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Karantén után Olyan volt ez, mint amikor egy nagy-nagy sóhaj szakad fel belőlünk! –Karantén után, reményekkel telve, és bízva abban, hogy sikerülni fog akoronavírus-járványt megfékezni, hovatovább legyőzni. Öröm voltszeretteinket újra látni, a lehetőségekhez mérten biztonságban tudni.Újra megélni azokat a napokat, heteket, sőt hónapokat, amelyekezeket az érzéseket táplálták bennünk. A fegyelmezettség és az örömegyüttesében formáltuk át óhatatlanul a napjainkat, és egyre
’szabadabban kezdtünk élni’.  

ÚjranyitásRendezvények sorával kezdtük még tartalmasabbá tenni a helyiközösségi eseményeket. Színi előadásokkal szólítottuk meg agyermekeket és felnőtteket egyaránt. Jó estét nyár, jó estét Kisújszállás!címmel foglaltuk össze a nyári programkínálatunkat. Együtt voltunkakkor is, amikor „újranyitottuk” városunk kulturális életét, a KumániaGyógy- és Strandfürdőt, valamint a Kumánia egészségügyiszolgáltatásait, szakrendeléseiket, továbbá mozielőadásokatkínáltunk a Vigadó Moziban. 
Rendezvényeink kínálataA nyár folyamán sor került a Süsü Családi Fesztiválra is. A Vigadómunkatársai minden nyári hétre terveztek programot a városhangulatos helyszínein: hol a Vigadó előtt, hol a Nagykun Klubban, hola Zenepavilonnál. Meseelőadásokkal, utcazenével, kertmozival vártukaz érdeklődőket. A Déryné Program támogatásával több ingyenes színházi előadásthozhattunk el a Vigadó színpadára, a TérZene Program keretébenminden pénteken élvezhették a kilátogatók az élőzenét aZenepavilonnál.

Városnapok Kisújszállás kulturális élete évről évre színes programokat kínál ahelyieknek és a környékbelieknek egyaránt. Külön öröm, hogy számoslakos látogatott el (és teszi ezt most is) városunkba, illetve hozzánk, akörnyező településekről, hogy megtekintse az aktuális kisújirendezvényeket, augusztusban például a Városnapokat, mely hatnapon keresztül nyújtott programokat az érdeklődőknek. Reméljük,  a
„A Nagykunság kulturális fővárosa” címhez továbbra is méltókvagyunk.

A mozgalmas város Mondhatjuk, hogy a nyár talán legmozgalmasabb hónapja azaugusztus volt. Nemcsak a kulturális programokról szólt, hanemelismerésekről is. Kiváló kisújszállásiakról, elismert tudósról, tanárról,intézményvezetőről, agrárszakemberről, igazgatóról, vállalkozóról,mezőőrről, edzőről, óvodavezetőről, cégről és közösségekről.Augusztus 20-án köszöntöttük az önkormányzati és a megyeikitüntetetteket. Díjakat azonban nem csak adtunk, hanem kaptunk is.A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Jász-Nagykun-SzolnokMegye Turisztikai Értéke címet adományozott önkormányzatunknakCsukás István kisújszállási mesés szellemi örökségének ápolásáért.
Szeptemberi előzetesA mozgalmas augusztus után, a szeptember eleje is tartogatottprogramokat. Olyanokat, amelyek közösségeket teremtenek, építenek,formálnak. Amelyek erősítik bennünk az összetartozás érzésétszűkebb és szélesebb világunkban egyaránt. Városunkban a helyi és akörnyező települések ügyeskezű alkotói mutatták be munkáikat aNagykunság kézműves remekei kiállítás keretében. Berekfürdőnszeptember 11-én kerül sor a nagykunkapitányi beavatásceremóniájára. A nagykunkapitányi esküt Györfi Lajos MagyarÖrökség díjas szobrászművész teszi le, akinek e naptól kezdve két évigtart kapitányi megbízatása. Ugyanezen a napon, itthon szüretifelvonulásra kerül sor. Szeptemberben számos hagyományőrzőrendezvényt szervez a Városvédő és -Szépítő Egyesület is.Mindeközben a kivitelező megkezdte a Városi Bölcsődemegvalósítását. Az építkezés olyan ütemben halad, hogy az épületbokrétaavatását meg tudjuk tartani szeptember 18-án. Ezen a naponnemcsak az új bölcsőde épülete kerül a középpontba, hanem városunkegyik legkiemelkedőbb rendezvénye is. Több mint egy évtizede már,hogy a Kivilágos Kivirradtig Fesztivál színvonalas programokat kínál akisújszállásiaknak és a városunkba látogató vendégeknek. Efesztiválon alapvetően hagyományőrző programok várják azérdeklődőket. Fellépnek néptáncosok, zenészek, énekesek, zenekarok.Gasztronómiai élményekben is részünk lehet. Bemutatkoznak aNagykunság kézművesei, népművészei, őstermelői. Mindemellettkézműves foglalkozások és kirakodó vásár is színesíti az egésznaposprogramot.Nos, ilyen örömök és kikapcsolódási lehetőségek várnak ránk. Mipedig várjuk Önöket és máshonnan érkező vendégeinket is eprogramokban bővelkedő, kisújszállási őszön...

Kecze István polgármester

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Kulturális mozaikok
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Aktuális hírek a helyi adóval kapcsolatosan
Adófizetési kötelezettségek teljesítéseMint bizonyára Önök is tudják, a helyi adók második félévi

részletének befizetési határideje: szeptember 15.Szeptember első hetében minden, adófizetési kötelezettséggelrendelkező adózó egyenlegértesítőt kap a helyi adófizetésikötelezettségeiről. Felhívjuk a gazdálkodó szervezetek figyelmét arra,hogy egyenlegértesítőt kizárólag cégkapura küldünk!Kérjük az adózókat, hogy adófizetési kötelezettségüknek 2021-ben ispontosan tegyenek eleget, elkerülve a behajtási eljárást. A késedelmi
pótlék mértéke a 2021. július 28-tól hatályos szabály szerint: 6,2 %.

Magánszemélyek kommunális adójaA helyi adók megállapítása a települési önkormányzat feladata.A Kisújszálláson bevezetett helyi adókat a 49/2011. (XII. 21.)önkormányzati rendelet szabályozza. Az éves adót az adózás rendjérőlszóló 2017. évi CL. törvényben foglaltak szerint, két egyenlő
részletben – végrehajtható okirat alapján – március hónap tizenötödiknapjáig, valamint szeptember hónap tizenötödik napjáig kell megfizeti.A rendelet értelmében az az adóalany, aki a 70. életévét az adóévet
megelőző évben (2020) betöltötte, és az állandó lakóhelyéül lakáscéljára szolgáló építményben életvitelszerűen egyedül élő tulajdonos,haszonélvező, bérlő mentesül a kommunális adó fizetése alól,melyre az adócsoportnál kérelmet kell benyújtani. A kérelmet nem kellévente megismételni.

Helyi iparűzési adóAz iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása azönkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést isváltozatlanul az önkormányzat 11745080-15408710-03540000
Helyi iparűzési adó beszedési számlájára kell megtenni.A következő fizetési határidő: 2021. szeptember 15.Az adóalanyok a 2021. január 1. napján hatályba lépő adójogszabály-változások értelmében a helyi iparűzési adóról szóló adóbevallási
kötelezettségüket – ideértve az adóbevallás kijavítását és azönellenőrzéssel való helyesbítést –, továbbá az adóelőlegről szólóbevallási kötelezettséget kizárólag az állami Adó- és Vámhivatalhoz
elektronikus úton, a NAV által erre rendszeresített elektronikus
nyomtatványon teljesíthetik. Az e-önkormányzat portál helyiiparűzési adóűrlapjai központilag visszavonásra kerütek. Az új
nyomtatványok elérhetőek a NAV honlapján ÁNYK formátumban:

https://www.nav.gov.huAz egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély iparűzésiadóalany az iparűzési adóbevallási nyomtatványt papíralapon isbenyújthatja az önkormányzati adóhatósághoz.
Az ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség
2021. január 1. napjától megszűnik. Továbbra is fennmarad
ugyanakkor a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:Htv.) szerinti rendelkezés, amely szerint azon vállalkozásnak, amelyvalamely településen adóéven belül 180 napot meghaladóan végez
építőipari tevékenységet, az adott településen állandó jellegűiparűzési adókötelezettséget eredményező telephelye jön létre. A 180nap számításakor a hatályos szabályokkal azonosan az ideiglenesiparűzési tevékenységhez kapcsolódó, a folyamatosan ésmegszakításokkal végzett tevékenységeket egyaránt figyelembe kellvenni, mégpedig az adott szerződés szerinti teljesítés megkezdésétől ateljesítés megrendelő általi elfogadásáig terjedő időszak valamennyinaptári napját számba véve.

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

2021. január 1-jét megelőző időszakra eső gépjárműadó
ügyekben (2020. december 31-ig terjedő időszakadókötelezettségének megállapítása, ezen időszak adójának beszedése,végrehajtása, erre az időszakra vonatkozó ellenőrzés és szankciókmegállapítása) az adóhatósági feladatokat – a Gjt. 2020. december31-ig hatályos szövege alapján – továbbra is Kisújszállás város
jegyzője végzi. Felhívjuk figyelmüket, hogy ez azt jelenti, az önkormányzati
adóhatóság továbbra is élhet a végrehajtás, vagy akár a gépjármű
forgalomból való kivonására vonatkozó kezdeményezés
lehetőségével, ha az adótartozás az egy évi adótételt meghaladja.A befolyó bevétel a központi költségvetést illeti meg.A gépjárműtulajdonosoknak és üzembentartóknak továbbra sem kelladatbejelentést tenni az adóhatóság felé. A közúti közlekedésinyilvántartási szerv a járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnakmegfelelő adatokat január 20. napjáig közli az állami adó- ésvámhatósággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot szolgáltatott aNemzeti Adó- és Vámhivatal számára, a nála 2020. december 31-énnyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos 5. § a), d), e) és f) pontjaszerint adómentes gépjármű forgalmi rendszámáról és a gépjárműüzembentartójának, tulajdonosának azonosító adatairól, valamint amentesség jogcíméről, így ezekről az adózóknak külön bejelentést nemkell tenniük.2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt. 5. §) vagyadókedvezményekről (Gjt. 8. §) kizárólag az adózó bejelentésébőlértesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az adózók bejelentésikötelezettsége csak azon esetekben szükséges, amelyekben az államiadó- és vámhatóság nyilvántartásából a mentességre való jogosultságténye nem állapítható meg.
A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat
továbbra is az önkormányzati adóhatóság 11745080-15408710-
08970000 számú gépjárműadó beszedési számlájára kell
megfizetni.

A 2021. január 1-től esedékes gépjárműadót az állami adó- ésvámhatóság által kiküldendő határozatban megjelölt számlaszámra,
és hivatkozással kell befizetni, arra a meglévő önkormányzati
csekk, illetve folyószámlaszám nem alkalmas.Az Állami Adó- és Vámhatóság tájékoztatóját a gépjárműadó változásrólaz alábbi webhelyen találják meg:

https://nav.gov.hu/nav/sajtoszoba/hirek/
Gepjarmuado__mi_valto20201222.html Elérhetőségek:telefon: 59/520-252; e-mail: ado@kisujszallas.hu

Kisújszállási Polgármesteri Hivatal
Adócsoport
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Permetezik a platánfákat

Hulladékgyűjtés
Köszönettel tartozunk Kisújszállás lakosságának. Kiemelkedően eredményes időszakot zártunk a napokban, melyneksikere az Önök érdeme is. Augusztus harmadik és negyedik hetébennagy mennyiségű szelektív, majd zöldhulladékot gyűjtött be alakóingatlanok elől a szolgáltató. Ezt követő héten pedig a lomtalanítástörtént meg. Tapasztalataink szerint egyre nagyobb figyelmetfordítanak a lakosok arra, hogy lomtalanítás keretében milyen „lomok”helyezhetők ki, ezáltal – a korábbi évekkel ellentétben – lényegesen
nagyobb arányban történt meg a háztartásokban feleslegessé vált,
kihelyezett dolgok elszállítása.Majd szeptember 3-án került sor elektronikai hulladékok gyűjtésére.A gyűjtést végző cég és a közreműködő munkatársak tájékoztatásaszerint két hatalmas konténer telt meg a lakosság által a gyűjtőpontraszállított elektronikai hulladékkal, amely szintén arra engedkövetkeztetni, hogy egyre környezettudatosabbak a kisújszállásiak.Itt engedjék meg, hogy megköszönjem mezőőreink segítőközreműködését is, akik a lomtalanítás keretében nem elszállíthatóelektromos berendezéseket összegyűjtötték az utcákról és akihelyezett konténerben elhelyezték azokat. 
Van azonban árnyékos oldala is a hulladék témának. Gyakran tapasztaljuk, hogy utcáink, köztereink szemetesek. Rosszérzéssel tölt el, hogy a szépen felújított, virággal beültetett, a különbözőrendezvényeknek, eseményeknek köszönhetően nem csakkisújszállásiak, hanem nagy számban vidékiek által is gyakranlátogatott közterületeink, de még kis utcáink is csokipapírtól, chipseszacskótól, energiaitalos és sörösdoboztól stb. tarkállanak. Kérem,
figyeljünk jobban környezetünkre és lehetőség szerint a szemetet
a hulladékgyűjtő kukába helyezzék, illetve annak hiányában tegyékzsebre vagy a táskáikba azt, és otthon dobják ki. 

Pardi Csilla osztályvezető

A Hetényi Géza Kórház tüdőszűréseAz állami fenntartású Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi GézaKórház-Rendelőintézet kitelepült tüdőszűrést szervez Kisúj-szálláson
2021. szeptember 28-a és november 3-a közötta Művelődési Házban (Kisújszállás, Deák F. u. 6.).

Tájékoztatásuk szerint:hétfőn és szerdán 12.30-16.30 óráigkedden, csütörtökön, pénteken 8.30-12.30 óráig lesz szűrés.
2021. november 1-jén, hétfőn nem tartanak szűrést!Kérik a lakosságot, hogy a saját egészségük megőrzése érdekébenvegyenek részt az idei tüdőszűrésen. A tüdőszűrés:

Akiknek szükségük van a leletre, vigyenek magukkal felbélyegzett és
saját nevükre megcímzett borítékot, belsejébe írják rá a TAJ
számukat. A vizsgálat eredményét így egy későbbi időpontban,postán fogják megkapni. A szűrésre mindenki vigye magával a TAJ-
kártyáját, a lakcímkártyáját és személyazonosításra alkalmas
okmányt (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél). A tüdőgümőkór
fertőzésen túl a vizsgálat lehetővé teheti a tüdődaganatok, egyéb
légzőszervi betegségek, szív- és érrendszeri betegségek
felderítését is. A kezdeti stádiumban észlelt daganatos megbetegedésjó eséllyel gyógyítható.
A szűrési időpont változtatási jogát a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet Tüdőgondozója
fenntartja. A várakozás alkalmával a kötelező 1,5 m távolságtartásra kérjük,
figyeljenek. Az épületbe lépéskor és az épületben a maszk viselése
végig kötelező!A fertőzöttek száma Kisújszálláson évek óta a jogszabálybanmeghatározott határérték alatt van, ezért a jegyzőnek már nemfeladata a lakosság részvételi kötelezése és a részvétel nyilvántartása,ezért a szűrést elmulasztó személyek nem kapnak felszólítást. Azönkormányzat kizárólag a szűrőberendezés számára megfelelőépületet biztosít, hogy ne kelljen a lakosságnak Szolnokra utaznia.A tüdőszűrés szervezéséért, a tüdőszűrő gép üzemeltetéséért és aszemélyi feltételek biztosításáért a Jász-Nagykun-Szolnok MegyeiHetényi Géza Kórház-Rendelőintézet a felelős.Panasz esetén ide fordulhatnak:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet (5000 Szolnok, Hősök tere 2-4.)
tel.: 06-56/512-990. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi GézaKórház-Rendelőintézet fenntartói feladatait az Állami EgészségügyiEllátó Központ (1125 Budapest, Diós árok 3.) látja el.Az esetleges gépi üzemhiba miatti időpontváltozásokróla lakosságot a www.kisujszallas.hu honlapon, Kisújszállás facebok-oldalán, a piaci hírmondón és a városi hirdetőtáblákon keresztülfogjuk tájékoztatni, amennyiben kapunk róla értesítést.

(Szerk.)

Kisújszállás Város Önkormányzata a platánfák különböző betegségeiellen a permetezéssel történő védekezést megrendelte. Ezennövényvédelmi munkákat a kecskeméti Növényvédő és KártevőirtóKft. fogja elvégezni.
A permetezésre (az időjárás függvényében),

2021. szeptember 13. és szeptember 24. között,
az esti órákban kerül sor.Mivel a munkát végző kft. nagy teljesítményű gépet használ, kérjük,hogy a lakás ablakát, ajtaját csukják be, a száradó ruhákat szedjék be, ésne tartózkodjanak a permetezőgép közelében. A frissen permetezettterületen lehetőleg ne tartózkodjanak huzamosan a permetezéstkövető reggelig. A permetezőszer az emberi szervezetre nem veszélyes,de a biztonság érdekében a fenti óvintézkedéseket szíveskedjenekmegtenni és betartani. A felhasználásra kerülő vegyszerek Topas 100EC, Vektafid A és Decis Mega, amelyek élelmezés-egészségügyivárakozási ideje 21 nap, munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap.Amennyiben a növényvédelmi permetezéssel kapcsolatbanbárminemű kérdésük adódna, információt a 76/507-454

telefonszámon kérhetnek. A növényvédelmi munka végzését aPolgármesteri Hivatal részéről is segíteni fogják.
Kisújszállási Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

– 40 év felett ingyenes és ajánlott,
– beutalóval a 18-40 év közöttiek is igénybe vehetik,de 1700 Ft-ot kell befizetniük a helyszínen kapott csekken(a beutaló nem évül el, akár már e cikk megjelenésekor iselőre kérhető a foglalkozás-egészségügyi, azaz üzemorvostól),
– a Kisújszálláson sem állandó, sem tartózkodási lakcímmel nem rendelkező 40 év felettiek is részt vehetnek a szűrésen,nekik nem kell beutaló.
– 18 év alatt a beutalón és az 1700 Ft csekken történőbefizetésén túl szülői beleegyező nyilatkozat is szükséges.
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Vigyázzunk az iskolásokra az utakon!

Ha építkezne, felújítana, bővítene

Legyen szerzőtársunk!

Készül a 2022-es Kisújszállási Nagykun Kalendárium. A könyvazért is különleges, mert a több mint húsz éve megjelenő kiadványnaksokszínű témaválasztása mellett számos szerzője is van minden évben. Várjuk tehát idén is az ötleteket a kiadáshoz. Szívesen fogadunk színesírásokat hagyományokról, évfordulókról, portrékat érdekesemberekről, a körülöttünk lévő természetről, sportról vagy akára művészetről. De hívjuk és várjuk városunk fotósait is, akik szeretnékmegmutatni az elmúlt évben általuk készített legsikerültebb fotókat.A legszebb, legizgalmasabb fotókat szívesen megjelentetjük.Kérjük, hogy aki szerzőtársunk kíván lenni az évkönyv elkészítésében,az az 59/520-246-os telefonszámon vagy a Városháza emelet 27-esirodájában keressen meg bennünket. Szerkesszük együtt a Kisújszállásmúltját és jelenét tükröző nagykun kalendáriumot!
(Szerk.)

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, netánfunkciót változtatna, vagy egyéb, építési beruházási szándéka van,
jelentse be, és egyeztetés céljából keressen minket bizalommalelérhetőségeinken:e-mail: szalaine.csontos.gyorgyi@kisujszallas.hutelefon: +36-59/520-228Felhívjuk figyelmét, hogy az 5. számú mellékletben a Településképi
jelentőségű területeken élők az építési tevékenységekkelkapcsolatban Településképi bejelentési eljárás lefolytatására
kötelesek. Bejelentéseiket megtehetik formanyomtatványunkon, amita honlapon vagy a Polgármesteri Hivatal portáján megtalálnak.

Szalainé Csontos Györgyi építésügyi ügyintéző

A Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János ÁltalánosIskola Tagintézményének Kálvin utcai épületében idén teljes körű
felújítási és építési munkálatok kezdődnek, az iskola sikerespályázati eredményeként.Ennek okán szeptember 1-től a diákok nem az iskola központiépületében kezdték meg az évet. A munkálatok ideje alatt a Mikes utca2. sz. alatti épületben töltik az iskolaidőt. Kérjük Önöket, hogy a
Mikes utcán ezért fokozottan figyeljenek a megnövekedett
gyalogosforgalomra, a gyerekek épségére.

(Szerk.)

MEGHÍVÓ
2021. október 6-án, szerdán

15.00 órakor a Kálvin parkban
AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZÜNK Beszédet mond: Radics Zoltán intézményvezetőEzt követően a Nagykun Baptista Oktatási Központ

Általános Iskola, Gimnázium, Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
Kossuth Lajos Általános Iskola

és Kollégium Tagintézményénekdiákjai adnak emlékműsort.Ezután koszorúkat helyezünk el Kossuth Lajos és Illéssy János mellszobránál, valamint az 1848/49-es emlékműnél.Tisztelettel várja a megemlékezőket:Kisújszállás Város Önkormányzata.
Kérjük, hogy akik a megemlékezőkkel együtt szeretnének

az emlékhelyeken koszorút elhelyezni,
e szándékukat előzetesen jelezzék

a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal  27. sz. irodájában,
az 59/520-246-os telefonszámon

vagy a szervezes@kisujszallas.hu e-mail-címen.

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

www.facebook.com/KisujszallasVarosHivatalosOldala
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Nyugdíjba vonuló kisgyermeknevelők

Hírek az Illésyből

Dósai-Szilágyi Piroska 40 éve kezdett városunk bölcsődéjébendolgozni. Elvégezte a csecsemő- és kisgyermekgondozói képzést,munkája során sok szakmai képzésen vett részt. A négy évtizedalatt megbízott bölcsődevezetői feladatokat is ellátott, lelkesenküzdött a bölcsőde fennmaradásáért, a város bölcsődei ellátásáért.Derűs, kedves személyiségének köszönhetően hamar elfogadták,megszerették a gyermekek, a családok. A gyermekek zeneinevelését nagy odaadással végezte. Munkájának jellemzői agyermekszeretet, hivatástudat, elkötelezettség, empátia.Munkatársaival segítőkész, figyelmes.

Szombatné Monoki Tünde kisgyermeknevelői pályáját 1981.október 1-én kezdte. Elvégezte a csecsemő és kisgyermeknevelőiképzést, munkája során több szakmai képzésen vett részt. A négyévtized alatt számos család és kisgyermek megismerte,megszerette. Feltétel nélküli gyermekszeretettel és őszintehivatástudattal, empátiával megáldott, elhivatott nevelő.  Emberikapcsolatai kiegyensúlyozottak, munkatársaival figyelmes,együttműködő.Köszönjük a bölcsőde, a családok, a gyermekek nevében a 40 évimunkájukat!
Horváthné Szabó Edit bölcsődevezető

A diákok szakmai gyakorlaton Portugáliában

KitüntetésTóth László személyében idén újabb illéssys pedagógus érdemelteki az Arany János Pedagógiai, Kulturális, Művészeti Díjat, melyet azaugusztus 20-i ünnepség alkalmával adott át polgármester úr.Tanár úr kezdeményezésére szerveztük meg először az IlléssyGasztro Kupát 2012 decemberében. Ezzel a rendezvénnyel máraaz egész országban jelentős hírnevet szereztünk. Pedagógusi ésigazgatóhelyettesi munkáján túl rendszeresen részt vesznemzetközi gasztronómiai versenyeken; kiemelkedő eredménytért el a luxembourgi világbajnokságon, ahonnan aranyéremmeltért haza 2018-ban. Olimpiai és világbajnokságokon eddig négybronzérmet is szerzett. Eredményeivel iskolánk és Kisújszálláshírnevét egyaránt öregbíti.
Szakmai gyakorlat PortugáliábanA vendéglátásban és a kereskedelemben tanuló 24 diákunk nyárigyakorlaton vett részt Portugáliában. Braga és Guimaraeskörnyékén teljesítették kéthetes szakmai gyakorlatukat július17–31. között éttermekben, cukrászdákban és boltokban. A szabadnapokon bejárták a környék nevezetes, történelmiemlékekben gazdag városait (Portó, Braga, vagy a legrégibbportugál város, Ponte de Lima). Idegenvezető mutatta be afontosabb, történelmi és művészeti jelentőséggel bíró épületeket,műemlékeket, vagy éppen sétahajózásra vitték a társaságot aDouro folyón. A program egyik legemlékezetesebb része fiataljainkszörfleckéje volt, profi módon, szörfruhában az Atlanti-óceánhullámait lovagolták meg. 

Tanulóink élményekben gazdagon tértek haza, ahogyan a záró„táborgyűlésen” Vidák Éva megfogalmazta: „ezért is szeretünk
illéssysek lenni, hogy lehetőségünk volt ide eljutni. Páratlan élmény
volt ez a két hét! Köszönjük!” Ebben az egy szóban benne voltminden, amiért érdemes pedagógusnak lenni! 

Mostani tanévünkben ismét adott a lehetőség, ugyanis
pályázatunk két évet ölel fel, tehát 2022-ben ismétlés következik! 

TanévkezdésBögös Jenő hitéleti-nevelési igazgatóhelyettes bibliai gondolataivalés áldásával nyitottuk meg idei tanévünket. Toldi Attila igazgatóbeszédében kiemelte, hogy a 180 tanítási napos menetelést 352nappalis tanulóval kezdjük meg, ami azt is jelenti, hogy többenvagyunk, mint tavaly (öt 9-es osztályunk indul: a három szakképzőiskolai mellett két technikusi osztály). Érezhetően vonzóbb lett aszakmatanulás és az érettségivel párosuló technikusképzés,amihez kétségtelenül hozzájárul az állami pénzügyiösztönzőrendszer, de – szeretnénk azt hinni –, hogy iskolánk jóhírneve is. Örülünk a dolgozói csapatunk által a nyáron épített újfilagóriának az udvaron, és a rövidesen átadásra kerülő, jólfelszerelt iskolai vendéglátóipari tanműhelynek is. A tanévnyitó záró részében kiosztásra kerültek az IlléssyAlapítvány ösztöndíjai a 2020/2021-es tanévben tanulmánya-ikban eredményes diákjaink számára.A 2021/2022-es, 52. sorszámú illéssys tanévet a jövőbe vetetthittel, a kitartó jelenléti oktatásban való bizakodással megkezdtük. 
Toldi Attila igazgató
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Kedves Városvédők,
Kisújszállásiak, Támogatóink!

Idenézek, odanézekMennyi jel van az utcákon, az épületekben, a strandon és a vonaton!Piros és kék, zöld és sárga, kerek és szögletes táblák, rajzok, feliratok!Mennyi figyelmeztetés, hogy mit csinálhatunk és mit nem! Mennyi bajleselkedik kicsikre, nagyokra, ha a közlekedési táblákat nem ismerik!
Nógdári Gábor író a balesetmentes ősz érdekében ingyenesen,
szabad felhasználásra letölthetővé tette az IDENÉZEK, ODANÉZEK
című kötetüket, amely 25 éve Mit jelent a piros kerek? címmel jelentmeg, és több száz vagy ezer gyerek balesetektől való megóvásátsegítette elő. A könyv vidám versekkel és rajzokkal tanítja balesetmentesközlekedésre a legkisebbeket, de szórakoztató olvasmány leheta felnőttek számára is. 

A könyv innen letölthető:
https://bit.ly/nogradi_idenezekodanezekAz író további, ingyenesen letölthető baleset-és bűnmegelőző képeskönyveit is ajánlja:Nógrádi Gábor - Cakó Ferenc:Nyeregbe, srácok!: http://bit.ly/nogradi_nyeregbe(a kerékpározás veszélyei) Hova nézel, Papa?: http://bit.ly/nogradi_hova_nezel_papa(a mobilozás kockázatai)Tolvaj! Tolvaj!: http://bit.ly/nogradi_tolvaj_tolvaj(bűnmegelőzés)Vigyázz otthon! https://nogradi.hu/konyvek/ingyenes/

Nogradi_Gabor_Vigyazz_otthon.pdf

Egyesületünk székhelye, a Piculás Civilház számtalan rendezvényhelyszíne és városunk kiemelten védett épülete sajnos, naprólnapra rosszabb állapotban van.Bár egyesületi költségvetésből számtalan belső felújítási munkátelvégeztünk, és lehetőségeinkhez mérten kívülről is folyamatosanpróbáltunk javítani az épület állagán, mostanra elkerülhetetlennévált egy teljes körű felújítás (falátvágásos szigetelés a vizesedésmegszüntetésére, a tetőszerkezet faanyagpótlásos javítása,újralécezése, cserepezése a fő- és melléképületen, a megdőlt toronyszerkezetének helyreállítása és a homlokzat teljes rekonstrukciója). Több helyről is kértünk árajánlatot az alábbi munkálatokra,amelyek sajnos mind azt mutatják, hogy bár kihasználjuk arendelkezésre álló pályázati lehetőségeket és saját forrásaink nagyrészét is ebbe fektetjük, mégsem boldogulunk a felsorolt munkákjelentős részével. Nagy örömünkre, felhívásunkra több nagylelkű felajánlásérkezett a Piculás Civilház felújítására. Köszönjük pénzbeli éstermészetbeli adományaikat! Az adománygyűjtésen felül egyesületünk pályázati lehetőséget iskeresett az épület, akár csak részleges felújítására is.
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miniszterelnökség

által meghirdetett, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
által kezelt Városi Civil Alap keretében
a „Civil közösségek tevékenységének 
és feltételeinek támogatása (2021)” 

„Civil szervezetek ingatlanberuházási, felújítási támogatása”pályázat keretében, a civil szervezetünk használatában,de a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan felújításánaktámogatására, a NIR elektronikus rendszeren keresztül beadott
VCA-KP-1-2021/1-000048 azonosító számú

„Piculás Civilház részleges felújítása” című pályázatunk
100%-os, 7.999.999 forint összegű vissza nem térítendő

támogatásban részesült.A támogatásból kerülhet sor a főépület teljes tetőszerkezeténekfelújítására, mely a toronyszerkezetet is magában foglalja. Sajnos a pályázat beadása óta jelentős anyagár-emelkedéstörtént, így a pályázati összeget ki kell egészítenünk, hogy atervezett munkát meg tudjuk valósítani.A tetőfedés továbbra is a régi hódfarkú cseréppel fogmegtörténni. A fentiek megvalósítása érdekében a pénzbelitámogatáson felül szívesen fogadunk további bontott, kisméretű,hódfarkú cserépfelajánlást is!Kérjük, amennyiben lehetőségük van erre, akár a személyi-jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával, akár egyéb összeggeltámogassák Kisújszállás egyik jelentős múltra visszatekintő, védettépületének megóvását, felújítását! Adószámunk: 18828124-1-16Kisújszállási Városvédő és -Szépítő Egyesület; számlaszámunk:
11745080-20004927 (OTP), a megjegyzés rovatban kérjükfeltüntetni: Piculás.Támogatásukat előre is hálásan köszönjük!
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A Városvédő és -Szépítő Egyesület programjai

A MŰEMLÉKI VILÁGNAP ALKALMÁBÓL

Szeptember 17-én, pénteken kerül sor az áprilisban elmaradtműemléki világnapi programsorozatra, melyet a KulturálisÖrökség Napjai rendezvénysorozathoz is kapcsolódvaszervezünk.
Program:

Védettségi tábla elhelyezése
16.00 órakor a Rézműves utca 1. szám alatti,helyi védelem alatt álló, felújított, hagyományonagykunsági gazdaház falán.Az épület történetét dr. Ducza Lajos tiszteletbeli elnökünkismerteti, a táblát Tatár Zoltán elnökés Nagy Anikó, az épület tulajdonosa leplezi le.
Gaál Kálmán szobrának megkoszorúzása 

16.45-kor a Kálvin Parkban.
Gaál Kálmán-díj átadása

17.00 órakor a Piculás Civilházban.A programot Keller András,az Alapfokú Művészeti Iskola tanáránakgitárjátéka színesíti.
„Ahogy tagjaink látják…” kiállítás megnyitó

17.30 órakor a Piculás Civilházban,melyen tagtársaink közösenmutatkoznak be fotóikkal. A programsorozat részleteiről Tatár-Balla Ágnes(06-20/577-4976) tagtársunktól informálódhatnak.
Rendezvénysorozatunk szerepel

a Kulturális Örökség Napjai rendezvények között,
valamint Kisújszállás Város Önkormányzata

és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI

Látogatás az Izraelita temetőben

Szeptember 18-án és 19-én délelőtt betekintést nyerhetnekaz érdeklődők a hely különleges hangulatába.10-11 óra között Ari Géza tagtársunk várja a látogatókat,akitől számtalan érdekességet is megtudhatnak. Információ: Nagy Lajos (06-30/479-5886) alelnök

A temető-bemutatás szerepel
a Kulturális Örökség Napjai

(http://oroksegnapok.gov.hu oldalon)
„séták” között.

ZÖLD SÁTOR

Szeptember 18-án, a Kivilágos Kivirradtig Fesztiválkeretében ismét várjuk az érdeklődőket totókkal,vetítésekkel, különböző kiadványokkal, ajándékokkal akörnyezetvédelem témájában. Kiadványaink és pólóinkárusítására is sor kerül ismét. Kérdéseiket Kása Attila (06-20/962-4765,06-20/960-8252) titkárunk várja.
A programot Kisújszállás Város Önkormányzata
és a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

„IDŐUTAZÁS A GÉMESKÚT KÖRÜL”

Szeptember 25-én újra benépesüla Pásztorkodás emlékhelye.A hagyományok szerint versenyekkel, kézműves bemutatókkal, bográcsos ételekkel várjukaz érdeklődőket 14 órától.A rendezvényre vonatkozó kérdéseikkel Nagy Lajos(06-30/479-5886) alelnökhöz fordulhatnak.
Rendezvényünket Kisújszállás Város Önkormányzata,

a Nagykun Hagyományőrző Társulás és
a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja.

Időutazás a gémeskút körül 2020. szeptember 26-án
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Meghívó a Móriczos Öregdiákok Baráti Körének találkozójára

Kedves Öregdiák Barátaink!Újra találkozóra hívjuk a Móricz Zsigmond Református Kollégiumöregdiákjait. Várunk és várunk haza minden kedves hajdani móriczosdiákot egy kellemes napra.Délelőtt az iskolát tekintjük meg, majd „hagyományos” találkozóra,valamint ebédre kerül sor. Délutánra igény szerint városnéző sétátkezdeményezünk.

2021. szeptember 18-án, szombaton délelőtt 10 órára várjuk az
érdeklődő öregdiákokat a Móricz Zsigmond Református
Kollégium földszinten lévő médiatermébe.Információ: olah.vera@kisujszallas.hu,telefon: 06-30-277-15-93

A jelentkezési határidő: 2021. szeptember 15.

A Baráti Kör nevében: Móricz Zsigmond Református Kollégium

9.45: MEGNYITÓA FESZTIVÁL és a KISÚJSZÁLLÁS – ÉRTÉK
A KUNOK FÖLDJÉN FŐZŐVERSENY megnyitása,a „Virágos Kisújszállásért” és a „Legszebb konyhakertek” környezetszépítő versenyek eredményhirdetése

10.00: ZÖLDSÉGKUPA (Zenepavilon)Versenykategóriák: tökfélék, gyökérzöldségek, paprika, paradicsom. Keressük a legméretesebb terményeket!
10.30: NÉPZENEI - ÉS NÉPTÁNCGÁLA (Rendezvénytér)Fellépők:Baptista Alapfokú Művészeti Iskola néptáncszakának csoportjaiA ‘48-as Olvasókör Asszonykórusa A ‘48-as Olvasókör Férfi DalárdájaAngyal Ferenc citerás Sodrás Népzenei Együttes 
10.00: PÁLINKAVERSENY (Papi Lajos Alkotóház,a Nyár utca felől) 
11 órától: A kajszi pálinka – metszéstől a pohárig előadás Különleges pálinkák kóstolása.A versenyre 3 dl pálinkával nevezhetnek 8-10 óráig,a helyszínen. 
11.00: MÁGA ERNŐ ÉS CIGÁNYZENEKARANagykun klub udvara és a főzősátrak között
12.00:  ÉNEKLŐ SZAKÁCSOK nótaműsor (Rendezvénytér)

Drágán Lajos, Kolostyák Gyula, Monzinger Ferenc

12.45: LÁSZLÓ ATTILA műsora (Rendezvénytér) Vendég: Bo Viktor 

13.45: CIMBALIBAND koncert (Nagykun klub udvara)
14.30: BIKINI koncert (Rendezvénytér) 
16.00: CANDYMEN ROCKABILLY DUÓ (Nagykun klubudvara)
16.00: EREDMÉNYHIRDETÉSEK (Rendezvénytér)főzőverseny, pálinkaverseny, Zöldség Kupa  eredményhirdetése
17.00: MELLOFON FÚVÓSEGYÜTTES (Nyár utca - Rákóczi utca kereszteződése)
19.00: LADÁNYBENE 27 koncert (Rendezvénytér) 
21.00–01.00: DECIBAND UTCABÁL (Zenepavilon)
Kapcsolódó programok:

10.00 órától: A MAGYAR PULIKLUB kiállításaés versenye (Városháza park)
10.00 órától egész nap:

„Kisújszállás – érték a kunok földjén” – Kisújszállás ésa Nagykunság kézműveseinek, népművészeinek, kézművesélelmiszereket előállító őstermelőinek bemutatkozása,kézműves foglalkozások, vásár,  Toma mester történetijátékudvara, Kádár Ferkó Fotószínháza, modellezőbemutató, Zöld Sátor, a Nagykun klub kemencéjénél:kemencés finomságok, töltött káposzta és bodag
A népművészeti, hagyományőrző találkozó a hatályos

egészségügyi előírások betartásával látogatható. 

2021. szeptember 18. 
Városháza park és környéke – népművészeti hagyományőrző találkozó – 



2021. szeptember 11. Kisbíró 9. oldal

PROGRAMOK A VIGADÓBAN Hírek a könyvtárból

A VIGADÓ
MOZI MŰSORAJegyfoglalás a helyszínen, valaminta 30/376-0220 telefonszámom.Jegyvásárlás a Vigadó nyitvatartási idejében.

Szeptember 22.szerda 18.30
TOXIKOMAmagyardráma (18)Szeptember 23.csütörtök 18.30

MIUTÁN
ELBUKTUNKamerikaifilmdráma (16)Szeptember 25.szombat 16.00

BÉBI ÚR:
CSALÁDI ÜGYamerikai animációsvígjáték, kalandfilm (6)Szeptember 25.szombat 18.00

MIUTÁN
ELBUKTUNK amerikaifilmdráma (16)

Szeptember 29.szerda 18.30
MENTÉS

MÁSKÉPPmagyar vígjáték,filmdráma (16)Szeptember 30.csütörtök 18.30
007: NINCS IDŐ

MEGHALNIamerikai-angolakcióthriller,kalandfilm (16)Október 1.péntek 16.30
BÉBI ÚR:

CSALÁDI ÜGY Október 1.péntek 18.30
007: NINCS IDŐ

MEGHALNIamerikai-angolakcióthriller,kalandfilm (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)

A TV Kisúj adásait visszanézhetik
facebook oldalukon:

https://www.facebook.com/tvkisuj

Szeptember 24. péntek, 17.30 és 20.30 óra
AZ ILLÚZIÓ MESTEREI

Egy felejthetetlen este résztvevői lehetnek, akik ellátogatnak az Illúzó Mesterei showműsorra
Kisújszállásra. A műsorban szereplő előadók nemzetközi TV show-k, rangos fesztiválok és
óceánjáró luxushajók rendszeres fellépői.

Las Vegas, New York, Peking, Dubai, Párizs és Monte Carlo színpadai után most készek arra,
hogy a kisújszállási közönséget is elvarázsolják! Nincs ahhoz fogható, mint élőben látni
a varázslatot. Itt nincsenek kameratrükkök: a hihetetlen illúziók a nézők előtt, sőt, azok
bevonásával történnek. Kettévágott nők, lenyűgöző kézügyesség, meghökkentő
gondolatolvasás és sok minden más egy egész estés, humorban gazdag előadásban.A műsorban fellép Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnok és Nagy Molnár Dávidbűvész világbajnoki ezüstérmes illuzionista valamint Kelle Botond ötszörös magyar bűvészbajnok. Jegyvásárlás: https://broadwayticket.jegy.hu/program/

illuzio-mesterei-kisujszallasAz előadásra korábban megváltott belépők érvényesek.Október 2., szombat 16 óra 
IDŐSEK NAPJAKisújszállás Város Önkormányzata, valaminta Művelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghív minden érdeklődőtaz Idősek napja alkalmából tartott ünnepi délutánjára.Ünnepi köszöntőt mond: Szűcs Zsuzsanna intézményvezetőAzt követően: A Déryné Társulat bemutatja Petőfi Sándor művét:
JÁNOS VITÉZA Déryné Program hozzájárulásával megvalósuló előadás rendhagyó formábanmutatja be a nézők számára Petőfi Sándor klasszikusát. Az előadás az egész családszámára maradandó élményt nyújt lendületes, fiatalos játékmódjával.Ünnepeljük együtt a szépkorúakat az előadáson. A belépés díjtalan, belépő foglalható a Vigadóban (30/376-0220).Október 8., péntek 18 óra

HOT JAZZ BAND KONCERTA  Térzene Programnak köszönhetően, a belépés díjtalan.Helyre szóló belépő foglalható: 30/376-0220.A Hot Jazz Band-et már nem kell bemutatni a közönségnek. A 2020-banharmincöt éves fennállását ünneplő zenekar leginkább a korai jazz, és a két világháború közötti magyar könnyűzenei termés Karády, Kabos, Jávor,Latabár filmek zenéinek korhű megszólaltatóiként ismer és szeret a hazai hallgatóság.November 21., vasárnap 18 óra
LEHETNÉNK EGYEK MIND...

Az ISMERŐS ARCOK emlékező koncertje

„A tavaly elmaradt Trianon 100 turné után az idei évben emlékezünk meg a 101 évvel ezelőtti
békediktátumról, amely szétszakította a nemzetünket és alapjában változtatta meg a
magyarság életét. Ebből az alkalomból „Lehetnénk egyek mind…” címmel országos
megemlékező esteket szervezünk. A műsor jellemző gondolatai a hazaszeretet, a kultúránk,
értékeink megóvása, valamint a közösségben való létezés fontossága. Az est vendége Simó
József előadóművész lesz, aki válogatott versekkel és szemelvényekkel teszi még
katartikusabbá a zenekarunk dalait.”Jegyek a https://jegy.rock1.hu/ismeros-arcok_kisujszallas_20211121oldalon online, valamint szeptembertől a helyszínen is kaphatók.

2021. október 4–10. közöttkönyvtárunk ismét csatlakozikaz Országos Könyvtári Napokprogramsorozathoz,melynek keretében könyvbemutatóval,kiállítás-megnyitóval,vetélkedőkkel várjuk az érdeklődőket!Részletes információ:telefon: 59/520-708facebook: Arany János Városi Könyvtár,Kisújszállás, plakátok a hirdetőkben
Szeretettel várunk

minden kedves érdeklődőt!

A könyvtárosok
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KAPCSOLÓDJON KI AZ ÚJ KÜLTÉRI TERMÁLVIZES
ÜLŐMEDENCÉNKBEN, A MARJALAKA MEDENCÉBEN!Új medencénk 34-36°C-os, nátrium-hidrogénkarbonátostermálvizével, 132 m2 felületen várja a gyógyulni vágyókat.Gyógyhatását a degeneratív mozgásszervi megbetegedésekterületén klinikai vizsgálatok igazolják. Ezen felül vendégeinkátmasszírozhatják elfáradt hátukat a frissítő nyakzuhanyaink alatt,illetve lelkileg is feltöltődhetnek a napvitorlák árnyékában.Kedves Vendégeink! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Mirhó kültéri

gyermekmedencénket, illetve a Tarján kültéri úszómeden-
cénket 2021. szeptember 4-től lezárjuk. Marjalaka kültéritermálvizes ülőmedencénk továbbra is várja Önöket.

ÁLLÁSHIRDETÉSA Kumánia Gyógyfürdő Kft. munkatársat keresaz alábbi pozícióba:
részmunkaidős szobaasszonyAmit kínálunk:• bérezés megegyezés szerint• határozatlan idejű munkaszerződés• hosszú távú lehetőség• kulturált munkakörülmények• dolgozói kedvezményekJelentkezés módja: kumania@kumania.hue-mail címen fényképes önéletrajzzal.

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

• szakrendelések
• fürdőgyógyászati kezelésekkádfürdő, medencefürdő, súlyfürdő (megtartva a betegek közötti1,5 m távolságot), szénsavfürdő, víz alatti vízsugármasszázs, vízalatti csoportos gyógytorna (maximum 9 fő/alkalom), orvosigyógymasszázs, iszappakolás, komplex fürdőgyógyászati ellátás, 18év alatti csoportos gyógyúszás

• fizikoterápiás kezelésekelektroterápiás kezelések, ultrahang kezelések, mágnesterápia,nyirokmasszázs, szárazföldi csoportos (max. 9 fő/alkalom) ésegyéni gyógytorna, lökéshullám-terápia
• wellness masszázs

• pedikűr

A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉSEINEK
IDŐPONTJA 2021 augusztusában:

DR. KISS EGON ultrahang-diagnosztikai rendelése:2021. szeptember 6. (hétfő)2021. szeptember 13. (hétfő)2021. szeptember 20. (hétfő)

DR. NÁDAS KATALIN reumatológus fizioterápiás szakrendelése:2021. szeptember 2. (csütörtök)2021. szeptember 9. (csütörtök)2021. szeptember 16. (csütörtök)2021. szeptember 23. (csütörtök)2021. szeptember 30. (csütörtök)
DR. GYÁNYI MARGIT fizioterápiás orvos minden hétenhétfőn, kedden és szerdán 6:30-tól 12:30-ig rendel.

A Kumánia Gyógyászat nyitva tartása: hétköznapokon 7:30 - 16:00
TB-pénztár nyitva tartása: hétköznapokon 7:30 - 15:30Időpontkérés szakrendeléseinkreKIZÁRÓLAG telefonon (59/887-712) lehetségesaz alábbi időpontokban:hétfő-kedd-szerda és péntek: 8-11 óra közöttcsütörtök: 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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Változás a Kisújszállás
Sportegyesület vezetésében

Tenisz hírek

Újabb módszerrel próbálkoznak a csalókMagukat banki alkalmazottnak kiadva próbálják megszerezni a
bankkártyák adatait. A Készenléti Rendőrség Nemzeti NyomozóIroda nyomozást folytat csalás elkövetésének gyanúja miatt ismeretlenszemélyekkel szemben, akik magukat különböző bankokalkalmazottainak kiadva, hivatalosnak látszó banki telefonszámról –melyet egy program segítségével generálnak –, azzalkerestek/keresnek meg magánszemélyeket, hogy a bankszámláikon
gyanús pénzmozgást észleltek, többségében online vásárlásokkezdeményezésére hivatkozással.Az elkövetők a bizalom elnyerése érdekében a korábban ismeretlenmódon megszerzett bankkártya adatok közül az első 4 és az utolsó 4számot bediktálják és az ügyféltől csak a kártya középső számait kérik.Ezt követően, a „probléma” elhárítása érdekében úgynevezett.TeamViewer, vagy az AnyDesk program letöltésére bírják rá asértetteket, mellyel távoli hozzáférést biztosítanak maguknak az adotteszközhöz. Ráveszik a sértetteket arra is, hogy netbankjuk belépési- ésbankkártyájuk adatait megadják, majd az így megszerzett adatokkal
átutalásokat, internetes vásárlásokat hajtanak végre, amivel kártokoznak.A csalók a tranzakciók végeztével a letöltött programok törlésére kérikaz ügyfeleket a nyomaik eltüntetése miatt. Az ilyen telefonhívásokesetenként több órán keresztül is eltarthatnak, melyre a rendes bankiügyintézés során nem kerül sor.A rendőrség felhívja az állampolgárok figyelmét, hogy minden estebenkörültekintően járjanak el, haladéktalanul szakítsák meg a
telefonhívást, és az esetleges tranzakcióról a bankszámlájukat kezelőpénzintézettől informálódjanak úgy, hogy ők kezdeményezik a hívást abank hivatalos telefonszámára. Amennyiben a leírt módszerrel
találkoznak, tegyenek bejelentést a lakhelyük szerinti
rendőrkapitányságon!

(forrás: police.hu)

Tisztelt kisújszállási Lakosok, kedves Sportbarátok!Szeptember hónapban megtartotta közgyűlését a város legnagyobbcivil szervezete, a Kisújszállás Sportegyesület. A tavalyi évbenjelezte lemondását Szénási László ügyvezető és Kecze István elnökúr egyaránt.Az új vezetés tagjai Juhász Attila Béla települési képviselő,jelenleg is aktív sportoló, sportszervező, mint elnök és Király
Zoltán testnevelő, aktív sportoló, igazi lokálpatrióta fiatalember,mint ügyvezető elnök lettek.

Az egyesület jelenleg 8 szakosztály működését irányítja, felügyeli.Természetesen a legnagyobb a labdarúgás, de az összes többiegyaránt fontos számunkra. Ezek még a tenisz, kosárlabda, sakk,karate, extrémsport, asztalitenisz és a motorcross. A legnagyobbbevételi forrás az önkormányzati támogatás és a TAO (társaságiadó) bevétel, valamint a vállalkozások és magánemberek általfelajánlott támogatások, segítségek amiket ezúton is köszönünk!Több száz sportolni vágyót mozgatunk, versenyeztetünk, márhatéves kortól. A tavalyi és idei évben sajnos a pandémiás helyzetnehezítette a sportegyesület munkáját. Tagjaink bíznak abban,hogy a jövőben még több gyermek kap kedvet a mozgáshoz,a sportoláshoz, és szívesen fognak válogatni az egyesület adtaszakosztályok lehetőségeiből. Az egyesület minden erejével azondolgozik, hogy a gyerekek számára minden adott legyen sportolásszempontjából. Nagyon fontosnak tartjuk a szakosztályok közötti jóés szoros kapcsolatot, ami alapját képezi az egységességnek és a jóegyesületi működésnek. A jövőben nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani az egyesületinternetes aktivitására is, ezen kívül vannak terveink, akár újszakosztály beindítása is. Először azonban a jelenlegi helyzetet kella lehető legjobban átlátni és a gondokat, amik jelenleg vannak,megoldani. Ezek főleg teremproblémák lesznek, amik a rossz időbeálltával nehezítik a munkát, az edzések megtartását. Az elmúlt 12 évben az egyesület, köszönhetően a városipályázatoknak, a TAO forrásoknak, az egyesület vezetésének,infrastruktúrában és felszerelésben is rengeteget fejlődtek, főképpa labdarúgó, illetve a kosárlabda-szakosztályok.Ezúttal is szeretnénk megköszönni az elnök urak munkáját, ésreméljük, a továbbiakban mint szakosztályvezetők és mintsportbarátok számíthatunk a támogatásukra!Sportbaráti üdvözlettel!
Juhász Attila és Király Zoltán

A nyár folyamán ismét megrendezésre került a Kisúj Kupa, melyen ahelyi versenyzők közül  női egyéniben Mészáros Dóra 1., MészárosNóra 2., férfi párosban Molnár Imre és Cs. Kiss János 3. lett. A HelyiAmatőr Páros Versenyt Farkas Tamás és Molnár Márton nyerte.A 2021. évi felnőtt megyei bajnokság 7 csapatos mezőnyébenmegkezdődtek az őszi fordulók: 09. 05. Kisújszállás-Jászapáti, 09. 19.Kisújszállás-Jászberény, 09. 26. Heves-Kisújszállás, 10. 03. Martfű-Kisújszállás, 10. 10. Törökszentmiklós-Kisújszállás, 10. 17. Kisújszállás-Szolnok.
2021 tenisz szakköri lehetőségek

Első foglalkozás:2021. szeptember 10., péntek: 16.00- 19.00
A foglalkozások időrendje:  KEZDŐ (6-10 éves): péntek 16.00-17.00Teniszpályák, Illéssy tornateremHALADÓ (14-18 éves): péntek 17.00-19.00Teniszpályák, Móricz tornateremA jelentkezők heti egy foglalkozáson vesznek részt, kis csoportokban.Jó idő esetén október közepéig a teniszpályán, október közepétőlmájus közepéig a két tornateremben. Minden jelentkezőt várok a foglalkozások időpontjában (az újjelentkezőket telefonon is).

Molnár Imre teniszedző (06-30/249-6452)       
Juhász Attila elnök, Király Zoltán ügyvezető elnök

és Szénási László leköszönő ügyvezető
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Kisbíró - Kisújszállás Város Önkormányzatának hírlevele
Megjelenik havonta az önkormányzati üléseket követő héten 5000 példányban. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős kiadó: Kisújszállás Város Önkormányzata 

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

TTOOPPÁÁZZ
ÓÓRRAA--ÉÉKKSSZZEERR  SSZZAAKKÜÜZZLLEETT

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

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

Aranyékszerek, karikagyűrűk, 
órák nagy választéka

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

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

A Kisbíró tervezett következő száma 2021. október 9-én,
szombaton jelenik meg. Lapzárta 2021. október 1-jén, pénteken
12.00 órakor. Cikket a Polgármesteri Hivatal 27-es irodájában lehet
leadni elektronikus adathordozón vagy a szervezes@kisujszallas.hu
e-mail címre elküldve.

Az aktuális lapszám nyomdába
adásának napja: 2021. szeptember 9.

Véradás

Ha rendszeresen fáj a dereka, a háta,a gerince vagy a válla,  ha aktív fizikai vagy ülőmunkát végezés ez érezhetően megviseli gerincét, akkor itt a megoldás.
Ne törődjön bele a fájdalomba, inkább tegyen ellene!Átmozgató, erősítő gerinctornára várjukaz érdeklődőket csütörtökönként 17:30-tól

a Kumánia Gyógy- és Strandfürdő szárazföldi
gyógytorna termében!Részvételi díj: 1000 Ft/fő/alkalom, melyet a fürdőpénztárbankell befizetni a torna kezdete előtt. Az átmozgató, erősítő gerinctorna alkalmával megtanulhatjaa helyes testtartást, átmozgatja a csigolyákat, a váll ízületeit,az ülőmunka közben megrövidült izmokat és erősíti a gerincmentikisebb izmokat is, ezzel stabilabbá téve a tartását. 

Ajánljuk azoknak, akik:• ülő vagy álló munkát végeznek,• kényszeredett tartásban dolgoznak,• vagy csak szeretnék megelőzni az esetleges gerincproblémákat.
Amit biztosítunk:• polifoamot,• edzéshez szükséges eszközöket,• garantáltan jó hangulatot.Gerinctréningünk minimum 4 főtől és maximum9 főig vehető igénybe, 1000 Ft/fő/ alkalom árért! 

A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges személyesen vagy telefonona +36 70/682 6267-es vagy a +36 59/887-711-es telefonszámon.További információért keresse kollégáinkat facebook üzenetben vagya  +36 70/682 6267-es telefonszámon!http://www.kumania.hu/gyogy-strandfurdo

Kisújszálláson
legközelebb

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

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit




