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KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

„...szívnek és tavasznak nyílni kék!”A tavasz az új élet fakadásának ideje. Az első napsugarakeloszlatják a szürke félhomályt, a reggeli madárcsicsergés, a nyílóvirágok illata jelzi, hogy újra életre kél a természet és vele együttaz emberi lélek. Újra eljön a kerti munkálatok ideje, a csendesdélutánokat az udvaron játszó gyermekek estékbe nyúló kacajaaranyozza be. Nagy örömünkre városunk életében sincs ez másképp. Az elmúltévek járvány okozta nehézségei után fellélegezve, újult erővelnézünk elébe az elkövetkezendő időszaknak. A jó idő beköszöntemagával hozta városunk kulturális és társasági életénekfelpezsdülését is. A tavasz első napjaiban két baráti meghívást iskaptunk testvérvárosainkba, a vajdasági Pacsér és alengyelországi Wilamowice településére. Április elejéncsatlakoztunk a GeoNight 2022., neves nemzetközi eseményhez,melynek keretein belül különleges ismeretekkel bíró interaktívvárostörténeti előadást hallhattunk a Galéria Könyvtárban.A Horváth György emeritus nagykunkapitány emléknapjaalkalmából megrendezésre kerülő Nagykun Huszártalálkozónmegismerkedhetett a város apraja, nagyja a huszáréletszépségeivel, hagyományaival, az Időutazás a gémeskút körülprogramon pedig újra összegyűlhettünk a Pásztorkodásemlékhelyénél, s ha kis időre is, de részesei lehettünk a lovas,kézműves és gasztronómiai hagyományoknak. E programokmellett nem csak lelkünk, hanem testünk is felfrissülhetett a VII.sportnap a ’48-as Olvasókör rendezésében megtartotteseményen, valamint a május 1-jén a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 10éves a Kumánia című színes programsorozatán. A zeneszerelmeseiről sem feledkeztünk meg az idei esztendőben.

A Térzene programunk keretén belül egész évben örömünketlelhetjük az élőzene varázsában a Művelődési Házban, a Vigadóban, illetve a Zenepavilonnál. A tavasz eljövetelével a beruházások terén is megkezdődtek amunkálatok. Az Agrárminisztérium támogatásával megvalósult aVásár utca folytatásaként, a Lógókertbe vezető földút felújítása. A„Szegregátumok felszámolásának elősegítése Kisújszálláson”című nyertes pályázatunkkal lehetőségünk nyílt arra, hogy avárosban négy helyszínen is szociális bérlakásokat építsünk,valamint egy már meglévő önkormányzati bérlakást felújítsunk,ily módon kilenc család számára otthont biztosítsunk. Az év elejénszámos TOP_Plusz pályázatot nyújtottunk be, bízunk benne, hogya fentiekhez hasonlóan kedvező elbírálásban részesülnek, s akésőbbiekben további fejlesztésekről számolhatunk be. A nyár beköszöntével a fesztiválok színes forgatagát tárjukvárosunk lakói elé. Megannyi rendezvény és kiállítás mellettjúnius elején találkozhatunk az Összetartozás napja alkalmábólszervezett emlékkoncerten, majd szintén ebben a hónapban agyermekeknek kedveskedünk a Süsü Családi Fesztivál ésBagaméri Fagyiünneppel. A Jó estét nyár, jó estét Kisújszállás!szabadtéri programsorozattal ismét szórakozni hívjuk akikapcsolódni vágyókat, majd a már hagyománnyá váltVárosnapokkal, és a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválunkkalszeretnénk városunk lakóinak és az idelátogató kedvesvendégeknek a kedvében járni. Bízunk benne, hogy idén újravisszaköszön a megszokott nyüzsgés és a már jól ismertkisújszállási nyári hangulat.
Kecze István polgármester

A Szimfonik Együttes a Térzene programsorozat
keretében lépett fel a Művelődési házban

(Fotó: Vigadó Kulturális Központ)

A Városvédő és -Szépítő Egyesület Időutazásra
hívott mindenkit a gémeskút körül, a Pásztorkodás emlékhelyén 

(Fotó:Városvédő és -Szépítő Egyesület)
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Megkezdődtek a beruházások, építkezések

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 avárosi honlapról (Javaslati nyomtatvány). (Szerk.)

Kisújszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be és 330millió forint támogatást nyert el „Szegregátumok felszámolásánakelősegítése Kisújszálláson” címmel, TOP-4.3.1-16-JN1-2020-00009kódszámon. A projektnek köszönhetően 4 helyszínen, a Kiss Tamás,a Malom, a Petőfi és az Apafi utcán ikerházas szociális bérlakástépítünk, az Esze Tamás utca 26. szám alatt pedig egy meglévőönkormányzati bérlakást újítunk fel. Az így elkészült lakásokba (atámogatást nyújtó szervezet által meghatározott szempontrendszeralapján kiválasztott) 9 család költözhet majd be.Az építési munkák kivitelezője a Népszer Nagykunsági ÉpítőSzerelő Kft., míg a felújítást a KEVESZOL Építő-, Karbantartó ésSzolgáltató Kft. végzi el. A munkálatok előreláthatólag ez év végéigtartanak. 
Pardi Csilla osztályvezető

RÖVID HÍREK
Megújult a Lógókertbe vezető útA tavasz beköszöntével kezdetét vette a Vásár utca folytatásaként, aLógókertbe vezető földút felújítása, melyet az Agrárminisztériumtámogatásával valósított meg önkormányzatunk. Az útfelújításimunkálatok áprilisban befejeződtek, segítve ezzel a tavaszi kertimunkák megkezdését.

A brit nagykövethelyettest láttuk vendégülA Móricz Zsigmond Református Kollégium könyvtárában április 21-én ünnepelték immár 6. alkalommal az iskolai Brit Napot. Arendezvényt megtisztelte jelenlétével Richard Shackleton britnagykövethelyettes.

Az eseményen részt vett Dr. Kovács Tibor alpolgármester is, akiKisújszállás városa nevében fogadta a nagykövethelyettest aVárosháza épületében egy prezentációval egybekötött jó hangulatú,kötetlen beszélgetésen.
XXIII. Szolnoki Utazás Kiállítás és VásárÁprilis 22-23-án rendezték meg a XXIII. Szolnoki Utazás Kiállítás ésVásárt, melynek nyitónapján a szakmai napon városunkat dr. KovácsTibor alpolgármester képviselte. Az ünnepélyes megnyitót követőenaz ÉRTÉK-TÉR-KÉP szakmai konferencia keretén belül adódottlehetőség megismerkedni a kiállításon bemutatkozó településekhelyi, népművészeti, turisztikai, valamint gasztronómiai értékeivel. Mi az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület standján kaptunklehetőséget városunk népszerűsítésére, ahol kiemelten volt jelen azidén 10 éves Kumánia Gyógy- és Strandfürdő. Gasztronómiai vonalonkisújszállási különlegességeket is kínáltunk a Nagykun rizs legújabbtermékét a Rice-ler-t, valamint az egyedi vadrizskrémmel töltöttbonbont. Dr. Kovács Tibor az Aba-Novák Agóra Kulturális Központnagyszínpadán előadást tartott városunk turisztikainevezetességeiről és a várható programokról.

Egyetemi hallgatók látogattak el hozzánkÁprilis 28-án az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem turizmus-vendéglátás szakos harmadéves hallgatói látogattak el hozzánk.A kétnapos gasztroturisztikai kirándulás célja a helyi turizmusmegismerése, valamint az elmúlt évek városfejlesztésieredményeinek bemutatása a diákok számára.

A hallgatók dr. Kovács Tibor egyetemi docens meghívására érkeztek,ő mutatta be nekik Kisújszállást is. A város megismerése mellett adiákoknak lehetőségük nyílt a Képviselő-testület ülését ismegtekinteni.
(Szerk.)

AZ ÖSSZETARTOZÁS NAPJAKisújszállás Város Önkormányzata tisztelettel hívminden érdeklődőt a Nemzeti Összetartozás Napjaalkalmából rendezendő rendezvénysorozatra
2022. június 3. (péntek)

17.00: a Nemzeti Összetartozás napiMEGEMLÉKEZÉS a Turulmadaras emlékműnél
18.00: a ’48-AS OLVASÓKÖR ASSZONYKÓRUSAés a ’48-AS FÉRFI DALÁRDA műsora a Zenepavilonnál

a Térzene Program támogatásával. 

19.00: Feledi Project: SZÁLKÁKtáncszínházi előadás a VigadóbanA Szálkák Pilinszky János azonos című köteteinspirálta előadás, rólunk, emberekről szól. 
„Nem a verseket akarom eltáncolni, és nem
a versek világát egymás után fűzni, hanem

azt szeretném megmutatni, hogy a 21. században
nekem mit üzen Pilinszky szellemisége.” – Feledi JánosMeghívott vendégelőadó: TRILL ZSOLT színművész

Az előadás a Déryné Program támogatásával valósul meg.

2022. június 4. (szombat)
20.00: Összetartozás koncert a RendezvénytérenFellépők: DOGS, EGRI PÉTER ÉS A MYSTERY GANG

Ön is tehet javaslatot!
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Idén is virágos lesz Kisújszállás

A város foglalkoztatási helyzetéről A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi Járási HivatalFoglalkoztatási Osztályának vezetője, Domokos Gyula 2022. április 28-án tájékoztatta a Képviselő-testületet a város munkaerőpiacihelyzetéről. A részletes beszámoló alapján megállapítható, hogy avárosban a tavalyi évben a nyilvántartott álláskeresők számajelentősen csökkent. Kisújszállás város főbb éves munkaerőpiaci
mutatói kedvezőbbek a járási átlagnál.

2021-ben az álláskeresők átlagos létszáma a megelőző évhez
képest 18,1%-al alacsonyabb, 371 fő volt. A város 2021. évi relatívmutatója Berekfürdő után a második legkedvezőbb a Karcagi járástelepülései között. Az álláskeresők körében a nők (59%) magasabbarányt képviselnek, mint a férfiak (41%), az álláskeresők többségefizikai foglalkozású. A tartósan álláskeresők (aki több, mint 12hónapja folyamatosan nyilvántartott) száma átlagosan 112 fő volt, ami26 fős csökkenést mutat. A 25 év alatti átlagos álláskeresői létszám
55 fő volt, mely 35,3%-al csökkent az előző évhez képest. Az 50 év
felettiek 141 fős átlaglétszáma szintén csökkent, 4,1%-os mértékben.Tavaly csoportos létszámleépítés bejelentésére nem került sorKisújszálláson, valamint jelentős létszámcsökkenést sem tapasztaltaka foglalkoztatóknál. Kisújszálláson a jellemző munkaerőigények atavalyi évben a következők voltak: fémipari munkakörök (főkénthegesztő, lakatos), bolti eladó, szabász és gépi varró, szakács ésgyorséttermi dolgozó, takarító, asztalosipari munkás, segédmunkás.  Továbbra is rendelkezésre állnak különböző támogatások,munkaerőpiaci programok, képzések, amelyek segítenek afoglalkoztatási helyzet javításában. Ilyen a tartósan álláskeresők
komplex elhelyezkedési támogatása, álláskeresők vállalkozóvá
válását elősegítő támogatás. 

Európai Uniós forrásból megvalósuló programok: a fiatalszakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő támogatása,hátrányos helyzetűek munkatapasztalat-szerzést elősegítőtámogatása, vállalkozások munkaerő-támogatása. Megyei szintűfoglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztésiegyüttműködések, az alacsony képzettségűek és közfoglalkoztatottakképzése. 

Központi munkaerőpiaci programok: a „Nyári diákmunka”központi program, „Közfoglakoztatásból a versenyszférába” központiprogram, „Önfoglalkoztatók kompenzációs támogatása” program,álláskeresők részére nyújtható „Utazási támogatás 2021.” elnevezésűprogram. A programok koordinálását a Karcagi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztálya végzi. Elérhetőségük: 5300 Karcag,
Madarasi u. 27., telefon: 59/795-168.

A 2021. évben megvalósult közfoglalkoztatásrólA 2021. évi járási startmunka szociális jellegű programok a következőkvoltak: belvízelvezetési munkák, mezőgazdasági földutak és belterületiközutak karbantartása, illegális hulladéklerakóhelyek felszámolása.A pályázati létszám 79 fő volt. A mezőgazdasági program 5 fővel indult.Egy hosszabb időtartamú program is indult 20 fővel. A programokpályázati létszáma összesen 104 fő volt. Továbbá 2020-ról áthúzódottegy 20 fős hagyományos program, amely 2021. február végéig tartott.2021-ben indult egy 160 órás képzés (Belépés a digitalizált munkavilágába) amelyen 14 fő vett részt a hagyományos hosszabbidőtartamú programból. 
Az önkormányzat a járási startmunka program keretében ahatósági szerződések szerint 2021-ben 103.023.700 Fttámogatásban részesült. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatástámogatása 2021-ben 20.827.250 Ft volt. Emellett az önkormányzat

15.691.443 Ft-ot biztosított saját forrásból a programokvégrehajtására.A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt a közfoglalkoztatásiprogramok végrehajtása zökkenőmentesen folytatódott.Kényszerszabadságolás, munkaleállítás, munkavégzési korlátozásnem került elrendelésre. 2022-ben a járási startmunka szociális jellegűprogram 2022. március 1-én indult 69 fővel, a mezőgazdasági program5 fővel, a hagyományos program pedig 13 fővel. A vállalt feladatok azelmúlt évhez hasonlóak. Összességében elmondható, hogy a közfoglalkoztatási programoklétszáma évről évre csökken. A programok feltöltése egyre nehezebb.
Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

A Virágos Kisújszállásért kertszépítő versenynek köszönhetően máreddig is sok olyan kertbe nyerhettünk bepillantást, amely szívet-lelketgyönyörködtet. Örömmel láttuk, hogy sokak milyen szívesen szépítikközvetlen és tágabb környezetüket. Ezért idén Kisújszállás VárosÖnkormányzata újra versenyt ír ki a „Virágos Kisújszállásért” címelnyerésére. A címre kisújszállási lakosok, illetve kisújszállási székhelyűcégek, vendéglátóhelyek, intézmények, lakóközösségek pályázhatnak ajelentkezési lap kitöltésével. A versenyfelhívás és a jelentkezési lapátvehető a Városháza portáján vagy letölthető a www.kisujszallas.huhonlapról. A jelentkezési határidő 2022. június15.
(Szerk.)

Keressük a legszebb konyhakerteket Fogadj örökbe egy villanyoszlopot!Városunk önkormányzata idén is csatlakozott „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országoskertszépítő programhoz. Keressük a város legszebb és leghatékonyabbgyümölcsös, zöldséges konyhakertjét. Arra buzdítjuk a kertbarátokat,hogy osszák meg örömüket, büszkeségüket, versenyeztessékkertjeiket! Jelentkezzen Ön is zöldséges-, gyümölcsös-, vagyvirágoskertjével, amikről várjuk fotóikat. A versenyfelhívás és ajelentkezési lap letölthető a www.kisujszallas.hu oldalról vagy átvehetőa Polgármesteri Hivatalban. A jelentkezési határidő 2022. június 15.

(Szerk.)

Egyesületünk sok éve kedvestagtársunk, Kovácsné Annuskanéni javaslatára hirdette meg a„Fogadj örökbe egy villany-oszlopot!” akciót. A felhíváshalló fülekre talált, már az elsőévben sokan virágosítottákkörbe a házuk előtti, esetleg aszomszédjuk háza előtt lévővillany- vagy telefonoszlopot.Az örökbefogadási kedvszerencsére évről évre sem lankad, ragadós a jó példa és öröm látni,hogy a szürke oszlopok töve hányféle színben pompázik. Van akitavaszi évelőkkel veszi körbe, mások egynyári színpompába öltöztetikaz oszlopokat és akadnak olyan lakók is, akik egész évben gondozzák azoszlop tövét és különlegesebbnél különlegesebb növényekkel díszítikaz utcát, környezetüket. Köszönjük mindazok városszépítő munkáját, akik egy-egyvillanyoszlop örökbefogadásával hozzájárulnak városunk szebbé,virágosabbá tételéhez. Szeretettel bíztatunk mindenkit a továbbiörökbefogadásra és reméljük, hogy idén még több villany- vagytelefonoszlop töve virágzik ki egy-egy szépérzékű, városa szépüléséérttenni akaró lakó munkája által. Köszönjük!
Városvédő és -Szépítő Egyesület
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KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON!
Naprakész hírek, aktualitások várják Önöket
Kisújszállás város hivatalos facebook oldalán:

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Gyermekbábosok Találkozója2022. április 23-án Szolnokon a II. Jászkunsági GyermekbábosokTalálkozóján és Bábos Kavalkád rendezvényen vettek részt iskolánkbábszakkörösei. Színvonalas jelenetük dicséretet kapott. Felkészítőpedagógus: Kovács Sándorné.
Kórustalálkozó2022. április 23-án a Népi Műhely az Egyházkerületi Kórustalálkozónvett részt. Előadásukért megérdemelten számos dicséretet kaptak.Felkészítő pedagógus: Szilágyiné Horváth Henriette.

XIII. Robotprogramozó Országos Csapatverseny2022. március 25-én, pénteken 14:00 órai kezdettel indult a XIII.Robotprogramozó Országos Csapatverseny (ROCS) 1. fordulója.A versenyre nevezett csapat tagjai: Andrekovics Krisztián, ErnesztÁron Levente, Pabar Tamás 5.a osztályos tanulók. Az iskolaifordulóban öt feladat megoldása várt a versenyző tanulókra.A megoldásokról videót készítve kellett az anyagokat feltölteni. Acsapat az évfolyamon belül IX. helyezéssel kerül be az országosdöntőbe, ami 2022. április 23-án, szombaton volt Kecskeméten aBányai Júlia Gimnáziumban. A verseny napján kiemelkedő eredménytért el a csapat, hiszen a döntőben nyújtott teljesítménye alapján III.helyezést ért el. Felkészítő pedagósus: Tuka Antal.
CURIE Környezetvédelmi Verseny2022. április 23-án Szolnokon iskolánkat négy, a gimnáziumot pedigegy csapat képviselte a Curie Környezetvédelmi Verseny országosdöntőjében. A döntőre a területi versenyen elért kitűnő eredményükalapján kerültek be a csapatok. A verseny témája a klímaváltozás, ahulladékok és az élővizek kapcsolata volt. Emellett a fordulók során azŐrségi Nemzeti Parkra jellemző természeti értékekkel ismerkedtekmeg a tanulók. Az országos döntőre – ezen témákon kívül –beszámoltak egy kiselőadás keretében, hogy a környezetükben lévőélővizek milyen szennyeződésnek vannak leginkább kitéve.A harmadik feladatuk egy dokumentáció (plakát) készítése, amelyenbemutatták megfigyeléseiket, tapasztalataikat képekkel és rajzokkal.A versenyre való felkészülésben sok gyakorlati és elméleti segítségetadott a tanulóknak:– Pabar Zoltán, akinek segítségével megismerkedtünk a strandok és azélővizek kapcsolatával, a halastavak élővilágával és érdekességeivel.– Kittlinger Dóra és az Indián Rizs Kft. munkatársai, akik segítségével arizsföldek sajátosságait ismerhettük meg.– Szülők, akik támogatták a tanulókat a felkészülésben és elviselték, haegy kicsit be voltak zsongva vagy éppen el voltak fáradva a gyerekek. Köszönet a tanulóknak a kitartó munkáért, az egymás irántitürelemért!Az országos döntőn a következő eredmények születtek:

9-10. évfolyam:Horváth Nóra, Jakobicz Anna, Orosz Anna 3. helyezés
7-8. évfolyam:Bognár Csenge, Papp Nóra Kitti, Puzsoma Zsanett       8. helyezésLukovszki Bori, Mészáros Anna, Szokai Tímea 12. helyezésezen tanulók dokumentációjuk 4. helyezett Kása Ákos, Kui Sámuel, Tóth Bence Gyula 15. helyezésBaráth Noémi, Papp Villő Bianka 17. helyezésKöszönjük mindenkinek a segítségét!

Miltényi Katalin

Fenntarthatósági témahétA témahét célja, hogy környezetünk védelmével és a fenntarthatóságkérdéseivel a gyerekek már iskolás korukban megismerkedjenek.Fontos, hogy figyeljenek személyes érintettségükre, tudjanakváltoztatni szemléletükön, hiszen odafigyelésükkel ők is sokattehetnek a Föld védelméért.Ebben a tanévben a Föld Napját követően, április 25-29. közöttvalósítottuk meg a témahetet a 7.a és a 8.a osztályban. A témahét sorána „Műanyag, mint veszélyforrás” modult dolgoztuk fel a tanulókkal.Előzetes ismereteikre alapozva összegyűjtötték milyen műanyagbólkészült tárgyakat ismernek, azok közül mi, mikor és hová kerül aszemétbe. Megismerkedtek a műanyagok legismertebb fajtáival, azoklebomlási idejével. Információt szereztek a műanyagok élőlényekre,élővilágra gyakorolt hatásaival.Tanulmányozták a szemétszigetek, a mikroműanyagok, aműanyagégetés problémájának hátterét, okait és következményeit.Mivel a „műanyagok által létrejött problémák nem rendelkeznek hosszú
múlttal, a 2000-es évek óta több műanyagot gyártottunk, mint előtte
összesen. Ebből kiindulva a megoldás is gyerekcipőben jár még, de
mindenképpen komplex megoldásra van szükség.”A Milyen megoldási lehetőségek vannak? kérdésre diákjaink igen sokötlettel álltak elő. Ezen kérdésekkel nemcsak a témahét során, hanema természetismeret, biológia és kémia órákon, szakkörökön is kiemeltfeladatként foglalkozunk, ahol a tanulók érdeklődésére, aktivitására,ötleteire, kitartására mindketten számíthatunk.

Csatáriné Kovács Mária, Miltényi Katalin

EGYÉB VERSENYEK

Súlyemelő versenyA 2022. április 2-án Budapesten megrendezett XXIV. Soroksár Kupanemzetközi amatőr súlyemelő versenyen Szabolcsi Zente 5.c osztályostanulónk korosztályában I. helyezést ért el. Edző: Szabolcsi Károly.
Karate2022. április 23-án Budapesten az RTK Dojo Versenyentagintézményünk tanulói a következő helyezéseket érték el: OroszMárta II. hely, Furkó Levete III. hely, Sas Zsombor III. hely. Edző: RaczkóGyörgy.

Légpuska diákolimpiaNagy Lajos (5.a) megyei I. lett a III-IV. korcsoport nyílt irányzékos 20lövéses 10 m-es légpuska diákolimpia megyei döntőben. MaszlerBalázs (11GA) IV. helyezést ért el a V-VI. korcsoport nyílt irányzékos 20lövéses 10 m-es légpuska diákolimpia megyei döntőben. Barta Tamás(11GB) megyei II. lett a V-VI. korcsoport nyílt irányzékos 20 lövéses 10m-es légpuska diákolimpia megyei döntőben. Edző: Nagy Lajos.Gratulálunk minden versenyzőnek!
A tagintézmény vezetése

Versenyeredmények, rendezvények az Arany iskolás tanulók részvételével 
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Köszönjük, hogy a kisújszállási református oktatási intézményeket választották!

Brit nap a Móriczban

Örömünkre szolgál és igazán megtisztelő az a bizalom, amit a városlakói nyilvánítottak ki akkor, mikor gyermeküket óvodába vagyiskolába íratták, illetve középiskolai képzést választottak számukra.Igyekszünk rászolgálni erre a bizalomra és olyan oktatást, óvodainevelést biztosítani a gyermekeknek, mellyel igazolhatjuk, hogyKisújszállás sikeres a gyermekek nevelésében és oktatásában és ebbenelöl járnak a református oktatási intézmények, a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium tagintézményei. Kisharang Óvodai Tagintézményünkben egy újabb kiscsoport indulel és óvodánk teljes kihasználtsággal működik. A református értékrendközvetítés mellett ígérhetjük, hogy az élményalapú tanulásitevékenységek szervezésével, a közösségi neveléssel és az érzelmiintelligencia fejlesztésével, valamint a gyermekek fejlődéséneknyomon követésével, illetve változatos óvodai rendezvényekkel isigyekszünk tartalmassá, színvonalassá és elégedettségeteredményezővé tenni a legkisebbek három vagy négy óvodai évét.Arany János Általános Iskolai Tagintézményünk is igazán sikeresbeiskolázást tudhat maga mögött. 75 tanuló választotta általánosiskolai tanulmányai színhelyéül az Arany iskolát. A felvett tanulókzöme, 63 diák kisújszállási, ami a helyi általános iskoláskorúakkétharmada. Rajtuk túl több, mint tízen Kenderesről is hozzánk jönnektanulni. Ez az impozáns létszámadat leginkább kötelességet ró ránk.A bennünket választók nagy száma arra kötelez bennünket, hogytartalmas, a személyiséget fejlesztő, a tehetséget kibontakoztató, olyanképzésben részesítsük iskolásainkat, ami a tudás átadáson túl a világiránt érdeklődő, egészséges lelkű, vidám és szorgalmas gyermekeket

nevel. Keresztyén nevelési elveink mellet ezt szolgálják változatosiskolai programjaink, táboraink, versenyekre való felkészítéseink,sportolási lehetőségeink és hamarosan elkészülő új iskolaépületünk is.Középiskolánk is megelégedésünkre szolgáló beiskolázásieredményt ért el. A hozzánk jelentkező tanulók közül 99 diák kerültfelvételre, közülük 36-an kisújszállásiak. A 4 évfolyamos gimnáziumot20-an, a nyelvi előkészítő gimnáziumi oktatást pedig 17-en kezdhetikmajd meg szeptembertől, utóbbit angol és német nyelvi előkészítőképzésben. Technikumi ágazatink közül négyet tudunk elindítani:gazdálkodás és menedzsment, valamint informatika és távközléságazati képzésekre 20 illetve 19, rendészet és közszolgálat ágazatra 14,míg közlekedés és szállítmányozás ágazatra 9 diákot vettünk fel. Akörnyék meghatározó középiskolájaként szeretnénk ezt a bizalmatnyelvvizsgákkal, szép versenyeredményekkel, a felsőoktatásra valómegfelelő felkészítéssel, élményekkel teli középiskolai programokkal,külföldi tapasztalatszerzési lehetőségek biztosításával, gyakorlatiasszakmai felkészítéssel és négy vagy öt emlékezetes gimnáziumi, illetvetechnikumi esztendővel meghálálni.Nagyon örülünk, hogy óvodánkat, általános és középiskolánkatválasztották, egyben kérjük, hogy a neveléssel oktatással kapcsolatosvéleményüket osszák majd meg velünk, mert hisszük, hogy megfelelőnevelés, képzés és oktatás csak diákokkal és szülőkkel együttműködve,az ő elégedettségük mellett történhet. Kedves Kisújszállásiak,köszönjük a megtisztelő bizalmat!
Tóth József főigazgató

Kisújszállás városát a Móricz Zsigmond Református Kollégium diákjaiés pedagógusai április 21-én egy napra „Britújszállássá” varázsoltákII. Erzsébet királynő 96. születésnapja és uralkodásánakplatinajubileuma alkalmából. Az iskolában immár 6 éve hagyomány,hogy az Egyesült Királyság és a brit kultúra iránt érdeklődő diákok egyjó hangulatú brit teapartival, kiállítással, országos rajzversennyel,valamint rendhagyó angol irodalomórákkal ünneplik meg II. Erzsébetszületésnapját. Az idei iskolai brit nap egyik különlegessége, hogy ittmutatta be először Erdős Hanna világbajnok cukrászművész azt aHerendi porcelán tányért, amelyet cukorból készített a királynőtiszteletére és amelyet júniusban Őfelsége hivatalos születésnapiünnepségén, a brit nagyköveti rezidencián csodálhat meg a királynőplatinajubileumát ünneplő brit-magyar közönség. A királynőszületésnapja és Őfelsége uralkodásának 70. évfordulója alkalmából amóriczos brit nap díszvendége a budapesti Brit Nagykövetségképviseletében Richard Shackleton brit nagykövethelyettes volt, akiBudapest előtt a világ számos pontján dolgozott: Londonban, NewYorkban, Kolumbiában, Mexikóban, Bulgáriában és Finnországban.Budapestre 2 évvel ezelőtt érkezett a 2. lezárás idején, így nagyörömére szolgál, hogy a pandémia elmúlásával lehetősége van jobbanmegismerni Magyarországot. Kisújszállási látogatásával kapcsolatbanelmondta, nagy öröm számára, hogyKisújszálláson a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium diákjaival éstanáraival együtt ünnepelheti akirálynő 96. születésnapját. Nagyonmegtisztelő számára, és büszke arra,hogy olyasvalamit képviselhet britnagykövethelyettesként, ami érdek-lődést és igazi lelkesedést vált ki adiákok körében. Reményét fejezte ki,hogy egy ilyen esemény nemcsak a britkultúrába és életbe enged bepillantást,hanem valódi lendületet ad a

diákoknak a nyelvtanulás terén, ami a jövőre nézve is kapukat nyitvilágszerte az üzleti- és munkalehetőségek, szabadidős és kulturálislehetőségek felé. Ezért Richard Shackleton nagyon bízik abban, hogyegy ilyen rendezvény arra ösztönzi a diákokat, hogy kitekintsenek atágabb világra is. Nagy örömére szolgált, hogy a magyar diákok, akikkeltalálkozott, nagyon talpraesettek voltak, rengeteg mindent kérdeztektőle, és valódi érdeklődést mutattak az iránt, hogy milyen Nagy-Britannia, és hogy mit gondolnak a britek a magyarokról. Nagyonfontosnak tartja az ilyen találkozásokat és beszélgetéseket.A diplomata véleménye szerint az oktatás lényege, hogy folyamatosanpróbáljunk fejlődni. És ez nem csak a tanításról vagy a tanulásról szól.Inkább az egész életen át tartó tanulásról, és arról, hogy mindenlehetséges módon új dolgokat sajátítsunk el. Richard Shackletonszámos lehetőséget lát az Egyesült Királyság és Magyarország közöttioktatási együttműködésre is. Kifejtette, ha a magyar oktatási rendszerleghíresebb exportcikkeire gondolunk, akkor például Rubik Ernő juteszünkbe, vagy Karikó Katalin és az oltóanyagok. De ott van azűrkutatás, a mikrochipek és számos más szakterület, amelyekre amagyarok büszkék lehetnek. Természetesen Nagy-Britanniának ismegvannak a maga hősei. Rengeteg olyan eredmény van, amelyeketmegoszthatunk egymással és sok terület, ahol együtt dolgozhatunk.Erről szól a tágabb értelemben vettoktatási együttműködés.A Móricz Zsigmond ReformátusKollégium tanárai és diákjai számáranagyon megtisztelő, hogy a budapestiBrit Nagykövetség minden évbentámogatja az iskola brit kultúrátnépszerűsítő programjait éshozzájárul az iskolai idegennyelv-oktatás színvonalának emeléséhez.
Kovács Beáta középiskolai tanár

Richard Shackleton brit nagykövethelyettes a diákok körében
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Egy csokorban a bolondos április minden programja

I. Kisújszállási Baptista Sportnap

2022. április 5-én a János vitéz című előadáson jártak kis és nagyobbiskolásaink Túrkevén. Az Arany János Városi Könyvtárbanmegrendezett Költészet napi versmondó versenyen is szerepeltekiskolánk tanulói. 2022. április 5-én az alsó tagozatos diákjainkmutatták meg tehetségüket. Eredményesen szerepelt Both BenceSámuel 1.c és Bögös Nikolasz 1.c osztályos tanulónk, akikkönyvjutalomban  részesültek. Felkészítő tanító néni: ZsolnainéSzilágyi Zita. A 3-4. évfolyamos gyerekek közül szinténkönyvjutalomban részesültek Oláh Dorina 3.c, Tamasi Hanna 3.c ésHerbály Dorina 4.a osztályos tanulók.2022. április 7-én a felső tagozatos tanulóknak kerültmegrendezésre a versmondó délután. Ezen a megmérettetésen aNABOK tanulói a következő eredményeket érték el: 5-6. osztály:I. Boros Jázmin és Hajós Alex, II. Nagy Hanna Bíborka, Péter Petra,III. Ágoston Orsolya, Máté Gergő, IV. Budai Bence és Puzsoma János.Felkészítő tanár nénik: Herczegné Oszlács Ildikó és Tóth Csilla.A XXV. Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási
versenyen iskolánkból a következő tanulók jutottak a II. (megyei)fordulóba: 5. osztály: Pocsai Lara, Nagy Hanna Bíborka, Szél Csanád, 6.osztály: Melnikoff Levente, 7. osztály: Eszenyi Réka Csenge, 8. osztály:Szidey Richárd.Ha foci, akkor Bozsik program! Iskolánk 7. és 8. osztályos csapataa Bozsik program keretében 2022. április 11-én Szolnokon, 2022.április 13-án Jászberényben megrendezésre kerülő északi csoportokküzdelmeiben vett részt, ahol nyolc iskola küzdött a győzelemért.Korosztályának csapatait megverte, így két csapat, a hetedikes lányokés a nyolcadikos fiúk továbbjutottak a körzeti döntőbe, amire május28-án kerül sor szintén Jászberényben. Felkészítő tanár: Majláth Antal. A Húsvéti istentiszteletet 2022. április 13-án reggel tartotta megiskolánk az 1-2. évfolyamosai számára. Énekhangjuk betöltötteintézményünk termeit. Bögös Jenő iskolalelkész tanítása utána gyerekek átvették az ajándékaikat és már folytatták is a napjukataz osztálytermeikben. A nagyobbak alkalma 16 órakor kezdődött.2022. április 12-13-án intézményünk 4.c és 5.c osztályos tanulóifelléptek a Más-Nap rendezvényen, műsoruk sikert aratott. TatárJánosné intézményvezető szavait idézve: „Nagyon köszönöm, hogy ilyen
színvonalas műsorokkal színesítettétek a MÁS-NAP programunkat! ...
Szívmelengető volt! Aranyosak, ügyesek, kedvesek!" Hálásan köszönjüka felkészítő munkáját Kecskés Ferencné Kata néninek, ZsolnainéSzilágyi Zita és Győriné Tóth Edina tanító kollégáknak! 2022. április 23-án került megrendezésre a Báthory kupa
röplabdabajnokság Nyírbátorban U12-es kategóriában, amelyenrészt vettek iskolánk általános iskolai tanulói. Diákjaink kiválóanteljesítettek. A csapat tagjai: Oláh Lili Hanna (4.c), Bucsus BoglárkaRenáta (5.a), Nagy Lili (6.c), Budai Leila (6.c). Testnevelő/edző: PatkóRichárd.

2022. április 22-én Tiszaroffon az Országos Baptista Matematika
versenyen is jeleskedtünk. Iskolánkból Horváth Zoltán 1.e osztályoskisdiákunk III. helyezett lett az 1. évfolyamos kategóriában. Felkészítőpedagógus: Csányiné Szabó Annamária tanítónő.2022. április 24-én az I. Tiszafüred Open moderntánc és
mazsorett versenyen vettek részt iskolánk tanulói. A legújabbkoreográfiák kerültek a színpadra, amelyeket a zsűri elismert. Azutánpótlás csoport pompon kategóriában arany, showtánckategóriában ezüst érmet kapott. Berta Flóra Anikó 1.e osztályoskisdiákunk nyakába szóló kategóriában arany érem került. Gyermekkorosztályban két kategóriában indultak a lányok: showtánc és botosmazsorett. Eredményük a dobogó II. helye. Erős ellenfelek voltakminden korosztályban, de a kitartás és a szorgalom meghozta azeredményt. A tagozat tagjai:  Berta Flóra Anikó (1.e), Tóth Zoé (1.e),Kacsó Gyopár, Füleki Fruzsina, Monoki Anna, Horváth Petra, OláhDorina Izabella (3.c), Tamasi Hanna (3.c), Szabó Mira Hanga (4.c.).Felkészítő tanárok: Kerekes Petra, Zsolnai Virág.2022. április 26-án iskolánk alsó tagozatának 2.c osztályos tanulóia kisújszállási Szociális Otthonba látogattak, ahol Anyák napi
műsorukkal emlékeket idéztek, könnyeket és mosolyt csaltak agondozottak szemébe és arcára. Nagyon szépen köszönjük ameghívást!

Tehetségnap és Országos Komplex Vetélkedőn vett résztiskolánk négy alsó tagozatos kisdiákja Törökszentmiklóson. A Pöttyösbögrék IV. helyezést értek el. A csapat tagjai: Juhász Kitti (3.a), RamosSzilvia (3.a), Budai Roland (4.a) és Tóth Alex (4.a) osztályos tanulók.A Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános IskolájaTörökszentmiklóson „Meseszép mesekép” címmel meseíró és
-illusztráló pályázatot hirdetett meg. A 6-7-8. évfolyamon neveznilehetett a mesén kívül elbeszéléssel, novellával, valamint verssel.Iskolánk 7.c osztályos tanulója, Mikes Kiara Az idő című versévelkülöndíjban részesült. Felkésztő tanár nénije: Tóth Csilla.

„Mélyebb zenei műveltség mindig csak ott fejlődött, ahol ének volt az
alapja. A hangszer a kevesek, kiváltságosok dolga. Az emberi hang, a
mindenkinek hozzáférhető, ingyenes és mégis legszebb hangszer lehet
csak általános, sokakra kiterjedő zenekultúra termő talaja.” (KodályZoltán) Iskolánk Diridongó kiskórusa Szolnokon,  a Kodály ZoltánÁltalános Iskolában részt vett az Ismét Éneklő Ifjúság c.rendezvényen, ahol Ici néni vezetésével és Balázs bácsi zeneikíséretével énekeltek és megmutatták tudásukat. A gyerekekszorgalmas munkájukért dicséretben részesültek. Felkészítő tanítónő:Vadas Ilona, zongora: Orosz Balázs. Ezúton is megköszönöm afelkészítő kollégák munkáját! A gyerekeknek további sikeresversenyeket kívánunk! 

Radics Zoltán intézményvezető

Nagy napra ébredtek azok a gyerekek, akik Kisújszálláson a BaptistaSzeretetszolgálat EJSZ valamelyik intézményébe járnak. 2022. április21-én, csütörtökön került megrendezésre az intézmények Sportnapja.Az eredeti terv szerint a Porcsalmi Lajos Sporttelep és környéke lettkijelölve a lebonyolításra, de az időjárás keresztül húzta számításainkat.Ezek után a helyi vezetők a Rendezvényteret, a Kossuth iskolát, azIllésssy iskolát, a Süsü játszóteret és környékét jelölték ki újhelyszínként. A program 9.00 órakor kezdődött a Rendezvénytéren,ahol a megnyitó után az iskolába készülő óvodások mutatták berendkívül gazdag és színvonalas pompon gyakorlatukat. A megnyitóután a négy helyszínre vonultak a kis csapatok. A Kossuthtagintézményben az óvodások és az alsó tagozatosok vegyes csapataiváltó-, sorverseny és ügyeségi feladatokat hajtottak végre atornateremben, illetve az udvaron. Azután a két helyszínt cserélvefolytatták a napot. Az Illéssy tagintézményben, a tornateremben a felsőtagozat váltó- és sorversenyére került sor, az udvaron pedig kerékpáros

ügyeségi versenyen vehettek részt a diákok. Az udvari játékok közüligénybe vehették a kültéri kondiparkot, az osztályok között pedig azudvaron élő malomjáték kezdődött. A középiskolások a Rendezvénytérkörnyékén számháborúval kezdték a napot, majd a Városháza körülfutóversenyen vehettek részt. 10.30 órakor helyszíncserére került sor, aközépiskola a Kossuth iskolában váltó- és sorversenyen vett részt, azóvodások és az általános iskolások a számháborúval és az osztályokközötti futóversennyel folytatták a nap programját. 12.00 órakor kerültsor a zárásra a Rendezvénytéren, ahol mindenki, aki részt vettvalamilyen versenyen ajándékkal térhetett haza. A jól sikerült sportnappal hagyományt akarunk teremteni, amit ajövőben éves szinten szeretne a három kisújszállási Baptista Intézménymegrendezni gyermekeiknek. Köszönöm mindenki munkáját, akivalamilyen formában segített a lebonyolításban! Szlogenünk atovábbiakban sem változott: Nálunk a gyermek érték!
Radics Zoltán intézményvezető
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Köszönet

A Kossuth-gimi hírei 
Sikerek a III. SZÍNEK Baptista Ki Mit Tud?-on2022. március 26-án harmadik alkalommal adott otthont Kisújszállása baptista fenntartású középiskolák országos művészeti versenyének.A NABOK Illéssy Tagintézménye által szervezett programon a Kossuth-gimnázium 7 diákja nevezett. Az előzetesen beküldött alkotásokatértékelő szakmai zsűri döntése alapján Avramucz Ruben Manókisfilmjével 2. helyezést, míg Vékony Mónika grafikájával 3. helyezéstért el. Molnár Vanda csellójátékát különdíjjal jutalmazták. Aversmondók között Czeglédi Zétény 3. helyezést ért el, míg KozmaNadin különdíjat kapott saját versének előadásáért. Ezúton isgratulálunk nekik. S egyben szeretnénk megköszönni az illéssysszervezők lelkiismeretes munkáját. 

Versmondók és versírók sikereiA kisújszállási Arany János Városi Könyvtár minden évben versmondóversenyeket hirdet a költészet napja alkalmából. Az elmúlt két évben ajárványhelyzet miatt sajnos elmaradt a verseny, de idén szerencséreismét összegyűlhettünk a Galéria Könyvtárban.  Gimnáziumunkból 9fő indult - Czeglédi Zétény 2., míg Zsemberi Gabriella 3. helyezést ért el.(Felkészítőjük: Csordás-Tán Eszter tanárnő.) Ugyanezen a naponkerült sor a még januárban, a magyar kultúra napja alkalmábólhirdetett versíró verseny eredményhirdetésére is. Diákjaink közültöbben is indultak – Gonda Beáta (9.g), Czeglédi Zétény (10.g), KozmaNadin (10.g), Szabó Míra (10.g), Kis Luca Borbála (11.g), Orbán Lili(11.g) és Zsemberi Gabriella (11.g). A beérkezett pályamunkákat aköltészet napi versmondó verseny előtt értékelte a zsűri – a legjobbnakítélt alkotásokat elő is adták. Zsemberi Gabriella 3., míg Kis LucaBorbála és Kozma Nadin 2. helyezést értek el. Ezúton is gratulálunkminden versenyzőnknek.
Kossuth-gimisek a történelem verseny országos döntőjében2022. április 8-án és 9-én rendezték meg Budapesten a „Hunyadiakkora” című Kárpát-medencei történelmi verseny utolsó fordulóját, aszóbeli döntőt. Az eseményre két írásbeli forduló után a legjobb 17eredményt elérő diák kapott meghívást. A versenyre történőráhangolódás jegyében a szervezők jóvoltából péntek délután aversenyzők az Országos Levéltárban tettek látogatást, ahol Mátyás koriokleveleket tekinthettek meg, illetve ismerkedhettek a diplomatika-oklevéltan rejtelmeivel.Ezt követően megtekinthették a Levéltár épületét és megtudhattákannak történetét is. A vetélkedő magas színvonalú, nagy tárgyi tudástigénylő feladatokat sorakoztatott fel. A zsűri elnöke Pálosfalvi Tamás,az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont TörténettudományiIntézet tudományos főmunkatársa volt, a Magyarország története 7 -Hunyadiak kora c. könyv szerzője. Diákjaink, Kozma Nadin és CzeglédiZétény kitettek magukért, Nadin 9., Zétény 11. helyezést ért el azországos döntőn. Eredményes versenyzésükért jutalmul a „Rubicon”történelmi magazin felajánlásából értékes könyvekből és történelmifolyóiratokból összeállított ajándékcsomagot kaptak. (Felkészítőjük:Szidey István tanár úr.) Eredményükhöz szívből gratulálunk, továbbiszép sikereket kívánunk!

Baptista sportnapA tavaszi szünet utáni második napon a kicsiktől kezdve a nagyokigmindenki közösen sportolt Kisújszálláson. A Baptista Szeretetszolgálatáltal a városban fenntartott oktatási intézmény diákjai egy nagy közösrendezvényen tapasztalhatták meg a tömegsport élményét. AVárosháza mögötti rendezvénytéren az óvodások pompon műsorávalkezdődő program több helyen zajlott – a Kossuth-iskola Rákóczi útiépülete, valamint az Illéssy főépülete mellett a Városháza parkjában issportoló diákokkal találkozhattak a járókelők. Gimnáziumunk diákjaielőször egy izgalmas és mozgalmas számháborúban vettek részt, majdfociban mérhették össze tudásukat a felsős és középiskoláskortársaikkal.
Táncos sikerek – gimiseink közreműködésévelGimnáziumunk több tanulója évek óta oszlopos tagja a Dalma DanceClub Sportegyesületnek, akik hétről hétre készülnek a különbözőfellépésekre és versenyekre, időt, energiát és szorgalmat befektetvekitartóan gyakorolnak. 2022. április 23-án rendezték meg az I.Tiszafüred Open modern tánc és mazsorett versenyt, aholgimnáziumunk tanulói az alábbi eredményeket érték el. Azabádszalóki tagozat gimnazista csoportja modern tánc és mazsorett-pompon kategóriában 2. és 3. helyezést ért el. A csoport tagjai: KálmánViktória (9.s), Borbély Vivien (9.s), Tar Ivett (9.s), Majoros GrétaMónika (9.s). Felkészítő edzőik: Kerekes Petra, Zsolnai Virág.A kenderesi tagozat is részt vett a megmérettetésen, szintén moderntánc kategóriában, akik egy arany és egy ezüst éremmel térhettek haza.A csoport tagjai: Cs. Kiss Zsófia Panna (9.g), Fábián Noémi, BallaPatrícia, Kovács Barbara, Gyetvai Vanda, Simon Krisztina, SzabóTamara. Zsófi silver ifjúsági kategóriában a dobogó 2. fokára állhatottfel. Felkészítő edző: Kovács Barbara.A berekfürdői tagozat nagylány csoportja is ott volt a hétvégiversenyen, akik szintén modern tánc kategóriában indultak, éscsapatban a 2. helyen végeztek. A csoport tagjai: Szabó Mónika (11.g),Szabó Titanilla, Szabó Korina, Balogh Vivien, Szendrei Jázmin, RumpfJázmin. Felkészítő edző: Zsolnai Virág. A lányok készülnek a következő megmérettetésre, amely júniusbanlesz. Gratulálunk a szép eredményekhez a versenyzőknek ésfelkészítőiknek is!

Színházlátogatás – Madách klasszikus művét
nézhették meg gimiseinkA Kossuth-gimiben kiemelten fontosnak tartjuk a különbözőkirándulásokon, kulturális rendezvényeken való részvételt. Sajnos azelmúlt 2 évben a pandémia miatt ritkán volt lehetőségünk ezekre.Ezért örültünk különösen annak a lehetőségnek, melynek részeként a9.g osztály Budapestre utazhatott, hogy megnézze Madách Imrelegismertebb alkotásának, Az ember tragédiájának bábra átdolgozottváltozatát. A bábszínházi műfaj lehetőséget adott arra, hogy közelebbhozza és érthetőbbé tegye a tanulók számára ezt a nehéz, klasszikusdarabot. Az előadást színesítette az is, hogy a művészek többféletechnikát bemutattak, illetve az érzelmi feldolgozást zenés részletekkelsegítették.

Tisztelt Szülők! Kedves Családok!Örömmel vettük, hogy gyermekük általános iskolai tanulmányához a Nagykun Baptista Oktatási Központot választották. A 2022/2023-astanévben 40 kisdiák kezdi meg tanulmányait intézményünk falai között. Megismerik betű- és számország lakóit, angol kifejezésekkel gazdagodikszókincsük, robotok programozásában érnek el sikereket és a játékos sport által mosolyt csalunk a kisgyermekek arcára. A gyerekek sikere a misikerünk is. Osztozzunk együtt az örömökben!  Nagyon szépen köszönjük megtisztelő bizalmukat!
Tisztelettel: Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes
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Illéssys hírek
Városi versmondó versenyAz április 4-én, a költészet napja alkalmából megrendezett városiversmondóversenyre négy tanulónk nevezett be. Közülük különösenkiemelkedően szerepelt Bernáth Ibolya (13. A), aki I. helyezést ért el, ésLaska Katrin (10. A), aki II. lett. Ezen a napon hirdették ki a városi versírópályázat eredményét is. Pusztai Dávid (13. A) költeménye III. díjat kapotta zsűritől.

NATO nap az IlléssybenÁprilis 4-én két különleges vendég érkezett hozzánk: az AmerikaiHadsereg két katonája, Sgt. Jacob Hinz és Sgt. Brandon Shanahan, akik aCivil Affairs Team tagjai. Őket az Amerikai Nagykövetség két dolgozója,Suba Zsófia és Kovács Dóra kísérte, segítette. Vendégeink először angolnyelvű előadást tartottak munkájukról és a NATO-ról, ill. annakszerepéről, működéséről. Ezután kétcsoportban szimulációs játékot szerveztek atanulók számára. Az egyik csoport „Anemzetközi nukleáris válság”, a másik egy„Nemzetközi migrációs probléma”megoldásán dolgozott, különböző országokés szervezetek szempontjait, érdekeitképviselve, érvelve, tárgyalásokat lefolytatva.A cél az volt, hogy egymást meggyőzveegyességre tudjanak jutni. Sikerült! 
Légy kreatív a hulladék hasznosításával!Iskolánk műszaki munkaközössége pályázatot hirdetett gépészetágazatos tanulóink részére „Légy kreatív a hulladék hasznosításával!”címmel. Közel 40 db pályamunka érkezett be, melyekből az iskolaaulájában kiállítást rendeztünk be. Az alkotásokat szaktanári zsűriértékelte, és a diákok szavazatai alapján közönségdíjat is átadtunk. 

Élményprogram a jövőnkértA NYELV-SZÍN-TÉR Anyanyelvápoló tehetségműhelyünk áprilisiprogramja egy időutazás volt. Április 8-án 20 illéssys diák utazott kétpedagógus kíséretében Szentendrére,ahol a Szabadtéri Néprajzi Múzeumbanegy szituációs játék résztvevőivéválhattak. Képzeletben 1914. január 6-igkellett visszautazniuk és olyan kérdésekrekellett válaszolniuk, mint például „Mit szóla család, ha a katolikus iparos fia bejelenti,hogy a szomszéd zsidó szatócs lányátakarja feleségül venni, ráadásul az apa aSzent Kereszt Társulat tagja kíván lenni?”Eredeti dokumentumok, helyszíneksegítségével a XX. század elején éltemberek, a különböző társadalmi rétegek,

kisebbségi csoportok életmódjával, szokásaival ismerkedhettek meg. Azidőutazás Gödöllőn, a felújított Grassalkovich-kastélyban folytatódott,ahol többek között Erzsébet királyné, azaz Sissi szobáit nézhették meg. Akirándulást a Nemzeti Tehetségprogram NTP-SPEC21-0053 pályázatatette lehetővé.
Költészet napi verskommandóA magyar költészet napja alkalmából iskolánk Anyanyelvápolótehetségműhelyének tagjai egy kis meglepetést készítettek Kisújszálláslakói számára. Kis papírlapokra irodalmunk nagyjaitól származóidézeteket írtak fel, és ezeket a legváratlanabb helyeken hagyták ott:utcán, állomáson és hivatalokban, ajtókra, padokra, oszlopokra kitűzvevagy éppen személyesen átadva. Reméljük, sikerült örömet szereznimindenkinek, aki elolvasta ezeket az üzeneteket.

Arany a XV. Pelikán KupánA Szolnokon megrendezett versenyt a Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiKereskedelmi és Iparkamara hirdette meg. A versenyen iskolánk többekközött egy díszasztallal képviseltette magát, melynek témája „Dr. Karikó
Katalin tiszteletére adott ebéd Kisújszálláson” volt. Diákjaink, HorváthVirág és Van Gorp Kato különösen sikeresen vették a megmérettetést, őkaranyérmet szereztek. A felkészítő tanáraik Horváth Ferenc és TóthLászló voltak. A Bottlik Imréné kolléganőáltal felkészített, közétkeztetéskategóriában induló Szabó Lídia ésSzekeres Máté szakácstanulók bronzminősítést kaptak. A cukrászokversenyében Baló Viktória – MátyusBoglárka – Máté Annamária és BorókViktória – Gönczi Andrea – Sivák Bonitaindultak, akik sokszor estébe nyúlóankészültek a versenyre. A munkájukatoklevéllel jutalmazta a zsűri. FelkészítőikBottlik Imréné és Farkas-Csonka Brigittavoltak.

Idegen nyelvű képregényíró versenyA tapolcai Széchenyi István Baptista Középiskola országos képregényíróversenyt hirdetett. A témaegy rendhagyó környezet-védelmi akció volt, és apályaműveket angol ésnémet nyelven lehetettbeküldeni. Április 22-én, aFöld napján értesültünk akilencedikes tanulóink általelért kiemelkedő eredmé-nyekről: I. helyezett Farkas Noémi és Cirják Zsolt (német). Felkészítőtanáruk: Fodorné Soós Éva; II. helyezett Szentannai Larissza és Melkvi LiliSzimonetta (angol) Felkészítő tanáruk: Duli Annamária. Emléklapotkapott: Fehér Imre, Gyökeres Adrián, Balogh Tibor és Sándor Kata.És még mennyi minden történt áprilisban! Kedves Kisbíró-olvasó, kérem,látogasson el iskolánk honlapjára https://illessy.baptistaoktatas.hu és„lapozza föl” friss és képes híreinket.
Toldi Attila igazgató
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35 év

Időutazás a gémeskút körül

1987. április 24-én tartotta alakuló közgyűlését a KisújszállásiVárosvédő és -Szépítő Egyesület. A 35. évforduló alkalmából Ünnepiközgyűlést tartottunk, melyre szeretettel vártuk tagjainkat,társegyesületeink és civil partnereink képviselőit. Ugyanekkor, április14-én délután került sor hagyományos Műemléki világnapiprogramsorozatunk rendezvényeire is.Az ünnepi délután kezdeteként, 15 órakor, védettségi tábla avatásravártuk az érdeklődőket, melyet a Vásár utca 34. szám alatti, egykori,hagyományos gazdaház falán a tulajdonos, Nagy Gábor és dr. KovácsTibor alpolgármester leplezett le. A példaértékűen felújított épülettörténetét dr. Ducza Lajos tiszteletbeli elnök osztotta meg ahallgatósággal.15.45-kor a Városháza Dísztermében, emlékszalag kötéssel vettekezdetét az Ünnepi közgyűlés, melyet Illéssy Ádám, emeritusnagykunkapitány kötött a városvédők zászlajára. Kecze Istvánpolgármester köszöntője után dr. Ducza Lajos tiszteletbeli elnökelevenítette fel a megalakulás körülményeit és röviden összefoglalta azelmúlt harminc esztendő legfontosabb történéseit. Az alapító tagokköszöntésére került sor ezután. Az 1987-ben felvételét kérő 43 főbőlmostanra, sajnos már csak 19-en élnek, ahogyan megtudtuk KásaAttila titkárunk köszöntő szavaiból, aki a jelen lévő alapítóknakemléklapot nyújtott át. Tatár Zoltán elnök beszámolójában, melyetvetített, képes prezentáció színesített, az elmúlt öt év történéseitfoglalta össze. Ezután Ari Katalin tagtársunk Kiss Tamás: Péterszálláscímű versét szavalta el. Az Ünnepi közgyűlés részeként kertült sor az

egyesület 1989-ben alapított Gaál Kálmán Díjának átadására, mellyelazon személy, szervezet, vagy közösség munkáját ismerjük el évrőlévre, aki „a város védelmében, szépítésében, építészeti és természeti
értékeinek megóvásában kiemelkedő tevékenységet végzett, vagy
életművével hozzájárult a város hagyományainak megőrzéséhez,
gazdagításához.” Az egyesület elnökségének döntése értelmében, azünnepi alkalomból Horváth Lászlóné, a Kása Gáborné és Kása Gáborházaspár, valamint Tatár-Balla Ágnes részesült a megtisztelőelismerésben. Az Ünnepi közgyűlés zárásaként az egyesület 35 évétképekben bemutató kiállítás megnyitójára került sor, melyet BaloghBeáta tagtársunk és Nagy Lajos alelnök válogatott össze.Egyesületi csoportkép készítéssel folytatódott a programsorozat,majd a Műemléki világnapi rendezvények hagyományai szerint aKálvin parkban koszorút helyeztünk el városépítő polgármesterünk,Gaál Kálmán mellszobránál.A Kisúj Étteremben jó hangulatú, önköltséges baráti vacsorávalzáródott az ünnepi eseménysor, ahol a 35 éves munka elismerésekéntaz Önkormányzat felajánlásából születésnapi tortát is kapott azünneplő közösség.Köszönet illet minden egyesületi tagot és támogatót, aki a 35 évalatt bármivel is hozzájárult egyesületünk sikeres működéséhez,eredményes tevékenységéhez, ezzel szeretett városunk, Kisújszállásértékeinek, hagyományainak megóvásához, továbbörökítéséhez, újértékek teremtéséhez!

Tatár Zoltán elnök

Immár tizenharmadik alkalommal gyűlt össze számos érdeklődő aVárosvédő és -Szépítő Egyesület meghívására a Pásztorkodásemlékhelye körül. Öröm volt látni, hogy a közelgő eső ellenére sokancsaládostól érkeztek és több bográcsban is rotyogott a pásztorétel.A rendezvényt támogatta Kisújszállás Város Önkormányzata, aNagykun Hagyományőrző Társulás, a Nemzeti Együttműködési Alapés számos helyi segítő is.

Szűcs Gábor és ifjú segítője, Czibi Máté Püspökladányból közöscsikós produkcióval szórakoztatták a közönséget. A fogatosok közülSzűcs István és Nagy Sándor sétakocsikázással, Monoki Attila és

leánya, valamint a két bemutatót tartó csikós a gyerekeklovagoltatásával járultak hozzá az élmény fokozásához.  A Tájházban acsipkeverők és a hímzők, a sátrak alatt a Szalma- és Csuhéfonók,valamint Nagy István karikás ostor- és pásztorbotkészítő mutatta betudását. Új nevezőkkel, köztük gyerekekkel zajlott a karikás csörgető ésvízhúzó verseny. A ’48-as Olvasókör Népdalkörei az időközben megérkező szeles,esős idővel dacolva nótáztak a sátrak alatt szintén kitartóközönségnek. Köszönjük, hogy aktív részvételükkel teszik élővé ahagyományőrző programot! Jövőre is változatos programmal várjukÖnöket! Támogató:Kisújszállás Város ÖnkormányzataNagykun Hagyományőrző TársulásNEAO-KP-1-2022/6-000007 pályázat

Városvédő és -Szépítő Egyesület
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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 MŰSORABelépőjegy foglalás a helyszínen, illetve az 59/328-083/1-es mellék, 30/376-0220 telefonszámokon.Jegyvásárlás a Vigadó nyitva tartási idejében.

TÉRZENE a Zenepavilonnál 
2022. május 13. péntek 18 óra Sas Dániel és Keskeny Richárd zongoranégykezes koncertje
2022. május 20. péntek 18 óra Szívből szól az ének – a  Baptista Alapfokú Művészti Iskolanépi ének szakának műsora
2022. május 27. péntek 18 óra Az Albinoni Kamarazenekar hangversenyeA zenekar tagja a kisújszállási származású Karsai Ildikó

A Térzene Program támogatásával. 2022. június 4. – augusztus 21.
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT KISÚJSZÁLLÁS!Térzene, Vigadó Terasz, Süsü mesepark, Mozi a tónál!,éjszakai zenés kézműves piac, színházi előadás, Nagykun sörkert,Összetartozás koncert, Fúvószenekari találkozó2022. június 10. péntek 18-21 óra 
ZENÉS IDŐUTAZÁS A BOCSKAI-HÁZBAN

ÉS A PAPI LAJOS ALKOTÓHÁZBAN
Bocskai-ház: ifj. Papi Lajos fényképezőgép gyűjteménye,Emlékek a Papi zugból, Paszternák Attilanéprajzi gyűjteménye, fafaragásai 

Papi Lajos Alkotóház: Magyar táj, magyar ecsettel –válogatás a Papi gyűjteményből, Papi emlékszoba,Resonare Duo hangversenye2022. június 19. vasárnap
SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL ÉS BAGAMÉRI FAGYIÜNNEPHelyszín: Városháza park (Kisújszállás) Ízelítő a programból:Vavra Bence, Kiskalász zenekar, Kalap Jakab, Fabula együttes,Mazsorett bemutató, Csupa Csoda játszótér, Süsü fotóautomata,fagyipavilon, Kackiás Verklis, Kackiás játszótér, Graffiti live show, VRstand, Horgászni tilos, modellező bemutató, airsoft sátor, bütykölde,mini vidámpark, tűzoltó és rendőrségi bemutató, pecsétgyűjtő játékóriásbábokkal, marcipán és grillázs szobrászat, kirakodó vásár...

2022. június 25. szombat 9–19 óra Vigadó 
REAL GAMERS VIGADÓ2022

több mint 50 játékhelyszínA legújabb videojátékok, virtuális valóság élmény,konzolok és szimulátorok.Play Station, Nintendo Switch, XBOX ONE, VR headsetek,Sega Megadrive, PlaySeat autószimulátor,Hori Hotas Flight szimulátor, NERF kilövők stb. Belépőjegyek, a minőségi játékélmény miattcsak limitált számban kaphatók.Early bird (május 10-ig az első 100 jegyvásárlónak): 2900 FtElővételi jegy (május 11. – június 24.): 3500 FtHelyszínen: 4000 FtJegyek kaphatók személyesen a Vigadóban. Bővebb információ:59/328-083/1, 30/376-0220,info@vigadokisuj.hu
FOGADJON ÖRÖKBE EGY SZÉKET

A VIGADÓBAN! Idén is lehetőséget kínálunk a Vigadó székeinek ismételtörökbefogadására. Tavaly nagyon sokan segítettek nekünk azzal,hogy 2000 Ft-ért jelképesen örökbe fogadtak egy-egy széket aVigadóban. Bízva segítő szándékukban szívesen vennénktámogatásukat 2022-ben is. Segítségüket igyekszünk jó közösségieseményekkel, programokkal meghálálni.Ha támogatásra méltónak tartanak bennünket:– adományukat átutalhatják intézményünk
11745080-15576976 számlaszámára.Közlemény: örökbefogadás (igény szerint sor/székszám)– a Vigadóban személyesen is befizethetik adományaikat.2000 Ft/szék.Előre is hálásan köszönünk minden segítséget!

május 10.kedd 18.30
AZ ELVESZETT

VÁROS (12)amerikai romantikusakció-vígjátékmájus 11.szerda 18.30
Vigadó Filmklub:

A RÓZSÁK
KIRÁLYNŐJE (12)francia vígjáték

május 12.csütörtök 18.30
DOWNTON ABBEY:
Egy új korszak (12)angol romantikus fim május 18.szerda 18.30
Vigadó Filmklub:

LICORICE PIZZA (16)amerikai víjátékmájus 19.csütörtök 18.30
DOWNTON ABBEY:
Egy új korszak (12)

május 20.péntek 18.30
MINDEN,

MINDENHOL,
MINDENKOR (16)amerikai sci-fimájus 21.szombat 16.30

DOWNTON
ABBEY: Egy új
korszak (12)angol romantikus fim

május 21.szombat 19:00
MINDEN,

MINDENHOL,
MINDENKOR (16)amerikai sci-fimájus 26.csütörtök 18.30

CAMELOT-
HARCOK

TRÓNJA (12)francia vígjáték,kalandfilm

május 28.szombat 15.00
SONIC, A

SÜNDISZNÓ 2. (12)amerikai családivígjátékjúnius 1. szerda 18.30
Vigadó Filmklub:

KILAKOLTATÁS (16)magyar vígjáték június 2.csütörtök 18.30
AZ ÉSZAKI (16)amerikai kalandfilm  

június 4.szombat 16 óra:
PIPIÁNA HOPPSZ
ÉS A SÖTÉTSÉG
HÖRCSÖGE (6)belga, franciaanimációs vígjáték,kalandfilmjúnius 4.szombat 18:30
AZ ÉSZAKI (16)amerikai kalandfilm

A műsorváltoztatás
jogát fenntartjuk.
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A Lövészklub hírei

RENDEZVÉNYEINK2022. május 14.(szombat)
KÉZMŰVES ÉS KISTERMELŐI VÁSÁRingyenes kézműves foglalkozásoka Kumániában minden hónap második szombatján!Helyi, regionális kistermelők és kézművesek különleges portékáiKisújszálláson, a Kumánia fürdőben. A rendezvény napján ingyeneskézművesfoglalkozásokkal készülünk a fürdőbe látogatógyermekeknek! Minden hónapban az aktuális szezonnak és környezőünnepeknek megfelelő kézművesfoglalkozások, logikai játékokasztala. 2022. május 29. (vasárnap)

KUMÁNIA GYERMEKNAP14 éves korig ingyenes belépés minden gyermek számára!2 ugrálóvár és trambulin várja a gyermekeket ingyenesen egész napa fürdőben! A fürdőbelépő megvásárlásával részt vehet egész naposingyenes programjainkon a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben!
GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA

IS VÁLTOZATLANUL VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbiszolgáltatásaival, kezeléseivel várja pácienseit:
1. Fürdőgyógyászati kezelésekkádfürdő, medencefürdő, súlyfürdő, szénsavfürdő, víz alattivízsugármasszázs, víz alatti csoportos gyógytorna (maximum9 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 egyénigyógytorna, 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 személyesen lehetséges az alábbi időpontokban:hétfő–péntek: 9–12 óra közöttKezelések időpont egyeztetéséért hívja pénztárunkat(59/887-711) hétköznapokon 7:30–15:30 között

A veszélyhelyzettel kapcsolatos korlátozások enyhítésével nem csakvárosi, hanem megyei és országos szinten is újraindultak alégfegyveres lövészversenyek.  Az április 23-án rendezett DiákolimpiaMegyei Döntőn szépen szerepeltek versenyzőink. A Móricz ZsigmondReformátus Kollégium diákjai közül az V-VI. korcsoportbanlégpuskával a 20 lövéses nyílt irányzékos kategóriában Barta Tamás 2.,Maszler Balázs 4. helyezést ért el, míg a III-IV. korcsoportban NagyLajos megyei 1. lett. A dobogósok május 20-án vesznek részt azországos döntőn.A hagyományos városi versenyünket május 1-jén rendeztük.A versenyt Kisújszállás Város Önkormányzata is támogatta, melyetezúton is köszönünk. Három kategóriában összesen 27 nevezésérkezett. 
Eredmények:
Felnőtt férfi légpuska: 1. Barta Csaba, 2. Nagy Lajos, 3. Hornyák János
Felnőtt női légpuska: 1. Krokaveczné Kovács Mónika,2. Csótó Lászlóné
Serdülő légpuska: 1. ifj. Nagy Lajos, 2. Vitális Tamás,3. Krokavecz Márton 

Légpisztoly: 1. Nagy Lajos, 2. Csótó Lászlóné, 3. Hornyák János
Futóvad lövészet: 1. Barta Tamás, 2. Farkas Bence, 3. Nagy LajosAz összetett versenyben első lett Nagy Lajos, második Barta Csaba,harmadik Hornyák János.

A diákok keddi edzései folytatódnak. Szeptemberbenlövészversenyünkön és a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál keretébenmeghirdetett Zöldség Kupán is szeretettel várjuk Önöket! 
Hornyák János elnök

Sajtóközlemény

Te is közénk tartozol! –
A kisújszállási Kádas György EGYMI

projektzáró konferenciája
2022.05.29.

A Karcagi Tankerületi Központ sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás
Fejlesztési Operatív Programban „A köznevelés esélyteremtő szerepének
erősítése” című pályázati felhívásra. Az EFOP-3.1.6-16-2017-00043
azonosító számú „Te is közénk tartozol!” című projekt tevékenységeit a
Magyar Állam és az Európai Unió 135 000 000 forint vissza nem térítendő
támogatásával hajtotta végre a Kádas György EGYMI három
feladatellátási helyén, a kisújszállási székhelyintézményében, a fejlesztő
nevelés-oktatás iskolájában és a karcagi tagintézményében.

A projekt célja a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekeket, tanulókat
is ellátó intézményünk szakmai fejlesztésének támogatása, a családok
kompetenciáinak erősítése, a társadalmi elfogadás elősegítése, valamint
az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat fejlesztése a Karcagi
Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben. Fontos, hogy a projektbe
bevont együttnevelést végző intézményekben erősödjön a befogadó
szemlélet, és a befogadó környezet.
A pályázat tevékenységeivel kiemelt figyelmet fordítottunk az
akadálymentesítés biztosítására, a társadalmi érzékenyítő programok
megvalósítására. A projekt során két új képzési módszertant dolgoztunk ki,
melyet a projektben együttműködő partnerintézmény átvett és beépített a
pedagógiai programjába. Specifikus tanfolyamokon, szakirányú
továbbképzéseken vettek részt szakembereink, támogatott programokat
szerveztünk a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulóinknak. Több
alkalommal valósítottunk meg műhelymunkát az együttműködő
partnereinknek, ahol a „jó gyakorlatokat” megosztottuk egymással,
felkészítettük a pedagógusokat, szülőket a fejlesztő eszközök
használatára.
A projektben olyan speciális és infokommunikációs eszközöket szereztünk
be, amellyel a sajátos nevelési igényű tanulók képességei eredményesen
fejleszthetőek. Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatunk
fejlesztése érdekében differenciált feladatbankot készítettünk, amelyet
hatékonyan használhatnak majd az utazó szakembereink. A szülők
számára segítő programokat, fórumokat szemléletformáló, érzékenyítő
rendezvényeket szerveztünk. 
A székhelyintézményben, tagintézményben, fejlesztő nevelés-oktatásban,
utazó gyógypedagógusi hálózatban 575 tanulót látunk el. A projektnek
köszönhetően, speciális továbbképzésen 60 pedagógus vett részt és 50
súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulót érintett.
A projekt ünnepélyes zárókonferenciáját neves szakemberek
közreműködésével tartjuk 2022. május 24-én, Kisújszálláson a Vigadó
Kulturális Központban.
A projekt lebonyolításának időszaka 2019. szeptember 1-jétől 2022. május
29-ig tart. 
A projektről bővebb információt a www.kadaskisuj.hu oldalon olvashatnak.

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
Törtarany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere
Bankkártya-elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

A Kisbíró tervezett következő száma 2022. június 11-én, szombaton
jelenik meg. Lapzárta 2022. június 3-án, pénteken 12.00 órakor.
Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet leadni
elektronikus adathordozón vagy a szervezes@kisujszallas.hu e-mail
címre elküldve.

Az aktuális lapszám nyomdába adásának napja: 2022. május 5.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2022. 05. 19-én, 
10.00–14.00-ig

lesz véradás
a Művelődési

házban
Köszönettel:

Erdei Edit


