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Pályázatok: az első három jó hír
A kisújszállási Olvasók már jól tudják, hogy városunk fejlődése döntően
az eredményes pályázatokon múlik. Több alkalommal hírt adtunk arról,
hogy kisebb-nagyobb horderejű pályázatokat készítettünk és készítünk
elő, illetve nyújtunk be elbírálásra. Úgy indultunk ennek az évnek, hogy
tíz kész, időben benyújtott pályázatunk eredményére vártunk. Bár
kedvező híreket már hallottunk egyes projektjeinkről, azokat akkor
tekintjük biztosnak, amikor már aláírt megállapodásokkal
rendelkezünk. Olvasóinknak örömmel adhatok végre hírt arról, hogy
hozzáláthatunk három eredményes pályázati programunk
megvalósításához. Ezek ugyan nem lesznek olyan látványos
beruházások, mint a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő, a Hotel Kumánia
és az Ifjúsági Szálláshely megépítése, vagy éppen a városközpont
megújítása volt, de városunk élete, a munkahelyteremtés elősegítése
szempontjából mégis nagyon fontosak.
Kevésbé látványos, de annál fontosabb!
Első helyen az Északi Ipartelep közművesítését említem, nemcsak
azért, mert a legnagyobb összegű támogatást erre nyertük el, hanem
azért is, mert megvalósítása nagy lépés lesz azon az úton, amely
vállalkozások letelepedéséhez, ezáltal új munkahelyek
létesítéséhez vezet. 400 millió Ft-ot kaptunk arra, hogy az
iparterületen kiépítsük a közműveket: az ivóvízvezetéket, az ún.
tűzivízrendszert, megoldjuk a szennyvízelvezetést, megvalósítsuk a
közvilágítást, felújítsuk a rossz állapotú utakat. A pályázat lehetőséget
biztosít földterület vásárlására is. A munkálatokhoz, karbantartási
feladatokhoz egy erősebb munkagépet is beszerezhetünk.
Az idősek jobb ellátásáért
Évtizedekben is mérhető már a mindenkori városvezetésnek az a vágya,
hogy városunkban korszerű idősek otthona működjön, ahol vonzó,
kényelmes környezetben élhetnek az otthon lakói. Sajnos azonban
hiába figyeljük a pályázati kiírásokat, nem találunk olyat, amely átfogó
felújítást, bővítést tenne lehetővé, illetve az eddigi - a szociális otthon
fejlesztését célzó - pályázataink sorra tartaléklistára kerültek. Ezért hát
kisebb lépésekben próbálunk a jelenlegi helyzetben az ellátás
körülményein javítani. Most új főzőkonyha létesítéséhez nyertünk el
120 millió Ft-ot. Nagy szükség volt már az ebből megvalósítandó
beruházásra, a jelenlegi épület ugyanis nem felel meg a hatályos
előírásoknak. Terveink szerint a mostani, 300 adagos főzőkonyha
helyett az új egyszerre 350 adag étel elkészítésére lesz alkalmas.
Korszerű kiszolgáló helyiségek, berendezések és felszerelések váltják fel
a régieket. Külön jó, hogy a helyben megtermelt zöldségek, valamint
kistermelők termékeinek fogadására és tartósítására is lehetőség lesz. A
tervezők gondoltak korszerű, energetikai szempontból is minél
takarékosabb megoldásokra, így például a napkollektorokkal történő
hőtermelésre.

Kerékpártárolók, kerékpáros nyomvonalak, újabb parkolók
Egyre inkább mindennapos probléma lett a városközpontban a kevés
parkolóhely mind a gépkocsivezetők, mind pedig a kerékpárosok
számára. Biciklivel közlekedni is nagyon óvatosan kell, hiszen egy
kerékpárút kivételével nincsenek városunkban kerékpárosok számára
kijelölt útszakaszok, sávok sem. Nos, ezeken a problémákon fogunk
enyhíteni a helyi közlekedés feltételeinek javítására elnyert 51
millió Ft-ból.
Úgy terveztük, hogy újabb gépkocsiparkolókat építünk a Nyár
utca Városháza mögötti szakaszára, kerékpártárolókat pedig a központi
autóbusz-állomás közelébe, a Nyár utcára. Tervet készíttettünk arra,
hogyan lehet a város minél nagyobb területén biztonságosabbá tenni
a biciklisek közlekedését. Az ezzel kapcsolatos feladatokat három
ütemre bontottuk, az első megvalósításához fogunk hamarosan
hozzálátni.
Üljünk képzeletben biciklire, és járjuk be azon útszakaszokat,
amelyeken úgynevezett kerékpáros nyomvonalak jelzik majd a
kerékpárosok védettebb helyzetét. Képzeletben tehát a régi 4-es
főútról kanyarodjunk le a Rákóczi útra, onnan a Nyár utcára, ezután
pedig kerekezzünk végig a Baross utcán az állomásig! Ott parkolhatunk
is. – Ha valakinek másfele van intéznivalója, és a meglévő kerékpárút
után szeretne továbbhaladni a Nyár utcán, szintén védettebb
helyzetben lesz, feltéve, hogy az út kijelölt szélén kerekezik majd.
Hajthat aztán bátran, hisz a Nyár utcán (ahol egyébként szintén lesz
kerékpártároló) mehet a „sávjában” tovább, majd folytathatja útját végig
a Dózsa György utcán. Ezzel gyakorlatilag a régi 4-es főúttól
északabbra, azzal párhuzamosan vezet majd a kerékpárosok
nyomvonala a kerékpárúttól a Nyár, majd a Dózsa György úton –
illetve visszafele. Mindez együtt 3250 méter útszakaszt érint. A
„folytatásban” a város déli részeinek forgalmas útjait, beleértve a régi 4es főút belterületi szakaszait szeretnénk biztonságosabbá tenni. A
pályázati támogatásban szerepel egy szerény összeg a
szemléletformálásra is – valljuk be, talán ránk is fér egy kicsit…

A pályázati munka következő tennivalói még továbbra is az
íróasztalok mellett történnek. Részletekbe menően meg kell
terveznünk a beruházások megvalósítását, be kell szereznünk
különböző engedélyeket, közbeszerzési felhívásokat kell közzétennünk
a kivitelezők kiválasztására. Ezek bizony időigényes feladatok, úgyhogy
a látványosabbnak mondható munkák várhatóan 2018-ban
zajlanak majd. Olvasóinkat – régi szokásunkhoz híven – minden fontos
történésről tájékoztatni fogjuk. … Most azonban leginkább arról
szeretnék szólni, hogy a többi pályázatunk ügye is jó úton halad a
megvalósítás felé. Mit mondhatnék? – Úgy legyen.
Kecze István polgármester
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Megkérdeztük a Móricz Öregdiákok Baráti Köre
néhány tagjától:
Ön szeretne ma diák lenni?
Homonnainé Püspöki Julianna
nyugalmazott tanítónő
Igen is, meg nem is. Igen, mert ismét
tizenéves diák lennék, és előttem lenne a soksok élmény és lehetőség! Nem, mert az eltelt
évtizedeket nem cserélném el semmiért.
Kedves költőm, Weöres Sándor ezt így
fogalmazza meg: „Az esemény jön és
elsuhan, / De az emléknek száz ideje van.”

2017. június 17.
Hírek röviden

A lakossági fórumok „utóélete”
A tavaszi lakossági fórumokon számos kérdést vetettek fel az
érdeklődők. Észrevételeik, panaszaik, kéréseik alapján az
önkormányzat képviselő-testülete a május 30-ai ülésén tárgyalt arról is,
hogyan ütemezze, és ki valósítsa meg a lakossági észrevételek nyomán
szükséges intézkedéseket.
A házszámtáblákról a háztulajdonosoknak kell gondoskodniuk
Több utca nevét is megváltoztatta az önkormányzat az elmúlt
hónapokban, sok helyen azonban mindmáig nem gondoskodtak az új
házszámtáblák kihelyezéséről. Míg az utcanévtáblák kihelyezése az
önkormányzat feladata, az előbbi az érintett háztulajdonosoké. Arra
vonatkozóan, hogy milyenek legyenek a házszámtáblák, nincs helyi
rendelkezés.

Hajdú József
nyugalmazott agrár üzemmérnök
Abból a szempontból nem szeretnék mai
diák lenni, hogy a követelmények ma sokkal
nagyobbak, mint az én diákkoromban.
Kevesebb idő van az anyag magyarázatára,
és nehezebb a tananyag is. Nekünk még több
idő jutott a diákéletre és a sportra is. Ma
azért lennék szívesen középiskolás, mert
akkor fiatal lennék, és előttem volna az élet!
Azt üzenném a fiataloknak, hogy tanuljanak szorgalmasan, mert
hiszem, hogy a kitartó munka meghozza gyümölcsét az életben.
Vona Lászlóné
nyugalmazott pénzügyiosztály-vezető
Én 1953-ban érettségiztem. Nagyon
szerettem móriczos diák lenni, tanáraimat
tiszteltem, osztálytársaimat kedveltem,
és végig jó tanuló voltam. De a világ olyan
sokat változott, hogy most én nem szeretnék
diák lenni. Az évek elteltek, és ha fiatal
volnék, biztos más véleményem lenne.
A jelenlegi diákoknak azt kívánom, hogy ha
megöregszenek, ők is ilyen jó érzéssel gondoljanak vissza tanulóéveikre,
régi iskolájukra, mint én.
Pádár Kálmánné

TOBORZÁS
A Magyar Honvédség
2017. június 26-án, hétfőn 11 órakor
a Vigadó nagytermében csoportos tájékoztatást tart,
melyre várják az érdeklődőket.
A toborzás célja, hogy az érdeklődők minél több információt
kapjanak a Magyar Honvédségben vállalható munkalehetőségekről.
A Honvédség hosszú távú, biztos megélhetést tud kínálni az
álláskeresők, illetve stabil munkahelyet keresők számára. A katonai
pálya biztos munkahelyet, stabil egzisztenciát nyújt, jól kiszámítható
és nyomon követhető pályaképpel. Fontos, hogy már az általános
iskolai végzettséggel rendelkező katonák is kedvező havi jövedelemre
számíthatnak.
(Szerk.)

A nyári táborokat is támogatja az önkormányzat
Idén is támogatja az önkormányzat a nyári gyermektáborok
megvalósítását. Erre a célra az éves költségvetésében 800 ezer Ft-ot
tervezett. Az összegből pályázat útján részesülhettek a táborok. Idén 17
pályázat érkezett, mindegyik részesült különböző összegű
támogatásban. Ennek révén összesen 589 gyermek nyaralásához járult
hozzá az önkormányzat.
A nyári gyermekétkeztetésről
A nyári szünidő minden munkanapján térítésmentesen kétfogásos
meleg ebédet kapnak azok a rászoruló, 18 év alatti hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akiknek a szülei ezt
nyilatkozatban kérték. Az étkezések helyszíne a Napközi Otthon
konyhája (Vásár u. 4.). A tanulók 12–14 óráig személyesen, a helyszínen
fogyaszthatják el az ebédet. Ha a gyermek/tanuló betegség miatt nem
tud a helyszínen ebédelni, a szülő igazolás bemutatása után
ételhordóban elviheti azt. Akik szeretnék igénybe venni ezt a
lehetőséget, azok a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályához
fordulhatnak. Az igénylés benyújtásakor határozattal kell igazolniuk azt,
hogy jogosultak erre az ellátásra. A nyári gyermekétkeztetés augusztus
31-ig tart.
Pályázat erdőtelepítésre
Ha sikeres lesz az önkormányzat erdőtelepítésre – mint
természetvédelmi beruházásra – benyújtandó pályázata, közel három
hektáron telepíthet erdőt: egyet a város északi, egyet pedig a délnyugati
részén. A pályázat révén az első 11 év költségeihez nyerhető el
támogatás, kiegészítve saját forrással. A pályázat tartalmi
kidolgozásához a NEFAG Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt. szakmai
segítségét kérte az önkormányzat. A pályázatban megálmodott erdők
egyike döntően kocsányos tölgyes, a másik pedig csertölgyes lenne. Az
erdők úgynevezett véghasználati kora 80 év.
(Szerk.)
SZELEKTÍV HULLADÉK GYŰJTÉS 2017-ben
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A 2016. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL
Ismét eltelt egy év, a 2016. év gazdálkodásáról szóló beszámolót
a májusi ülésen fogadták el a képviselők, 1 439 millió forint
kiadási és 1 451 ezer forint bevételi teljesítéssel.
De nézzük meg a számokat kicsit részletesebben:
BEVÉTELEK
Az önkormányzat két fő bevételi forrása - amelyből a kötelező
feladatait finanszírozni tudja - a helyi közhatalmi bevétel és a
központi támogatás. A központi támogatás a költségvetés
főösszegének mindössze 22%-a, ezért az önkormányzat
törekszik arra, hogy az állami támogatásokat minél több saját
bevétellel kiegészítse. A közhatalmi bevételek az állami
támogatásokkal közel megegyező arányban vannak jelen a
költségvetésben, a teljesítés adata az eredetileg tervezett
előirányzatot 11 millió forinttal haladta meg.
Fontos kiemelni, hogy a helyi lakosok és vállalkozások
fontosnak tartják a városfejlesztési célokat támogatni, 2016-ban
a Gaál Kálmán-szobor megvalósítására több mint egymillió forint
folyt be az Önkéntes Városfejlesztési Alapba.
KIADÁSOK
A működési kiadások 47%-át a személyi juttatások és járulékok
kiadásai, 41%-át a dologi kiadások teszik ki. A pénzeszközátadásokra, támogatásértékű kiadásokra, kölcsönökre a
működési kiadások 9%-át fordítottuk. Az ellátottak pénzbeli
juttatásaként kifizetett összeg aránya 3%, ez az adat az elmúlt évi
adathoz képest 2%-kal csökkent a szociális segélyezési rendszert
érintő további átalakítások miatt.
Fejlesztésekre 237 millió forintot fizettünk ki, az összes kiadás
16,4%-át. A 2016. évben megvalósult, és a műszaki átadások is
megtörténtek a Pom-Pom szobor megvalósítása, a Rákóczi u. 8.
szám alatti orvosi rendelő épületének felújítása, a Malom-Béla
Király utcai út építése, a Művelődési Ház felújítása, a kegyeleti
helyek megvalósítása és a belvízelvezető árok rézsűcsúszásának
helyreállítása projektek tekintetében. A belvízelvezető rendszer
garanciális munkáit és az ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
fejlesztését saját forrásból finanszíroztuk, pályázati támogatással
eszközöket vásároltunk a közmunkaprogram megvalósításához.
Folyamatban van, és 2017. évre áthúzódik a Térségi Operatív
Programok pályázatainak és a Kumánia Gyógyfürdőben
megkezdett beruházások, felújítások megvalósítása. A
Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár és a Polgármesteri
Hivatal
működéséhez
elengedhetetlenül
szükséges
számítástechnikai és szakmai eszköz, berendezési és felszerelési
tárgy beszerzésére is sor került. A Kisújszállási Művelődési
Központ és Könyvtár 492 ezer forintot költött fejlesztésre
közművelődési érdekeltségnövelő támogatással, a Polgármesteri
Hivatalban 2,5 millió forint összegben került sor nagyértékű
eszközök beszerzésére.
Az elmúlt év gazdálkodása legnagyobb eredményének tartjuk,
hogy az önkormányzatra háruló többletfeladatok, a csökkenő
adóbevételek és a szűkülő finanszírozás ellenére nem volt
szükség folyószámlahitel felvételére, a kötelező feladatok ellátása
zökkenőmentes volt, likviditási problémák nem jelentkeztek. A
kötelező feladatok ellátásán túl az önkormányzat a
lehetőségeihez mérten támogatta a felmerülő lakossági
igényeket és a civil- és sportszervezetek működését,
rendezvényeit is.
Az önkormányzati vagyon a 2016. évben 3,67%-kal, 384 millió
forinttal gyarapodott, az évet az önkormányzat 12 millió forint
maradvánnyal zárta.
Bögös Katalin osztályvezető
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Egri egyetemisták látogatásai Kisújszálláson
Városunk egyik fő célja turisztikai forgalmunk erősítése, a
településmarketing-tevékenység fokozása. Ehhez gazdag szellemi és anyagi
kulturális örökségeink minél szélesebb körű bemutatásán, Kisújszállás hazai
és külhoni ismertségének erősítésén keresztül vezet az út. Ennek több
lehetséges módja is van, melyek közül az egyik legeredményesebb és
leghatékonyabb az oktatáson keresztül történhet. Városunknak élő és
intenzív szakmai kapcsolata van az Egri Eszterházy Károly Egyetemmel és
annak oktatóival, hallgatóival. Szervezésemben rendszeresen érkeznek
magyar és külföldi hallgatói csoportok a városba, ahol megtekintik a
városfejlesztés elmúlt évtizedének eredményeit, meglátogatják fő építészeti
nevezetességeinket, találkoznak a városvezetéssel, valamint részesülnek a
helyi vendéglátás kulináris élményeiben.
Az elmúlt néhány hétben (április 14-én és április 28-án) két magyar
hallgatói csoport kereste fel Kisújszállást, gazdag gyakorlati városfejlesztési
tapasztalatokat gyűjtve településünkön. Május 24-én pedig az egyetem
Gyöngyösi Károly Róbert Campusán Turizmus menedzsment
mesterképzésben részt vevő külföldi hallgatók látogattak el tanulmányi útra
Kisújszállásra (ez utóbbi csoport színes nemzetiségi összetételű volt, hiszen
azeri, ghánai, kazah és indonéz hallgatók keresték fel városunkat).
A kisújszállási városfejlesztés gyakorlati eredményeinek megtekintése
kiválóan kiegészíti a hallgatók által az egyetemen elsajátított
településfejlesztési elméleti ismereteket. Mindezek mellett a tanulmányutak
nagyon jó alkalmat nyújtanak a kapcsolatépítésre, a városmarketing
fokozására, valamint a kapcsolatok általános bővítésére, összességében
városunk jó hírének erősítésére.
Dr. Kovács Tibor

Fonák Tamás városunk állandó vendége
A minap kiléptem a főutcai pékségből, és csak az égiek gondviselése mentett
meg az elgázoltatástól – félreértés ne essék, nem közvetlenül az úttestre
léptem ki az ajtóból, hanem a járdára, ahol egy vidám kerékpáros valahová
bőszen igyekezve csaknem keresztülhajtott rajtam…
A minap a Dózsa György utcán az úttesten (nem, nem a járdán) haladtam
gépkocsival, amikor az egyik ívben hirtelen fékeznem kellett: szemben jött az
úttesten egy szabályosan közlekedő gépjármű, ahogy én is szabályosan
haladtam a városközpont felé. Igen ám, csak „közénk akadt” egy gyalogos
párocska, akik édesen andalogtak egymás mellett az úttesten (nem, nem a
járdán). Az csak természetes, hogy az autósok lassítanak, fékeznek, és
megállnak az úton, hogy az egyébként szabálytalanul és felelőtlenül
közlekedő gyalogosok nehogy megsérüljenek az úttesten, nem?
Sajnos a fent leírt esetek mindennaposak, az itteni közlekedési „kultúra”
részei: kerékpárosok a járdán, gyalogosok az úttesten. Szabálytalan és
(élet)veszélyes, amit ezek az emberek művelnek – természetesen mindezt úgy,
hogy ha esetleg valaki figyelmeztetni meri őket, akkor még ők válaszolnak a
„magas C”-n, vélt jogaik mellett erősen kardoskodva – érvényesítve ezzel azt
a sajnálatosan még ma is szívósan élő tételt, miszerint „In Ungarn sind die
Regeln nur Empfehlungen („Magyarországon a szabályok csak ajánlások”)
(idézet Mathias Willenbockel úrtól, kb. a 2006-os évből)…
Amikor szeretett városunkban közlekedem, gyermekkorom egyik kedvenc
meséje, a Jamie és a csodalámpa jut eszembe, abból is a Fonák Tamás nevű
figura, aki mindent fordítva csinál, mint az elvárható és normális lenne.
„Kedves” Fonák Tamások, úttesten gyaloglók és járdán kerékpározók! Ha
mást nem: legalább gondoljanak arra, hogy szüleiket, gyermekeiket
bármikor baleset érheti a szabálytalanul közlekedők miatt – ha már a
szabályok betartása nem megy, legalább rájuk legyenek tekintettel, és
térjenek át arra a betoncsíkra, ahol nem veszélyeztetnek senkit! Köszönet az
értőknek…
P.s.: a 4-es út kisújszállási városi szakaszán évek óta megengedett a
kerékpározás. Használják nyugodtan és körültekintően! Balesetmentes
közlekedést kívánunk!
HC
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Szórakozzunk biztonságosan!

Kisúji mazsorettek sikere nemzetközi versenyen

A kisújszállási Kábítószerügyi Egyeztető Fórum kezdeményezésére
önkormányzatunk a Karcagi Rendőrkapitánysággal együttműködve
alakította ki a „Biztonságos szórakozóhely” program jogi kereteit. Az
előkészítésbe bevontuk a városunkban működő szórakozóhelyek
üzemeltetőit, akik egyetértettek a célkitűzésekkel, és vállalták a
megvalósításban való részvételt.
A 24 szórakozóhely üzemeltetője és a Rendőrség között létrejött
megállapodásban vállaltak garanciát jelentenek a gyermekeinket
fenyegető veszélyek csökkentésére, a városba érkező vendégek
nyugodt szórakozására.
Az ilyen szórakozóhelyek könnyen felismerhetők, a bejáratnál jól
látható helyen BIZTONSÁGOS SZÓRAKOZÓHELY tábla került
elhelyezésre, melyen jegyzői hitelesítés is található.
Mindenkinek jó és biztonságos szórakozást kívánunk!

Az aradi Mistral Sportklub idén XI. alkalommal rendezte meg az igen
látványos és szórakoztató nemzetközi mazsorettfesztivált, a Dancing
Europe-ot, melyre Magyarországról és Szerbiából is érkeztek
csoportok. A fesztiválon 19 településről érkező 420 sportoló mérte
össze tudását különböző korhatáros kategóriákban.
Május 20-án Szabó Lászlóné oktató vezetésével a kisújszállási
mazsorettek is útnak indultak Aradra, hogy megmutassák
nemzetközi porondon is tudásukat. Nagyon büszkék vagyunk a
lányokra, ugyanis a minimazsorettek bronzéremmel, a junior
mazsorettek pedig ezüstéremmel térhettek haza szombaton éjszaka.
Minden verseny, így egy nemzetközi verseny is sok-sok felkészülést
igényel. Szeretnénk megköszönni Janó Lajos igazgató úrnak és a
Vigadó munkatársainak, hogy a felkészülés ideje alatt, amikor szükség
volt rá, azonnal helyet biztosítottak a lányoknak a plusz próbákhoz
lebonyolításához.
Szabó Tünde

Dr. Varga Zsolt jegyző

Adja be önéletrajzát!
Felhívással fordulunk ismételten azon kisújszállási, diplomás és egyéb
képesítéssel rendelkező szakemberekhez, akik szívesen dolgoznának
hivatalunkban vagy az önkormányzat fenntartásában működő
intézményben. Kérjük, hogy aki kedvet érez a közszolgálat bármelyik
területén végezhető munkához, fényképes önéletrajzát juttassa el a
város jegyzőjének címezve a Városháza 15. sz. irodájába (Kisújszállás,
Szabadság tér 1.).
E felhívás során nem konkrét munkahelyet kínálunk. Az
önéletrajzokra azért van szükségünk, hogy az esetleg megüresedő
vagy várható új feladatkörökhöz a szükséges szakmai végzettséggel
rendelkező helyi szakemberekről tudomásunk legyen, és lehetőség
szerint megkereshessük őket.
Dr. Varga Zsolt jegyző

A minimazsorett csapat tagjai: Kása Luca, Péter Anna, Somogyi Janka,
Mózsik Dóra, Német Jázmin, Győri Dorka, Szokai Tímea

„A ZENE ÖSSZEKÖT”
– Zenével a drog ellen –
A Karcagi Rendőrkapitányság a Kisújszállási Kábítószerügyi Egyeztető
Fórummal, valamint a Kisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesülettel
együttműködve zenés drogprevenciós előadást szervezett
városunkban a Békéscsabai Kemény Gitárklub közreműködésével.
A Vigadóban megtartott rendezvényen a város középiskoláiból és
általános iskoláiból, valamint a város lakásotthonaiból mintegy 180
diák és 15 pedagógus vett részt. A rendezvény célja az volt, hogy
bemutassa, milyen sok más szabadidős lehetőség van a kábítószerek
kipróbálása helyett.
Dr. Kovács Tibor alpolgármester, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum
elnökének megnyitója után Fekete András rendőr főtörzszászlós, a
Karcagi Rendőrkapitányság iskolai bűnmegelőzési tanácsadója tartott
prevenciós előadást. Hangsúlyozta, hogy életünket, szabadidőnket
élhetjük szenvedéllyel, de nem mindegy, milyennel. A szenvedély adta
öröm forrása nemcsak valamilyen káros függőség lehet. A sport, a zene,
a művészeti alkotótevékenység vagy a tudomány is válhat
szenvedéllyé, s miközben magával ragad, nem kevesebbek, hanem
többek leszünk általa, nem elszakít a közösségtől, hanem összekapcsol
vele.
Ezen gondolatok ékes példája a rendezvényre meghívott
Békéscsabai Szakképzési Centrum Kemény Gábor Logisztikai és
Közlekedési Szakgimnáziumának gitár klubja, azaz a Kemény
Gitárklub. Az idén immár 12 éves klub középiskolás diákok önálló
kezdeményezésére alakult. Jelenleg 58 fős tagsággal rendelkezik,
gyermektől nyugdíjas korosztályig. A gitárklubból tízen jöttek el, volt
közöttük negyedik osztályostól középiskoláson, egyetemistán át
nyugdíjasig minden korosztályból. Vezetőjük, Lustyik István elmondta,
hogy olyan alternatív szabadidős lehetőség ez, ahol a közösség ereje

összetart, magabiztosságot ad, ahol mindenki fontosnak érezheti
magát. „A zene összeköt” jelmondatukhoz híven a prevenciós előadást
követően mintegy másfél órán át József Attila és Petőfi Sándor
megzenésített verseitől kezdve Jimmy Hendrixen át széles
repertoárban adtak fergetes gitárkoncertet. Sikerüket igazolta a szűnni
nem akaró taps.

A gitárklub közreműködését a Kisújszállási Nagykun Polgárőr
Egyesület támogatta. Az előadás végén megkérdezett diákok,
pedagógusok elmondása alapján hasznos, értékes információk
hangzottak el, a gitárklub előadásának pedig külön örültek, nagy sikert
aratott körükben. A szervezők és rendezők bíznak abban, hogy
sikerült olyan alternatív, pozitív példát mutatni, amely bizonyítja, hogy
a szenvedély adta öröm forrása nemcsak valamilyen káros függőség
lehet.
Fekete András ny. r. főtörzszászlós

2017. június 17.

Kisbíró

Arany János Pedagógiai, Kulturális,
Művészeti Díjban részesült:
Szabó Károly
Példaadó emberséggel és kiváló
szakmai felkészültséggel, hosszú
időn át végzett, felelősségteljes
pedagógusi, szakmai oktatói és
vezetői, valamint Kisújszállás szakképzési
rendszerének
fejlesztésében folytatott értékes munkája
elismeréseként Kisújszállás Város
Önkormányzata
Arany
János
Pedagógiai, Kulturális, Művészeti
Díjban részesítette Szabó Károly
tanárt, az Illéssy Sándor Baptista
Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettesét. E díj elnyerése kapcsán kérdeztük értékekről, tudásról,
tanításról... (Tanár úrral régóta ismerjük egymást, innen ered a
tegeződés.)
Melyek voltak tanári pályád legfontosabb állomásai?
A tanári pályám négy, megközelítőleg tízéves ciklusra osztható. Az első
szakaszban műszaki tanárként fémipari szakmákat oktattam. A
második szakaszban gyakorlati oktatásvezetőként dolgoztam. A
harmadikban az akkor formálódó megyei kamarai rendszer
szakképzési szerepének kialakítását segítettem. A jelenlegi ciklusban
igazgatóhelyettesként dolgozom. Kisújszálláson 33 tanévet töltöttem.
Városunk egyik legfelkészültebb pedagógusainak egyike vagy, öt
diplomával, sok-sok tapasztalattal. Mit jelent számodra a
tanulás?
Biztonságot és megerősítést. Biztonságot, mert felkészülést jelentett a
jövőbeni feladataimra. Megerősítést a tapasztalati úton megszerzett
ismeret, tudás fontosságáról, a lehetőségek és akarat erejéről.
És mit jelent a tanítás?
Szerepjátékot és büszkeséget. A tanári szerep lehetőséget adott, hogy a
tanítványokat néha saját akaratuk ellenében sikerült ismeretekhez,
tudáshoz juttatni, személyiségüket formálni. Büszkeséget, hiszen
városunk termelő üzemeiben, szolgáltató iparában, de akár az
ügyintéző szervezetekben is tanítványaink sokasága megbecsült
dolgozóként, vezetőként, vállalkozóként, akár munkatársként
megállta helyét, a munka világában szerzett eredményeik biztató
jövőképet mutatnak.
Mit tartasz tanári pályájában a legértékesebb eredménynek?
A tanulás fontosságának felismertetését, a felnőttkori tanulás,
önképzés végtelen lehetőségeinek elismertetését. A szakmunkástanulók közel 50%-a érettségit adó képzésre jelentkezik. Nem véletlen,
hogy kollegáim között 5 fő van, akik a szakmunkásvizsgától jutottak el
az egyetemi szintű pedagógus végzettségig. De megfertőztem a
tantestületet is: az egy főre eső diplomák száma 2,8.
Mit jelent számodra szülővárosod elismerése?
Jelenti az iskolánk és személyem elfogadottságát. Az évek során
fokozatosan bizonyítottuk, hogy iskolánk nem kényszerpályát, hanem
valós lehetőséget kínál a továbbtanulást választók számára. Egyénileg
jelenti annak elismerését, hogy gyorsan változó világunkban van helye
a hagyományos szakmai, pedagógiai tudásnak, a tisztességes és következetes munkavégzésnek, az átgondolt fejlesztési elképzeléseknek.
Megköszönve válaszaidat, rangos elismerésedhez szeretettel
gratulálunk.
(Szerk. – KMJ)

5. oldal
Pedagógusnap Kisújszálláson

„A szeretet lát jól” - Vekerdy Tamás neves gyermekpszichológus e
gondolatával hívta pedagógusnapi ünnepségre városunk
pedagógusait és a köznevelési intézményekben dolgozó
munkatársakat önkormányzatunk június 9-én, pénteken délután.
Az ünnepi délutánon az önkormányzat nevében dr. Ducza Lajos
mondott köszöntőt. Megemlékezett a Kisújszálláson folyó oktatás
300. évfordulójáról, az első tanítókat – Musnai Mózest, Terbócs
Istvánt és Mile Andrásnét – külön is említve. Megosztotta
gondolatait a közoktatás mai helyzetéről is, ennek kapcsán
kedvezően értékelte az önkormányzat azon döntését, mely szerint
egyházi fenntartásba adta át öt évvel ezelőtt a köznevelési
intézményeit. Beszéde szép vallomás is egyben az iskolák és a
tanítók tiszteletéről; így fogalmaz: „Boldog lehet az az ember, aki
olyan iskolában, olyan pedagógusok keze alatt nevelkedett, akikre
sok év múltán is jó szívvel gondolhat. Az ilyen ember számára –
magamat is közéjük sorolom – ünnep minden nap, amit az iskola
közelében tölthetett. És ma is, évtizedek múltán is megilletődve,
hálás szívvel lép be az alma mater kapuján.”
A kisújszállási városi pedagógusnap elismerések alkalma is.
Tatár Zoltán alpolgármestertársamnak a kitüntetett személyről
szóló méltatását követően adtam át az önkormányzat által
alapított Arany János Pedagógiai, Kulturális és Művészeti Díjat
Szabó Károlynak, az Illéssy Sándor Baptista Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola igazgatóhelyettesének.
Köszöntöttük Gortva Imrét, az Illéssy-iskola nyugalmazott
igazgatóját abból az alkalomból, hogy 65 éve átvett diplomájának
emlékére idén vasdiplomát kapott. Tóth Lajosné Ferencsik
Ildikó óvónő diplomája 60 éves, ezért ő gyémántdiplomára lett
jogosult, Zsoldos Lászlóné Balla Erzsébet szintén
óvodapedagógus pedig 50 éves diplomája alkalmából
aranydiploma tulajdonosa lett.
Gratuláltunk Szilágyi Gábor lelkészelnök úrnak, akit a
pedagógusnap alkalmából a Nagykunsági Református
Egyházmegye Református Nagykunságért Pedagógiai Díjban
részesített.
Négy nyugdíjba menő pedagógust is köszöntöttünk: Kovács
Istvánné Monoki Erzsébet gyógypedagógust, Kurucz Sándorné
Oros Katalin és Majláthné Máté Ildikó óvodapedagógusokat –
ők mind Pedagógus Szolgálati Emlékérmet is kaptak –, valamint
Járfás Józsefné Szilágyi Eszter gyógypedagógust.
A most véget érő nevelési évben az óvodai nevelésben végzett
kiemelkedő munkájáért Farkas Gyuláné Szabó Mária
óvodavezető-helyettesnek, az alsó tagozatban végzett kiemelkedő
munkájáért Jakobiczné Kovács Andrea tanítónőnek, a
gyermekvédelemben,
hátránykompenzációban
végzett
munkájáért pedig Tóth Csilla tanárnőnek külön is köszönetet
mondtunk.
A végzős diákok köréből, a városi kulturális, közösségi
rendezvényeken való aktív szerepvállalásaikért köszönetet
mondtunk Bögös Levente és Hajdu-Ráfis Kristóf gimnáziumi,
valamint Bíró András Lajos, Holló Éva, Molnár Anna és Nagy
Károly Mihály általános iskolai tanulóknak. Ezt követően számos
diák és felkészítő tanáraik kaptak elismerést az idei tanévben elért
kiemelkedő tanulmányi és sporteredményeikért.
A pedagógusnapot a Városi Vonószenekar műsora – vezényelt
Papp László Arany János-díjas művésztanár –, valamint Csípő
Márk művészeti iskolai tanuló (ének) és Orosz Balázs művészeti
iskolai tanár (zongora) közös fellépése színesítette. A rendezvény
végén vendégül láttunk minden kedves felnőttet, diákot.
Megköszönve mindenkinek a most véget érő tanévben elért
szép eredményeit, kellemes szünidőt kívánok.
Kecze István polgármester
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Móricz 300
Ünnepi rendezvénysorozat iskolánk alapításának 300. évfordulóján
Jelentős előkészületeket követően május 2527. között háromnapos rendezvénysorozattal
emlékeztünk iskolánk alapításának és
városunk újratelepülésének 300. évfordulójára. Kisújszállási őseink három
évszázaddal ezelőtt települtek le újra e
vidéken, és rögtön iskolát is alapítottak. E
jeles évfordulóra iskolánk jubileumi évkönyvet adott ki, melyben
feldolgoztuk intézményünk múltját a XX. század 90-es éveiig,
valamint külön fejezetet szenteltünk hagyományainknak és
bemutattuk a mai iskolát is, nemcsak az itt dolgozók, hanem
végzett és jelenlegi tanulóink szemszögéből is.

A megemlékezésre invitáltuk testvériskoláink delegációit is, és
nagy örömünkre szolgált, hogy elfogadták meghívásunkat.
Partnertelepüléseink küldöttségei már 24-én megérkeztek, őket a
Kunmánia Hotelben nt. Szilágyi Gábor elnök lelkész úr köszöntötte.
Örömünkre szolgált, hogy együtt ünnepelhettünk határon túli
testvéreinkkel, valamint lengyel és szlovák barátainkkal. Számukra,
itt tartózkodásuk idejére, rendezvényeiken túl is szerveztünk
programokat.

Ünnepségsorozatunk május 25-én vette kezdetét a 10 órakor
kezdődő istentisztelettel. Ezen iskolánk pedagógusain és diákjain
kívül volt kollégáink és egykor volt iskolavezetőink is részt vettek,
de öröm volt számunkra, hogy egykori öregdiákjaink,
partnerintézményeink képviselői, egyházi és városvezetőink,
valamint sok érdeklődő kisújszállási is megtisztelte
ünnepségünket. Rendezvényünk rangját emelte, hogy azon együtt
hallgathattuk főtiszteletű dr. Fekete Károly püspök úr
igehirdetését, melyben a mennybemenetel ünnepének, a
reformáció 500. valamint a város újratelepülésének és az iskola
alapítása 300. évfordulójának kapcsolatáról is szólt.
Püspök úr igei szolgálatát követően iskolánk tanulóinak műsorai

mellett először fenntartónk a Kisújszállási Református
Egyházközség nevében nt. Szilágyi Gábor elnök lelkész úr
üdvözölte az ünnepség résztvevőit, majd a rendezvényen
elfoglaltságai miatt részt venni nem tudó dr. Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter úr üdvözlő levele került felolvasásra,
majd Kecze István polgármester úr átadta az iskolának miniszter
úr ajándékát, egy erre az alkalomra készült kerámiát, amit ezúton
is hálásan köszönünk.

Ezután a város és az Öregdiákok Baráti Körének nevében
polgármester úr köszöntötte a megjelenteket és egykori iskoláját.
Beszédében a történeti áttekintésen túl szólt a város és iskola
történelmi korokon átívelő szoros kapcsolatáról. E köszöntőt
követően az iskola nevében az igazgatói ünnepi beszédre került sor,
ami után meghívott testvériskoláink küldöttségei egyenként is
köszöntötték a 300 éves intézményt, átadva erre az alkalomra
készült kedves és a kapcsolatunkat szimbolizáló ajándékaikat.
A köszöntők után dr. Ducza Lajos úr, egyházközségünk
gondnoka, jubileumi évkönyvünk szerkesztője mutatta be iskolánk
e jeles alkalomra készített kiadványát és adta át püspök úrnak,
annak első példányát. Évkönyvünk a 90-es évekig dolgozza fel az
intézmény történetét. Az iskola újkori történetének legjelentősebb
időszakáról és a jövő évkönyvszerkesztőinek szánt muníciónak
szánva is, dr. Kiss Géza úr, iskolánk egykori igazgatója idézte fel a
90-es évek meghatározó és jelentős iskolai változásait, beszédében
megemlékezve azokról a korszakos változásokról, melyen
intézményünk ezen időszakban átment, jelentős fejlődést mutatva,
komoly innovációkon keresztül, mai arculatát is meghatározó
módon.
Ünnepségünk végén az erre az alkalomra készült emlékplakettek
kerültek átadásra az egykori intézményvezetőknek, évkönyvünk
szerkesztőinek, városi és egyházi vezetőinknek, valamint
partneriskoláink képviselőinek. Megemlékezésünket egykori és
mai diákjaink alkalomhoz illő műsorai tették teljessé, még
felemelőbbé téve ünnepségünket. Meghívottainkat, rendezvényünket követően ünnepi ebéden láttuk vendégül.
Az ünnepséget követően öregdiákjaink a városházán találkoztak
szokásos kétévenként megtartott találkozójuk keretében, mellyel
egy időben általános iskolásaink konfirmációjára került sor. A
csütörtöki napot az Ifjúsági Szálláshelyen tartott „Nemzetek
konyhája” rendezvényünk zárta, ahol testvériskoláink nemzeti
ételei mellett általános és középiskolás pedagógusaink magyaros
ételeket készítettek, hogy ezt elfogyasztva, egy pohár ital mellett,
kellemes beszélgetésekkel zárják a késő estébe nyúló ünnepi
napot.
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Május 26-án, pénteken vendégeink a várossal ismerkedtek, illetve
élvezhették strandunk frissítő szolgáltatásait. Ezen nap délelőttjén
megtekintették a város lakossága és az érdeklődők számára is
nyitva lévő, e jubileumi alkalomra összeállított iskolatörténeti
kiállításunkat, és az intézmény képviselőivel együtt
megkoszorúzták, névadónk Móricz Zsigmond mellszobrát. A
délelőtt folyamán ellátogattak a Horváth tanyára is, bepillantást
nyerve a helyi lovas hagyományokba.
Este a szórakozásé és a szórakoztatásé volt a főszerep.
Évfordulónk egyik legszórakoztatóbb és leginkább lélekmelengetőbb eseményének szántuk ezt az estét. Az elmúlt évben
újraélesztett Móricz Gálát ünnepi köntösbe öltöztetve, nem csak
jelenlegi, hanem volt diákjaink tehetségének kívántunk teret adni
egy fergeteges kétrészes műsorban, mely a zsúfolásig megtelt
vigadó közönségének tapsaiból és a visszajelzések alapján is
remélhetően sikerült. Köszönet minden volt és mostani
móriczosnak ezért a megismételhetetlen és felejthetetlen
produkcióért.
A gálát követően vendégeinket és a produkció felkészítőit a
Vigadóban láttuk vendégül egy szintén éjszakába nyúló nemzetek
közötti bowlingpartyt is
szervezve számukra.
Hamar eljött a szombat
reggel, amikor is vendégeink és kísérőik szarvasi kiránduláson
vettek részt, és meglátogatták a békésszentandrási sörfőzdét is,
ismerkedve a Körösök vidékének szépségeivel.

Gaál Kálmán szobra – közadakozásból
Városunk hajdani, közismert polgármesterének, Gaál Kálmánnak
tervez szobrot állítani városunk újratelepülésének 300.
esztendejében az önkormányzat és a Városvédő és -Szépítő
Egyesület. „Városépítő” polgármesterünknek bronzból készült
mellszobrát az idei ünnepi emlékév keretében, augusztus 17-én
tervezik felavatni. Györfi Sándor szobrászművész alkotása a Kálvin
park utolsó öblözetében kap helyet, Kossuth Lajos és Illéssy János
szobrainak szomszédságában. A szoborállításhoz a szervezők
adományokat gyűjtenek. Kérik, hogy aki teheti, bármilyen összeggel
támogassa Gaál Kálmán szobrának megvalósítását. Az adományok
befizethetők a következő módok bármelyikén: az egyesület
tagjainál, az egyesület bankszámlaszámára: OTP 1174508020004927, vagy az önkormányzat Városfejlesztési Alapjába: OTP
11745080-15408710-02130000. Amennyiben az átutalást
választják, a „megjegyzés” rovatba írják be: „Gaál Kálmán”. Az
adományokat augusztus 10-ig várják.
(Szerk. – KMJ)

Kunrózsától a bokorvirágig
A kunrózsa a nagykunsági, a bokorvirág pedig szűcshímzés
jellemző motívuma. E hímzésekről, valamint a szűrhímzésről
szóló legfontosabb tudnivalókat foglalja össze a Kunrózsától a
bokorvirágig címmel hamarosan megjelenő színes, képekkel
gazdagon díszített könyv, melyet a város újratelepülésének 300.
évfordulója inspirált. A könyvnek további küldetése az, hogy
elősegítse e hagyományos hímzések megőrzését, bemutatva azok
gazdag világát.
A kiadványhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumától, ezen
belül a Kubinyi Ágoston Programtól nyert támogatást az
önkormányzat.
(Szerk. – KMJ)
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A nap és háromnapos rendezvénysorozatunk egy felszabadult
szórakozást és mulatozást is biztosító alapítványi Móricz-bállal
zárult. A bált általános iskolásaink nyitótánca vezette fel. A kiváló
ételek és italok a Kisúj étteremnek, míg a kiváló zene az Origó
zenekarnak volt köszönhető. Éjfélkor tombola és az ünnepi 300
éves szülinapi torta felszelése koronázta meg bálunkat, hogy
azután hajnalig tartson a mulatozás, méltóképpen és
felszabadultan befejezve rendezvénysorozatunkat.
Három nap alatt három évszázadra emlékezni talán lehetetlen,
de mindenképp felemelő és magasztos volt. Jelenlegi és volt diákok
és pedagógusok, vendégeink és a meghívottak ünnepeltek együtt,
amit iskolaközösségünk minden tagja nevében szívből köszönök.
Ez az együvé tartozás az, ami éltette és vélhetően életi a jövőben is
intézményünket.
A 300. születésnapot követően is büszkén köszönthetjük így
iskolánkat: Isten éltessen Móricz! Boldog három évszázados
születésnapot!
Tóth József főigazgató

Az iskola öregdiákjai is ünnepeltek
Kétévente tartja találkozóját a Móricz Zsigmond Református
Kollégium Öregdiákjainak Baráti Köre. A soron következő találkozó
éppen ez ünnepi évre esett, így – tekintettel az iskola szép
évfordulójára – a Baráti Kör aktuális találkozóját az ünnepi programok
részeként, május 25-én tartotta. A hajdani diákok érdeklődve és szívük
mélyén a régi iskolához, alma materhez való visszatérés semmi
máshoz nem fogható, meghitt örömével vettek részt több programon.
Amikor az ünnep első napjának délutánján a régi diákok együtt
voltak, képes tájékoztatót hallhattak Tatár Zoltán alpolgármestertől
arról, hogyan fejlődött a város az elmúlt egy évtizedben, Tóth József
főigazgatótól pedig arról, hogyan alakult az iskola élete az elmúlt
években. Számot vetettek arról is, mi történt a Baráti Kör életében az
előző találkozó óta.
Szép hagyománya e közösségnek, hogy a soros találkozók
alkalmával „Kiváló Öregdiák” címet adományoz két olyan
öregdiáknak, aki munkásságával, emberségével és az iskolához való
ragaszkodásával követendő, szép példát mutat. Idén dr. Varga Katalin
gyermekorvos és dr. Fehér János világhírű szemészprofesszor nyerte
el ezt a címet.
A hajdani diákok örömmel vettek részt a Református templomban
tartott méltóságteljes ünnepségen, vették kezükbe az iskola erre az
alkalomra megjelentetett, tartalmas évkönyvét, nézték meg az
iskolatörténeti kiállítást, a Móricz Gála felemelő műsorát, és többen
jókedvűen kapcsolódtak ki a Városházán megrendezett alapítványi
bálon. A Baráti Kör tagjai ezúton is megköszönik a városnak, a
Református Egyházközségnek és az iskolának a szép ünnepet, mely
erősítette az iskolához való tartozásunk tudatát, és amely, reméljük,
továbbra is forrása lehet városunk szellemi, tárgyi gyarapodásának.
Kocsisné Monoki Julianna, a Baráti Kör intézőbizottságának elnöke
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Szép eredmények a Móriczban
A 2016/17-es tanévben is számos reál tantárgyakhoz kötődő versenyen
mérették meg magukat a Móricz Zsigmond Református Kollégium,
Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola középiskolás diákjai.
Ősszel rendezték meg Mezőtúron a Benkő Gyula Komplex
Tanulmányi Versenyt. Az országból sok református intézmény
képviseltette magát, így például érkeztek versenyzők Debrecenből,
Miskolcról, Pécsről és Karcagról is. A versenyzőknek matematikából,
biológiából, földrajzból, fizikából és kémiából kellett tudásukról számot
adni. Intézményünket három csapat képviselte, a Libor Roland (9GB),
Czeczon Emese (10GA), Cs. Nagy Eszter Sára (11GA) tanulókból álló
csapat 8. helyezést ért el. A tanulók felkészítésben a reál
munkaközösség tanárai vettek részt.
Idén is kiemelkedő eredmények születtek a Curie-versenyeken. A
Curie Környezetvédelmi Emlékversenyen a Balla Orsolya (9GA),
Herczeg Lilla (9GA), Balogh-Szabó Viktória (10GA) összetételű
csapat megyei 1., a Gönczi Borbála (9/NY), Kis Boglárka (9GA), Víg
Mónika (9GB) tanulókból álló csapat megyei 2. lett. A diákok
felkészítését Miltényi Katalin tanárnő végezte. A Curie Kémia
Emlékversenyen Nagy Szabolcs, iskolánk 9GB osztályos tanulója
megyei 8., Kis Boglárka 9GA osztályos tanuló megyei 9. helyezést ért el,
felkészítő tanáruk Miltényi Katalin tanárnő.
Ebben az évben is megrendezték Karcagon a Dr. Hajdú-Moharos
József Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyt. Az
írásbeli fordulót követő szóbeli döntőbe iskolánkból Örmény László és
Kovács József 12GA osztályos tanulók jutottak tovább, ahol Örmény
László 3., Kovács József 11. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk Szilágyi
Gábor Miklósné tanárnő.
A megyei Kitaibel Pál Középiskolai Biológia és Környezetvédelmi
Tanulmányi versenyen Kovács Kinga 11GA osztályos tanuló megyei
2. lett az előző tanévben, így meghívást kapott a Mosonmagyaróváron
megrendezésre kerülő országos döntőre, melyet ebben a tanévben
tartottak meg, és amelyen Kinga 15. lett. Felkészítő tanára: Kemmer
Péter Ferenc tanár úr.
A Bacsó Nándor Megyei Földrajz Verseny Szolnokon megrendezett
szóbeli döntőjében Kis Boglárka 9GA osztályos tanuló megyei 2., Balla
Orsolya megyei 4. lett, felkészítő tanáruk Sotús Szilvia tanárnő.
A Víz, tiszta víz - BISEL országos internetes versenyen a Balla
Orsolya, Herczeg Lilla, Nagy Krisztina 9GA, Balogh-Szabó Viktória
10GA osztályos tanulók meghívást kaptak az országos
eredményhirdetésre, ahol a középmezőnyben végeztek. Felkészítő
tanáruk: Miltényi Katalin tanárnő.
Tanulóink az idei tanévben is nagy létszámban vettek részt
matematika versenyeken is. A Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei fordulójában a következő eredmények születtek: az erős
gimnáziumi kategóriában 12. évfolyamon Boldog Renáta (12GA) 17.,
szakgimnáziumi kategóriában 11. évfolyamon Farkas Viktória (11KA)
2. helyezett, Szabó István Bence (10KA) 7., Birinyi Gergő (9SZC) 9.
helyezett lett.
A Nemzetközi Kenguru Matematika Verseny megyei fordulójában
9. évfolyamon a gimnazisták között Kis Boglárka (9GA) 14., a 10.
évfolyamon Havellant Viktória (10GA) 18., a 11. évfolyamon Csatári
Bernadett (11GA) 13., a szakgimnazisták között 10. évfolyamon
Berkes Zsolt (10KA) 3., Szabó István Bence (10KA) 6., 11. évfolyamon
Farkas Viktória (11KA) 1., Bakos Alexandra (11KA) 2., Verik Gréta
(11KA) 4., Fenyődi Anna Sophie (11KA) 6., helyen végzett.

Felkészítő tanárok: Koncsekné Csáki Mónika, Nagyné Szarka Ibolya,
Koncsek Zoltán, Kisné Rácz Hajnalka.
A nyelvi előkészítő évfolyam tanulóinak kiírt Apáczai Matematika
Versenyen hat tanuló vett részt intézményünkből, közülük Takács
László (9/NY) az országos döntőbe jutott, melyet Pécsen rendeztek
meg, az országos döntő eredményét még nem ismerjük. Felkészítő
tanár: Nagyné Szarka Ibolya tanárnő.
A humán tantárgyakból, így magyar nyelv és irodalom tantárgyból is
születtek kiemelkedő eredmények. Nagy Anna 11GA osztályos tanuló a
nagyon erős gimnáziumi mezőnyben megyei 11. helyezést ért el az
Implom József Középiskolai Helyesírási versenyen. Ugyanezen a
versenyen a szakgimnáziumi kategóriában Egyed Adrián (11KA)
megyei 8., Fenyődi Anna Sophie (11KA) megyei 9. helyezett lett.
Felkészítő tanáruk: Várdai Istvánné tanárnő.
A Szent Johanna Gimi Országos Irodalmi Vetélkedőn, melyre 373
csapat nevezett, és amely 9 fordulóból állt, a Gönczi Borbála (9/NY),
Kis Boglárka (9GA), Nagy Anna (11GA) összetételű, nagyon kitartó és
elkötelezett csapatunk az országos 12. helyezést szerezte meg.
Felkészítő tanáruk: Várdai Istvánné.
A Berekfürdőn megrendezésre kerülő XIV. Nagykun Vers- és
Prózamondó versenyen Horváth Gréta (9GB) képviselte iskolánkat,
szavalatával 2. helyezést ért el. Felkészítő tanára: Szilágyi Gábor
Miklósné tanárnő volt.
A „Fogom a kezed” egyfordulós levelezős irodalmi csapatversenyen
a Bekő Virág (9SZC), Selyem Nóra, Szalmási Vivien (9SZA) által
alkotott csapat 1., a Czeczon Emese, Vig Boglárka, Bencze Nikolett,
Matuszka Mária (10GA) összetételű csapat 7., a Gál Ágnes, Sáfár
Vivien, Náhóczki Tamás (10KA) tanulókból álló csapat 15. helyezést
ért el. Felkészítő tanáraik: Varga Irén, Várdai Istvánné és Szilágyi
Gábor Miklósné.
A Megyei Történelemverseny szóbeli döntőjében Lovas Kristóf
Máté (10KB) holtversenyben a megyei 4., Vig Boglárka (10GA) a
gimnáziumi mezőnyben 7. helyezést ért el. Felkészítő tanárok: Pintér
Zoltán és Takácsné Győri Erika.
A Hungarikum – Kutassuk közös kincseinket! vetélkedőn a
Balogh-Szabó Viktória, Bányai Kitti, Czeczon Emese, Vig Boglárka
10GA osztályos tanulók alkotta csapat a megyei döntőben 2. helyezést
ért el, jutalmuk fejenként egy-egy 25.000 Ft-os Média Markt utalvány
volt. A csapat felkészítő tanára Takácsné Győri Erika tanárnő.
A Megyei Német Nyelvi Versenyen iskolánkból két diák jutott a
szolnoki szóbeli döntőbe, ahol Földes Rebeka (9GA) megyei 3., Oláh
István 7. helyezést ért el, mindkettőjük felkészítő tanára Nagyné
Szarka Ibolya tanárnő volt.
Az ELT Hungary kiadó által szervezett országos Löwenzahn online
háromfordulós német nyelvi versenyen A2 kategóriában Nagy Kitti
(10GA) 4., B1 kategóriában Földes Rebeka, Nagy Krisztina, Oláh
István 9GA osztályos tanulók 5. helyen végeztek. Felkészítő tanárok:
Kádárné Szabó Anna és Nagyné Szarka Ibolya.
A Junior Achievement Magyarország által rendezett Budapesti
Karácsonyi Versenyen iskolánk Mézédes Rt. nevű diákvállalkozása a
legszebb stand díját nyerte el. Felkészítő tanáruk Végh Melinda
tanárnő.
A diákoknak és a felkészítő tanároknak ezúton is gratulálunk a szép
eredményekhez, és kívánjuk, hogy a következő tanévben is hasonló
sikereket érjenek el!
Kisné Rácz Hajnalka igazgatóhelyettes

Szemenszedett bölcsességek
Szeretjük a bölcs gondolatokat, aforizmákat, idézeteket. Így van ezzel dr. Kassai Tibor nyugalmazott állatorvos is, aki évtizedek óta gyűjti a
számára legtalálóbbnak vélt bölcsességeket. Kezdettől fogva úgy gondolja, hogy szívesen megosztja e bölcsességeket másokkal is. Ezért már
negyedik, bővített kiadását készítette el a Szemenszedett bölcsességek című könyvének, melyben témakörönként rendszerezi a számára
legjobban tetsző, szellemes idézeteket. A könyv ismerőjeként ajánlom az érdeklődők figyelmébe azért is, mert Kassai Tibor is a Móricz Zsigmond
Gimnázium egykori diákja volt. Könyvét az érdeklődők az interneten is megtalálhatják, illetve megrendelhetik.
(Szerk. KMJ)
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Szakmunkásavató: elismerések és állásajánlatok
Ünnepélyes keretek között vehették át végzős
szakmunkástanulóink bizonyítványaikat június 2-án a Vigadó
nagytermében megrendezett szakmunkásavató rendezvényünkön. Az ünnepség nyitányaként Monoki Imre tanulónk és
Bacskai Boglárka leendő tanulónk gyönyörű néptáncában
gyönyörködhetett a közönség.
Toldi Attila igazgató úr nyitóbeszédét követően iskolánk
nyugalmazott igazgatója, Gortva Imre magyar–történelem
szakos tanár úr vette át – kívánságának megfelelően
ünnepségünkön – vasoklevelét, melyet azok számára állít ki
egykori felsőoktatási intézményük, akik 65 évvel korábban
vették át diplomájukat.
Demeter Jánosné kuratóriumi elnök és Toldi Attila igazgató
Illéssy Sándor-díj átnyújtásával ismerte el Illéssy Ádámnak az
iskola fejlődéséért és fejlesztéséért végzett munkáját.
Illéssy Ádám iskolánk névadójának, városunk első
polgármesterének ükunokája a mai napig ezer szállal kötődik
iskolánkhoz, városunkhoz. Közösen őrizzük a múltat, melyek
kifejeződnek többek között iskolánk nevében és
szellemiségében. Illéssy Ádám személye élő kapocs a múlt, a
jelen és a jövő között, múltunkat és jelenünket őrizzük meg az
utókor számára. Kitartása, embersége, őseihez való
ragaszkodása, helytállása, követendő példa lehet iskolai
közösségünk és diákjaink számára.
Dr. Szél András aljegyző úr mondott köszöntőt, majd Szabó
Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara képviseletében a megye, az ország gazdasága
számára jelképesen átvette az ifjú szakembereket. Szász
Veronika, a Baptista Szeretetszolgálat területi igazgatója a
szeretet hangján kívánt sok boldogságot az ifjú
szakmunkásoknak. Végzős diákjaink nevében Kelemen András,
kitűnő eredményű gépi forgácsoló tanulónk búcsúzott az
iskolától, diáktársaitól és a tanáraitól.
Ünnepségünkön 75 ifjú szakmunkás vette át szakmunkásbizonyítványát, illetve a többek által igényelt Europassbizonyítványt. Hat gazdálkodó szervezet jutalmakkal és
állásajánlattal ismerte el a náluk töltött szakmunkásévek
alatti teljesítményt.
A kisújszállási Illéssy Sándor Baptista Gimnázium,
Szakgimnázium és Szakközépiskola szakmunkásavatója egyben
a fizikai dolgozók ünnepe is, a tisztességes, az újításokon
töprengő, a gondolkodó, s ezzel egyben a fejlődést, az emberi
civilizációt előre vivő szakemberek dicsérete.
Toldi Attila igazgató

Versenyzők: „Lenn az alföld tengersík vidékin”

9. oldal
XXVII. HERMAN OTTÓ KÁRPÁT-MEDENCEI
BIOLÓGIA VERSENY döntője Kisújszálláson

„ A legbámulatosabb alkotó maga a természet, de észrevenni
varázsát, becsét csak kitartó búvárkodással és kellő alázattal lehet.”
– ismét ezzel a Herman Ottó idézettel érkezett a meghívó a XXVII.
Herman Ottó Biológia Verseny döntőjére, amely ebben az évben
Kárpát – medenceivé bővült.
Az előzetes (iskolai, megyei) fordulókon induló több ezer
versenyző legjobbjai kerültek be az országos döntőbe, ahol
csatlakoztak a mezőnyhöz azok a határon túlról Erdélyből,
Felvidékről, Kárpátaljáról, Vajdaságból érkezett 13 – 14 éves
tanulók, akik az ottani Herman Ottó Versenyen győztek.
A verseny most is sokszínű volt. A pénteki fordulón
megtekintett kiselőadások érdekesek voltak, sok ötletet adhattak
a versenyzőknek későbbi munkáikhoz, vizsgálódásaikhoz, s
ahhoz, hogy hogyan is kell egy jó kiselőadást felépíteni, előadni.
Öröm volt hallgatni őket.
A szombati nap – a hagyományokhoz híven – a terepgyakorlaté
volt. Herman Ottó „nyomán” indulva kalauzolta a
terepgyakorlatot a verseny szakmai vezetője Dr. Tóth Albert tanár
úr - Berci bácsi -, a verseny egykori megálmodója. „Értelemből
fakadó szeretettel kell közelednünk mindannyiunk szülőanyjához, a
természethez” – idézte Herman Ottó szavait, majd – indulás előtt
– egy rövid filmvetítéses rátekintést adott a Kárpát-medencéről,
és a Nagykunságról. A sok izgalmat ígérő terepgyakorlat – a
felkészítő tanárokkal közösen – a Körös-Maros Nemzeti Park
területe felé indult, melynek része Ecsegpuszta is, aminek
felfedezését Herman Ottónak köszönhetjük. Városunk hajdani
polgármestere, Gaál Kálmán többszöri levélváltás során javasolta,
s irányította a tudós figyelmét erre a területre, az itteni
kutatásokra.
Mi útközben a határ természetes és telepített vegetációját
hasonlítottuk össze, rámutatva az ok-okozati összefüggésekre is.
A szépen felújított Sterbetz István Túzokvédelmi
Látogatóközpont munkájának megismerése után, itt került sor a
szokásos fajfelismerési gyakorlatra, és az első számonkérésre is.
Ebéd után a Hortobágyi Nemzeti Park területén testközelből
figyeltük, vizsgáltuk az igazi füves pusztai vegetációt.
Versenyzőink az Erdészeti Kutató Intézet hűs fái alatt írták meg a
második feladatsort, majd a napi hőségtől kicsit megfáradva
érkeztünk vissza a kollégiumba, hogy ismét számot adjanak a
napi hallottakról, látottakról.
A vasárnapi elméleti fordulókon az előre megadott
szakirodalom (Herman Ottó élete és munkássága, a
TermészetBúvár megjelölt cikkei, az országos hírű Jermy Gusztáv
Természetrajzi Szertármúzeum anyaga, ökológiai jellegű képek)
ismeretéből „vizsgáztak” a versenyzők és próbálták
bebizonyítani, hogy az idén ki a legfelkészültebb „tudóspalánta”.
Ez a verseny az indulóktól – túl a lelkesedésen – sok tanulást,
kitartást, odafigyelést kíván s egy éles szemű, elhivatott tanárt, aki
végig vezeti őket a felkészülés hosszú, néha rögös útján. Illesse
őket is dicséret és hála. Továbbá hálával tartozunk a verseny
megrendezését segítő Kisújszállás Város Önkormányzatának, a
Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium
Szakgimnázium és Általános Iskolának, valamint a versenyt
támogató valamennyi szponzornak, aki elősegítette a döntő
sikeres lebonyolítását, s hozzájárult ahhoz, hogy jó hírét vigyék
városunknak. Herman Ottó szavaival gratulálunk a verseny
résztvevőinek: „Légy büszke arra , ami voltál, s igyekezz különb
lenni annál, ami vagy.”
Ráczné Vatai Erzsébet tanár, zsűritag
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A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola hírei
(A 2017/4. sz. Kisbíró 8. oldalán megjelent írás folytatása)
Március 25-én részt vettünk a GYÖNGYHALÁSZ II. Országos "Baptista Ki
Mit Tud?"-on, ahol iskolánk növendékei sikeresen szerepeltek. Színpadra
léptek: Molnár Anna, Csípő Gréta Csenge, Varga Szabolcs, Egyed
László, Fodor András, Szél Bence, Mile Péter, a Bengecseg
Néptáncegyüttes, valamint a Bengecseg Legények. Eredmények:
Molnár Anna ének kategória I., Bengecseg Gyermek Néptáncegyüttes
tánc kategóriában III., Bottlik Csenge képzőművészet kategóriában III.,
Bengecseg Legények különdíj. Felkészítő tanárok: Juhászné Antal
Gabriella, Horváth István, Szálkai János, Kecskésné Herczegh Kata,
Kecskés Gergő, Kiss Anita.
Március 31-én vendégül láttuk a budapesti Andor Ilona Ének-zenei
Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola és a téglási II.
Rákóczi Ferenc Magyar-angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékeit, akik a kisújszállási
művészeti iskola tanulóival közös koncert keretén belül léptek
színpadra. A három intézmény tanulói kellemes hangulatú, színvonalas
koncerttel ajándékozták meg a kisújszállási közönséget.
Április 8-án, Tiszafüreden rendezték meg a XX. Regionális
Rézfúvósversenyt. Iskolánkat Szél Bence (kürt), Egyed László (kürt) és
Nagy Szabolcs (trombita) képviselte. Szél Bence és Egyed László a II.
kategóriában megosztott II. helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Szálkai
János.
Április 11-én rendeztük meg a Baptista Iskolák I. Országos
Zenetörténeti Versenyét. Ezen a napon az ország különböző pontjairól
érkező csapatok mérték össze tudásukat. A versenyfeladatok megoldását
szakmai zsűri értékelte. A felszabadult hangulatú versengés mellett baráti
kapcsolatokat erősítő, szeretetteljes napot töltöttünk együtt.
Táncosaink nagy sikerrel szerepeltek 2017. április 21-én a XVI.
Ürömi Gyermek Népzenei- és Néptánc Fesztiválon, ami az ország egyik
kiemelkedő népi hagyományokat ápoló kulturális rendezvénye.
Április 26-án rendezték meg Szolnokon a IX. Kamarazenei Versenyt,
ahol az iskolánkat képviselő kürtkvartett III. helyezést ért el. A kvartett
tagjai: Egyed László, Fodor András, Mile Péter és Szél Bence. Felkészítő
tanáruk: Szálkai János.
Iskolánk növendéke, Csípő Gréta Csenge felvételt nyert népi ének

szakra a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolába.
Felkészítő tanára: Juhászné Antal Gabriella.
Május 5-én rendezték meg Szolnokon a II. Várhelyi Lajos Országos
Gyermek és Ifjúsági Néptáncfesztivált. Eredmények: Bengecseg
Gyermek Néptáncegyüttes – bronz minősítés, Nagykun
Táncegyüttes Ifjúsági Együttese – arany minősítés, Nagykun
Táncegyüttes Ifjúsági Együttese – fődíj.
Május 6-án rendeztük meg a Művészetoktatás Napját, melynek a
Vigadó Kulturális Központ adott otthont. A rendezvényt a Bengecseg
Legények „Kicsi a bors…" című produkciója nyitotta meg. A műsorban
felléptek iskolánk jelenlegi és volt növendékei. A koncert zárásaként
fergeteges hangulatot varázsolt a színpadra a debreceni Kodály Zoltán
Zeneművészeti Szakközépiskola Szaxofon Kvartettje.
A Vigadó előterében a képzőművészet tanszak diákjainak
kiállítását tekinthette meg a kedves közönség.
Május 20-án Viszneken „Dunán innen Tiszán túl” Ifjúsági
Népművészeti Tehetségkutató Versenyen vettek részt iskolánk
növendékei. Népdal kategóriában Gönczi Borbála ezüst, Csípő Gréta
Csenge bronz minősítést kapott. Felkészítő tanár: Juhászné Antal
Gabriella.
Június 2-án növendékhangversenyünknek - rendhagyó módon - a
Református templom adott otthont. Intézményünk ezzel a koncerttel
kapcsolódott a 2017-es ünnepi emlékév programsorozatához, melyet a
reformáció 500., Kisújszállás város újratelepülésének 300., valamint
Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából hirdetett meg
Kisújszállás Város Önkormányzata. A koncert különlegessége volt,
hogy gitár, oboa, fuvola, hegedű, szaxofon, kürt és énekhang mellett
orgonamuzsikát is hallhatott a közönség.
Június 3-án a Vigadó Kulturális Központban „Boldog békeidők”
címmel tartotta meg évadzáró műsorát a művészeti iskola néptánc
tanszaka. A több fejezetből álló előadás első részeként „A pad meséi”
címmel színpadra állított produkció rendezője Kecskésné Herczegh Kata.
Közreműködött a Bürkös Zenekar.
Széplaki Edit igazgató

Hírek az Arany János Városi Könyvtárból
Sikeres versírók
Könyvtárunk TÉRSÉGI VERSÍRÓ PÁLYÁZAT-ot hirdetett középiskolás és felnőtt
kategóriában az „Ami benne fényes: az irodalomé" - Arany János emlékezete című
programsorozat keretében. Felhívásunkra 37 pályázó küldte be verseit, amelyeket a
Kocsis Csaba, Keserűné Ébner Tünde és Cs. Nagy Zoltán alkotta szakmai zsűri
értékelt. Május 30-án került sor az eredményhirdetésre.
A középiskolás kategória helyezettjei:
1. Czinege Tamás (Karcag): Vászon
2. Rézműves József János (Kisújszállás): Lélektan
3. Matuszka Mária (Kisújszállás): Ellenben Veled
A felnőtt kategória helyezettjei:
1. Bordács Erzsébet (Mezőtúr): Varázslat
2. Rácz Lajos (Ecséd): Gondolatemlék Arany Jánosról
3. Forgács-Fejes Mária (Besenyszög): Tél
A kategóriák első három helyezettje könyvcsomagot kapott, a résztvevők pedig
könyvjutalomban részesültek. Szeretettel gratulálunk minden pályázónak és
köszönjük a zsűri munkáját!
Új dokumentumok a könyvtárban
Könyvtárunk a Közép-európai Brókerképző Alapítvány által hirdetett pályázaton
100.000 Ft támogatást nyert pénzügyi és gazdasági szakkönyvek, valamint
folyóiratok beszerzésére, amire májusban került sor. A Nemzeti Kulturális Alap
támogatásának köszönhetően közel 60 féle folyóirattal bővült állományunk,
melynek színes kínálatával várjuk kedves Olvasóinkat!
A városi könyvtár munkatársai
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Színházkedvelők figyelmébe!
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Gratulálunk!

Továbbra is lehetőség van intézményünkön keresztül színházbérleteket
igényelni a szolnoki Szigligeti Színházba. Szervezetten, autóbusszal az
Upor-bérlet előadásait látogatjuk (ezek vasárnap délutáni előadások),
de a többi bérlet igénylésében is tudunk segítséget nyújtani.
A 2017/18-as évad bemutatói:
Békeffi István – Stella Adorján: JANIKA
Somogyi Gyula – Eisemann Mihály – Zágon István: FEKETE PÉTER
Friedrich Dürrenmatt: FIZIKUSOK
Huszka Jenő – Martos Ferenc: LILI BÁRÓNŐ
William Shakespeare: MACBETH
Bolba Tamás – Szente Vajk – Galambos Attila: CSOPORTTERÁPIA
Bérletárak: 12.500 Ft, 10.500 Ft és 8.600 Ft
A bérletek fizetési határideje: 2017. augusztus 22.
Továbbra is szervezünk Budapestre is színházlátogatásokat, jelenleg a
következő darabokra: Szerelmes Shakespeare (Madách Színház), Pál
utcai fiúk (Vígszínház), A Notre Dame-i toronyőr (Budapesti
Operettszínház), Vámpírok bálja (Pesti Magyar Színház).
További információ és jelentkezés a Vigadóban (59/886-928/2),
vagy a következő telefonszámon: 30/790 1286

VIGADÓ MOZI - JÚNIUS
Jegyfoglalás személyesen vagy az 59/886-928/5
és az 59/885-184 telefonszámokon
2D-s jegyár: 850 Ft; 3D-s jegyár: 1100 Ft
Bővebb információ a filmekről: www.vigadokisuj.hu
Június 20.
kedd 16:00
és Június 21.
szerda 16:00
Balerina (6)
francia-kanadai
családi animációs
film
Belépő: 500 Ft
Bagaméri jeggyel
300 Ft
Június 20.
kedd 18:30
WonderWoman
Június 21.
szerda 18:30
WonderWoman
3D
Június 22.
csütörtök 16:00
és június 23.
péntek 16:00
Zootropolis (6)
magyarul beszélő,
amerikai családi
animációs film
Belépő: 500 Ft
Bagaméri
jeggyel 300 Ft
Június 22.
csütörtök 18:30
A múmia (16)
magyarul beszélő,
amerikai kalandfilm

Június 23.
péntek 18:30
Élesítve (16)
angol akció, thriller
Június 24.
szombat 14:30
Verdák 3.
amerikai családi
animációs film (6)
Június 24.
szombat 17:00
Kincsem (12)
magyar romantikus
kalandfilm
Június 24. szombat
19:30
A múmia 3D
Június 28. szerda
18:30
A múmia
Június 29.
csütörtök 18:30
Oltári baki
színes, magyarul
beszélő francia
vígjáték
Június 30.
péntek 18:30
Volt egyszer egy
Venice
magyarul beszélő
amerikai akcióvígjáték

Július 1.
szombat 14:30
Verdák 3. 3D
Július 1.
szombat 17:00
Csajok hajnalig (16)
magyarul beszélő,
amerikai vígjáték
Július 1.
szombat 19:30
A múmia
Július 5.
szerda 18:30
Csajok hajnalig
Július 6.
csütörtök 18:30
Transformers:
Az utolsó lovag
amerikai sci-fi
akciófilm
Július 7.
péntek 18:30
Transformers:
Az utolsó lovag 3D
Július 8.
szombat 16:00
Verdák 3.
Július 8.
szombat 18:30
Transformers:
Az utolsó lovag
amerikai sci-fi
akciófilm

Látom nagymamám arcát, amikor május 10-én őt ünnepelve körülveszi
a család. Mosolyog. Szeretem, amikor mosolyog. Mi is mosolygunk,
hiszen mindannyian boldogok vagyunk, hogy köszönthettük őt, Bene
Kálmánné - ahogy mindenki ismeri - Esztike nénit 90. születésnapján.
Körmöndiné Zaharán-Lapikás Réka

Felhívás
Zarándokút Rakamazról
Kisújszállásra
Rákóczi fejedelem 1707. május 6-án, hajdúböszörményi táborában
kiadott levelében elrendelte, hogy a felperzselt nagykunsági
településekről elmenekült lakosok az ő rakamazi birtokaira
települhetnek. Ugyanakkor a fejedelem felszólította a kuruc haderő
tisztjeit és a vármegyék hatóságait, hogy a nagykunságiakat „semmiféle
impozítiokkal ne terheljék, a rakamazi határ használatában ne
akadályozzák, s akármely szolgálatikra adigálni (kényszeríteni) s
költetni ne merészeljék.”
Más volt azonban a rendelet és más a gyakorlat. Szabolcs vármegye
nemesei nehezen viselték a nagykunok széleskörű kiváltságait, és a
kunok is hazavágytak elhagyott szülőföldjükre. Közben a kuruc
szabadságharc ügye is rosszra fordult, 1711-ben a nagymajtényi síkon
letették a fegyvert. Ezt követte a szatmári békekötés. A békepontok
teremtettek újabb lehetőséget a hazakívánkozó nagykunságiak
számára. A békeokmány 5. cikkelye alapján: „Amennyiben a jászok, a
kunok és a hajdúvárosok kiváltságain az ország törvényeivel szemben
sérelmek estek, azokat a legközelebbi országgyűlés teljes egészében
orvosolni fogja.” Ezen felbátorodva, a békekötést követően a
Nagykunság benépesülése gyors ütemben megkezdődött.
Teljesülhetett a kisújszállásiak vágya is, Rakamazról saját
tűzhelyeikhez térhettek vissza. A betelepülésre vonatkozó
szabadalomlevelet 1717. augusztus 17-én hagyták jóvá. Ennek
emlékére a Nagykun Bandérium zarándokutat szervez
Rakamazról Kisújszállásra. Ezzel az úttal szeretnénk megemlékezni
a szülőföldjükre visszatelepülő családokról, és tisztelegni emlékük
előtt.
Terveink szerint az emlékmenetet gyalog, kerékpárral és lóval
tennék meg a résztvevők. A tervezett érkezési időpont
augusztus 17-én 17 óra. Indulás Rakamazról augusztus 13-15én a választott közlekedési formától függően.
Várjuk az úthoz csatlakozni kívánó személyek és csoportok
jelentkezését.
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:
Horváth György
tel: +36-20/466-3672
e-mail: kunlovas@t-online.hu
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A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATA
Bővebb információ a programokról, moziműsorról:
www.vigadokisuj.hu, www.ajvk.hu, www.facebook.com/vigadokisuj, www.facebook.com/vigadomozi
Telefon: Vigadó: 59/886-928, 59/885-184, Könyvtár: 59/520-708; e-mail: info@vigadokisuj.hu

Jó estét nyár, jó estét Kisújszállás!
Július 14-én, pénteken 19 órakor a Vigadóban:
2017. június 18., vasárnap 10 órától
Vigadó és környéke
Bejáratok: Vigadó főbejárat és Vigadó hátsó bejárat a Piac utcáról

RÉSZLETES PROGRAM
Vigadó Nagyszínpad
10.30: GRIMM-BUSZ SZÍNHÁZ meséje
11.45: DALMA DANCE CLUB bemutatója
12.30: MESEMOZI a Vigadó Moziban
13.30: Kisújszállási gyerekek a Vigadóban
Városvédő és -Szépítő Egyesület pályázatának eredményhirdetése
14.00: A KISÚJSZÁLLÁSI MAZSORETT CSOPORT bemutatója
15.00: MIMÓKA Méhes Csaba pantomim művész
(odesszai Cirkuszfesztivál Grand Prix Díj) előadása
16.00: GÓLYALÁBAS KOMPÁNIA meseelőadása
17.00: TOMPETI ÉS BARÁTAI
interaktív, zenés, fokozottan szórakoztató családi show-műsora
- MAKETTKIÁLLÍTÁS – válogatás Stumpf István gyűjteményéből
- LEGO ROBOT JÁTSZÓHÁZ a Robotikatt.hu közreműködésével
- Sárkányverő óriás bábjáték
- „Tudományos” játékpark
- Virtuális Valóság Szoba, Greenbox szoba
- Könyvkuckó, közös fotó Csukás mesehősökkel
- Graffiti fal és közönségfal,
ahol elkészül a fesztivál új logója, és mindenki fújhat kedvére
- Arcfestés, hennafestés
- Marjai Krisztián fajáték-kiállítása
- mini planetárium, airsoft sátor
- városvédő kiállítás
- 11 órakor és 14.30 órakor RINGATÓ foglalkozások
a legkisebbeknek a Sárkányvárban
- 15.30 órakor a Sárkányvárban
Hajdú Katalin SÁRKÁNYHEGEDŰ című mesekönyvének bemutatója,
közreműködnek a Baptista Művészeti Iskola növendékei
- fejlesztő játékok bemutatója, játszóház
- BÜTYKÖLDE játszóház, KÖKE egészségügyi sátor
- mini vidámpark
a Kossuth Lajos utca-Piac utca sarkán lévő füves területen
-kézműves és kirakodóvásár a Piac utcán
Belépő: felnőtt 500 Ft, gyermek 14 éves korig 300 Ft
A fesztiválra jegyet váltók a következő héten kedvezményes,
300 Ft-os belépővel nézhetik meg
a Balerina és a Zootropolis c. filmeket a Vigadó Moziban

Ismét keressék a KÖNYVKUCKÓ-t
a Bagaméri Családi Fesztiválon!
Június 18-án 10 órától: „Téged is vár a könyvtár!”
könyvtárismertetéssel egybekötött kézműves foglalkozás
„Csukás mesesarok”
ismerkedés Csukás István író, költő műveivel
„Itt az alkalom...!”
ingyenes beiratkozási lehetőség
100 Ft-os könyvvásár
A programok a TÁMOP 3.2.4 sz. pályázati
fenntartás keretében valósulnak meg.

AZ ANCONAI SZERELMESEK
Zenés komédia a Kalocsai Színház előadásában
Főbb szerepekben: Gregor Bernadett, Buch Tibor, Cseke Katinka,
Baronits Gábor, Nyári Diána, Szabó Máté
Az Anconai szerelmesek kacagtatóan fordulatos, kedvesen pikáns,
szellemes, zenés szerelmi történet, remek olasz slágerekkel, tánccal,
sok kacagással és az elmaradhatatlan happy enddel.
Helyre szóló belépő: 2500 Ft, kapható a Vigadóban
Július 21-én, pénteken 19 órakor a Zenepavilonban:

A MELLEOFON FÚVÓSEGYÜTTES KONCERTJE
Augusztus 11-én, pénteken 19 órakor a Zenepavilonban.

A KRISZTÁL-BAND MŰSORA
„LÁBNYOMUKBAN” - Új időszaki kiállítás a MORGÓBAN
városunk újratelepülésének 300. évfordulója tiszteletére
Kik és hogyan laktak, éltek ezen a tájon az eltelt 300 év alatt? A kiállítás
apróbb-nagyobb mesélő tárgyakat, emlékdarabokat mutat meg a
látogatóknak, hogy bepillanthassunk múltunkba, és általuk
elgondolkodhassunk a tárgyak – dokumentumok, fotók, feljegyzések
üzenetein. A kiállítás megtekinthető a Néprajzi Kiállítóteremben minden
pénteken 14-17 óráig, érdeklődőket más időpontokban is fogadunk a
Vigadóban, illetve a 06-59/886-928-os telefonszámon történő előzetes
egyeztetés alapján.

A MAGYAROK KENYERE
Július 15-én 15.00 órakor a Rendezvénytéren:
BÚZAGYŰJTŐ NAP – BÚZASZENTELÉS
Örömmel adunk hírt arról, hogy idén Kisújszálláson készül
a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Magyarok Kenyere.
Ehhez két rendezvény kapcsolódik:
a július 15-ei BÚZASZENTELÉS
és az augusztus 19-ei KENYÉRÜNNEP.
A búzaszentelés ünnepségén megnyitót mond Kecze István, Kisújszállás
polgármestere és Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Jász-Nagykun-Szolnok megyei elnöke. Ünnepi beszédet tart dr. Fazekas
Sándor földművelésügyi miniszter, a rendezvény fővédnöke, valamint
Prof. Korinek László, a Magyarok Kenyere Mozgalom ötletgazdája.
A köszöntők után a Jász-Nagykun-Szolnok megyéből felajánlott búza
településenkénti beszállításával folytatódik a program. Az új búza
megáldására és megszentelésére a szervezők Böjte Csaba ferences
szerzetest kérték fel, további meghívottak: Koltavári Attila plébános
(Kenderes), Szilágyi Gábor református elnök lelkész (Kisújszállás) és
Révész Árpád baptista lelkész (Kisújszállás).
A szervezők hagyományos ételekkel, zenés, táncos műsorokkal
hívják, várják az érdeklődő lakosokat.
A részletekről plakátjaink, városi honlapunk
és a Piaci Hírmondó ad tájékoztatást.
(Szerk.)
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VÁROSNAPOK
Kisújszállás
2017. augusztus 15-20.
ELŐZETES
Augusztus 15. kedd: A GONDOLAT NAPJA
EXPERIDANCE TÁNCSZÍNHÁZ: FERGETEGES
A királyné, a gróf és a cigánylány - a Vigadóban
Belépő: 5000 Ft - július 15-ig
Augusztus 16. szerda: A DERŰ NAPJA
Neil Simon: Az utolsó hősszerelmes
vígjáték három felvonásban
A Váci Dunakanyar Színház előadása a Vigadóban
ESTIMESE - utcaszínház gyerekeknek
UTCASZÍNHÁZ ELŐADÁS felnőtteknek
MÓRICZ-VÍGJÁTÉKOK
SÁRKÁNYLÁNYOK
Augusztus 17. csütörtök: A HAZAÉRKEZÉS NAPJA
Kunrózsától a bokorvirágig - könyv és kiállítás
a nagykunsági hímzésekről
a Rakamazi Emléktúra fogadása
Gaál Kálmán polgármester szobrának avatása
Népzenei koncert, táncház, kemencés sütemények kóstolója
Olt Tamás: Megadom magam
- Zenés láss ezer csodát!- Quimby slágerek
Augusztus 18. péntek: AZ IDŐ NAPJA
Hild-díj installációjának avatása
Időkapszula elhelyezése
„Kisújszállás 300 év után” - a Kossuth Fotóklub kiállítása
KOWALSKY MEG A VEGA KONCERT
Belépő: elővételben 2000 Ft, koncert napján 2500 Ft
kapható a Vigadóban.
Világzenei koncert: GUCA PARTIZANS BRAS BAND
Magyarország első balkáni rezesbandája!
Virágkarneváli fellépők
Augusztus 19. szombat: AZ ÉLET NAPJA
A MAGYAROK KENYERE
„...de ők itt maradtak veszteg...”
Várostörténet táncban elbeszélve
- a Nagykun Táncegyüttes előadása
Hajómodelles felvonulás
Tűzijáték
Utcabál
Koncertek: Rockin Rockcats, Dogs
Augusztus 20. vasárnap: A JÖVŐ NAPJA
Istentisztelet
Városi ünnepség
Meseelőadás, játszóház
Operettgála
Beatles emlékkoncert a The Bits zenekarral
Részletes információk hírlevelünk augusztusi,
ünnepi számában, a városi honlapon,
hirdetőtábláinkon, a Piaci Hírmondóban.

13. oldal
Hírek a KUMÁNIÁBÓL
ÚJ HELYEN A TOURINFORM IRODA!

2017. június 15-től a KUMÁNIA GYÓGY- ÉS STRANDFÜRDŐBEN
az Aynur ajándéküzlet helyiségben.
Nyitva tartás: H-P: 10-18, Szo: 10-15:00; Tel.: +36-59/888-814

INTERAKTÍV EGÉSZSÉGNAP fürdőbelépő nyereményekkel!
2017. június 30. 10.00-16.00

KUMÁNIA NAPKÖZIS TÁBOR
2017. nyarán ismét színes napközis táborba várjuk az általános
iskolás gyerekeket a Kumániába. 2017. július 3 - augusztus 18.
között minden héten hétfőtől péntekig a szórakozásé a főszerep
a Kumánia nyári napközis táborában. Úszásoktatással, kézműves
programokkal, sportprogramokkal, múzeumlátogatással, lovas
kocsikázással és a megunhatatlan strandolással várjuk a 6-15 év
közötti gyerekeket.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 19.000 FT/fő/hét
Már most tudja, hogy 2 vagy akár több hetet marad gyermeke?
Válassza kedvezményes ajánlatunkat: 34.000 Ft/fő/2 hét. Még
tovább táborozna? Minden további héten és testvérek esetén is
17.000 Ft/fő a részvételi díj. SZÉP-kártyával is fizethet! Az ár
tartalmazza: napi négyszeri étkezést, fürdőbelépőt,
gyermekfelügyeletet, programok költségét.
IDŐPONTJAINK:
2017. július 3-7., július 10-14., július 17-21., július 24-28.,
július 31-augusztus 4., augusztus 7-11., augusztus 14-18.
Jelentkezés személyesen a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő
pénztárában, az 59/88-77-11-es telefonszámon,
vagy a sport@kumania.hu e-mail címen.

50 ÉVES A FÜRDŐ
2017. július 6.
Hozza el régi, fürdőben használt tárgyait 2017. 06. 15-30. között.
Kiállítjuk! Fürdőbelépőt nyerhet!

MEGHÍVÓ
A „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” díjas
Kumánia Gyógyfürdő Kft. tisztelettel és szeretettel meghívja Önt
kedves családjával a Magyar Turizmus Minőségi Díjas
Hotel Kumánia Galéria 44. megnyitójára,
2017. július 14-én, pénteken 16.30 órára:
TÚRI ANIKÓ gyöngyfűző

„GYÖNGYREMEKEK”
című fotókiállítására.
Verset mond: TÚRI ANIKÓ
A vendégeket köszönti: ZÁMBORI PÉTER ügyvezető igazgató
A kiállítást megnyitja: BÁJERNÉ BALOGH KATALIN tanárnő
A tárlat 2017. október 18-ig látogatható
a Hotel Kumánia*** superior gyógyszállodában.

IV. KUMÁNIA BOGRÁCSFESZTIVÁL
ÉS V. KUNORSZÁG SZÉPE VÁLASZTÁS
2017. augusztus 12.
8.00-13.00 főzőverseny
10.00-13.00 Aktív rádió élő műsora
18.00-21.00 szépségverseny
19.45 Pál Dénes
Háziasszony: Demcsák Zsuzsa
Fürdőzés éjfélig
Jelentkezés a szépségversenyre 2017. július 1-25-ig
a kunországszepe@kumania.hu e-mailcímen.
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A három grácia

SAKK! MATT!
Már-már hozzászoktak a Kedves Olvasók,
hogy a Kisújszállási SE tehetséges ifjúsági
sakkozói kiváló eredményeket érnek el
különböző korosztályos versenyeken.
Az V. Országos Baptista Sakk Kupa
nagyhalászi versenyén az I. korcsoportos
leányok között Majláth Anna első, a II.
korcsoportos lányok között Fodor Flóra
szintén első, míg Török Lara második helyezést ért el.
Ugyanebben a korcsoportban a fiúk között Török Csaba 8. lett.
A III. korcsoportban a lányok között Balogh Eszter 4., a fiúk
között Szűcs János 9. helyen végzett. A IV. korcsoportos fiúk
bajnokságát Szombat Szilárd, az V. korcsoportos lányok
versenyét Fekete Ágnes nyerte meg. (A felnőttek mezőnyében
Fekete Albert ért el 1. helyezést.)
A Bács-Kiskun Megyei Nyílt Óvodás bajnokságán,
Kiskőrösön a lányok között Balogh Bori lett a 2. A XXVI. Park
Kupa gyulai versenyén a leányok saját korcsoportjukban a
következő helyezéseket érték el: 3. Balogh Eszter, 4. Majláth
Anna, 8. Balogh Bori.
Legutóbb Csongrád megyébe tettek „látogatást” ifjú
reménységeink, ahol a Szegedi Nemzetközi Ifjúsági Versenyen
a 6 év alatti lányok között Balogh Bori 1., a 8 év alatti lányok
között Majláth Anna 2. helyezést ért el.
Valamennyi ifjú sakkozó edzője Fekete Albert. Gratulálunk
neki és kis tanítványainak a szép sikerekhez. Egyben
köszönetet mondunk az Arany- és a Kossuth-iskola
vezetésének, hogy lehetővé tette ebben az évben, hogy FIDEmesterünk a tanítási időszakon túl, szervezett formában az
iskolákban is foglalkozhasson a gyerekekkel!
Kecze István
szakosztályvezető

EBBEN AZ ÉVBEN IS INGYENES MARAD
A VÁROSI FUTÓPÁLYA HASZNÁLATA!
Molnár Imre települési képviselő, hasonlóan az elmúlt évekhez, az
idén is minden futó helyett átvállalja az éves 3000 Ft-os tagdíjat.
Üdvözítő látvány, ahogy a délutáni, esti órákban benépesül a
Porcsalmi Lajos Sporttelep futópályája. A képviselő reméli, hogy
ezzel még tovább növekszik a városban sportolni vágyók száma.
Felajánlását ez úton is szeretnénk megköszönni!
Farkas Tamás

Megújult a Magyarhertelendi
Ifjúsági Tábor!
Hello Tábor és Erdei Iskola néven,
külön kedvezményekkel várja kedves
régi és új kisújszállási vendégeit!
Kisújszállási vendégeinknek ingyenes csapatépítő foglalkozás
és kedvezményes szállásdíj!
Kiket várunk? Családokat , osztályokat, baráti társaságokat
Mik a kedvezmények? Mecsextrém 10%,
Zsolnay Negyed 20 %, Hertelendi Termál 20%
és még számos program belépő díjából 10% - 20%
Mit kínálunk? Kedvezményes szállást, házias étkezést
(igény szerint), erdei iskolát, nyári táborokat
Hogyan érsz el minket?
www.hellotabor.hu
info@hellotabor.hu
Facebook: HertelendiTabor

Kedves Olvasó! A legutóbbi számban Csíki Endrével, legtehetségesebb
sakkozónkkal készült riportot olvashatta el, melyben beszámoltunk
eredményeiről, élményeiről, terveiről. Engedje meg, hogy további három ifjú
sakkozót mutassak be, akikkel nem csak hogy személyesen találkoztam, de
elmondhatom, hogy sakkoztam is. Egy kedd délután három elbűvölő fiatal
hölgy érkezett hozzánk, ki-ki iskola, ki pedig óvoda után. Majláth Anna, Balogh
Eszter és Balogh Bori, a Kisújszállási SE színeiben játszanak és fiatal koruk
ellenére páratlan eredményeket elérve szerepelnek a megmérettetéseken,
melyekre edzőjük, Fekete Albert készíti őket.

Majláth Anna, Balogh Eszter és Balogh Bori

A 7 éves Majláth Anna a Kossuth Lajos Baptista Általános Iskolában tanul,
és egy hirtelen jött ötlettől vezérelve októberben kezdett el sakkozni. Anna azt
mondta, hogy különösebb motivációja nem volt, csupán szerette volna
kipróbálni. Október óta számos versenyen, nagyon jó eredménnyel szerepelt;
6 érem és egy kupa boldog tulajdonosának mondhatja magát, többek között a
Nagyhalászon megrendezésre került V. Országos Baptista Sakk Kupán első
helyezett lett. Anna napi szinten sakkozik otthon, illetve hetente két
alkalommal vesz részt edzésen a Kossuth iskolában. A sakkot azért szereti,
mert egy játék. Szabadidejében, amikor nem a sakk köti le figyelmét, szeret
játszani.
Balogh Eszter 10 éves és az Arany János Református Általános Iskola
tagintézményben tanul. A sakkal azután került közelebbi kapcsolatba, hogy
testvére, Bori elkezdett játszani. Eszter január óta sakkozik, de már ezalatt a
pár hónap alatt is számos versenyen vett részt, Gyuláról és Orosházáról
hazatérve 2 érem büszke tulajdonosának mondhatja magát. Nagyon szereti a
logikai játékokat, így aztán a sakk is hamar a kedvencévé vált. Heti egy
alkalommal, pénteken jár sakk edzésre az Arany iskolába, ahol a felnőttekkel
edz. A további napokon edzője házhoz jön és otthon készülnek. Amikor
kikapcsolódásra vágyik szívesen legózik, a teknőseivel játszik, és görkorizik.
A Sásastó úti óvoda 5 éves Balogh Borija októberben kezdett sakkozni,
miután egy ovis társa elkezdte, ő is kedvet kapott hozzá. Bori azt mondta, hogy
ő a játszás élményéért szereti a sakkot, izgalmasnak találja. Fiatal kora ellenére
nagyon eredményesen szerepel a különböző versenyeken; Orosházáról és
Debrecenből is egy-egy éremmel tért haza. A sakkot komolyan veszi, minden
nap gyakorol, edzője házhoz jár, illetve testvérével, Eszterrel együtt, minden
pénteken az Arany iskolában edz a felnőttekkel. Bori a szabadidejében a
nővérével játszik, legózik, görkorizik.
A beszélgetés után sakkozással folytattuk a délutánt. Ahhoz képest, hogy
először találkoztunk, és kicsit zavarban, kicsit félszegen válaszoltak a feltett
kérdésekre, sakkozás közben szinte teljesen megváltoztak, felélénkültek,
határozottabbak lettek. Anna Kecze István polgármesterrel játszott egy partit,
én pedig először Eszterrel, majd Borival. Eszter próbált megtanítani az
alapokra, hogyan lehet nyitni, melyik figurával mennyit lehet lépni,
megmutatta hogyan kell sáncolni, illetve elmagyarázta mi a sáncolás és miért
hasznos. Attól függetlenül, hogy Eszter egy kis segítség után egy lépésből
mattot adott, ő is, és Bori is hagytak érvényesülni, nem zárták rövidre a sakk
partit, hanem pakolgatták a bábuimat, természetesen elmagyarázva, miért
nem lesz az egy jó döntés, ha oda lépek. Bár tudtuk, hogy nem komoly partit
játszunk, nagyon aranyosak voltak, látszott rajtuk, hogy versenyeznek, mivel
rutinosan ütötték az órát. Örömmel tölt el, hogy ilyen tehetséges
gyermekekkel gazdagabb városunk.
Anna, Eszter és Bori! Gratulálok az eddig elért eredményeitekhez, és sok
sikert kívánok az elkövetkezendő versenyekhez. Kívánom, hogy érjétek el
céljaitokat.
Füleki Réka
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Asztalitenisz

Tenisz

Június 10-én Karcagon a Városi Sportcsarnokban „Dóra-Major Kupa”
néven egész napos Nemzetközi Gyermeknapi Asztalitenisz Versenyt
szerveztek. Az újoncok között Lukács Domonkos 2., Monoki Szovárd
Benedek 3. helyezést ért el, Szél Bence a négy közé jutásért búcsúzott a
versenytől. A serdülők között Lukács Domonkos és Monoki Szovárd
Benedek is 3. helyezést ért el. A versenyzőknek Benke László
mesterszakács készítette az ízletes ebédet.
Kisújszálláson rendezték meg a megyei II. osztály utolsó összevont
hazai fordulóját. Nyolc csapat vett részt a versenyen, ahol a kisújszállási
versenyzők veretlenül zárták a napot, négy mérkőzésből négyet nyertek
meg. Az MB II.-ben kikapott a kisújszállási csapat, de így is a nyolcadik
helyen zártak. Gratulálunk a játékosoknak.
Szűcs István szakosztályvezető

Kis-Új-Lap Kupa: A helyi felnőtt férfi egyéni versenyen 22 induló volt,
melyet Juhász Attila nyert meg.

Szép volt, fiúk!
Aranyérmes a kisújszállási U16-os focicsapat!
2017-ben megyei bajnok lett a Kisújszállási Sportegyesület U16-os fiú
focicsapata! A Farkas Zoltán által vezetett csapat tudását, a bennük
rejlő lehetőségek kiaknázását hűen tükrözik a korosztályos
bajnokságokban elért eredmények.
A csapatban nincsenek meghatározó egyéniségek – vagy talán
mindannyian azok –, ellenben csapatként nagyon jól együtt tudtak
működni, mindvégig remek teljesítményt nyújtottak. A mérkőzéseken
különösen odafigyeltek a védekezésre, próbáltak minél hamarabb
vezetést szerezni, jól fejelő futballisták tehetségét latba vetni. A
lelkiismeretes, közös munkának köszönhetően hajtós, kemény csapat
állt össze. Kiegyensúlyozottság, felkészültség, hatalmas erő, kitartás
jellemzi a csapat tagjait. Megmutatták, hogy tudnak focizni, küzdelmes,
kemény mérkőzésen győzelmet aratni, kiegyenlíteni a hátrányokat,
vagy éppen elviselni a vereséget.
Az U16-os fiú focicsapat június 4-én, a kisújszállási Porcsalmi Lajos
Sporttelepen játszott utolsó mérkőzésén – mely 9:2-es kisújszállási
győzelemmel ért véget – vehette át az áhított bajnoki címet,
ünnepelhette a megérdemelt győzelmet. Városunkhoz méltóan sorra
győzték le ellenfeleiket, 23 győzelemmel, 3 döntetlennel, 1 vereséggel,
196 lőtt góllal remek évadot zártak, aranyéremmel büszkélkedhetnek.
A nagylelkű támogatóknak köszönhetően a záró mérkőzés után volt
pezsgőlocsolás, hatalmas focitorta, ebédre tarhonyás hús. Szülők,
támogatók, sportszerető rajongók mondtak köszönetet az utánpótlás
csapatban játszó fiataloknak a nagyszerű teljesítményért. Szép volt,
fiúk! Gratulálunk!
Demeter Jánosné települési képviselő

Felnőtt férfi megyei bajnokság: A bajnokság a tavaszi fordulókkal
megkezdődött. Csapatunk jól kezdett, egy vereséget (Szolnok TC) és
három győzelmet szerzett (Szolnok Honvéd, Martfű, Jászapáti).
Jelenleg a harmadik helyen állunk a hét fős mezőnyben.
Kisúj Kupa: A megye egyik legnépszerűbb amatőr tenisz tornáját
idén is megrendezzük, július 1. és 2. napján.
Teniszlehetőségek diákoknak és felnőtteknek:
A diákok csoportos edzéslehetősége a nyári szünetben:
6-10 éves korosztály, kezdő: péntek 8.00-9.00
10-18 éves korosztály, haladó: péntek 9.00-10.00
A tenisz szakosztály továbbra is nyitott minden teniszező számára, a
pályákat tetszés szerinti időben, tagdíjas formában látogathatják
(10.000 Ft/év). A kezdő jelentkezők számára egyórás ingyenes
képzést biztosítunk! Az egyéni teniszoktatás időpont-egyeztetéssel
történik: 2000 Ft/óra (1-4 fő).
Molnár Imre teniszedző (06302496458)

Sportlövészet városi és országos szinten
A Kisújszállási Lövészklub 2017. április 30-án hagyományos, egyre
nagyobb résztvevői kört vonzó versenyt bonyolított le a városi lőtéren.
105 nevezés érkezett a négyféle fegyvernemben. A legjobbakat
egyéniben nemek és korosztályok szerint éremmel, kupával, illetve az
összetett eredmény alapján a legjobbakat szintén kupával díjaztuk. A
rendezvényt támogatta Kisújszállás Város Önkormányzata is.
Eredmények: Lány légpuska: 1. Budai Dóra, 2. Fehér Anna, 3.
Hegymegi Réka. Serdülő fiú légpuska: 1. Hegymegi Tamás, 2. Barta
Tamás, 3. Szilágyi-Pardi Péter László. Ifjúsági fiú légpuska: 1. Háló
Dániel, 2. Fehér Attila, 3. Major Dániel. Férfi légpuska: 1. Nagy Lajos, 2.
Bana Gyula, 3. Pajti Gergő. A női számokban egy induló volt, Csótó
Lászlóné, eredményét kupával jutalmaztuk. Serdülő futóvad lövészet:
1. Farkas Bence, 2. Budai Ferenc, 3. Maszler Balázs. Ifjúsági futóvad
lövészet: 1. Háló Dániel, 2-3. Fehér Attila és Major Dániel. Férfi futóvad
lövészet: 1. Szabó Kálmán, 2. Hornyák János, 3. Szabó Kálmán. Serdülő
íjászat: 1. Szilágyi-Pardi Péter László, 2. Szabó Kálmán, 3. Pardi Szabolcs.
Ifjúsági íjászat: 1. Háló Dániel, 2. Fehér Attila, 3. Major Dániel. Férfi
íjászat:1. Orovicz László, 2. Hornyák János, 3. Maszler János

Egyéni összetett: Serdülők:1. Szilágyi-Pardi Péter László, 2. Farkas
Bence, 3. Hegymegi Tamás. Ifjúságiak: 1. Háló Dániel, 2. Fehér Attila, 3.
Major Dániel. Férfiak: 1. Nagy Lajos, 2. Szabó Kálmán, 3. Csótó László.
Az iskoláskorúaknak rendszeresen szerdánként szervezünk edzéseket
Nagy Lajos tagtársunk vezetésével. A kitartó munka
ebben az évben is meghozta eredményét. A III.
Országos
Görgey
Artúr
Tehetségkutató
emlékverseny megyei fordulójában Hegymegi
Tamás 2., Fehér Attila 3., Szilágyi-Pardi Péter László
4., Barta Tamás 5. lett. Mindannyian a Móricz
Zsigmond Református Kollégium Arany János
Általános Iskola Tagintézményének tanulói. A
dobogósok az országos döntőbe jutottak. 2017.
május 13-án a Komárom-Esztergom megyei Ácson
került sor az országos döntőre. Hegymegi Tamás az
előkelő 3. helyet szerezte meg a nagynevű klubok
utánpótlás korú versenyzői között a rugós légpuskás
általános iskolai kategóriában. Fehér Attila
ugyanebben a kategóriában 7. lett. A megyei döntőn
győztes szolnoki versenyzővel közösen alkotott JászA megyei bajnokcsapat tagjai (balról jobbra): első sor: Murnyák Milán, Böjte Bence, Horváth Zoltán, Jakab
Nagykun-Szolnok megyei csapat pedig az országos 4.
Kristóf, Pardi Patrik, Baktai Balázs, Ari Krisztián; második sor: Csillag Sándor szakosztályvezető, Farkas
helyet szerzete meg.
Zoltán vezető edző, Nagy Károly Mihály, Molnár Dominik, Balogh Dániel, Bartha Benjamin, Kása Szabolcs,
Hornyák János elnök
Kovács Zoltán, Penti Roland, Tóth András, Német Gergő, Farkas Nándor, Balla Dávid Károly

16. oldal

Kisbíró

2017. június 17.

A Kisbíró következő száma 2017. augusztus 12-én, szombaton jelenik
meg. Lapzárta 2017. augusztus 4-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.
(Szerk. )

Véradás
Kisújszálláson
legközelebb
július 12-én
8.00-12.00-ig
lesz véradás
a művelődési házban.
Köszönettel:
Erdei Edit

HIRDETÉS
Apafi utca 2. sz. alatti
családi ház ELADÓ!
Érdeklődni lehet:
06-20/567-8029
Thököly út 16. sz.
alatti családi ház
ELADÓ!
Érdeklődni lehet:
06-20/567-8029

TOPÁZ
ÓRA-ÉKSZER SZAKÜZLET
Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540
Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00
Aranyékszerek, karikagyűrűk,
órák nagy választéka
Ékszerjavítás
Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere
Bankkártya elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!
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