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Mintha sohasem akarna véget érni az a hosszú és sajátosküzdelem, amelybe – emberek millióihoz hasonlóan – mi isbelesodródtunk. A koronavírus-járványról van szó. Mintegykét év szorongásait, félelmeit próbáltuk megismerni éslegyőzni, mert mint a járvány kezelését jól ismerő virológusokés más szakemberek hasznos tanácsokkal láttak elbennünket, a médiák által közvetített információk szerint.Folyamatosan figyelemmel kísérhettük és kísérhetjüka járvány alakulását, hatását – „mert még itt van” – mondják.Jelenleg, illetve az elmúlt, mintegy két évbenmegtapasztalhattuk a járvány során a koronavírus hatásait,„működését”.
A vírus kegyetlen és kiszámíthatatlan arcát ismerhettük
meg. Egy, az egész világra kiterjedő, óriási járványnakvoltunk/vagyunk a résztvevői és elszenvedői. A médiafolyamatosan hírt ad az események alakulásáról, a hírekbenpedig ott vannak az eredmények, melyek szerint az oltásokkalkapcsolatos feladatokban Magyarország élen jár az EU-tagországok eredményességében. Nem túlzás, hogy a víruselleni küzdelemben a megmaradásunk a vírus elleniküzdelem eredményességétől függ. Jelenlegi írásunk idejénMagyarországon 4.153.038 beoltott személyről tudunk.Ennek köszönhetően a korábban meghozott szigorúintézkedéseket fokozatosan oldják fel. A beoltott személyek mind többen vannak, és ez reményre adokot. Sokan panaszkodnak a hosszú bezártság miatt. Várjáka további enyhítéseket, kérik az újabb oltásokat. Enneknyomán újabb és újabb kedvezményekhez juthat a lakosság –jó példa erre a kijárási tilalom fokozatos oldása, kulturálisintézmények megnyitása a teraszokkal egyetemben.
A szakemberek továbbra is hangsúlyozzák a maszk
használatát, az egymástól legalább másfél méteres
távolság tartását, a gyakori kézmosást, a fertőtlenítést.  A helyi közművelődési szakemberek és a városvezetők május4-én megbeszélést tartottak arról, hogyan történhet afokozatos nyitás a szolgáltatásokkal a helyi lakosok felé.
Hírlevelünk most egy sajátos meghívó a Vigadómozi
programjaira, hadd ajánljuk először az Önök és

a gyermekeik figyelmébe ezeket. Nézzenek szét a Vigadóban,válasszanak egy-egy mozielőadást a hamarosan megnyílóVigadó mozi valamely előadására, gyermekeiknek pedigajánljuk a figyelmébe a hamarosan megnyíló Sárkányvárat,felnőtteknek pedig a bowlingpályát. Kérem, tekintsék sajátosmeghívónak Gombóc Artúr és barátainak általunk tolmácsoltmeghívását is, a kisgyermekek biztosan örömmel fogadjákmajd ezeket az óriásbábokat. Nyáron több program várjaÖnöket, nem fog elmúlni hét közösségi-kulturális eseményeknélkül. Két vidám színházi előadás már biztosnak látszik: itt ahelye Önöknek is a vidám színházi estéken, június 21-én,hétfőn a Déryné Társulat: Kék róka, szeptember 9-én,csütörtökön pedig a Turay Ida Színház: Szerelem címűelőadására hívjuk a társulatot. A helyi közösségi élet fontos színtere a könyvtár is. Nefeledjék, ’kis lépésekben’ nyit a városi könyvtár is! Nagyonszép és gazdag könyvállománnyal rendelkeznek(köszönhetően az érdemi állami támogatásnak), amit külön isaz olvasók figyelmébe ajánlok. Ne feledjék, a kölcsönzéshezszükséges az ún. védettségi igazolvány is. Javaslom, éljenek akönyvtár nyújtotta lehetőségekkel. Hírlevelünkben több közösségi programra is utaltunk,egyelőre vázlatosan, elsősorban a figyelemfelkeltés céljából.Az egyes szolgáltatásokhoz legtöbbször adunkelérhetőségeket telefonszámok, e-mail címek formájában –hogy mielőbb rátaláljanak egy-egy keresett szolgáltatásra.A közösségi programok megvalósításához a képviselő-testület várhatóan idén is nyújt segítséget támogatásokformájában. Várhatóan a helyi programok megszervezésére,
kirándulások megvalósítására, kiadványok megjelen-tetésére, székházak üzemeltetésére kíván a képviselő-testület támogatást nyújtani, elsősorban az év másodikfélévében, pályázati úton. Hírlevelünk idei 4. számának 3.oldalán találhatók táblázatba foglalva az egyes támogatásiformák, valamint a benyújtási határidők. 

Kecze István 
polgármester

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Újrakezdés



2. oldal Kisbíró 2021. május 8.

Polgármesteri döntések

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal közleményeTisztelt Ügyfeleink!Ezúton tájékoztatjuk Önöket,hogy 2021. május 10-én (hétfőn)a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal épületeáramszünet miatt zárva tart,az ügyfélfogadások szünetelnek.Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezen a naponsem a Kormányablak, sema Karcagi Járási Hivatal Gyámügyi Osztályanem tud ügyfeleket fogadni.Megértésüket köszönjük.
(Szerk.)

ÚtfelújításokrólHamarosan befejeződnek az útfelújítási munkálatok. A mintegy 57millió Ft-ból megvalósuló beruházáshoz 40 millió Ft támogatástnyert az önkormányzat, így újabb négy útszakasz felújítására
kerülhetett sor városunkban. A Kert utcán, a Csorbai utca VeresPéter utcától kifelé vezető szakaszán és a Nagy Imre utca, a Petőfi utcaés az Ifjúság útja közötti szakaszán az útburkolat-felújításimunkálatok a napokban befejeződnek. A Gyalpár utca, József Attila ésa Mester utca közötti szakaszának útalap-megerősítési és útburkolat-felújítási munkálatai jelenleg még zajlanak, de várhatóan májusközepére ez az útszakasz is teljesen megújul.

A márialakai kútfúrásrólAz önkormányzat a Tanyák háztartási léptékű villamos energia és
vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztései című VP6-7.2.1.4-17 számú pályázati felhíváson támogatást nyert a Márialakánélők egészséges ivóvízzel való ellátására.A pályázat keretében első lépésben egy 260 méter talpmélységűkút megfúrására került sor, amely munkálatok április végénbefejeződtek. Ezt követően vízmintavételre kerül sor, amelybőlmegállapítható a víz minősége, használhatósága, a tisztítás pontostechnológiája. A megfelelő vízminta meglétét követően a víztisztítómű kiépítésére és az ivóvíz lakóingatlanokhoz történő elvezetésérekerül sor. A munkálatok várhatóan 2021 júliusában fejeződnek be. Aműködtetéshez áramhálózat fejlesztésére is szükség van, ezértfolyamatos működésre az E.ON által elvégzett hálózatfejlesztéstkövetően kerülhet sor.

Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla
városfejlesztési ügyintéző

Kisújszállás Város Polgármestere a katasztrófavédelemről és ahozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. éviCXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 46. § (4) bekezdésébenmeghatározott hatáskörében eljárva – figyelemmel aveszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedésekhatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendeletre – azalábbi döntéseket hozta:
Rendelet:
5/2021. (IV. 15.) a Kisújszállás város helyi építési szabályzatárólés szabályozási tervéről szóló 12/2012. (III. 5.) önkormányzatirendelet módosításáról
Polgármesteri döntések:
47/2021. (IV. 15.) a Településszerkezeti terv jóváhagyásáról szóló72/2012.(II. 28.) számú önkormányzati határozat módosításáról
48/2021. (IV. 16.) a Piculás Civilház térítésmentes használatbaadásáról
49/2021. (IV. 16.) köznevelési intézmények főzőkonyhái március,április havi bérleti díjáról
50/2021. (IV. 29.) köznevelési intézmények átszervezésénekvéleményezéséről
51/2021. (IV. 29.) a város foglalkoztatási helyzetéről és amunkanélküliek ellátásának lehetőségeiről, a 2020. évbenmegvalósult közfoglalkoztatásról
52/2021. (IV. 29.) város közbiztonságáról és közrendjéről, abűnmegelőzés városi helyzetéről
53/2021. (IV. 29.) Kisújszállás tűzvédelmi helyzetéről, atűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azokkalkapcsolatos feladatokról
54/2021. (IV. 29.) a Közbiztonsági Szakmai Egyeztető Fórum2021. I. negyedéves munkájáról
55/2021. (IV. 29.) Kumánia Gyógyfürdő Kft. újranyitási tervénekütemezéséről
56/2021. (IV. 29.) köszönetnyilvánításról a Kumánia GyógyfürdőKft. ügyvezetője, Oros Zsigmond részére
57/2021. (IV. 29.) közterület eltérő használata megtiltásánaklehetőségéről

Zajlanak az útjavítások, képünk a Kert utcán készült

Útjavítás a Nagy Imre utcán

Figyelem!
Áramszünet miatt nem lesz ügyfélfogadás

RÖVID HÍREK
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Tegyen Ön is javaslatot!

Pályázati lehetőségek

Még lehet pályázni!

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

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Hagyományosan minden évben augusztus 20-án, a Szent István-napi városi ünnepségen nyújtja át a polgármester azokat azelismeréseket, amelyeket a városért, annak közösségéért végzettkimagasló tevékenység elismeréseként ítél oda az önkormányzat.Javaslatokat a város polgárai, közösségei, társadalmi szerveiegyaránt tehetnek a következő elismerésekre:
- Kisújszállás Város Díszpolgára cím,
- Pro Urbe Díj (a városért),
- Pro Communitate Urbis Díj (a város közösségéért),
- Kisújszállás Város Sportjáért Díj,
- Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára cím.A javaslatokat e célra készített formanyomtatványon, apolgármesternek címezve lehet benyújtani június 3-ig aPolgármesteri Hivatal 27. sz. irodájában. A javaslattételhezszükséges nyomtatványok átvehetők a Városháza portáján vagyletölthetők a városi honlapról (Javaslati nyomtatvány).

(Szerk.)

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 ezeket azértékeket, ezért fontos feladatának tekinti a helyi civil szervezetek,intézmények támogatását, pályázatokon keresztül. Arról, hogymilyen pályázatokat írt ki az önkormányzat, az alábbi táblázat nyújtinformációt. A Nagykun Hagyományőrző Társulás a hagyományőrző civilszervezetek hagyományőrző rendezvényeinek megszervezésére,valamint a Nagykunsághoz, a kunok kultúrájához, történetéhezkapcsolódó kiadványok megjelentetésére ír ki pályázatot.A pályázati kiírások, valamint az adatlapok letölthetők awww.kisujszallas.hu honlap Pályázati lehetőségek menüpontjában,vagy személyesen átvehetők a Városháza bejáratánál.
ÖNKORMÁNYZATI PÁLYÁZATOK

A NAGYKUN HAGYOMÁNYŐRZŐ TÁRSULÁS PÁLYÁZATAI

Városunk önkormányzata az EFOP-1.2.11-16-2017-00029 azonosítószámú „Kisújszállás a Te otthonod!” című nyertes pályázatánakköszönhetően 2018 óta biztosít támogatást kisújszállási lakóhelyű,18. életévüket betöltött, de a 36. évüket még be nem töltött,hiányszakmában tanuló vagy dolgozó fiatalok számára.A pályázati program az idei évben lezárul, de pályázni még nem késő.
2021. május 14-ig ugyanis még benyújtható a tartós letelepedési
támogatásra, illetve az önfoglalkoztatóvá válás támogatásáravonatkozó kérelem.Hiányszakmák támogatására 2021. május 31-ig, míg képzési
támogatásra és jogosítvány megszerzésének támogatására
2021. október 8-ig lehet pályázni.Az egyes támogatási formákról, a hiány-szakmák köréről, a benyújtás feltételeirőlés módjáról a városi honlapon, illetve az
59/520-248-as telefonszámon tájé-kozódhatnak az érdeklődők.

Bacskai Ildikó szociális ügyintéző

Pályázati felhívás a városi,
be nem jegyzett

civil szervezetek támogatásáraKisújszállás Város Önkormányzatától kapott feladatának elegettéve a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár pályázatot ír kia városi be nem jegyzett civil szervezetek 2021. 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 kulturális eseményeken való bemutatkozó részvétel támogatása.
A pályázók köre: Kisújszállás illetékességi területénmegvalósítandó programjaikra a kisújszállási székhelyű, be nemjegyzett  civil szervezetek és művészeti tevékenységet huzamosabbideje végző magánszemélyek.A pályázati forrást Kisújszállás Város Önkormányzata biztosítja.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. május 28.A részletes pályázati kiírás tartalmazza a benyújtandódokumentumok listáját, átvehető a Vigadóban, vagy igényelhető az
info@vigadokisuj.hu email címen. 
A pályázat benyújtásának  helye: Vigadó Kulturális Központ(5310 Kisújszállás, Szabadság tér 7.)

(Szerk.)

Pályázat Benyújtási határidőA városi bejegyzett civil szervezetek rendezvényeinek támogatása június 11.A helyi, székházzal rendelkező szervezetek üzemeltetési költségeinek támogatása június 11. Helyi kiadványok támogatására június 11. Nyári táborok támogatása június 11. 
Pályázat Benyújtási határidőKiadványok támogatására június 23.A társult önkormányzatok területénműködő hagyományőrző civil szervezetekhagyományőrző rendezvényeinek támogatására június 23.
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A város közbiztonságáról

A 2020-ban megvalósult közfoglalkoztatásról

Városnév tiszafából

Áprilisban elkészült a város közbiztonságáról, közrendjéről, abűnmegelőzés városi helyzetéről szóló beszámoló. A KarcagiRendőrkapitányság részéről dr. Karsai Lajos r. alezredes,kapitányságvezető számolt be az elmúlt év adatairól. Városunkban 2012 óta folyamatosan csökken a regisztráltbűncselekmények száma, amely 2020-ban 99 volt (2019-ben 155).Nagy mértékben nőtt az eredményes nyomozások száma. A polgárokszubjektív közbiztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembenhatékonyan tudtak fellépni. Javult a közterületek rendje, településünkközbiztonsága. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 36volt, ami 2019-hez képest 50%-os csökkenés. Kiemelten kezeltbűncselekmény 49 volt, mely az elmúlt 11 év legalacsonyabb száma.A lopás bűncselekmények száma 26 volt, ami 54 %-os csökkenéstjelent (2019-ben 57 volt). A tulajdon elleni szabálysértések száma kismértékben növekedett. Ezen belül a lopások (pl. bolti lopás, telefon-,kerékpárlopás) száma a legmagasabb. Megállapítható, hogy a sértetteknem teszik meg értékeik megóvása érdekében a tőlük elvárhatóóvintézkedéseket. Kábítószer birtoklása négy esetben, új pszichoaktívanyaggal visszaélés egy esetben történt.

A város területén 15 személyi sérüléssel járó közúti baleset volt, ebből3 súlyos, 12 könnyű sérüléssel végződött.2020-ban több alkalommal hajtottak végre célirányosanellenőrzéseket (pl. ittas vezetők, kerékpárosok ellenőrzése). A bel- éskülterületek ellenőrzésében, fokozott ellenőrzések végrehajtásábantevékeny részt vállaltak a helyi polgárőrök, közterület-felügyelők ésmezőőrök. A rendőrség iskolai prevenciós programjai folytatódtak,azonban ezt a pandémiás helyzet jelentősen hátráltatta. AKapitányságvezető köszönetet mondott az önkormányzatnak, azállampolgároknak, a polgárőrségnek, a közterület-felügyelőknek,mezőőröknek, akik munkájukkal hozzájárultak az elérteredményekhez.A rendőrség mellett tájékoztatót készített dr. Malatinszky András, aKisújszállási Nagykun Polgárőr Egyesület elnöke a 2020. évimunkájukról, továbbá a Polgármesteri Hivatal, a mezei őrszolgálat és aközterület-felügyelők éves munkájáról, illetve a Közbiztonsági SzakmaiEgyeztető Fórum negyedéves munkájáról. Kecze István polgármester abeszámolókat, tájékoztatókat elfogadta. 
Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

A 2020. évi járási startmunka szociális jellegű programok a következőkvoltak: mezőgazdasági program, belvízelvezetési munkák,mezőgazdasági földutak és belterületi közutak karbantartása, illegálishulladéklerakóhelyek felszámolása. A pályázati létszám 85 fő volt. Egyhosszabb időtartamú program is indult 20 fővel. A programokpályázati létszáma összesen 105 fő volt. Továbbá a 2019. évrőláthúzódott egy 24 fős hagyományos program, amely 2020. februárvégéig tartott.Az önkormányzat a járási startmunka program keretében a 2020.évben 106 865 408 Ft támogatásban részesült. Emellett azönkormányzat 14 655 564 Ft-ot biztosított saját forrásból aprogramok végrehajtására. A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt aközfoglalkoztatási programok végrehajtása zökkenőmentesen

folytatódott. Kényszerszabadságolás, munkaleállítás, munkavégzésikorlátozás nem került elrendelésre.A 2021. évben a járási startmunka szociális jellegű program 2021.március 1-én indult 79 fővel, a mezőgazdasági program 5 fővel, ahagyományos program pedig 20 fővel. A vállalt feladatok az elmúltévhez hasonlóak. A közfoglalkoztatásban dolgozók 2017. óta bármikorkiközvetítésre kerülhetnek az elsődleges munkaerőpiacra.Idén márciusban a Belügyminisztérium megbízottja részéről márhelyszíni ellenőrzés történt, valamint a Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiKormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és MunkavédelmiFőosztálya március végén ellenőrzési eljárást indított.   
Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

Az elmúlt időszakban számtalan megkeresés érkezett aváros lakói és az egyesület tagsága köréből egy városnévfelirat elkészítésének igényével. Egyesületünk magáravállalta ezt a feladatot és hosszas ötletelés, felmérés utánegy élőnövényes, egyedi városnév felirat megvalósításamellett döntött a Lidl mellett található zöld területen.A 150 cm magas, 20 cm széles, tűzihorganyzott, köracélbetűket Nagy István tagtársunk készítette el. A betűkbelsejében – azok formájától függően – egy vagy két fiataltiszafa került elültetésre, melyet Lukács Károly kertésznevelt és ajánlott fel erre a célra. Az ékezetként, fémbőlkészülő szívek gyártása folyamatban van a GoldkaminKft. felajánlásaként, melyek egy későbbi időpontbankerülnek rögzítésre a megfelelő betűk fölött. Annak érdekében, hogy a növények megfelelőentudjanak igazodni a betű formájához, s majd idővelkörbenőni a vázat, kénytelenek voltunk ebben a méretben elültetni őket, kérjük, addig is legyenek türelemmel és lássák bele a mostani feliratbaazt a különleges szépséget, amely a növények megfelelő formálódása után díszíti majd városunkat. Bízunk a növények mielőbbi növekedésében és abban, hogy elnyeri mind a helyi lakosok, mind az ide látogatók tetszését! Vigyázzunk rá, óvjuk,ahogyan tettük eddig is, szeretett városunk számtalan értékével!
Városvédő és -Szépítő Egyesület
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Kertszépítő versenyekSokadik alkalommal hirdetjük már meg a
„Virágos Kisújszállásért” elnevezésűkertszépítő versenyt. Ennek köszönhetően sokolyan kertbe nyertünk bepillantást, amelyekszívet-lelket gyönyörködtetnek. Önkormány-zatunk úgy gondolta, hogy azoknak, akik ilyenszeretettel ekkora értéket hoznak létre,mindenképpen el kell ismerni a hobbiját, munkáját. Ezért idén ismeghirdetjük a „Virágos Kisújszállásért” versenyt. A versenyfelhívás ésa jelentkezési lap letölthető a www.kisujszallas.hu honlapról.Jelentkezni a szervezes@kisujszallas.hu email címen lehet. Jelentkezési

határidő: 2021. június 15.Napjainkra a legtöbben már a piacon vagy üzletben szerzik be acsalád számára szükséges zöldségeket, gyümölcsöket. Vannak azonbanszép számmal olyanok, akik saját maguknak igyekeznek megtermelniezeket a javakat azért, mert nagy örömet okoz a saját termés, és igazikikapcsolódást, felüdülést jelent a szabadtéri munka. Ebben amindannyiunk számára nehéz időszakban, fordítsuk az energiánkatarra, hogy valami maradandót alkossunk. Arra buzdítjuk akertbarátokat, hogy osszák meg velünk örömüket, büszkeségüket,versenyeztessék kertjeiket!Városunk önkormányzata idén is csatlakozott „A
legszebb konyhakertek” című programhoz,melynek célja a kertészkedés népszerűsítése.Jelentkezzen Ön is zöldséges-, gyümölcsös-,fűszer- vagy gyógynövénykertjével, melyekrőlvárjuk a fotóikat. A versenyfelhívás és ajelentkezési lap letölthető a www.kisujszallas.hu honlapról. Jelentkeznia szervezes@kisujszallas.hu email címen lehet. Jelentkezési határidő:

2021. június 15.                                                                     (Szerk.)

Kedves Vendégeink!Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy lassan elérkezik a pillanat,amikor újranyithatjuk a 2020. november 11. óta zárva tartórészlegeinket: a Hotel Kumánia 2021. május 17-től,a Kumánia Kemping 2021. május 21-tőlvárja újra a szállóvendégeket.A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő várhatóan
2021. június közepétől várja újra vendégeit.Megfelelve a törvényi előírásoknak felhívjuk figyelmüket, hogyamennyiben és ameddig az országos rendelkezések nem változnak,

újranyitó részlegeinken kizárólag védettségi igazolvánnyal
rendelkező vendégeinket, valamint velük érkező kiskorú
hozzátartozóikat tudjuk fogadni! A kormányrendelet alapjánkollégáink a vendégek érkezésekor jogosultak a hatósági igazolványellenőrzésére. Kérjük és köszönjük együttműködésüket!

GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA IS
VÁLTOZATLANUL VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbi szolgáltatásaival, kezeléseivel várjapácienseit:

szakrendelések, fürdőgyógyászati kezelések (kádfürdő,súlyfürdő (megtartva a betegek közötti 1,5 m távolságot),szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs, víz alatti csoportosgyógytorna (maximum 9 fő/alkalom), orvosi gyógymasszázs,iszappakolás, komplex fürdőgyógyászati ellátás), fizikoterápiás
kezelések (elektroterápiás kezelések, ultrahang kezelések,mágnesterápia, nyirok masszázs, szárazföldi csoportos (max. 9fő/alkalom) és egyéni gyógytorna, lökéshullám terápia), wellness
masszázs, pedikűr.Felhívjuk figyelmüket, hogy a 18 év alatti csoportos gyógyúszás,valamint a medencefürdő továbbra sem vehető igénybe!

A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉSEINEK
IDŐPONTJA 2021 MÁJUSÁBAN:

DR. KISS EGON ultrahang-diagnosztikai szakrendelése:
2021. május 10. (hétfő);  2021. május 17. (hétfő)

DR. NÁDAS KATALIN reumatológus fizioterápiás szakrendelése:
2021. május 13. (csütörtök);  2021. május 20. (csütörtök)

2021. május 27. (csütörtök)
DR. GYÁNYI MARGIT fizioterápiás orvosminden héten hétfőn, kedden, szerdán 6:30-tól 12:30-ig rendel,kivéve május 24-én (hétfőn).A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása: hétköznapokon 7:30–16:00.A TB pénztár nyitva tartása: hétköznapokon 7:30–15:30.

Időpontkérés szakrendeléseinkre KIZÁRÓLAG telefonon
(59/887-712) lehetséges az alábbi időpontokban: hétfő–szerdaés péntek: 8–11 óra között csütörtök: 13–15 óra között.Kezelések időpont egyeztetéséért hívja pénztárunkat(59/887-711) hétköznapokon 7:30–15:30 között!

Tájékoztatjuk kedves Pácienseinket,
hogy egészségügyi, gyógyászati szolgáltatásaink

továbbra is védettségi igazolvány nélkül érhetők el.Kérjük, szolgáltatásaink, kezeléseink igénybevételekor szíveskedjenekbetartani a 1,5 méter távolságot! Ne feledjék, a Kumánia területéntovábbra is kötelező a maszk használata! Köszönjük megértésüket ésegyüttműködésüket! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!
Kumánia... többet rejt, mint gondolná! 

Városvédő hírek

KUMÁNIA

„FOGADJ ÖRÖKBE EGY VILLANYOSZLOPOT!”A Városvédő és -Szépítő Egyesület ez évben is meghirdeti a „Fogadj
örökbe egy villanyoszlopot!” virágosítási akciót. Kérjük, ha teheti,ültesse be színes, virágzó növénnyel a háza előtt magasodó villany-vagy telefonoszlop tövét, ezzel is szebbé, virágosabbá téve városunkat,környezetét! Köszönjük városszépítő munkáját!

GONDOLJON A VÁROSVÉDŐK KIADVÁNYAIRA!Névnap, születésnap, házassági évforduló… ha szép, tartalmas éshasznos ajándékot keres, gondoljon a városvédők kiadványaira!Sokak kérésére újra megjelentettük az Ablakos kalácstól a
Vízenkullogóig: Hagyományos sütemények Kisújszálláson című,nagy sikerű könyvet. A keménytáblás, ízléses kivitelű, egész oldalas,színes képekkel illusztrált kiadvány2500 Ft-ért vásárolható meg a városikönyvtárban, a főtéri papírboltban, aZöldy Patikában és a Kálvin utcaifényképész üzletben.Továbbra is kapható a Kemencés
ételek a Nagykunságban címűkönyvünk is, melynek ára szintén2500 Ft.Amennyiben mindkét könyvetszeretné, azokat akciósan, 4000 Ftcsomagáron tudja megvásárolni afentebb említett helyeken!

Tatár Zoltán egyesületi elnök
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Eperjesi Éva tanárnő emlékére
(1956-2021)

Iskola-előkészítő a Kossuthban
online és jelenléti keretek között

Köszönet

LCF Kids Club Kisújszállás 

Megrendüléssel és fájdalommal fo-gadtuk a hírt, hogy Eperjesi Évamatematika-kémia szakos tanár, voltigazgatóhelyettes életének 65. évébentragikus hirtelenséggel elhunyt. Halá-lával kiváló szakmai felkészültségűpedagógus távozott közülünk, akimegtiszteltetésnek, egy életen át tartóhivatásnak tekintette az oktató-nevelőmunkát.Évike gondolataiban, életében egyetlenmunkahely létezett, ez a Kossuth-iskola, amely 40 éven át szeretettközössége és „otthona” is volt. 1979-ben az egri tanárképző főiskola elvégzése után a TanyaiDiákotthonban kapott nevelőtanári állást. Fiatal tanárnőként hamarmegtalálta az utat a gyerekekhez, tanulmányi foglalkozásait afegyelmezett munkavégzés, szabadidős tevékenységeit a vidámság,az együttes játék jellemezte. A következő tanévben már a felsőtagozaton tanította mindkét tantárgyát. Tanóráira az alaposfelkészülés, a lendületes óravezetés, a képességeknek megfelelőmunkáltatás, az egyéni segítségadás, a tehetséggondozás voltjellemző. A matematika elvont világában figyelt a szemléletességre, acselekvésbe ágyazott gondolkodás és problémalátás fejlesztésére.Kémiaóráin nemcsak a tudomány ismereteit tanította, hanemkísérleteken keresztül szemléletesebbé, érdekesebbé tette atantárgyat. Eredményes oktatómunkáját bizonyítják tanulói szépversenyeredményei.Ő nemcsak a tanításban jeleskedett, hanem az egyéb iskolai feladatokellátásában is. Osztályfőnökként felelősséget érzett diákjaiért,egyengette útjukat, megdorgálta a csínytevőket, és tanulóival együttörült sikereiknek. Az iskolai diákélet aktív szervezője és irányítója isvolt, akadályversenyek, kirándulások, vetélkedők, táborokemlékezetes pillanatait őrzik tanítványai és kollégái. Szerették éstisztelték a gyerekek és a szülők egyaránt. Évikét jellegzetes humora,emberi magatartása, fáradhatatlan figyelme és fegyelme,munkabírása összetéveszthetetlen személyiséggé tette. Anevelőtestület egyetértésével 2000-ben igazgatóhelyettesi megbízástkapott. Kollégáitól megkövetelte a fegyelmezett munkavégzést, aprecíz, naprakész adminisztrációt. A közoktatás új kihívásaira mindigfigyelt, továbbképzéseken elsajátította, majd óráin és szakköreinalkalmazta a XXI. század oktatási és nevelési módszereit. Szervező ésirányító munkát vállalt az iskolában megrendezésre kerülő területimatematikaversenyek lebonyolításában, valamint a Szegedi Egyetemáltal végzett kutatómunkában.Számos sikeres uniós pályázat megvalósításában vett részt.Vezetőtársam volt 16 éven át. Ez idő alatt sok változás volt azoktatásban, az iskola életében, így számos projekt, elvégzendőfeladat, időnként probléma várt megoldásra. Az együtt gondolkodás,az együtt végzett munka és az együtt töltött sok idő összekovácsoltbennünket. Nemcsak munkatársak, hanem jó barátok is voltunk.Szívszorítóan nehéz feladat egy kiváló munkatárstól, egyvezetőtárstól, egy igaz baráttól végső búcsút venni. Magam és voltmunkatársaim nevében köszönök most el Tőle. Ígérjük, hogyemlékét, pályája értékeit megőrizzük. Kívánjuk, legyen számárakönnyű a föld, a pihenés, nyugodjék békében.
Varga Vincéné

„Olyan lesz a jövő, mint amilyen a ma iskolája.” 
( Szent-Györgyi Albert)Az intézményünkbe beíratott óvodás gyerekek szüleinek a tanítónénik, Zita és Ancsa néni felajánlotta az iskolaelőkészítő lehetőségét.A tanító nénik heti egy alkalommal foglalkoznak a gyerekekkel. Cél azismerkedés, az iskolára való felkészülés, a készségek és képességekfejlesztése. A foglalkozások mind az online térben, mind pediga jelenléti formában népszerűek. Mi továbbra is hiszünk abban, hogy a gyermek érték ... mertKossuthosnak lenni jó!Nagyon szépen köszönöm a kollégáim munkáját!

Tisztelettel: Földesné Keresztes Mariann 
igazgatóhelyettes

Tisztelt Szülők! Kedves Családok!Hálás szívvel köszönöm meg a Nagykun Baptista Oktatási Központpedagógusai és munkatársai nevében, hogy bizalmukkalmegtisztelték intézményünket! A 2021/22-es tanévet 45 kisdiákkezdi meg az iskola falai között, és ismeri meg a betű- és számországlakóit. Robotokkal, tánclépésekkel, angol kifejezésekkel, dráma-játékkal, énekkel, ecsetvonásokkal, sporteredményekkel teszikszebbé a szüleik, a tanító nénik és a tanár bácsik hétköznapjait. Agyerekek sikere a mi sikerünk is.  Osztozzunk együtt az örömökben!
Tisztelettel: Földesné Keresztes Mariann

igazgatóhelyettes

Nyári angol nyelvű tábor2021. augusztus 2–6. között- óvodás (5-6. éves korosztály)- alsó tagozat (7-10. éves korosztály)
Tisztelt Szülők!

Kedves Édesanyák, Édesapák, Nagyszülők, Keresztszülők!A tavalyi nagy sikerre való tekintettel az idén nyáron ismegszervezzük az angol nyelvi táborunkat Kisújszálláson. Az óvodáskorosztálynak 8:00–12:00 óráig, a nagyobbak részére 8:00–16:00óráig tartjuk a foglalkozásokat. Érdeklődni és jelentkezni a „Kalóz táborba”a 70/341-2857 telefonszámon,vagy az lcfkidsclubkj@gmail.com e-mail címen lehet.Szeretettel várjuk azokat a gyermekeket, akik szeretnek régitérképek alapján kincsek után kutatni, akiknek a titkos vágya az, hogymegismerjék a kalózok rejtélyekkel teli kalandos életét. Akikszeretnének igazi kalózhajóra szállni és szelni a hullámzó vizet, akikmeg szeretnék ismerni Fekete Szakállt, akik hajós inasokból akalózok titkos próbáit kiállva valódi kalózokká akarnak válni!Természetesen mindezt angol nyelven, játékos formában.Ha felkeltettük az érdeklődésüket, bátran keressenek bennünket!
Tisztelettel: Földesné Keresztes Mariann 

az LCF Kids Club vezetője
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Bölcsődei hívogató

Beiratkozás az Arany-iskolába Épül az új bölcsőde épülete Kisújszálláson

Az 52 férőhelyes bölcsőde építési munkálatai folyamatosan zajlanak,
jelenleg a falazási munkák folynak. A mai igényeket kielégítő, EU-
szabványoknak megfelelő új épülethez nagy játszóudvar és saját
főzőkonyha is épül. A munálatok várhatóan 2022 tavaszára készülnek el. 

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?Milyen játékok vannak ott? Jól választunk, ha igénybe vesszüka 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, vagytörvényes képviselője 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 hasonlókorú gyermek van 2 kisgyermek-nevelővel. A szobákat úgyrendeztük be, hogy a kicsik egészséges fejlődése biztosítva legyen,mozgás és játékigényük kielégítést nyerhessen, kedvükrejátszhassanak társaikkal és nevelőikkel. A csoportszobaberendezésénél, a játékok kiválasztásnál, a gyermekek életkorisajátosságait, eltérő igényeit is figyelembe vesszük. A bölcsődeétrendje az egészséges fejlődést szolgálja, sok nyers gyümölcsöt,ízletes főzeléket, megfelelő mennyiségű 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 azanyától való napi elválást, új személyeket kell elfogadnia,kapcsolatokat kell kialakítania a felnőttekkel és a gyermekekkel

egyaránt, meg kell barátkoznia egy új, ismeretlen környezettel, újéletritmust kell megszoknia. Be kell illeszkednie a gyermekcsoportéletébe. Mindez megterhelést jelent, mely csökkenti az ellenállóképességét, rontja a közérzetét. Ezért a bölcsőde módot ad arra, hogya gyermek ne hirtelen, minden átmenet nélkül találja magát szembeegy új, nehezen kiismerhető környezettel, hanem fokozatosanbarátkozhasson meg vele az idő növelésével. A szülő jelenlétebiztonságot ad, az új környezet felfedezése így könnyebb, ha néhaodaszaladhat anyához.A kisgyermeknevelő nemcsak felügyel a rábízott gyermekekre,hanem neveli, gondozza is őket, biztosítja számukra a harmonikustesti-lelki és szellemi, valamint a szociális fejlődés lehetőségeit,feltételeit. A nevelő nem pótolja, hanem helyettesíti az anyát.A szabályok kialakításában, a gyermek viselkedésénekpozitívumaira, a belátására épít. A jól szervezett, folyamatos ésrugalmas napirend a gyermekek igényeinek, szükségleteinekkielégítése mellett kiszámíthatóságot, biztonságérzetet teremt. A bölcsődében nincsenek kötelező csoportos foglalkozások.A gyermekek azzal játszanak, amivel szeretnének. A nevelőtámogatja az öntevékenységet, kreativitást, figyelemmel kíséritevékeny-ségüket, biztat, dicsér, elismer, segít, ha szükséges. Kérésrebekapcsolódik, játszótárs lesz, ötleteivel gazdagítja a játékot.A bölcsődében a társakkal való együttjátszás nagy élményt nyújthata gyermekek számára. Az utánzó és szerepjátékhoz gazdagok alehetőségeik: többféle játék áll a rendelkezésükre, illetve a hasonlókorú társak állandó jelenléte módot ad a közös játszásra. A játékok ésa szerepek megosztásának gyakorlása elősegíti az együttműködésfejlődését.Az együttnevelésben a szülő ismeretét és szeretetét nyújtjagyermeke érzelmi és egyéni világáról, személyiségéről, míg akisgyermeknevelő tapasztalatát, tudását. A gyermek fejlődése láttánérzett közös öröm közelíti egymáshoz a családot és a bölcsődét.A családokkal közös programokat, nyílt napokat is szerveztünk.Reméljük, ismertetőnkkel segítettünk dönteni, amennyiben igénybekívánja venni a bölcsődei ellátást, kérjük, keresse bölcsődénket!A bölcsődevezető Horváthné Szabó Edit szívesen ad felvilágosítástvalamennyi kérdésükre. Telefon: 59/321-255, illetve 30/582-0572,e-mail: kjbolcsode@gmail.com

A 2021/2022. tanév első évfolyamára történőáltalános iskolai beiratkozás 2021. áprilisközepén megtörtént. Ennek eredményeként akövetkező tanévben a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium Arany János ÁltalánosIskola Tagintézmény első évfolyamán 70gyermek kezdi meg iskolai tanulmányait.Köszönjük a tagintézményünket választószülők bizalmát, azon leszünk, hogy e bizalomés a harmonikus együttműködés meg-maradjon. Minden leendő első osztályos kisgyermeknek örömteliiskolai éveket kívánunk!
Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezető
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Ballagás a MóriczbanBallagási ünnepségünk sajnálatos módon az idei évben sem válhatottvalóságossá, igazi móriczos közösségi élménnyé. Ahogy az elmúltévben, az idén is csak digitális térben tudtunk együtt ünnepelnidiákokkal, pedagógusokkal, szülőkkel, közelebbi és távolabbicsaládtagokkal 2021. április 30-án. Tudjuk, hogy semmilyenmegoldás nem helyettesítheti azokat az alkalmakat, amiket aszerenád, a bolondballagás, a tanároktól való iskolai búcsú, az ünnepikibocsátó Istentisztelet vagy a hozzátartozók jelenlétében megtartottballagási ünnepség jelent. Ennek ellenére bízunk abban, hogy így issikerült valamit visszaadni abból a hangulatból, amit ez az alkalom adiákoknak, a szülőknek, és kollégáinknak jelent. Az ünnepség kibocsátó Istentisztelettel vette kezdetét, ahol Nt.Szilágyi Gábor Miklós elnök-lelkész úr hirdetett igét Pál apostolnak a2. Korinthusi leveléből a 9. fejezet 6. versét helyezve útravalóulballagóink jelképes tarisznyájába: 
„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet,
bőven is arat." (2 Korinthus 9:6-7)Az igehirdetés után Gárdonyi Zsolt: Mozart Changes című művétSzilágyi Péter előadásában hallhattuk orgonán, amit az intézményvezetőjének ballagási beszéde követett. A búcsúzó diákok nevébenNagy Károly Mihály 12.GB osztályos tanuló köszönt el az iskolától,diáktársaitól és pedagógusoktól, majd az itt maradók nevében CsapóZsuzsa 11.SZA osztályos tanuló köszöntő beszéde következett.Évtizedes hagyományainknak megfelelően a ballagási ünnepségekenegy 50 évvel ezelőtt érettségizett öregdiák köszönti az adott évbenballagókat. Ezúttal dr. Dékány László emlékezett vissza az ötven évvelezelőtti ballagási alkalomra és szép gondolatokkal bátorította a mostvégzősöket. Az ünnepi beszédeket követően kitüntetések, díjak átadására kerültsor. A legkiválóbbak az Öregdiákok Baráti Köre és az intézményajándékait vehették át személyesen, amely díjakhoz a fenntartóKisújszállási Református Egyházközség nevében Nt. Szilágyi Gábor

Miklós elnök-lelkész úr, Kisújszállás Város Önkormányzata nevébenKecze István polgármester úr, az Öregdiákok Baráti Köre nevébenKocsisné Monoki Julianna gratulált. Kiváló gimnazista kitüntetéstkapott Gönczi Borbála 12.GA és Nagy Károly Mihály 12.GB osztályostanuló. A kiváló kollégista címet Bodzás Nikolett kapta, aki a 12. GBosztály diákja. A díjazottaknak az iskolaközösség nevében ezúton isgratulálunk. Az Egyházközség tanulmányi és hitéleti tevékenysége alapjánkülöndíjat adott át Takács László István 12.GA osztályos tanulónak,melyhez elnök-lelkész úr gratulált. Kiváló matematikai teljesítményeelismeréseként Ágotai László-díjban részesült Takács László István12.GA osztályos tanulónk, akinek a díjat Ágotainé Áy Gabriellatanárnő adta át. Kiváló sport teljesítménye elismeréseként a DSEBalogh Dániel 12.SZC osztályos tanulót jutalmazta, amely díjhoz K.Szabó János tanár úr gratulált. További tanulók kiváló tanulmányi, és versenyeredményeikért,közösségi munkájukért, az iskolai és városi ünnepségeken valórészvételükért elismerő oklevelet és pénzjutalmat kaptak. Ígyelismerésben részesült Mészáros Dóra, Takács László István a 12.GAosztályból, Buzgán Patrik Dominik, Földvári Tünde Teréz,  FodorAndrás, Bobák Márk Dominik, Molnár Anna és Burai Szabolcs a 12.GBosztályból.Digitális ballagási műsorunkat a négy év szép pillanatait megidézőképek színesítették, és a nevelőtestület ballagási meglepetéseként aJerusalema kihívás táncát mutatták be középiskolás tanáraink.Kedves Végzősök! Ezúton is köszönjük, hogy a közösség részeivoltatok fél évtizeden keresztül. További utatokon kísérjenbenneteket siker, szerencse és boldogság, emlékezzetek mindigegykori alma máterekre. Viszontlátásra, Isten áldjon benneteket!
Tóth József főigazgató

Kiváló kollégista címet kapott
Bodzás Nikolett 12.GB osztályos tanuló

Kiváló gimnazista kitüntetést kapott
Gönczi Borbála 12.GA osztályos tanuló

Kiváló gimnazista kitüntetést kapott
Nagy Károly Mihály 12.GB osztályos tanuló
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Hírek az Illéssyből
Az Illéssy-iskola köszönete az egészségügyben dolgozóknakHálával és elismeréssel tekintünk arra a heroikus küzdelemre éshelytállásra, amelyet már több mint egy éve tapasztalunk azegészségügyben dolgozóktól. Iskolánk munkavállalóinak többsége ismár túl van az első oltáson, és sokan már a második vakcinát ismegkapták. Úgy gondoltuk, hogy köszönetünket egy, az iskolánk képzésiprofiljához is jól illeszkedő gesztussal fejezzük ki. 2021. április 30-ánmár hajnal három órakor feléledt a tankonyha, ahol Tóth László kollégamegkezdte a 120 liter babgulyás főzésének konyhai előkészületeit.Később tanítványai és iskolánk munkatársai is csatlakoztak hozzá, ígykiporciózva és friss kenyérrel pénteken ebédre átértünk a karcagikórházba. Az előre egyeztetett időpontban történő átvételkor a kórházképviselői megköszönték a felajánlást, jó egészséget és továbbikitartást kívánva egymásnak.

Virtuális ballagásA tavaly egyszerinek hitt, online térben történő ballagás sajnosmegismétlődött. A koronavírus-járvány miatt kihirdetett egészségügyiveszélyhelyzet okán digitális munkarendben fejeződött be a végzősévfolyamok számára a tanév szorgalmi időszaka április 30-án. Adélutánra tervezett ballagási ünnepség ismét virtuálisan valósulhatottmeg. Toldi Attila igazgató beszédét követően Bögös Jenő hitéletiigazgatóhelyettes szólt szívhez és lélekhez, majd a diákönkormányzatáltal készített ballagási videó következett Bernáth Ibolya 12. A osztályostanuló búcsú-gondolataival. Ballagó diákjainkat osztályfotókkal,tablókkal, névsorral és a szalagtűzés képkockáival idéztük meg avirtuális térben. 
Továbbtanulási lehetőségekLezárult a középiskolai felvételik időszaka, az iskolák felvételről szólódöntése, határozata azonban nem jelent a szülők és nyolcadikosgyermekeik számára végleges elköteleződést. Az utóbbi időszak

járványügyi veszélyhelyzete mindenkit átgondolásra, újratervezésre
késztethet. Egy középiskolás vonatkozásában lehet ez a kollégium, atömegközlekedés vállalása, vagy éppen bizonytalanság a korábbanmegjelölt továbbtanulási út helyes megválasztásában. Az Illéssy SándorBaptista Középiskola nyitott további tanulók felvételére ahirdetésünkben megjelölt iskola- és képzési típusokban. Amennyibenúgy döntenek, hogy az Illéssy-középiskola kínálata megfelelgyermekük számára, a pálya- és iskolamódosítás technikailebonyolítása érdekében június 18-áig vehetik fel a kapcsolatotiskolánkkal.
25 éves korig a második szakma is ingyenes nappalin, és ösztöndíjjal
támogatott!

Toldi Attila igazgató

Szeretettel vár a 2021/2022-es
tanévben az Illéssy Sándor

Baptista Középiskola
(5310 Kisújszállás, Arany János u. 1/A)

A következő tanévben iskolánk 
az alábbi képzési formákra fogad még tanulókat:

Technikum (5 éves; érettségi és szakmai végzettség) 
általános iskolát végzettek számára: Szociális, Vendéglátóipar vagy Kereskedelem ágazatokban

Szakképző iskola (3 év) általános iskolát végzettek számára,
majd választás alapján 2 év alatt érettségi:Kereskedelem ágazatban

Mindkét iskolatípusban állami ösztöndíj
jár a tanulóknak (8.370-16.740 Ft/hó)!

Szakképzés (2 év) érettségivel rendelkezők számára,
ha a jelentkezők létszáma eléri a 10 főt:Kisgyermekgondozó, -nevelő /Kereskedő és webáruházi technikus /Cukrász szaktechnikus / Szakács szaktechnikus / Vendégtéri szaktechnikus / Kereskedelmi értékesítő

Felnőttoktatásban induló 2 éves képzésünk, ha a jelentkezők
létszáma eléri a 20 főt: Érettségi megszerzésére irányuló felkészítésa 12-13. évfolyamon iskolai rendszerű, nappali és esti tagozatosképzésben, államilag elismert szakképesítést szerzettek számára.

Elérhetőségeink: tel.: 06-59/321-329;e-mail: illessy@illessy.edu.hu; web: illessy.baptistaoktatas.huHorváthné Vass Erzsébet ápolási igazgatóhelyettes és Szabóné Tarnai
Lilla fogadta a Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott Illéssy-iskola

képviselőit: Toldi Attila igazgatót és Tóth László igazgatóhelyettest

Néhány hete pályázatot hirdetett önkormányzatunk, miszerint akészülő Csukás Istvánról szóló könyvhöz várunk olyan rajzos és írásosanyagokat, melyeket óvodás, általános- és középiskolás gyerek, fiatalokkészítettek az író, költő élete, munkái alapján.Tekintettel a vírushelyzetre és a jelenléti oktatásra való későbbiidőpontban történő visszatérésre, meghosszabbítjuk a határidőt.A pályázatokat 2021. május 31-ig várjuk.Az alkotások leadhatók az óvodákban, iskolákban és a KisújszállásiPolgármesteri Hivatal 21-es irodájában, eredeti formában, a készítőnevének és elérhetőségeinek feltüntetéseivel. 
(Szerk.)

Képzeld el! Valósítsd meg!
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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)

Május 4-től NYITVA
a VIGADÓkedd–péntek: 10–18 óra

VIGADÓ MOZIA Vigadó Mozi újranyitásárólKivárunk, várjuk a filmeket.Bekalkuláljuk azt is, hogy a premier filmek egy részétnagyjából két hét csúszással tudjuk vetíteni.
Várható nyitás: 2021. május vége,remélhetőleg júniusban már igazán ütős moziműsorralvárhatjuk a mozi szerelmeseit. 

SÁRKÁNYVÁRNyitva: a Vigadó nyitva tartási idejébenHasználati díj, kisújszállási vendégeknek: Felnőtt: 200 Ft/alkalom, gyermek: 100 Ft/alkalom.Nem kisújszállási vendégeinknek: 1500 Ft/alkalom/család.Heti bérlet: 1000 Ft/család.Egészségügyi okok miatt elsősorban előzetes bejelentkezésseltudjuk fogadni a vendégeket annak érdekében, hogy koordinálnitudjuk a vendégek számát. Előzetes bejelentkezés telefonon:
59/328-083/1-es mellék;  30/376-0220

BOWLING PÁLYA várható nyitás május közepén
EGÉSZSÉGÜGYI SZABÁLYOKA Vigadót,  a bowling pályát és a Sárkányvárata 18 éven felüliek kizárólag védettségi igazolvánnyallátogathatják. 18 éven aluli személyek védettségiigazolvánnyal rendelkező kísérővel vehetik igénybeszolgáltatásainkat. Valamennyi védett vendégünk a VÉDETTSÉGI

IGAZOLVÁNYÁT BELÉPÉSKOR KÖTELES
BEMUTATNI a Vigadó recepción,illetve a bowlingpályán.Aki nem igazolja a védettséget vagy az életkorát,annak a beléptetését meg kell tagadnunk.A maszk használata az ÉPÜLETBE TÖRTÉNŐ BELÉPÉSKORés a KÖZLEKEDŐ UTAKON kötelező.Nem kötelező az ELŐADÁSOK, MOZIVETÍTÉSEK,FOGLALKOZÁSOK helyszínén.

Kedves Vendégeink! Bízunk benne, hogy hamarosan
MINDENKIT korlátozások nélkül vendégül láthatunk. 

TELEFONSZÁMOK A VIGADÓBANVonalas központi szám: 59/328-083
1-es mellék: recepció (jegyrendelés, programok)

2-es mellék: rendezvényszervezők
3-as mellék: intézményvezető

Mobiltelefonszámok:Vigadó recepció (jegyrendelés, információ):
30/376-0220

FOGADJANAK ÖRÖKBE
EGY VIGADÓ SZÉKET VAGY MOZIFOTELT!A segítségüket kérjük. Nehéz időszak van mögöttünk, nehézidőszak előtt állunk, de a lehetőségeket maximálisan kihasználvaszeretnénk kiszolgálni látogatóinkat, a közönséget.Az elmúlt időszakban a város önkormányzata mindent megtettazért, hogy talpon maradjunk, finanszírozta bevételkiesésünket.A saját bevételek nagyon hiányoznak, ebben az évben mégnagyjából 0 Ft-nál tartunk, és bizony nem túl biztató a következőidőszak sem pénzügyi szempontból.Segítségüket kérjük, ha lehetőségük van rá és támogatásraméltónak tartanak bennünket. Fogadjanak örökbe egy Vigadó

széket vagy mozifotelt, ha szeretnének saját székben ülnia következő időszakban.Örökbefogadási díj: 2000 Ft/szék.Ha sikerül mind a 300 széket örökbe adni, az jelzés Önöktőlnekünk is. Szívükbe zárták a Vigadót, kicsit sajátjuknak érzik.Támogatásukat számlaszámunkra utalhatják át:számlaszám: 11745080-15576976Kedvezményezett neve:
Kisújszállási Művelődési Központ és KönyvtárKözlemény: szeretem a Vigadót.A közleménybe, ha kedvük van,akár konkrét sor- és székszámot is beírhatnak.Köszönjük az alapötletet Kelemen Józsefnk, előre is köszönjük segítségüket.

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

VIGADÓ ÉLMÉNYKÁRTYAEzúton tájékoztatjuk vendégeinket, hogy a 2020-ra érvényesVigadó Élménykártyát 2021. december 31-ig használhatják fel.A rendkívüli helyzetre való tekintettel arra kérjük Önöket, hogy akimegteheti ne éljen ezzel a lehetőséggel, hanem a következőidőszakban belépő vásárlásával segítse újraindulásunkat,működésünket.  A segítségüket tisztelettel megköszönjük. 2021. június 13. vasárnap
SÜSÜ CSALÁDI FESZTIVÁL

Városháza park
(ha az egészségügyi előírások engedik)

2021. június 21. hétfő 18 óraVigadó
DÉRYNÉ TÁRSULAT: KÉK RÓKA - vígjáték

A belépés díjtalan.

Herczeg Ferenc a XX. század első felének egyik legnépszerűbb
színpadi szerzője volt. Legnagyobb színpadi sikere, a Kék róka egy
szerelmi háromszög szituációjára épít.

Pál és Cecile házasok. Gyámleányuknak, Lencsinek öt diplomája
van, szépen rajzol, ő fogja Pál készülő könyvét illusztrálni. Cecile a
városban járkál, egy kék róka garnitúrát próbál találni. Megérkezik
Sándor barátjuk, akit délben nem fogadott a Török utcában lakó
Trill báró, mert valószínűleg nő volt nála. Sándor Cecile-re
gyanakszik, féltékenység gyötri.

Herczeg Ferenc a háromszög-történeten azzal csavar egyet és
teszi izgalmassá, hogy a vádló nem a férj, hogy a szerelmes nem a
szerető, hogy a vélt szerető nem az, akire a férj számít. 

Helyfoglalás (elsősorban telefonon):kedd–péntek 10–18 óra: 30/376-0220

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
(reméljük, utoljára)2021. szeptember 9. csütörtök 18 óra Vigadó

TURAI IDA SZÍNHÁZ: SZERELEM - vígjáték
A belépés díjtalan.A most életbe lépett rendelkezések értelmében programjainkvédettségi igazolvánnyal látogathatók. Erre az előadásraelőzetesen közel 200 fő jelezte részvételi szándékát. Arra adöntésre jutottunk, hogy 2021. szeptember 9., csütörtökre toljukaz előadás időpontját. Egyrészt szeretnénk mindenkit

megvárni, hogy legyen igazolványa, másrészt szeptemberretalán enyhülnek a korlátozások és valamilyen formában a be nemoltottak is részt vehetnek a programokon. Akik mostregisztráltak, ők automatikusan vendégeink szeptember 9-én. 

Kedves Olvasóink!Örömmel értesítjük Önöket, hogy 2021. május 4-től ismétNYITVA A KÖNYVTÁR! A kormányrendelet azonban néhányszabály betartására kötelez bennünket, amelyek esetében –mindannyiunk védelme érdekében – együttműködésüket kérjük:– könyvtárunk csak védettségi igazolvánnyal
látogatható, melyet érkezéskor be kell mutatni, szabadpolcos kölcsönzésre csak így van lehetőség,– kiskorúak csak koronavírus ellen védett személy 
felügyelete mellett látogathatják a könyvtárat(pl.: szülő, nagyszülő, pedagógus),– természetesen, azon olvasóinknak, akiknek nincsen oltási igazolványuk, szintén biztosítjuk a könyvcsere 
lehetőségét, de csak a zárás alatti formában,azaz előzetes kérésre összekészítjük és kint adjuk át. Kérjük, könyvtárba lépéskor viseljenek maszkot, és használjákkézfertőtlenítő eszközeinket!Csoportos látogatásra és a számítógépek használatára egyelőrenincsen lehetőség, valamint szombati nyitva tartásunk isszünetel, amiért megértésüket köszönjük! Mozgáskorlátozott és65 éven felüli olvasóink számára továbbra is biztosítjuk a

Könyvfutár szolgáltatást, házhoz visszük a kért könyveket.Szeretettel várjuk Önöket keddtől péntekig 9–12 és 13–17 óraközött! Keressenek bennünket az 59/520-708 számon, az
ajvk2010@gmail.com címen és facebook oldalunkon!

A könyvtárosok

2021. június 18. – augusztus 27.
JÓ ESTÉT NYÁR, JÓ ESTÉT KISÚJSZÁLLÁS!SZABADTÉRHa az egészségügyi előírások engedik

minden hétre tervezünk egy-egy programot,a város hangulatos helyszínein, hol a Zenepavilonnál,hol a Vigadó előtt, hol a Nagykun klub udvarán.De lesz két nyári színházi esténk is a Vigadóban,illetve a művelődési házban is.
Meseelőadásokkal, utcazenével, térzenével,

kertmozival stb. várjuk az érdeklődőket.

REMÉNYKEDÜNK.

GOMBÓC ARTÚR ÉS BARÁTAIÓriásbábok a VigadóbanKisújszállás Város Önkormányzata sikeres pályázatánakköszönhetően Csukás István kedves mesefiguráivaltalálkozhattok, fotózkodhattok illetve beleolvashattoka népszerű mesékbe is.
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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. június 5-én, szombaton
jelenik meg. Lapzárta 2021. május 28-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. május 6.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2021. 07. 08-án, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit


