkotásai országszerte fellelhetőek. Pintér Attila megmutatta,hogyan kell elkészíteni egy gyurmafigura drótvázát, melynél fontosszempont volt, hogy mozdítható is legyen. Ezután a gyermekek márönállóan meg tudták formálni a karaktereiket.A pályázat egyik legérdekesebb eseményeként a diákokkalellátogattunk Budapestre, a Magyar Nemzeti Galériába.A Preraffaelita kiállítás témája már önmagában kuriózumnakszámított. A tárlatvezetés történelmi kiegészítései és háttér-információi tették felejthetetlen élménnyé a múzeumlátogatást.A pályázat különleges, egyben záró eseménye a tanulók általelkészített kisfilmek bemutatása volt, a kisújszállási VigadóKulturális Központ színháztermében.
Kiss Anita, a Baptista Alapfokú Művészeti Iskola tanára

A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében 2022. március4–6. között sikeresen lezajlott a XIV. Országos Kürtverseny.A jelenlévőket ünnepélyes keretek között Dr. habil Kovács Tibor,Kisújszállás város alpolgármestere köszöntötte, a versenyt a BaptistaSzeretetszolgálat EJSZ képviseletében Szász Veronika területioktatási igazgató asszony nyitotta meg.A verseny bírálóbizottságát a szakma elismert művészei és tanáraialkották. Győrfi Péter kürtművész-tanár, a Kodály ZoltánZeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola–Alapfokú MűvészetiIskola tanára; Berki Sándor kürtművész, a Danish ChamberOrchestra, valamint a Magyar Rádió Zenekarának szóló kürtöse; azsűri elnöke Dr. Endrődy Sándor a Magyar Állami Operaházkürtművésze, a Széchenyi István Egyetem Művészeti Karánakdocense.Az előválogatók után az ország negyven művészeti iskolájábólfogadhattuk a kisújszállási döntőbe bejutott legjobb ötvenhét
kürtös növendéket. A négy korcsoport versenye két fordulóbanzajlott. A versenyzőknek – a versenykiírás szerint – mindkétfordulóban egy-egy kötelezően választott, valamint egy-egyszabadon választott művet kellett előadniuk. A verseny folyamánszámos ifjú tehetség mutatkozhatott be a Vigadó Kulturális Központszínpadán. A zsűri mind a négykorcsoportban megosztotthelyezéseket és különdíjakatadott ki.A XIV. Országos Kürt-versenykiemelt jelentőséggel bír, mivela koronavírus járvány alatt ahangszeres versenyektöbbnyire online formábanvalósultak meg. Ebben azidőszakban a hangszertanulásta személyes kapcsolatok hiányamellett még tovább nehezítette,hogy nem volt lehetőségkoncertek megszervezésre,

fellépésekre, színpadi jelen-létre. Nagyon örülünk, hogy mind ezekután a XIV. Országos Kürtversenyt hagyományos módonrendezhettük meg. Köszönet a tanároknak, diákoknak kitartásukért,odaadó munkájukért, elhivatottságukért, a zene szeretetéért.A három napos rendezvény keretén belül 2022. március 5-én 19.00órától a Vigadó Kulturális Központban a Baptista Alapfokú MűvészetiIskola egykori növendékei adtak koncertet. Közreműködött a VárosiVonószenekar Papp László művésztanár vezetésével, valamint aMellofon Fúvós Együttes Szálkai János karnagy vezényletével.A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Baptista
Szeretetszolgálat EJSZ, Kisújszállás Város Önkormányzatamellett, a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége,Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete, EditioMusica Budapest Zeneműkiadó Kft., Cornett Music Kft., FON TRADEMUSIC, Zenetanárok Társasága, valamint a Szolnoki SzimfonikusZenekar támogatta. Kisújszállási támogatóink voltak: a KumániaGyógy- és Strandfürdő, Legenda Kiadó, Pannon-Literatura Kft.,Kisújszállási Városvédő és Szépítő Egyesület, Mellofon FúvósEgyüttes és Balogh Károlyné szalmafonó népművész.A személyes találkozással megvalósult XIV. Országos Kürtversenymind pedagógiai, mind szakmai szempontból igazolja, hogy azinspirációs közeg, atapasztalatok megosz-tása és azsűrivel való kon-struktívbeszélgetések motivá-cióserőként hatnak a jövőkürtoktatására. Ennek ered-ményét – reményeink szerint –már a 2025-ben megren-dezésre kerülő XV. OrszágosKürtversenyen is megtapas-ztalhatjuk.

Kéki-Széplaki Edit
igazgató
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Illéssys hírek
Zsidó emlékek nyomában12. és 13. osztályos tanulóink vettek részt azon a tanulmányikiránduláson március 10-én, amelynek célja a magyar zsidóságtörténetének, azon belül is elsősorban a XX. századi tragikusra fordultsorsának megismerése volt. Először a Holokauszt Emlékközpontba ésa Páva utcai zsinagógába látogattak el. Részt vettek egy múzeum-pedagógiai foglalkozáson, és egy tartalmas előadás során betekintéstnyertek a zsidók Kárpát-medencei történelmébe, megismerték azsidók XX. századi jogfosztottságához és a megdöbbentő véghez, aholokauszthoz vezető események láncolatát. A látottak, hallottakmindenkit elcsendesítettek, elmélyedésre késztettek.Ezután a Dohány utcai zsinagógába mentek, ahol a zsidó valláshozkötődő különleges előírásokkal, fogalmakkal ismertette meg azidegenvezető a diákokat, majd megnézték az Emanuel Emlékparkbana zsidómentők emlékművét és a „Holokauszt áldozatainakemlékfáját”. Végül a Duna-parton álló holokauszt-emlékművet isfelkeresték. A II. világháborúban a nyilaskeresztesek által a Dunábalőtt áldozatok emlékére elhelyezett 60 pár vascipő szintén nyomasztólátványt jelentett számukra.

Pénz7Pénz7 témahetet tartottunk az Illéssyben. Ezen belül egy hétenkeresztül tartottak pedagógusaink egy-egy óra keretein belülpénzügyekkel kapcsolatos órákat, foglalkoztak kamatszámítással, apénz történetével, hogyan kell online intézni a pénzügyeket,osztálykirándulás költségvetésével, valamint egy kis szakmai idegennyelvvel. Így talán jobb döntéseket hoznak tanulóink a jövőben apénzügyeket illetően. 
Space ChessDr. Bálint Zoltán feltaláló felajánlásának köszönhetően egy érdekesmagyar találmány, a térbeli sakk három készletét kapta meg iskolánk.A játék különlegessége, hogy a bábuk három dimenzióban tudnakmozogni, ezáltal új, a függőleges dimenziót adva a játékosokgondolkodásához is. A találmány különösen alkalmas a térlátásfejlesztéséhez. Kíváncsian várjuk, hogy sikerül-e szélesebb körbenelterjeszteni ezt a speciális változatát a jól ismert, évezredes játéknak.

Miniatűr természetEgy tehetséggondozó pályázatunkmegvalósításának részeként elkészítettünkaz iskola udvarára egy napelemmelműködő, energiatakarékos kis szökőkutat.Az összeállítást a 9. A osztályos tanulókvégezték Kustár Krisztina tanárnővezetésével.
Bocuse d’Or Budapesten13 szerencsés diákunk betekintést nyert a világhírű gasztronómiaiversenybe, illetve dolgozott Budapesten a Bocuse d’Or európaidöntőjén. A pincértanulók a VIP étteremben dolgoztak, míg aszakácstanulók az étterem konyháján tevékenykedtek, illetvemegfigyelték a különleges szakmai fogásokat, eljárásokat.Mindannyian együtt örültek a magyar csapat európai válogatón elértezüstérmének. Kis csapatunk sok dicséretet kapott. 

SZÍNEKMárcius 26-án nagyszabású rendezvényt, a SZÍNEK – BaptistaKözépiskolák III. Országos Ki Mit Tud Vetélkedőjét tartottuk meg aVigadóban. A versenyzők nyolcféle művészeti kategóriában indultak:vers és próza, hangszer, ének, tánc és mozgás, stand up és színpadi,képzőművészet, fénykép, rövidfilm. Összesen 13 intézmény 130tanulója vett részt a versenyben, melynek célja a diákokban rejtőző„színek” megmutatása egy olyan bátorító légkörben, ahol átélhették aszemélyiségük kreatív oldalának kiteljesedését. A rendezvény elejénToldi Attila igazgató úr köszöntötte a vendégeket, majd Kisújszállásváros képviseletében dr. Kovács Tibor alpolgármester úr, a fenntartórészéről pedig Szász Veronika területi oktatási vezető mondottbeszédet.

Köszönet illeti az összes versenyzőt és felkészítő tanáraikat, akik igenszínvonalas produkciókat hoztak létre. Összesítésben az Illéssy-iskoladiákjai második helyezést értek el, aminek nagyon örülünk, mintahogy annak is, hogy ezzel művészeti seregszemlévelcsatlakozhattunk az önkormányzat által meghirdetett „Fesztiválokéve” rendezvény-sorozathoz.
Toldi Attila

igazgató
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Városvédő hírek TE SZEDD! 2022

FÁKLYÁS FELVONULÁSEgyesületünk március 14-én 17 órától rendezte meg a hagyományosFáklyás felvonulást városunk civil szervezeteinek, oktatásiintézményeinek és lakosságának aktív közreműködésével.Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 174. évfordulójaalkalmából rendezett városi ünnepségsorozat sokak által várteseménye – a hagyományokhoz híven – az Illéssy-KossuthEmlékkapunál kezdődött, ahol Szabó Tamás középiskolai tanár,tagtársunk mondta el emlékező gondolatait, kiemelten méltatva ahelyi eseményeket mozgató személyek elévülhetetlen érdemeit.A ’48-as Olvasókör népdalkörei, Angyal Ferenc citerásközreműködésével Kossuth nótákat adtak elő, majd a koszorúkelhelyezése után a szép számú közösség elindult a város további 48-asemlékhelyei felé. Az emlékezés koszorúit az Illéssy Sándor BaptistaKözépiskola udvarán a névadó, valamint a Kálvin Parkban lévőKossuth Lajos és Illéssy János mellszobránál helyezték el a menettagjai. A Kossuth utca 2. szám alatti iskolaépület falán lévő Kossuthrelief koszorúzásával ért véget a felvonulás, melyet az oktatásiintézmények diákjainak rövid prózai és énekes műsorszámaiszínesítettek. Támogató:Kisújszállás Város ÖnkormányzataNEAO-KP-1-2021/6-000031 pályázat

Önálló kezdeményezésként, ám az évek óta sikeres TE SZEDD! akciótavaszi helyi megszervezésével a kisújszállási Városvédő és –SzépítőEgyesület 2022. március 17-18-19-én szervezett köztisztasági napot.Március 17-én, csütörtökön a péntek-szombatra hirdetett akciónkhoza Petőfi Vadásztársaság csatla-kozott szervezett keretekközött.Az őszihez hasonló létszámúönkéntes, összesen 175 fő vettrészt. Ebből mintegy 120 főáltalános iskolás, 20 fő közép-iskolás, és mintegy 45 fő felnőtt.A szervezőmunkában ismétkülönösen nagy segítségetjelentett az általános iskolákpedagógusain keresztül intéz-ményeik aktív közreműmödéseis.Összesen a 3 nap alatt 589
munkaórában, 420 zsákbanmintegy 5740 kg mért hulla-
dékot, ezen felül rengeteggumiabroncsot, illegálisan elhelyezett „szemetet” gyűjtöttünk össze. Avárosból kivezető összes út mentén tevékenykedtünk, felhasználva amezei őrszolgálat és a közterület-felügyelők által adott információkat.Továbbá a város határában a hivatásos vadászok tájékoztatása alapjánszennyezett területek voltak a mostani akcióban érintettek. Amezőőrök, a közterület felügyelők és a hivatásos vadászok maguk isszemélyesen vettek részt a gyűjtésben. Ez egyrészt nem kis teljesítmény, másrészt elszomorító, hogy alakosság ennyire nem törődik környezetével, és szándékosan okozkárt. Ez abból is látszik, hogy a felelőtlenül eldobált csomagolóanyagokmellett egyre több a zsákban összegyűjtött, és az utak menténszándékosan, szennyező módon elhelyezett, de eredetileg másholkeletkezett hulladék is.Mindenki lelkesen, balesetmentesen dolgozott. Köszönjük mindenközreműködőknek a segítséget! Reméljük, a résztvevők, és példájuknyomán mások sem fognak illegálisan hulladékot elhelyezni sehol!

Az akciót támogatták: Kisújszállás Város Önkormányzata pályázatiösszeggel, valamint mezőőreinek, közterület felügyelőinek aktívközreműködésével. A korábbi TE SZEDD! program zsákokkal,kesztyűkkel. Az Optibusz-City Kft. autóbuszok biztosításával. Az Aranyiskola láthatósági mellények biztosításával. A Petőfi Vadásztársasághivatásos vadászainak és tagjainak, munkájával, járművekbiztosításával. A Közútkezelő Kht. kisújszállási üzeme a telephelyérebeszállított hulladék továbbszállításával, zsákok biztosításával. AVárosgazdálkodási Nonprofit Kft., Nagy István és Nagy Lajos ahulladékot gyűjtötték be és szállították a Közútkezelő telephelyéresaját járműveikkel.
Nagy Lajos és Kása Attila szervezők

ÜNNEPI KÖZGYŰLÉSA Városvédő és -Szépítő Egyesületidén ünnepli újraalakulásának 35. évfordulóját,mely alkalomból, egybekötvea Műemléki világnapi programsorozattal 
Ünnepi közgyűlést rendez 2022. április 14-én.

Program
15.00 Védettségi tábla avatása a Vásár utca 34. szám alatti ház falán

15.45 Ünnepi Közgyűlés a Városháza Dísztermében(alapító tagok köszöntése, Gaál Kálmán Díj átadása,35 év – fotókiállítás megnyitó)
17.30 Csoportkép készítése a Városháza előtt

18.00 Gaál Kálmán szobrának koszorúzása a Kálvin Parkban
18.30 Baráti vacsora a Kisúj Étteremben(előzetes jelentkezés alapján)Támogató:Kisújszállás Város ÖnkormányzataNEAO-KP-1-2022/6-000007 pályázat
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A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATABővebb információ előadásokról, moziról, jegyrendelés: tel.: 59/328-083, 30/376-0220, vigadokisuj.hu, facebook.com/vigadokisuj, facebook.com/vigadomozi

A VIGADÓ MOZI MŰSORAJegyfoglalás személyesen a Vigadó nyitva tartási idejében, vagy telefonon:  59/328 083/1, 30/376 0220Jegyvásárlás: a Vigadó nyitva tartási idejében. Jegyárak: 1200 Ft  (2D)  1500 Ft (3D)

2022. április 20. szerda 19 óra Vigadó Déryné Program
URBAN VERBUNK: RÓZSA STORY táncszínházHelyre szóló belépőjegy: 200 FtAz előadás kedvezményes jegyáraa Déryné Program hozzájárulásának köszönhető.

Tradicionális néptánc, gondolatébresztő akrobatikai elemekkel
fűszerezve. Az Urban Verbunk egyedi módon és átütő erővel viszi
színpadra Rózsa Sándor életét.2022. április 22. péntek 18 óra ZenepavilonTérzene Program

BORDÓ SÁRKÁNY koncertA középkori hangulatba ültetett Bordó Sárkány daloka mai kor világzenei hangzásvilágához igazodó, táncra perdítő,erőteljes dinamikai felfogásban szólalnak meg.2022. április 24. vasárnap 14-17 óra 
Nyit a Tájház! Kapcsolódunk a Városvédő és -Szépítő Egyesületidőutazásához, melyre a Pásztorélet emlékhelyén kerül sor.A Tájház a továbbiakban a Vigadóba történő előzetesbejelentkezéssel látogatható.2022. április 29. péntek 18 óra ZenepavilonTérzene Program

Teret adunk a zenének!2022. április 29. péntek 19 óra Vigadó
LILI BÁRÓNŐA Pesti Művész Színház operett előadásaBelépő kapható a Vigadóban.

Készülünk a nyárra!Ízelítő:2022. június 19. vasárnap Városháza park
SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL és BAGAMÉRI FAGYIÜNNEPEgy mesés nap a Városháza parkban.Gyermek koncertek, fagyipavilon, Csupa Csoda Játszótér, marcipánés grillázsszobrászat, bütykölde, VR bemutató és annyi minden más...2022. június 23. csütörtök 19 óra Vigadó 

KITOLÁS – Apanevelés kezdőknek és haladóknakDad-talk: Lengyel Tamás

„Apának lenni nem könnyű. Sőt elképesztően nehéz. Főleg, mert senki
nem mondta el, hogyan kell csinálni. Mostanáig!  Ebben az apanevelő
előadásban szó lesz a terhesség különböző fázisairól, a
magzattelepátiás kommunikációról, a babakocsivásárlás traumáiról,
levakarhatatlan nőrokonokról, a szabadban szoptatás férfiakra
gyakorolt hatásairól, a játszótér szellemeiről és a nagy mennyiségben
hallgatott Gryllus Vilmos dalok mentálhigiénés következményeiről.
Válaszokat, persze, én sem tudok. De azért elmondom a frankót. Vagy
legalább, hogy velem hogy történt minden. Addig is vigyázz! Az ellenség
sohasem alszik. Se képletesen, se szó szerint.”2022. június 25. szombat Vigadó 

E-Games FestElhozzuk nektek a legújabb videojátékokat és technológiákat.Rengeteg PC, konzol, VR eszköz és szimulátorgép vár Rátok.
MUNKALEHETŐSÉGKönyvtáros munkatársat keresünk.Munkavégzés helye: Arany János Városi Könyvtár (Kisújszállás).Középfokú végzettséggel rendelkezők szakmai önéletrajzátvárjuk az Arany János Városi Könyvtárban.

Április 9. szombat14:00
A ROSSZFIÚK (12)amerikai animációsvígjáték, akciófilm Április 9.szombat 16:30
VEGYÉL EL (12)amerikai romantikus,zenés vígjáték Április 9.szombat 19:00 

UNCHARTED(16)amerikai akciófilm,kalandfilm

Április 14.csütörtök 18.30
MORBIUS (16)amerikai akció-horror,sci-fi filmÁprilis 16.szombat 16:00
NYUSZI SULI-

A HÚSVÉT
MENTŐAKCIÓnémet animációskalandfilm, vígjáték Április 16.szombat 18:30
MORBIUS(16)amerikai akció-horror,sci-fi film 

Április 21.csütörtök 18.30
ROHAMMENTŐ(18)amerikai akcióthrillerÁprilis 23.szombat 16:00  

SONIC,
A SÜNDISZNÓ 2.amerikai akció-vígjátékfilm,kalandfilm (12)Április 23.szombat 18:30
ROHAMMENTŐ amerikaiakcióthriller (18)

Április 27.szerda 18:30 
Vigadó Filmklub:
AZ ÖRÖKBEADÁSangol-olasz-románfilmdráma (12) Április 28.csütörtök 18:30

LEGENDÁS ÁLLATOK
– DUMBLEDORE

TITKAI (12)amerikai fantasy,családi kalandfilmÁprilis 30.szombat 14:00
SONIC,

A SÜNDISZNÓ 2.  amerikai akció-vígjátékfilm (12)

Április 30.szombat 16:30
LEGENDÁS ÁLLATOK-

DUMBLEDORE
TITKAI (12)amerikai fantasy,családi kalandfilmÁprilis 30.szombat 19:15

ROHAMMENTŐamerikaiakcióthriller (18)Május 4.szerda 18:30 
Vigadó Filmklub:
FŐZŐKLUB(16)dán vígjáték,filmdráma

Május 5.csütörtök 18:30
DOCTOR STRANGE
AZ ŐRÜLET MULTI-

VERZUMÁBAN

Május 7.szombat 16:30
AZ ELVESZETT

VÁROS (12)amerikai romantikusakció, vígjáték Május 7.szombat 19:00
DOCTOR STRANGE
AZ ŐRÜLET MULTI-

VERZUMÁBAN
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RENDEZVÉNYEINK2022. április 17. (vasárnap)
KUMÁNIA HÚSVÉTCandyland Családi Nap Strandpartya Kumánia Gyógy- és StrandfürdőbenEgész nap önfeledt strandparty és programoksokasága várja fürdővendégeinketa meglévő szolgáltatásaink mellett:– animátorok vízi aerobikkal,vízi vetélkedőkkel és színes programokkal– gyermekeknek egész nap kézműves foglalkozások és játékok– hostessek és promóterek– házigazdák és hangulatfelelősök:

D Session és DJ HlásznyikA fürdőbelépő megvásárlásával részt vehet egész napos ingyenesprogramjainkon a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben!
A programváltozás jogát fenntartjuk!2022. május 1. (vasárnap)

10 ÉVES A KUMÁNIA születésnapi rendezvényFellépnek: ROAD, Tóth Andi, Hevesi Imre és barátai,
Bóbita Zenekar, D Session és DJ Hlásznyik

GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA IS
VÁLTOZATLANUL VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbi szolgáltatásaival,kezeléseivel várja pácienseit:

1. Fürdőgyógyászati kezelésekkádfürdő, medencefürdő, súlyfürdő,szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs,víz alatti csoportos gyógytorna (maximum 9 fő/alkalom), orvosi gyógymasszázs, iszappakolás, komplexfürdőgyógyászati ellátás, 18 év alatti csoportos gyógyúszás
2. Fizikoterápiás kezelésekelektroterápiás kezelések, ultrahangkezelések,mágnesterápia, nyirokmasszázs,szárazföldi csoportos (max. 9 fő/alkalom)és egyéni gyógytorna, lökéshullám-terápia

A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása:hétköznapokon 7.30–16.00
TB-pénztár nyitva tartása:hétköznapokon 7.30–15.30

Időpontkérés szakrendeléseinkre:telefonon (59/887-712) vagy személyesenlehetséges az alábbi időpontokban:hétfő–péntek: 9–12 óra között.
Kezelések időpont egyeztetéséért hívja pénztárunkat:(59/887-711) hétköznapokon 7.30–15.30 között!

VÁROSI LÖVÉSZVERSENY
2022. május 1-jén, vasárnap9:00 órától a Városi lőtéren(Eszperantó u. 10/A)Szervező: Kisújszállási LövészklubInformáció: Hornyák Jánostel.: 30/721-7599

Idén is az elsők közt szerveztükmeg a regisztrált motocrossversenyünket 2022. március20-án, ami immáron a XI. Moto-cross Napunk volt.Az elmúlt évekkel ellentétbenmost az időjárás különösenkegyes volt hozzánk. A versenytmegelőző napokban rengetegvizet kellett a pályára hordani,de ennek köszönhetően averseny napján a pálya helyen-ként az elején picit saras, deösszességében nagyon jó minő-ségében állt mind a 74 verseny-ző rendelkelkezésére. Idén is tízkategóriába lehetett nevezni:Gyermek 50-65-85 cm3, Lady,Senior, Kezdő MX1-MX2, HaladóMX1-MX2 és 2T.Az egyesület tagjai közülhatan indultunk a versenyen,Murnyák Marcsi (Lady), LukácsiTomi (Kezdő MX2), Lukácsi Laci(Kezdő MX1), Seres Máté (65),Győri József (Senior), KovácsZsolt (Kezdő MX2) közép-mezőnyben végzett. Az indulókközött négy 3. helyezés és egy 4.helyezés született. Gratulálunkmind a szakosztályunk tagja-inak, mind az összes helye-zettnek a sikeres szerepléshez!

Ezúton is szeretnénk megköszönni Kisújszállás VárosÖnkormányzatának és mindenkinek, aki valamilyen módonhozzájárult a verseny lebonyolításához, az önzetlen támogatást éssegítséget, a nézőknek az érdeklődést.
Győri József szakosztályvezető

Motocross hírek

KUMÁNIA
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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. május 7-én, szombaton
jelenik meg. Lapzárta 2022. április 29-én, pénteken 12.00 órakor.
Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni
elektronikus adathordozón vagy a szervezes@kisujszallas.hu e-mail
címre elküldve.

Az aktuális lapszám nyomdába adásának napja: 2022. április 7.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2022. 04. 14-én, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit


