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„A népeknek természet szerint való jussa van
a szabadsághoz, éppen úgy, mint a halnak

a vízhez, a madárnak a levegőéghez – mert
szabadság nélkül az ember nem is Isten képére

teremtett állat, hanem igavonó barom. Ezért
a népek, amint lassanként felvilágosodni

kezdtek, mindig jobban-jobban érezték,
hogy szabadság nélkül el nem lehetnek. 

Minthogy pedig az uralkodók a népek
szabadságát soha sem akarták, a népek

kényteleníttettek fegyvert ragadni és fegyveres
kézzel víni ki a szabadságot, melyet az Úristen

szívökbe oltott. Ezt a harcot, melyet a népek
az elnyomó hatalmasság ellen vínak –

nevezik forradalomnak.

A forradalom legszentebb harc, ami a világon
lehet. Mikor egyik király a másik ellen visel

háborút, az csak a királyok jussáért történik,
de a forradalom a népek jussát víja ki,

a hatalmasság körme közül.
Ilyen forradalom által vítta ki Franciaország

a maga tökéletes szabadságát, ilyen
forradalmakban küzdenek a bécsiek az ausztriai

nép szabadságáért, ilyen forradalom van
mindenütt Európában.

Az egész világ két pártra szakadt. Egyik párt
a szabadságot akarja kivíni, másik párt

a szabadságot akarja elnyomni.
Ami bennünket, magyarokat illet, nekünk

nem volt rá szükségünk, hogy szabadságunkért,
melynek fundámentuma az idei új törvényben

van letéve, véres harcokat víjunk.

A mi forradalmunk Pesten, március 15-én,
nem vérontás volt, hanem egy szép ünnep,

a szabadság ünnepe; ezerek meg ezerek
csoportoztak össze Isten ege alá, ezerek meg

ezerek emelték égre kezeiket, s egy szívvel,
szájjal mondák Petőfi Sándor után

az eskü szavait...”

– Arany János –

A Nemzeti dal első nyomdai megjelenése. A kézírás a következő:
„ Az 1848diki marczius 15kén kivívott sajtószabadság után legeslegelőször

nyomtatott példány, s így a magyar szabadság első lélekzete. Petőfi Sándor ” 

Arany János így emlékezett vissza
1848. március 15-re:

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

„A magyar név megint szép lesz”
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Tisztelt Kisújszállásiak! Kedves Olvasóink!Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a hagyományos
március 15-ei ünnepséget az ehhez kapcsolódó koszorúzásokat,az iskolák és a Mellofon Fúvószenekar fellépését idén, a
koronavírus   gyors terjedése miatt nem tartjuk meg. Nem koc-káztatjuk senkinek sem az egészségét, márpedig az egyre súlyosabbmutáns vírusok „rohamtempóban” jelen vannak közöttünk. Ezértfelhívjuk a figyelmüket arra, hogy az eddigieknél még nagyobbodafigyeléssel legyenek mindazon intézkedések iránt, amelyeketegészségünk érdekében a Kormány hozott. Kérjük, hogy ha amegszokottól eltérő tüneteket vesznek észre magukon, mielőbbforduljanak, forduljunk orvoshoz. Fontos az oltakozás, mielőbb ésminél gyorsabban. Kérem, járjunk el nagy körültekintéssel, nefeledkezzünk meg az egymástól való minimum másfél méterestávolságról, a maszk használatáról, a gyakori és alapos kézmosásról,lehetőség szerint az otthonmaradásról.Annak érdekében, hogy március 15-én mégiscsak ünnep legyenvárosunkban, a TV Kisúj összeállítást készített korábbi március
15-ei helyi műsorokból. Szép műsorok voltak az elmúlt években,ajánljuk az Önök szíves figyelmébe a válogatást. A TV Kisújműsorában aznap, tehát 2021. március 15-én, 17 órakorkezdődik a műsor, várjuk Önöket a tévékészülékek elé.Tisztelt Olvasók! Ne feledjék azt sem, hogy vigyázzunk magunkra,vigyázzunk másokra! 

A TV Kisúj adásait visszanézhetik
facebook oldalukon:

https://www.facebook.com/tvkisuj

Nőnapra szeretettel

József Attila: 
Mikor az uccán átment a kedves

Mikor az uccán átment a kedves,
galambok ültek a verebekhez.

Mikor gyöngéden járdára lépett,
édes bokája derengve fénylett.

Mikor a válla picikét rándult,
egy kis fiúcska utána bámult.

Lebegve lépett - már gyúlt a villany
s kedvükre nézték, csodálták vígan.

És ránevettek, senki se bánta,
hogy ő a szívem gyökere-ága.

Akit ringattam vigyázva, ölben,
óh hogy aggódtam – elveszik tőlem!

De begyes kedvük szivemre rászállt,
letörte ott az irígy virágszált.

És ment a kedves, szépen, derűsen,
karcsú szél hajlott utána hűsen!

1925. június / 1928

Csukás István író, költő, számos felejthetetlen mesefigura megalkotója, a magyarmeseirodalom egyik, ha nem a legjelesebb személyisége egy éve már, hogy elhunyt. Kisújszállás mindent megtesz azért, hogy az a szellemiség, ami Csukás Istvánt kíséri,ezután is vele, velünk legyen. Ez pedig a bölcsesség, a derű, a szeretet, az elfogadás –mindaz, amiből az ő mesevilága építkezik. Egy sajátos világ ez, mely egyszerrevalóság és mese. Tele van derűvel. Itt jóság és szeretet honol. Itt megenyhül aszomorúság, örömbe fordul a bánat. Ebben a világban jó élni.Mennyi minden összeadódott ahhoz, hogy e ’valóságos mesevilág’megteremtődhessen! Kellett hozzá egy kisújszállási kovácsműhely, egy békéstarhosizeneiskola, kellett Budapest: az ihletadó, baráti környezet. Kellettek olyanmesefigurák, akik képzeletben életre keltek: Süsü, a sárkánytól kezdve Pom Pomon,Picúron, Gombóc Artúron át Bagaméri fagylaltosig, és így tovább.De ma is gazdagodik, ma is épül Csukás István mesevilága. Kisújszálláson Süsüjátszótér létesült, szobrot kapott Bagaméri és Pom Pom. Gyermekfesztiválokatneveztünk el Süsüről és Bagamériről. 2019-ben megjelent az Álmomban otthon
jártam című, általa összeállított és Kisújszállás önkormányzatának kiadásábanmegjelent könyve. Az író-költő számos elismerésben is részesült, ezek: Kossuth-díj,a Nemzet Művésze, Príma Díj, Kisújszállás Díszpolgára... … És a folytatásban: készül egy újabb könyv, gyermekek bevonásával. Identitásról,az otthonhoz való kötődésről szól majd e könyv. És lám csak, Csukás István él tovább,a kisújiak szívében-lelkében biztosan.

Kecze István polgármester

A TV Kisúj március 15-ről

Egy éve, hogy elhunyt Csukás István
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A kommunizmus áldozatainak
emléknapján 

Polgármesteri döntések

A megemlékezésen Liszka Noémi beosztott lelkész mondott áldást,
mellette dr. Kovács Tibor alpolgármester, aki a megemlékezést vezette

A résztvevők koszorúk elhelyezésével fejezték ki együttérzésüket

Kisújszállás Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésében meghatározotthatáskörében eljárva – figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről ésa veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendeletre – az alábbi döntéseket hozta:
Rendeletek
1/2021. (II. 04.) a 2021. évi költségvetésről
2/2021. (III. 03.) a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (I. 30.)önkormányzati rendelet módosításáról
3/2021. (III. 03.) a hiányszakmákhoz kapcsolódó szociálisellátásokról szóló 7/2018 (II. 27.) önkormányzati rendeletmódosításáról
Polgármesteri döntések
1/2021. (I. 5.) Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetői feladatainakellátásáról
2/2021. (I. 13.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőifeladatainak ellátására pályázat meghirdetéséről
3/2021. (I. 13.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetői feladatainakellátására pályázat meghirdetéséről
4/2021. (I. 28.) a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum 2020. IV.negyedéves munkájáról
5/2021. (I. 28.) a polgármester szabadságolási tervénekjóváhagyásáról
6/2021. (I. 28.) Kisújszállás Város Önkormányzata és KisújszállásVáros Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodásfelülvizsgálatáról
7/2021. (I. 28.) a Kisújszállási Roma Nemzetiségi Önkormányzat2020. évi tevékenységéről
8/2021. (II. 03.) a költségvetési évet követő három évre szólóköltségvetési kitekintésről
9/2021. (II. 03.) folyószámlahitel igénybevételéről
10/2021. (II. 03.) a Rákóczi Szövetség egyedi támogatásáról
11/2021. (II. 03.) rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatásiránti igény benyújtásáról
12/2021. (II. 03.) az önkormányzat 2021. évi rendezvény- éskiadványtervéről
13/2021. (III. 03.) támogatási kérelem benyújtásáról a Teleki LászlóAlapítvány Népi Építészeti Program pályázati kiírásra
14/2021. (III. 03.) a 2020. évi belvízrendezési munkák elvégzésérőlszóló beszámoló elfogadásáról
15/2021. (III. 03.) a 2021. évi egyes belvíz karbantartási feladatokellátásáról
16/2021. (III. 03.) a 2021. évi start közmunka programokirányításáról
17/2021. (III. 03.) a park- és köztisztasági szerződés megkötéséről
18/2021. (III. 03.) az Erzsébet királyné liget utógondozási és ápolásiszerződés megkötéséről
19/2021. (III. 03.) a Porcsalmi Lajos Sporttelep üzemeltetési,fenntartási feladatainak ellátásáról
20/2021. (III. 03.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.2021. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
21/2021. (III. 03.) a Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.ügyvezetője 2021. évre vonatkozó teljesítménykövetelményénekmeghatározásáról
22/2021. (III. 03.) az utánpótlás-nevelési pályázatok elbírálásáról
23/2021. (III. 03.) a sportegyesületek 2021. évi működésitámogatásáról
24/2021. (III. 03.) közterület eltérő használata megtiltásánaklehetőségéről
25/2021. (III. 03.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. 2021. évi üzletitervének jóváhagyásáról
26/2021. (III. 03.) a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ügyvezetője 2021.évre vonatkozó teljesítménykövetelményének meghatározásáról

Csendes megemlékezést tartottunk február 25-én, 17 órai kezdettela Református templom előtti téren. E megemlékezésen elsősorban ahelyi közösségek – önkormányzat, egyházak, intézményekképviselői – vettek részt, és helyezték el a megemlékezés koszorúit,virágait. A megemlékezést dr. Kovács Tibor alpolgármester vezette,áldást Liszka Noémi beosztott lelkész mondott. Emlékezni kötelességünk. Így fejezhetjük ki együttérzésünket ésazt a szándékot, hogy ezek a bűnök sohasem ismétlődjenek meg. 
(Szerk.)
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A Néprajzi Kiállítóterem
tárgyainak védelméért

Érték a kunok földjén

A kapubejárók építéséről 

Megkezdődött a közfoglalkoztatás

Kiegészítés

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be és támogatást nyert el aNéprajzi Kiállítóterem állományvédelmi tevékenységéhez szükségesszakmai anyag- és eszközbeszerzésre.A támogatásból olyan eszközöket és anyagokat tervezünkmegvásárolni, amelyek segítségével megakadályozható a kiállítottgyűjtemények állagromlása. A tárgyakat gyakran károsítja a szú, akülönböző gombák, szennyeződöttek, tárolásuk nem szakszerű.Annak érdekében, hogy még évtizedek múlva is kiállíthatóaklegyenek ezek a néprajzi értékek, berendezünk egy műhelyt, ahol atárgyak restaurálása elvégezhető, és speciális tárolása is megoldottlesz. 
Pardi Csilla városfejlesztési ügyintéző

Önkormányzatunk a Művelődési Központ és Könyvtár munkatársaivalegyüttműködve pályázatot nyújtott be, melynek célja a városi
értéktár megőrzése, illetve népszerűsítése. A terveink közöttszerepel a www.kisujiertek.hu honlap létrehozása, és egy színeskiadvány megjelentetése, „Kisújszállás – érték a kunok földjén”.Nyertes pályázat esetén az érdeklődők az értéktár 159 elemét aVigadóban kialakított bemutatóhelyen ismerhetik meg.Szeptemberben a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál keretein belülbemutató standokat állítunk fel, ahol a helyi értéktárban szereplő civilközösségek képviseltetik magukat. 

Tóth Veronika városfejlesztési ügyintéző 

Ahogyan arról már az elmúlt években is tájékoztattuk a TiszteltLakosságot az, hogy egyéb, közutat érintő tevékenység végzésemellett, a kapubejárók építése és felújítása, útcsatlakozás létesítéseis csak a közút kezelőjének hozzájárulásával végezhető. Ezt törvényírja elő. Ugyanakkor a törvény értelmében a közút műtárgyának minősülőárokba, csatornába vagy más vízelvezető létesítménybe a közútterületén kívüli területekről származó vizeket bevezetni is csak aközút kezelőjének hozzájárulásával szabad. A közútkezelőihozzájáruláshoz a közutak igazgatásáról szóló KHVM rendeletben és
annak 3. számú mellékletében foglaltak szerinti adattartalommalkérelmet kell benyújtani, melyhez – egyebek mellett – csatolniszükséges az igénybevételt feltüntető tervet (helyszínrajz, vázlat,műszaki leírás), a közút érintett szakaszának hossz- éskeresztszelvényének rajzát, az igénybevétel miatt szükségesforgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) tervét. A
kérelem formanyomtatványa beszerezhető a Kisújszállási
Polgármesteri Hivatal 23-as irodájában is. Az ügyintézési határidő általános esetben 21 nap. A közútkezelőihozzájárulás kiadása díj- és illetékmentes, ugyanakkor ahozzájárulás nélkül történő építési tevékenység már szankciókatvon maga után, így például a közlekedési hatóság az útcsatlakozástulajdonosát (kezelőjét) annak elbontására vagy átépítésére, útügyihatósági eljárási díj megfizetésére is kötelezheti.

(Szerk.)

A közfoglalkoztatás elsősorban a halmozottan hátrányban lévő,foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetveálláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresőketjuttatja munkajövedelemhez, átmeneti munkalehetőséget biztosítazok számára, akiknek az önálló álláskeresése hosszú idejeeredménytelen.Kisújszállás Város Önkormányzata a 2021. évben 104 főslétszámkeret figyelembevételével valósítja meg közfoglalkoztatásiprogramját. A sikeres megvalósításhoz a Belügyminisztérium többmint 123 millió forint támogatást nyújtott. A programban dolgozókfeladatai elsősorban a közutak és a csapadékvíz-elvezető rendszerkarbantartásához, köztisztasági és parkgondozási feladatokhoz,konyhakerti növénytermesztéshez, valamint önkormányzatitulajdonú épületek és buszmegállók karbantartásához kapcsolódnak.
Klujber Katalin városfejlesztési ügyintéző 

„Kedves Szerkesztőség! A Kisbíró 2021. február 6-án megjelent számában a Roma Önkormányzat 2020. évi tevékenységéről megjelent cikkel
kapcsolatban szeretnék egy helyreigazítást kérni. Decemberben nemcsak mikuláscsomagokkal ajándékoztuk meg a hátrányos helyzetben élő
családokat, hanem sok előkészületet igénylő élelmiszercsomagot is készítettünk számukra, ami sajnos az Önök beszámolójában nem kerül
megemlítésre. Ezért kérem Önöket, hogy a Kisbíró következő számában a mellékelt beszámolót szíveskedjenek megjelentetni. A csatolt
dokumentumban kiemeltük az Önök által kihagyott részt, melyet mi szinte a legfontosabbnak tartunk. Tisztelettel és köszönettel: Kovács Józsefné.”A teljes terjedelmű írást nem áll módunkban közölni, de a kimaradt részt – elnézést kérve – az alábbiak szerint közzé tesszük. Ez a következő:
„Decemberben a gyerekeknek télapócsomaggal kedveskedtek. Az önkormányzat takarékos gazdálkodásának köszönhetően a közelgő karácsonyi
ünnepre készülődve sikerült a hátrányos helyzetű családokat harminc darab, 10 kilogrammos élelmiszercsomaggal megajándékozni, melyhez ötszáz
darab egyszer használatos szájmaszkot is eljuttattak számukra.” 

Köszönettel: Kovács Józsefné,
a Kisújszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke



2021. március 6. Kisbíró 5. oldal

Adóhírek Életképek az Idősek Otthonában

Tisztelt Adózók!

A helyi adófizetési kötelezettségekről a napokban kapták meg az
úgynevezett egyenlegértesítőket. Fel szeretnénk hívni afigyelmüket a befizetési határidőre: a kivetésre került és jogerőssé válthelyi adók I. féléves befizetési határideje 2021. március 16.A befizetés több módon is lehetséges: • átutalással az értesítőn feltüntetett számlaszámra úgy, hogy aközlemény rovatba kérjük feltüntetni az értesítő bal felső sarkábantalálható „mutató” számot,• bankkártyája segítségével a Polgármesteri Hivatal
Adócsoportjánál (a járványhelyzetre való tekintettel azügyintézőkkel történő előzetes telefonos időpontegyeztetés (59/520-252) szükséges),• ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleink a www.kisujszallas.hu városihonlap, elektronikus ügyintézés menüpontra kattintva az
Önkormányzati Hivatali Portálra történő bejelentkezéssel,• valamint, az értesítővel kapott készpénzátutalási megbízás(csekk) segítségével.Mint azt már a Kisbíró előző számában olvashatták, 2021. január 1-
től a belföldi gépjárművek adója esetében az adóhatósági
feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el. 

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó
ügyekben az adóhatósági feladatokat (adókötelezettségénekmegállapítása, ezen időszak adójának beszedése) továbbra is
Kisújszállás város jegyzője végzi. Ezek az összegek feltüntetésrekerültek a kiküldött egyenlegértesítőkben.

Szél Zsolt adóügyi ügyintéző

Amit az ápolási díjról és a gyermekek
otthongondozási díjáról tudni érdemesTisztelt Ügyfeleink! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KormányhivatalKarcagi Járási Hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan az alábbiakszerint tájékoztatja Önöket:

I. Az ápolási díj összegének emelkedéseAz ápolási díj alapösszege 2021. január 1. napjától 39.365 Ft-ról 41.335Ft-ra emelkedik, így az ápolási díj bruttó összegei:- alapösszeg: bruttó 41.335 Ft, nettó 37.205 Ft- emelt összegű ápolási díj: bruttó 62.005 Ft, nettó 55.805 Ft- kiemelt ápolási díj: bruttó 74.405 Ft, nettó 66.965 FtElső alkalommal a 2021. január hónapra járó ápolási díjat kellmagasabb összegben folyósítani. Az ápolási díj összegének változásárólnem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összege kizárólag atörvényben meghatározott alapösszeg emelkedése miatt változik, és ajogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.
II. Gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) emelkedéseA jelenleg hatályos jogszabályok szerint a gyermekek otthongondozásidíjának 2021. január 1. napjától a bruttó összegei:- Egy gyermekre tekintettel kapott GYOD esetén bruttó 123.910 Ft-rólbruttó 141.680 Ft-ra (nettó: 127.515 Ft) emelkedett az összeg.- Kettő vagy több gyermekre tekintettel kapott GYOD esetén bruttó185.865 Ft-ról bruttó 212.520 Ft ra (nettó: 191.270 Ft) emelkedettaz összeg.

Hodos Julianna hivatalvezető
Karcagi Járási Hivatal 

Az elmúlt évben váratlan helyzetekkel kellett szembenéznünk aCOVID-19 világjárvány miatt, gazdagodtunk krízisfeldolgozásban,probléma- megoldásokban, szakmai tudásban. Ez a különlegesélethelyzet, melyben a mai napig is élünk az Idősek Otthonában, csakmegerősített bennünket.2021. február 19-én az előző oltáshoz hasonlóan a MezőtúriKórház oltó team tagjai végezték el dr. Kórizs Tamás háziorvosfelügyeletével a  Pfizer-BioNTech által fejlesztett COVID-19 elleni
vakcina második körös oltását. Az emlékeztető oltást megkapottlakók és dolgozók jól vannak, oltási reakció senkinél nem alakult ki. A vírushelyzet miatt kellő módon nem tudunk rendezvényeket,foglalkozásokat tartani, de azért ha szerényen, csendesen is, de jóhangulatban és vidáman készülünk ápolási részlegenként a
nőnapra és a március 15-i megemlékezésre. Nagy igény van azegyéni segítő beszélgetésekre, a kézműves foglalkozásat szeretiklakóink, jelenleg tavaszi dekorációkat készítenek az idősek. 

Tavaly tavasszal már bezárultak intézményünk kapui két és félhónapra, majd a nyári enyhítések után, augusztus vége óta ismét nemlehet látogatni otthonunk lakóit. Nem csak a családdal, hanem még amásik épületben élő lakótársaikkal sem találkozhatnak az idősek azegészségük megóvása érdekében. Ebben a nehéz időszakban jobbanoda kell figyelni lakóink érzékenységére, ezen a helyzeten próbáltunkenyhíteni online vagy telefonos kapcsolattartás lehetőségével.A személyes találkozások hiányát viszont egyre nehezebben élték megaz idősek és szeretteik.Nagyon örültünk, mikor megjelent a Nemzeti NépegészségügyiKözpont határozata, miszerint lehetőség van látogató sátor, fűthetőlátogató konténer, látogatószoba kialakítására. Így lehetőség nyílott rá,hogy a családtagok mégis találkozhassanak egymással.Munkatársaimmal, hozzátartozókkal egy emberként kezdtünk elgondolkozni, hogyan is tudnánk megvalósítani a létrehozását.
Intézményünkben a látogatószobát tudtuk kivitelezni, amit miszívek szobájaként emlegetünk.

Üvegfal választja el egymástól a beszélgetőket, a kommunikációtmindkét oldalon mikrofon és hangosítás segíti. A biztonsági előírásokfokozott betartásával, két különböző irányból érkezik az idős és alátogató a szobához, a beszélgetés után a munkatársak fertőtlenítéstvégeznek. Igyekeztünk a higiéniás szabályok betartása mellettmeghitté varázsolni a látogatószobát, a találkozások alkalmával mindigmegható, szívhez szóló pillanatoknak vagyunk szemtanúi. Mert amíg
ez a helyzet van, ebből kell kihoznunk a legtöbbet, a legjobbat.A képeken keresztül is üzenjük, hogy jól vagyunk.

Szűcs Zsuzsanna intézményvezető
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Szeretettel várjuk az első osztályba készülő gyermekeket
a Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményébe

a 2021/22-es tanévben!

Tisztelt Szülők! Kedves Gyerekek!Minden kezdet nehéz. Ezaz örökérvényű gondolataz iskola megkezdésére isigaz. Minden év tavaszánsok szülő és gyermek állkomoly döntés előtt:
„Milyen iskolát és tanítót
válasszak? Mi lenne a

legjobb, és ki lenne a legideálisabb a gyermekemnek?”Életre szóló döntés ez, melyet csak az élet igazol. Hol fogjamajd magát a legjobban érezni a gyermekem? Hol tesz szert alegjobban hasznosítható tudásra? Hol fogja magát fontosnak éssikeresnek érezni? Hol találkozik olyan tanító nénivel, akikedvességével, szeretetével, nyugalmával megkönnyíti azóvoda és iskola közötti átmenetet?A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János
Általános Iskola Tagintézménye ebben a döntésbenszeretne segítséget nyújtani Önöknek.Ebben a rohanó világban a nyugalom, a biztonság, azállandóság segíti elő a gyermekek egészséges fejlődését.Iskolánk ezt a biztonságot nyújtja a leendő első osztályostanulóinak azzal, hogy reggeltől délutánig a Szabadság tériépületben tölthetik napjaikat. Hangulatos tantermek várják alegkisebbeket, modern oktatási segédeszközökkel felszerelve(projektor, aktív tábla, számítógép… stb.).Az étkezést a helyben kialakított ebédlő és amelegítőkonyha teszi lehetővé. A szabadidő hasznos eltöltéseaz iskola udvarán és játszóterén is lehetséges.A 2021/2022-es tanévben iskolánkban három első osztályindítását tervezzük Jakobiczné Kovács Andrea, Máténé
Varga Rózsa és Nagyné Molnár Ibolya vezetésével. 

Amit biztosítunkLegfontosabb feladatunk, hogy minden hozzánk járókisgyermek elsajátítsa az olvasás, írás, számolás tudományát.Szakmailag felkészült pedagógusok várják a legkisebbeket,akik munkájában a gyermek szerepel a központi helyen. Adifferenciált képességfejlesztés, a kooperatív tanulásitechnikák alkalmazása lehetővé teszi a tanórák játékosságát,változatosságát.

A mozgás központi szerepe nagyon fontos az idegrendszermegfelelő fejlődéséhez. A mindennapos testnevelés és anéptáncoktatás az első két évfolyamon biztosítja ezt.1-2. évfolyamon egy osztályban emelt szintű sportcsoportosoktatás folyik, ahol testnevelés szakos pedagógus tanítja agyerekeket. Harmadik évfolyamtól nemek szerinti bontásbanlehetőség nyílik, hogy további tanulók is bekapcsolódhassanakebbe a tevékenységbe.Iskolánk fontosnak tartja a gyermekek keresztyén hitbenvaló nevelését. A hittan- és az egyházi énekórákon túl, acsaládokkal, valamint a református gyülekezettelegyüttműködve lelki alkalmakon, közösségépítő programokon,rendezvényeken igyekszünk az Isten Igéjében rejlő értékekrerámutatni.A református tanulókat egyházunk hitvalló tagjaiváneveljük, a katolikusok számára pedig biztosítjuk avallásuknak megfelelő hitoktatást. Fontos számunkra, hogy agyermekek napi terhelése életkori sajátosságaikhoz igazodjon,ne legyenek leterhelve, jusson idő játékra, kikapcsolódásra, delehetőségük nyíljon a tanórán kívüli tevékenységekválasztására is. Ezért első osztálytól kezdve szakköri formábanérhető el minden tanuló számára az idegen nyelv (angol,német), informatika (robotika), szorobán, báb… stb. Az iskolaválasztás minden évben nagyon nehéz. Ebben azévben még inkább, mivel a járványügyi korlátozások miatt aziskolák személyes jelenléttel nem szervezhetnek programokataz óvodások számára, így marad az online tér.Kövessék iskolánk honlapját http://www.moricz-
kujsz.sulinet.hu/ és facebook https://www.facebook.
com/legyelteisaranyos oldalát, melyen keresztülmegismerhetik intézményünk munkáját. Márciustól pedigelindítjuk online beiskolázási programjainkat.Az általános iskolai beiratkozások időpontja:

2021. április 15-16. (csütörtök)A beiratkozás helye:
Központi épület, Kálvin utca 3.

(igazgatói iroda)Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az Arany iskola nevelőtestülete
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Szeretettel várjuk az első osztályba készülő gyermekeket
a Nagykun Baptista Oktatási Központ Kossuth Tagintézményébe

a 2021/22-es tanévben!
„… én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire,

amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.”
– Móricz Zsigmond –  

Tisztelt Szülők! Gyermeküknek iskolát választani nagyon nehéz feladat. Én azt kérem, ne iskolát, hanem tanító nénit válasszanak! Szeretettel ajánlomfigyelmükbe Zsolnainé Szilágyi Zita és Csányiné  Szabó Annamária tanítókat, akik  szerethetők és szeretetet adók, a gyermekhez alázatosszívvel fordulók, hálásak  és tisztelettudók, békességre törekvők, magabiztosak, határozottak és következetesek. Szakmailag képzettek,gyermeket, és nem tantárgyat tanítók. Nálunk a gyermek érték. Tudjuk, hogy ők a jövő. Engedjék meg, hogy a két leendő első osztályos tanítónéni bemutatkozzon!
Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes

Csányiné Szabó Annamária14 éve dolgozom tanítóként a Kossuth iskolában. Szerencsésnektartom magam, hogy olyan hivatásom van, amit szeretek, melyheznagyban hozzájárul a gyerekektől kapott sok szeretet, a közösélmények és az iskola impulzív légköre.Kiemelt feladatom, hogy az iskolakezdő gyerekeketzökkenőmentesen vezessem át az óvodai életből az iskolai életbe, amegfelelő módszerekkel, játékosan tanuljanak és örömmelismerkedjenek meg a betűk, számok világával.Munkámat innovatív szemléletmód jellemzi. Az első évfolyamon atevékenykedtető, élményt adó, játékos tanulást részesítem előnyben.Tanóráimon nagy gondot fordítok a tanulók egyéni képességeinekfejlesztésére, tehetséggondozásra, felzárkóztatásra. Harmadik évevezetem a napjainkban nagyon népszerű robotika szakkört.Meggyőződésem, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, ezértmindenkivel a képességei szerint foglalkozom.Szakmai fejlődésem érdekében több továbbképzésen vettem részt.Tanító-gyógypedagógus végzettségem mellett, tehetséggondozó,tehetségfejlesztő szakvizsga végzettséggel is rendelkezem. Törekszemarra, hogy a rám bízott gyerekek, a saját tempójukban fejlődhessenekés érjék el a kitűzött célokat.Fontos számomra a jó osztályközösség, az összetartozás erősítése,hogy mind a szülő, mind a gyermek érezze, rám mindig számíthat.Idegen nyelv nélkül a mai világban szinte lehetetlen boldogulni, ezértaz angol nyelvet emelt óraszámban fogjuk tanulni, szorosanhozzákapcsolva a robotikát, informatikát. A robotok kiválóanalkalmasak a tanulók motiválására és komplexkompetenciafejlesztésre.Az 1.e osztályban fokozott figyelmet fordítunk az angol, a robotikaés informatika mellett, a matematika és testnevelés területén is atehetséggondozásra. Célom, hogy a tanulók szeressék az iskolát, atanulást, találják meg miben tehetségesek. A gyerekek sikere az énsikerem is.Szeretettel várom az iskolába készülő kisgyermekeket a leendőelsős osztályomba.

Zsolnainé Szilágyi Zita A Kossuth-iskola kapuját először mint első osztályos kisdiák léptem át.Máig szeretettel gondolok az itt töltött diákévekre és tanáraimra,melyek nagy hatással voltak a pályaválasztásomra. Alapdiplomámat1993-ban szereztem a Jászberényi Tanítóképző Főiskola általánosiskolai tanító–művelődésszervező szakán.Büszkeséggel tölt el, hogy hivatásomat régi iskolámban kezdhettemel, és hogy azóta is itt taníthatok. Kezdetben napközis nevelőként láttamel feladataimat, majd néhány éven keresztül 3-4. osztályban tanítottam.Nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus, valamint szakvizsgázottpedagógus szakirányú szakképzettséget szereztem, több éven keresztülfoglalkoztam gyerekek fejlesztésével. Ma is odafigyelek, hogy mindengyermek a saját tempójában, egyéni képességeinek megfelelőenhaladhasson. Hiszek a kompetencia alapú oktatásban, amely a készségek,képességek fejlesztését, az alkalmazható tudás megszerzését helyezielőtérbe. Ehhez kapcsolódóan iskolánkban szakmai vezetői feladatokatláttam el, illetve közoktatási mentorként szövegértés-szövegalkotásterületen szaktanácsadói tevékenységet folytattam. Nyolc éve tanítom alegkisebbeket írni, olvasni és számolni. Az olvasástanítást a Meixner-módszer alapján végzem. Nagyhangsúlyt fektetek az olvasás megszerettetésére. A művészeti neveléskapcsán tanítványaim emelt óraszámban tanulják az ének-zenét,melyhez színjátszás és néptáncoktatás kapcsolódik. Hitvallásom:örömre nevelni. A zene, a tánc és a játék sok örömet ad a gyerekeknek,ugyanakkor fejleszti a tanulási képességeket is. Célom, hogy örömmeltanulják az írást, az olvasást, a matematikát és a többi tantárgyat is.Minden tudásommal azon vagyok, hogy a negyedik év végére biztosalapokkal és használható tudással rendelkezzenek.Örömmel várom a szeptembert, hogy megismerhessem leendőtanítványaimat!
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Online szalagavató a Móriczban

A Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum,Általános Iskola és Óvoda hagyományaihoz híven november végénrendeztük volna meg a tanév legemlékezetesebb és legszebbeseményét, végzős diákjaink szalagavató ünnepségét.Ezt azonban a hatályos rendelkezések miatt nem tudtukmegszervezni. Az idén végzős osztályok: 12.GA (osztályfőnök SzénásiLászló), 12.GB (osztályfőnök Koncsekné Csáki Mónika), 12.SZA(osztályfőnök Varga Irén), 12.SZB (osztályfőnök Ungi Tamás), 12.SZC(osztályfőnök Monoki Zsolt). Mivel az elkövetkező hónapokban semlehet iskolai rendezvényeket tartani, 2021. február 19-én egy kicsitszokatlan módon, de feltűztük végzős diákjainknak a szalagot.A szülők és hozzátartozók az iskola honlapján (www.moriczref.hu)online formában nézhetik meg a végzősök szalagtűzését. 
Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes 

A Móricz Zsigmond Református Kollégium
végzős 12.SZB osztálya, osztályfőnök Ungi Tamás

A Móricz Zsigmond Református Kollégium
végzős 12.SZA osztálya, osztályfőnök Varga Irén

A Móricz Zsigmond Református Kollégium
végzős 12.GB osztálya, osztályfőnök Koncsekné Csáki Mónika

A Móricz Zsigmond Református Kollégium
végzős 12.GA osztálya, osztályfőnök Szénási László

A Móricz Zsigmond Református Kollégium
végzős 12.SZC osztálya, osztályfőnök Monoki Zsolt
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Visszaszámlálás: 3,2,1…
Hamarosan óvodai beíratás

a Kisharang Református ÓvodábanA közelgő tavasz nemcsak a természetben bekövetkező változástjelzi, hanem annak az időszaknak a kezdetét is, amikor a szülőknekóvodát kell választaniuk gyermekük számára, hiszen közeleg azóvodai beíratás időpontja. Évről évre tapasztaljuk ez idő tájt az édesanyák, édesapákfokozott érdeklődését az óvodai élet, a beíratás lehetőségei,körülményei iránt. A veszélyhelyzet előtti időszakban sok olyanlehetőséget biztosítottunk, ahol a szülők, gyerekek személyesen istapasztalatot szerezhettek, ahol a kérdéseikre választ kaphattak,valamint az óvodakezdéssel kapcsolatos esetleges aggodalmaikatoldani tudtuk. Sajnos a jelenlegi körülmények kissé megnehezítik ahagyományos tájékoztatási formák kivitelezését, de semmiképpensem olyan mértékben, amely ne tenné lehetővé a szülők számára,hogy az őket érdeklő információk birtokába juthassanak. S hogymelyek a leggyakoribb kérdések? Természetesen azok, amelyek ahétköznapokra vonatkoznak. Hogyan telik majd egy nap azóvodában anya, apa nélkül? Hogyan érzi majd magát a kisgyermek aközösségben? Persze azt is tudjuk, hogy a válaszokat nem lehetáltalánosítani, mert ehhez minden hozzánk járó gyermeket meg kellismernünk.
De hogy miért is jó a Kisharang Református Óvodába járni? Mert ez az a hely, ahol a barátságos csoportszobában kora reggel isminden gyermeket mosoly vár, ahol mindig van egy biztató szó ésölelő kar, ahol mindig lélekből szól a muzsika, ahol mindig akadnakfésülő ujjak, ringató térdek, könnyet törlő, vagy éppen piszkos kismancsokat mosdató kezek, ahol a homokban is megkerül azelveszett kisautó, ahol a betakargatásért, altatódalért, a beragasztotthorzsolásért elég egy hálás tekintet, ahol a rakoncátlan cipzár és abegörcsölődött cipőfűző is előbb-utóbb megszelídül, ahol akíváncsiság erény, és ahol van idő a válaszok megtalálására, ahol a kinem mondott gondolatok is kitalálásra kerülnek,  ahol értéke van azigaz és jó szónak, a mesének, ahol közös örömre lel minden jól fogottceruza és a végre megpörgetett R hang is.  

Ha bővebb tájékoztatást szeretnének, kérjük, keressenekbennünket bátran telefonon, vagy időpont-egyeztetésselszemélyesen, illetve figyeljék további híreinket óvodánk facebookoldalán. A Kisharang Református Óvoda nevelőtestülete elhivatottabban, hogy az óvodai beíratást megelőző időszakban is nyitottszívvel fogadja az óvodánk iránt érdeklődő szülők jelzéseit,kérdéseit. 
Elérhetőségeink:tel.: 59 520-524,   e-mail: kisharangovoda@moriczref.hufacebook: https://www.facebook.com/ovoda.reformatusÁldás, békesség!

Janóné Rácz Ildikó óvodavezető
Móricz Zsigmond Református Kollégium Kisharang Óvoda

Kedves Vendégeink, Pácienseink!Fürdőnk és szálláshelyeink zárva tartása ellenére
GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA IS VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbiszolgáltatásaival, kezeléseivel várja pácienseit:

• szakrendelések
• fürdőgyógyászati kezelésekkádfürdő, súlyfürdő (megtartvaa betegek közötti 1,5 m távolságot), szénsavfürdő, víz alatti sugármasszázs,víz alatti csoportos gyógytorna(maximum 9 fő/alkalom), orvosi gyógymasszázs,iszappakolás, komplex fürdőgyógyászati ellátás

• fizikoterápiás kezelésekelektroterápiás kezelések, ultrahangkezelések,mágnesterápia, nyirokmasszázs,szárazföldi csoportos(max. 9 fő/alkalom) és egyéni gyógytorna,
• wellness masszázs • pedikűr

• dinamikus gerinctréningFelhívjuk figyelmüket, hogy a 18 év alatticsoportos gyógyúszás, valamint a medencefürdőtovábbra sem vehető igénybe!
A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉSEINEK

IDŐPONTJA 2021 MÁRCIUSÁBAN

DR. KISS EGON ultrahang-diagnosztikai szakrendelése:2021. március 1. (hétfő),   2021. március 8. (hétfő)2021. március 22. (hétfő)
DR. NÁDAS KATALIN reumatológus

fizioterápiás szakrendelése:2021. március 4. (csütörtök),   2021. március 11. (csütörtök)2021. március 18. (csütörtök), 2021. március 25. (csütörtök)
DR. GYÁNYI MARGIT fizioterápiás orvosminden héten hétfőn, kedden, szerdán és pénteken6:30-tól 12:30-ig rendel, kivéve: március 15-én (hétfőn).

A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása:hétköznapokon 7:30–16:00
TB pénztár nyitva tartása: hétköznapokon 7:30–15:30

Időpontkérés szakrendeléseinkreKIZÁRÓLAG telefonon (59/887-712) lehetségesaz alábbi időpontokban:hétfő, kedd, szerda és péntek: 8–11 óra közöttcsütörtök: 13–15 óra között
Kezelések, időpont-egyeztetéséérthívja pénztárunkat (59/887-711)hétköznapokon 7:30–15:30 között!

Kérjük szolgáltatásaink, kezeléseink igénybevételekor
szíveskedjenek betartani a másfél méter távolságot! Ne feledjék, a
Kumánia területén is kötelező a maszk használata! Köszönjük
megértésüket és együttműködésüket! Vigyázzanak magukra,
vigyázzunk egymásra!

Kumánia... többet rejt, mint gondolná!
Majláth Emese ügyfélkapcsolati vezető

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

SOHA JOBBKOR!Olyan időszakban kérjük segítségüket, amikor igazán nemtudunk megszolgálni a pénzükért, nem tudjuk élményekkelgazdagítani környezetünket, nem tudunk úgy adni, ahogyszeretnénk.  Ennek ellenére most kérünk, mert talán sohasemvolt ennyire szükség a segítségükre. Az idei évi
újrainduláshoz kérjük adójuk 1 %-át. Gondoljanak ránk: Kisújszállási Művelődési Központ és KönyvtárAdószám: 15576976-2-16 SOHA JOBBKOR.

PAPI LAJOSOK A BOCSKAI-HÁZBANA Papi Lajos név mindannyiunk számára ismerős itt,Kisújszálláson. Bár kevesen lehetnek már, akik az idősebbPapi Lajosra emlékeznek még, de az általa faragott,szomorúfűzzel díszített fejfák még állnak, és őrzik kezemunkáját. 
Papi Lajos szobrászművész a város kedves, kedvelt és talánmindenki által ismert alakja volt. Alkotásai Kisújszállásközterein, intézményeiben iskolákban emlékeztetnek aművészre, és persze Magyarország több városában, Európatöbb országában is állnak szobrai. Emlékét, munkáinak,hagyatékának egy részét városunk a Papi Lajos Alkotóházbanőrzi, a kertben felállított alkotásai, a házban kiállított szobrai,személyes tárgyai várják az érdeklődőket. Az ifjabb Papi Lajos fotóművész pedig mindennapjainkrésze, hiszen összefuthatunk vele a városban bármikor, ő az,aki fotóin megőrzi nekünk a pillanatainkat. A Papi-zug márcsak nevével emlékeztet arra, hogy itt éltek a Papi családtagjai.Papi Lajos 2019 nyarán kereste meg intézményünket azzal,hogy nézzük meg, találunk-e megőrzésre érdemes tárgyat,emléket, kincset a Papi-zugban álló kicsiny Papi házban, s haigen, azokat felajánlja gyűjteményeink számára. Emellettsaját, fotózással kapcsolatos gyűjteményét – benne rengetegfényképezőgépet, fotót, fényképet, filmet, negatívot,eszközöket – is gondjainkra bízta. Több napig tartott átnézni a házacskát, de meglett azeredménye, hiszen sok érdekes, értékes tárgyat sikerültösszegyűjteni, a Papi család életének emlékeit. Személyestárgyak, fényképek, dokumentumok, bútordarabok, általukkészített, használt eszközök, szerszámok, amik amindennapjaikat hozzák közelebb hozzánk. És még nemszóltunk az általuk gyűjtött tárgyakról, melyek közül iselhozhattunk jónéhányat. Azóta is, időről időre újabbtárgyakat adományoz intézményünknek Papi Lajos.

A birtokunkba került tárgyak legnagyobb része a Bocskai-házba került, itt a tárgyakat szétválogattuk, megtisztítottuk, ésitt készülünk kiállítani egy részét. Külön helyiséget kap a fotóés fotózástörténeti anyag, Papi Lajos gyűjteménye, és a másikszobában a három Papi Lajosra emlékezünk majd. Jelenleg akiállítások anyagának összeválogatása, a kiállítás tervezése,előkészítése zajlik.Köszönetet mondunk ifjabb Papi Lajosnak, hogy ezeket akülönleges és értékes tárgyakat, és saját gyűjteményét isintézményünknek adományozta, köszönjük bizalmát.Nagy segítségünkre voltak, köszönet érte Hajdu-RáfisKristófnak és Kui Kristófnak. Köszönjük Farkas Tamásnak(Primoil Növényolajüzem), hogy a szállításban segítettnekünk.Reméljük, hamarosan találkozunk a Bocskai házban, egykülönleges kiállítás megnyitóján!
KISÚJSZÁLLÁSI ÉRTÉKTÁRA Polgármesteri Hivatal munkatársaival együttműködveösszeállítottuk a városi értéktár pályázatot, amely márciuselsejétől nyújtható be. 4 millió Ft elnyerésére pályázunk. Aterveink között szerepel a www.kisujiertek.hu honlaplétrehozása, színes kiadvány megjelentetése „Kisújszállás –

érték a kunok földjén” címmel. A Kisújszállási Értéktár 159 elemét a Vigadóban kialakítottbemutatóhelyen szeretnénk megismertetni az érdeklődőkkel.Online játékokat, kvízjátékokat is tervezünk, valamint aKisújszállási Értéktár elemeit népszerűsítő rendezvényt éskiállítást. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázat, melyetintézményünk művelődésszervező és könyvtárosmunkatársai valósíthatnak majd meg. A pályázattól függetlenül megkezdjük az értéktár elemeihezkapcsolódó kutató munkát, melyhez minden segítségetörömmel fogadunk. Online felületeinken szeretnénkbemutatni a Kisújszállási Értéktár elemeit és emlékeket,fotókat, írásos dokumentumokat kérni Önöktől. 
A 2020-AS VIGADÓ ÉLMÉNYKÁRTYÁKRÓLKedves Látogatóink! Érdeklődtek néhányan arról, hogy milesz a 2020-ra kiadott Vigadó Élménykártyák sorsa. Egyelőrecsak türelmet tudunk kérni, mert nem látjuk mikortólindulhatnak a programok, a mozi. Ennek függvényébendöntünk a kártyákról. Örömünkre szolgált, hogy kaptunkolyan visszajelzéseket is, hogy a kártyatulajdonosok nemkívánják már felhasználni a 2020-as élménykártyát, ezzel issegítve újraindulásunkat. Nem tagadjuk, jelen helyzetbenminden segítség, felajánlás nagyon jól jön és jól esik.
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SZÍNHÁZI ELŐADÁSOK A VIGADÓBANMint ahogy korábban jeleztük, az egészségügyi helyzetátírhatja programjainkat, így a meghirdetett színházielőadások időpontjait is. Látható, hogy március–áprilishónapokban kevés az esély bármilyen nagyobb létszámúkulturális esemény megtartására, így a májusi kezdésbenbízhatunk. Ennek megfelelően a március–áprilisra hirdetettszínházi előadások időpontjai módosulnak, várhatóan 2021őszére. Májusi tervezett előadás:
2021. május 27. csütörtök, 19 óra

TURAI IDA SZÍNHÁZ: SZERELEM – VÍGJÁTÉK

A Mikó István által elképzelt és rendezett tragikomédia a vidéki
kisvárosban élő, Szalay család három lányának örök
várakozásáról, vőlegényekért folytatott versengéséről szól. A
lányok fehér lovon közlekedő, fátyolos tekintetű költőkről és
délceg katonákról álmodnak, miközben tíz körömmel
kapaszkodnak a küszöbön toporgó, szürke hivatalnokba, hogy
aztán az álmok palotájából a földszintes valóságba költözzenek.
Mikó István ezzel a rendezéssel újfajta, finom humort hoz be
a színházba.

SzereposztásSzalay, nyugalmazott mérnök .................... MIKÓ ISTVÁNSzalayné, a felesége ........................................ DÉTÁR ENIKŐLujza, a leányuk .............................................. SZILVÁSI JUDITNelli, a leányuk ................................................. KEREKI ANNABöske, a leányuk ............................. MAGYAR BERNADETTKomoróczy, adótiszt .................................... PÁSZTOR MÁTÉBiky, fűszeres ..................................................... BENKŐ PÉTERIfjú Biky, a fia, költő ....................... FALUSI BALÁZS ÁRONKatonatiszt .................................................... VALÁZSIK PÉTERKocsárd, temetkezési vállalkozó ........... BOROS ZOLTÁNFuchs-né / cseléd Szalayéknál ................... SZABÓ ANIKÓA belépés díjtalan.Az előadás a Déryné Program támogatásával valósul meg.
SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL2021. június 13., vasárnapVárosháza park és környékeBízunk benne, hogy júniusban máregy mesés családi nappal éskorlátok nélkül várhatjuk aközönséget. Szívesen fogadunk jóötleteket, milyen programokkaltalálkoznánk szívesen a SüsüCsaládi Fesztiválon.  Javaslataikataz info@vigadokisuj.hu címrevárjuk, március 20-ig. 

JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT KISÚJSZÁLLÁS Bízunk a nyárban, a szabadtéri programok lehetőségében. Ajúlius–augusztusi időszakot szeretnénk kihasználni, és egy-egyzenés programmal, meseelőadással, kertmozival, utcazenével,utcaszínházzal stb. színesíteni a nyári estéket. 
Várjuk kisújszállási muzsikusok jelentkezését is, akik aZenepavilonnál szeretnék bemutatni tudásukat aközönségnek. Jelentkezési határidő: március 31. Jelentkezés:info@vigadokisuj.hu 

WWW.VIGADOKISUJ.HUÚj rovattal jelentkezünk honlapunkon. Keressék a Gombóc
Artúr és barátai rovatunkat. Családi mozizásra hívunkmindenkit ezen a felületen. Ezúttal egy általunk jó szívvelajánlott mesejátékot, gyerekkoncertet, animációs filmet,természetfilmet, könyvajánlót stb. nézhetnek meg. Honlapunkon megtalálják a TV KISÚJ aktuális tudósításait,friss híreket intézményünk háza tájáról. 

KÖNYVTÁRI HÍREK
Kedves Olvasóink!Könyvtárunk továbbra is zárva tart, viszont keddtől péntekig9-15 óra között átvesszük a lejárt kölcsönzési idejű könyveket.Kölcsönzésre természetesen lehetőséget biztosítunk(kizárólag előzetes egyeztetés alapján), ez esetben kérjük,hívjanak bennünket vagy írjanak nekünk, és mi – a várakozáselkerülése érdekében – előre összekészítjük a kért könyveket. Emellett – természetesen – ingyenes FUTÁRSZOLGÁLATunkis működik tovább, kérésükre házhoz visszük az olvasnivalót,szintén az előre egyeztetett időpontban.
Elérhetőségeink:Telefonon: 520-708, 06306108481Facebookon: Arany János Városi Könyvtár, Kisújszálláse-mail: ajvk2010@gmail.com.A MINDENKI KÖNYVESPOLCA is szeretettel várja az olvasnivágyókat a Postaudvarban, a Vigadó árkádja alatt. Köszönjük,hogy vigyáznak a kihelyezett könyvekre, és folyamatosangyarapítják azokat már nem olvasott, vagy hagyatékbólszármazó könyvekkel, mindannyiunk örömére.Könyvtárunk 2021-ben közel 2,5 millió forintot fordíthatállománygyarapításra. Szeretnénk az olvasóink igényeinekleginkább tetsző könyveket megvásárolni, ezért kérjük, havannak kedvenceik, amit mindenképpen szeretnének, hogybeszerezzünk, jelezzék felénk a fentebb megadottelérhetőségek valamelyikén. 

A könyvtárosok



12. oldal Kisbíró 2021. március 6.

Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata 
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TTOOPPÁÁZZ
ÓÓRRAA--ÉÉKKSSZZEERR  SSZZAAKKÜÜZZLLEETT

Kisújszállás, Arany János út 2.
Tel.: 59/520-540

Nyitva: h-p.: 8.30-12.00; 12.30-17.00
szombat: 9.00-12.00

Aranyékszerek, karikagyűrűk, 
órák nagy választéka

Ékszerjavítás
Tört arany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere
Bankkártya-elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

A Kisbíró tervezett következő száma 2021. április 10-én, szombaton
jelenik meg. Lapzárta 2021. április 1-jén, 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: 2021. március 3.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2021. 04. 08-án, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit




