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Tisztelt Kisújszállási Lakosok,
idelátogató Barátaink, Ismerőseink!Ezúttal, augusztus 20-án legnagyobb, szentté avatott királyunkról,István királyról és cselekedeteiről emlékezünk meg, amelyek ma istanulságokkal szolgálnak. Arról emlékezünk meg, hogy élt valamikor,már az új évezred első esztendeiben egy páratlan gondolkodású ifjú,aki elhatározta, hogy országot épít. Célját a leendő király tudatta isnépével.  Szent István királyunk egyszerre tudott érzékeny, erős éskövetkezetes uralkodó lenni. A kereszténység felvételével és az

államszervezéssel királyunk elősegítette az ország békéjét, ezzelegyütt egy új társadalmi rend kialakítását. Róla, Szent Istvánkirályunkról emlékezünk meg tehát ilyenkor, augusztus 20-án.A formálódó ország „tartóoszlopait” nevezem meg ilyenkor.
Egyházmegyék, püspökségek…István király hozzálátott az egyházi és államszervezési feladataihoz,kijelölte a legfontosabb egyházi és várispáni székhelyeket. Körülöttükalakultak ki az egyházmegyék és a legelső királyi vármegyék, számosolyan rendelkezéssel, amelyek a békés élet vágyát és akaratát

fogalmazzák meg. Törvénykönyve és az úgynevezett „intelmei”
erkölcsi útmutatóként szolgáltak, és szolgálnak ma is. Egy hosszúfelsorolásból idézek, melynek élén az az István király áll, akikibocsátotta például az első, hazánkban vert pénzeket.  István még atrónra jutása utáni esztendőkben kiadta első törvénykönyvét is. Ennekpontjai biztosították az egyház javainak király általi védelmét,meghatározták a püspökök feladatait és a világi személyekkel,hatóságokkal való kapcsolatát. Intézkedett az egyházi személyekbíráskodási kiváltságairól és a tennivalóikról. 

Új szokásrendek kialakulóbanUrunk kimondta a királyi vagyon sérthetetlenségét, ugyanakkorbiztosította a magántulajdon feletti szabadrendelkezést. Intézkedett a keresztény
szokások és az ünnepek, a vasárnap és a
böjt megtartásáról, a templomi visel-
kedés szabályairól, a betegek gyón-tatásáról és így tovább. Törvényeiben elítélteaz erőszakos cselekedeteket, a hamis esküt, aleányrablást, más házának megtámadását.Pártfogolta az uruk által felszabadítottrabszolgákat, illetve más rabszolgáinakfelszabadítását. Törvénykönyvében kitért afeleségek, árvák iránti tennivalókról. Istvánkirály támogatta egyházi intézmények

alapítását, fenntartását. Törvénykönyve sokrétű, az élet számoskérdésére válaszol. Hosszú távon felelősen gondolkodó egyházfőket,püspökségeket hozott létre egy kiváló egyházszervező fiataltevékenységének köszönhetően. Említsük meg azt is, hogy minden tízfalu köteles volt egy templomot építeni és egyházi tizedet fizetni. Atörvény meghatározta a magántulajdon öröklésének rendjét,intézkedett a várispánok, a vitézek és a királyi szolgák jogállásáról ésígy tovább. Mára izgalmas történelmi időszakként és példaként élnekbennünk legendás királyunk intézkedései.
„A kultúra páncél, amely megvéd”Szathmári István Kisújszállásról származó, nemrég elhunytnyelvészprofesszor kutatója volt a magyar nyelvnek. Magával ragadó,derűs előadásait többször hallhattuk városunkban. Az ő egyik „tétele”a magyar nyelv megtartó erejéről szól. Országépítő királyunkhangsúlyozta, hogy a történelmi emlékezet a legnagyobb

összetartó erő: „Ez teszi a nemzetet nemzetté.” Egy másik helyen,Márai Sándort idézte: „A kultúra páncél, amely védelmet nyújthat a
világgal szemben.” Fontos tételek még: „Munka, rend, erkölcs és
megfelelő alkalmazkodás tartotta meg nemzetünket. Csak ezek
tarthatnak meg az eljövendő időben is.”

A jövőben? Sajnos a jövő kérdéseit ma már nem kerülhetjük meg. Sokan vagyunk,akik döbbenten látjuk, milyen veszélyeket rejt számunkra a jövő.Pusztítjuk a természetet, ennek részeként sajnos jó úton haladunk aFöld elpusztítása felé. Természeti katasztrófák sújtanak ránk, egyreszélsőségesebb az időjárásunk, olvadnak a jéghegyek, amelyekkatasztrofális jövőt jósolnak különösképpen Nyugat-Európa számára.Többfele tombolnak erdőtüzek, pusztul a növényzet, az állatvilág, jégveri a gazdaságokat. És az ember nem tanul abból, ami vele történik. Aklímaváltozás, a természeti és civilizációs problémák, a technológiaikatasztrófák – mindaz, amit látunk, és amitátélünk, keserű jövőt jósolnak erre atúlnépesedett világra… Hogy mit tehetünk ajövőben? Gondolkodjunk, és okosan,minden erőnkkel kezdjük el végre
’begyógyítani a Föld sebeit…’ Ehhez SzentIstván király „Intelmei”-ből szeretnékidézni: „A szeretet gyakorlása vezet el a
legfőbb boldogsághoz.” Kívánom, legyen
elég hitünk és akaratunk a szeretet
gyakorlásához.

Kecze István polgármester

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Szent István király örökében
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MMeghívó

Kisújszállás Város Önkormányzata,és egyben Kisújszállás, a Nagykunság kulturális fővárosatisztelettel meghívja Önt és kedves családját 2021. augusztus 20-án, péntekena Vigadó Kulturális Központba,A KISÚJSZÁLLÁSI VÁROSNAPOK keretében megrendezendő
SSZENT ISTVÁN NAPI 

ÜNNEPSÉGRE  

8.45 órakor a Városháza parkjában:
SZENT ISTVÁN SZOBRÁNAK

MEGKOSZORÚZÁSA

9.15 órakor a Református templomban:
ÜNNEPI ISTENTISZTELETIgét hirdet: Szilágyi Gábor elnök-lelkész

10.00 órakor a Vigadóban:
VÁROSI ÜNNEPSÉGKöszöntőt mond: Kecze István polgármester

FruzsikáS koncert(Dallam Művészeti Egyesület)
A program az Emberi Erőforrások

Minisztériumának támogatásával valósul meg.
ÖNKORMÁNYZATI

KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSAA kitüntetéseket bejelenti,és a kitüntetetteket méltatja:
Tatár Zoltán és Dr. Kovács TiboralpolgármesterA kitüntetéseket átnyújtja:

Kecze István polgármester
Kérjük, hogy aki

a 2021. augusztus 20-ai koszorúzáson
koszorút kíván elhelyezni
az ünnepség keretében,

Szent István király szobránál, 
e szándékát augusztus 18-ig jelezze

a szervezőknek e-mailben
(szervezes@kisujszallas.hu)

vagy a következő telefonszámok
valamelyikén:

59/520-246, 06-30-277-1593.

VÁROSNAPOK
2021. augusztus 17–21.

AUGUSZTUS 17. KEDD
18 óra: POM POM – GOMBÓC ARTÚR A VILÁG KÖRÜLa Rátonyi Róbert Színház zenés mesejátéka a VigadóbanA belépés díjtalan, helyre szóló belépő igényelhető a Vigadóban (30/376-0220).

20 óra: REPUBLIC koncert a RendezvénytérenA belépés díjtalan. A koncertet védettségi igazolvánnyal rendelkezők tekinthetik meg. 
AUGUSZTUS 18. SZERDA

17 óra: VÁNDORLÓ FOTÓSZALON az Magyar Fotóművészek Világszövetségeés a Kossuth Fotóklub fotókiállításának megnyitója a Vigadóban 
18 órától: Joós Tamás „Átlátszó víz legyen” 

- CSEH TAMÁS EMLÉKEST a Nagykun klub udvaránA belépés díjtalan, előzetes helyfoglalás a Vigadóban (tel.: 30/376-0220)
20 óra: DEBRECEN BIG BAND ÉS SZOLNOKI PÉTER(Bon-bon) koncert a Rendezvénytéren. A belépés díjtalan.

AUGUSZTUS 19. CSÜTÖRTÖK
15 óra: KÖNYVBEMUTATÓÚjszállási Rácz Lajos: A Sturcz Bakondi családtörténete c. könyvének bemutatója a Művelődési házbanKözreműködik: Dr. Iván Ildikó egyetemi tanár-operaénekes, Deák Mária költő,Ujj Tünde népi énekes, Kása Imre fafaragó 

16-20 óra: MESEKERT Játszóház a Süsü Játszótér mellett
18-20 óra: TÉRZENE

CANARRO KONCERT a ZenepavilonnálHagyományos magyar zenei elemekkel fűszerezett manouche-swing, békebeliélő jazz- és cigányzene, régi budapesti kávéházak és párizsi utcák hangulata
20.30 órától: DALOK SZÁRNYÁN! a RendezvénytérenWhitney Houston, Tina Turner, Marie Fredriksson, John Lennon,Bradley Cooper, Lady Gaga, Queen, Cserháti Zsuzsa,Máté Péter, Balázs Fecó ... hangja:

Danics Dóra, Farkas Alexandra,Tóth Dániel, Kísér: a Sipőcz Band A belépés díjtalan.
22 órától: SIPŐCZ BAND koncert a RendezvénytérenA belépés díjtalan.

AUGUSZTUS 20. PÉNTEK
10 óra: VÁROSI ÜNNEPSÉG a VigadóbanÜnnepi köszöntő, városi kitüntetések átadása,a FRUZSIKÁS zenekar ünnepi műsora

20 óra: BEST OF BEATLES –
the Bits zenekar koncertje a RendezvénytérenA belépés díjtalan.

22-23 óra: FÉNYSÉTA a Papi Lajos Alkotóház udvaránSzínek, fények, hangok, effektek. A belépés díjtalan.
22-01 óra: UTCABÁL a Party ArtsOK zenekarral a RendezvénytérenA belépés díjtalan.

IDŐPONTVÁLTOZÁS! A KORÁBBAN MEGHIRDETETT
AUGUSZTUS 21. DÁTUM HELYETT:
AUGUSZTUS 22. VASÁRNAP 

9 órától: FOGATHAJTÓ VERSENY a Vásártéren A Kisújszállási Lovas SE programja. A belépés díjtalan.
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ELISMERÉSEK AZ ÜNNEP ALKALMÁBÓLSzent István királyunk ünnepe alkalmából önkormányzatunk képviselő-testülete a város közösségének nevébenhagyományosan elismerések adományozásával fejezi ki megbecsülését és tiszteletét a kiemelkedő szakmai, közösségitevékenységekért. Hírlevelünkben bemutatjuk Olvasóinknak az önkormányzat kitüntetettjeit, valamint a másközösségek által kitüntetésben részesített kisújszállásiakat is.                                                                                              (Szerk.)

Városunk önkormányzata a város és
lakossága érdekében kifejtett
kiemelkedő munkája, a mate-
matikai tehetséggondozásban elért
eredményei, Kisújszállás iránti
elkötelezettségének elismerésére
Kisújszállás Város Díszpolgára Cím
elismerést adományoz Dr. Kiss Géza
matematika-fizika szakos tanár,
vezetőtanár részére.Dr. Kiss Géza az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)matematika-fizika szakos középiskolai tanári diplomájánakmegszerzését követően az 1983/84-es tanévtől a kisújszállásiMóricz Zsigmond Gimnázium és KözgazdaságiSzakközépiskolában tanított, közben 1988-tól 1996-igigazgatóként. Igazgatói munkájában legfontosabbnak aközgazdasági ágazat teljes megújítását, a számítástechnikaifejlesztéseket, az iskolai beiskolázási és tanulmányi eredményekjelentős javítását, a tantestület megújítását és az épületek,berendezések, a számítógéppark fejlesztését tartotta. A nyolcosztályos gimnázium sok-sok vitára adott okot, és ennyiév után már látható, hogy jóval nagyobb településeken tud jólműködni, illetve az eredeti koncepció szerint – az általánosiskolákkal közösen – sokkal sikeresebb lehetett volna.2001-ben kezdte el a doktori programot Debrecenben,amelynek végén 2005-ben szerzett summa cum laudeminősítéssel PhD fokozatot. A legfontosabb tudományoseredménye Erdős Pál és Ronald Graham egy 1980-as sejtésénekbizonyítása volt a számelméleti pénzváltási problématémakörében. Doktori disszertációját Frobenius pénzváltásiproblémája címmel írta.  2003-tól az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumbantanított, majd 2009-től a Budapesti Fazekas Mihály ÁltalánosIskola és Gimnázium vezetőtanára lett. 1992-ben elnyerte azArany Katedra Emlékplakett szakmai elismerést.  Kiss Géza kiemelkedő szakmai tudású és kitűnő pedagógiaiérzékű, elhivatott, nagy hatású tanáregyéniség, aki alegkülönbözőbb képességű és hozzáállású diákok tanításában ésnevelésében végez a mai napig kiváló munkát. Szakmai tudása,alapos felkészültsége miatt a diákok nagy érdeklődéssel,odafigyeléssel, aktivitással vesznek részt az óráin.Tanár úr a legnehezebb problémákat is úgy képes a diákok elétárni, hogy azok megértése magától értetődő számukra.

Megnyerő egyénisége népszerűvé teszi a kollégák körében is,megfigyeléseit, megállapításait elfogadják.Publikációi sokirányúak, tudását, tapasztalatait sikeresen adjatovább tanártársainak. A tanári munkához kapcsolódiktudományos fokozata, versenybizottsági és versenyszervezőtevékenysége, a KöMaL (Középiskolai Matematikai és FizikaiLapok) szerkesztőbizottsági tagsága, középiskolásoknak szólómatematikakönyvek lektorálása, szerkesztése és írása,vezetőtanári munkája.Aktív munkatársa a Zalamat Alapítványnak és az Erdős PálMatematika Tehetséggondozó Iskolának. Foglalkozásokat vezetnyári matematikatáborokban. Diáktalálkozók, vándorgyűlések,számos tanártalálkozó, konferencia meghívott előadója.39 évi tanítás után legsikeresebbnek a középiskolai matematikaitehetséggondozásban érzi magát. Sokszínű pályája során végig atanítványok szeretete és megható ragaszkodása adta és adja amai napig a legtöbb erőt a folytatáshoz, az újabb és újabbszakmai kihívások teljesítéséhez. Középiskolás tanítványai a Középiskolai Matematikai és FizikaiLapok pontversenyein, az Arany Dániel Matematika-versenyeken és az Országos Középiskolai Matema-tikaversenyeken kiváló helyen végeznek. Külön kiemelendő atehetséggondozása, aminek köszönhetően tanítványai nagyszámban érnek el nívós eredményeket a legrangosabbversenyeken. (A Közép-Európai Matematikai Olimpián (MEMO),az Európai Lány Matematikai Olimpián (EGMO) és a NemzetköziMatematikai Diákolimpián (IMO).Eddigi munkásságát – a teljesség igénye nélkül – 2006-ban és2015-ben Graphisoft Díjjal, 2012-ben Beke Manó-díjjal és a MOLTehetséggondozásért Díjjal, 2013-ban Bonis Bona a NemzetTehetségeiért Díjjal, 2014-ben Ericsson Díjjal ismerték el.Kiemelendő, hogy az Erdős Pál Tehetséggondozó Iskolábanvégzett munkája elismeréseként a Pannon EgyetemInformatikai Karának címzetes egyetemi docensévéválasztották.Dr. Kiss Géza a legkiválóbbak közül is kiemelkedik. Emberitulajdonságai, szerénysége, önzetlen segítőkészsége, állandóönképzése méltóvá tette őt 2020-ban a Rátz Tanár ÚrÉletműdíjra. Számos publikáció, versenyek, képzések,szakkönyvek, tanulmányok mind-mind erősítik a szakmaitudását. … és amit Tanár Úr mindehhez hozzátesz: „…három
gyönyörű gyermek büszke nagypapája vagyok”. 

Kecze István polgármester

Kisújszállás Város Díszpolgára Cím elismerésben részesül 
DR. KISS GÉZA matematika-fizika szakos tanár, vezetőtanár
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PRO URBE DÍJBAN RÉSZESÜLNEK

Kisújszállás Város Önkormányzata Tóth
Józsefnek, a Móricz Zsigmond Refor-
mátus Kollégium főigazgatójának ré-
szére a városért folytatott, kiemelke-
dően eredményes munkájának, több
évtizedes, sikeres oktatásszervezői
tevékenységének, az iskola és városunk
fejlesztésének elismeréseként Pro Urbe
Díj kitüntetést adományoz. 

„Igazán hálás vagyok azért, hogy én
kaphatom idén ezt a díjat, azonban meggyőződésem, hogy az így
elismert munka csak részben az én érdemem. A kitüntetéseknek van egy
kissé igazságtalan természete, nevezetesen az, hogy zömmel egy személy
tevékenységét ismerik el vele. Pedig bizton állíthatom, hogy az a munka,
ami a város legnagyobb közoktatási intézményében az elmúlt években
zajlott és jelenleg is folyik, sok-sok ember együttes munkájának
eredménye.

Ha nem lennének ilyen kiváló vezetőhelyettes kollégáim, ha
dolgozóink zöme nem a közös célok érdekében dolgozna, és ha a
partnereink nem támogatnák a mindennapi intézményi munkát, akkor
egészen biztosan nem lehetnénk sikeresek. Mindemellett kell az otthoni
támogató háttér is ahhoz, hogy az energiáim jelentős része az iskolára
legyen irányítható. Eddig sem volt kérdés számomra, de most újbóli
megerősítést is kaptam az elismerés által arról, hogy 35 évvel ezelőtt a
legjobb döntés volt, amit akkor hozhattunk, hogy Kisújszállást
választottuk letelepedésünk helyéül. Szeretek itt élni, próbálok most és a
jövőben is a tőlem telhető módon tenni a városért, intézményünkért, a
jelenlegi ünnepi alkalmon pedig megköszönni azt, hogy a város
közössége e rangos elismeréssel fejezte ki irántam való bizalmát.

Nekem nagyon kedves ez a tagintézmény, és megelégedéssel tölt el az,
hogy a létrejöttében segédkezhettem. Arany János Általános Iskolai
Tagintézményünk a város legnagyobb alapfokú oktatási intézménye,
amelyben kiváló eredményeket érnek el az országos méréseken és
versenyeken egyaránt, és ahol egy összetartó, felkészült
pedagóguskollektíva működik. A feltételek további javulását
eredményezheti, hogy szeptembertől egy több mint félmilliárd forintos
beruházás eredményeképpen a Kálvin utcai felső tagozatosokat
kiszolgáló iskolaépület teljes megújuláson és bővítésen esik át. Szeretett
középiskolánk, a hozzám talán legközelebb álló Móricz pedig a környék
meghatározó intézménye, jól felkészült pedagógusokkal és
szakemberekkel. Eredményeink alapján a gimnáziumok
középmezőnyében, a technikumi képzésben pedig az elsők között
foglalunk helyet. A kompetenciamérés és érettségi eredmények alapján a
megye harmadik legjobb technikumi képzést folytató intézménye
vagyunk, ahol innovatív, újdonságokra fogékony pedagógus- és
diákközösség működik. Kollégáim mellett, úgy gondolom, hogy hálásnak
kell lennünk a korábbi iskolavezetőknek is. Ezért is nagy öröm
számomra, hogy Dr. Kiss Géza, egykori kollégám és igazgatónk is igazán
rangos városi elismerésben részesül a mai napon, mert a ma is működő
oktatási struktúra alapjai jelentős részben az ő iskolavezetése idején
születtek. Az előttem vezetőként tevékenykedő Szabó Tamás kollégám
pedig azon túl, hogy egy átmeneti nehéz helyzetből mentette ki az iskolát,
igazi közösséggé formálta azt, olyan intézménnyé, ahová szeretnek járni
a diákok, és a fenntartóváltás lebonyolításával is fontos szerepe volt.
Bízom benne, hogy a mostani Móricz Zsigmond Református Kollégium
egy olyan, keresztyén elveken nyugvó, korszerű ismereteket közvetítő
intézmény, amely nemcsak a város, hanem a környék iskolásai, szülei és
lakói megelégedésére végzi tevékenységét. Magam mindenesetre ezen
kívánok dolgozni a jövőben is.”

(Szerk.)

TÓTH JÓZSEF főigazgatóOLÁH MIKLÓS
rizstermesztési agrárszakember

A városért folytatott kiemelkedő, európai
színvonalú szakmai tevékenységének, a
hazai rizstermesztés fejlesztésének
érdekében végzett munkája, egyben
értékes életpályája elismeréseként
városunk önkormányzata Pro Urbe Díj
elismerésben részesíti Oláh Miklós
rizstermesztési agrárszakembert. Oláh Miklós tartalmas és elismert szakmaiéletutat tudhat maga mögött. Egészennyugdíjba vonulásáig a Nagykun 2000Mezőgazdasági Zrt. rizstermesztési ágazatának vezetője volt, de jelenlegis tanácsadóként van jelen a társaságánál. E díj kapcsán kérdeztemeddigi pályafutásáról, értékekről, gondolatairól.

Melyek voltak választott hivatásod legfontosabb állomásai?
Amikor 14 éves fejjel megkezdtem tanulmányaimat a helyi gimnázium
növényvédő-gépész tagozatán, még nem sejtettem, hogy ez egész életre
meghatározza pályámat, amit utána a Szarvasi Főiskola Öntözéses és
Meliorációs Szakán folytattam. Itt ismerkedtem meg a rizsnövénnyel,
amiről akkor még nem tudtam, hogy milyen meghatározó lesz az
életemben. A helyi Nagykun Szövetkezetben kezdtem el a nagybetűs
életet, ahol végigjártam az agrárium majdnem minden válfaját. Mai
napig hálás vagyok akkori vezetőimnek, kollégáimnak,
munkatársaimnak, akik türelemmel és sok jó tanáccsal segítettek. Végül
a rizsnövény termesztése mellett kötöttem ki, amit több évtizeden
keresztül folytattam. Legfontosabb útravalóként mindig édesapám
szavai adtak iránymutatást, ha bármilyen megoldhatatlannak tűnő
problémával kerülsz szembe, akkor: „Fel a fejjel, ’oszt neki a sűrűinek!”

Mi jelent örömet számodra a hivatásodban? 
Erre a kedvenc költőm, József Attila sorai adnak útmutatást: „Nincs alku
– én hadd legyek boldog.” Tudom a világon számos érdekes dolog van, de
az, amikor egy pici magból megcsinálod a növényt, segíted a
rendeltetésének eleget tenni, az számomra sokat jelent. Mindig az okozott
örömet, ha tudtam azt, hogy mindent megtettem azért, hogy eredményes
gazdálkodást folytassunk, jó eredményeket érjünk el. Az érdekességét az
adja ennek a növénynek, hogy jól kidolgozott termesztéstechnológia
mellett is hozni kell előre beláthatatlan döntéseket. De állítom, és a több
évtizedes tapasztalat is azt bizonyítja, hogy ez a növény érzi azt, ha
törődik vele az ember, nem lesz hálátlan.

Passzív időtöltés vagy aktív nyugdíjas évek?
Mivel lassan már harmadik éve koptatom nyugdíjasként a rizstáblák
gátjait, úgy gondolom, a válasz az aktív éveket helyezi előtérbe. Remélem
egészségem is megengedi, hogy tudjam teljesíteni kollégáim kérését:
hajrá tovább, számvetés később! Természetesen boldog akkor vagyok, ha
minden előre betervezett dolgot sikeresen végre tudok hajtani, és ennek
jutalmául este meg tudom inni a jéghideg, habzó pohár sört. Nyugdíjas-
kori munkatempómat a költő határozza meg: „Dolgozni csak pontosan,
szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes."

Mit jelent számodra ez a városi kitüntetés?
Hihetetlen jó érzés az, ha elismerik a munkádat, a társadalmi
tevékenységedet, ezért részemről csak köszönet jár az adományozónak.
Nem akarok szerénytelen lenni, de több kitüntetést is kaptam – különböző
érákban – életem során, és mindegyikre büszke vagyok. Természetesen a
mostani kitüntetés kiemelkedik a sorból, hisz ezt a szűkebb
pátriárkámban kaptam. Mégis azt kell mondanom, hogy számomra a
mai napig ez a legnagyobb kitüntetés, amikor több éves közéleti munkám
végeztével polgármesterünk eljött hozzám, és azt mondta: „Miklós,
köszönöm az eddigi munkádat.”

Kecze István polgármester
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Több évtizedes, tisztességgel, önzet-
lenül végzett közösségi munkája,
városunk lakosságáért végzett példa-
értékű tevékenysége, emberséggel
végzett vezetői szerepvállalása
elismeréseként önkormányzatunk
Pro Communitate Urbis Díjban ré-
szesíti Oros Kálmán polgárőrt, a
Kisújszállási Mezőőri Szolgálat
vezetőjét. Csaknem három évtizede nincs két egyforma nap az életében.Naponta járja a környéket, a mezőgazdasági területeket, figyeli azártkertek állapotát, a földutakat, a szemétlerakást. Jól ismerivárosunk lakosait, a nyugdíjasokat, a külterületen élőket,földtulajdonosokat, mindenkihez van egy-egy kedves szava. A nap24 órájában elérhető a lakosság számára, bizalommal fordulnakhozzá az emberek. Feladatai közé tartozik a segítségnyújtás, arendezvények biztosítása, szervezésének segítése, rendszeresenrészt vesz a szociális tűzifa osztásában, közreműködik akarácsonyi csomagok eljuttatásában. Közvetlensége, segítőkészemberi hozzáállása, lelkiismeretes munkavégzése, mindhozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat által fenntartott, általavezetett mezőőrség összetartó csapata az elmúlt években komolyeredményeket ért el városunk közbiztonsága, a lakosságelégedettsége elérésében. Tagja a Kisújszállási Nagykun Polgárőrségnek. A bűnmegelőzésifeladatokon túl komoly szerepet vállal a környezetvédelmifeladatok ellátásában, az illegális hulladéklerakásfelszámolásában, töretlen elszántsággal tesz eleget munkakörikötelezettségeinek, munkaidőn túli vállalásainak. A pandémiaalatt kimagasló felelősségvállalás, önfeláldozás jellemeztemunkáját. Aktívan részt vett a koronavírus járvány elleniküzdelemben, segítette a helyi Operatív Törzs döntésénekvégrehajtását, a járványügyi szabályok betartását. Részt vett azönkormányzat által biztosított maszkok, húsvétiélelmiszercsomagok szétosztásában, segítette egyedülálló idősszemélyek oltópontra történő szállítását. Az általa vezetettKisújszállási Mezőőri Szolgálat ötfős csapata 2014-ben Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági Díjbanrészesült.

„Nagy megtiszteltetés számomra az elismerés, melyet nem
kaphattam volna meg családom megértő, kollégáim együttműködő
hozzáállása nélkül. E díj mindannyiunk közös érdeme.
Munkatársaimmal továbbra is mindent megteszünk a termőföldek,
a zártkertek, a természeti értékek védelme érdekében, segítjük a
gazdák szubjektív biztonságérzetének javulását. Gyakran
tapasztaljuk, a mezőőrök megjelenése megnyugtatja a gazdákat,
nem egy esetben állítanak meg a telektulajdonosok, fejezik ki
köszönetüket, ami fontos visszajelzés számunkra, és fontos
visszajelzés e rangos városi kitüntetés is. Köszönöm” – mondtaKálmán.       

Demeter Jánosné önkormányzati képviselő

OROS KÁLMÁN,
a Kisújszállási Mezőőri Szolgálat vezetője

CZEPÁN LAJOS
vállalkozó

Városunk gazdasági életét segítő
munkahelyteremtő, munkahelymeg-
őrző képességének előremozdítása
érdekében végzett szakmai munkás-
sága, a cég töretlen fejlődéséért végzett
kiemelkedő tevékenysége elismerése-
ként Pro Communitate Urbis Díjban
részesül Czepán Lajos vállalkozó, az
Armour & Forge Kft. ügyvezető
igazgatója.A 2006-ban családi vállalkozásként induló, dinamikusan fejlődővállalkozás termékpalettája igen széles körű. Számítógéppeltámogatott gyártási technológiával szegmentált csigalevelet gyártaz ipar, húzott csigalevelet a mezőgazdaság, tekert csigalevelet akazángyártók részére. Fejlesztéseik elérése érdekébencsatlakoztak a Széchenyi 2020 programsorozathoz, az EurópaiUnió és Magyarország kormánya által kiírt pályázatokhoz. 2015-ben a Gazdaságfejlesztési és innovatív program (GINOP) keretében„Termelési és kapacitásbővítés” című pályázatával közel 8 millióforintos támogatásban részesültek. 2017-ben eszközfejlesztésrenyertek európai uniós pályázatot. A „Csigalevélgyártó gép

beszerzése, kapacitásbővítés gyártóeszköz beszerzésével” címűpályázati támogatás összege csaknem 40 millió forint volt. 2018-ban szintén GINOP forrásból, egy új hulladékválogató gépfejlesztésére és elkészítésére nyertek mintegy 25 millió forintostámogatást, az „Innováció a veszélyes hulladék feldolgozásban”című pályázatukkal.Egyszerűsége, közvetlensége, segítőkészsége, szakmaszeretete,szakmai hozzáértése, mind meghatározó személyiségjegyei.Barátai, munkatársai, üzlettársai szeretik, tisztelik. Gyakoritámogatója az oktatási intézmények, civil szervezetekrendezvényeinek. Támogatója volt akkor is, amikor vállalkozásamindennapjait nagy mértékben nehezítette a koronavírus járvány,naponta küzdött vállalkozása életben maradásáért, dolgozóimegtartásáért. Jelentős összegű adománnyal segítette a
„frontvonalban” harcoló Kisújszállási Mentőállomás dolgozóit,támogatójegy vásárlásával a Kisújszállási Sportegyesületfocicsapatát. Rendszeres támogatója a Heim PálGyermekkórháznak, a Magyarországi Légimentésért Alapít-ványnak.E díj kapcsán az alábbi gondolatokat osztotta meg velem: „A valódi
eredmények eléréséhez szükség van egy összetartó közösségre,
innovatív tettre kész csapatra, amely a technológia alapos
ismeretének birtokában egy nap alatt is le tud gyártani bizonyos
termékeket, amelynek tagjai jól érzik magukat egymás
társaságában. Az Armour & Forte Kft. dolgozói közösségére mindez
jellemző, e városi elismerés nagy része az Ő érdemük… és a páromé,
aki a háttérben észrevétlenül látja el a nélkülözhetetlen, hatalmas
energiát követelő adminisztratív feladatokat, köszönöm
mindenkinek.” 

Demeter Jánosné önkormányzati képviselő

PRO COMMUNITATE URBIS DÍJBAN RÉSZESÜLNEK
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Kisújszállás sportéletében kimagasló
eredményt elért, a város sportjáért végzett
kiemelkedő szakmai munkájának elis-
meréseként városunk önkormányzata
Kisújszállás Város Sportjáért Díjat
adományoz Farkas Zoltán labdarúgó
utánpótlás edző részére.Farkas Zoltán 1972-ben született Kisúj-szálláson, Szolnokon kitanulta a szerkezet-lakatos szakmát, jelenleg az EPOSZ-nálhegesztőként dolgozik. Élete a sport, gyermekkora óta futballozik.„Végigjárta” a korosztályokat, első edzője Kui Lajos, akire és a többiedzőire is köszönettel gondol. Gyermekei is aktívan sportoltak, jelenlega munkahelyi elfoglatságuk miatt elköltöztek. Most is aktív labdarúgó a Kisújszállási Sportegyesületben. 1987-tőlannak igazolt labdarúgója, a fiatalok számára a hűség pédája, aki bajbanis az egyesületet, a várost segítette. Másfél évtizede utánpótlás edző acsapatban, 2007 óta folyamatosan az U19-es csapat utánpótlásedzője.Nemcsak szereti a sportot, benne a futballt, hanem tanul is azért, hogyminél felkészültebb tagja legyen a Kisúj SE-nek, ezért megszerezte azMLSZ-D, utána pedig az MLSZ-C licenc edzői diplomát. Farkas Zoltán a Kisújszállási Sportegyesület egyik meghatározó tagjamind tudásában, mind pedig felkészültségében. Az egyesület is számít amunkájára, lelkesedésére. Felelősséget érez a rábízott utánpótlásfiatalok, illetve azok játéka iránt. Több játékosa is magasabb osztálybaigazolt, ez is bizonyítja a munkája eredményét. 

Juhász Attila települési képviselő

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS SPORTJÁÉRT DÍJ
elismerésben részesül

FARKAS ZOLTÁN labdarúgó-utánpótlás edző Városunk egészségügyi és szociális
ellátásában, évtizedeken át kiválóan,
felelősséggel és példamutató emberséggel
végzett, kiemelkedő munkájának elisme-
réseként Kisújszállás Város Önkor-
mányzata Dr. Petkovich Tamás Egész-
ségügyi és Szociális Díj elismerésben
részesíti Szűcs Zsuzsanna intézmény-
vezetőt.Szűcs Zsuzsanna munkája lassan háromévtizede, hogy az idősek ellátásáhozkapcsolódik. 1992. szeptember 1-jétől dolgozik a Kisújszállási TérségiSzociális Otthon és Alapszolgáltatási Központban (illetve annakjogelődjeiben). 1992-2004 között ápolónőként dolgozott, utána kétévig osztályvezető ápoló, majd pedig 2006-tól intézményvezető ápoló(főnővér) munkakört töltött be. Jelenleg, 2019-től az intézményvezetőifeladatokat látja el. Munkájára, tudására rendkívül igényes. 2013-banszociálgerontológus, majd 2020-ban mesterképzésen egészségügyiszociális munkás diplomát szerzett. Szociális szakvizsgával rendelkezikidősellátásból. Jól ismeri a szociális ellátás különböző területeit, deleginkább az idősek bentlakásos ellátását, gondozását. 13 évigmunkahelyén, a kisújszállási, de térségi feladatokat is ellátóintézményben egy 120 férőhelyes, bentlakásos intézményegységsokrétű vezetőápolói feladatait látta el. Irányította a gondozók, ápolók,a mentálhigiénés munkacsoport és a mozgásterapeuta, valamint atechnikai személyzet munkáját. Jól ismeri, milyen tudásra és érzelmi hozzáállásra van szükség akkor,amikor az intézménybe kerülő idős személyek szellemileg és fizikailagmég jó állapotban vannak, de tudja azt is, hogy az életkorelőrehaladtával milyen mentális vagy fizikai betegségek nehezítik megaz életüket. Tudja, hogyan lehet és kell segíteni az időseknek, és tudja,hogyan lehet enyhíteni a testi és lelki problémákat. Vonatkozik eznemcsak az ellátottakra, hanem azok hozzátartozóira is. Fontosszámára, hogy munkatársait szakmailag és mentálisan egyarántsegítse, hiszen számos esetben embert próbáló helyzetekbe kerülnek,amelyekben lelkileg is erősnek kell lenniük.Szűcs Zsuzsanna a munkáját hivatásként éli meg. Rendkívülitürelemmel fordul mind az ellátottak, mind a dolgozók felé, akikbizalmat éreznek iránta, szakmai vezetőként is elfogadják őt. Munkájamindenkor maximális segítséget jelent az intézményvezetésnek.Megszerzett tapasztalatait, tudását, vezetői készségeit 2019 őszétőlimmáron teljes felelősséggel hasznosíthatja, ugyanis a KarcagiTöbbcélú Kistérségi Társulás vezetése őt nevezte kiintézményvezetőnek. Szakmailag jól felkészült, munkájában pontos,segítőkész, humánus személy. Az elmúlt két évben másfajta, nem aszociális munka területén is helyt kellett állnia, hiszen az intézményTéglagyár úti telephelyein több fejlesztés is lezajlott. Ilyen volt afőzőkonyha építése, a szociális otthon energetikai korszerűsítése és azúj beruházások üzemeltetése. 2020 tavaszától nagy súly helyeződött mindannyiunkra akoronavírus megjelenésével és terjedésével. Ebben a különlegesélethelyzetben különösen nagy feladat hárult az időskorú személyekellátásában, történjen ez alapellátás vagy intézményi keretek között.Problémákat, krízishelyzeteket kellett megoldani a napi feladatokmellett, és felerősödött a mentális segítségnyújtás. A pandémiaidőszakában Zsuzsa az első perctől kezdve erőn felül is sokat vállalt aszociális intézményi ellátásban. Minden részletre kiterjedően, nagyfelelősséggel szervezte meg az általa vezetett intézményben a munkát,a védekezést, az ellátottak életét, mindennapjait. Szűcs Zsuzsanna sokoldalúságával, emberségével kiváló vezetője azintézménynek, és méltó Petkovich doktor úr emlékéhez. 

(Szerk.)

PETKOVICH-DÍJBAN részesül
SZŰCS ZSUZSANNA intézményvezető

Városunk önkormányzata Kisújszállás Város
Tiszteletbeli Polgára címet adományoz
László Attila erdélyi magyar énekes részére
kiemelkedő kulturális tevékenysége, a
határon innen és határon túl élő magyarok
összetartása érdekében kifejtett példaértékű
munkálkodása elismeréseként.László Attila a székelyföldi Kézdivásárhelyenszületett 1996-ban. Zene iránti érdeklődésekisiskolás koráig vezethető vissza, tízéves korátólkezdve zongorázni tanult. 2011 tavaszán jelentkezett a Csillag születiktehetségkutató versenyre, ahol a közönség szavazatainakköszönhetően megnyerte a versenyt. Általános iskolai tanulmányaitErdélyben, a középiskolát Magyarországon végezte. 2012. április 17-énkapta meg a magyar állampolgárságot. Az erdélyi retro királykéntismert énekes 2019-ben önkormányzatunk vendége volt a NagykunHagyományőrző Bálon és a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválon,színesítette városunk kulturális életét, erősítette a határon túlimagyarok kötődését az anyaországi magyarokhoz. Szeretetünket,megbecsülésünket fejezzük ki a mindössze 25 éves énekesnek e címodaítélésével. Kívánjuk, minden álma valóra váljon Erdélyben ésMagyarországon, mert ahogyan fogalmaz: „Magyarnak születtem, ezen

a nyelven beszélek, székely magyarnak tekintem magam. És ezt a
magyarságtudatot, nemzeti érzést szeretném közvetíteni a dalaimmal.
De legfőképpen azt, hogy legyünk büszkék magyarságunkra, és szeressük
egymást. Olyan kevesen vagyunk a világban: legalább az a tizenötmillió
magyar tartson össze!”

Demeter Jánosné önkormányzati képviselő
Ui: A László Attilától idézett sorok a Magyar Nemzet által, 2021. 04. 06-án készített
interjúban olvashatók.

Kisújszállás Város Tiszteletbeli Polgára
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Arany János Pedagógiai, Kulturális,
Művészeti Díjban részesül: Tóth László tanár

Több évtizeden át, városunk
óvodai nevelésében magas szín-
vonalon végzett munkájának elis-
meréseként Kisújszállás Város
Önkormányzata Arany János Pe-
dagógiai, Kulturális, Művészeti
Díjat adományozott Rab Judit
intézményvezetőnek, a Baptista
Szeretetszolgálat Kisújszállási
Óvodája vezetőjének.Rab Judit 1982-ben, Monoron kezdett óvónőként dolgozni,majd 1984-ben Kisújszállásra került, az Ifjúság úti (későbbPitypang) Óvodába, ahol csaknem az egész pályáját töltötte.A főiskolát levelező tagozaton, Hajdúböszörményben végezte,mialatt itthon szakmailag kiváló óvónőkkel dolgozott. Vezetői pályája 2000 szeptemberében kezdődött, amikor aVárosi Óvodai Intézmény székhelyén tagóvoda-vezetőimegbízást kapott, közben 2001-ben az ELTE-n vezetőóvodapedagógus szakvizsgát tett. 2005-től intézményvezető-helyettesként hat óvoda szakmai munkáját koordinálta, majd2010-ben a képviselő-testülettől megbízást kapott a VárosiÓvodai Intézmény vezetői feladatainak ellátására.Szemléletével elősegítette a kor kihívásaihoz igazodó nevelésimódszerek, programok bevezetését. Az eltelt évek alatt azintézmény több jelentős változást élt meg, mely feladatokatszívvel-lélekkel, legjobb tudása szerint koordinálta. 2012-benaz új fenntartótól, a Baptista Szeretetszolgálattól is bizalmatkapott, melyet 2017-ben újra megszavaztak részére.2017-ben a Baptista Szeretetszolgálat Elnökségétől, munkájaelismeréseként Köszönet Emlékérmet vehetett át. Szakmaiéletútját folyamatos megújulás, fejlődés jellemzi. Nagyszerepe van abban, hogy az intézményben atehetséggondozás és a felzárkóztatás egyaránt hangsúlyos.Mesterpedagógus, közoktatási szakértő, 2015-ben TeológusMA oklevelet vett át, mely más nézőpontot adottintézményvezetői feladatkörének. Szakmai elkötelezettségét mutatja az a pedagógusi út,amelyet bejárt, ahonnan elindult, és ahol jelenleg tart.Munkájának alapvető jellemzői a hivatástudat, a gyermek- ésszakmaszeretet, a következetesség, igényesség, a közösségértérzett felelősség.Az általa vezetett nevelőtestület, a magas színvonalon végzettszakmai munkája eredményeként 2019-ben MiniszteriElismerő Oklevelet kapott, 2020 decemberében a BaptistaSzeretetszolgálat Az Év Nevelőtestülete díjat adományoztaszámukra.Ő maga így vallott hivatásáról: „Hiszem, hogy Istennek célja

volt velem, és nem véletlenül vagyok ezen a helyen. A vezetői
szolgálat ajándékát kaptam, melyet szeretettel, őszinte szívvel,
a kegyelem ajándékával igyekeztem végigvinni. ”

Orosné Farkas Hajnalka Tünde intézményvezető-helyettes 
Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodája

Arany János Pedagógiai, Kulturális,
Művészeti Díjban részesül:

Rab Judit óvodavezető
Kiváló szakmai felkészültséggel végzett
munkájáért, a város hírnevét öregbítő nemzet-
közi versenyeredményeiért Kisújszállás Város
Önkormányzata Arany János Pedagógiai,
Kulturális, Művészeti Díjban részesítette Tóth
László tanárt, az Illéssy Sándor Technikum és
Szakképző Iskola igazgatóhelyettesét. E díj
kapcsán kérdeztem eddigi pályafutásáról,
értékekről, szakmai eredményeiről munka-
társamat.Melyek voltak szakmai pályád legfontosabb állomásai? Mit jelent számodraa tanulás?

Cukrásztanulóként végeztem 1995-ben, majd munka mellett érettségi és
főiskola következett. 2004-ben kerültem a pedagóguspályára vendéglátó
szakoktatóként. A közoktatási vezetői pedagógus szakvizsgát már a mostani
munkahelyemen végeztem el. Jelenleg egyetemi tanulmányokat folytatok
Budapesten. A beiskolázási tájékoztatókon is elmondom a fiataloknak
motiváló példaként, hogy szakmunkásként kezdve, kitartással el lehet jutni
akár a katedra másik oldalára is. 2012-ben nagy reményekkel „igazoltalak le” dolgozói csapatunkba, ésmilyen jól tettem! De számodra mit jelent az Illéssy-iskola?
Ha röviden szeretném magam kifejezni: Mindent! Ha kicsit hosszabban:
„Városi legenda, hogy kétféle tanár létezik: az egyik az illéssys, a másik, aki
szeretne az lenni.” 2012-ben megadatott a lehetőség, hogy az előbbiek
táborába tartozhatom. Azóta is nagyon jól érzem magam az intézményben.
Az iskolától, a fenntartótól, de a várostól is olyan támogatást és lehetőséget
kapok, amelyet egyetlen előző munkahelyen sem. Ezeket a lehetőségeket
meghálálva igyekszem az iskola életében aktívan részt venni. 2018
februárjától igazgatóhelyettesi munkakörben, a legjobb tudásom szerint
próbálom szolgálni a helyi szakképzés rendszerét.Mit tartasz tanári pályádban a legértékesebb eredménynek?
2012 decemberében elindult az Illéssy Gasztro Kupa – országos ételművészeti
verseny. Ezzel a versennyel került fel az Illéssy az országos versenyeket
szervező iskolák képzeletbeli térképére, és a megkezdett út helyességét
bizonyítja, hogy az évenként megrendezett verseny az ország talán
legnagyobb vetélkedőjévé nőtte ki magát. Látjuk a sok tehetséges fiatalt,
látjuk, ahogy készülnek, küzdenek… és az eredményhirdetés előtt izgulnak.
Igazán megható és felemelő érzés. Különösen úgy, hogy pontosan tudom, mit
élnek át.Több világversenyedre is elkísértelek, kérlek, foglald most össze az utóbbiévek legnagyobb sikereit!
2008-tól veszek részt hazai gasztronómiai versenyeken. 2014-től Kisújszállás
város színeiben kétévente nemzetközi versenyeken is megmérettettem
magam. A fentebb már említett támogatások adnak erre lehetőséget. Utóbbi
két világversenyen már városunk fő mezőgazdasági terményével, a rizzsel
versenyeztem, az elkészített nagyméretű versenymunkák pedig
megtekinthetők (Vigadó, Illéssy-iskola, Horváth kert vendéglő). A nemzetközi
versenyek összesített eredménye 1 világbajnoki aranyérem (Luxembourg,
2018), 4 bronzérem és 1 diploma.Mit jelent számodra ez a városi díj, elismerés?
Egyrészt hatalmas megtiszteltetés számomra. Nem gondoltam volna, mert én
csak teszem a dolgom, és dolgozom, amelyért soha nem vártam semmit.
Másrészt ez a díj nem csupán az én érdemem, ha nincs az Illéssy-iskola, a
tantestület, a dolgozói közösség és a fenntartó, ez a riport nem születik meg.
Hálás szívvel köszönöm meg nekik a segítséget, támogatást, együttműködést! Köszönöm válaszaidat, városi elismerésedhez szeretettel gratulálunk!

Toldi Attila igazgató
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Elismerés Csukás István mesés szellemi örökségének ápolásáért

Az RST 2000 Bt. 1998. január 1-jén alakultműszaki szolgáltató jelleggel magánszemélyekgazdasági társaságaként. Fő tevékenységük avillamoshálózat-szerelés kivitelezése, majdkésőbb a villamos hálózatok tervezésével iskezdtek foglalkozni. 2000-ben gazdálkodásiformát váltottak, cégük a korábbi bt. jogutódjaként kft. lett, ezzelegyidejűleg megkezdődött a cég igen dinamikus fejlődése avillanyszerelő-ipar területén. Tevékenységüket főleg azáramszolgáltató cégek – E.ON Hungária Zrt., ELMŰ-ÉMÁSZ Nyrt. –megbízása alapján végzik. A fenti vállalatoknál tervezői és kivitelezőiminősítéssel rendelkeznek, mely teljes körű közép- és kisfeszültségűmunkavégzésre jogosít.Az RST 2000 Kft. városunknak, egyben Jász-Nagykun-Szolnokmegyének, de bátran mondhatjuk, hogy az országnak is az egyiklegelismertebb és jól működő vállalkozása. Tevékenységi körükszakszerű megfogalmazása: kis- és középfeszültségű légvezetékek,földkábelhálózatok, transzformátorállomások teljes körű üzemvitele;szaktanácsadás, tervezés, kivitelezés, karbantartás; aggregátorbérbeadása, teljes körű üzemeltetéssel; kosaras gépjármű bérbeadása,szerelőmagasság 20 m, daruzás 0,3-12 tonnáig, maximumemelésimagasság: 16,5 m. A laikusoknak ez egyszerűséggel annyit mond, hogyvillanyszereléssel, közvilágítással kapcsolatos szerelési munkákatvégeznek. Jól felszerelt eszközparkkal rendelkeznek, és a feladatokatszakmájukat jól ismerő munkatársakkal együtt végzik. Részt vettek már több európai uniós projektben, pl. a Széchenyi2020 című programban „A KKV-versenyképességének növelése
témában, adaptív technológiai innováció révén” című projektjükkel. Egymásik projekt keretében áramfejlesztőket vásároltak, melyekkelbővítették az elektromos és híradástechnikai célú közműépítésitevékenységüket. A fejlesztéssel hatékonyabbak, versenyképesebbeklettek. A mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítőberuházásainak támogatására kiírt pályázaton dízelmotorosáramfejlesztőt és egy lánctalpas minikotrót szereztek be, melyekkelszintén kapacitásnövekedést értek el, és hatékonyabbak,versenyképesebbek lettek. Fontos számukra a kifogástalanmunkavégzés, ez az egyes feladatokban sajátos kihívásként jelenik megszámukra. Belső igényük a profizmus, és bizonyára ennek isköszönhető, hogy szolgáltatásaikkal keresettek ezen a szolgáltatásipalettán. Jellemző rájuk az egészséges lokálpatriotizmus, a városéletében való jelenlét, támogatás, segítségnyújtás megbízhatópartnerek beruházásaink megvalósításában. Legutóbb például őksegítettek a város legpatinásabb, több tonnás lovasszobrának a helyéretörténő szakszerű visszaállításában. Ők működtetik városunkban aközvilágítási hálózatot, szerelik fel a karácsonyi fényeket. Tervezikkorszerűsíteni városunk további közvilágítását is. A cég sokoldalúszolgáltatásaival hiányt pótol, munkájuk elismeréseként kapták meg amegyei kitüntetést.

Kecze István polgármester

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Gazdasági Díjban részesült

az RST. 2000 KFT.

Czókoly Viktorián nyugalmazott állo-
mányú tűzoltó őrnagy ahhoz a „tűzoltó
generációhoz” tartozik, amely szakmai
munkájából és életkorából eredően is
nagy tapasztalattal és elkötelezettséggel
rendelkezik. 1987. március 1-jétől hivatásos tűzoltólett a Karcagi Tűzoltó-parancsnokságon.Szakmai iskoláit Budapesten kiválóeredménnyel végezte el, amiért soron kívülielőléptetésekben részesült. 1990-ben előbbzászlósként, majd 1992-től hadnagyként szolgálatparancsnokibeosztásban irányította a készenléti szolgálatot. 2009-benegészségügyi okok miatt felmentéssel ment nyugdíjba, vezetőielismerés mellett. Ezután került a Kisújszállási ÖnkormányzatiTűzoltósághoz, ahol először parancsnokhelyettesi feladatokat látott el,majd 2017-től, jelenleg is parancsnokként dolgozik. Czókoly Viktorián elkötelezett a tűzoltósági feladatok és ehhezkapcsolódóan a bajbajutottak segítése mellett. Aktív, szívvel-lélekkeldolgozik, mindene a tűzoltás – mondják róla társai. Határozottegyéniség, a mentéssel kapcsolatos feladatokat azonnal és jól át- ésmeglátja, ennek megfelelően cselekszik. Kiváló vezetői ésszervezőképességgel rendelkezik, jól irányítja a rábízott beosztotttűzoltókat, figyelemmel kíséri az állományába tartozó tűzoltókmunkáját, de a parancsnokság megfelelő technikai ellátottságát is.Probléma esetén azonnal intézkedik. A karcagi és kisújszállásitűzoltósági feladatainak végzése során egyaránt tapasztalhattuk, hogyszámára nagyon fontos a csapatmunka, az összetartás.Elkötelezettségét és szakmai tudását mindenkori vezetői többszörelismerték soron kívüli előléptetésekkel, illetve a részéreadományozott rendfokozatokkal. 2000-ben századosi, 2002-ben pediga Hortobágyi Nemzeti Park területén történt tűzeset során tanúsítotthelytállása miatt Magyarország Belügyminisztere őrnagyirendfokozatba léptette elő, ez utóbbi minőségében szerelt le. Amióta Kisújszálláson dolgozik, mi is megtapasztalhattukmunkájának és személyiségének értékeit. Amit az eddigiekhezhozzátehetünk az, hogy mennyire fontosnak tartja a lakosságrendszeres tájékoztatását annak érdekében, hogy ne történjenekveszélyes tűzesetek. Ezért rendszeresen készít tájékoztatókat a helyihírlevél, ezen keresztül a lakosok számára. Czókoly Viktorián nyugalmazott állományú tűzoltó őrnagy többévtizeden át, kiváló felkészültséggel végzett tűzoltói munkájánakelismeréseként kapja meg a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészetiés Közbiztonsági Díjat.

Kecze István polgármester

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendészeti és Közbiztonsági Díjban

részesül CZÓKOLY VIKTORIÁN
ny. tűzoltó őrnagy

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés városunkönkormányzatának „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai
Értéke” címet adományozott Csukás István kisújszállási mesés
szellemi örökségének ápolásáért, a megye turisztikai vonzerejét
növelő, kiemelkedő tevékenység elismeréseként.Városunk elkötelezett az iránt, hogy erősítse és szélesítse CsukásIstván mesés kisújszállási szellemi örökségét. Csukás István költő ésmeseíró, városunk szülötte olyan szereplő az életünkben, akit kivételnélkül elfogadunk, szeretünk és szeretetet tanulunk tőle. Mi, maikisújszállásiak úgy gondoljuk, hogy részesei vagyunk mesei és írói

világának, lehetőségeink szerint élővé tesszük azt, több formában is,nevezetesen: a kisújszállási Bagaméri-szobor, a Süsü Családi Fesztivál, aBagaméri fagyiünnep, emlékfal a szülőházról, Pom Pom installáció, Süsüjátszótér, Süsü játékvár, Csukás mesevilág a Vigadóban és az Álmombanotthon jártam című könyv.Szeretnénk, ha mind többen megismernék Csukás István „mesés”szellemi örökségét, ezért azon dolgozunk, hogy ne csak Kisújszállás,hanem megyénk egésze (sőt azon túl is) kamatoztathassa azt aszeretetet, amellyel Csukás István megajándékozott bennünket.
Kecze István polgármester
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Dr. Karikó Katalin lett Jász-Nagykun-Szolnok megye első díszpolgára

A Nemzeti Művelődési Intézet pályázati támogatásával, 2014.
november 12-től, Jász-Nagykun-Szolnok megyében öt településen
indult el az „Újra öltünk, örökítünk” hímző program.
Kisújszálláson 23 résztvevővel kezdődött tanfolyami formában,
voltak köztük kezdők és már régóta „öltögetők”. A végére a
csoportban tízen maradtak. A tanfolyam végeztével nem széledtekszét, együtt maradtak, rendszeres összejöveteleikhez a művelődési házteret, helyet biztosított. Legfőbb törekvésük a kezdetek óta, hogy anagykunsági hímzéseket – a szűrhímzést, szűcshímzést és a kunhímzést– a magyar népi díszítőművészetnek ezen gyönyörű ágait átörökítsék ajövő számára. Ma a Nagykunságban, a kunhímzés hazájában már csaknéhányan hímezik a régi kun mintákat, ezért is tartották fontosnakfelvenni a kapcsolatot a környék hímzőköreivel. Ennek jegyében atúrkevei Népi Díszítőművészeti Szakkörrel, a kunmadarasi, kunhegyesi,karcagi és berekfürdői csoportokkal és hímzőkkel. Szakmai munkájukatBán Andrea és  dr. Bartha Júlia etnográfusok segítik.2016 óta számos kiállításon mutatták meg munkáinkatKisújszálláson, de Kenderesen a Néprajzi Kiállítóteremben,Debrecenben, a Tímárházban, aKisújszállás helyi értékeit bemutatókiállításon, a Mezőtúri DíszítőművészetiSzakkör kiállításán, Törökszentmiklóson atöbbi kun hímzőkörrel együttmutatkoztak be. A Budapestenmegrendezett II. Magyar Értékek Napjánis megjelentek a kisújszállásikunhímzések. A Hímzőkör örömmel és szívesenszorgoskodik, együtt dolgoznak, elegettesznek számos kiállítási felkérésnek,részt vettek a Hagyományok Háza általmeghirdetett Kisjankó Bori OrszágosHímzőpályázaton is, 2019-ben a BihariNépművészeti Egyesület által „Kitesszük a

szűrét…” című VIII. Országos szűr-, szűrrátétkészítő, szűcshímzésespályázaton, és Székesfehérváron a VII. Magyar Gyapjúfesztiválon. Deszámos egyéb programról is beszámolhatnak, amit itt helyszűke miattnem tehetünk meg. Céljuk a szakmai munka generálása, azaz a térségkunhímző köreit közösségbe fogva, a Nagykunság hímzéseinek, ezenbelül a kunhímzés egységes megjelenését tűzték ki célul.2017. augusztus 20-án megjelent a „Kunrózsától a bokorvirágig” címűhiánypótló kiadvány, a hímzőkör szakmai támogatásával. 2019.szeptember 20-án, Kaposváron a Kulturális Örökség Napjai megnyitóünnepségén kihirdették a Szellemi Kulturális Örökség NemzetiJegyzékére felkerült új örökségelemeket. Hat Nagykun településhímzőköreinek együttműködésében és Bán Andrea etnográfus segítőmunkája eredményeként az UNESCO lista tagja lett a nagykunságigyapjúhímzés élőgyakorlata, azaz a kunhímzés is. Mindannyianbüszkék eredményeikre, a közösségben folyó munkára, az értékőrzésszép példájára. Elismerés illeti őket, akik „újraöltik” a múlt e szépemlékét.
(Szerk.)

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Művészeti Díjban részesült
a kisújszállási MORGÓ HÍMZŐKÖR

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Közgyűlés idén alapította meg a Jász-
Nagykun-Szolnok Megye Díszpolgára
Díjat. E rangos, a megyei elismerések
sorában kiemelkedő kitüntetést első
alkalommal a kisújszállási szárma-
zású Dr. Karikó Katalin biokémikus
professzor részére ítélték oda a
megyei közgyűlés tagjainak egy-
hangú támogatásával.

„Különleges képességekkel nem rendelkezem. Inkább kitartó és
szorgalmas vagyok, olyan, aki a körülmények hatására jobban
kapaszkodik, mint a többiek” – mondja Karikó Katalin, akinekszabadalma alapján fejlesztették ki az Európai Unióban elsőkéntengedélyezett védőoltást az új típusú koronavírus okozta járvány ellen. Az amerikai otthonában dolgozó, világszerte elismert biokémikusprofesszor asszony általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaitKisújszálláson végezte, az itteni tanárok adták számára az elsőmotivációkat és a küzdésvágyat a továbbtanuláshoz. Itthonitanulmányai után a Szegedi Tudományegyetem biológia szakáravezetett az útja. Az egyetemen éveken át népköztársasági ösztöndíjasvolt. Aztán 1978-ban a Magyar Tudományos Akadémiaösztöndíjasaként kezdett dolgozni a Szegedi Biológiai Központban

Tomasz Jenővel együttműködve. A 85 éves nukleotidkémikus szerint
„Kati értelmes, szimpatikus, ambiciózus lány”, akinek későbbieredményei kapcsán hozzátette: „Büszke vagyok más tanítványaimra is,
de ilyen nagy gólt, mint Kati, nem lőtt talán senki sem.”

„Kati első feladatának egy antivirális molekula szintetizálását kapta,
ekkor kezdte tanulmányozni a vírusokat. Ez aztán az egész életét
meghatározta, és – most már biztosan – az emberiség történetét is
befolyásolni fogja” – olvashatjuk egy róla és vele készített Forbes Nextmagazin interjúban. A laikus olvasó azonban már az első gondolatoknálmegtorpan, mert a tudományos szaknyelv számunkra bizony nehezenmegfogható. Az azonban biztos, hogy a kisújszállási indíttatásnak nagyszerepe volt kutatásainak hátterében. A koronavírussal kapcsolatostudományos munkásságának legjelentősebb eredményei között ottvannak az e vírussal, valamint az mRNS-sel kapcsolatos eredmények. Éshogy mi az mRNS?  A válasz a következő: „Szervezetünkben a géneket
alkotó DNS-szakaszokból messenger RNS szállítja az információkat arról,
hogy milyen fehérjét kell a sejteknek készíteniük.” Innen a gyógyításrahasználható mRNS vizsgálata, eredményei. Dr. Karikó Katalin Díszpolgári címét a Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiÖnkormányzat 2021. augusztus 18-án, a Megyeházán tartandó ünnepieseményén adja át, a hagyományoknak megfelelően a MegyeiKözgyűlés többi szakmai elismerésével együtt. 

(Szerk.)

Tagok: Bálintné Oros Ildikó, Kása Lajosné, Kovácsné Bulkay Julianna, Horváth Lászlóné,
Majláth Antalné, Monoki Annamária, Oros Istvánné, Pardi Józsefné, Pápai Istvánné,

Somogyi Ferencné, Zavarkóné Sas Katalin
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Az Arany-iskolában

Nyugdíjba vonuló pedagógusok

A Móricz Zsigmond Református Kollégiumban

A Kossuth-iskolában

A Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájában

w w w . k i s u j s z a l l a s . h u

Zilahi Borbála 40 éve kezdett dolgozni városunk egyikóvodájában képesítés nélküli óvónőként. Itt 10 évet töltött el.Gyermekei születése után az akkori Kossuth úti Általános Iskolaképesítés nélküli nevelője lett, és azóta is ebben azintézményben dolgozik. 1997-ben került a Kossuth- iskolakollégiumába, ahol a város leghátrányosabb helyzetű gyerekeitnevelte, gondozta. 2000-ben gyógypedagógiai asszisztensiképesítést szerzett, azóta segíti a gyermekeket a kollégiumban.Jó kapcsolatot alakított ki diákjaival és azok szüleivel. Emberikapcsolatai harmonikusak, kiegyensúlyozottak, amunkatársaival szemben is rendkívül figyelmes. Munkáját aprecizitás és a gyerekek iránti szeretet és tisztelet vezérelte.Mindig arra törekedett, hogy a lehető legnagyobb segítséget,támogatást nyújtsa a gyerekeknek és a szülőknek. 40 évipedagógusi munkája után idén vehette át a PedagógusSzolgálati Emlékérem kitüntetést.
Kádár József testnevelés-földrajz szakos tanár 1975-benkezdte tanári munkáját a kisújszállási Bittner falusi iskolában. Akezdetekkor kiderült, hogy életében a testnevelés tanításakapja a főszerepet, amit az elmúlt 45 év bizonyított. 1980-ban afalusi iskolát és a városi iskolát összevonták, így a kisújszállásiArany János Általános Iskolában folytatta munkáját, majd2016-ban került jelenlegi munkahelyére a Nagykun BaptistaOktatási Központ Kossuth Tagintézményébe. Tanítványait többsportágban is helyi, megyei és országos versenyekre készítettefel. Munkatársaival szemben segítőkész, őszinte, nyílt.Munkájában a gyermekszeretet vezérelte, a következetesség ésa segítőkészség. Kiváló szakmai tudással és felkészültséggelrendelkezik. Több mint 45 éves munkaviszony után idénvonulhatott nyugdíjba, és vehette át a Pedagógus SzolgálatiEmlékérem kitüntetést.

Radics Zoltán igazgató

Egy ember életében sok-sok meghatározó esemény van, ilyen a búcsúzás. AMóricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános IskolaTagintézményében egy kolléganőnk ilyen állomás kapujába ért. Oláhné Széll
Mária általános iskolai tanító oklevelét 1982-ben szerezte meg a DebreceniTanítóképző Főiskolán, az oklevél megszerzését megelőzően képesítés nélkülinapközis nevelőként 1981. augusztus 1-jén kezdett dolgozni a kisújszállásiArany János Általános Iskolában, munkaviszonya az intézménnyel azóta isfolyamatos. Az iskolák falai között negyven éve tanítja az alsó tagozatostanulókat. Osztályfőnökként következetes, de emóciókkal teli munkavégzésjellemezte. Lelkiismeretes, odaadó munkájára kollégaként is a nap mindenpercében lehetett számítani. Aktivitása, az új iránti fogékonysága követésreméltó. Elkötelezett hivatástudat, nagy munkabírás jellemezte mindennapimunkáját. Tanítói és közösségi munkájára az eltelt évtizedekben a nyitottság,az innovációra való törekvés ugyanúgy jellemző volt, mint a pontos feladat-végrehajtás. Munkája elismeréseképpen az iskola tanévzáró ünnepségén vetteát a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

Az Arany-iskola nevelőtestülete nevében:
Ferenczné Subicz Katalin tagintézményvezető-helyettes

Ágotainé Áy Gabriella az Egri Tanárképző Főiskola orosz-angol szakán 1981júniusában szerzett általános iskolai tanári oklevelet, majd – mármunkavégzés mellett – 1986-ban a Kossuth Lajos TudományegyetemBölcsészettudományi Karán angol nyelv és irodalom szakos középiskolaitanári oklevelet. Tanári pályáját a főiskola befejezése után, 1981augusztusában kezdte, a kisújszállási Móricz Zsigmond Gimnázium,Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégiumban. Az intézményben az angolnyelv oktatásában vállalt feladatot, és meghatározó szerepet játszott az idegennyelvi képzés eredményességének biztosításában. Munkájában mindig amegbízhatóság és precizitás jellemzi. A tanulókkal való kapcsolatakiegyensúlyozott, a gyerekek problémáira érzékeny, megértő, jóindulatú.Különös figyelmet fordít a tehetséges tanulók felkarolására. Munkája során aszakmai fejlődésre és az új oktatási módszerek elsajátítására mindig nagyhangsúlyt helyez.
Tóth József főigazgató

2021-ben a Baptista Szeretetszolgálat Kisújszállási Óvodájában négyóvodapedagógus részesül – nyugdíjba vonulása alkalmából –Pedagógus Szolgálati Emlékérem miniszteri kitüntetésben .
Csikiné Regényi Éva pályáját 1981. augusztus 1-én Karcagon kezdte.Kisújszállásra 1992-ben került, a Sallai telepi, Béla Király Úti és aPitypang óvodákban dolgozott. Feltétel nélküli gyermekszeretettel,őszinte hivatástudattal megáldott, elhivatott pedagógus.Folyamatosan kereste a fejlődési lehetőségeket, számostovábbképzésen vett részt. Fejlesztőpedagógus szakképzettségetszerzett. Több intézményi és konzorciumi pályázatban vett részt. Azóvodai tevékenységek közül szívügye a környezeti nevelés, amatematika, a vizuális nevelés, az anyanyelvi nevelés, kiemelve amese fejlesztő jelentőségét.
Megyeri Istvánné, szül. Törös Mária óvodapedagógus pályáját 1981.augusztus 1-én kezdte a kisújszállási II. számú Óvodai Egység Vasváritagóvodában. Dolgozott még a Sallai telepi, majd a Béla Király ÚtiÓvodában is. Hosszú időn át látott el gyermekvédelmi teendőket,fontos volt számára a nehéz sorsú gyermekek, családok segítése.Az óvodai tevékenységek közül szívügye a zenei fejlesztés, mesélés,bábozás, dramatizálás és a kézműves tevékenységek. Fontosnak érzi,

hogy a tapasztalatszerzési tevékenységek során a gyermekekfelfedezzék, megszeressék a környezetet, s közben legyenlehetőségük játszani, dalolni, verselni, mesélni és különbözőábrázoló technikákat kipróbálni.
Nánási Anikó Margit pedagógusi pályáját 1981. július 1-én kezdteKisújszálláson a Béla Király Úti Óvodában, majd 1982szeptemberétől, 25 éven keresztül dolgozott a Sallai telepi óvodában,majd annak megszűnésekor a Sásastó Úti Óvodába került, ahol aközösség elismert, megbecsült tagja lett. Gyermekcentrikus,következetes pedagógus. A gyermekek óvodai életét sok helyszínifoglalkozással, környezeti játékokkal, a természet értékeinekmegláttatásával gazdagította. Az óvodai tevékenységek közül kedvesszámára a zenei fejlesztés, a verselés, mesélés. Hosszú évekig látott ela gyermekvédelmi feladatokat. Volt Közalkalmazotti Tanács elnöke,óvodaszéki tag és óvodája Alapítványának Kuratóriumi elnöke.
Rab Judit 1982-ben kezdett óvónőként dolgozni, majd 1984-benkerült Kisújszállásra, az Ifjúság úti (később Pitypang) Óvodába, aholcsaknem az egész pályáját töltötte. Tekintettel arra, hogy Rab Juditóvonő Pedagógus Szolgálati Emlékérme mellett idén Arany JánosDíjban is részesült, őt ez utóbbi díj kapcsán köszöntjük.        (Szerk.)
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Aranyos Tanulóinkért Díj

Öregdiákok találkozója 

Nyugdíjba vonuló pedagógus
a Kádas György EGYMI-ben

Dr. Petkovich Tamás örökében

Tóth Tibor Imréné Katika a Kádas György EGYMI nevelőtanára a 30éven át nyújtott, sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatásaérdekében végzett kiemelkedő munkájáért Pedagógus SzolgálatiEmlékérem kitüntetést kapott.Katika 1979-ben szerzett zeneiskolai pedagógus, zenekarigordonkaművész képesítést Ungváron, ahol 1984-ig csellótanárkéntdolgozott. 1985-ben Magyarországon alapított családot, jelenleg isKisújszálláson él.  1990-től 1992-ig a kisújszállási Arany JánosÁltalános Iskolában ének szakos és napközis tanárként dolgozott.1993-től Ecsegfalván folytatta pályafutását, ahol szintén ének-zenéttanított, és napközis nevelői feladatokat látott el. 2000-ben figyelme asajátos nevelési igényű gyermekekre irányult, gyógypedagógiaiasszisztensi képesítést szerzett. 2003-tól nyugdíjba vonulásáig a KádasGyörgy EGYMI pedagógusa volt. A sajátos nevelési igényű tanulóknevelését-oktatását és a szabadidős tevékenységek szervezéséthatározottan és következetesen végezte. Aktívan segítette a sajátosnevelési igényű tanulók tehetséggondozását is. Lelkesen szervezte ésvezette a kollégiumi zeneszakköri foglakozásokat. Orosz, lengyelnyelvtudásával, tolmácsként több éven át segítette a kapcsolattartást, anyelvi akadályok leküzdését lengyel testvérintézményünkkel.Katika kitüntetéséhez szívből gratulálunk, jó egészséget, tartalmasnyugdíjas éveket kívánunk!
Tatár Jánosné intézményvezető

Az Aranyos Tanulóinkért Díj adományozásával a Móricz ZsigmondReformátus Kollégium Arany János Általános IskolaTagintézményének pedagógusai közül azt szoktuk elismerni, akiodaadó munkájával tanulóink érdekében tevékenykedik.A mindennapi munkáján túl nagy hangsúlyt helyeza tehetséggondozásra. Az idei tanévzáró ünnepségen Szilágyiné
Horváth Henriette, Jetti néni vehette át ezt a díjat.Nevelő-oktató munkáját évek óta odaadóan végzi. Szakmai tudásátfolyamatosan úgy fejleszti, hogy az önképzés és továbbképzés soránszerzett tapasztalatait nemcsak a saját mindennapi munkájábankamatoztatja, hanem azt szívesen megosztja a nevelőtestületünkkel,tanítványaival is. A mai napig a lendületesség és a szakmaszeretetjellemzi, egy igazi „energiabomba”. A gyerekekkel és a szülőkkelegyaránt jó kapcsolatot ápol, ami kölcsönös tiszteleten alapul.Közösségformálása példaértékű. A legkiemelkedőbb tehetségekkelimmár több éve országos szintű eredményeket ér el egyéni vagy kórus,kamarakórus éneklés területén. Pedagógiai munkája mellett karitatívtevékenységeket is végez. Önzetlen segítségnyújtása mindenki feléfáradhatatlan, lelkesedése, kitartása véget nem érő.

Az Arany-iskola nevelőtestülete nevében:
Ferenczné Subicz Katalin tagintézményvezető-helyettes

Három éve van már annak, hogy a Móricz Zsigmond ReformátusKollégium Öregdiákok Baráti Körének tagjai összegyűltek, ésmegbeszélték aktuális tennivalóikat. Az elmúlt két évben le kellettmondanunk a találkozóról, mert éppen benne voltunk a járvány kellősközepében. Szeretnénk, ha ezúttal sikerülne megszervezni, és többenrészt vennének benne. Úgy gondoljuk, hogy idén is a Kivilágos
Kivirradtig Fesztivál időpontjához igazítanánk az Öregdiákok
Baráti Körének Találkozóját. Kérjük, akik szívesen részt vennének atalálkozón, jelezzék ebbéli szándékaikat. A jelentkezéseket (név,lakcím, e-mail cím) kérjük e-mailben küldjék el a következő címre:
olah.vera@kisujszallas.hu. 

Kocsisné Monoki J. 

Különleges alkalomból köszönthette városunk önkormányzata Kiss
Józsefet és feleségét, Kiss Józsefné Molnár Franciskát. A pár idén
ünnepli házasságkötésük 60. évfordulóját. E szép alkalomból Tatár
Zoltán alpolgármester és Szepesi Jenő települési képviselő köszöntötte a
házaspárt, akik derűsen és kedvesen fogadták a vendégeket. A közösen
eltöltött 60 év sok-sok örömteli pillanatot vitt az életükbe, József bácsi a
MÁV-tól ment nyugdíjba, Franciska néni a Napközi konyháról. Nagy
család, két gyermekük, öt unokájuk és három dédunokájuk veszi körül
vidámsággal, szeretettel őket. Még sok, közösen megélt évet és jó
egészséget kívánunk!                                                                                        

Balázsi Endre június 9-én töltötte be 90. életévét. E szép alkalomból
Kecze István polgármester és dr. Szél András aljegyző is köszöntötte őt
az önkormányzat nevében. Endre bácsi korához képest jó egészségnek
örvend, szerető család veszi körül, gondoskodik róla. Ezúton is jó
egészséget és további szép életet kívánunk!                                            (Szerk.)

GRATULÁLUNK!

Az önkormányzat a város szociális és egészségügyi ellátásában,karitatív tevékenységekben, az elesett és kiszolgáltatott helyzetbenlévők megsegítésében kiválóan, példamutató emberséggel dolgozó,munkálkodó személyek és közösségek elismerésére, a tevékenységükiránti tiszteletadás szándékától ösztönözve, egyben a város kiválóorvosának, a díj alapításakor 110 éve született dr. Petkovich Tamásnakemléket állítva, „Dr. Petkovich Tamás Szociális és Egészségügyi Díj”elnevezésű díjat alapított. A kitüntető díjból évente egy adományozható, átadásáraünnepélyes keretek között a szociális munka napja alkalmábólrendezett városi ünnepségen kerül sor. Az elismerésre bárki javaslatottehet. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy, közösség főbbadatait és az elismerés alapjául szolgáló tevékenység részletesismertetését. A javaslatokat legkésőbb 2021. augusztus 31-ig kelleljuttatni Kisújszállás Város Polgármesterének címezve a KisújszállásiPolgármesteri Hivatalba. (Formanyomtatvány a városi honlapróltölthető le, valamint a Városháza portáján kérhető.)                         (Szerk.)
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Ha építkezne, felújítana, bővítene

Álláslehetőségek Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményhez kapcsolódó pénzbeli

ellátás kifizetéséről

Újabb két útszakasz újul meg

Idén is pályáztunk

ELEKTRONIKAI HULLADÉKGYŰJTÉS

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

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala

Tisztelt Ingatlantulajdonos/használó!Kisújszállás város településképi rendelete, a Kisújszállás VárosÖnkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (III. 29.)önkormányzati rendeletének 5. számú melléklete tartalmazza atelepülésképi véleményezési eljárás szempontjából kiemelt területeket,amelyeket személyesen megtekinthetnek az önkormányzati hirdetőszekrényekben kifüggesztve, illetve a www.kisujszallas.hu városihonlapon.
Amennyiben építkezne, felújítana, bővítene, kerítést építene,
netán funkciót változtatna, vagy egyéb, építési beruházási
szándéka van, jelentse be, és egyeztetés céljából keressen minketbizalommal elérhetőségeinken:e-mail: szalaine.csontos.györgyi@kisujszallas.huvagy telefonon: +36-59/520-228Felhívjuk figyelmét, hogy az 5. számú mellékletben a Településképijelentőségű területeken élők az építési tevékenységekkel kapcsolatbanTelepülésképi bejelentési eljárás lefolytatására kötelesek.Bejelentéseiket megtehetik formanyomtatványunkon, amit a honlaponvagy a Polgármesteri Hivatal portáján megtalálnak.

Szalainé Csontos Györgyi építésügyi ügyintéző

A Kisújszállási Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdeta következő munkakörökre: 
- városüzemeltetési ügyintéző; 

- pénzügyi ügyintéző; 
- kommunikációs ügyintéző. A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A részletes pályázati felhívások megtekinthetők a városi honlapon:
www.kisujszallas.hu/Álláshirdetések, képzések

Azok a gyermekek és fiatal felnőttek, akiknek rendszeresgyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2021. augusztus 1-
jén fennáll, pénzbeli ellátásra jogosultak. A támogatás készpénzben aKisújszállási Polgármesteri Hivatal házipénztárából kerül kifizetésre.Átvételére 2021. augusztus 18-24. között, pénztári nyitvatartási
időben van lehetőség. Kérjük az ellátásra jogosultakat, hogy akifizetéshez hozzák magukkal személyazonosító igazolványukat éslakcímet igazoló hatósági igazolványukat. Amennyiben a támogatásátvételére jogosult személyesen nem tud megjelenni, a támogatást ameghatalmazottja is átveheti.

A házipénztár nyitvatartási ideje: hétfő: 10.00-12.00 és 13.00-16.00szerda: 10.00-12.00 és 13.00-16.00csütörtök: 13.00-16.00
Kiss-Finta Orsolya osztályvezető 

Örömmel értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy az önkormányzatifejlesztések támogatására kiírt felhívás keretében sikeres
pályázatunknak köszönhetően hamarosan újabb két útszakasz
felújítására kerül sor. A nyertes pályázat révén felújításra kerül aSzélmalom utca teljes szakasza, valamint a Cserepes utca teljesszakasza. Mindkét útszakasz hengerelt aszfalt burkolatot kap majd.A két utca felújítására az önkormányzat 40 millió forint
támogatást nyert. A két út felújításának megvalósításához az eddigiévektől eltérően jelentős saját forrás – mintegy 32 millió forint –biztosítása szükséges, amelyet a sikeres megvalósítás érdekében azönkormányzat biztosít. A kivitelezés az eredményes közbeszerzésieljárás lefolytatása után legkésőbb 2022 tavaszán valósul meg. 

Székelyné Zaharán-Lapikás Lilla városfejlesztési ügyintéző

Az idei évben is megjelent a zártkerti program, melyre azönkormányzatunk pályázatot nyújtott be. Nyertes elbírálás esetén a
Vásár utca folytatásaként, a Lógókertbe vezető földút felújítására
és ezen útszakasz térfigyelő rendszerrel történő telepítésére
kerülne sor, mely segítségével a kertekbe történő bejutás, és az ottfolytatott gazdálkodás könnyítése a célunk. Reményeink szerint közel750 m hosszúságú útszakasz felújítására lesz lehetőségünk, melyenösszesen 4 kamera elhelyezését tervezzük.

Tóth Veronika városfejlesztési ügyintéző

Kisújszállás Város Önkormányzata az illegális hulladékelhelyezésmegelőzése, valamint a szelektív hulladékgyűjtés elősegítéseérdekében elektronikai hulladék gyűjtési akciót kíván szerveznitelepülésünkön.
A gyűjtés várhatóan 2021. augusztus 23. és szeptember 15.

közötti időpontban kerül megszervezésre.További részletekről rövidesen tájékoztatjuk a város lakosságát.Kérjük, figyeljék Kisújszállás város facebook oldalát, valamint a városihirdetőtáblákat. 
(Szerk.)

- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány arról,hogy a pályázó a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. éviCXCIX. törvény 42. § (4) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételeknek megfelel;- végzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata;- az önéletrajzot a közszolgálati személyügyi nyilvántartásraés statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak ésa munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet1. melléklete alapján kérjük benyújtani;- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati eljárás során személyes adatainak kezeléséhez, valamintaz elbírálásban résztvevő személyek a pályázat teljestartalmát megismerhetik;- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállaljaa vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését;- a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a Kttv. 85. §-a szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn;- a pályázó arra vonatkozó nyilatkozata, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró ok vagy korlátozó gondnokság alatt, valamint közügyektől, foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. 
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35. Városszépítő Tábor
Az elvégzett munkákról címszavakbanAz Iskola utcai játszótéren a játszótéri elemeket lefestettük, levendulátültettünk, a Kálvin park padjait lefestettük. A határban lévő táblákatlenolajoztuk. Az Arany-iskola Kálvin u. 3. szám alatti épületében pakolásimunkálatokat végeztünk. A Mikes u. 4 szám alatt 5 db kiszáradt tujafátvágtunk ki, valamint további elvadult fákat metszettünk, a Piculás mellettiönkormányzati telek gaztalanítása is megtörtént. A helyszínen a kivágottzöld anyagot aprítógéppel daráltuk le, és konténerrel szállítottuk el. Azaprítógépet és a konténeres szállítást a Kisújszállási VárosgazdálkodásiNonprofit Kft. díjmentesen biztosította. A Szabadság téri épület udvarángallyazási munkálatokat végeztünk. A Rákóczi u. 1. szám alatt a KossuthLajos Általános Iskola udvarán lévő sárga lelátókat lefestettük. A festéketés eszközöket az iskola biztosította. Lenolajozási feladatokat végeztünk:megújult a gémeskút, a bárányos kút, a kunkapu és a Kossuth 2. előttikopjafa. A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő Kft. által biztosított festékekkela csónakázótó körüli korlátot festettük le. A Kossuth Lajos u. 3-9társasházak előtti fehér, a Rákóczi és Deák Ferenc utca felőli zöldlánckorlátokat festettük. A Művelődési ház nagykapujának és fa léckerítésének festését is elvégeztük. A Süsü játszótéren, előbb takarítási ésgyomlálási munkálatokat végeztünk, majd a játszótér elemeineklazúrozására és festésére került sor. Az Izraelita temető gondozásábannagyot léptünk előre. A temető teljes területén sikerült levágni a füvet,valamint a leghátsó sírokig is eljutott a líciumot, vadrózsát és akácotkivágó szorgos csapat. Megújultak a fehérre meszelt kő virágtartóink éskukáink, a Ligeti padok a futópálya körül, valamint a Csukás Emlékfalat issikerült bemeszelnünk. A Déli temetőben sírgondozási munkálatokatvégeztünk. Megújulhattak a katona- és pedagógus sírok, valamint aSzovjet emlékmű környéke. Az Alkotóház Nyár utcai kerítéselemeinekfelújítása és festése is megvalósult. A kisújszállási MÁV Állomás peronjánlévő kő virágtartókba ültettünk egynyári virágokat, Vatai Csaba egyesületitagunk adományának köszönhetően.

TáborozókA táborban vagy közvetlen előkészítésben résztvevő felnőttek létszáma35 fő volt, az általános iskolákból 33, a középiskolásból 36 fő és 1 óvodásvett részt a munkákban. Nagy öröm számunkra, hogy a vidéki lakhelyű,de városunkban tanuló közép- (és kisebb számban általános-) iskolásokis örömmel vesznek részt a munkában. Még nagyobb elismerés, hogyegykori, ma már nem Kisújszálláson élő városvédő táborozók is elküldikgyermekeiket (nagyszülőkön keresztül) a táborba, mert fontosnak tartjáka szülővárosához való kötődést, valamint a városszépítés gondolatánakgyermekeikbe történő plántálását. Illetve olyanok is részt vettek atáborban, akik kisújszállási lakosok, de más településen járnakközépiskolába. KÖSZÖNET ÉS HÁLA MINDENKINEK! Köszönjük anagylelkű támogatást és az adományokat! A KUNSZÖV TextilruházatiKft.-nek és külön köszönet Somlyai Árpádné Erzsikének a rendkívül jóminőségű, 101 db szitázott pólóért. Rendkívül hálásak vagyunk anagylelkű adományért. A Kumánia Gyógy- és Strandfürdő Kft.-nek éskülön köszönet Kecze Mátyás ügyvezetőnek, aki a három délutánrafelajánlott a táborozó gyermekeknek díjmentes strandolási lehetőséget.Nagyon hálásak vagyunk a felajánlásért. Köszönjük Fodor Kálmán

szakmai segítő együttműködésért. A Kisújszállási VárosgazdálkodásiNonprofit Kft.-nek és Tóth Zoltán ügyvezetőnek, hogy díjmentesenrendelkezésünkre bocsátotta LINDDANA aprítógépet kezelőszemélyzettel 3 napra, a zöld hulladék konténerben történő elszállítását,továbbá hogy a festék költségeinkhez is hozzájárult. Kisújszállás VárosÖnkormányzatának, Kecze István polgármesternek és a Képviselő-testületnek, hogy jelentős összegű támogatást szavazott megegyesületünknek a táborra. Köszönjük a Nemzeti EgyüttműködésiAlapnak és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek a NEAO-KP-1-2021/6-000031 számú pályázatban rögzített támogatást. Külön köszönjük TóthJózsef főigazgatónak és Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezetőnek, hogya Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános IskolaTagintézménye a tábor idejére rendelkezésünkre bocsátotta a Szabadságtéri épületet a tábor és az étkezések helyszínéül, evőeszközöket,raktárhelyiségeket, valamint 2 fő (Pádár Sándorné és Juhász Lajosné)dolgozóját is. Minden segítség nagyon jól jön, így köszönjük Janó Lajosigazgatónak, hogy a Vigadó Kulturális Központ felajánlott egytermészetfilm díjmentes vetítést. Köszönjük a kisújszállási COOP ABCfelajánlását, 10 zsugor ásványvizet, az Arany-iskola 4.a osztálya 3 zsugorásványvizét, Vatai Csaba egyesületi tagunk 3 láda virágadományát, NagyGy. Róza és Ábri Lukácsné pénzadományát. Az Optibusz-City KözlekedésiKft.-nek, hogy díjmentesen biztosított helyi járat szállította a munkátvégző felnőtteket és gyerekeket.
TáborzáróA tábor emlékéül fehér virágú magnólia fát ültettünk a parkba a II.világháborús emlékmű elé. Hagyományosan így most is a tábor utolsónapján 11:30-kor megemlékeztünk a Holokauszt kisújszállásiáldozatairól a Pallagi Gyula téren kialakított emlékfalnál. Dr. Ducza Lajostiszteletbeli elnökünk mondott beszédet. A megemlékezés végéntiszteletünk jeleként, apró kavicsokat helyeztünk el az emlékfalnál. 

Végső értékelésA 35. Városszépítő tábor – hasonlóan az előző évek, évtizedek táboraihoz– rendkívül hasznos, értékmegőrző és egyúttal értékteremtő programjavolt Kisújszállásnak. A munkát végző diákok és felnőttek példaértékű,hatékony és látványos módon tették szebbé közterületeinket, annakellenére, hogy a tábor hete alatt rekkenő hőségben kellett dolgozniuk. Azilyen jellegű közösségi munka csoportformáló hatású: egyszerrekovácsolja össze a különböző korosztályú részvevőket (gyerekek,tinédzserek, felnőttek, nyugdíjasok) és egyúttal remek együttműködésikészségre sarkallja őket. A tábor erősíti a lokálpatriotizmust, legjobbbizonyíték erre az, hogy a korábbi táborozók most már felnőttként sajátgyermekeiket is elküldik a városszépítő hétre. Külön öröm, hogy a táborrésztvevői megismerkedhetnek Kisújszállás helyi értékeivel, és résztvehetnek azok megóvásában. Bízom benne, hogy az országbanegyedülállóan működő tábor még hosszú ideig szolgálhatja szeretettvárosunkat.
Kása Attila titkár/táborvezető
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Könyvtári hírek

A VIGADÓ MOZI MŰSORAJegyfoglalás a helyszínen, valamint a 30/376-0220 telefonszámom.Jegyvásárlás a Vigadó nyitvatartási idejében.
Augusztus 26.csütörtök 18.30: 

THE SUICIDE
SQUAD – AZ

ÖNGYILKOS OSZTAG amerikai-kanadaiakciófilm (16)
Augusztus 28.szombat 14.00: 

IRÁNY A BÁRKA 2. ír-luxemburgianimációs film (6)
Augusztus 28.szombat 16.00: 
THE SUICIDE
SQUAD – AZ

ÖNGYILKOS OSZTAGamerikai-kanadaiakciófilm (16)

Augusztus 28.szombat 19.00: 
KAMPÓKÉZ amerikai horror-dráma (16)

Szeptember 2.csütörtök 18.30: 
VÉGTELEN

ÚTVESZTŐ 2. –
BAJNOKOK CSATÁJA amerikai misztikusthriller, horror (16)

Szeptember 4.szombat 10.00:
MANCS

ŐRJÁRAT:
A FILMamerikai – kanadaianimációs film,családi film(6)

Szeptember 4. szombat 14.30:
MANCS ŐRJÁRAT:

A FILMamerikai – kanadaianimációs film,családi film (6)
Szeptember 4.szombat 16.30:

ÍGY VAGY
TÖKÉLETESmagyarromantikus film (16)

Szeptember 4.szombat 19.00: 
ÚJ MÚLTamerikai sci-fi,romantikus thriller(16)

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)

Kedves Olvasóink!Könyvtárunk idén nem zár be nyáron, számtalan újdonsággal várjuk azolvasni vágyókat! Augusztus 17-18-19-én viszont csak délelőtt, 8-
12 óra között tartunk nyitva, amiért megértésüket kérjük!

A könyvtárosok

Augusztus 27. péntek 18 óra 
TERET ADUNK A ZENÉNEK!A Classfolkjazz Quartet koncertje a ZenepavilonnálAugusztus 27. péntek 19 óra
DUMASZÍNHÁZ a Vigadóbana Szomszédnéni Produkciós Irodaés Felméri Péter bemutatja: AJÁNDÉK LÓ!Belépő: 3900 Ft, amely kapható a Vigadóbanés a dumaszinhaz.jegy.hu oldalon.Belépés érkezési sorrendben.Szeptember 3. péntek 18 óra 
TERET ADUNK A ZENÉNEK!A Gregus Tárogató Együttes koncertje a ZenepavilonnálAz együttes tagja a kisújszállási Andrási László.Szeptember 9. csütörtök 18 óra (Vigadó) Ingyenes színházi előadással indítjuk az őszi évadot

SZERELEM – vígjáték két részben A Turay Ida Színház előadása Főszerepben: Détár Enikő és Mikó István Ingyenes helyre szóló belépő átvehető a Vigadóban.

Szeptember 18. szombat 

Szeptember 24. péntek 17.30 és 20.30
AZ ILLÚZIÓ MESTEREI(dupla előadás) a VigadóbanA műsorban fellép Hajnóczy Soma kétszeres bűvészvilágbajnok, Nagy Molnár Dávid bűvész világbajnokiezüstérmes illuzionista, valamint

Kelle Botond ötszörös magyar bűvész bajnok.A korábban megváltott belépők érvényesek.Jegyvásárlás: https://broadwayticket.jegy.hu/
program/illuzio-mesterei-kisujszallas
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A Kisújszállási SE Motocross hírei
Az elmúlt évek legeredményesebb kisújszállási szereplése!A korlátozások enyhítésével lehetőségünk nyílt idén is megszervezni amár hagyományosnak mondható, regisztrált motocross versenyt 2021.június 20-án, ami immáron a X. Motocross Napunk volt.Idén is tíz kategóriában lehetett nevezni: gyermek 50-65-85 cm3,Lady, Senior, kezdő MX1-MX2, haladó MX1-MX2 és 2T. Az elmúltévekkel ellentétben most nem a sár okozott gondot, hanem afolyamatos napsütésnek és meleg időjárásnak köszönhető szárazság.Nem csak a versenyzőknek, de a szervezőknek is nagy nehézségetjelentett az időjárás, mivel így rengeteg vizet kellett a pályára hordaniés kilocsolni.Szakosztályunk tagjai 5 kategóriában álltak rajthoz és ahogy máremlítettük, nagyon jó eredmények születtek. 50 cm3-es kategóriábanSeres Máté András KTM-jével 2., kezdő MX1-ben Lukács LászlóHondájával 4., kezdő MX2-ben Lukácsi Tamás KTM-je nyergében 1.helyezést ért el. Senior kategóriában Győri József KTM-mel 6., 2T-benFarkas Ákos pedig szintén KTM-mel 4. helyezett lett.Bolgovics András barátunk egy bukást követően a kórházbakvalifikálta magát, de a versenyre később begipszelve visszatért. Nekimihabamarabbi felépülést kívánunk!Ezúton is szeretnénk megköszönni Kisújszállás VárosÖnkormányzatának és mindenkinek, aki valamilyen módonhozzájárult a verseny lebonyolításához az önzetlen támogatást éssegítséget, a nézőknek az érdeklődést.

Győri József szakosztályvezető

Kedves Városvédők!Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti EgyüttműködésiAlap, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a NEAN-KP-1-2020/3-000024számú pályázatunkat támogatta. A pályázat keretében tűzifátvásároltunk. A támogatás összege: 268.200,- Ft.Kisújszállás, 2021. július
Kisújszállási Városvédő és -Szépítő egyesület

Augusztus 21. szombaton 20:15–02:00
ÉJSZAKAI FÜRDŐZÉS HÁTTÉRZENÉVELa Kumánia Gyógy- és Strandfürdőben!Augusztus 21-én hosszabbított nyitva tartással várja látogatóit aKumánia Gyógy- és Strandfürdő. Látogasson el sötétedés után vagymaradjon ott napijegyével. Az éjszakai fürdőzés szuper élmény mindenkorosztály számára. A fergeteges hangulatról pedig a helyi lakosunk, Dj

Kurucz Dániel gondoskodik, hiszen ő pörgeti majd a lemezeket egészenhajnalig. 20:15-től a belépő vidékieknek: 1300 Ft,Kisújszállási lakosoknak: 1000 Ft.
Augusztus 22. vasárnap 10:00–17:00

CSALÁDI CSOBBANÁSKapcsolódjon ki Ön is családjávala Kumánia Gyógy- és Strandfürdő Családi Csobbanásán!Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat egyaránt, hiszen lesz itt minden,ami egy felejthetetlen vasárnaphoz csak kellhet. Képzett animátorokkal:kézműves foglalkozások, népi játszótér, babajátszóház, logikai játékok,ügyességi játékok. A rendezvényre az általánosan ismert fürdőbelépőjegyárak lesznek érvényben. 
GYÓGYÁSZATUNKON

TOVÁBBRA IS VÁLTOZATLANUL VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbi szolgáltatásaival,kezeléseivel várja pácienseit:
Szakrendelések, Fürdőgyógyászati kezelések: kádfürdő,medencefürdő, súlyfürdő (megtartva a betegek közötti1,5 m távolságot), szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs,víz alatti csoportos gyógytorna (max. 9 fő/alkalom), orvosigyógymasszázs, iszappakolás, komplex fürdőgyógyászati ellátás,18 év alatti csoportos gyógyúszás

Fizikoterápiás kezelések: elektroterápiás és ultrahang kezelések,mágnesterápia, nyirok masszázs, szárazföldi csoportos(max. 9 fő/alkalom) és egyéni gyógytorna, lökéshullám terápia
Wellness masszázs,  PedikűrA Kumánia Gyógyászat szakrendeléseinek időpontja2021 augusztusában:

DR. KISS EGON ultrahang diagnosztikai rendelése:2021. augusztus 16. (hétfő), 2021. augusztus 23. (hétfő)2021. augusztus 30. (hétfő)
DR. NÁDAS KATALIN reumatológus fizioterápiás szakrendelése:2021. augusztus 5. (csütörtök), 2021. augusztus 12. (csütörtök),2021. augusztus 19. (csütörtök), 2021. augusztus 26. (csütörtök)

DR. GYÁNYI MARGIT fizioterápiás orvos minden héten hétfőn,kedden és szerdán 6:30-tól 12:30-ig rendel.A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása: hétköznapokon 7:30–16:00TB pénztár nyitva tartása: hétköznapokon 7:30–15:30
Augusztus 20-án gyógyászatunk zárva tart. Időpontkérés szakrendeléseinkre KIZÁRÓLAG telefonon (59/887-712)lehetséges az alábbi időpontokban: hétfő–szerda és péntek: 8-11 óra Csütörtök: 13-15 óra közöttKezelések időpont egyeztetéséért hívja pénztárunkat (59/887-711)hétköznapokon 7:30–15:30 között!

Ne feledjék, a Kumánia Gyógyászatán továbbra is kötelező
a maszk használata! Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Kumánia... többet rejt, mint gondolná! 

KUMÁNIA HÍREK
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TTOOPPÁÁZZ
ÓÓRRAA--ÉÉKKSSZZEERR  SSZZAAKKÜÜZZLLEETT

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

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

Aranyékszerek, karikagyűrűk, 
órák nagy választéka

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

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

A Kisbíró tervezett következő száma 2021. szeptember  11-én,
szombaton jelenik meg. Lapzárta 2021. szeptember 3-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. augusztus 12.

Véradás

Töltse a nyár utolsó napjait,
Kisújszálláson, a Kumánia
Gyógy- és Strandfürdőben! Töltődjön fel családjával, barátaival a Nagykunság szívében!Kül- és beltéri medencéink, vízijátékaink, gyógyvizes medencéink,pezsgőmedencénk és szaunáink teszikigazán emlékezetesséa nyár utolsó napjait! 

Kültéri medencéink:úszómedence, gyógymedence,gyermekmedence
Beltéri medencéink:strandmedence, gyógy-ülőmedencegyógytornamedencepezsgőmedencegyermekmedence

Pihentető wellness szolgáltatások:finn-, infraszauna és gőzkabin különböző kényeztető masszázsokcaracalla fényterápiás masszázsaquafitness, számos fizioterápiás ésfürdőgyógyászati kezeléswww.kumania.hu/gyogy-strandfurdo5310 Kisújszállás, Rákóczi utca 8-12.+36 59/ 887 711,   furdo@kumania.hu

Kisújszálláson
legközelebb

2021. 10. 19-én, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit


