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Aranyos lányok a világ túloldalán
Karikó Kati és Mernyei Marika találkozása JapánbanValamennyien nagy büszkeséggel olvassuk a Karikó Katival kapcsolatoshíreket, hol, melyik földrészen méltatják világra szóló munkásságát azadott ország legmagasabb szintű szakmai elismerésével. ÁprilisbanJapánból kaptunk információt arról, hogy a távolkeleti országuralkodójától vehette át a Japán Díjat, ami a legnagyobb japántudományos elismerés. Több hírportál is megemlítette cikkében, hogyTokióban nem csak a hivatalos ceremónia volt az, ami Kati számárafontos volt, hanem annak is nagyon örült, hogy találkozhatott egykorikisúji osztálytársával (kicsi a világ, mondhatnánk), Mernyei Marikával.Mindazok számára, akik nem tudják ki is dr. Mernyei Mária – így voltamezzel magam is – felkerestem egy internetes portálon, és arra kértem,mutatkozzon be, mondja el, milyen kapcsolatban van Kisújszállással,főleg Karikó Katival.

– Kisújszállási vagy?– Nem a városban születtem, de úgy gondolom, kisújinak érezhetemmagam. Édesanyám ott született, az ő felmenői – nagyszüleim –tősgyökeres kisújiak. A nagymama, Földi Mária a város tiszteletében,szeretetében állt, hiszen bába volt, elismert szakember, oklevelesszülésznő. Igen sok, ezernél is több kisúji újszülött sírt fel a kezében. Nemtúlzok, ha azt mondom, mindene a hivatása volt. Talán ezért is,édesanyám is a gyógyítást választotta, orvosi diplomát szerzett.Egyetemi évei alatt ismerkedett meg édesapámmal, aki diplomásvegyész lett.
– Te hogy kerültél Kisújra?
– Az ötvenes, hatvanas évek küzdelmesek voltak úgy az ország, mint alakói, közöttük a szüleim számára, ezért a gyermekkorom jelentős részétFöldi nagyszüleimnél töltöttem, egészen az óvodától a nyolcadik osztályvégéig. Tulajdonképpen végig a hatvanas éveket. Ide jártam az AranyJános iskolába, mint alsós más-más tantermekbe, felsősként a NagyAranyba.
– Tehát Katival voltál Aranyos lány? Így hívták akkor azokat, akik az
Aranyba jártak, a másik iskolába járókat pedig Kossuthosoknak
nevezték.
– Igen, emlékszem. Egészen az óvodától kezdve,tíz éven át koptattuk együtt Katival a padokat.Nagyszerű csapat kovácsolódott össze, kikneknagy részével máig tarjuk a kapcsolatot. 
– Hogyan tovább az általános iskola után?
– Székesfehérváron érettségiztem 1973-ban,majd felvételiztem a Semmelweis Egyetemre,dietetikus képzésre, azt követően az ÁltalánosOrvostudományi Karra. Rezidens orvos voltamkét évig a dunaújvárosi kórházban. A japánférjemet egy barátnőm közvetítésével ismertemmeg és a házasságkötésünk után Pesten szültemmeg Attila gyermekünket.

– És hogy kerültetek Japánba?
– Mivel a férjem nem talált otthon munkát, ezért költöztünk Tokióba. Ittletettem a japán orvosi államvizsgát és doktori, szakorvosi címeketkaptam. A hiszto- és cytopathológia a szakterületem. Férjem egyetemitanár a nemzetközi kapcsolatok témakörében.
– Bizonyára Te is figyelemmel kísérted Karikó Kati kutatói
tevékenységét és örömmel fogadtad óriási szakmai elismeréseit?
– Ez természetes. Mint mondtam, kapcsolatban voltunk, vagyunkegymással és meg tudtuk beszélni a Japánba érkezését, programját is.Nagy öröm volt számomra, hogy engem is meghívott erre a valóbanfantasztikus eseményre, ahol a császárral is találkozott.
– Hogyan emlékszel vissza a Ti találkozásotokra?
– Ó, az fantasztikus volt! Katit az Imperial szálloda 15. emeletilakosztályán szállásolták el. Ez egy valóban exkluzív hely, tele voltvirággal a szobája, amikor felkerestem. Mindkettőnknek nagy öröm volta találkozás. Kati íróasztala roskadozott a programjait tartalmazóiratoktól, prospektusoktól. Én azt vártam, hogy kérdezni fog majdJapánról, Tokióról, az egyetemről, de ez csak érintőleges téma voltközöttünk. Annál több szó esett Kisújszállásról, a Marjalaki utcáról, aszüleinkről, a hentesüzletről. Egyáltalán a régi, otthoni dolgokról, aziskoláról, osztálytársakról, közös emlékekről. Óriási megtiszteltetés voltez Tőle, hogy engem előbb fogadott, mint a hivatalos japán küldöttséget,a nagykövetet és az egyetemi vezetőket. A világ ünnepli Katit, de Őfontosnak tartotta, hogy beszéljünk a közös emlékeinkről. Nagytisztelettel emlékezett nagybátyámra, Földi Jánosra is, aki a Sásastó utcaiházból figyelte az egész világot, már a ’60-as években. Nagyon műveltvolt, több nyelven beszélt, az angolon és a németen kívül a francianyelvet is elsajátította. Kati emlékszik rá, hogy nyolcadikos korunkbanDr. Linne életét a nagybátyám fordította le neki az Enciklopedia
Brittanicaból, mert akkor még nem volt sem internet, sem Wikipedia ésaz iskolában csak az orosz nyelvet tanították. János bátyám nekem isangol nyelvkönyvet adott a kezembe, aminek később nagy hasznátvettem. Katival beszéltünk arról is, hogy már a hatodik osztály utánkezdett bennünk kibontakozni a tudományokutáni vágy. Bár nem minden osztálytársunkbanvolt egyformán erős ez az érdeklődés, detiszteltük és megértettük egymást. Nem voltközöttünk csúfolkodás, gúnyolódás a kevésbétehetséges társaink iránt. Köszönhetjük mindezta szabad gyerekkornak, amelyben kialakultbennünk a bizalom és érdeklődés az emberitársadalom iránt. Kati programja végeztévelelbúcsúztunk és elkísértem a repülőtérrekiszállító autóig, és ott fejeztük be az örömtelitalálkozásunkat.

Lejegyezte: Újszállási Rácz LajosKarikó Kati és Mernyei Marika találkozása
Japánban 2022 áprilisában
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Figyeljünk közösen a településképre!Kisújszállás Város Önkormányzata a város településképénekvédelméről szóló rendeletet 2018-ban alkotta meg. Bár a rendeletazóta több módosításon is átesett, az azóta eltelt idő és a gyakorlat
rámutatott, hogy tovább kell korrigálni a szabályokat, melyek mostkét fontos területet érintenek. Az egyik a reklám és nem reklám céljáraszolgáló feliratok elhatárolása, a szabályozás pontosítása,egyszerűsítése, a szabályok összhangba hozatala a változó központiszabályokkal. A település városközponti részén konkrét szabályokkerültek meghatározásra, azzal kapcsolatosan, hogy milyen reklám éscégér elhelyezési technikák illeszkednek megfelelően a településképbe.Máshol, kevésbé frekventált területen, ezektől eltérő, enyhébbszabályok kerültek megalkotásra.
A módosítás egyik célja az üzleti célú reklámok egyértelmű
elkülönítése a hirdetményektől, amelyek nem reklám céljáraszolgálnak. A rendelet fogalmi rendszerébe beépült, a jogszabályokáltal reklámnak nem minősülő hirdetések fogalma. Ezzel és a rendelettovábbi módosításával egyértelműen elválasztásra került a reklám éshirdetmény fogalma. A hirdetmények közé tartozik szinte mindenüzletfelirat, cégér, saját ingatlanon folyó tevékenységet megjelenítőfelirat és tábla. A másik fontos terület az új építési technológiák,
anyagok használatának szabályozása. Tapasztalat, hogy a lakosságelőszeretettel alkalmaz új, könnyebben kivitelezhető, olcsóbb- vagy„olcsóbbnak remélt” építési megoldásokat. Ezt figyelembe véve, atelepülésképileg nem jelentős területeken – meghatározottalapfeltételek teljesülése esetén – engedélyezhetővé szeretnék tenniezeket a technológiákat, amennyiben azok a településképpel nemellentétesek. A kerítések és klíma kültéri egységek elhelyezéseesetében rugalmasabb szabály alkalmazást tesz lehetővé azönkormányzat számára. Ezek mellett fontos tényező a napelemekkel ésklíma berendezésekkel kapcsolatos szabályok áttekintése, kiegészítése,módosítása.A tervezett módosítások hatályba lépésével településképi bejelentésieljárás kötelezettsége csökken a reklámnak nem minősülő feliratokesetében. A bejelentéskötelezett területeken csak azok a szűk területek– a műemléki környezet és a kiemelt területek – lesznek érintettek, aholezek egyébként is bejelentéskötelezettek, tehát jelentősen csökkenni
fog a bejelentési kötelezettségek száma is.Pozitív tapasztalatunk, hogy előzetesen egyre többen konzultálnak azönkormányzat munkatársaival, kapnak tájékoztatást a településképielőírásokról, és több kölcsönösen előnyös kompromisszum is születikaz eljárások során. A szabályok változtatásával, rugalmasabbá
alakításával és egyértelműbbé tételével arra számítunk, hogy
további jó megoldások születnek Kisújszállás településképének
védelme érdekében.Az önkormányzat a rendelet módosítási folyamatához partnerségiegyeztetési eljárásra bocsájtja a rendelettervezetet. Az egyeztetésieljárás során megtekintheti a rendelettervezetet és Ön is elmondhatja
véleményét tervezett módosításokról:– a Városháza előcsarnokában kihelyezett gyűjtődobozban,névvel és címmel ellátott írásos levél formájában;– az önkormányzat számára küldött e-mail formájábana következő címre küldve: kisujph@kisujszallas.hu.

A vélemények beküldésére
2022. június 24-ig van lehetőség.

Zsemberi István városi főépítész

Gyermekvédelmi beszámolóKisújszállás Város Önkormányzatának Képviselőt-testülete 57/2022.(III. 31.) számú határozatával elfogadta a 2021. évről szólógyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok körében végzettmunkáról szóló beszámolót. A tavalyi évben a Polgármesteri
Hivatal Igazgatási Osztály szociális ügyintézőinek feladatellátásáta gyermekvédelmi ellátások terén a járványügyi veszélyhelyzet miattelrendelt szabályok is meghatározták. A Kormány a járványügyiveszélyhelyzetben döntött a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság, illetve a hátrányos,
halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapítóhatározatok hatályának meghosszabbításáról. 2021-ben a fennállójogosultságok esetében új kérelem benyújtására nem volt szükség, akorábban megállapított jogosultságok érvényességi ideje avonatkozó jogszabályok alapján automatikusan meghosszabbodott.E jogosultságok esetében az ügyintézők a kedvezményekigénybevétele érdekében az év során elvégezték a korábbanmeghozott határozat záradékolását. Rendkívüli települési
támogatás ügyében (rendkívüli gyermekvédelmi támogatásjogcímen) 9 eljárás indult. Egyszeri pénzbeli támogatásra 2021augusztusában 327 fő, novemberben 338 fő volt jogosult. Ahátrányos helyzetű gyermekek száma 150 fő, a halmozottanhátrányos helyzetű gyermekek száma 33 fő volt. Annak érdekében,hogy a rászoruló gyermekek részt tudjanak venni az önkormányzatáltal szervezett szünidei gyermekétkeztetésben, a hátrányos,halmozottan hátrányos helyzet megállapításával egyidejűleg, illetveminden év május 1. és 15. között, továbbá szeptember 1. és 15. közötttájékoztatnunk kell a szülőket vagy más törvényes képviselőket aszünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről, azigénybevétel módjáról, időtartamáról és helyszínéről. 2021májusában 162 gyermek, 2021 szeptemberében 164 gyermekvonatkozásában kaptak tájékoztatást az érintettek. A szünideigyermekétkeztetést 41 tanuló vette igénybe. A Kisújszállási Térségi Szociális Otthon és Alapszolgáltatási
Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 2021-ben 83családot gondozott folyamatosan, ezen belül 19 családban 46gyermeket alapellátás keretében. Védelembe vételi eljárás 14családban 41 gyermeket érintett. A Karcagi GyermekjólétiKözponttal közösen 20 családban 47 nevelésbe vett gyermeketgondoztak. A jelzőrendszer tagjaitól 2021-ben 112 jelzés érkezett,melyben gyermekek veszélyeztetettségére hívták fel a figyelmet.Iskolai jelzés, hiányzás miatt 56 esetben történt jelzés, amely 31gyermeket érintett. A jelzést követően 3 gyermek védelembe vételetörtént 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt, míg a többiesetben a családgondozás eredménnyel járt és az iskolai hiányzásokmegszűntek. Súlyos fizikai elhanyagolást 2 családnál 8 gyermekesetében észleltünk, nevelésbe vételükre került sor. Családon belülierőszak 4 családnál 3 gyermeket érintett, védelembe vételi eljárásindult a Karcagi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályán. Csoportosgarázdaság miatt 1 kiskorú esetében indult védelembe vételi eljárás.A Kunmadarasi Gyermekek Átmeneti Otthonát két esetben vetteigénybe anya és gyermeke(i). 2021-ben egy testvérpár esetébeneredményes hazagondozás valósult meg, egy gyermek pedig anővéréhez került családba fogadással. A Szolgálattal kapcsolatbakerült családok életkörülményeiben negatív irányú változásoktapasztalhatóak. Erkölcsi, morális értékeik csökkenése, anyagihelyzetük romlása figyelhető meg. Nőtt az ügyek összetettsége,bonyolultsága. Számos ügyfél együttműködési készségének hiánya,durvasága nagy terhet rótt a munkatársak vállára. A munkavégzéssorán kiemelt szerepet tölt be a társszervekkel, szervezetekkel való jómunkakapcsolat. A járványügyi veszélyhelyzet új kihívásokat,feladatokat jelentett az év során. A szociális és gyermekvédelmiellátások nyújtása a járványügyi szabályok betartásával azonbanegész évben folyamatos volt.

Kiss-Finta Orsolya osztályvezető
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A 2021. évi költségvetés teljesítésérőlIsmét eltelt egy év, a 2021. év gazdálkodásáról szóló beszámolót aképviselők-testület a májusi ülésén fogadta el 2,5 milliárd forint bevételiés 1,6 milliárd forint kiadási teljesítéssel. De nézzünk egy kicsit aszámok mögé:
BEVÉTELEKAz önkormányzat két fő bevételi forrása – amelyből a kötelező feladataitfinanszírozni tudja – a helyi közhatalmi bevétel és a központi támogatás.A központi támogatás a költségvetés főösszegének mindössze 13,96%-a, ezért az önkormányzat törekszik arra, hogy az állami támogatásokatminél több saját bevétellel kiegészítse. A közhatalmi bevételek az államitámogatásokkal közel megegyező arányban vannak jelen aköltségvetésben, a teljesítés adata az eredetileg tervezett előirányzatot82 millió forinttal haladta meg.Az elmúlt évben jelentős összegű maradvánnyal is gazdálkodhattunk,amelyeket a pályázatok megvalósításához, főként felhalmozási célokrakellett felhasználni. Lényeges kiemelni, hogy a helyi lakosok és vállalkozások fontosnaktartják a városfejlesztési célokat támogatni, 2021-ben az

adományokból több mint egymillió forinttal lett gazdagabb a
városunk. 

KIADÁSOKA működési kiadások 37,3%-át a személyi juttatások és járulékokkiadásai teszik ki. A dologi kiadások a működési kiadások 47,4%-át, apénzeszköz-átadások, támogatásértékű kiadások, kölcsönök aműködési kiadások 13,7%-át jelentik. Az ellátottak pénzbelijuttatásaként kifizetett összeg aránya – az elmúlt évhez hasonlóan– 1,6%.Felhalmozási kiadásokra 548 083 ezer forintot fizettünk ki, az összeskiadás 34,94%-át. 2021-ben pályázati támogatással megvalósult aGyalpár, a Nagy Imre és a Csorbai utca egyes szakaszainak felújítása, aKert utca felújítása és eszközöket vásároltunk a közmunkaprogrammegvalósításához. A Kumánia Gyógyfürdő Kft. területén megvalósulókísérőgáz és napenergia hasznosítás projekt is befejeződött, a műszakiátadása megtörtént. Saját forrásból finanszíroztuk az ivóvíz- ésszennyvízszolgáltatás fejlesztését, kamerák beszerzését, új járdátépítettünk az Erzsébet ligetben és támogattuk az ifjú házasoklakásvásárlását.Folyamatban van az idei évre áthúzódott Bölcsőde építés befejezése, aszegregátumok felszámolásának elősegítése projekt keretében szociálisbérlakások építése és a kisújszállási sportcsarnok beruházáselőkészítése. A Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár és aKisújszállási Polgármesteri Hivatal működéséhez elengedhetetlenülszükséges számítástechnikai és szakmai eszköz, berendezési ésfelszerelési tárgy beszerzésére is sor került. A Kisújszállási Művelődési

Központ és Könyvtár 2,4 millió forintot költött állománygyarapításra, aPolgármesteri Hivatalban 0,3 millió forint összegben került sor nagyértékű eszközök beszerzésére.

Az elmúlt év gazdálkodásának legnagyobb eredményének tartjuk, hogyaz önkormányzatra háruló többletfeladatok, a minimálbér és garantáltbérminimum emeléssel járó többletköltségek, a szűkülő finanszírozás, ahelyi adóbevételek jogszabály alapján történő csökkenése ellenére nem
volt szükség folyószámlahitel felvételére, a kötelező feladatok
ellátása zökkenőmentes volt, likviditási problémák nem
jelentkeztek. A kötelező feladatok ellátásán túl az önkormányzat alehetőségeihez mérten támogatta a felmerülő lakossági igényeket és acivil- és sportszervezetek működését, rendezvényeit is. Az önkormányzati vagyon 2021-ben 0,6%-kal, 74 millió forinttalgyarapodott, az önkormányzat az évet több mint 953 millió forintmaradvánnyal zárta. 

Bögös Katalin osztályvezető

A 2021. évi bevételek teljesítése(ezer forint)

Az önkormányzat kiadásainak 2021. évi teljesítése

Pedagógusok köszöntéseMagyarországon éppen hetven évvel ezelőtt, 1952-ben ünnepeltékelőször a Pedagógusnapot, adtak át okleveleket, kitüntetéseket azország legjobb pedagógusainak. Ez a nap lehetőséget ad arra, hogy agyerekek és szüleik egy-egy szál virággal, szép verssel megköszönjék azóvónéniknek, a tanítónéniknek és tanároknak azt az áldozatos,mindenki számára nélkülözhetetlen munkát, melyet értük végeznek.Habár minden ember munkája egyformán fontos, ám ha nem tanulnakmeg gyermekeink írni, olvasni és számolni, akkor nem lesznek jószakmunkások, nem lesznek orvosok… és nem lesznek pedagógusok,akik átadják ismereteiket, példamutatásukkal irányt adnak a jövőnek.A szülők többsége talán csak a koronavírus-járvány idején döbbentrá arra, hogy pedagógusnak lenni, tanítani nem könnyű feladat. Amikornaponta odaültek a gyermekeik mellé, tanítottak és sokat tapasztaltak.
Éppen ezért érdemelnek kitüntető figyelmet a pedagógusok, akik
a szépre és jóra tanítják gyermekeinket, akik naponta veszik fel a
küzdelmet a változó világgal. Nincs a világon még egy hivatás, aholnem egyszer hiábavaló az erőfeszítés, ahol ilyen sok siker érheti azembert.                            Kisújszállás Város Önkormányzata nevében Donászi Magda
Pedagógusnapra című versének soraival szívből köszöntöm városunkpedagógusait és valamennyi közoktatást segítő munkatársat, fejezemki hálámat és tiszteletemet egész évben végzett lelkiismeretes, odaadómunkájukért!

Demeter Jánosné önkormányzati képviselő 

„Ma, amikor az egész ország
hálás szívvel néz ide,
szeretetet, köszönetet
ver mindnyájuk kis szíve.                                                                  

Azt a sok jót, amit kaptunk
meghálálni, mint lehet?
Kérdezgettem a virágot,
kérdeztem a levelet.

Nem feleltek, de a virág
felém intett vidáman,
amit a szó el nem mondhat,
itt van egy szál virágban.”
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RÖVID HÍREK
Fontos változás a kutyatartók figyelmébeA Városháza park és az Erzsébet királyné liget alapvetően meghatározza avárosközpont képét, sokan veszik igénybe pihenésre, vagy épp sportolásra, illetverendezvények helyszínéül is szolgálnak. Ezeken a területeken a kutyasétáltatás ésaz ezzel járó kutyaugatás, a hátrahagyott „hulladék” újkeletű probléma lett. Ezeksajnos kellemetlenül befolyásolják a park és a liget élvezhetőségét, arról nem isbeszélve, milyen káros a hatásuk a virág- és zöldfelületekre. A játszóterek esetébena közegészségügyi indokok mellett a balesetveszély sem elhanyagolható.A képviselő-testület ezeket figyelembe véve ezért úgy döntött, a Városháza park,

az Erzsébet királyné liget és a játszóterek területére ezután nem engedélyezi
a kutyával történő belépést.

Okos zebra a nagyobb biztonságértAz utóbbi időben sajnos két közlekedési baleset – egy könnyebb és egy súlyosabb– is történt a Deák Ferenc utcán a Lidl és a Spar üzletek közötti gyalogátkelőhelyen.A két balesetet követően a rendőrség kifejezetten erre vonatkozó közútiközlekedési ellenőrzést tervez. Ez azonban csak ideiglenes megoldás lehet, amimellett meg kell fontolni egy állandó közlekedésbiztonsági eszköz kialakítását,akár sárga villogó jelzés, lassító útburkolati borda, vagy újabb közlekedési lámpávalellátott csomópont formájában. Ezek mellett megoldás lehet egy intelligensgyalogátkelő, vagy röviden „okos zebra” is. A képviselő-testület májusi üléséntárgyalta a kérdést. A probléma mielőbbi megoldása érdekében ismételtenfelvették a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel, hogy a közút
üzemeltetője a gyalogátkelőhelyen állandó közlekedésbiztonsági eszközt
létesítsen a közlekedők biztonsága érdekében.

Folyamatosan bővül a térfigyelő kamerarendszerKisújszállás 2007 óta – a Kálvin parkból indulva – működtet térfigyelőkamerarendszert a lakosság biztonságérzete és bűnmegelőzési és -felderítési célokérdekében. A rendszert érintő nagyobb beruházásokra 2012-ben és idén, 2022-ben volt lehetőség, amikor a működtetés fejlesztése érdekében további kamerák ésúj szoftver beszerzése valósult meg. Idén a Nagykun Polgárőr Egyesület egyiknyertes pályázatának köszönhetően újabb kamerák beépítésére volt lehetőség,
így jelenleg 68 kamera működik a város különböző pontjain. A törvényes ésátlátható működés érdekében a képviselő-testület májusi ülésén rendeletet isalkotott a közterületi térfigyelő kamerarendszerről. A fejlesztését azonban itt mégnem fejezzük be. A TOP_Plusz pályázatok igénybevételével további bővítéseket
tervezünk a város még biztonságosabbá tétele érdekében.

Megújulnak a játszóterek2022. május 6-án a Tisza Park Kft. éves ellenőrzést végzett Kisújszállásjátszóterein. Az Iskola utcai, az Ifjúság úti és a Szabadság téri lakótelepen találhatójátszóterek eszközei lassan egy évtizede készültek. Bár a karbantartás az évek alattfolyamatos volt, a játszótéri eszközök több elemében visszafordíthatatlan károkkeletkeztek, amik cseréje elkerülhetetlen. A karbantartással a KisújszállásiVárosgazdálkodási Nonprofit Kft. van megbízva, akik árajánlatot adtak a sérültelemek cseréjére. A képviselő-testület döntött a karbantartásához szükséges7.552.690 forint fedezet biztosításáról és a munkát a VGN Kft.-től megrendelte.A munkálatok várhatóan nyár közepére befejeződnek be, így a gyermekek – a
Süsü játszótér mellett – újra biztonságban használhatják majd a három
másik játszóteret is. 

A szennyvízcsatorna rekonstrukciójárólA Deák Ferenc utca városközponti részén tavaly december óta fennálló probléma,hogy egy 54 méteres szakaszon több helyen is beszakadt a szennyvízcsatorna. Avezeték funkcióját nem képes ellátni, ezért az üzemeltető TRV Zrt. naponta többalkalommal szippantó autóval szállítja el a szennyvizet. Az elmúlt félévben a TRVZrt. munkatársaival több alkalommal is egyeztettük a problémát és azt, hogyanoldható meg az érintett szennyvízcsatorna rekonstrukciója, melynekeredményeként az önkormányzat megrendelte és elkészíttette a
munkálatok elvégzéséhez szükséges terveket. Jelenleg a közműegyeztetésezajlik a tervdokumentációnak. Bízunk abban, hogy júliusban elindíthatjuk abeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására irányulóan.

(Szerk.)

A képviselő-testület 2022. május 31-én megtárgyalta a városközbiztonságáról, közrendjéről, a bűnmegelőzés városihelyzetéről szóló beszámolót. A Karcagi Rendőrkapitányságvezetője dr. Karsai Lajos r. alezredes, kapitányságvezető úrszámolt be az elmúlt év adatairól.A beszámoló tartalmazta, hogy városunkban 2012 óta
folyamatosan csökken a regisztrált bűncselekmények
száma, amely 2021-ben 86 volt (2020-ban 99). A regisztrált,kiemelten kezelt bűncselkemények száma is nagymértékbencsökkent, 2010-ben 350, 2020-ban 49, majd 2021-ben 40volt, amely az elmúlt 12 év legalacsonyabb száma.A nyomozások eredményességi mutatója nőtt. Javult
a közterületek rendje, településünk közbiztonsága.
A polgárok szubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló
jogsértésekkel szemben a rendőrség hatékonyan tudott
fellépni. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 44 volt,ami 2020-hoz képest (36 eset) növekedést jelent, azonbanígy is a harmadik legjobb érték az elmúlt 12 évben. A lopásbűncselekmények száma csökkent, 21 volt (2020-ban 26). A
tulajdon elleni szabálysértések száma 36 volt, ami az
előző évhez képest 46,3%-os csökkenést jelent. Ezenbelül a lopások (pl. bolti lopás, telefon-, kerékpárlopás) számaa legmagasabb. A szabálysértési lopások alkalmávalmegállapítható, hogy a sértettek az értékeik megóvásaérdekében nem teszik meg a tőlük elvárható óvintéz-kedéseket.A beszámoló szerint nem minden kábítószerrel kapcsolatosbűncselekményt értékel a rendőrség, csak a terjesztőimagatartásokkal elkövetett kábítószer-kereskedelmet, amimiatt 2021-ben nem került eljárás befejezésre. A város területén tavaly 19 személyi sérüléssel járó közúti
baleset volt, ebből 1 halálos kimenetelű, 3 súlyos, 15 könnyűsérüléssel végződött.A rendőrség több alkalommal hajtott végre célirányosan
ellenőrzéseket (pl. szórakozóhelyek környékénekellenőrzése, ittas vezetők, kerékpárosok ellenőrzése,időskorúak sérelmére elkövetett súlyos bűncselekményekmegelőzését célzó ellenőrzések, a zárt kertekben,külterületeken történő lopások megelőzését célzóellenőrzések). Az iskolai prevenciós programokfolytatódtak, azonban ezeket a pandémiás helyzetbefolyásolta.A bel- és külterületek ellenőrzésében, fokozott ellenőrzésekvégrehajtásában, a közrend, közbiztonság fenntartásábantevékeny részt vállaltak a helyi polgárőrök, a közterület-felügyelők és a mezőőrök. A kapitányságvezető úr köszönetetmondott az önkormányzatnak, az állampolgároknak, apolgárőrségnek, a közterület-felügyelőknek, mezőőröknek,akik munkájukkal hozzájárultak az elért eredményekhez.A rendőrség mellett tájékoztatót készített dr. MalatinszkyAndrás, a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület elnöke a2021. évi munkájukról, továbbá a Polgármesteri Hivatal amezei őrszolgálat és a közterület-felügyelők éves munkájáról. 

Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

A város közbiztonságáról
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Velünk kerek a világ – Sulikézi SportfesztiválIskolánk sikeresen pályázott az Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt„Velünk kerek a világ – Sulikézi Sportfesztivál” című pályázaton. Ennekköszönhetően 2022. május 13-án és 20-án került megrendezésre aziskolánk területén több mint 100 gyerek részvételével a fesztivál. Aprogram célja, hogy a gyerekek megismerjék a kézilabda alapjait és akésőbbiekben, iskolai-egyesületi szinten is eredményesen ésélményekkel gazdagodva fejlődjenek. Köszönjük a pedagógusok és anyolcadikos tanulók segítségét, illetve a résztvevő diákjaink lelkesszereplését.
Csordás Tamás

„Dobd a korsárba” programIskolánkban ebben az évben is folytatódott a „Dobd a kosárba” program.Októberben kezdtük a labdás ügyességi foglalkozásokat 18 1-2.osztályos tanulóval. A labdavezetések, passzok, átadások utánbelekóstolhattak a kosárlabda lépésszabályaiba is. Versengésekre is sorkerült sorversenyek és büntető dobások alkalmával. A 3-4.osztályosoknál már a program előírja a kosárlabdábanhasználaasoportos mezőnyben – ahol a résztvevők mintegykétharmada 7-8. osztályos volt – az előkelő 16. helyet szerezte meg.Mindkét fiú nyugodtan, kiegyensúlyozottan versenyzett. Arendelkezésünkre álló minőségű fegyverekkel, egyéni legjobbjuktólkevéssel elmaradva álltak helyt.
Nagy Lajos

Diákolimpia – atlétikaMájus elején került megrendezésre Szolnokon az atlétika többpróbadiákolimpiai megyei döntője, ahol iskolánkat 3 csapat képviselte.A többpróba verseny rövidtávú futásból (60m, 100m), távolugrásból,kislabdahajításból, súlylökésből és középtáv (600m, 800m) futásból,valamint a II. korcsoportban 4x100 m váltóból állt. II. korcsoportban alányok az előkelő 2. helyezést érték el éppen lecsúszva a dobogó legfelsőfokáról. A III. korcsoportban lányaink a IV. helyen végeztek, míg a IV.korcsoportos fiúk a dobogó 2. fokára állhattak fel. 
A csapatok tagjai: II. korcsoport: Erneszt Lídia, Szőke Regina,Tüskevári Dóra, Gönczi Csenge, Domány Kendra Klára, Tóth ErzsébetDorina. III. korcsoport: Kása Nóra, Molnár Mariann, Csontos Barbara,Mészáros Lili, Szabó Zsófia, Szarvák Veron Réka. IV. korcsoport: FejérGergő, Kui Sámuel, Sas Zsombor János, Szécsi Gergő, Kondrács Péter,Darvas Zoltán. Gratulálunk a szép teljesítményhez!

K. Szabó Jánosné, Újfalvi Erik

Bibliaismereti versenyA HEBE – A Biblia a világ legolvasottabb könyve – által szervezettországos Bibliaismereti versenyen induló 4. osztályos csapatunkországos 3. helyezést ért el. Tagjai: Antal Zora, Győri-Nagy Attila Huba,Víg László és Varga Ella 4. c osztályos tanulók voltak. Könyvcsomagot,oklevelet kaptak. Felkészítő tanáruk Ökrösné Virágh Noémi volt.
Énekverseny2022. május 13-án Mezőtúron, a Mezőtúri Református Kollégium,Gimnázium, Technikum, Általános Iskola és Óvoda megszervezte a III.Országos Csenki Imre énekversenyt, melyen iskolánk 6 tanulója vettrészt. A 3 elsős tanulóból álló csoport a megmérettetésen ezüstminősítést szerzett. A lelkes elsősök: Füleki Fruzsina, Erdős Anna ésPedevilla Sophie. Felkészítő tanáruk: Szalainé Varga Dóra. A 3. cosztályos Buzgán Mira bronz minősítésben részesült szép, egyéniénekléséért. A 4. a osztályba járó Szőke Regina és Erneszt Lídia párosbátor éneklésükért bronz minősítésben részesültek. Felkészítő tanárukÖkrösné Virágh Noémi.

Nyírbátori Komplex Természettudományi Verseny 2022. május 14-én Nyírbátorban iskolánkat három csapat képviselte aKomplex Természettudományi Verseny országos döntőjében. Adöntőbe a három levelezős fordulóban elért kitűnő eredményük alapjánkerültek be a csapatok. A versenyen a résztvevők atermészettudományok, a matematika és az informatika területénmérték össze tudásukat. A játékos, gyakorlatra épülő feladatokmegoldásához szükség volt a tanulók előzetes ismereteire,alkotókészségére és kreativitására. Emellett tudniuk kellett afeladatokat egymás között megosztani, illetve közösen dolgozni. Azországos döntő előzetes feladata egy dokumentáció (plakát) készítésevolt, amely kiállításra és értékelésre került. Ezzel a szelektívhulladékgyűjtés fontosságára hívták fel a figyelmet a csapatok. A döntőolyan jól sikerült, hogy a kisújszállási tanulók különdíjban részesültekdr. Simon Miklós országgyűlési képviselőtől.  Az országos döntőn akövetkező eredmények születtek: 5-6. évfolyam: Csongrádi Csanád,Kádár Gusztáv, Orosz Márta 4. helyezés. 7-8. évfolyam: Kovács Károly,Lukovszki Bori, Váradi-Szabó Gábor, Veres Ágota Gyöngy 6. helyezés,Kása Ákos, Kui Sámuel, Losonczi Márk, Tóth Bence Gyula 9. helyezés.
Csatáriné Kovács Mária, Miltényi Katalin

(A cikk folytatása a Kisbíró augusztusi számban olvasható.)

Dátum Tábor neve Helyszín Táborvezetőjúnius 27.–július 1. Sport tábor Kisújszállás Újfalvi Erik, K. Szabó Jánosnéjúnius 20-24. 36. Városszépítő tábor Kisújszállás (Szabadság tér 2.) Nagy Lajos, Kása Attilajúnius 20-24. Röpis tábor Kisújszállás Szabó József, Váradi-Szabó Szilvia,Kiss Jánosjúnius 16-30. Napközis tábor Kisújszállás (Arany J. u. 1.) Demeter Editjúlius 4-8. Természetjáró tábor  alsósoknak Szolnok, Erdőtelek,Kétpó,Hortobágy, Dévaványa Német Marianna, Toldiné Tölgyvári Ritajúlius 4-8. Erzsébet tábor (1.a) Kisújszállás (Szabadság tér 2.) Barabás Miklósné, Ökrösné Virágh Noémijúlius 18-22. Hittan tábor Imola Liszka Noémi Ildikójúlius 1-7. Kerékpáros vándor tábor Cserhát, Börzsöny, Dunakanyar Szabó József, Ungi Tamásjúlius 11-15. Hittan tábor Kisújszállás Liszka Noémi Ildikóaugusztus 1-7. Erdélyi jutalomtábor Alsócsernáton Csatáriné Kovács Mária, Nagy Lajosaugusztus 23-26. Népi napok Kisújszállás (Szabadság tér 2.) Szilágyiné Horváth Henriette,Dobos Anita, Golenya Grétaaugusztus 23-25. OvIskola tábor Kisújszállás (Szabadság tér 2.) Demeter Ildikó, Farkasné Szőke Katalin,  Jakobiczné Kovács Andrea, Kovács Sándornéaugusztus 23-25. Hittan tábor Kisújszállás Liszka Noémi Ildikó

Hírek az Arany iskolából

Nyári táboraink
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Első Móriczos Családi nap

Móricz Gála

A Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum,Általános Iskola és Óvoda idén május 28-án első alkalommal rendeztemeg a Móriczos Családi napot. Az intézményünkbe járó valamennyicsalád számára egy kellemes, közös kikapcsolódásra volt lehetőség. A templomban a hozzánk járó óvodások, iskolások rajzaiból készültkiállítást, valamint a kisújszállási református oktatás elmúlt 10 événekfotógyűjteményét lehetett megtekinteni. A templomi áhítat után háromhelyszínen, az Arany Já-nos utca 1. szám alattiépületben és udvaron, aGimnázium Kollégium-ának udvarán és aGimnázium épületében,illetve udvarán vártukaz érdeklődőket. Min-den korosztály, kicsik ésnagyok találhattak ma-guknak szórakoztató elfoglaltságot: csigatészta-készítés, Napraforgókjátszóház, csillámtetoválás, hajfonás, néptáncbemutató, táncház,óriásbuborék show, robotika, meseelőadás – Csernik Szende lábbábelőadása, őrző-védő és mentőkutyás bemutató, szabadulószoba, aikidobemutató, kangoo bemutató, játékok VR sisakban és szemüveggel,sportversenyek, Tűri Zoltán freestyle extrém-sportbemutatója, lövészet,darts és sakkszimultán Csiki Endrével. A családi nap végén a Ker-songsegyüttes koncertjével és tombolahúzással zártuk a programot. Szeretnénk köszönetet mondani mindenkinek, aki munkájával,támogatásával, közreműködésével segítette a családi napmegszervezését, lebonyolítását. Reményeink szerint egy eseménydús,örömteli, kellemes napot tölthettünk együtt, kicsik és nagyok, szülők,rokonok és pedagógusok. 
Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes

A 2021/2022-es tanévben is szép versenyeredmények születtek aMóricz Zsigmond Református Kollégium középiskolaiintézményegységében.
Történelemverseny középiskolásoknak: Oros Bence (11SZCD)megyei 4. helyezés (felkészítő tanár: Nagy Adrienn Erzsébet).
Bacsó Nándor Földrajzverseny: Jakobicz Anna (9GA) megyei 7.helyezés, Kocsis Marietta (9GB) megyei 9. helyezés (felkészítő tanár:Szilágyi Gábor Miklósné).
Dr. Hajdú-Moharos József Országos Református Földrajzi
Tanulmányi Verseny: Jakobicz Anna (9GA) országos 4. helyezés,Kocsis Marietta (9GB) országos 5. helyezés, Kovács Benjámin Dávid(11GA) országos 8. helyezés (felkészítő tanár: Szilágyi Gábor Miklósné)
Megyei angolverseny 10. évfolyamosoknak: Gimnáziumi kategória:Kaszás Levente (10GA) megyei 9. helyezés (felkészítő tanárok: TurokAngelika, Turok Vladimir). Technikumi kategória: Bere Nándor(10TAC) megyei 3. helyezés, Szatmári Ádám (10TAC) megyei 9.helyezés (felkészítő tanár: Örmény László).
Szenti Ernő Megyei Rajzverseny: Kovács Viktória (11GA) portrékategóriában megyei 3. helyezés, Szilágyi Luca (11GA) csendéletkategóriában megyei 3. helyezés (felkészítő tanár: Kiss Anita).Curie Környezetvédelmi Emlékverseny: Jakobicz Anna, Orosz Anna(9GA), Horváth Nóra (10GA) megyei 1., országos 3. helyezés (felkészítőtanár: Miltényi Katalin).
„Itthon otthon vagy” országos honismereti és földrajzverseny:Jakobicz Anna (9GA) országos 4. helyezés (felkészítő tanárok: SzilágyiGábor Miklósné, Jakobiczné Kovács Andrea).
Kindler Láng Fenntarthatósági Verseny: Jakobicz Anna (9GA) azországos döntőbe jutott, a két szóbeli fordulóban kiemelkedőenteljesített. Felkészítő tanár: Miltényi Katalin.
Református Iskolák Országos Matematikaversenye: Jakobicz Anna(9GA) országos 6. helyezés. Felkészítő tanár: Nagyné Szarka Ibolya.
Hebe országos projektverseny – A Biblia a világ legolvasottabb
könyve: Papp Eszter, Kovács Csaba (10TAC) országos 2. helyezés.Felkészítő tanár: Dávid-Bojti Éva.
Nemzetközi Kenguru Matematikaverseny: Gimnáziumikategóriában: Biró András Lajos (12GA) megyei 3. helyezés (felkészítőtanár: Kisné Rácz Hajnalka), Jakobicz Anna (9GA) megyei 4. helyezés(felkészítő tanár: Nagyné Szarka Ibolya), Pillmann Sára Petra (9GB)megyei 6. helyezés (felkészítő tanár: Tóth Andrea), Koncsek Áron(10GA) megyei 8. helyezés (felkészítő tanár: Kisné Rácz Hajnalka).Technikumi kategóriában: Újvári Lara (9TA) megyei 1. helyezés(felkészítő tanár: Tóth Andrea), Perecz István (10TAC) megyei 1.helyezés (felkészítő tanár: Koncsekné Csáki Mónika), Farkas László(12SZC) megyei 1. helyezés (felkészítő tanár: Kisné Rácz Hajnalka),Burai Rozália Kitti (9TA) megyei 2. helyezés (felkészítő tanár: TóthAndrea), Szatmári Ádám (10TAC) megyei 2. helyezés (felkészítő tanár:Koncsekné Csáki Mónika), Szilágyi Ákos (9TC) megyei 3. helyezés,Verik Zsolt (9TA) megyei 4. helyezés, Nagy Donatella (9TA) megyei 5.helyezés (felkészítő tanár: Tóth Andrea).
Zrínyi Ilona Matematikaverseny: gimnáziumi kategóriában: JakobiczAnna (9GA) megyei 3. helyezés (felkészítő tanár: Nagyné Szarka Ibolya) technikumi kategóriában: Verik Zsolt (9TA) megyei 1. helyezés(felkészítő tanár: Tóth Andrea), Farkas László (12SZC) megyei 1.helyezés (felkészítő tanár: Kisné Rácz Hajnalka), Monoki Gábor megyei2. helyezés (felkészítő tanár: Koncsekné Csáki Mónika), Szilágyi Ákos(9TC) megyei 3. helyezés (felkészítő tanár: Tóth Andrea), Bere Nándor(10TAC) megyei 4. helyezés (felkészítő tanár: Koncsekné CsákiMónika).

(A cikk folytatása a Kisbíró augusztusi számban olvasható.)

Többévnyi kényszerű szünet után az idei tanév végén megmutathattáktehetségüket iskolánk diákjai a Móricz Gálán és négy év után újraszámot adhattak valami olyanról, ami kevésbé látszik és kevésbémutatható meg az iskolai hétköznapok során. Mert a gálát ennekapropóján élesztettük újra 2016-ban és az idei volt a negyedik ilyenalkalom, amikor jelenlegi és volt diákok, mi több a pedagógusok ismegmutathattak magukból valami olyat, ami sem az iskolai órákon, demég az azok kö-zötti szünetekbensem csillanthatómeg igazán és tel-jességében. Meg-mutathatták ko-molyan, pátosz-szal teli, könnye-den, akár groteszkmódon is a kép, azene vagy a próza műfajában. Nem a kifinomult művészi teljesítményvolt itt a döntő szempont, hanem a versek, a muzsika, a képzőművészetszeretete, mely remélhetően igazán jó és tartalmas szórakoztatástjelentett azoknak, akik a rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték. Nemprofik álltak a színpadon, és nem is tűpontosan volt kidolgozott mindenrészlet, de talán ez adta gálánk igazi báját.A gála szervezéséért és lebonyolításáért köszönet illeti TakácsnéGyőri Erika igazgatóhelyettes asszonyt és Cs. Nagy Zoltán tanár urat,valamint mindazokat, akik az egyes produkciók felkészítésébenszerepet vállaltak. És természetesen köszönet a fellépő Móriczosoknak,akik vállalták, hogy megmutatják magukat, saját örömükre és másokszórakoztatására.
Tóth József főigazgató

A 2021/2022-es tanév legkiemelkedőbb
versenyeredményei a Móriczban
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Kossuth iskola énekesei a megyei díjátadón 

VII. Baptista Iskolák Országos Színjátszó Találkozója

„…, mert kossuthosnak lenni jó!”
Ha sport, akkor Kossuth suli

II. Országos Baptista Robotika Találkozó

A szolnoki Megyeházán ünnepélyeskeretek között nyújtották át aPedagógiai Oktatási Központ általmeghirdetett 12 megyei tanulmányi ésművészeti versenyek első háromhelyezettje, illetve különdíjasai részéreaz elismeréseket. A meghirdetettversenyekre 3000 diák jelentkezett,ebből 600-an jutottak be a megyeifordulóra, melyből 210 tanuló munkája emelkedett ki. Ide tartozott aKossuth iskola felsős ének-zenei tehetségműhelyének két tanulója: Ratkai
Rita 8. osztályos és Pásztor-Vancsó Viktor 7. osztályos diákok a MegyeiTársaséneklő Versenyen elért kiemelt arany minősitésükkel. Az oklevélmellett könyvutalványban és könyvjutalomban is részesültek. Duettjüket ahelyszínen is  be kellett mutatniuk, Franz Schuberttől és Kodály Zoltántólénekeltek két darabot, mellyel nagy sikert arattak. 

Felkészítő tanár: Janó Valéria 

2022. május 13-án rendezte meg iskolánk a VII. Baptista Iskolák OrszágosSzínjátszó Találkozóját. A Vigadó Kulturális Központban hét csapat mutattabe színpadi jeleneteit. Vendégeink voltak Tiszaroffról, Téglásról,Nagyhalászról, Nyíradonyból és Nyírbogdányból. Intézményünk 1.c, 4.c és5.c osztályos tanulói is megmutatták tehetségüket. 

A zsűri tagjai voltak: Galambosné Halbauer Judit, a Baptista PedagógiaiIntézet munkatársa, Murányi-Kovács Anita, a Baptista Egyház kulturálismunkatársa, Csordás-Tán Eszter iskolánk magyar szakos gimnáziumitanára.A gyerekek és kísérőik nagyon jól érezték magukat. Egy vidám, kellemeshangulatban eltöltött napot tudunk magunk mögött, amelyet közös ebéddelzártunk. A felkészítő pedagógusok munkáját ezúton is nagyon szépenköszönjük! Jövőre ismét itt, veletek együtt!
Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes

2022. május 4-én rendezték meg az atlétika egyéni verseny megyeidiákolimpiai döntőjét III. és IV. korcsoportban, amelyen iskolánk isképviseltette magát. A versenyen számos kiemelkedőeredmény született.Résztvevők és eredményeik: Rézműves Szimonetta (6.a) 60méteres síkfutáson III. korcsoportban részt vett. Kiss Boldizsár (6.c)60 méteres síkfutáson III. korcsoportban részt vett. Sipos Tibor (6.c)60 méteres síkfutáson III. korcsoportban harmadik helyezést ért el.Rácz Márk (7.c) 100 méteres síkfutáson IV. korcsoportban,magasugrásban IV. korcsoportban első helyezést ért el, 4x100méteres váltófutás második helyezett csapat tagja. Farkas Róbert(7.c) magasugrásban III. korcsoportban első helyezést ért el. ForgóLevente (8.a) 4x100 méteres váltófutás második helyezett csapattagja. Slabéczi Levente (8.c) 4x100 méteres váltófutás másodikhelyezett csapat tagja. Bobvos Krisztián (9.s) 300 méteressíkfutásban IV. korcsoportban első helyezett, 4x100 méteresváltófutás második helyezett csapat tagja. Felkészítő tanárok: KirályZoltán, Patkó Richárd.

2022. május 7-én Jászberényben, május 14-én pedigKunhegyesen került megrendezésre az U11-es bajnokság, amelyenrészt vettek intézményünk általános iskolás tanulói. Az edzésekenaz igazolt versenyzők szorgalmasan, kitartóan álltak helyt és ennekköszönhetően sorozatos kiváló eredményeket produkáltak. A kiválósporteredményhez gratulálunk a csapat tagjainak: Pardi DominikMárk (3.a), Dávid Sándor Botond (3.c), Törös Dániel (3.c), TörösPéter (3.c), Budai Roland (4.a), Farkas Roland (4.a) tanulóknak!Testnevelő/edző: Patkó Richárd.2022. május 28-án délelőtt Jászberényben, a Bozsik programTiszavidéki körzeti döntőjén iskolánk 7-8-os fiú és 7-es lánycsapatavett részt. A 6-6 csapatos döntő tornán mindkét csoportunk adobogó legalsó fokára állhatott! Felkészítő edző: Majláth Antal.Nagyon büszkék vagyunk a fiúkra és a lányokra is! Az elérteredményekhez szívből gratulálunk! A felkészítő kollégák munkájáthálásan köszönjük!
Radics Zoltán intézményvezető

2022. május 3-án iskolánk robotika csapata is Törökszentmiklósra utazott a II. Országos Baptista Robotika Találkozóra. A rendezvény első felébenbemutatkoztak a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ által fenntartott iskolák robotikás csoportjai. Bemutatóik: összetett szenzoros érzékelés, gépi látásprogramozása; RGB színérzékelés programozása C alapú programnyelven, változó környezeti tényezők figyelembevételével; CAD szoftverek, és 3Dnyomtatás alkalmazása a junior robotikában (iskolánk képviselője: Cs. Kiss Zsófia Panna 9.g tanuló); Rescue Line katasztrófa szimulációsrobotbemutató; Rescue Maze katasztrófa szimulációs robotbemutató. BSZ EJSZ Kölcsey Ferenc Általános iskolája középhaladó robotika csoport:robot szumó bemutató. Iskolánk robotika profilú 1.e osztálya is tartott bemutatót: Blue-bot robotméhecske, Lego Boost, Lego EV3 robot. A kiscsapat tagjai: Berta Flóra, Bornemissza Nelli, Vinczer Olivér, Horváth Zoltán, Parragh Hunor. A találkozó során a résztvevő gyerekek egy vetélkedőkeretei között tették próbára tudásukat. A vetélkedőn mind a két csapatunk arany minősítéstszerzett. A Takács Bence 4.c és Máthé Péter 4.c osztályos tanulóink „Robotos Duó” csapatpontjai alapján II. , a Máthé Viktor 4.c és Márta Noémi 5.a „Robotika Team” csapata IV.helyezést ért el. Bíró: Szél Nikolett 6.c osztályos diákunk, aki jelenleg Európa Bajnokságrakészül. Felkészítő: Csányiné Szabó Annamária. Cs. Kiss Zsófia Panna 9.g osztályos tanulónk a3D-s nyomtatóval végzett feladatokat és kápráztatta el a kisebbeket. Minden diákunknak szívből gratulálunk és további sok sikert kívánunk! Külön köszönetetmondunk Abán Csaba kollégának, aki a robotika felkészítésben segíti a mentor tanárokat és acsapatokat!
Radics Zoltán intézményvezető
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A NABOK Kossuth-gimnázium hírei

Hírek az IllésybőlKedves Olvasók!
SzakmaSztár FesztiválA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamaraszervezésének köszönhetően 25 tanulónk utazott Budapestre, aSzakmaSztár Fesztiválra, hogy személyesen nézhessék meg azországos szakmai versenyek döntőjét. Külön érdekessége volt arendezvénynek, hogy a standokon a látogatók is kipróbálhattákkézügyességüket, az adott szakmából rendelkezésre álló tudásukat.

Tűz-zománc-próbaÁprilisban két alkalommal is vendégül láttuk aPetőfi óvodások egy csoportját, akik atűzzománc tehetségműhelyünkben boldogan,nagy élvezettel tették próbára kézügyességüket,művészi érzéküket. Az izgalmas kísérleteredményét, a saját készítésű tűzzománcképeket a kicsik végül hazavihették aszüleiknek.
SzakmunkásavatóMájus 27-én tartottuk meg a Vigadóban a végzős tanulók utolsóiskolai ünnepségét, a szakmunkásavatót. Toldi Attila igazgatóköszöntője után az Illéssy Sándor-díjak átadására került sor. Azelismerést a Jászberényi CO-OP Star Zrt. kisújszállási üzletegységénekdolgozói közössé-ge és Bikki Kál-mánné tanárnővette át az iskolafejlődéséért és fej-lesztéséért végzettmunkájáért. Majda Szakma KiválóTanulója Verse-nyen elért teljesít-ményéért Földi Ni-kolett és FülöpKrisztina az Illéssy Alapítvány pénzjutalmában részesült. A sikeresvizsgát tett diákokat dr. Szél András aljegyző és dr. Sziráki András, aKereskedelmi és Iparkamara megyei elnöke köszöntötte. Végül 70 ifjúszakember vette át bizonyítványát, akik közül többen is állásajánlatotkaptak gazdálkodó szervezetektől.

Challange DayA járvány elmúltával végre ismét lehetőség adódott megrendeznia Kihívás napját. Május 25-én a tanórák közti szünetekbena legkülönbözőbb kül- és beltéri sportokat próbálhattak ki diákjaink:a floorballtól kezdve a röplabdán át a frizbiig, vagy éppen a szabadtérikondigépeinken vezették le felesleges energiáikat. 
Gasztronómiáért érdeméremAz Illéssy Gasztro Kupa életre hívásának tizedik évében óriásimegtiszteltetés érte iskolánkat. A magyar gasztronómiáért végzett

kimagasló munkánk elismeréseképpen május 12-én a MagyarNemzeti Gasztronómiai Szövetség „Gasztronómiáért érdemérem”elismerését vette át Toldi Attila igazgató a vendéglátás ágazatbanoktató munkatársak,Tóth László igazgató-helyettes és HorváthFerenc oktató társa-ságában. Az elismeréstaz MNGSZ éves köz-gyűlésén adták át.
Toldi Attila igazgató

Sikeres pályázat tehetségműhelyek fejlesztéséreIskolánk, a Nagykun Baptista OktatásiKözpont Kossuth Lajos Tagintézményepályázatot nyert tehetségműhelyeinekeszközfejlesztésére, NTP-TFJ-21-0006 pályázati azonosítószám alatt.A pályázat keretében tehetségműhelyeink számára beszerzésrekerültek társasjátékok, kvízjátékok, logikai játékok, a robotikatehetségműhely számára Blue-Bot padlórobotok és gyakorlópályák, adrámajáték tehetségműhelyek számára fejmikrofonok, a matematikatehetségműhelyek részére pedig geometriai készlet, logikai játékok éssakk. 
Kossuth-gimis sikerek a szolnoki Európa napon2022. május 7-én Szolnokon a Kossuth térenmegrendezésre kerülő Európa naponiskolánkat Vékony Mónika 10.G osztályostanuló képviselte a díjátadón, aki aFranciaország EU elnökségének alkalmábólkiírt rajzpályázaton 2. helyezést ért elközépiskolások kategóriájában. Arajzversenyre 341 pályamű érkezett, akiválasztott rajzokból a Verseghy FerencKönyvtárban megrendezett kiállításon gyönyörködhettek a látogatók.Mónika élménybeszámolója: „Amikor jelentkeztem erre a pályázatra,

nem sok reménnyel indultam neki, de gondoltam, hogy
tapasztalatszerzésként egyáltalán nem rossz, és Franciaország amúgy is
a szívem csücske. Ezért is ért hatalmas meglepetésként, hogy egyáltalán
díjazott lettem. A díjazás napján Szolnokra kellett ellátogatnunk, ahol a
Kossuth téren volt az Európa nap című rendezvény. Természetesen az
első dolgunk az volt a családommal, hogy az ottani
gyermekkönyvtárban, ahol kiállították a műveket, megpillantsuk az én
kiállítási darabomat. Rengeteg jó és kreatív rajzot, festményt láttam, és
minden elismerésem a velem együtt pályázóknak. A díjátadón Szolnok
alpolgármestere tartott egy beszédet, és a 2. helyezésemért
(középiskolások között) egy kézfogásban és dicséretben is részesültem
tőle. Rengeteg érdekes program volt, amin részt vehettek a jelenlévők.
Hatalmas sikerélményként maradt meg ez a nap, és köszönöm a
lehetőséget, hogy Európa napon részt vehettem, mint alkotó.” Köszönjüka Jászkun-Picard Francia-Magyar Baráti Társaságnak és a EuropeDirect Szolnoknak a felejthetetlen élményekben gazdag napot!

Jancsó Andrea, szaktanár

Nagy megtiszteltetésben volt része a Nagykun Baptista OktatásiKözpont Kossuth Lajos Általános Iskola és GimnáziumTagintézménynek. 2022. május 25-én, szerdán Kisújszállás városvezetése, a képviselő-testület tagjai ellátogattak intézményünkbe,ahol együtt tekintettük meg az épületek jelenlegi állapotát ésbeszélgettünk a köznevelés aktuális feladatairól. Öröm voltszámunkra, hogy vendégül láthattuk a városi elöljárókat!

„Fáradozzatok annak a városnak békességén, ahová fogságba vitettelek
benneteket, és imádkozzatok érte az ÚRhoz, mert annak békességétől
függ a ti békességetek is!” Jeremiás próféta könyve 29:7

Szász Veronika, területi oktatási igazgató
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75 éves a Petőfi Vadásztársaság   

A Kisúji Futó Csapat eredményei

KÖVESSEN MINKET A FACEBOOKON: www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Kisújszálláson 150 éve folyik vadgazdálkodás szervezett keretekközött. Ebből az időszakból 1947 óta azonos néven, ugyanazona Kisújszállás, Kenderes és Örményes határát érintő területen működika Petőfi Vadásztársaság. 

Az évforduló méltó megünneplésére rendezvénysorozatotszerveztünk, melyre egykori és mai tagjainkat, a környező társaságokképviselőit, a megyei szervezetek vezetőit és partnereinket ismeghívtuk. A rendezvényt a megyei Vadászkamara és VadászSzövetség, valamint Kisújszállás Város Önkormányzata is támogatta,amit ezúton is köszönünk!A rendezvénysorozat május 8-án a Sokacz János koronglövőemlékversennyel kezdődött. A két meghirdetett kategória győzteseiBorsi István és Mészáros Ernő voltak. Az ünnepi megemlékezésre2022. május 14-én, szombaton került sor a Rézműves utcán aVadászház udvarán, mely tradicionális vadászkürtjelekkel vettekezdetét Hornyák Szabolcs előadásában. A Vadászhimnuszt KöpösdiPetra, Wass Albert gondolatait Kovács Benjámin, a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium diákjai adták elő. A Mellofon Fúvósegyüttes kürtkvartettje Szálkai János karnagy úr vezetésével működött közre.Az ünnepséget Herczeg János, a Petőfi Vadásztársaság elnöke nyitottameg, majd dr. Kovács Sándor, az Országos Magyar Vadászkamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Területi Szervezetének elnöke köszöntötteaz ünneplő vadászokat.A 75 év jelentősebb eseményeit Nagy Lajos ismertette. Melyet jólkiegészített személyes hangú visszaemlékezésével Gulyás Istvána 40-50 éve, Barabás István a 20-30 éve történteket idézte fel. HerczegJános és Cs. Nagy András megkoszorúzták a Vadászház udvarán állóelhunyt vadásztársaink emlékére készült kopjafát. Főtiszteletű Takaró

Károly nyugalmazott dandártábornok, protestáns tábori püspökgondolatai után megérkezett ifj. Demeter Ferenc gyönyörű fogatával,az ünnepi őzbak elejtője Barabás István volt. A vadnak és a vadásznakadott tisztelet után a jelen és a jövendő vadászaira fordította figyelméta mintegy százfős közönség.Az elmúlt évtizedek eredményeinek elérésben oroszlánrészt vállalótagok elismeréseket vehettek át. A Hubertus kereszt bronz fokozatátNagy Lajos és Orovicz László, ezüst fokozatát Szabó Lajos és Tóth Péter,arany fokozatát Cs. Kiss Kálmán érdemelte ki az Intéző Bizottságjavaslata alapján. Míg Sass Zsigmond Nimród Emlékérmet, Cs. KissMilán a Hivatásos Vadászok Aranyérmét vehette át. Rendhagyó,egyben ünnepélyes keretek közt avattuk fel a társaság új tagjait dr.Kovács Sándor kamarai elnök közreműködésével.A délután végén Herczeg János elnök – aki maga is országosanelismert preparátor – nyitotta meg a trófea-, preparátum- ésfotókiállítást, melyet a következő héten több százan látogattak mega város lakosai közül. Az este a szórakozásé volt egy jó hangulatú 120fős vadászbálon.

Kedves Olvasók! Széchenyi Zsigmond gondolatát idézve:„A vadászat vadűzés, és erdőzúgás, de több erdőzúgás!”. Ismerjék megÖnök is a természetet úgy, mint mi. És higgyék el, a vadászattala tradíciók őrzése mellett karbantartjuk a vadállományt, míg az ezenkívüli hosszú hónapokban óvjuk, itatjuk, tápláljuk őket. Tartsuktiszteletben egymás hagyományait, és óvjuk együtt környezetünketaz unokáink számára is!
Nagy Lajos

2022. május 14-én a Kisúji FutóCsapat 12 tagja részt vett a Kun-szentmártonban hagyo-mányosanmegrendezett XIII. Hármas Körös-Gáti futáson. Idén is több táv közüllehetett választani. 1 fő 500méteres családi futáson, 8 fő 8 km-en, és 3 fő 16 km-en indult. A célbanmindenkit érté-kes befutócsomagés csodaszép érem várt. A részt-
vevők: Balatoni Zsoltné, BekeBernadett, Csík Tibor, FehérAndrea, Fehér Károly, Gulyásné Kis-Tóth Margit, Gulyás Tibor, KlujberJános, Kota-Magyar Mária, Nagy Emese, Paróczainé Padra Viktória, Pataki-Sebők Andrea.

Eredményeink: Balatoni Zsoltné korosztályos ezüstérem, Fehér Károly korosztályosbronzérem. Különdíjas lett Balatoni Zsoltné, Pataki-Sebők Andrea, én, illetve az egészfutócsapat. Szeretném kiemelni, hogy Fehér Károly bácsi, mint legidősebb résztvevő86 évesen 16 km-t teljesített. Eredményhirdetés után elfogyasztottuk a finom gulyáslevest ésmegígértük, hogy jövőre is ott leszünk.
Gulyásné Kis-Tóth Margit 

A tét a közös jövőnk!Folyamatosan készül városunk rezilienciavizsgálata. A képviselő-testület május 31-iülésén tárgyalta újra azt a tanulmányt, melynekmegalkotása az országban elsőkéntKisújszálláson kezdődött meg és tart azóta is afolyamatos felülvizsgálata. A vizsgálat
elkészítésének köszönhetően megtörténik a
város rugalmas reagálóképességének
kialakítása, megőrzése, működtetése. Atanulmány  felkerült a városi honlapra is, aholbárki megtekintheti azt. Kérünk mindenkit, akifelelősséget érez a város jövőjével kapcsolatban,küldje el javaslatát, gondolatait a rezilienciávalkapcsolatban. A visszajelzéseket, javaslatokat,észrevételeket megismervea tanulmányt tovább alakítjuk, bővítjük.Javaslataikat a szervezes@kisujszallas.hue-mail címre küldhetik el.

(Szerk.)
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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 nyitvatartási idejében, vagy telefonon: 59/328 083/1-es mellék, 30/376 0220Jegyárak: 1200 Ft  (2D)  1500 Ft (3D)

TÉRZENE KONCERTEK JÚNIUSBAN
a Zenepavilonnál

2022. június 16., csütörtök 18 óraa Phoenix Vegyeskar és a Városi Vonószenekar hangversenye
2022. június 25., szombat 18 óraA püspökladányi Csenki Imre Művészeti Iskola fúvószenekaraés a Mellofon Fúvósegyüttes összevont zenekarának koncertje2022. június 23., csütörtök 19 óra (Vigadó)

KITOLÁS – Lengyel Tamásegyszemélyes vígjátéka kezdő és haladó apáknakApának lenni nem könnyű. Sőt elképesztően nehéz. Főleg, mertsenki nem mondta el, hogyan kell csinálni. Mostanáig! Ebben azapanevelő előadásban szó lesz a terhesség különböző fázisairól, amagzattelepátiás kommunikációról, a babakocsivásárlástraumáiról, levakarhatatlan nőrokonokról, a szabadbanszoptatás férfiakra gyakorolt hatásairól, a játszótér szellemeirőlés a nagy mennyiségben hallgatott Gryllus Vilmos dalokmentálhigiénés 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.”Az előadást 14 éves kor felett ajánljuk. Belépőjegy kapható a Vigadóban,illetve online: lengyeltamas.jegy.hu

NYÁRON IS SÁRKÁNYVÁR JÁTÉKTÁR A VIGADÓBANKlimatizált gyermek-, és felnőttbarát játszószoba, ahol nyugodtanel lehet engedni a gyerkőc kezét. Mozgás- és készségfejlesztőjátékok. Egy hely, ahol szinte a mennyezetre is felmászhata gyermek. Nyitva a Vigadó nyitvatartási idejében.Belépődíjas szolgáltatás, javasoljuk az előzetes bejelentkezést. 

2022. július 8., péntek 19 óra (Vigadó udvara)
ÉJSZAKAI ZENÉS KÉZMŰVES PIACNyári este, jó zenék, fények, hideg sör,harapnivaló, kézműves portékák

20.00: MARCHNING JAZZ BANDkoncert (New Orleans dixieland)
21.30: TOM WHITE AND THE MAD CIRCUSkoncertje (rockabilly)A Kisújszálláson méltán népszerűvé váltCandyMen Duo „megzenekarosítva”

A koncertek a Térzene Program
támogatásával valósulnak meg. 2022. július 15. péntek 18 óra (Süsü Játszótér mellett)

BOGARAS MESE –
a Grimm-Busz Színház mesejátéka 

KIÁLLÍTÓHELYEK ÚJ KIÁLLÍTÁSOKKAL

Papi Lajos Alkotóház Magyar táj, magyar ecsettel –válogatás a városi Papi gyűjteményből 
Bocskai-házifj. Papi Lajos fényképezőgép gyűjteményePaszternák Attila néprajzi gyűjteménye és fafaragásaiEmlékek a Papi zugbólA kiállítóhelyek a Vigadóban történőelőzetes bejelentkezéssel látogathatók. Belépődíj: helyi lakosoknak díjtalan,de adományaikat szívesen fogadjuk;vidéki vendégeknek 500 Ft/kiállítóhelyA Néprajzi Kiállítóteremés a Tájház továbbra is látogatható. 

Június 11.szombat 14:00 
A KIS NICOLAS ÉS

AZ ELVESZETT KINCSfrancia-belgacsaládi vígjáték(6)   Június 11.szombat 16:30  
BAZI NAGY

FRANCIA LAGZIK 3.francia vígjáték (12)

Június 11.szombat 19:00 
TOP GUN: MAVERICKamerikai akciófilm (12) Június 15. szerda 18:30  

KATINKAmagyar életrajzi film,dokumentumfilm (12)Június 16.csütörtök 18:30 
TOP GUN: MAVERICKamerikai akciófilm (12)  

Június 18.szombat 16:00 
LIGHTYEARamerikai animációskalandfilm,családi film(6)Június 27.hétfő 16:00 

JURASSIC WORLD:
VILÁGURALOM   2Damerikai kalandfilm,sci-fi akciófilm (12) 

Június 27.hétfő 19:00 
JURASSIC WORLD:

VILÁGURALOM   3Damerikai kalandfilm,sci-fi akciófilm (12) Június 28.kedd 18:30 
JURASSIC WORLD:

VILÁGURALOM   2Damerikai kalandfilm,sci-fi akciófilm (12)   

Június 29.szerda 18:00 
Vigadó Filmklub:

SZELÍDmagyar-németfilmdráma (12)Június 30.csütörtök 18:30 
BADMAN – A NAGY

SÖTÉT LOVAGfrancia-belgaakcióvígjáték (16)

Július 1. péntek 18:00 
JURASSIC WORLD:

VILÁGURALOM   3DJúlius 2.szombat 16:00 
LIGHTYEARamerikai animációskalandfilm,családi film(6)Július 2.szombat 18:30 

JURASSIC WORLD:
VILÁGURALOM   2D
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RENDEZVÉNYEINK

MOZI A TÓNÁLÖn is szeret moziba járni? Van egy jó hírünk,a Kumániában kezdetét veszi a szezonnyitó mozizás a tónál! 
2022. június 22. (szerda)Film: SzökőhévKezdés: 20.00Jegyár: 500 Ft/film/fő

Elővételes jegyek a pénztárban limitált számban kaphatók!

ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉSJúnius 11-én és június 25-én hosszabbított nyitvatartássalvárja Önöket a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő!Látogasson el sötétedés után vagy maradjon ott napijegyével.A fergeteges hangulatról pedig Dj Kurucz Dániel gondoskodik,hiszen ő pörgeti majd a lemezeket egészen hajnalig.
KÉZMŰVES ÉS KISTERMELŐI VÁSÁR2022. június 11. (szombat)Ingyenes kézműves foglalkozásoka Kumániában minden hónap második szombatján

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, ultrahang kezelések, mágnesterápia,nyirokmasszázs, szárazföldi csoportos (max. 9 fő/alkalom)és egyéni gyógytorna, lökéshullám terápia

A Kumánia Gyógyászat nyitvatartása:hétköznapokon 7:30–16:00TB-pénztár nyitvatartása: hétköznapokon 7:30–15:30Időpontkérés szakrendeléseinkre telefonon (59/887-712)vagy személyesen lehetséges az alábbi időpontokban:hétfő–péntek: 9:00–12:00 között.Kezelések időpont egyeztetéséért hívja pénztárunkat(59/887-711) hétköznapokon 7:30–15:30 között.
Sajtóközlemény

Megkezdődött az Arany János Általános
Iskola tagintézmény épületének infrastrukturális

fejlesztése Kisújszálláson  

2022/május/20

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott 496,19 millió forint
vissza nem térítendő támogatásával Kisújszállási Református
Egyházközség megkezdte a Móricz Zsigmond Református Kollégium
Arany János Általános Iskola Tagintézménye Kisújszállás, Széchenyi u.
4. szám alatt található épületének átalakítását, bővítését. 

Kisújszállási Református Egyházközség az EFOP-4.1.5-16-2017-
00120 azonosító számú, „Móricz Zsigmond Református Kollégium,
Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda (Kisújszállás,
Széchenyi u. 4. - általános iskola) fejlesztése” című projektje keretében
átalakítja és felújítja az Arany János Általános Iskola Kisújszállás,
Széchenyi u. 4. szám alatt található épületét. 

A fejlesztés eredményeként átalakításra kerül a közel 1800 m2-es
épület, mely további 622 m2-rel bővül, és megújul 1355 m2 iskolaudvar
is. A projekt Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 496,19
millió forint európai uniós támogatás segítségével.

Projektünk célja - a jogszabályi feltételeknek való megfelelés túl -
racionális és költséghatékony működés kialakítása, környezetbarát,
energiatakarékos, modern, minőségi és befogadó oktatási környezet
megteremtése.

A projekt megvalósulásának ideje: 2020. március 01. – 2023. július 31.

A projektről bővebb információt a https://moricz.arrabonus.hu/ oldalon
olvashatnak

További információ kérhető:
Tóth József főigazgató
06-30/995-8893
toth.jozsef@moriczref.hu

H í re k ,  p ro g r a m o k ,  a k t u a l i t á s o k :
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u

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. Az új bölcsőde
szép, modern és igényes környezetet biztosít a kisgyermekek
nevelésére, valamint segítséget nyújt a kisgyermekes szülők
munkába való visszatéréséhez.

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00001 azonosító számú, „Bölcsőde építése
Kisújszálláson” című pályázat célja megvalósult, a meglévő 36
férőhelyes, felvonulási célra létrehozott épületben működő bölcsődét
egy 52 férőhelyes, korszerű, új bölcsődei épületben helyezzük el, így
biztosítva a megnövekedett bölcsődei igényeket. 

Az új épület homlokzati látványeleme bővítésre kerül és a POM POM
Városi Bölcsőde felírat mellett helyet kap az intézmény névadóját
ábrázoló installáció, Pom Pom és Picur fogadja majd az érkező
gyermekeket és a szülőket.

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.
augusztus 13-án, szombaton jelenik meg.
Lapzárta 2022. augusztus 5-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. június 9.

Véradás
Kisújszálláson legközelebb

2022. 06. 16-án, 13.00–16.00-ig
lesz véradás a Művelődési házban

Köszönettel: Erdei Edit


