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„Áldott legyen emléke a Márciusi ifjuságnak!”

Várnai Zseni: Petőfi márciusa

A március Petőfi hónap
ha süt a nap, ha fú a szél,
ő ragyog itt a napsütésben,
s a szél szavában ő beszél,
s ha égzengéssel, villámfénnyel
ránk tör a tavaszi vihar,
mintha a szélvész kürtszavában
harsogna a Nemzeti dal.

Nincs március Petőfi nélkül,
e kettő egy száz éve már.
Az ő szemével látjuk, hogyha
madárka a bokorra száll,
fülével halljuk rebbenését,
s azt is, mikor egy bősz folyam
vagy egy rabnép láncát letépte
a szabadság felé roham!

Nincs március Petőfi nélkül,
ő költötte e hónapot,
s olyanná lett, mint amilyennek
az ő lantján fogantatott:
eszmékkel terhes, forradalmi
tettekre érett, lángoló
dala úgy szállt a nép szívébe
s úgy gyújtott, mint egy lángfolyó.

Nincs március Petőfi nélkül,
idő és költő egybeforrt,
benne sűrűsödött, benne robbant
mind, ami forralta a bort,
az ő szavára várt a nép és
élesítette a kaszát,
abban a dicső márciusban
ő jelentette a hazát.

Nincs szabadság Petőfi nélkül,
ő égette szívünkbe, hogy
több a szabadság, mint az élet,
ez a legszebb népi jog!
Ő írta, vívta, tollal, karddal,
s rátette ifjú életét,
szabadságunk örök okmányán
Petőfi szíve a pecsét!

A 12 pont az 1848. március 15-én kitört pesti forradalom követeléseinek összefoglalása volt.
Március 15. reggelén a Nemzeti dallal együtt elvitték Landerer és Heckenast nyomdájába,

ahol a nyomdagépet lefoglalva kinyomtatták. Másnap petícióként küldték Pozsonyba,
a tömeggyűlés megerősítése nélkül, de a forradalom súlyával. 
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A Kisújszállási Helyi Választási Iroda közleményeMagyarország köztársasági elnöke 2022. április 3-ra tűzte ki mind azországgyűlési választást, mind az országos népszavazást. Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. A magyar választási rendszervegyes rendszer, amely két részből áll: • az egyéni választókerületi rendszerből: - 106 egyéni választókerület: az ország területe 106 egyéni választókerületre oszlik, mindegyikben egy jelölt szerez mandátumot, a szavazatok relatív többségét megszerző jelölt lesz a képviselő, • valamint a listás rendszerből: - országos listák: e listákról (párt- és nemzetiségi listák) 93 képviselő szerezhet mandátumot.  Ezzel kapcsolatosan az alábbi határidőkre hívjuk fel a Választópolgárok, illetve a Jelölő szervezetek figyelmét.
Az országos népszavazás érvényes, ha az összes választópolgár többmint fele érvényesen szavazott, és eredményes, ha az érvényesenszavazó választópolgárok több mint fele a megfogalmazott kérdésreazonos választ adott.

VÁLASZTÓPOLGÁROKNAK

Szavazás átjelentkezésselÁtjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napjánMagyarország területén, de a magyarországi lakcíme szerintiszavazókörtől eltérő helyen tartózkodik. A választópolgár • levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten
a szavazást megelőző 9. nap (március 25-én 16.00 óráig),• személyesen vagy ügyfélkapus azonosítással interneten
a szavazást megelőző 9. nap (március 25-én 16.00 óráig).

Mozgóurna igénylése
(egészségi állapot, fogyatékosság, fogvatartás) A mozgóurna iránti kérelmet • a HVI-hez - levélben vagy ügyfélkapus azonosítás nélkül interneten legkésőbb

a szavazást megelőző 4. nap (március 30-án 16.00 óráig), - személyesen a szavazást megelőző 2. nap
(április 1-jén 16.00 óráig), vagy - ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig, • az illetékes SZSZB-hez meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítéssela szavazás napján legkésőbb 12 óráig kell benyújtani.
Nyomtatvány és ügyintézés: www.valasztas.hu/ugyintezes

Külképviseleti szavazásAz a választópolár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de aszavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségénvagy főkonzulátusán szavazhat. A szavazás feltétele, hogy kérelmealapján a választópolgárt a HVI felvegye a külképviseleti névjegyzékbe.A kérelem benyújtási határideje: a szavazást megelőző 9. nap(március 25-én 16.00 óra). Aki mégis Magyarországon kíván szavazni,
a szavazást megelőző 4. nap (március 30-án 16.00 óráig) kérhetitörlését a külképviseleti névjegyzékből, így visszakerül a lakcímeszerinti szavazókör névjegyzékébe.
Fogyatékossággal élő választópolgár választójogának
gyakorlásához szükséges segítség igénylése iránti kérelem1. Braille-írásos szavazósablon igénylése a szavazólap kitöltéséhez, határidő: 2022. március 25. 16.00 óra2. akadálymentes szavazóhelyiségben történő szavazás kérelme, határidő: 2022. március 30. 16.00 óra.

JELÖLŐ SZERVEZETEKNEK

Megbízás a választási bizottságokbaAz SZSZB-be 2-2 tagot bízhat meg • az egyéni képviselőjelöltet, illetve országos listát állító jelölő szervezet (ideértve a nemzetiségi önkormányzatot is), • a független jelölt. Egy párt csak 2 tagot delegálhat, még akkor is, ha egyéni jelöltet ésországos listát is állított! A közösen jelöltet, illetőleg listát állítószervezetek közösen bízhatnak meg az SZSZB-be 2 tagot. Anépszavazás alapján nincs lehetőség további tag megbízására azSZSZB-be.Az SZSZB megbízott tagjait a szavazás napját megelőző 9. nap 16.00óráig, azaz március 25. 16.00 óráig a HVI vezetőjénél kell
bejelenteni. Az SZSZB és az egy szavazókörös HVB megbízott tagjánakbejelentését személyesen a HVI fekvése szerint illetékes OEVIvezetőjénél is be lehet nyújtani a fent jelzett határidőben. A bejelentéstaz OEVI vezetője – legkésőbb a benyújtást követő napon – az érintettSZSZB működési területe szerint illetékes HVI vezetőjének továbbítja. A megbízott (delegált) tagot a független jelölt vagy meghatalmazottja,illetve a jelölő szervezet képviselője jelentheti be.

További információk: 
www.valasztas.hu/informaciok-jelolo-szervezeteknek

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:• cím: 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.• telefon: 06-59/520-222; • e-mail: hvi@kisujszallas.hu• vezetője: Dr. Pénzes Tímea jegyző,helyettese Dr. Szél András aljegyző
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MM  eghívó 
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

emlékezetének kisújszállási programjaira

MÁRCIUS 11-ÉN, PÉNTEKEN
11.00 órakor:az Illéssy-sírkertben és Keszi Hajdú Lajos sírjánála Déli temetőben, majd 12.00 órakor Illéssy Sándor mellszobránál a Nagykun Baptista Oktatási KözpontIlléssy Sándor Technikum és Szakképző IskolaTagintézménye udvarán:

MEGEMLÉKEZÉSBeszédet mond: Duli Annamária tanárVerset mond: Máté Viktória tanuló 
MÁRCIUS 14-ÉN, HÉTFŐN

17.00 órakor:
FÁKLYÁS MEGEMLÉKEZÉSÚtvonal: Illéssy–Kossuth-emlékkapu – Illéssy utca –Arany János utca – Kálvin park –Piac utca – Kossuth u. 2. szám alatti iskola.Az Illéssy–Kossuth-emlékkapunálünnepi beszédet mond:

Szabó Tamás középiskolai tanárKözreműködnek: a ’48-as Olvasókör népdalkörei,a Nagykun Nádor Huszár Bandérium, Kisújszállási Lovas Sportegyesület,városunk oktatási intézményi
19.00 órakor:

MEGEMLÉKEZÉSSEL
EGYBEKÖTÖTT 

ÜNNEPI VACSORAa ’48-as Olvasókör székházában

MÁRCIUS 15-ÉN, KEDDEN9.15 órakor a Református templomban:
ÜNNEPI ISTENTISZTELETIgét hirdet: Szilágyi Gábor elnök-lelkész 10.00 órakor a Városháza előtt:

VÁROSI ÜNNEPSÉGÜnnepi beszédet mond:
Tatár Zoltán alpolgármester  
EZ A FÖLD A MI HAZÁNK a Móricz Zsigmond Református KollégiumArany János Általános Iskola Tagintézménytanulóinak emlékműsoraFelkészítő tanárok: Habonyné Pardi Andrea,

Szarvákné Kelemen Dóra, Szilágyiné Horváth HenrietteA táncot betanította: Váradi-Szabó Szilvia

KOSZORÚZÁS 
AZ 1848/49-ES EMLÉKMŰNÉLKözreműködők:Mellofon FúvósegyüttesSzálkai János karnagy vezényletévelNagykun Nádor Huszár BandériumKisújszállási Lovas Sportegyesület 

(Eső esetén az ünnepséget
a Vigadó színháztermében tartjuk.)Kérjük, hogy akik koszorút, virágot kívánnakelhelyezni az ünnepség során, e szándékukat 2022. március 10-én 10.00 óráig jelezzék a rendezőknek az 59/520-246-os vagy a 30/277-1593-astelefonszámon, a szervezes@kisujszallas.hue-mail címen vagy a Városháza 27-28. sz. irodájában.

Az ünnepi programokra tisztelettel várnak  minden kedves érdeklődőt a rendezők:

Kisújszállás Város Önkormányzata

Nagykun Baptista Oktatási Központ Illéssy Sándor Technikum és Szakképző Iskola Tagintézménye

Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár

Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda
Arany János Általános Iskola Tagintézmény

Nagykun Nádor Huszár Bandérium, Kisújszállási Lovas Sportegyesület 

’48-as Olvasókör,  Városvédő és -Szépítő Egyesület
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Miért válassza az Idősek klubja
szolgáltatásait?

Közvetítés az M5-ön Pályázati felhívás
a városi be nem jegyzett civil

szervezetek támogatására

Kedves Tagjaink és leendő Tagjaink!2022. január 31-től a Kisújszállási Térségi Szociális Otthon ésAlapszolgáltatási Központ gépjárművet biztosít tagjai helyszínre éshazaszállításához az Idősek klubjába. 

Reggeli indulási időpont: 9:00-kor.Délutáni hazaindulási időpont: 14:00-14:30 óra között.
Miért is válassza az Idősek klubja szolgáltatásait?A következőket biztosítjuk:• egyéni és csoportos beszélgetések, foglalkozások;• életvezetési tanácsok;• szociális ügyekben való segítés, ügyintézés;• egészségügyi tanácsadás, orvosi és szakorvosi konzultáció;• személyi higiénéhez szükséges eszközök biztosítása;• étkeztetés (térítési díj ellenében);• közös torna;• filmnézés, zenehallgatás;• társasjáték, kártyázás;• dalkör;• filmklub;• főzőklub;• kézműves foglalkozás, kreatív foglalkozások;• irodalmi kör;• hitélet gyakorlása;• jeles napokra, ünnepekre való készülődés, megemlékezés;• kiállítások megtekintése;• mindenben igyekszünk segíteni,ami az ellátottjaink érdekeit szolgálja.Bízunk abban, hogy sikerült felkelteni az érdeklődésüket, és azIdősek klubja szolgáltatásának lehetőségét minél több időskorúszemély igénybe fogja majd venni a jövőben. Szeretettel várunkminden kedves érdeklődőt!Címünk: Kisújszállás, Kálvin utca 13.  (régi Szülőotthon)Elérhetőségünk: 59/321-691 vagy 30/622-0874

Soós Anikó szociális munkatárs

Pályázati lehetőségek A Kisújszálláson működő civil és sportszervezetek, intézmények,egyesületek a rendezvényeikkel, kiadványaikkal, a fiataloktáboroztatásával, közösségi programok szervezésével mind-mindolyan értéket és hagyományt teremtenek, amelyek fontos részei aváros kulturális életének. Önkormányzatunk elismeri ezt az értéket,ezért fontos feladatának tekinti a helyi civil szervezetek, intézményektámogatását, pályázatokon keresztül. Arról, hogy milyenpályázatokat írt ki az önkormányzat, a mellékelt táblázat nyújtinformációkat. A pályázati kiírások, valamint az adatlapokletölthetők a www.kisujszallas.hu honlapról, vagy személyesenátvehetők a Városháza portáján.
(Szerk.)

Pályázat Benyújtási határidőA városi bejegyzett civil szervezetek rendezvényeinek támogatása március 10.
A helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatása március 10.
Helyi kiadványok támogatása március 10.Nyári táborok támogatása április 4.

Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy a Magyar Televízió M5 csatornáján„Magyarország román megszállása” címmel közvetítést láthatnak.A beszélgetést dr. Takaró Mihály író, irodalomtörténész vezeti.Közreműködnek: Száray Miklós történelem tanár és dr. Ducza Lajoshelytörténeti kutató. Az adás időpontja 2022. március 30. (szerda),
15.55 órakor az M5-ös csatornán.

(Szerk.)

Kisújszállás Város Önkormányzata pályázatot ír ki a városi be nemjegyzett civil szervezetek 2022. évi támogatására.
A pályázat célja: - a Kisújszálláson rendezendő kulturális, művészeti, amatőr művészeti, szabadidős tevékenységek, az értéket létrehozó közművelődési tevékenység segítése;- a széles közönséget vonzó kulturális, művészeti kezdeményezések, rendezvények támogatása;- művészeti szemléken, regionális, országos kulturáliseseményeken való bemutatkozó részvétel támogatása.
A pályázók köre: a kisújszállási székhelyű be nem jegyzett civilszervezetek és művészeti tevékenységet huzamosabb ideje végzőmagánszemélyek Kisújszállás illetékességi területén megvalósítandóprogramjaikra.
A pályázati keretösszeg: 300.000 Ft.A pályázati forrást Kisújszállás Város Önkormányzata biztosítja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 25.A részletes pályázati kiírás, amely tartalmazza a benyújtandódokumentumok listáját is, átvehető a Vigadóban. A pályázatidokumentáció online is igényelhető, az info@vigadokisuj.hu e-mailcímen.Kötelezően csatolandó mellékletek:- a szervezet  2022. évi költségvetése, - magánszemély esetén az eddigi művészeti tevékenység, bemutatása, 2022. évi tervezett tevékenység.

(Szerk.)
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FELHÍVÁS SZEMÉTSZEDÉSRE

Konzisok koncertje

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

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Tisztelt Kisújszállásiak!A Városvédő és -Szépítő Egyesület TE SZEDD! szemétszedési
akciót szervez 2022. március 18-19-én Kisújszálláson. Az akcióhozcsatlakozik március 17-én a Petőfi Vadásztársaság is. Március 18-ándélután elsősorban az iskolák szervezett csoportjait várjuk. Kérjük, hogy aki egyénileg, családostól, kisebb közösségekkel március
19-én, szombaton 8:00 és 12:00 óra között csatlakozni tud azakcióhoz, az jelezze előzetesen a nagylala15@gmail.com címre, a30/479-5886-os telefonszámon, vagy az egyesület facebookelérhetőségén 2022. március 15-ig.Az akcióban részt vevők lehetőség szerint hozzanak magukkalláthatósági mellényt, kesztyűt, mert ezt csak korlátozott számbantudunk biztosítani. Szemeteszsákot adunk. Gyülekező 2022. március
19-én, szombaton 7:45-kor a villanyháznál, Kisújszállás keleti
bejáratánál.A rendezvényt támogatja Kisújszállás Város Önkormányzata.Az összegyűjtött hulladék elszállításában közreműködik a KözútkezelőKht., a tanulók szállításában az Optibusz-City Kft.

Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület

A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola tizennegyedik alkalommalrendezi meg az EMMI által meghirdetett tanulmányi versenyt, az
Országos Kürtversenyt. Az előválogatók után, az ország közelnegyven művészeti iskolájából fogadjuk a kisújszállási döntőbebejutott legjobb hatvan kürtös növendéket. A négy korcsoportversenye két fordulóban zajlik. A verseny bírálóbizottságát a szakmaelismert művészei és tanárai alkotják.A háromnapos rendezvény keretén belül 2022. március 5-én 19:00órától a Vigadó Kulturális Központban a Baptista Alapfokú MűvészetiIskola egykori növendékei adnak koncertet.

Baptista Alapfokú Művészeti Iskola

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Kéri János: Nőnapi köszöntő

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk boldog,
Víg nőnapot.
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Bölcsődei hívogató

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.”
Gyűjtés a kunmadarasi óvoda megsegítésére

Kedves Szülők!Döntés előtt áll a család. Viaskodik egymással a lelkiismeret, a szülőiszeretet, a kényszerítő körülmények, az anya önérvényesítése. Nemkönnyű dönteni, hiszen a gyermek bölcsődébe adása az egész családéletében változásokat hozó lépés. Milyen jó lenne segítséget kapni!Milyen a bölcsőde? Kik fogják ott nevelni a gyermekemet? Szeretnifogják? Mit várnak tőlem és tőle? Megvigasztalják-e ha sírni fog? Milyenjátékok vannak ott? Jól választunk, ha igénybe vesszük a bölcsődét? Ezzel a bemutatkozóval szeretnénk segíteni a családokat, hogykérdéseikre választ kapjanak. Bemutatjuk, hogyan tudjuk a szülőkkelegyütt szolgálni azt a célt, hogy a gyermekek zavartalanul testileg-
lelkileg kiegyensúlyozottan fejlődjenek mindenki örömére.

Kik vehetik igénybe a bölcsődét?A gyermeket a törvény szerint 20 hetes kortól (de a tárgyi, személyifeltételek miatt) 1 éves kortól 3 éves korig vesszük fel. Felvehető agyermek, ha a szülő dolgozik, munkaerő-piaci részvételt elősegítőprogramban, képzésben vesz részt, nappali oktatás rendje szerintszervezett felnőttoktatásban, nappali rendszerű iskolai oktatásban,felsőoktatási intézmény nappali képzésében vesz részt, ha a szülőegyedülálló vagy idős személyt gondoz, akinek szülője, vagy törvényesképviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tudgondoskodni.Az első 3 év nagyon jelentős a kisgyermek életében. Testi fejlődése,ismereteinek bővítése, önállósodása csak közvetlen környezeténeksegítségével biztosítható. A bölcsődei csoportban 12-14 hasonló korúgyermek van 2 kisgyermeknevelővel. A szobákat úgy rendeztük be,hogy a kicsik egészséges fejlődése biztosítva legyen, mozgás ésjátékigényük kielégítést nyerhessen, kedvükre játszhassanaktársaikkal és nevelőikkel. A csoportszoba berendezésénél, a játékokkiválasztásnál, a gyermekek életkori sajátosságait, eltérő igényeit isfigyelembe vesszük. A bölcsőde étrendje az egészséges fejlődéstszolgálja, sok nyers gyümölcsöt, ízletes főzeléket, megfelelőmennyiségű tejet, húst, tojást kínálunk.A kicsi, védelemre szoruló gyermekeknek nehéz a helyzete, mertnem rendelkeznek a felnőtt előrelátó képességével. Eddig a családmeghitt környezetében élt, jól tudott tájékozódni, megértettékigényeit, kéréseit. Most nagy változás előtt áll, el kell viselnie az anyától

való napi elválást, új személyeket kell elfogadnia, kapcsolatokat kellkialakítania a felnőttekkel és a gyermekekkel egyaránt, meg kellbarátkoznia egy új, ismeretlen környezettel, új életritmust kellmegszoknia. Be kell illeszkednie a gyermekcsoport életébe. Mindezmegterhelést jelent, mely csökkenti az ellenálló képességet, rontja aközérzetet. Ezért a bölcsőde módot ad arra, hogy a gyermek nehirtelen, minden átmenet nélkül találja magát szembe egy új, nehezenkiismerhető környezettel, hanem fokozatosan barátkozhasson megvele az idő növelésével. A szülő jelenléte biztonságot ad, az új környezetfelfedezése így könnyebb, ha néha odaszaladhat anyához.A kisgyermeknevelő nem csak felügyel a rábízott gyermekekre,hanem neveli, gondozza őket, biztosítja számukra a harmonikus testi-lelki és szellemi, valamint a szociális fejlődés lehetőségeit, feltételeit.A nevelő nem pótolja, hanem helyettesíti az anyát. A szabályokkialakításában, a gyermek viselkedésének pozitívumaira épít. A jólszervezett, folyamatos és rugalmas napirend a gyermekek igényeinek,szükségleteinek kielégítése mellett kiszámíthatóságot,biztonságérzetet teremt. A bölcsődében nincsenek kötelező csoportos foglalkozások.A gyermekek azzal játszanak, amivel szeretnének. A nevelő támogatjaaz öntevékenységet, kreativitást, figyelemmel kíséri tevékenységüket,biztat, dicsér, elismer, segít, ha szükséges. Kérésre bekapcsolódik,játszótárs lesz, ötleteivel gazdagítja a játékot. A bölcsődében atársakkal való együttjátszás nagy élményt nyújthat a gyermekekszámára. Az utánzó és szerepjátékhoz gazdagok a lehetőségeik:többféle játék áll a rendelkezésükre, illetve a hasonló korú társakállandó jelenléte módot ad a közös játszásra. A játékok és a szerepekmegosztásának gyakorlása elősegíti az együttműködés fejlődését.Az együttnevelésben a szülő ismeretét és szeretetét nyújtja gyermekeérzelmi és egyéni világáról, személyiségéről, míg a kisgyermeknevelőtapasztalatát, tudását. A gyermek fejlődése láttán érzett közös örömközelíti egymáshoz a családot és a bölcsődét. A családokkal közösprogramokat, nyílt napokat is szervezünk.Reméljük, ismertetőnkkel segítettünk dönteni. Amennyibenigénybe kívánja venni a bölcsődei ellátást, kérjük, keressebölcsődénket! A bölcsődevezető Horváthné Szabó Edit szívesen adfelvilágosítást valamennyi kérdésükre. telefon: 59/321-255, illetve 30/582-0572, e-mail: kjbolcsode@gmail.com

A Kisharang Óvoda dolgozói megrendülve olvasták január elején a kunmadarasióvoda vezetőjének felhívását, melyben az óvodájukat érintő tűzeset kapcsán atönkrement, megrongálódott eszközök, tárgyak és berendezések pótlásábankért segítséget. Mélyen átérezve nehéz helyzetüket, óvodánkban gyűjtést szerveztünk,melynek keretében szülői, lakossági és dolgozói segítséggel játékokat,könyveket, irodaszereket, különböző textíliákat, kézműves foglalkozásokhozszükséges eszközöket, beltéri falfestékeket, valamint pénzadományokatgyűjtöttünk. Nagy örömmel és elégedettséggel töltött el bennünket, hogyóvodánk érintettségén kívül is sok  jó érzésű ember jelentkezett, akik valamilyenformában segítséget nyújtottak a bajba jutott óvoda számára. Ezúton isszeretnénk köszönetünket kifejezni minden kisújszállási adakozó számára. Az összefogás eredményeképpen az összegyűjtött céladományokat JanónéRácz Ildikó óvodavezető és Bíróné Szíjjártó Anita óvodapedagógus február 3-ánszemélyesen adta át a Kunmadarasi Összevont Óvoda és Bölcsőde ManófalviTagóvoda részére, ahol az óvoda vezetője, Galiné Selyem Melinda hálás szívvelköszönte meg mindenki nevében a rengeteg támogatást és segítséget. 
A Kisharang Református Óvoda közössége                                                                                         

Janóné Rácz Ildikó óvodavezető, Galiné Selyem Melinda óvodavezető
és Bíróné Szíjjártó Anita óvodapedagógus
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Kedves Szülők!Az iskolakezdés szeptemberben mindenki számára izgalmas kezdetet jelent.  A gyermekek előtt kitárul az iskola kapuja, belépnek a betűk ésszámok birodalmába. Azért, hogy ez zökkenőmentesen történjen, márciustól kinyitjuk kapuinkat, lehetőséget biztosítunk Önök ésGyermekeik számára, hogy betekinthessenek munkánkba, megismerjék iskolánk életét, könnyebbé váljon a szeptemberi tanévkezdés.A foglalkozások helye: Szabadság tér 2. szám alatti iskolaépület.Ideje: 2022. március 10-től, csütörtökönként 1615 órától.

Foglakozásainkon találkozhatnak a leendő elsős tanító nénikkel.

A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskola Tagintézményénekminden pedagógusa sok szeretettel várja Önöket és Gyermeküket OvIskola foglalkozásaira!
Demeter Ildikó Jakobiczné Kovács Andrea Farkasné Szőke Katalin Kovács Sándorné

A kommunizmus áldozataira emlékeztünkA parlament közel két évtizede már, hogy február 25. napját akommunizmus áldozatainak emléknapjává nyilvánította.Városunk minden évben kezdeményez megemlékezéseketebből az alkalomból. Idén is az 1956-os emlékműnélgyülekeztünk, ahol Szilágyi Gábor elnök-lelkész imádságaután Erenszt Antal Pál tagintézmény-vezető emlékbeszédéthallhattuk. A megjelentek az elhelyezett koszorúkkal ésvirágokkal tisztelegtek a kommunizmus áldozatai előtt. Amegemlékezés e szavakkal zárult: „Hisszük, hogy minden, a
kommunizmus áldozatairól szóló közösségi megemlékezés és
minden gondolat, amely nem engedi feledni az áldozatok
emlékeit, hozzájárul ahhoz, hogy az egyén és a közösség
történelmi emlékezetében rögzüljön: a kommunizmus bűnei
sohasem ismétlődhetnek meg.”

(Szerk.)                                                          

Elsős tanító nénik az Arany-iskolában

dátum
program

gyerekeknek szülőknek

március 10. Indul a buli!Ismerkedés a Szabadság téri épülettel, iskolabejárásÉlőlények körülöttünk Kerekasztal szülőkkel, tanítónénikkel, iskolavezetésselmárcius 17. Robbantsuk fel az iskolát! kémiai kísérletek kicsiknekmárcius 24. Hittan foglalkozás
március 31. „Tábláról táblára” (ismerkedés az interaktívtáblával) Robotika az iskolában

április 7. Záróbuli – bábszakkör, táncház

Kecze István polgármester és
F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő

közösen helyezték el a megemlékezés koszorúját

Az 1956-os emlékműnél
Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezető

mondott emlékező beszédet
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Országos Református Földrajzi VersenyIdén 10. alkalommal rendezték meg Karcagon a Dr. Hajdú-MoharosJózsef Országos Református Földrajzi Tanulmányi Versenyt. Anagymúltú és rangos verseny az ország számos pontjáról gyűjti összea hasonló érdeklődésű, és kiválóan felkészült tanulókat.Intézményünkben, a Móricz Zsigmond Református Kollégiumbanmár hagyomány, hogy a földrajz tantárgyat kedvelő diákokizgalommal várják a januári írásbeli fordulót. A feladatok nagyonváltozatosak, a különbözőkorcsoportok diákjainak ter-mészetföldrajzi, társadalom-és gazdaságföldrajzi, bibliaikérdések mellett a versenynévadójának életrajzában isjártasnak kell lenniük.A szóbeli döntőbe korcso-portonként tíz diák juttovább. Aki oda bekerül, máreleve győztesnek mondhatjamagát. Iskolánk fiataljai a2015/2016-os tanévtől folya-matosan jelen vannak, dön-tősök, szép eredmények bir-tokában zárják a versenyt. A10. évforduló kapcsán úgy

érzem, mindenképp meg kell említeni a korábbi versenyek szereplőit,díjazottjait: Örmény László, Kovács József, Oláh István, Takács
László István, Vincze Tibor, Burai Szabolcs, Kugler Tamás.Közülük többen is ezt a tantárgyat választották egyetemitanulmányaik alapjául. Az idei verseny azért is volt különösen fontos, mert azt isbizonyíthattuk, hogy a hosszúra nyúlt online oktatás után ismotiválhatók a fiatalok ahagyományos tanulási formák-ra és a versenyzésre. Hárommóriczos tanuló vett részt afebruár 19-i döntőn, ahol akövetkező eredményeket értékel: II. kategóriában Jakobicz

Anna (9GA) 4., Kocsis
Marietta (9GB) 5., IV. kate-góriában Kovács Benjámin
Dávid (11GA) 8. helyezett lett. Minden volt és jelenlegi ver-senyzőnek szeretettel gratu-lálunk, további szép sikereketkívánunk!

Szilágyi Gábor Miklósné
szaktanár

Az ELT Hungary által szervezett On-Lion kétfordulós országos nyelviversenyen az alábbi tanulók értek el szép helyezéseket:
4. évfolyamErneszt Lídia (4. a) országos 1. és megyei 1.Majláth Zsombor (4. a) országos 1. és megyei 1.Szalay Luca Marianna (4. a)   országos 1. és megyei 1.Vígh Szabolcs (4. c ) országos 1. és megyei 1.Cs. Nagy Petra (4. a ) országos 2. és megyei 2.Varga Ella (4. c ) országos 2. és megyei 2.Víg László (4. c ) országos 2. és megyei 2.
5. évfolyamPabar Tamás (5. a) országos 9. és megyei 7.
6. évfolyamBíró Tímea (6. b) országos 9. és megyei 7.Ficzere Noémi (6. b) országos 9. és megyei 7.Kurucz István (6. b) országos 9. és megyei 7.Tóth Réka Regina (6. c) országos 9. és megyei 7.Felkészítő tanáraik: Barabás Marianna és Posztós Laura.Kasza Hunor a Jane Haining Kárpát-medencei Angol Nyelvi
Verseny országos döntőjébe jutott 8. évfolyamon, a reformátusiskolák kategóriában. A döntő májusban kerül megrendezésre.Felkészítő pedagógus: Nagy Lajos.A ceglédi idegen nyelvi verseny döntőjébe továbbjutott tanulóinknévsora: Tóth Réka Regina (6. c) - angol, Magony Zina (6. a) – német,

Szarvák Veron (6. b) – német, Ressinka Edit (8. a) – német. A döntőmárcius 28-án lesz. Felkészítő pedagógusok: Barabás Marianna,Pillmann-Süveges Beáta, Szarvákné Kelemen Dóra.2022. február 10-én került sor a NABOK Illéssy Sándor Technikum ésSzakképző Iskola Tagintézményében a már hagyománynak számító
Regionális idegen nyelvi versmondó versenyre. Idén öt településnyolc általános iskolájának diákjai versengtek. Verset mondani nemkönnyű, főleg nem valamilyen idegen nyelven. A költemény soraitnemcsak memorizálni kell, hanem bátran kiállni a zsűri és ahallgatóság elé, és előadni azt.
Eredményeink angol nyelvből: Szalai Balázs (2. o.) I. helyezett,Erneszt Lídia (4. o.) II. helyezett, Tóth Réka Regina (6. o.) II. helyezett,Furkó Levente (7. o.) különdíjas. 
Eredményeink németből: Kádár Gusztáv (5. o.) különdíjas, SzarvákVeron Réka (6. o.) I. helyezett, Kovács Károly (7. o.) II. helyezett, PappNóra Kitti (8. o.) II. helyezett lett.
A gyerekeket felkészítették: angol nyelvből Barabás Marianna,Német Marianna és Posztós Laura; német nyelvből Pillmann-SüvegesBeáta és Szarvákné Kelemen Dóra.Gratulálunk minden diákunknak és felkészítőiknek! Gratulálunkdiákjaink szép eredményéhez, a következő évi megmérettetésrehasonló sikereket kívánunk!

A nyelvi munkaközösség tagjai

Kocsis Marietta (9GB), Kovács Benjámin Dávid (11GA)
és Jakobicz Anna (9GA)

Aranyos sikerek angolból és németből
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CURIE 2021/22 Egyéb versenyeredmények
az alsó tagozaton

Kossuth-suli ének-zenei tehetségeink sikerei

2022. február 18-án a Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi döntőjénvettek részt tanulóink. Az idei tanévben, a járványhelyzetre való tekintettel mindentanuló saját iskolájában oldotta meg a feladatlapot. A verseny témája volt a
Klímaváltozás, hulladékok és az élővizek kapcsolata és az Őrségi Nemzeti Parkra jellemző
természeti és kulturális értékek. A döntőre más megye csapataival együtt, a 3 főscsapatokat három levelezős forduló eredményei alapján hívták be. Itt a következőeredményeket érték el tanulóink, akik közül a dobogósok reménykedhetnek azországos döntőn való részvételben.
Curie Környezetvédelmi Verseny területi döntő eredményei 
5-6. osztály:Monoki Csenge Dóra, Magony Zina, Szél Hanna Olimpia (6. o.) I. helyezés; Kádár Gusztáv,Szőllősi Anna, Orosz Márta (5. o.); II. helyezés Duli Angelika, Szarvák Veron Réka, TóthFruzsina (6. o.); III. helyezés Kis Lara Tamara, Horváth Milán, Török János (5. o.); IV.helyezés Mészáros Lili, Mihácsi Amina, Váradi-Szabó Zétény (6. o.) V. helyezés.Felkészítő pedagógus: Csatáriné Kovács Mária.
Curie Környezetvédelmi Verseny területi döntő eredményei
7-8 osztály:Papp Nóra Kitti, Puzsoma Zsanett, Bognár Csenge (8. o.) I. helyezésLukovszki Bori,Szokai Tímea,Mészáros Anna (8. o.) II. helyezésKása Ákos, Kui Sámuel, Tóth Bence Gyula (7. o.) III. helyezésBaráth Noémi,Papp Villő Bianka (7. o.) IV. helyezésKovács Károly,Váradi-Szabó Gábor, Losonczi Márk (7. o) V. helyezésOláh Réka, Vatai Vivien, Veres Ágota Gyöngy (8. o.) V. helyezésSzűcs Zsigmond, Varga Zoltán, Oros János (7. o.) VIII. helyezésFelkészítő pedagógus: Miltényi KatalinGratulálunk diákjaink szép eredményéhez, a következő évi megmérettetésre hasonlósikereket kívánunk!

Csatáriné Kovács Mária és Miltényi Katalin

Majláth Réka (2. c) "Jézus élete" Kárpát-medencei
rajzpályázaton kiemelkedően teljesített, alkotásakiállításra került. Felkészítő pedagógus: Virág Noémi
Nagy Borbála (2. b) a Bán Zsigmond ReformátusKét Tanítási Nyelvű Általános Iskola, AlapfokúMűvészeti Iskola és Óvoda által meghirdetett VIII.Szépírás versenyen III. helyezést ért el. Felkészítőpedagógus: Demeter Ildikó.
Kurucz Virág Anita a Diákolimpián megyei VII.helyezést ért el, az országos tornaversenyenországos I. helyezést. Felkészítő pedagógus: KissJános.
Pataki Ákos Kristóf a Nemzetközi úszóversenyennemzetközi VII. helyezést, az Úszó Diákolimpián – 50m mellúszás megyei V. helyezést, az ÚszóDiákolimpián – 50 m gyorsúszás megyei V. helyezéstért el. Felkészítője: Csipes Andor edző.
Mikola Dóra, Kása Nóra, Tóth Fruzsina, Somogyi
Janka, Szokai Tímea a XI. Látványtánc Európabajnokság I. helyezettjei lettek. Felkészítő: SzabóLászlóné.Gratulálunk az elért szép eredményekhez!

A tagintézmény vezetése

2022. február 18-án került meg-rendezésre digitális formában a MegyeiTársaséneklő Verseny. Iskolánk tanulóiközül 14 felsőtagozatos diákot ké-szítettem fel duett kategóriában. KodályZoltán Biciniumaiból válogattunkműveket, illetve Bárdos Lajos, SzőnyiErzsébet mellett Franz Schubert Ötduettjéből is adtunk elő dalokat. Nemvolt egyszerű a felkészülés a betegségekés a digitális oktatás miatt, nagyon kevésidő jutott a gyakorlásra. Viszont a zeneitehetségek gyorsan és könnyen tanultáka nehéz dallamokat, az összeénekléspedig kellemes szórakozás volt agyerekeknek. Élvezték az együtt éneklésharmóniáit és a videófelvételekkészítését.Az eredményeik a következők lettek: Ratkai Rita és Pásztor-Vancsó Viktor KIEMELT ARANY minősítés kapott, ezzel a szolnoki POKdíjkiosztó gálájára kaptak meghívást, ahol elő kell majd adni a duettjüket. További sikerek: Hajós Alex és Varga Zoárd ARANY minősítést, NagyHanna Bíborka és Péter Petra ARANY minősítést, Ratkai Nóra és Ratkai Rita ARANY minősítést, Hajós Alex és Nagy Ádám EZÜST minősítést,Ozsváth Petra és Ratkai Nóra EZÜST minősítést, Mikes Kiara és Kittlinger Aisa EZÜST minősítést, Deres Gréta és Végh Hanna EZÜST minősítéstértek el. Csoportban is neveztünk, a Hanga kamarakórus EZÜST minősítés ért el.Újabb lelkesedéssel készülünk a következő megmérettetésre, egy budapesti Ki mit tud?-ra, ahol könnyedebb zenei műfajban is kipróbáljákmagukat tehetséges diákjaim. 
Janó Valéria ének-zene tehetségfejlesztő tanár

Hanga kamarakórus
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Szeretettel várjuk az első osztályba készülő gyermekeket a Nagykun Baptista
Oktatási Központ Kossuth Tagintézményébe a 2022/23-as tanévben! 

„… én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire,
amit nem tud, és nagyobb jótétemény sem.” – Móricz Zsigmond –

Tisztelt Szülők! Kedves Édesanyák, Édesapák, Nagyszülők!Szeretettel Üdvözlöm Önt! Örülünk és egyben megtisztelő számunkra, hogy gyermeke iskoláztatásával kapcsolatban figyelme intézményünkfelé irányul. Iskolánkban hivatásként tekintünk a tanításra. Hiszünk a másképp gondolkodásban. Hisszük, hogy minden gyermeknek vantalentuma. Hiszünk a tiszteletben, az együttműködésben, a szívességben, a felelősségben, az udvariasságban, a békesség és a szereteterejében. Hisszük, hogy a gyermek érték. Tudjuk, hogy ŐK a jövő.1.c osztály osztályfőnöke: Győriné Tóth Edina1.e osztály osztályfőnöke: Bocskai-Fehér IvettEngedjék meg, hogy a két leendő első osztályos tanító néni bemutatkozzon!     
Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes

Bővebb információt osztályaink profiljáról iskolánk honlapján olvashat: https://kossuth-lajos.baptistaoktatas.hu/

Rendezvényeinkről, szakköreinkről és egyéb programjainkról intézményünk Facebook oldalán tájékozódhat:
https://www.facebook.com/KossuthSuli

Hétvégenként online felületen „Mese percek” élőben: https://www.facebook.com/groups/241741950343754

További elérhetőségeink: Földesné Keresztes Mariann: 06-70/341-2857
Reich Henrietta: 06-20/478-4472

Iskola: 59/321-312
e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu

Bocskai-Fehér Ivett vagyok, énmagam is a Kossuth-iskola egykoritanulója. Már az általános iskolaévei alatt elterveztem, hogypedagógus szeretnék lenni,gyerekekkel akarok foglalkozni.Döntésemet az akkori tanító nénikhatására hoztam meg akésőbbiekben.2015-ben szereztem meg adiplomámat a SzegediTudományegyetem Juhász GyulaPedagógusképző karán. Tanító-természetismeret szakos tanárlettem. Jelenleg első osztálybanének-zenét, 3. évfolyamon rajz éstechnika, felső tagozaton természetismeret tantárgyakat tanítok ésemellett  napközis nevelő vagyok az 1.e osztályban.Munkám során fontosnak tartom az ismeretek átadásán túl,  agyerekek szociális kompetenciáinak fejlesztését, amely a későbbiéletükben való boldoguláshoz  elengedhetetlen lesz. Továbbáfontosnak tartom, hogy a gyerekek képesek legyenek együtt dolgozni,együttműködni, segíteni egymást a tanórákon és azon kívül is. Ebbena nézetben alkalmazok munkám során a tanulók fejlettségi szintjénekmegfelelő kooperatív technikákat. Így sokszor játékosabb módonsajátíthatják el a tananyagot, egymást biztatva, segítve juthatnakelőrébb az ismeretekben. Az elméleti oktatás mellett véleményemszerint a sport is nagyon fontos a gyerekek életében, hiszen kitartásranevel, növeli az akaraterőt, emellett a csapatmunka is szerepet kap,ezzel is erősítve az érzést, hogy egymásért is felelősek vagyunk, együttis érhetünk el szép eredményeket. Bízom benne, hogy munkám soránsok közös élményben lesz részünk a gyerekekkel.Szeptembertől szeretettel várom a kis elsősöket az osztályomba!

Győriné Tóth Edina vagyok.Pályámat óvónőként kezdtem aSásastó Óvodában, majd azecsegfalvi általános iskolábantanítottam több mint 20 évig.Ötödik éve dolgozom a Kossuth-iskolában. Tanítottam már kis- ésnagyfelmenő rendszerben,összevont osztályokban, rajz szakostanárként felső tagozaton, de hiábaa sok éves tapasztalat,  első osztálytkezdeni mindig igazi kihívás,élmény, izgalom. Öröm ésmegtiszteltetés számomra ősszelújra első osztályos tanító nénineklenni. Minden gyermek egycsiszolatlan gyémánt, s az én feladatom megtalálni azt ki mibentehetséges. Valaki szépen olvas majd, valaki kiválóan számol, másgyermek ügyes lesz a mozgásban, a rajzban vagy az éneklésben. Lesz,aki mindig segít másoknak és hasznos tagja lesz a közösségnek. Fontos,hogy minden gyermek felfedezze magában az igazi értékeket, barátokatszerezzen. Tanóráimon törekszem az oldott, barátságos légkörmegteremtésére, ahol szabad hibázni, hiszen az is a tanulási folyamatrésze. Igyekszem jókedvvel, játékosan, tevékenykedtetve átadni azismereteket. Fontosnak tartom, hogy a gyermekek tudás iránti vágyabelső igénnyé váljon, szeressenek tanulni. Hiszem, hogy szeretettel,elfogadással és támogatással minden gyermeknek szárnyakat lehetadni. Ehhez azonban elengedhetetlen a szülői támogatás. Célom, hogy agyerekek jól érezzék magukat az osztályukban, az iskolájukban, pozitívélményekkel gyarapodó tudással menjenek haza nap, mint nap.A következő tanév szeptemberében nagy szeretettel várom az új, kiselsőseimet és már tudom, milyen nehéz lesz négy év múlva elengedniőket! 
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Télűzés, farsang és kiváló versenyeredmények a KossuthbanSzokásunkat nem megszakítva a kis ovisok ismét részt vettek azIskolanyitogató foglalkozásokon iskolánkban. A Papi LajosAlkotóházban Kiss Anita pedagógus vezetésével a kézművestevékenységet kedvelő gyerekek pingvint készítettek. Akésőbbiekben készültek farsangi szemüvegek, bohócok, voltpuzzlejáték, arcfestés és tánc Edina és Anett nénivel. Vidám móka éskacagás keretében telt az idő. Aki mozgásra vágyott asportfoglalkozásokon az akadálypályákon próbálta ki vagyfejlesztette ügyességét. Emellett a célbadobásé és az ügyességijátékoké volt a főszerep.A leendő elsős tanító nénik, Edina és Ivett néni farsangi mulatságravoltak hivatalosak a Sásastó úti, a Petőfi és a Pitypang Óvodába,ahova a gyerekek örömére, a farsangra hangolódva jelmezbenérkeztek a pedagógusok, akik együtt keringőztek a kanállal, atündérrel és még sok apró jelmezbe öltözött mosolygós gyermekkel.Ezúton is nagyon szépen köszönjük a meghívást!

Iskolánk alsótagozatos gyermekei is nagyon várták már azosztályfarsangok időpontját, melyre 2022. február 18-án került sor.Szólt a zene, járták a kacsatáncot, ropták a csárdást, volttombolahúzás és nem utolsó sorban minden osztály kapott finomtortát. „A jelmezbálban az a legjobb, hogy az ember kibújhatik a saját
bőréből, hogy más lehet, tökéletesen más, mint aki a valóságban. (...)
Hogy az ember néhány óráig azt játszhatja, hogy megváltozott,
elvarázsolták, idegen és ismeretlen lett hirtelen." (Szabó Magda). Amosolygós gyermekarcok mindent elárultak. Köszönet a DÖK-nek aszervezésért és hálás köszönet a tanító néniknek, akik a gyerekeknapját széppé és élményekkel telivé varázsolták!2022. február 10-én rendezték meg a Nagykun Baptista OktatásiKözpont Illéssy SándorTechnikum és Szakképző IskolaTagintézménye által rendezettRegionális idegennyelviversmondó versenyt, amelyen azalsó tagozatot német nyelvből FileJosephine 1.e és File Beatrice 2.cosztályos tanulók képviselték.Eredményhirdetéskor Josephineaz első, Beatrice a második helyenvégzett. Felkészítő tanító néni:Solymosy Mariann. Szívbőlgratulálunk és további sikereketkívánunk!Az Inversedance Társulat táncszínházi előadásaira mostanábannagyon nehéz jegyet szerezni, ám a nemrég meghirdetett 2022.február 13. (vasárnap) 11.00 órai Rumini előadásra mi szereztünk éstizenegyen el is utaztunk Budapestre. Fantasztikus jelmezekben,

mozgó háttér előtt, könnyen követhető táncos előadásbanelevenedtek meg Rumini kalandjai. A narrátor a Hétágú Szigony
kocsmárosa volt.Iskolánk felső tagozatos diákjai a Lázár Ervin Program keretén belül2022. február 15-én Törökszentmiklóson jártak. Az Ipolyi ArnoldMűvelődési Központban megtartott Magyarnak lenni című előadásttekintették meg. 2022. február 15-én rendezték meg Jászberényben a III.korcsoportos lány röplabda diákolimpia körzeti döntőjét, mely ismétsikert hozott a Kossuthban. Iskolánkat Oláh Lili Hanna 4.c, BudaiLeila 6.c, Nagy Lili 6.c és Háló Fruzsina 7.b osztályos tanulókképviselték. Diákjaink III. helyezést értek el, edzőjük, felkészítőjük:Patkó Richárd testnevelő. Eredményükhöz szívből gratulálunk éstovábbi sikereket kívánunk!

2022. február 19-én került megrendezésre az V. Farsangi Kupaminősítő táncverseny Martfűn, ahol iskolánk több diákja is részt vett.A szorgalmas munkának és a kitartásnak meglett az eredménye: 1arany, 3 ezüst és 1 bronzminősítéssel tért haza a tagozat. 4 csoportosés egy szóló produkció került a színpadra. A verseny résztvevői:Berta Flóra Anikó 1.e, Tóth Zoé 1.e, Oláh Dorina Izabella 3.c, SzabóMira Hanga 4.c, Füleki Fruzsina, Monoki Anna. Felkészítő tanárok:Kerekes Petra és Zsolnai Virág. 

A helyezetteknek szívből gratulálunk és további sikereket kívánunk!
„… mert Kossuthosnak lenni jó!”

Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes
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Illéssys hírek
TortaversenyA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által első ízbenmeghirdetett tortaversenyen, amelyen a megye legszebb tortájátkeresték, iskolánk 10. A osztályos tanulója, Takács Evelin is részt vettaz amatőr, normál torta kategóriában. Bár helyezést nem ért el aMálnás-Mákos-Túrós Bomba elnevezésű tortájával, tapasztalatokat ésmotivációt nyert a következő versenyéhez, a Pelikán Kupához.

Színházra hangolva

A NYELV-SZÍN-TÉR Anyanyelvápoló tehetségműhelyünkszervezésében 20 diákunk látogatott el február 6-án Budapestre, aBajor Gizi Színészmúzeumba. A Kulisszák között című állandókiállításon alkalmuk nyílt belekukkantani a sajátos színházialkotófolyamat egyes állomásaiba a műsor tervezésétől azelőadásokat közvetlenül megelőző előkészületekig, mint pl. aszínészek sminkelése vagy jelmezekbe öltözése. E ráhangolódás utándélután egy igazi színházi program következett: a Jézus KrisztusSzupersztár című rockopera megtekintése a Madách Színházban.A digitális világból kilépő diákjainknak felejthetetlen élményt nyújtottélőben látni ezt a mára legendássá vált előadást. 

Idegen nyelvi versmondó versenyAz első ízben 2016-ban megrendezett, majd egyre népszerűbbé válóidegen nyelvi versmondó versenyünkre idén öt település(Fegyvernek, Kisújszállás, Kunhegyes, Törökszentmiklós, Túrkeve)hét általános iskolájából fogadtuk azokat a vállalkozó szelleműdiákokat, akik angol vagy német nyelven készültek nyelvtudásuk éselőadókészségük bemutatására. Elismerés illeti a tehetséges ifjakat ésa felkészítő tanáraikat is.

Szép eredmények KarcagrólKolbászízesítő versenyen vett részt az Illéssy-középiskola február26-án Karcagon. Kis csapatunk – akik egyedüli iskolás versenyzőkvoltak – lelkesen, profikat is meghazudtoló módon dolgozott össze,megmutatva, hogy a jó hangulat, a tankonyhai felkészülés és acsapatmunka sikeressé teheti őket a gasztronómia eme ágában is. 

A különdíjat érdemlő csapat tagjai: Gajdácsi Tímea, Kada
Alexandra, Karkusz Noémi és Fehér Imre (9. A osztály). A csapatkapitánya az osztályfőnök, Hajdu-Ráfis Tamás tanár úr volt.Munkájukat Bottlik Imréné, Keserűné Ébner Tünde tanárnők, SzabóIstván tanár úr, s Borók Viktória tanulónk is lelkesen segítette. A versenyt meglátogató és szigorú „belső zsűri” – Toldi Attila igazgató,Horváth Ferenc mesterszakács és Keserű Sándor tanár úr – akülöndíjat meghaladó értékelést adott: a nap legfinomabb,legnagyobb ízélményt adó kolbászát az illéssys diákoknál ették. Az egész napos program része volt a házi kelt tésztás süteményekversenyének eredményhirdetéseis, melyre Mátyus Boglárka 10.A osztályos diákunk nevezett be.A kelt tésztából sütött kalácsbafeltálalt „sámán papucsa” bronz

minősítést és különdíjat kapott.Felkészítője Bottlik Imrénétanárnő volt. A legkülönlegesebbmódon bemutatott finomság nagyközönségsikert aratott.
Toldi Attila igazgató
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Illéssys hírek A NABOK Kossuth-gimnázium hírei

„Szép Magyar Beszéd” verseny

Aranyérmes súlyemelőkA Kisújszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület kötelékeinbelül több illéssys diák is edz és versenyez a súlyemelő szakágban.Közülük négyen legutóbb Békéscsabán mérették meg magukat BékésMegye Bajnokságán, méghozzá kiemelkedő sikerrel. Valamennyien –Daku Zoltán, Kémeri Mihány, Kun Nándor, Szilágyi Patrik –aranyéremmel térhettek haza. Gratulálunk nekik és felkészítőedzőjüknek, Szabolcsi Károlynak!
Gyűjtés az ukrajnai menekülteknekAz Ukrajnában kialakult háborús helyzet miatt folyamatosan érkeznekmenekültek, többségükben nők és gyermekek. Mi, az Illéssy-középiskola dolgozói kötelességünknek érezzük, hogy segítsünk anehéz helyzetben lévő embereken, ezért iskolánkban gyűjtőpontothoztunk létre az Arany János utca 1/A szám alatti épületünkben, ahola felajánlásokat hétfőtől péntekig 7.00-17.00 óra között fogadjuk.Amire nagy szükség van: készételek (zacskós levesek), hús- vagykészétel konzervek, tészta, tisztálkodószerek, hálózsák, takaró,pelenka, gyertya. Adományukat az iskola portáján adhatják le. Kérem,támogassa Ön is a munkánkat! 

Toldi Attila igazgató

Farsangi hétEgy egész hetes programmal búcsúztatta a telet a Kossuth-gimi. Adiákönkormányzat jelmezversenyt hirdetett – minden nap más-mástematika alapján kellett beöltözni. Emellett a nagyszünetekben,valamint csütörtökön délután vetélkedőkkel, játékos feladatokkal ésprogramokkal készültek a gimnazistáknak. Ezúton is köszönjük aszervezők munkáját!
Versenysikereink

Kossuth-gimis a kupagyőztes robotika csapatbanNemrég Budapesten rendezték meg a Magyar Ifjúsági Robot Kupát. Akorábban már több sikert elérő ifj. Abán Csaba és Parilla Anna csapataa kossuthos Cs. Kiss Zsófia Pannával egészült ki, s az U19-es, haladószintű versenyen magabiztos teljesítménnyel megszerezték a magyarbajnoki címet. Mivel ez a megmérettetés a 2022-es portugáliai juniorEurópa-bajnokság, valamint a thaiföldi világbajnokság kvalifikációsversenye is volt, így a csapat hamarosan két rangos nemzetköziversenyen is részt vehet majd. Ezúton is gratulálunk a fiataloknak,illetve felkészítőjüknek, Abán Csabának is. 
Döntősök a kossuthosok a Kárpát-medencei versenyenA Hunyadiak kora Kárpát-medencei történelem versenyengimnáziumunkból Czeglédi Zétény, Kozma Nadin és Molnár Vanda 10.g. osztályos tanulók a második fordulóban is nagyszerű eredménytértek el. Az első két forduló összesített eredménye alapján a versenyenrészt vevő 150 tanulóból Zétény a 11., míg Nadin a 12. helyen áll, ígybejutottak a szóbeli döntőbe, ahová csak az első tizenöt legjobberedményt elérő diák kapott meghívást. Vanda is nagyon szépteljesítményt nyújtott, a 150 tanuló között a 27. helyen zárta amegmérettetést. A felkészítő tanár Szidey István volt. Diákjainknak azelért nagyszerű eredményhez szívből gratulálunk, és eredményesfelkészülést kívánunk a döntőre!

Matematikai tehetségműhelyGimnáziumunkban szeptember óta matematika tehetségműhely isműködik, Ernesztné Sebők Beáta tanárnő vezetésével. Ebben az évbenkülönleges egyenletek megoldásával foglalkozunk. Ehhez atematikához versenyt is választottunk. Öt tanulónk nevezett be aSziporka VIII. Országos Egyenletmegoldó Matematika Versenyre,melynek célja a tehetséggondozás, a matematikai logika, és az önállófeladatmegoldó képesség fejlesztése. Két sikeres fordulón túljutvanagy izgalommal várjuk a harmadik fordulót, melynek sikeresteljesítése esetén tanulóink meghívást nyerhetnek az országosdöntőre.
Ratkai Rita 1. helyezett

Karcagon rendezték meg 2022. február 10-én a „Szép Magyar Beszéd”verseny kerületi fordulóját. A Nagykun Baptista Oktatási KözpontotNagy Hanna Bíborka 5. osztályos, Melnikoff Levente 6. osztályos,Pásztor-Vancsó Viktor 7. osztályos és Ratkai Rita 8. osztályos tanulókképviselték. A 7-8. osztályosok versenyében Ratkai Rita 1. helyezéstért el, így részt vesz a kisújszállási regionális fordulóban 2022. március25-27-én. Pásztor-Vancsó Viktor 3. helyezett lett. Felkészítő tanárukTóth Csilla. Gratulálunk mindenkinek!

Pásztor-Vancsó Viktor 3. helyezett



14. oldal Kisbíró 2022. március 5.

A KISÚJSZÁLLÁSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMAJÁNLATABővebb információ előadásokról, moziról, jegyrendelés: tel.: 59/328-083, 30/376-0220, vigadokisuj.hu, facebook.com/vigadokisuj, facebook.com/vigadomozi2022. március 9. szerda 19 óra Vigadó

DUMASZÍNHÁZ
KŐHALMI ZOLTÁN önálló estje

Már az ősember is mesélt történeteket a tűz mellett ülve a barlangban.
Az élmény azóta is az ösztöneinkben van, de ötezer évvel ezelőtt nem
lett volna ennyire komfortos az élmény. Kőhalmi Zoltán önálló estjén a
nézők székeken ülhetnek, van ajtó és nem mamutagyarral kell fizetni.
Mi történt azóta a történetekkel? Mit keres a palotás az iskolai Pán
Péter musicalben? Milyen messziről látszik az Üveghegy? Melyik a világ
legfélelmetesebb filmje, és miért nem felejti el soha az, aki nem látta?
Ebből az előadásból minden kiderül, történjen bármi.Belépő: online vásárolható.2022. március 11. péntek 18 óra Vigadó

NŐNAPI OPERETT- és OPERAGÁLAIVÁN ILDIKÓ, HRUBY EDIT és növendékeik hangversenyeKözreműködnek: Bede Blanka, Csejtei-Varga Júlia,Sándor Eszter, Szilágyi Szilvia, Takács LillaA hangverseny a Térzene Program keretében valósul meg.A belépés díjtalan, helyre szóló belépő kapható a Vigadóban. 2022. március 17. csütörtök 11 óra Filharmónia Ifjúsági Bérlet II. 
OPERAKOMMANDÓ 2022. március 18. péntek 17 óra Vigadó 

TÓTH IMRE fotóművész kiállításának megnyitója –a Kossuth Fotóklub programja 2022. március 18-tól minden pénteken,egészen június 24-ig
TÉRZENE Albinoni Kamarazenekar, Szimfonik Harsona Együttes, SzivárványCiterazenekar, Class Folk Jazz, Bordó Sárkány Régizene Rend, CSIMIFúvószenekara, ’48-as Olvasókör népdalkörei, BAMI népi ének szaka,Debreceni Szaxofonegyüttes, Phoenix Vegyeskar, VárosiVonószenekar, Zűrös Banda, Resonare Duo

Március 18. péntek 18 óra Zenepavilon(rossz idő esetén Művelődési ház – Deák F. u. 6.)
A DEBRECEN SZAXOFONEGYÜTTES műsoraTagja a kisújszállási Szász Zsófia

Március 25. péntek 18 óra Zenepavilon(rossz idő esetén Művelődési ház – Deák F. u. 6.)A SZIVÁRVÁNY CITERAZENEKAR (Mezőtúr) műsora
Április 1. péntek 18 óra ZenepavilonÚjra Kisújszálláson a SZIMFONIK HARSONA EGYÜTTES

Április 8. péntek 18 óra Zenepavilon
ZŰRÖS BANDAmagyar és balkáni zenei hagyományokösszekapcsolva a modern tánczenével

Április 22. péntek 18 óra Zenepavilon
BORDÓ SÁRKÁNY koncerttáncra perdítő, dinamikus középkori világzene

2022. március 19. Vigadó
KOWALSKY MEG A VEGA koncertültetett nézőtérrel Belépőjegy csak online: 

https://tixa.hu/KmaV_20220319_KisujszallasKapunyitás: 19.00 óra Kowalsky meg a Vega: 20.30 óra 2022. március 30. szerda 19 óra Vigadó
SZEXPEDÍCIÓ vígjáték 

A Szexpedíció egy tabutémát feszegető vígjáték

Mi történik, ha egy amúgy jól működő kapcsolatból eltűnik a szex? Vége
lesz vagy még megmenthető? A női lapok tanúsága szerint rengeteg
hosszabb ideje együtt élő pár/házaspár küzd ezzel a problémával, de
ezek a párok annyira kínosnak érzik a dolgot, hogy még egymással se
beszélnek róla, nemhogy tegyenek is valamit a helyzet
megváltoztatásáért. Hacsak egyikük nem veszi a bátorságot és
kapcsolatmentő szexterápiára hívja párját egy szállodai szobába....Szereplők: Hegyi Barbara, Seres ZoltánBelépő: 3500 Ft, amely kapható a Vigadóban2022. április 20.  szerda 19 óra Vigadó 

URBAN VERBUNK: RÓZSA STORYAz előadás a Déryné Program hozzájárulásával valósul meg.Az új magyar táncstílust képviselő Urban Verbunkegyedülálló módon eleveníti mega betyárkirály, Rózsa Sándor történetét.Helyre szóló belépő: jelképes 200 Ft, amely kapható a Vigadóban 2022. április 29. péntek 18 óra Vigadó 
Huszka Jenő-Martos Ferenc: LILI BÁRÓNŐA Pesti Művész Színház operett előadása.Belépő: 2900 és 3300 Ft

2022. április 1. 16 óra
Paszternák Attiláné festmény-kiállításának megnyitójaa Galéria Könyvtárban

2022. április 4. 15 óraA Magyar Kultúra Napja alkalmából hirdetett
Versíró verseny középiskolások részére eredményhirdetése

2022. április 4-7.
Költészet napi versmondó versenyekÁprilis 4. 15.30:   középiskolás, felnőtt kategóriaÁprilis 5. 15.00:   1-2. osztályosokÁprilis 6. 15.00:   3-4. osztályosokÁprilis 7. 10.00:   óvodásokÁprilis 7. 15.00:   felső tagozatosokRendezvényeinkre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!

Arany János Városi Könyvtár

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

KÉZMŰVES- ÉS KISTERMELŐI VÁSÁRUNKezentúl minden hónap második szombatján megrendezésrekerül a Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben! Kézműves vásárunkon számosínycsiklandozó finomság várja a résztvevőket:kézműves csokoládék, mézeskalácsok, mézes puszedlik,édes és sós sütemények, zöldségkrémek, szörpök,lekvárok, mézek, gyógynövény teákMindezek mellett rengeteg meseszép ajándéktárgyat ismegvásárolhatnak Vendégeink! Látogasson el Kisújszállásra március 12-én, szombaton,vegyen részt családjával Kézműves és Kistermelői Vásárunkonés ismerje meg a termelők egyedülálló termékeit.
GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA IS
VÁLTOZATLANUL VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbi szolgáltatásaival,kezeléseivel várja pácienseit:

1. Szakrendelések

2. Fürdőgyógyászati kezelésekkádfürdő, medencefürdő, súlyfürdő(megtartva a betegek közötti 1,5 m távolságot),szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs,víz alatti csoportos gyógytorna (maximum 9 fő/alkalom), orvosi gyógymasszázs, iszappakolás, komplexfürdőgyógyászati ellátás, 18 év alatti csoportos gyógyúszás
3. Fizikoterápiás kezelésekelektroterápiás kezelések, ultrahangkezelések,mágnesterápia, nyirokmasszázs,szárazföldi csoportos (max. 9 fő/alkalom)és egyéni gyógytorna, lökéshullám-terápia

4. Wellness masszázs

A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉSEINEK IDŐPONTJA
2022 márciusában

Dr. Gyányi Margit fizioterápiás orvosminden héten hétfőn, kedden és szerdán6:30-tól 12:30-ig rendel. 
Dr. Kiss Egon ultrahang diagnosztikai rendelése2022. március 7. 

Dr. Nádas Katalin reumatológus fizioterápiás szakrendelése:2022. március 25.
A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása: hétköznapokon 7:30 - 16:00

TB-pénztár nyitva tartása:hétköznapokon 7:30 - 15:30Időpontkérés szakrendeléseinkre KIZÁRÓLAG telefonon(59/887-712) lehetséges az alábbi időpontokban:hétfő-kedd-szerda és péntek: 8-11 óra között,csütörtök: 13-15 óra között.Kezelések időpont egyeztetéséért hívja pénztárunkat(59/887-711) hétköznapokon 7:30-15:30 között!Ne feledjék, a Kumánia Gyógyászatántovábbra is kötelező a maszk használata! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Kumánia... többet rejt, mint gondolná! 

Elérhetőségeink:5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 8-12.   tel.: 59/887-711e-mail: kumania@kumania.huweb: www.kumania.hu

Március 10. csütörtök 18.30
KATONADOLOGamerikai film (12) Március 12.szombat 14:00
PIRULA PANDAamerikaianimációsfilm (6)  Március 12.szombat 16:30
KATONADOLOGamerikaifilm (12) 

Március 12.szombat 19:00
UNCHARTEDamerikai akciófilm,kalandfilm (12)Március 16.szerda 18.30 

Vigadó Filmklub:
PÁRHUZAMOS

ANYÁK spanyol film-dráma (16) Március 17.csütörtök 18.30
THE BATMANamerikai akciófilm,kalandfilm (16)

Március 18.péntek 16:30
PIRULA PANDA (6) Március 18.péntek 18:30

THE BATMANamerikai akciófilm,kalandfilm (16)Március 23.szerda 18.30
Vigadó Filmklub:

A VILÁG
LEGROSSZABB
EMBERE (16)norvég-francia-svéd-dán-amerikaivígjáték, filmdráma

Március 24.csütörtök 18:30  
THE BATMANamerikai akciófilm,kalandfilm (16)Március 31.csütörtök 18:30

A PROFESSZOR
ÉS AZ ŐRÜLTamerikai életrajzi-dráma (12)Április 1.péntek 18:30 

ÚT AZ OSCARIGspanyol vígjáték,filmdráma (16) 

Április 2.szombat 15:00
PIRULA
PANDAamerikaianimációsfilm (6)Április 2.szombat 18:00

KOPASZKUTYAdigitálisanrestaurálva, magyarzenésdráma (16) 

Márciustól ismét 
VIGADÓ

FILMKLUB szerdánkéntválogatott filmek,nemcsakínyenceknek
Belépő:1000 Ft/vetítés5 alkalomraszóló klubtagsági:4500 Ft10 alkalomraszóló klubtagsági:8000 Ft

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

A szerkesztőség címe: Polgármesteri Hivatal, 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1. Telefon: (59) 520-222 Telefax: (59) 321-139  Tördelés: Oláh Veronika
ISSN: 1416-2350 (Nyomtatott), HU ISSN 2060-7202 (Online) - Nyomdai munkák: KIS-ÚJ-LAP Kft., 5310 Kisújszállás, Munkácsy u. 8. Telefon: 06-20/458-6999

TTOOPPÁÁZZ
ÓÓRRAA--ÉÉKKSSZZEERR  SSZZAAKKÜÜZZLLEETT

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

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

Aranyékszerek, karikagyűrűk, 
órák nagy választéka

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

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

A Kisbíró tervezett következő száma 2022. április 9-én, szombaton
jelenik meg. Lapzárta 2022. 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: 2022. március 3.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

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

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit


