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KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

„A jövőért élünk”
(Gróf Széchenyi István)

Örömmel adok hírt Olvasóinknak a Kisbíró idei első számában
bemutatandó legújabb fejlesztéseinkről: bölcsőde és sportcsarnok
építéséről, valamint az egészségügyi és az orvosi ellátásban tervezett,
hosszabb távra vonatkozó elképzeléseinkről. 

Bölcsődét építünk a kisgyermekeknekTöbb év munkája van mögöttünk, ami eddig pályázatok, tervek,pénzügyi számítások formájában jelennek meg előttünk. Most végreminden fontos tényező összeállt, így elkezdhettük magát azépítkezést. A beruházás teljes költsége 602,4 millió Ft, ebből 520millió Ft pályázati támogatás, a többit önerőként biztosítjuk. Azépítésen túl a parkolók biztosítása, az udvarkialakítás, a kerítésépítésfeladatai is beletartoznak a projektbe. A kivitelező a NÉPSZER KFT.,akivel a korábbiakban is volt már közös munkánk.  Az új bölcsőde építésének terület-előkészítési munkálatai után,
2021. január 21-én megtörtént a munkaterület átadása, így azépítési munkálatok is megkezdődtek. A beruházás várhatóan 2022tavaszára fejeződik be. Majd a bútorok, berendezések beszerzésétkövetően vehetik birtokba a kisgyermekek és a szakképzettmunkatársak a mai igényeket kielégítő, modern kialakítású, mindenEU-szabványnak megfelelő, új bölcsődét, annak 4 csoportszobáját,
egyben 52 férőhelyét. A bölcsődéhez nagyméretű, felszereltjátszóudvar és saját főzőkonyha is épül majd, ahol a gyermekekigényeinek megfelelő, egészséges, tápláló ételek készülhetnek majd.Az új bölcsőde építése a megnövekedett csoportszámnak és az újférőhelyeknek köszönhetően további munkahelyeket is teremt. Abölcsőde építésével felszabaduló épületeket várhatóan apartmanokcéljára hasznosíjuk.  

A bölcsőde átadásának határideje a tervek szerint 2022.
március 31. Mint azt többen látják az arra közlekedők, a Kossuth ésa Piac utcán a munkagépek már javában dolgoznak. A környékenlakóktól ezúton kérünk türelmet az építési munkálatokkal együtt járókényelmetlenségekért.  

Sportcsarnokot és uszodát tervezünk
a sportolni vágyóknakAmíg a bölcsőde építése folyamatosan zajlik, egy újabb álom vettekezdetét. Támogatást nyertünk ugyanis a kisújszállási

sportcsarnok és uszoda építéséhez szükséges tervek, valamint
tanulmányok elkészítésére, amelyekkel ez év végéig el kellkészülniük a tervezőknek. A Kormány a 2022. év elején dönt azépítéshez szükséges forrás biztosításáról. 

Hogy milyen is a megálmodott sportcsarnok és uszoda? A célunkegy komplex, több funkciós épület megvalósítása (szabványosküzdőtér, lelátó, színpad, kondi- és fitneszterem, uszoda, büfé,kiegészítő helyiségek stb.), amelyben egyaránt sportolhatnak diákokés felnőttek, alkalmas sportversenyekre helyi és környékbelirésztvevőkkel, de gondolhatunk akár nemzetközi versenyekre is, téliidőszakban pedig lehetőség lesz helyben, Kisújszálláson is az úszásra. A Kormány támogatta a sportcsarnok előkészítésének éstervezésének költségeit. Egy szakmai háttérintézmény, a BMSK Zrt.(Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és KözbeszerzésiZrt.: sportlétesítmények létrehozásával, üzemeltetésével, egyébberuházásokkal és közbeszerzésekkel foglalkozó cég) segíti afeladatok megvalósítását. Szakemberek szerint az új létesítmény
megújuló energiák hasznosításával működhet rentábilisan.A projekt helyszíne a Kumánia Gyógyfürdő Kft. ingatlanáhoztartozó, az Illéssy és az Arany J. utca kereszteződésénél lévő üresterület. A tervek elkészítésének határideje 2021. december 31., abefejezés 2023 második felében várható.A projekt a Magyar Kormány támogatásával, hazai forrásbólvalósulna meg.

Folyamatosan javítjuk az egészségügyi ellátást Jelenleg az Országos Mentőszolgálat kisújszállási mentőállomása aKumánia Gyógyfürdő Kft. ingatlanegyüttesébe beékelődő telek,egyetlen, nem önkormányzati tulajdonú ingatlanként működik.Elhelyezkedése a mentők számára sem ideális, és gátolja afürdőfejlesztéssel kapcsolatos elképzeléseink megvalósítását.A Kisújszállás, Nyár u. 7. sz. alatt lévő ingatlan – mely jelenleg agyermekorvosi ellátásnak ad helyet – minden szempontból(elhelyezkedés, kialakítás, gépkocsibeállók) alkalmas lenne azOrszágos Mentőszolgálat kisújszállási állomásának áthelyezésére.A Kétdoki Kft. tulajdonában lévő Nagy Imre utca 6/a. szám alattiorvosi rendelő két háziorvosi praxis és további szakrendelésekszámára biztosít helyet. Az eredetileg is orvosi rendelőnek épített,és akként működő, központi elhelyezkedésű, jelenleg értékesítésreszánt ingatlan megvásárlását fontolóra vette az önkormányzat. A tárgyalások folynak, reményeink szerint elérjük a betegek, azorvosok és a jövőbeni fejlesztési terveinkhez leginkább illeszkedőmegnyugtató megoldást. A Rákóczi úti rendelőket a változások nemérintik, és dr. Kórizs Tamás rendelése is zavartalanuk folyik tovább.
Kecze István polgármester
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Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy két új nyertes projektünkrévén elősegíthetjük a leghátrányosabb helyzetekben élők lakhatásikörülményeinek javítását.A szegregátumok felszámolásának elősegítését célzópályázatunkban lehetőségünk nyílt 8 új szociális bérlakás
építésére, amelyeket 4 helyszínen 4 ikerház megépítésévelvalósítunk meg. A nyolc új bérlakás mellett egy önkormányzati
bérlakás felújítására, átalakítására is sor kerül, így összesen 9család lakhatási körülményein tudunk segíteni, modern,biztonságos, költségtakarékos lakások kialakításával.A projekt megvalósítására az önkormányzat 254 millió Ft
támogatást nyert. Jelenleg a projekt előkésztése zajlik, a tervekelkészülte és a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően akivitelezés 2021 őszén kezdődhet el. A kész lakásokat 2022 végénvehetik majd birtokba a rászoruló családok.Ezen projekttel szoros kapcsolatban áll egy másik nyertespályázatunk is, amely komplex programok megvalósításával
segíti majd mind a költözők, mind a költözéssel érintett lakosságfelkészítését. A projekt során alapvető készségfejlesztő képzéseketvalósítunk meg, és olyan alapkompetenciák fejlesztésébennyújtanak majd segítséget, amelyeket a mindennapi életben ishasznosítani tudnak. A pályázatokból több, a helyi identitástelősegítő rendezvény is megvalósításra kerül majd. A projekt soránkiemelt figyelmet fordítunk az egészségügyi prevenciós programok,szűrőprogramok megvalósítására is.

A projektet az önkormányzat a Kisújszállási Térségi SzociálisOtthon és Alapszolgáltatási Központtal együtt, konzorciumbanvalósítja meg, a megvalósításra 120 millió Ft támogatást
nyertünk. A pályázat megvalósítása 2023. április végéig tart.

Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla
városfejlesztési ügyintéző 

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

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

2021. január 26.
KISÚJSZÁLLÁS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÜL
KISÚJSZÁLLÁSON

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott 520 millió forint
vissza nem térítendő támogatásával a Széchenyi 2020 program
keretében Kisújszállás Város Önkormányzata egy új, 4
csoportszobás bölcsődét épít. Az új bölcsőde szép, modern és
igényes környezetet biztosít a kisgyermekek nevelésére, valamint
segítséget nyújt a kisgyermekes szülők munkába való
visszatéréséhez.

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00001 azonosító számú, „Bölcsőde építése
Kisújszálláson” című pályázat célja, hogy a meglévő 36 férőhelyes,
felvonulási célra létrehozott épületben működő bölcsődét egy 52
férőhelyes, korszerű, új bölcsődei épületben helyezzük el, így biztosítva a
megnövekedett bölcsődei igényeket. Az új bölcsődében 4 csoport számára
biztosítunk kényelmes elhelyezést, minden csoportszoba
teraszkapcsolattal készül. Az épületben helyet kapnak még különböző
kiszolgáló létesítmények: egy új főzőkonyha, mosó- és vasalóhelyiség,
tárolóhelyiségek, irodák. A legkisebbek számára megfelelő játszóudvar
készül.
A bölcsőde megfelelő megközelíthetősége érdekében új parkolókat,
járdákat építünk, kerékpártárolókat helyezünk el. A beruházásnak
köszönhetően az önkormányzat 2 új munkahelyet teremt.

A kivitelezés 2021 januárjában elkezdődött, az új bölcsődét várhatóan 2022
szeptemberétől használhatják majd a gyerekek.

A projektről bővebb információt a www.kisujszallas.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:
Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla projektmenedzser 
06-59/520-228, zaharan.lilla@kisujszallas.hu

Segítség a hátrányos helyzetben lévőknek

Tisztelt Felhasználónk!
Kisújszállási ügyfélszolgálati irodánk

új helyen fogadja Önöket!Új címünk: 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 8-12.(Bejárat az Illésy utca felől, a Kumánia Gyógy-és Strandfürdő Konferenciaterménél)
Nyitvatartás: hétfő–kedd: 8:00-15:00szerda: 12:00-18:00csütörtök–péntek: zárvaVigyázzunk magunk és egymás egészségére, ennek érdekében kérjükaz alábbiak betartását:• Az irodában és a váróban kollégáinkon kívül csak 1 fő tartózkodhat!• Az irodába csak szájmaszkban lehet belépni!• Belépés után kötelező a kézfertőtlenítő használata!• Szigorúan tilos az ügyfélszolgálati irodába történő belépés láz, betegség, köhögés panaszainak megléte esetén!Ügyintézése még kényelmesebb lehet, ha e-számlára vált…A szolgáltatás igényléséhez regisztráljon a Díjnet Zrt. oldalán(www.dijnet.hu) vagy egyenlítse ki számláját automatikusancsoportos beszedési megbízással!Online ügyfélszolgálati felületünk a www.vizcenter.hu\trv weboldalonérhető el. Telefonos ügyfélszolgálatunk a 06-80/205-157-esingyenesen hívható.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt.
közleménye

A kép illusztráció
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A 2021. évi költségvetésrőlA 2021. évben a város költségvetésének előkészítése – ajárványügyi veszélyhelyzet és annak a gazdálkodásra gyakorolthatása miatt – eltért az előző évek gyakorlatától. Az előzőévben jelentkező bevételkiesés tovább gyűrűzött erre az évreis, a gépjárműadó továbbra sem önkormányzati bevétel, azidegenforgalmi adó bevételénél is jelentős csökkenésselkalkuláltunk. A Kormány rendelete alapján városunkban anettó 4 milliárd forint árbevételt vagy mérlegfőösszegértékhatárt el nem érő mikro-, kis- és középvállalkozásnakminősülő vállalkozásoknak a 2021. évben 1 % helyi iparűzésiadót kell megfizetniük, mert a helyi adóról szólórendeletünkben megállapított adómérték több, mint 1 %. Akieső bevételeket az önkormányzat – néhány hónaposcsúszással – kérelem alapján megkapja a költségvetésből. Abevételi kiesés és a jelentkező többletkiadások kezelésére többmegszorítást, zárolást tartalmaz a költségvetésünk. A költségvetés előirányzatainak felét működési, másik felétfejlesztési feladatokra használjuk fel.

A kötelező feladatok ellátására több, mint egymilliárd forintotterveztünk, a kommunális feladatok ellátása – parkgondozás,hóeltakarítás, közvilágítás, belvízelvezetés, közmunkaprogram– igényli a legtöbb forrást, de fontosnak tartjuk, hogybiztosítsuk a szociális ellátások, egészségügyi, sportfeladatokszínvonalas ellátásának, a veszélyhelyzet megszűnésétkövetően pedig a közművelődési, kulturális és turisztikaifeladatok ellátásának fedezetét is.

Néhány uniós pályázat befejezése áthúzódott erre aköltségvetési évre, emellett útépítéseket, eszközfejlesztésttervezünk. A 2021-es évben három nagy projekt
megvalósítása vár az önkormányzatra: Egy 52 férőhelyes, 60-65 adag kapacitású főzőkonyhás
bölcsőde építése a Kossuth és a Piac utca sarkán. Aberuházással 2 fő gyermekgondozó munkahelyet és számosparkolót is létrehoz önkormányzatunk. A Kormány a 1766/2020. (XI. 11.) határozata alapján 97,6millió Ft forrást biztosított egy kisújszállási sportcsarnok
beruházás előkészítésére, amely a sportcsarnok éstanuszoda kiviteli terveinek megvalósítását foglalja magában. Uniós támogatással felújítjuk az Esze Tamás u. 26. számalatti épületet, 4 db ikerház, azaz 8 db új, 50 m2-es szociális
bérlakás építésével bővítjük a meglévő szociális bérlakásokszámát, és a lehetőségekhez mérten elkezdjük aszegregátumok felszámolását.

A kiadásokat több forrásból finanszírozzuk, a bevételeinkmindössze 12 %-a származik a költségvetés által folyósítotttámogatásból, a többi saját bevétel, vagy konkrét feladatfinanszírozására átvett pénzeszköz. 

A 2021. évi költségvetésünk – a nehézségek ellenére –tartalmazza az intézményhálózat, a város működtetésének, amár megkezdett beruházások befejezésének és a városfejlődését szolgáló új fejlesztések előkészítésének,megvalósításának előirányzatait. A város működőképességének fenntartása, a beruházásokkoordinálása és mindezekhez a szükséges forrásokelőteremtése, a likviditás biztosítása nagy figyelmet igényelmajd a végrehajtásban résztvevőktől. 
Bögös Katalin osztályvezető

A 2021. évi költségvetés kiadásainak megoszlása

Fejlesztési kiadások megoszlása ágazatonként

Bevételek 2021-ben

Az önkormányzat 2021. évi működési kiadásainak
megoszlása
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Aktuális hírek a helyi adóval kapcsolatbanAz alábbiakban néhány közelgő határidőre hívjuk fel a figyelmet,valamint tájékoztatást adunk arról, hogy a helyi adókat érintőenmilyen jogszabályváltozások következtek be, melyek 2021. január 1-tőlmódosítják néhány adónem eddig adóztatási gyakorlatát.
MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA (közeledik a határidő)A helyi adók megállapítása a települési önkormányzat feladata. AKisújszálláson bevezetett helyi adókat a 49/2011. (XII. 21.)önkormányzati rendelet szabályozza. Ezen rendelet alapján amagánszemélyek kommunális adójára vonatkozóan az alábbiakrahívjuk fel a figyelmet:
Mentes a kommunális adófizetési kötelezettség alól,• aki háztartásában a mentesség megállapítása iránti kérelembenyújtásakor rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultgyermeket nevel, • valamint mentesül az adófizetési kötelezettség alól az is, akinek a veleközös háztartásban élő közeli hozzátartozójával, vagy hozzátartozóivalegyütt számított egy főre jutó évi jövedelme az adóévet megelőzőévben nem érte el a 461.700 forintot (38.475 Ft/hó), valamint azegyedül élő esetén, ha ezen jövedelme nem haladja meg a 495.900forintot (41.325 Ft/hó).
50 % kommunális adókedvezményben részesül• 5000 Ft mértékű adót köteles megfizetni az a magányszemély,akinek saját, illetve vele közös háztartásban élő közelihozzátartozójának egy főre jutó évi jövedelme az adóévet megelőzőévben a mentességre jogosító összeget meghaladta, de nem haladtameg az 552.000 forintot. (46.000 Ft/hó).
Azon adóalany, aki a mentességet/kedvezményt igénybe kívánja
venni, annak 2021. február 15-ig kérelmet kell benyújtania a
helyi adóhatósághoz. Felhívjuk figyelmüket, hogy ezenkedvezmények ÉVENTE KERÜLNEK MEGÁLLAPÍTÁSRA, ezért a
kérelmüket azoknak a személyeknek is ÚJRA BE KELL
NYÚJTANIUK, akik az előző évben ezen kedvezményekvalamelyikében már részesültek. 
A FEBRUÁR 15-EI HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, így a később benyújtottkérelmeket, csak a késedelem okának a törvényben meghatározottigazolása után áll módunkban befogadni.A rendelet értelmében az az adóalany, aki a 70. életévét az adóévet
megelőző évben betöltötte, és az állandó lakóhelyéül lakás céljáraszolgáló építményben életvitelszerűen egyedül élő tulajdonos,haszonélvező, bérlő, mentesül a kommunális adó fizetése alól, melyreaz adócsoportnál kérelmet kell benyújtani. A kérelmet ebben az
esetben nem kell évente megismételni.

GÉPJÁRMŰADÓA gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (továbbiakban Gjt.)
2021. január 1-től hatályos rendelkezései alapján a belföldi
gépjárművek adója esetében az adóhatósági feladatokat a
Nemzeti Adó- és Vámhatóság látja el.

A 2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó
ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszakadókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójánakbeszedése, végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés ésszankciók megállapítása) az adóhatósági feladatokat – a Gjt. 2020.december 31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is Kisújszállás
város jegyzője végzi. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy ez azt jelenti: az önkormányzati
adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás, vagy akár a gépjármű
forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezéslehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja. A
befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.A gépjármű-tulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kelladatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedésinyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnakmegfelelő adatokat január 20-ig közli az állami adó- és vámhatósággal.Ezt követően havonta frissül az adatbázis.Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatotta Nemzeti Adó és Vámhivatal számára, a nála 2020. december 31-énnyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), d), e) és f) pontjaszerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjárműüzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint amentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nemkell tenniük.2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§), vagyadókedvezményekről (Gjt.8.§) kizárólag az adózó bejelentésébőlértesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentésikötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az államiadó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultságténye nem állapítható meg.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó-tartozásokat
továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11745080-15408710-
08970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell
megfizetni.A 2021. január 1-től esedékes gépjárműadót az állami adó- ésvámhatóság által kiküldendő határozatban megjelölt számla-
számra és hivatkozással kell befizetni, arra a meglévő
önkormányzati csekk, illetve folyószámlaszám nem alkalmas.Az  állami adó- és vámhatóság tájékoztatóját a gépjárműadóváltozásról, az alábbi webhelyen találják meg:

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/
Gepjarmuado__mi_valto20201222.html 

HELYI IPARŰZÉSI ADÓAz adóalanyok a 2021. január 1. napján hatályba lépő adójogszabály-változások értelmében a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási
kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijavítását és azönellenőrzéssel való helyesbítést –, továbbá az adóelőlegről szólóbevallási kötelezettséget kizárólag az állami adó- és vámhatósághoz
elektronikus úton, a NAV által erre rendszeresített elektronikus
nyomtatványon teljesíthetik. Az e-önkormányzat portál helyiiparűzési adó űrlapjai központilag visszavonásra kerütek. Az újnyomtatványok elérhetőek a NAV   honlapján (https://www.nav.gov.hu)
ÁNYK formátumban. Az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzésiadóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon isbenyújthatja az önkormányzati adóhatósághoz.
Az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az
önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést isváltozatlanul az önkormányzat 11745080-15408710-03540000
Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megtenni. 

(Folytatás a következő oldalon)
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Amit az ápolási díjról és a gyermekek
otthongondozási díjáról tudni érdemes

A Kisújszállási Roma Nemzetiségi
Önkormányzat 2020. évéről

Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum

Tisztelt Ügyfeleink! A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei KormányhivatalKarcagi Járási Hivatal a szociális ellátásokkal kapcsolatosan azalábbiak szerint tájékoztatja Önöket:
I. Az ápolási díj összegének emelkedéseAz ápolási díj alapösszege 2021. január 1. napjától 39.365 Ft-ról41.335 Ft-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 összegénekváltozásáról nem kell határozatot hozni, ha az ápolási díj összegekizárólag a törvényben meghatározott alapösszeg emelkedése miattváltozik, és a jogosultat az ápolási díj teljes összegben illeti meg.
II. Gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) emelkedéseA jelenleg hatályos jogszabályok szerint a gyermekekotthongondozási díjának 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) emelkedett azösszeg.

Hodos Julianna
Karcagi Járási Hivatal

hivatalvezető

A nemzetiségi törvény előírásának eleget téve, a korábbi gyakorlatnakmegfelelően Kovács Józsefné elnök számolt be a településiönkormányzat képviselő-testületének a 2020. évi tevékenységükről.A koronavírus-járvány közben is próbáltak szociális és karitatívtevékenységükben helyt állni, munkájukkal segíteni a hátrányoshelyzetű családokat.Már tavasszal harminc rászoruló családnak tudtak tisztító- ésfertőtlenítőszerekből álló csomagot összeállítani, melyhez 300 daraborvosi maszkot is kiosztottak. Az Emberi ErőforrásokMinisztériumának támogatásával idén volt nyertes pályázatukkulturális hagyományőrző és gyermekprogramok megvalósítására,ezeket azonban megvalósítani a járvány miatti korlátozások okánnem tudták. Szintén pályázati lehetőségből nevelési és oktatásiintézményekkel együttműködve hátrányos helyzetű családoknaknyújtottak tájékoztatást pályázati lehetőségekről. Az őszitanévkezdéskor írószerekkel, iskolatáskákkal segítették a rászorulókisgyermekeket, télen pedig mikuláscsomaggal ajándékozták megőket. Megszokott rendszerességgel tudták biztosítani a szárazélelmiszeradományokat is. Munkájuk és karitatív tevékenységeiksorán is körültekintően, a járványügyi előírások betartásánakmegfelelően jártak el.A Kisújszállás Város Önkormányzata és Kisújszállás Város RomaNemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodás felülvizsgálatután, változatlan formában elfogadásra került.
(Szerk.)

A Polgármesteri Hivatal ismét beszámolt a Közbiztonsági SzakmaiEgyeztető Fórum elmúlt negyedéves munkájáról. A fórum 8 éve végzitevékenységét a város közbiztonsági és bűnmegelőzési feladatainakhatékony ellátása érdekében.A beszámolóban megjelentek a városban történt szabálysértések,bűncselekmények, közlekedési balesetek, továbbá a tagok, illetve azáltaluk képviselt szervezetek feladatellátása során történtek. VáradiMiklós őrsparancsnok úr beszámolójában szerepelt, hogy acselekményeknél a sértetti közrehatás óriási (pl.: elhagyott telefonok,lakásba beengedett, felügyelet nélkül hagyott személyek, akik lopástkövetnek el).2020. november 11-ét követően a kijárási tilalom este 20 óra ésreggel 5 óra között elrendelésre került, amely miatt jelentős számúfeljelentést tettek, illetve helyszíni bírság került kiszabásra. A maszkhasználatával kapcsolatos szabályokat a lakosság döntő többségebetartja, bár e tekintetben is szankcionált a rendőrség. Több személytfogtak el a rendőrök, akik ellen különböző elfogató parancsok voltakkiadva. 
Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni
adókötelezettség 2021. január 1-től megszűnik. Továbbra is
fennmarad ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény(továbbiakban: Htv.) szerinti rendelkezés, amely szerint azonvállalkozásnak, ami valamely településen adóéven belül 180 napon
meghaladóan végez építőipari tevékenységet, az adott településenállandó jellegű iparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye
jön létre. A 180 nap számításakor a hatályos szabályokkal azonosan azideiglenes iparűzési tevékenységhez kapcsolódó a folyamatosan ésmegszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kellvenni, mégpedig az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől ateljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyinaptári napját számba véve.Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy a mikro-, kis- és
középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, azadott előlegfizetési időpontban esedékes – a Htv. szerint bevallott és a2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkelbevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességiidőpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot
tesznek. Ezt a nyilatkozatot az arra jogosultaknak legkésőbb 2021.
február 25-ig kell kitölteniük. A nyilatkozat NAV elektronikusnyomtatványon nyújtható be (21NYHIPA).A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előlegrészlet összegével azönkormányzat adóhatósága a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSEMint bizonyára Önök is tudják, a helyi adók első félévi részletének
befizetési határideje: 2021. március 16. Március első hetébenminden adófizetési kötelezettséggel rendelkező adózóegyenlegértesítőt kap a helyi adófizetési kötelezettségeiről. Felhívjuk a
gazdálkodó szervezetek figyelmét arra, hogy egyenlegértesítőt
2020. évtől kizárólag cégkapura küldünk!Kérjük az adózókat, hogy adófizetési kötelezettségüknek 2021-ben ispontosan tegyenek eleget, feleslegessé téve az esetleges behajtásieljárást. A késedelmi pótlék mértéke a 2019. január 1-től hatályosszabály szerint: 5,6%.Az Adócsoport elérhetőségei:telefon:  59/520-252; 59/520-254; e-mail: ado@kisujszallas.hu

Szél Zsolt adóügyi ügyintéző

(Folytatás az előző oldalról)
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RÖVID HÍREKMegkezdődött az oltás
az Idősek Otthonában

Áramszünet lesz

A helyi pályázati lehetőségekrőlA 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 ezeket az értékeketelismerve pályázatokon keresztül támogatja a civil szervezeteket,intézményeket. Korábban már megszokott volt, hogy a Képviselő-
testület minden év januárjában írja ki a pályázati lehetőségeket,
ez azonban idén a járványhelyzet miatt későbbre várható.
Kérjük, hogy kísérjék figyelemmel az ezzel kapcsolatos
híradásainkat.

(Szerk.)

Rendezvénynaptár 2021A megváltozott rendkívüli jogrendben a polgármester döntött a 2021.évre szóló városi rendezvény- és kiadványtervről. A rendezvénytervelfogadásra került, a járvány azonban még mindig felülírjamegszokásainkat, így a minden év elején megjelenőrendezvénynaptár megjelenése még nem lehetséges. Az életben lévőkorlátozások miatt érthető okokból rendezvényeket nem lehetszervezni, egy világjárvány sújtotta világban pedig nehéz is előretervezni. Reményeink szerint viszont 2021. június 1-jével
újrakezdődhet városunkban a kulturális-közösségi élet.Reméljük, hogy az idei évben, ha késéssel is, várhatóan az év másodikfélévére összeállítjuk a helyi civil szervezetek és intézményekprogramjairól szóló aktuális városi rendezvénynaptárat. 

(Szerk.)

A fertőzéseket kiváltókórokozók, köztük a vírusokokozta fertőzések ellenivédőoltásokkal lehet aleghatékonyabban védekezni,ez igaz az új koronavírusokozta fertőzésekre is. Az egészségügyi szakem-berek után a szociálisszakellátásban élők és aszociális szakellátásban dol-gozók között is megkezdő-dött az oltás, a kormány oltásitervének megfelelően. AzIdősek Otthonában mi isnagyon vártuk már a védő-oltást, hiszen lassan egy évezárt közösségben élünk, újkihívások elé állított minket ajárványhelyzet, napjainkat apandémia, a koronavírus elleni védekezés teszi ki. 2021. január 29-én intézményünkben 95 fő kapta meg a Pfizer-BioNTech által fejlesztett COVID-19 elleni vakcinát. A folyamat egyadategyeztetéssel kezdődött, majd egy hozzájárulási nyilatkozatotkellett kitölteni.A dolgozói ebédlőt rendeztünk be az oltás helyszínének, a járványügyielőírásoknak megfelelően. Az oltás rendben, ütemezetten zajlott le,épületenként érkeztek az idősek az oltás helyszínére, a fekvő betegekoltása a lakószobákban történt. Az oltás után fél óra megfigyeléskövetkezett, oltási reakció senkinél nem alakult ki. A Mezőtúri Kórház oltó team tagjai végezték az oltást, intézményünkháziorvosának, Dr. Kórizs Tamásnak a felügyeletével. A mobiloltócsapat tagjai 21 nappal később térnek vissza, hogy beadják akészítmény második adagját, amely kialakítja a teljes védettséget.
Szűcs Zsuzsanna intézményvezető

Az E.ON Hungária Zrt. tájékoztatása alapján Kisújszálláson tervezettáramszünet várható. Az E.ON ebben a rendkívüli időszakban is nagyhangsúlyt helyez arra, hogy ügyfeleik számára biztosítsa a folyamatosáramellátást. Az alábbi tervezett áramszünetek megtartásaelengedhetetlen az üzembiztonság növelése és a későbbiüzemzavarok megelőzése érdekében.
Tervezett üzemszünet: 2021. február 8.      09:00 – 14:00 -ig

Tervezett üzemszünet: 2021. március 4.     08:00 – 16:00 -ig

Az oltás helyszínének a dolgozói ebédlőt rendezték be
a járványügyi előírásoknak megfelelően

95 fő kapta meg a Pfizer-BioNTech
által fejlesztett

COVID-19 elleni vakcinát

Közterület neve HázszámSzabadság tér 7. (Vigadó Kulturális Központ)
Közterület neve HázszámSzabadság tér 1. (Polgármesteri Hivatal)7. (Vigadó Kulturális Központ)Kossuth utca 6–8.Piac utca 1.Szabadság utca 1.

Tervezett üzemszünet: 2021. március 4.     09:00 – 16:00 -ig

Közterület neve HázszámArany János utca 2, 2A, 2BSzabadság tér 2–5.Széchenyi u. 1–9.H í re k ,  p ro g r a m o k ,  a k t u a l i t á s o k :
w w w. k i s u j s z a l l a s . h u
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Kisújszállás a Te otthonod!

Dr. Lázár Szabolcsné Cila néni hamvasztás utáni
búcsúztatására a járványhelyzet végét követően, később
kerül sor.                                                                        (Szerk.)

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Juhász GyulaDr. Lázár Szabolcsné Záborszky Ilona 1933.augusztus 22-én született Szeghalmon.Zenei alapismereteit édesapjától sajátítottael, majd 1947-ben - nővérével együtt -felvételt nyert a legendás Békés-TarhosiÉnekiskolába. Tanulmányait 1949-től abudapesti Állami Zenekonzervatóriumzongora szakán folytatta Sebők Györgynövendékeként. Ezután a ZeneművészetiFőiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézete Budapesti Tagozatán tanulttovább, ahol 1955-ben szerzett diplomát zongora-, szolfézs- ésáltalános iskolai énektanár szakon.Tanári pályáját a karcagi zeneiskolában kezdte, ahol későbbigazgatóhelyettesi teendőket is ellátott. Dr. Lázár Szabolcsné, Cila néni1968 szeptemberétől – Kisújszállás város vezetőinek felkérésére –elvállalta az önállóvá vált zeneiskola vezetését. Új lakhelyükre férjével,dr. Lázár Szabolccsal és gyermekükkel érkezett.Innentől kezdődően Cila néni és a zeneiskola élete összefonódott,több mint 20 éven át 1990-ig irányította szeretett iskoláját. Igazgatásaalatt a zeneiskola országosan is elismert intézménnyé vált. Vezetői ésszakmai munkáját kifogyhatatlan energiával, nagy odaadással,hozzáértéssel, lelkiismeretesen és eredményesen végezte. Nyitottszemélyiségével, kezdeményező hozzáállásával, kiváló szervező-munkájával, szakmailag képzett, összetartó, gyermekszeretőnevelőtestületet alakított ki. A közös munka eredményeként azeneiskola otthonos, családias hangulatú intézménnyé vált, melynekmai napig védjegye a szeretetteljes, közvetlen, támogató légkör. Cilanéni szívén viselte – minden felkérésnek eleget téve – Kisújszálláskulturális rendezvényeinek gazdagabbá, színesebbé tételét.1983-ban dr. Lázár Szabolcsnét és a zeneiskola nevelőtestületétkérték fel az I. Országos Zeneiskolai Kürtverseny megrendezésére,amelynek háromévenkénti megvalósítása hagyománnyá vált azelmúlt évtizedekben. A város szempontjából is kiemelkedőjelentőséggel bír, hogy Cila néni 1985-ben életre hívta az azóta isműködő Phoenix Kórust, melynek munkáját hosszú ideig segítette.Dr. Lázár Szabolcsné olyan pedagógus és igazgató volt, aki szívét-lelkét adta a zenéért, a tanításért és a kisújszállási zeneiskoláért. Azenei és kulturális életben végzett tevékenységét 1985-ben az akkoriMegyei Tanács Közművelődési díjjal, 1996-ban Kisújszállás VárosÖnkormányzata pedig Pro Urbe díjjal ismerte el.Nyugdíjas éveiben is aktívan tanított, mely tevékenységét 1998-tól- új otthonukban - Gencsapátiban is töretlen lelkesedéssel folytatta.Ezekről az időkről így vallott: „Ha tanítvány van, és zene van, akkor
könnyebb az élet.”2018-ban tantestületünkből néhányan meglátogattuk őtGencsapátiban. Iskolánk megalakulásának 50. évfordulója alkalmából,egy interjú keretén belül elevenítette fel azokat az emlékeket, melyekKisújszálláshoz és a zeneiskolához kötötték. Megható volt számunkraaz a szeretet, ahogyan fogadott bennünket és az az érzelmiragaszkodás, szellemi frissesség, humor, amely az emléktöredékekenkeresztül minden szavában megnyilvánult.Dr. Lázár Szabolcsné olyan emberi és szakmai értékeket hagyottránk örökségként, ami hosszú évtizedekre meghatározta a művészetiiskola szellemiségét, és követendő példaként szolgálhat mindenpedagógus számára.

A Baptista Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete nevében
Kéki-Széplaki Edit és Bögösné Szász Edit

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00029 „Kisújszállás a Te otthonod!” pályázatbanelnyert forrásból városi ösztöndíjat hozott létre, melynek célja, hogy– a szociális helyzet és a tanulmányi eredményekfigyelembevételével különböző mértékű ösztöndíjjal – támogassaazokat a kisújszállási fiatalokat, akik hiányszakmaként elismertterületen szereznek végzettséget, tudományos fokozatot.
Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:- a pályázó Kisújszállás közigazgatási területén lakóhellyelrendelkezik,- a pályázó 18. életévét betöltötte, de a pályázat benyújtásakor36. életévét még nem töltötte be,- a pályázó hiányszakmaként elismert végzettséget,vagy ilyen végzettséggel tudományos fokozatot kíván megszerezni,- a pályázó vállalja, hogy a támogatási időszak alatt, félévente10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet végez KisújszállásVáros Önkormányzatával szerződésben álló együttműködőpartnernél,- a pályázó hozzájárul az ösztönző támogatás igénylésénekjogosságát alátámasztó szociális helyzetére vonatkozó személyesadatainak kezeléséhez,- a pályázó családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja mega 300 000 forintot, egyedül élő esetén a 350 000 forintot.Az érdeklődők a részletes pályázati felhívást, a pályázatbenyújtásához szükséges formanyomtatványt és az önkormányzatáltal hiányszakmaként elismert végzettségek listáját megtaláljákvárosunk honalpján: www.kisujszallas.hu.A pályázatokat 2021. február 1. és 2021. február 28. között, aKisújszállási Polgármesteri Hivatalban (Kisújszállás, Szabadság tér1.) lehet benyújtani. Az ügyintéző az 59/520-248-as telefonszámon érhető el. Személyes
ügyintézés előtt jelenleg időpontfoglalás
szükséges.

(Szerk.)

CSENDES MEGEMLÉKEZÉS

A kommunizmus áldozatainak emléknapján,
2021. február 25-én,

csütörtökön délután 17.00 órakora Református templom előtti 1956-os emlékműnél a kommunista diktatúrákáldozatai iránti szolidaritásbólcsendes megemlékezés keretén belülhelyezzük el a megemlékezés koszorúit.
A megemlékezésre tisztelettel vár minden kedves

érdeklődőt Kisújszállás Város Önkormányzata

Dr. Lázár Szabolcsné emlékére
(1933-2020)

EFOP-1.2.11-16-2017-00029 – 
Kisújszállás a Te otthonod!
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Novemberi rendezvények a Móriczban 

„ Aranyos” - hírek

Jelenségalapú tanulás a Móriczban A Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Technikum,Általános Iskola és Óvodában 2020. november 9-13. között rendeztükmeg a Móricz-hetet. Ekkor emlékeztünk meg Móricz Zsigmondszületésének 141. évfordulójáról.Az osztályok változatos feladatok megoldásával, vetélkedő soránnyerhették el a „Legjobb Móricz osztály” táblát és az első háromhelyezettnek járó jutalmakat. Sajnos november 11-től digitálisoktatással folytattuk a félévet, így a feladatokat már csak online tudtáka diákok beküldeni, és a díjakat sem tudtuk még személyesen átadniaz osztályoknak. A verseny győztese a 11.GA osztály (osztályfőnök:Várdai Istvánné) lett. A második helyezést a 11.GB (osztályfőnök:Nagy Adrienn Erzsébet), a harmadik helyezést a 9/NY osztály(osztályfőnök: Nagyné Szarka Ibolya) nyerte el. A magyar munkaközösség 2020 novemberében Mikszáth Kálmánhalálának 110. évfordulója alkalmából online irodalmi vetélkedőthirdetett a szomszédos települések és a kisújszállási általános iskolák7-8. osztályos tanulói részére. Egy szabadon választott Mikszáthműhöz lapbook formájában olvasónaplót kellett készíteni. Abeérkezett pályamunkák közül az első díjat az abádszalóki KovácsMihály Általános Iskola, második díjat a törökszentmiklósi BaptistaSzeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskola, harmadik díjata kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola tanulói nyerték.Hagyományainkhoz híven, november végén rendeztük volna mega tanév legemlékezetesebb és legszebb eseményét, végzős diákjaink
szalagavató ünnepségét. Ezt azonban a hatályos rendelkezésekmiatt nem tudtuk megszervezni. Az idén végzős osztályok: 12.GA(osztályfőnök: Szénási László), 12.GB (osztályfőnök: Koncsekné CsákiMónika), 12.SZA (osztályfőnök: Varga Irén), 12.SZB (osztályfőnök:Ungi Tamás), 12.SZC (osztályfőnök: Monoki Zsolt). Mivel azelkövetkező hónapokban sem lehet iskolai rendezvényeket tartani, aszülők és hozzátartozók online formában nézhetik majd meg avégzősök szalagtűzését. 

Takácsné Győri Erika igazgatóhelyettes

2020. novemberében már hagyományosan, ezúttal hatodikalkalommal került sor intézményünkben, a Móricz ZsigmondReformátus Kollégiumban a jelenségalapú tanulás hetére. Az ősziszünet utáni első tanítási héten az étterem-étkezés téma körécsoportosult minden. A tanóráknak legalább a felében a témávalkapcsolatos tartalmak tették változatosabbá a tanulási folyamatot, ígya diákok az őket körülvevő környezet jelenségein keresztülfedezhették fel azt, hogy az iskolában megszerzett tudáshasznosítható a mindennapi életben.Minden tantárgyban megjelentek az étkezés, étterem témávalkapcsolatos ismeretek, mind az általános iskolai, mind a középiskolaiintézményegységben. Az elkészült segédanyagokat, feladatsorokat,prezentációkat egy adatbankban összegyűjtöttük, hogy akésőbbiekben is bárki használni tudja azokat, színesebbé,érdekesebbé tehesse általuk az óráit. Diákjainknak, a szülőknek ésminden kedves érdeklődőnek a Facebook oldalunkon tettünk közzééletképeket a hétből, amelyek azt mutatják, hogy nagyon változatospedagógiai módszerek, feladatok és tevékenységek jellemezték ezt azidőszakot. A teljesség igénye nélkül néhány példát kiragadva aztláthatjuk, hogy a tanórákon előfordult robotpincér programozása,angol és a német tradicionális ételek kóstolása, táplálkozásitanácsadás, különböző országok gasztronómiájának,  bibliaiételeknek, az ókori étkezési szokásoknak a megismerése. A diákok körében végzett kérdőíves felmérés eredménye alapján mostis, mint az előző években elmondhatjuk, hogy jól érezték magukat atanulóink ezen a héten, és nagy többségük jövőre is szívesen vennerészt egy ilyen jellegű héten.Összességében egy sikeres hetet tudhatunk magunk mögött, ismét acéloknak megfelelően zajlott a jelenségalapú tanulás. 
Kisné Rácz Hajnalka igazgatóhelyettes

Az elmúlt időszak nehézségei ellenére sem volt eseménytelenintézményünkben az utóbbi két hónap. A közösségépítés lehetőségei – a járványügyi intézkedések miatt– inkább a délelőtti időszakra és osztálykeretekre korlátozódtak, deígy is találtunk lehetőséget és alkalmat mindezekre. Az elmaradtadventi, és karácsonyi rendezvények hangulatát online módonpróbáltuk megidézni. A téli szünet előtti héten minden nap új videófelvételt rögzítettünk, melyben középiskolás, általános iskolás ésóvodás egyaránt részt vett, majd ezeket a közösségi média felületeintettük mindenki számára elérhetővé. A Diákönkormányzat tagjaikarácsonyi üzenőfalat hoztak létre, melyen kedves ünnepikívánságokat küldhettek egymásnak a gyerekek és felnőttekegyaránt.  Az adventi- karácsonyi totó kitöltésével pedig bibliaiismereteiket tehették próbára.Kihívások azonban nem csak az intézmény keretein belül akadtaktanulóink számára. Számos verseny került megrendezésre, igaz,rendhagyó keretek között, de a gyerekek mindezekhez nagyszerűenalkalmazkodtak, és szép eredményeket értek el.Az 5. évfolyam diákjai részt vettek az On-Lion angol nyelviversenyen, melynek témája idén Új- Zéland volt, és ahol az alábbieredmények születtek: Bíró Tímea 5. b. osztályos tanuló megyei 1.,országos 4. helyezett lett.  Kurucz István 5. b.  és Tóth Réka Regina5. c. osztályos tanulók azonos helyen végeztek megyei 2. és országos18. helyezettek.
Ficzere Noémi 5. b. osztályos tanuló megyei 4. helyezést ért el.Minden évben megrendezésre kerül a szolnoki Verseghy FerencGimnázium által lebonyolított Szegő Gábor Matematikaverseny,

ahol iskolánkat ezúttal Szarvák Bendegúz 8. b. osztályos tanulóképviselte szép eredménnyel.A Varga Tamás Matematikaverseny megyei döntőjébe többtanulónk is bejutott. A Curie Környezetvédelmi Emlékversenymegyei szintű megmérettetésén, az előzetesen elért eredményekalapján 5-6. évfolyamon iskolánk 4 csapata, míg a 7-8. évfolyamon 8csapat vehet részt.
Tóth Fruzsina (5. b.), Ponyokai Lujza (6. a.), Papp Gábor (7. b.),

Merrikin Péter (8. a.) tanulók a VI. Stylus Országos Szépírási
Versenyen vettek részt, aminek eredményeiről később kapunktájékoztatást.2021. január 27-én került megrendezésre az alsó és felsőtagozaton az Országos Grafikus Programozási Verseny (régebbenLOGO verseny). Az iskolai forduló eredményei a következők lettek:3-4. évfolyamon: 1. helyezett: Andrekovics Krisztián (4. a.)2. helyezett: Erneszt Áron Levente (4. a.)3. helyezett: Szidey Ádám (4. a.)4. helyezett: Monoki Gábor (3. c.)5-6. évfolyamon: 1. helyezett: Kota Ferenc (5. a.)2. helyezett: Csontos Barbara (5. a.)7-8. évfolyamon: 1. helyezett: Virág Zsolt (8. b.)2. helyezett: Jakobicz Mihály Tamás (7. b.)Köszönjük a felkészítő tanárok kitartó munkáját, tanulóinknakgratulálunk a szép eredményeikhez!

Pillmann-Süveges Beáta és Habonyné Pardi Andrea
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Az első félév versenyeredményei
a Móriczban

Én is „Aranyos” vagyok

A 2020/2021-es tanév első félévében is születtek szépversenyeredmények a Móricz Zsigmond Református Kollégiumközépiskolai intézményegységében annak ellenére, hogy sajnálatosmódon a veszélyhelyzet következtében lényegesen kevesebb versenykerül megrendezésre, mint az előző tanévekben. 
Tanulmányi és művészeti versenyeredmények Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny Történelem: Fodor

András (12GB) kiemelkedő teljesítménnyel a 2. fordulóba jutott, aholnagyon szépen szerepelt (felkészítő tanárok: Takácsné Győri Erika,Pintér Zoltán).Őszi olvasóverseny: Demeter Rebeka, Varga Dorottya (11GA)országos 1. helyezés (felkészítő tanár: Várdai Istvánné); Kovács Lili(11SZB) országos 6. helyezés (felkészítő tanár: Subicz Zsuzsanna).Országos levelezős történelemverseny: Gulyás Csaba (9GA) országos4. helyezés (felkészítő tanár: Takácsné Győri Erika).On-lion angol nyelvi verseny: Demeter Dorina (9NY) megyei 2.helyezés; Nyikos István Károly (9NY) megyei 3. helyezés (felkészítőtanárok: Ágotainé Áy Gabriella, Radicsné Áy Emese); Bordás Balázs(11SZB) megyei 2. helyezés; Horváth Edina (10SZCD) megyei 4.helyezés; Oros Bence (10SZCD) megyei 5. helyezés (felkészítő tanár:Barabás Marianna).Löwenzahn országos online német verseny: Borók Barbara (12GA)megyei 1., országos 1. helyezés; Ladányi Valentina (10GA), Tóth
Veronika (10GA) megyei 2., országos 4. helyezés; Kovács Viktória(10GA), Varga Dzsenifer (12GA) megyei 4., országos 7. helyezés(felkészítő tanár: Pádár Veronika).
Jakobicz Anna (9NY), Szabó Zoltán (9NY) megyei 1., országos 5.helyezés (felkészítő tanárok: Nagyné Szarka Ibolya, Pádár Veronika).
Gulyás Csaba (9GA), Koncsek Áron (9GA), Szabó Lilla (9GA), Kiss
Fanni (10GA), Kovács Benjámin Dávid (10GA), Maszler Balázs
Bence (10GA) megyei 1., országos 5. helyezés (felkészítő tanár: PádárVeronika).

SporteredményekÜgyességi csapatbajnokság: Kása Tibor (10GB), Márton Péter(5/13KÜ), Tóth András (11SZC), Kása Szabolcs (11GA) svédváltóbanmegyei 1. helyezés (felkészítő tanár: K. Szabó János). Deme Ákos(9TAC), Balogh Dániel (12SZC), Barta Tamás (10GB), Kása Szabolcs(11GA) magasugrásban megyei 1. helyezés (felkészítő tanár: K. SzabóJános).
Deme Ákos (9TAC), Balogh Dániel (12SZC), Tóth András (11SZC),
Kása Szabolcs (11GA) távolugrásban megyei 2. helyezés (felkészítőtanár: K. Szabó János). Kiss Fanni (10GA), Szabó Lilla (9GA), Kiss
Kata Noémi (12SZA), Béres Petra (12GA), Sándor Viktória (12SZB)távolugrásban megyei 3. helyezés (felkészítő tanár: K. Szabó János).Városi lövészverseny: Barta Tamás (10GB) gázos légpuskakategóriában 1. helyezés, Maszler Balázs Bence (10GA) ifjúsági rugóslégpuska kategóriában 1. helyezés (felkészítő tanárok: Ferenczi László,Nagy Lajos, Barta Csaba). Jónás Fanni (11SZB) rugós légpuskakategóriában 1. helyezés. Bartha Benjámin (12SZB) felnőttkorosztályban, rugós légpuska kategóriában 2. helyezés. Kovács Lili(11SZB) rugós légpuska kategóriában 2. helyezés. Monoki Annamária(9TB) ifjúsági korosztályban, rugós légpuska kategóriában 3. helyezés(felkészítő tanár: Ferenczi László).A diákoknak és a felkészítő tanároknak ezúton is gratulálunk a széperedményekhez!

Kisné Rácz Hajnalka igazgatóhelyettes

Kedves Nagycsoportos Óvodás Szülők! Az iskolaválasztás minden évben nagyon nehéz. Ebben az évben méginkább, mivel a járványügyi korlátozások miatt az iskolák személyesjelenléttel nem szervezhetnek programokat az óvodások számára, ígymarad az online tér. Kövessék iskolánk honlapját
http://www.moricz-kujsz.sulinet.hu/ és facebook oldalát
https://www.facebook.com/legyelteisaranyos, melyen keresztülmegismerhetik intézményünk munkáját. Márciustól pedig elindítjukonline beiskolázási programjainkat.A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános
Iskola Tagintézményében a 2021/2022-es tanévben induló elsőosztályaink tanítóiról kik mások tudnának a leghitelesebbennyilatkozni, mint a volt tanítványok:

Jakobiczné Kovács Andrea 

„Elérte, hogy elhittük: mindannyian
lehetünk valamiben a legjobbak, csak
meg kell találnunk a saját utunkat.
Ehhez az úthoz pedig kiváló alapokat
kaptunk tőle, biztos tudást,
útravalónak pedig rengeteg biztatást
és szeretetet.” Barta Tamás 10. GB

Máténé Varga Rózsa 

„Rózsa néni szeretetteljes légkört
alakított ki a tanuláshoz. Fontos volt
számára, hogy jókedvvel tanuljunk, és
élmény legyen számunkra az itt
eltöltött idő… Következetessége,
rendszeretete követendő példa volt
mindannyiunk számára.”Pillmann Sára Petra 8. b

Nagyné Molnár Ibolya 

„Gyermekszeretete és lendülete
mindig jó hatással volt ránk. Az
osztályunkat kerek egésszé formálta,
ahol mindenkinek fontos szerepe volt.
Nagyon szerettük mindannyian.
Örülök, hogy a diákja lehettem.”Dávid-Kiss Jázmin 6. b

A tagintézmény vezetése
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Vár a Kossuth-iskola

Versenysikerek a Kossuthban

„Mozogni mindig jó” a Kisharang Óvodában
Tisztelt Szülők! Kedves Édesanyák, Édesapák!A Kossuth iskola a 2021/2022-es tanévben két osztályban várja atanulni vágyó nagycsoportos óvodásokat. 

1. c. osztályban osztályfőnök Zsolnainé Szilágyi Zita lesz.
Amit kínálunk:

1. e. osztályban a leendő osztályfőnök Csányiné Szabó Annamária
lesz. Ebbe az osztályba azokat várjuk, aki szeretnek számolni ésszívesen oldanak meg logikai feladatokat, de emellett a mozgás isnagy örömet okoz nekik. 

Ha érdeklődésüket felkeltettük, megtalálnak bennünket az onlinetérben is! Szeretettel várjuk a jelentkezéseket!
Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes

A pandémia a tanulmányi versenyeket sem kíméli – bár iskolánktanulói általában rengeteg megmérettetésen vesznek részt, most akoronavírus-járvány miatt alig mehetnek. Ennek ellenére ahol résztvesznek, szép eredménnyel szerepelnek.Még a 2019/20-as tanévben indult a VI. Országos BaptistaMatematika Verseny, amely egy többfordulós, levelezőmegmérettetés. Több mint 600 tanulo ́vett részt rajta. Iskolánk 5.cosztályos tanulója, Hajós Alex korcsoportjában a legjobbnakbizonyult, 1. helyezést ért el. Szívből gratulálunk a széperedményhez!Iskolánk fenntartója, a Baptista Szeretetszolgálat rendezte meg2020. december 19-én az I. Magyar Virtuális Online Robotversenyt,melyre Magyarországról és Kárpátaljáról is több intézménybőlneveztek. A versenyzők a közel egy hónapos felkészülési időszakbanvirtuális környezetben EV3–G programnyelv alkalmazásával LEGO
Mindstroms EV3 típusú robotokat programoztak. Az eredményekalapján arany, ezüst és bronz minősítést kaphattak a versenyzők.Intézményünket Szél Nikolett, 5.c osztályos tanuló képviselte. Niki arobotika szakkör haladó csoportjában készült, eredményével aranyminősítést szerzett, valamint abszolút 5. helyezést ért el. Ezúton isgratulálunk a szép eredményhez!

Radics Zoltán igazgató

Óvodapedagógusként nap, mint nap megtapasztaljuk, hogy ahozzánk járó gyermekek milyen szívesen tornáznak, igénylik éskedvelik a mozgásos, játékos tevékenységeket. Mivel tudjuk, hogyélettani szempontból milyen jelentőséggel bír a rendszeres mozgás,arra törekszünk, hogy minél több lehetőséget biztosítsunkóvodánkban a mozgásfejlesztés különböző módjaira. Intézményünk testnevelés munkaközösségével együttműködvetovábbgondoltuk az óvodai mozgásfejlesztést, s a rendszeres óvodaifoglalkozásokon túl az Arany János Általános Iskola kéttestnevelőjével, K. Szabó Jánosnéval, és Szabó Józseffel játékos,mozgásos foglalkozásokat szervezünk ovisaink számára. Jelenleg aNapocska és a Csillag csoportban, heti egy-egy napon kerül sor azAnikó néni és Józsi bácsi által tartott foglalkozásokra, melyeket agyerekek minden alkalommal nagyon várnak. Az újszerű, érdekesjátékok sok vidám pillanatot okoznak a gyerekeknek, ugyanakkornagyon komolyan is veszik ezeket a feladatokat. Végig aktívak,fáradhatatlanok, amit a foglalkozások végén gyakran elhangzó „Mégjátsszunk!” felkiáltás is jelez. Ennek ellenére igencsak kipirulva éskellemesen elfáradva folytatódik az óvodai délelőtt, ahol a szerzettélményeket még hosszasan emlegetik. Tapasztalataink alapján nemcsak a gyerekek mozgásánakösszerendezettségében, ügyességében, terhelhetőségébenmutatkozik meg ezeknek a foglalkozásoknak a jótékony hatása. Amozgásügyesítés során a kissé bátortalanabb gyermekek ismagabiztossá váltak, a változatos, élményszerű játékokbanrendszeresen megélik a társak biztatását, elismerését, a sikerességérzetét, de a figyelem összpontosításban, a közös sikerekmegélésében, egymás segítésében, a sportszerűség szellemiségénekelsajátításában is sokat segítenek. Úgy gondoljuk, hogy ez a kezdeményezés a gyerekek fejlődésén túlnagymértékben könnyíti az óvoda és az iskola hatékony,együttműködő kapcsolatának elmélyítését, valamintnagycsoportosaink számára az óvoda-iskola közti átmenetet,zökkenőmentessebbé téve ezzel az iskolába való beilleszkedésüket.  
A Kisharang Óvoda nevelőtestülete

A Kisharang Óvoda óvodásai örömmel vették birtokba
az Ovisport Alapítvány támogatásával tavaly megépült

műfüves sportpályát

- Az ének-zene órákon a Kodály- módszer iránymutatásaiszerint tanítunk. Manó és Diridongó kórus várjaaz énekelni szerető, tiszta hangú gyermekeket.- Néptáncórákon a magyar népi játékok, táncok elsajátításatörténik vidámságba, sok-sok dalba ágyazva,népzenei körítéssel.- Színjátszó, drámafoglalkozásokon az érzelmi intelligencia
fejlesztésén túl a színpadi szereplés alapjaités a helyes kommunikációt tanulják meg a gyerekek.Célunk az országos színjátszó találkozón való részvétel.- Rajz- és vizuális kultúra tanórákon a színek, a formák,
a mesés és valós terek kifejezésével, megjelenítésévelfoglalkoznak. Cél: a gyermek ne csak nézze,hanem lássa és értelmezze a világot. 

- A matematikaórákon a LEGO matek és a sakk, mint oktatási eszköz többször is előkerül az általános képességfejlesztés,
a logikus és kreatív gondolkodás segítőiként.- Robotika – informatika – angol nyelv: a Bee-Bot, Blue-Bot robotméhecskék programozása, azokkal való feladatok megoldása,az informatika angol nyelven való tanulása, hangsúlya kommunikáción. További cél a robotikaversenyeken való megmérettetés.- Játékos testmozgás: a mozgás megszerettetése ésa minőségi sportmunka a cél. Mindezek mellett a labdajátékok,talaj- és szertorna, valamit az úszás szerepel a kínálatunkban. 
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Hírek az Illéssyből

Elkezdődött a wifi-pontok telepítése

NyelvvizsgaNyelvvizsgát szeretne letenni? Válassza az Illéssyt! A PécsiTudományegyetem Idegen Nyelvi Központjának hivatalosvizsgahelyekén nálunk is lehet ECL rendszerű, egynyelvűvizsgát tenni angol és német nyelvből. Szerencsére még ajárvány miatti lezárások előtt meg tudtuk rendezni azoktóberre meghirdetett vizsgát. A sikeresen teljesítőfiatalok november 30-án vehették át bizonyítványaikat.
KUN-OK Egy korábbi, nyertes pályázatunknak köszönhetőenszeptembertől lehetővé vált, hogy egy versenyfelkészítőszakkör keretében a magyarság történelme irántérdeklődő diákjaink alaposabban is megismerked-hessenek a kunok kalandos történelmével a pusztaivándorlással kezdődően egészen a jelen korig. Afoglalkozásokon többek közt feldolgozták IV. Bélakapcsolatát a kunokkal, megismerkedtek a redemptiofolyamatával, a kunkapitányok feladataival, valamintellátogattak a kisújszállási Morgó csárdához (ma: NéprajziKiállítóterem) és Tájházhoz. A tehetségműhelymegszervezésben és lebonyolításában Perneki Adél,  DuliAnnamária, Piller Adrien, valamint a Vigadó KulturálisKözpont munkatársai, Janó Lajos és Szepesiné MonokiKatalin vettek részt.

Cipősdoboz–akcióA megszokotthoz képest szerényebb módon, de idén iscsatlakoztunk a Baptista Szeretetszolgálatkezdeményezéséhez, a cipősdoboz-akcióhoz, melynekcélja a hátrányos helyzetben élő gyermekek segítése,megajándékozása minden karácsony előtt. Ezúttal ajárványhelyzet miatt csak az intézményünk dolgozóiközösége által felajánlott ajándékokkal tudtunkhozzájárulni az akcióhoz. Ezekből az adományokból jutotta saját tanulóinknak és kisebb testvéreiknek is, és aSzeretetszolgálatnak is át tudtunk adni néhányajándékdobozt.
Mézes meglepetésIskolánk eddig is jó szakmai kapcsolatot ápolt aKisújszállási Térségi Szociális Otthon és AlapszolgáltatásiKözponttal. Karácsony előtt a 9. évfolyamos szociálistechnikumi tanulóink, összefogva az osztály vendéglátóstanulóival, édes meglepetéssel készültek. Az iskolatankonyháján sok száz mézes süteményt sütöttek azotthon lakói és dolgozói számára. Szűcs Zsuzsannaintézményvezető nagy örömmel vette át a karácsonyimeglepetést.

Toldi Attila igazgató

Kisújszállás Város Önkormányzatalehetőséget nyert a Wifi4EU pályázatonközterületi vezeték nélküli interneteléréskiépítésére. A kezdeményezés célja, hogyszerte Európában ingyenes wifi-hozzáférést
biztosítson a polgárok számára nyilvános,köztéri helyeken.Az elnyert összeg wifi berendezésektelepítésére használható, olyan nyilvánoshelyeken, ahol még nem áll rendelkezésreingyenes vezeték nélküli internetkapcsolat.Akivitelező kiválasztását követően amunkálatok most megkezdődtek.Az ingyenes internetelérhetőség avárosban több ponton is hozzáférhető lesz alakosság és a turisták számára is.Használhatjuk majd a Kálvin parkban, a
Városházán és annak parkjában, az
Erzsébet ligetben, a Piactéren, a
vasútállomáson és a játszótereken. Amunkálatok folyamatosan haladnak,várhatóan nyárra fejeződnek be.

Kecze István polgármester
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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)

Új látnivalót kínálunk  honlapunkon
a www.vigadokisuj.hu oldalon. A rovat címe:

A Vigadóban látható mesekiállítás adta az ötletet,hogy megnyissuk online mesetárunkat is. 
Mit kínál az új felület?

Mindent, ami mese, mindent, ami gyerekeknek, szülőknekszól, élményt nyújthat rendszeresen szeretnénk bemutatniegy-egy mesét, rajzfilmet, gyermekkoncertet, gyermek- vagyifjúsági filmet, természetfilmet megnézésre. Kalandozunk azidőben, régi és új tartalmakat kínálva.Szeretnénk gyermek- és ifjúsági könyveket is ajánlani,melyeket megtalálhattok a városi könyvtárban.Játszani is szeretnénk pl. egy-egy jó társasjátékot ajánlva,vagy egy feladatlap kitöltésére ösztönözve mindenkit.
Aktuális „műsor”:

Kiskalász zenekar gyermekkoncertje
Zsebtévé: Hakapeszi Maki

Bors néni – zenés mesejáték 
Mesekvíz: melynek kitöltésével,a helyes válaszok beküldésével páros mozijegy,Sárkányvár családi belépő nyerhető.Beküldési cím: info@vigadokisuj.hu

KARANTÉN HOBBIK ÉS RECEPTEKAz elmúlt egy évben ki, milyen új hobbiba vágott bele?Vagy kinek, milyen régi hobbira jutott több ideje?Vagy valamilyen új gyűjtőszenvedélye alakult ki?Kikísérletezett egy új ételt?Várjuk a fotókat,ötleteket, recepteketaz info@vigadokisuj.huemail címre. 

SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL 
2021. június 13.
Városháza parkReméljük 2021. június közepén márszabadon, korlátok nélkül. Egy mesésnap az egész családnak. Már mostvárjuk a programötleteket, kiketlátnátok szívesen, milyen programokonvennétek részt?KEZDŐDHET AZ ÖTLETBÖRZE! Bízunk benne, hogy találkozhatunk a Városháza parkban,a Rendezvénytéren, a Süsü játszótérnél és a Nagykun klubban.Sok helyszínt tervezünk, kellenek a jó és megvalósíthatóötletek.A javaslatokat az info@vigadokisuj.hu címre várjuk.

INGYENES SZÍHÁZI ELŐADÁSOK
A VIGADÓBANÖrülünk neki, hogy végre friss programra invitálhatjuka közönséget a Vigadóba.Akkor is, ha az időpontok változhatnak. 

Ettől függetlenül bátran foglaljanak belépőket!Ingyenes belépőjegyek keddtől péntekig 9–15 óra közöttfoglalhatók, kizárólag a 30/376-0220-as telefonszámon.Egyelőre nem helyre szólóan, hanem érkezési sorrendbentudjuk fogadni a foglalásokat, KORLÁTOZOTT SZÁMBAN.(Még most a vírus diktál.)Az előadások a Déryné Programhozzájárulásával valósulnak meg.
Április 9. (péntek) 18 óraDéryné Társulat: Déryné ifjasszony

MájusForrás Néptáncegyüttes: Puszták népe
Május 27. (csütörtök) 19 óraTuray Ida Színház: Szerelem
Június 26. (szombat) 18 óraCsiky Gergely Színház: Tüskevár

Az időpontok az egészségügyi helyzet
miatt változhatnak.

Az előadásokról bővebb információt 
a www.vigadokisuj.hu honlapon találhatnak.
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Az Arany János Városi Könyvtár hírei Karácsony Márialakán

Kapható a 2021-es városi kalendárium

Csukás könyv

Töltse le okostelefonjára a város applikációját:
Kisújszállás Önkormányzat.

Letölthető a Play Áruházból és az App Store-ból.
w w w . a j v k . h u

Kedves Olvasóink!Könyvtárunk – sajnos – továbbra is zárva tart, viszont keddtőlpéntekig 9-15 óra között átvesszük a lejárt határidejű
dokumentumokat a könyvtár hátsó bejáratánál.
Kölcsönzésre is lehetőséget biztosítunk (kizárólag előzetesegyeztetés alapján), ez esetben kérjük, hívjanak bennünket, vagyírjanak nekünk, és mi – a várakozás elkerülése érdekében – előreösszekészítjük a kért könyveket.Emellett, természetesen FUTÁRSZOLGÁLATunk is működik tovább,kérésükre házhoz visszük az olvasnivalót az előre egyeztetettidőpontban. Elérhetőségeink: telefon: 59/520-708facebook: Arany János Városi Könyvtár, Kisújszálláse-mail: ajvk2010@gmail.com
A Kisújszállási Nagykun Kalendáriumok sorozata immáron közel aharmincadik köteténél jár. Sokszínű, változatos témái közöttbiztosan vannak olyanok, amelyekben egymásra talál az író és azolvasó. A kalendáriumban a történészeknek, a visszaemlékezőknek,a kerteket, virágokat, füveket-fákat kedvelőknek, a helyiközösségeknek, valamint a művészetbarátoknak és -kedvelőknek,de az alkotóknak is egyaránt kínálunk olvasnivalót. A gyermekekrőlsem feledkeztünk meg, segítsük őket a mind több és minőségiolvasmányokhoz. A kiadvány megvásárolható a Városházán,valamint a Zöldy Patikában 1600 Ft-os áron.

(Szerk.)

Kedves Csukás-barát Gyermekek, Fiatalok!Jó hírrel fordulunk hozzátok, azokhoz a gyermekekhez ésfiatalokhoz, akik szeretik a művészeteket, és annak különbözőterületeit: az olvasást és az írást, a zenét, a táncot és az éneklést, aképzőművészeteket: festést, rajzolást … és így tovább, hogy csaknéhányat említsünk. Pályázati támogatást nyertünk, amelynek egyrészét Csukás Istvánról szóló könyv elkészítésére fordíthatjuk,és amelynek munkálataiba gyermekeket és felnőtteket egyaránt beszeretnénk vonni.A TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00006 kódszámú, Karcagi kistérségközösségi fejlesztése című projektben olyan, 7-8. osztályos,
általános és középiskolás fiatalokat várunk e közös munkába,
akik imádnak alkotni, ötletgazdagok, nyitottak a világra.Szándékaink szerint közös munkánk végeredménye egy olyankönyv lesz, amely felnőttek és diákok közös munkájaként tavasszalsokak örömére megjelenik. Kérjük, hogy az érdeklődők 2021.március 31-ig jelentkezzenek a Városháza 27-28. számú irodábannevük, elérhetőségük és érdeklődési körük megadásával.

A szerkesztők

Advent utolsó vasárnapján indítottam útjára azt a 25 karácsonyiajándékcsomagot, melyet a választókörzetben lakó hátrányoshelyzetű családoknak, a külvilágtól elzárt beteg kisfiú családjának,illetve a várostól távoli Márialakán élőknek készítettem. Azajándékcsomagok a tartós élelmiszerek mellett tartalmaztakszakácskönyvet, 2021-es Nagykun Kalendáriumot, a gyermekeknekjátékot, mesekönyvet és ruhaneműt.

A Márialakán élők is készültek meglepetéssel. Bányai Éva ésJuhász Kata kézműves mesterek, saját kezűleg készített, gyönyörűkerámia készlettel ajándékoztak meg. A csomagok kiosztására ajárványügyi szabályok szigorú betartása mellett került sor.
Demeter Jánosné települési képviselő
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Hajrá Kisúj!

Kedves Vendégeink, Pácienseink!Fürdőnk és szálláshelyeink zárva tartása ellenére
GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA IS VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbi szolgáltatásaival,kezeléseivel várja pácienseit 2021 első hónapjaiban:• szakrendelések

• fürdőgyógyászati kezelésekkádfürdősúlyfürdő (megtartva a betegek közötti 1,5 m távolságot)szénsavfürdővíz alatti sugármasszázsvíz alatti csoportos gyógytorna (maximum 9 fő/alkalom)orvosi gyógymasszázsiszappakoláskomplex fürdőgyógyászati ellátás
• fizikoterápiás kezelésekelektroterápiás és ultrahang kezelésekmágnesterápianyirokmasszázsszárazföldi csoportos (max. 9 fő/alkalom)és egyéni gyógytorna• wellness masszázs

• pedikűr
• dinamikus gerinctréningFelhívjuk figyelmüket, hogy a 18 év alatti

csoportos gyógyúszás, valamint a medencefürdőtovábbra sem vehető igénybe!A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT szakrendeléseinekidőpontja 2021. februárjában:
DR. KISS EGON ultrahang-diagnosztikai rendelése2021. február 8. (hétfő),   2021. február 15. (hétfő)

DR. NÁDAS KATALIN reumatológus fizioterápiás szakrendelése:2021. február 11. (csütörtök), 2021. február 18. (csütörtök)2021. február 25. (csütörtök)
DR. GYÁNYI MARGIT fizioterápiás orvosminden héten hétfőn, kedden, szerdán és pénteken

6:30-tól 12:30-ig rendel.A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása: hétköznapokon 7:30–16:00TB-pénztár nyitva tartása: hétköznapokon 7:30–15:30Szakrendeléseinkre az időpontkérés KIZÁRÓLAG telefonon(59/887-712) lehetséges az alábbi időpontokban:
hétfő–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!
Kérjük, szolgáltatásaink, kezeléseink igénybevételekor

szíveskedjenek betartani egymástól a 1,5 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!

A 2020/2021. évi megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 13.fordulóját játszották focistáink január végén. 2020-ban, a bajnokságban a csapat szinte a dobogóért küzdött, majda koronavírus miatt félbeszakadt minden. Mivel több fordulót iselhalasztottak még ősszel, a tavaszi rajt előtt kénytelenek ezeketpótolni a csapatok. Talán még soha nem folytatódott ilyen korán amegyei első osztályú bajnokság.A legutóbbi meccsünkön 3:0 arányú győzelmet arattunk egy fontosmérkőzésen Kunszentmárton csapata ellen, ráadásul mindkétfélnek idegenben kellett bizonyítania, a találkozót Örményesenrendezték. A csapat lelkes, jó meccseket játszunk, tanulunk ésedzünk, célunk a biztos bennmaradás jó hangulattal. Jelenleg atabella 13. helyén állunk.A tavalyi évben a szakosztály vezetésben is történtek változások.Csillag Sándor – akinek köszönjük a munkáját – lemondott, és PádárLászló, a jelenlegi edző vette át a szakosztály irányítását, melymunkában jelenleg Juhász Attila segíti. Továbbá igyekszünk aszakmai munkában is segíteni, itt Hegymegi Szabolcs az új arc.Az utánpótláscsapataink is edzenek, a vírus miatt csak a kinti pályántudnak, így minden köszönet nekik és az edzőknek is. A felnőttcsapatunk szinte ifjúsági korosztály, hiszen a tavalyi évben többkezdő, rutinos játékos is távozott. Így még értékesebb, minden pont.Szeretnénk minden mozgásra vágyó gyereket – 6 éves kortól –bevonni a sportolás, a futball világába, várunk mindenkit!Hajrá Kisúj!
Juhász Attila

szakosztályvezető, tag

Az U7, U9 korosztályú gyerekek

A felnőtt csapat

KUMÁNIA
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ÁlláslehetőségekKisújszállás Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete pályázatot hirdetaz alapításában működő
Kumánia Gyógyfürdő Kft.

ügyvezetőifeladatainak ellátására
Pályázati feltétel:- a cég tevékenységi köreivel összefüggő felsőfokú végzettség, - 5 év szakmai gyakorlat, - 3 év vezetői gyakorlat, - büntetlen előélet, - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

Az elbírálásnál előnyt jelent:- angol vagy német társalgási szintű nyelvtudás, - fürdővezetői vagy szállodavezetői gyakorlat, - idegenforgalom, turisztika területén szerzett gyakorlat. 
A pályázathoz csatolni kell:- diplomamásolatot, - szakmai önéletrajzot, - a cég vezetésére, működésére vonatkozó szakmai elképzelést, - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, annak igazolásaként, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástólvagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
A jogviszony jellege: főállású (heti 40 óra) határozatlan idejű munkaviszony 5 évre szóló vezetői megbízással.
Az állás betölthető: 2021. május 2-től. 
A pályázat benyújtási határideje: 2021. március 23. 
A pályázatot a kiíró 2021. március 30-ig bírálja el. A pályázattal kapcsolatosan Kecze István,Kisújszállás város polgármestere – telefonon történőegyeztetés után – nyújt bővebb tájékoztatást.Telefonszám: 06-59/520-244. A pályázatot Kisújszállás város polgármesteréhez(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) címezve személyesen,vagy e-mailben a polgarmester@kisujszallas.huelektronikus címre lehet benyújtani. 

Kisújszállás Város ÖnkormányzatánakKépviselő-testülete pályázatot hirdetaz alapításában működő
Kisújszállási Városgazdálkodási Nonprofit Kft.

ügyvezetőifeladatainak ellátására
Pályázati feltétel:- a cég tevékenységi köreivel összefüggő felsőfokú végzettség, - 5 év szakmai gyakorlat, - 3 év vezetői gyakorlat, - büntetlen előélet, - vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása. 

Az elbírálásnál előnyt jelent:- gazdasági, közgazdasági további szakképesítés, - városüzemeltetési, hulladékgazdálkodási szakképesítés,- temetkezési szolgáltatás folytatására jogosító végzettség.
A pályázathoz csatolni kell:- diplomamásolatot, - szakmai önéletrajzot, - a cég vezetésére, működésére vonatkozó szakmai elképzelést, - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, annak igazolásaként, hogy büntetlen előéletű, nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, és nem áll foglalkozástólvagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt.
A jogviszony jellege: főállású (heti 40 óra) határozatlan idejű munkaviszony 5 évre szóló vezetői megbízással.
Az állás betölthető: 2021. április 1-jétől. 
A pályázat benyújtási határideje: 2021. március 23. 
A pályázatot a kiíró 2021. március 30-ig bírálja el. A pályázattal kapcsolatosan Kecze István,Kisújszállás város polgármestere – telefonon történőegyeztetés után – nyújt bővebb tájékoztatást.Telefonszám: 06-59/520-244. A pályázatot Kisújszállás város polgármesteréhez(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 1.) címezve személyesen,vagy e-mailben a polgarmester@kisujszallas.huelektronikus címre lehet benyújtani. 

„ Pro-Team” Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft.
munkaerő-toborzást hirdetKisújszállás városban megnyitásra tervezett üzemében4 órás foglalkoztatásra megváltozott munkaképességű dolgozók részére!

Munkavégzés típusa: varrodai és/vagy könnyű betanított fizikai munka
Munkavégzés tervezett helye: Kisújszállás város

Jelentkezés/érdeklődés: Paragh Nóra +36-30/416-3076 (munkanapokon 8-14 óra között!)Jelentkezés esetén kérjük, készítse elő az alábbi dokumentumokat a felmerülő kérdések megválaszolásához:
komplex orvosszakértői vélemény és határozat(rehabilitációs ellátást, rokkantsági ellátást, fogyatékossági támogatást, rokkantsági járadékot megállapító határozat)A foglalkoztatásra vonatkozó részleteket telefonos jelentkezés alkalmával ismerteti a Társaság képviselője!
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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. március 6-án,
szombaton jelenik meg. Lapzárta 2021. február 26-án, pénteken
12.00 órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet
leadni elektronikus adathordozón vagy a szervezes@kisujszallas.hu
e-mail címre elküldve.

Az aktuális lapszám nyomdába adásának napja: 2021. február 4.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2021. 02. 09-én, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit


