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Kisújszálláson sokan szeretnek sportolni, mozogni. Mi sembizonyítja ezt jobban, hogy a kisújiak mindig biztosítottákmaguknak valamilyen módon a sportoláshoz való feltételeket, hamásként nem, hát tornatermek, egyéb sportlétesítményeklétesítésével, felújításával, korszerűsítésével. Sőt, idén az Erzsébet-ligetben lévő futókör és szabadtéri fitneszpark is állandó helyszínelett a sportolni vágyóknak. Ezek a kialakított terek, tornatermekazonban jelentősebb mérkőzések megrendezésére nemalkalmasak. Most viszont egy régi álmunk beteljesülni látszik, melygyökeres változást hozna a helyi sportéletbe.2020 novemberében értesültünk arról az örömhírről, hogy
önkormányzatunk kormányzati támogatást nyert sportcsarnokés uszoda építésének előkészítésére, a szükséges tervekelkészítésére. Ezen feladatok elvégzésének, a tervekengedélyezésének határideje 2021. december 31. Ez idő alattkészítjük el az olyan fontos dokumentumokat (tanulmányokat,terveket), amelyek alapján a BMSK Zrt. lefolytathatja a kivitelezőkiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást.Első lépésben, 2021 januárjában elkészült a sportcsarnok és
uszoda szakmai programja. A koncepció összeállítása soránvizsgáltuk, hogy pontosan milyen funkciók kapjanak helyet azépületben, a sportlétesítmény egyes elemeit milyen paraméterekkelcélszerű megtervezni, hogyan lehet közel „nullenergiásan”megépíteni és hogyan tudjuk majd költséghatékonyan üzemeltetni. Ennek eredményeként a sportcsarnok küzdőterét egy 20x40méteres kézilabda, futsal, röplabda és kosárlabda-mérkőzésekrealkalmas szabvány sportpályaként álmodtuk meg, minden oldalán 

2-2 méter biztonsági zónával, mely megfelel a nemzetközielőírásoknak. A sportcsarnokba tervezünk még – az előírásoknakmegfelelő helyiségeken túl – kiépített hangosítási rendszert,fénytechnikát, eredményjelzőt, lépcsőzetes elrendezésű lelátót,pódiumot, büfét és szertárt is. A beruházás keretében tervünk egy25 méter hosszúságú, 6 pályás úszómedence, egy 12 személyes,rekreációs célú jakuzzi építése és sószoba kialakítása is. Az újmedence elsősorban a sportolás és a versenyzés igényeinek éscéljainak megfelelően kerülne tervezésre, kialakításra, amely egészévben, évszaktól függetlenül igénybe vehető lenne. A városban jelenleg hiányzó, jó minőségű, minimum 150 m2-esalapterületű edzőterem kialakítását is célba vettük kiszolgálófunkciókkal, amely önállóan, a sportcsarnoktól és az uszodátólfüggetlenül is üzemeltethető lesz, akár bérbeadás útján is, terveinkszerint kardio- és fitneszgépekkel, súlyzókkal, egyébberendezésekkel és falra rögzített bordásfalakkal. Ahhoz, hogy azedzőtáborok, edzések résztvevőit maximálisan ki tudja szolgálni alétesítmény, az alapozó és erőnléti edzések feltételei is biztosítottaklesznek az edzőteremben. 
A sportcsarnok és uszoda vázlattervei elkészültek, jelenlegfolyamatban van az építési engedélyezési és kiviteli dokumentációkelkészítése. Az építési engedélyt várhatóan november végén kapjukmeg. Magyarország Nemzeti Kormánya a kisújszállási sportcsarnokés uszoda építését 2021. július 15-én nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította,ezért bízunk abban, hogy a komplex sportlétesítmény építéséhez aszükséges forrást is biztosítja.

Kecze István polgármester

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE

Sportcsarnok és uszoda: régi álmunk válhat valóra

A sportcsarnok látványterve A küzdőtér a lelátóval
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A Polgármesteri Hivatal működésérőlTájékoztató
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez

kapcsolódó pénzbeli ellátás kifizetéséről

A Kisújszálláson működő
lakásotthonok ügyéről

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

2021. október 29.
KISÚJSZÁLLÁS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
KISÚJSZÁLLÁS A TE OTTHONOD! –
PROGRAMOK, TÁMOGATÁSOK A FIATALOK RÉSZÉRE

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott 198,76 millió forint
támogatásával a Széchenyi 2020 program keretében Kisújszállás
Város Önkormányzata rendezvényeket tartott, ösztönző
támogatásokat és szolgáltatásokat nyújtott annak érdekében, hogy
a fiatalok számára reális alternatívává váljon a helyben maradás,
illetve a Kisújszállásra költözés.

Sikeresen zárult az Esély Otthon „Kisújszállás a Te otthonod!” című,
EFOP-1.2.11-16-2017-00029 azonosító számú projekt.

2018. február 1. és 2021. október 29. között megvalósuló projekt révén az
önkormányzat hozzájárult a településen élő fiatalok helyben
maradásához, a helyi munkaerő-piaci igények feltérképezéséhez és
koordináláshoz, valamint a településünkön élő, továbbá az oda letelepülni
szándékozó fiatalok tanulmányainak és munkabérének, illetve
kedvezményes lakhatásának, vállalkozóvá válásának támogatásához.

A projekt hozzájárult ahhoz, hogy a fiatalok számára reális alternatívává
váljon a helyben maradás, illetve a Kisújszállásra költözés, ezáltal javuljon
a város népességmegtartó ereje és versenyképessége.

A projekt megvalósulásának ideje: 2018. február 1. – 2021. október 29.
A projektről bővebb információt a www.kisujszallas.hu oldalon
olvashatnak. 

További információ kérhető:
Klujber Katalin projektmenedzser
06-59/520-231
klujber.katalin@kisujszallas.hu

Azok a gyermekek és fiatal felnőttek, akiknek rendszeresgyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága 2021. november
1-jén fennáll, pénzbeli ellátásra jogosultak. A támogatás készpénzben a Kisújszállási Polgármesteri Hivatalházipénztárából kerül kifizetésre. Átvételére 2021. november 22-
25. között, pénztári nyitvatartási időben van lehetőség. Kérjük azellátásra jogosultakat, hogy a kifizetéshez hozzák magukkalszemélyazonosító igazolványukat és lakcímet igazoló hatóságiigazolványukat. Amennyiben a támogatás átvételére jogosultszemélyesen nem tud megjelenni, a támogatást meghatalmazottja isátveheti, ehhez írásos meghatalmazás szükséges.  Felhívjuk figyelmüket a járványügyi szabályok betartására.A kifizetésre érkező személynek a védőmaszk használata kötelező!A várakozás során kérjük a 1,5 méteres védőtávolság betartását.

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

Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete aKisújszálláson működő lakásotthonok ügyét többször tárgyalta azelmúlt időszakban. Kecze István polgármester több megkeresésselfordult az Emberi Erőforrások Minisztériumához, majd dr. SimonAttila István helyettes államtitkárhoz, a lakásotthonokban élőfiatalok által elkövetett cselekmények miatt.  Kiss Róza igazgató asszony, a Szociális és GyermekvédelmiFőigazgatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kirendeltségigazgatójával 2021. október 1-jén, dr. Simon Attila István helyettesállamtitkárral 2021. október 7-én hivatalunkban személyesenegyeztetett Tatár Zoltán alpolgármester és dr. Pénzes Tímea jegyzőa speciális gyermekotthonban élő fiatalok kapcsán felmerültproblémákról. Kiss Róza tájékoztatott eddigi munkájáról, továbbáarról, hogy a rendőrség megyei és helyi vezetőivel egyeztettek a
Kisújszálláson kialakult helyzet rendezése érdekében. Az államtitkári egyeztetésen jelen volt Kiss Róza igazgató, valamintdr. Huszár Dorottya, az EMMI Szociális Ügyekért Felelős HelyettesÁllamtitkárság Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztályfőosztályvezetője. Dr. Simon Attila István helyettes államtitkártájékoztatott, hogy Kisújszálláson nem fogják megszüntetni aspeciális gyermekotthont. Több intézkedést is terveznek, amelyhezegyüttműködést és türelmet kért. A javítóintézetekben központi,speciális, de nem zárt részleg kialakítása, vagy a megyében méglegalább egy speciális lakásotthon kialakítása megoldás lehet aproblémákra.      
Az együttműködést a felek fontosnak tartják, ezért Kiss Rózaigazgató asszonnyal kéthavonta személyes egyeztetésre kerül majdsor, a következő egyeztetés tervezett időpontja 2021. december 1. 

Kiss-Finta Orsolya osztályvezető

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a koronavírus-járványterjedésének megakadályozása érdekében a Kisújszállási
Polgármesteri Hivatalban az alábbi óvintézkedések betartásávaltörténik az ügyfélfogadás.A személyesen megjelent ügyfelek részére kötelező az orrot, szájat
eltakaró maszk viselése és belépéskor a kézfertőtlenítés,továbbá biztosítjuk, hogy a papír alapú kérelmeiket a főbejáratnálelhelyezett, tárgy szerint megjelölt dobozokba történő elhelyezésselbenyújthatják.Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a személyes ügyintézés helyett
ügyeiket elsősorban ügyfélkapun, e-papíron és az
Önkormányzati Hivatali Portálon (OHP) keresztül intézzék.
Az esküvők megtartása a rendezvényteremben maximum 50 főrészvételével történhet, betartva a teremben kialakított elrendezést.Elérhetőségeink: www.kisujszallas.hue-mail: kisujph@kisujszallas.hutelefon: 59/520-222Kérem szíves közreműködésüket és megértésüket.

Tisztelettel: Dr. Pénzes Tímea jegyző
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Petkovich-díjban részesült:
az Országos Mentőszolgálat

Kisújszállási Mentőállomásának Kollektívája

Városunk egészségügyi és szoci-
ális ellátásban végzett ember-
feletti, példaadó munkájukért, a
koronavírus-járvány idején is
kiemelkedő helytállásukért, bá-
torságukért Kisújszállás Város
Önkormányzata Dr. Petkovich
Tamás Egészségügyi és Szociális
Díj elismerésben részesítette az

Országos Mentőszolgálat Kisújszállási Mentőállomásának
Kollektíváját.Az Országos Mentőszolgálat 1948. május 10-én alakult meg.Magyarország legnagyobb mentő és egészségügyi intézménye,Európa szerte példátlan felépítési rendszerrel működik,működési és ellátási köre az ország egész területére kiterjed.Több mint 73 éve látja el feladatát az ország 255mentőállomásán és mentési pontjain. Ilyen mentőállomásműködik Kisújszálláson is, mely 1972-től segíti a bajba jutottokatKisújszálláson és a környező településeken. Főbb ellátási körzeteKisújszállás, Kenderes, Ecsegfalva, ahonnan Karcagra szállítják abetegeket, de kiemelten sokat járnak a debreceni, szolnoki és amezőtúri korházakba is.A Kisújszállási Mentőállomás kollektívája jelenleg 13 főből áll,vezetőjük Magyar Zsolt, aki két éve áll az állomás élén. Adolgozók lelkiismeretes munkát végeznek, szakmai tudásuklegjavát adva nyújtanak sürgős segítséget a beteg vagy sérültszemélynek ellátásában, baleset vagy rosszullét helyszínén,valamint a kórházba szállításuk alatt, illetve sűrűn előfordulkórházból-kórházba történő áthelyezés, ami egészségügyiszakszemélyzeti kíséretet igényel. A kisújszállásimentőállomáson két mentőgépkocsi teljesít szolgálatothétköznap, hétvégén és ünnepnapokon. 7:00-19:00 óra közöttegy úgynevezett nappalos mentőgépkocsi és egy, amelyik 24órás szolgálatot lát el az év minden napján. A két mentőgépkocsiegyütt átlagban 150.000 kilométert teljesít éves szinten éseközben 2500-3000 beteget látnak el.

Az elmúlt másfél év soha nem tapasztalt próbatétel ésleterheltség elé állította őket, amivel napi szinten meg kellettküzdeniük. A koronavírus-járvány nagy mértékkel megemelte azéves vonulási számot, megjelenése óta a mentési feladatokmellett a covid-mintavételi pontokon, valamit a mobil covid-mintavételi egységeken is helytállnak.Munkájuk minden nap új és újabb próbatétel elé állítja őket, deéppen ez jelenti számukra a motivációt, a kihívást. Fontos atudata annak, hogy a mentési feladatokat ellátó személyek isminél jobb körülmények között és minél korszerűbbeszközökkel dolgozzanak. A kisújszállási mentősök munkájátsokan elismerik, és gyakran próbálja a lakosság islehetőségeikhez mérten segíteni. Működésüket azönkormányzat is támogatja, 2019-ben a KisújszállásiMentőállomás olyan elektromos nagykapu birtokába jutott,amely könnyebbé tette a gyorsabb vonulást. A távirányítássalműködő kapu lecsökkenti azt az időt, amivel a mentőknek„versenyezniük kell” egy-egy mentés során, hogy a segítség méghamarabb juthasson el a bajba jutott emberekhez.Magyar Zsolt, a mentőállomás vezetője ekképp fejezte kiköszönetét: „Szeretném megköszönni a város lakosságának, a
vállalkozóknak, és a társszerveknek a sok kedvességet,
önzetlenséget, a rengeteg ajándékot és adományt, amit kapunk
tőlük! A Bajtársaimnak külön köszönöm azt a sok támogatást,
segítséget, amit nyújtanak felém napi szinten. Valamint külön
köszönet illeti a mentődolgozók családtagjait is, amiért elviselik és
elfogadják, ezt a sokszor nem egyszerű, rendkívül stresszes,
különleges életvitelt, amit megkövetel tőlünk az Országos
Mentőszolgálat!”E díj adományozásával köszönetet mond az önkormányzat aKisújszállási Mentőállomás valamennyi tagjának emberfeletti,példaadó munkájáért, elhivatottságáért, amellyel nap mint napsegítik a lakosságot, nemegyszer életet mentve.

Kecze István polgármester

Szeretett orvosunk: Dr. Petkovich Tamás
„Szeretet az, amikor valakinek létnehézségeit magamra veszem,

hogy annak életét szebbé tegyem.” – Hamvas Béla –

„A leglelkiismeretesebb orvosok egyike, aki a gyógyításban
fáradhatatlan volt. ... Kérdezhetjük, honnan merítette, kiktől örökölte
melegszívű, tiszta emberi jellemét. Válasz: a családból, ahol nevelkedett,
melyről, ha kérdezték, mindig szívesen beszélt. Életútját az 1952-ben
sajátkezűleg írt önéletrajzából idézem: „1904. év március 1-jén
születtem Undon–Sopron vármegyében. Apám középparaszt volt, 1946
októberében meghalt. 22 hold földön gazdálkodott, hét gyermeke van.
Anyám a háztartással és a családneveléssel foglalkozott.” Elemi iskoláit
Undon, a középiskolát és érettségit Kőszegen, az egyetemet Budapesten
végezte el.

1929-ben szerzett orvosi diplomát, majd 1930-ban fogszakorvosi
szakképesítést. Még ez év júliusában került Kisújszállásra.”

„Doktor úr jelenléte, közvetlensége nemcsak a reményt csillantotta fel a
betegekben, hanem fél gyógyulást is jelentett mindannyiunk számára.
Nem tett különbséget beteg és beteg között, bárhol megszólíthatták,
hívhatták, mindig segítőkész volt.”

„Kisújszállás minden családja őriz és megőriz emléket Tamás bácsiról.
… Csak nagyszerű emberek képesek így gyógyítani. Tudása,
kiegyensúlyozott személyisége, mélységes humanizmusa pótolhatatlan
űrt hagy maga után.”

Írásunkat Ö. Tóth Lajosné 1994-ben megjelent írásából kölcsönöztük
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Továbbtanulási lehetőségek a Móricz Zsigmond Református KollégiumbanAz új tanulmányi év elindulásával együtt a mostaninyolcadikosokat már a következő tanévvonatkozásai is erősen foglalkoztatják, hiszen egyigazán komoly döntés meghozatalára készülnek.A továbbtanulás nem csak az érintett általánosiskolát végzett diákok számára meghatározó, debeszédtémát és mérlegelési lehetőségeket vet fel aszűkebb és tágabb család számára is.A döntés nem könnyű és az információk sokféleségében nem is olyanegyszerű az eligazodás. Kétségtelen, hogy szülő és gyermek, közelebbiés távolabbi rokonok is rendelkeznek olyan megfellebbezhetetlentapasztalattal, amelyek egyik vagy másik középiskola alternatívájátpreferálják, de sok esetben a választás érzelmi megközelítésekre és félinformációkra is támaszkodik. Semmiképp nem áll szándékomban apályaválasztási bölcsek kövét kínálni a Tisztelt Olvasóknak, szerénytörekvésem mindössze annyi, hogy a város és a környék meghatározóközépiskolája képzési kínálatának bemutatásával lehetségesalternatívát mutassak be a mostani felelősségteljes döntési időszakban.Hisz városunk impozáns középiskolája a Móricz Zsigmond
Református Kollégium, Gimnázium, Technikum, Általános Iskola
és Óvoda olyan képzési kínálattal rendelkezik, mely sokirányúlehetőséget kínál szakmai elkötelezettséggel már most bíró, vagy épp afelsőoktatásra felkészítést választók számára egyaránt. Hagyomány ésXXI. századi technikai színvonal, büszkeségre okot adó múlt,hírnevünket öregbítő végzett diákjaink, tartalmas és élvezetes diákévek,keresztyén értékrend és korszerű oktatás jól megférnek impozánsépületünk több mint 100 éves falai között.Szeretnénk, ha a kisújszállási végzős diákok és szüleik az idei évben issokan választanák középiskolai képzéseink valamelyikét, hiszenhelyben kínálunk olyan oktatási lehetőséget, melyről hiszem, hogy semszínvonalában, sem a diákjainknak nyújtott élmények tekintetében nemmarad el versenytársainkétól és a Móricz a környéke meghatározóközépiskolája marad és lesz a jövőben is. A mérhető eredményeklegalábbis ezt igazolják. A kompetenciamérések és az érettségieredmények alapján a megye egyik legjobb technikumi képzése folyikintézményünkben, a gimnáziumi képzések terén pedig a megyeiközépmezőnyhöz tartozunk. Továbbtanulási mutatóink is kedvezőek,és a nálunk szerzett szakmai bizonyítvány olyan tudást biztosít, mellyelkönnyebbé válik az elhelyezkedés a munkaerőpiacon. Utóbbit a pár évebevezetett nyomkövetési rendszerünk igazolja vissza. A számszerűenösszehasonlítható eredmények jó alapot jelenthetnek a pályaválasztásidöntéshez, figyelembe véve ezek mellett természetesen a választandóintézmény hírnevét, a diákok és szülők visszajelzéseit és mindazokat azelőnyöket is, amit egy helyben lévő iskola kínálhat.Az eddig leírtak alapján, a most iskolát választó kisújszállási diákoklegtöbbje bizonyára találhat olyan képzést a kínálatunkból, mellyelmegalapozhatja jövőjét és négy vagy öt olyan diákév ígéretét tudhatjamagáénak, ami felhőtlen, jókedvű, élményekben gazdag, demegalapozott tudást és megfelelő felkészítést is biztosít egyben.A Móriczban bizonyosan adott ez a lehetőség és alegtehetségesebbeknek ugyanúgy jó választás lehet ez az iskola, mintazoknak, akik esetenként felzárkóztatásra szorulnak, mivel az eterületekre kidolgozott programjaink azt szolgálják, hogy támogassuka legeredményesebbeket, de emellett hozzásegítsünk mindenkita választott végzettségek megszerzéséhez. A választási lehetőségek közül elsőként gimnáziumi képzéseinketajánlom az érdeklődők figyelmébe. Hagyományos négy évfolyamosgimnáziumunk a felsőoktatásra történő felkészítés mellett kiemeltterületként kezeli az idegen nyelvek, valamint az informatika oktatását.Az eredményes emelt szintű érettségire való felkészítést a 11.évfolyamtól választható plusz órák biztosítják szinte mindentantárgyból. A technikumi ösztöndíjrendszer hatásait kompenzálandó,

az idei tanévtől gimnáziumi ösztöndíjrendszert vezettünk be, ami havijuttatást biztosít, minden 4-es átlageredmény feletti tanulónak, 4000-8000 Ft közötti összegben.Akik pedig a megalapozott nyelvtudást részesítik előnyben, azokválaszthatják az ötéves nyelvi előkészítő képzéssel induló gimnáziumioktatásunkat, ahol nem csak az ígéret szintjén tesszük elérhetővé azt,hogy a középszintű nyelvvizsga megszerzése szinte bizonyosanteljesüljön. Az említett ösztöndíjrendszerünk természetesen erre aképzésre is kiterjesztett.Ötéves technikumi képzéseink az érettségi bizonyítvány megszerzésemellett egy emelt szintű szakképzettség megszerzését is biztosítják.A tizenharmadik évfolyam végén tett szakmai vizsga emelt szintűérettséginek minősül, amivel a szakirányú továbbtanulás egyik fontosfeltétele is teljesül. A gimnáziumitól eltérően itt csak egy idegen nyelvoktatása folyik, de a szakmai nyelvórákkal kiegészítve itt is adott alehetőség a középfokú nyelvvizsga megszerzésére. A haviösztöndíjrendszer az első két esztendő szakmai alapozó oktatása soránegységes, majd az utolsó 3 év szakirányú képzésében tanulmányieredménytől függő juttatást biztosít. Utóbbi esetben, kiváló tanulmányiteljesítmény esetén, a jelenlegi minimálbér figyelembevételével, közel60 ezer Ft havi ösztöndíjat jelenthet ez az itt tanulóknak.A 2022/2023-as tanévre négy technikumi ágazatra várunk, az érettségimellett szakmát is szerezni kívánó tanulókat. A gazdasági folyamatok, aszámvitel és pénzügy iránt érdeklődőket a gazdálkodás és
menedzsment ágazat hívja, ahol a végzéskor az érettségi mellé amunkaerőpiacon keresett pénzügyi és számviteli ügyintéző szakmaibizonyítványt kapnak a követelményeket sikerrel teljesítők. Akit azinformatika, a hálózatok, a programozás és adatbázis-kezelés vonz,azoknak az informatika és távközlés ágazatunk lehet jó választás,ahol 11. évfolyamtól kezdődően lehet választani, hogy végzéskor az
informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus vagy
szoftverfejlesztő és -tesztelő szakmai végzettséget kíván szerezni azezen ágazaton tanuló diák. Igazán gyakorlatias képzést kínál a
közlekedés és szállítmányozás ágazatunk, melynek befejeztével
logisztikai technikus szakma szerezhető, mely keresett amunkaerőpiacon. Rendészet és közszolgálat ágazatunkra pedig ajövő rendőreit, katasztrófavédelmi szakembereit, illetve a közszolgálatadminisztrációjában részt venni kívánókat várjuk. Ebben aképzésünkben, a szakmát a gyakorlatból ismerő szakemberek képzik adiákokat, ahol az egyik meghatározó terület a fizikai állóképességfejlesztése is. Ezen ágazaton a 13. évfolyam befejeztével közszolgálati
technikus szakmai végzettséget szerezhetnek az idejáró tanulók.
Kedves Kisújszállásiak! Tisztelt Szülők! Kedves Nyolcadikosok!Mi itt a Móriczban hiszünk a jól végzett munka eredményességében.Keresztyén iskolánk elkötelezett a református szellemiségű, magasszínvonalú képzés mellett, de egyben olyan iskola szándékozik lenni,ahol kellemesen és élményekkel  múlnak a diákévek és ahová jó nap,mint nap bejönni és büszkének lenni a Móriczosságunkra! Amennyibenjelen tájékoztatóm felkeltette az érdeklődést, várunk mindenkit ennekszemélyes megtapasztalására is. 2021. december 4-én, szombatontartja intézményünk a nyílt napját, ahol részletesen is bemutatjuk az ittfelsorolt képzési formáinkat, mindezt vetélkedőkkel, változatosprogramokkal és nyereményjátékkal is színesítve. Aki pedig szeretnebetekinteni tanóráinkba, azt a 2021. december 6-10. közötti nyílt hétegy napjára várjuk, ahol a mindennapokban is megismerhetővé válnaka Móricz képzései!Kollégáim, diákjaink és a magam nevében is kívánok sikerespályaválasztást, eredményes döntést, áldást és békességet valamennyiolvasónak!

Tóth József főigazgató
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A tanév előkészítése az Arany János Általános Iskola Tagintézményben
A 2020/2021. tanév zárása és a következő tanév előkészítése
bizonyos szempontból egybeforrt az idei évben.Az előző tanév második felében az általános iskola felső tagozatosfeladatellátási helyének EFOP-4.1.5-16 pályázati forrásból történőfelújítása miatt keletkező többletfeladatok megoldása szükségszerűvévált. A város központjában, a Mikes utca 2. szám alatti ingatlanbérlésifeltételeinek tisztázása után, a legfőbb feladatunk volt az ideiglenesfeladatellátási helynek kiválasztott épület minél gyorsabb átalakításimunkálatainak elvégzése úgy, hogy az minden tekintetben feleljen mega köznevelési alapfeladatok ellátásának.2021. május–augusztus között gyakorlatilag megoldottuk azokat afeladatokat, amelyek a sikeres kormányhivatali helyszíni szemléhezszükségesek voltak. A tervezés, majd a kivitelezés egy részét külsőpartnerek bevonásával oldottuk meg, köszönjük a gyors és precízmunkájukat. A munkálatok mihamarabbi befejezése érdekébenhatékony és jelentős többletfeladatot végzett az intézmény karbantartóicsoportja is. A szakipari munkálatok mellett, illetve azokkal egy időbena felújításra váró Kálvin utcai központi épület teljes bútorzatát éseszközparkját – a szállítási munkálatok hatékony megvalósítása miatt –bedobozálták vagy raktározásra előkészítették a pedagógusok és atechnikai alkalmazottak. Ugyanebben az időszakban a Mikes utcaiépületnél az udvarrendezési munkálatokat is elvégeztük, amelybennagy segítségünkre volt a városszépítő tábor lelkes közössége.A tanévkezdés előtti utolsó hónapban befejeződtek az épület festésimunkálatai és a kötelező tűzjelző rendszer kiépítése. A pedagógusok éskarbantartók, a segítségüket felajánló vállalkozásokkal, valamint alelkes szülőkkel, nagyszülőkkel együttműködve augusztus 12-tőlnéhány nap alatt átköltöztették az oktató-nevelő és az adminisztrációsmunkához szükséges eszközöket, bútorokat a Mikes utcai épületbe,valamint a használatból kimaradó tárgyakat elraktároztuk.

A Mikes utcai iskolaépület korlátozott befogadó képessége miatt alegidősebb tanulóink nem az új feladatellátási helyre kerültek. Anyolcadik évfolyamos osztályok a Széchenyi utcai épületekbenmaradtak. A számukra szükséges tantermek és a vizesblokk felújítása isa nyári feladatok részét képezte.Természetesen az általános iskola nemcsak a felső tagozatososztályokból áll. Az alsó tagozatot érintően a legfontosabb feladatainkközé tartozott az egyik 2. évfolyamos osztályunk átköltöztetése aSzéchenyi utca 1. épületben lévő új tantermükbe, ezt megelőzően,ugyanitt áthelyeztük az informatika tantermet. A Szabadság tériiskolában új bútorzattal szereltük fel az egyik első évfolyamososztályunk tantermét, illetve mindenhol megvalósult a tantermeklábazati festése.Örömteli volt megtapasztalni azt az együttműködést és egymássegítését, ami a legtöbb esetben jellemezte a felújításhoz, költözéshezkapcsolódó nyári munkavégzést. A tagintézmény vezetése nevébenköszönjük a pedagógusok és technikai alkalmazottak munkáját, hálásakvagyunk az önzetlen segítségért az Elegant Keve Kft.-nek, a KisújszállásiVárosvédő és -Szépítő Egyesületnek, a Pannon-Literatúra Kft.-nek és aKUNSZÖV Kft.-nek, valamint köszönettel tartozunk mindazoknak, akikbármilyen formában a segítségünkre voltak.A tanulók rokonai is nagyban hozzájárultak az udvarrendezés és aköltözködéssel járó feladatok elvégzéséhez, köszönjük Szűcs Zsigmond,Szatmári György és Pabar Zoltán segítségét.Reményünket fejezzük ki, hogy általános iskolánk minden tagjamegfelelő körülmények között tudta elkezdeni a 2021/2022. tanévet.
Erneszt Antal Pál tagintézmény-vezető
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A TV Kisúj adásait visszanézhetik
facebook oldalukon:

https://www.facebook.com/tvkisuj

Bolyai Matematika CsapatversenyKisharang ÜnnepAz ember lényéhez tartozik, hogy igénye van az ünneplésre. Az ünnepkiemel a hétköznapok sorából, pontosabban: rácsodálkoztat akörülöttünk lévő és bennünk élő szépségre, ajándékra.2021. szeptember 29-én délelőtt a Kisharang Óvoda apraja és nagyja azösszetartozás, valamint a hála és a köszönet kifejezését nyújtotta át egykis rövid ünnepség formájában a fenntartó Kisújszállási ReformátusEgyházközség gyülekezete, valamint a Móricz Zsigmond ReformátusKollégium intézményvezetése felé. 

Köszönetet mondtak azért, hogy óvodánk, a Kisharang Óvodaalapításának 3., az új óvodaépület birtokba vételének 2. évfordulóján83 mosolygós gyermekkel büszkélkedhetünk, akik színessé,mozgalmassá, vidámmá teszik a mindennapokat. 

A szeptember ugyan még a nevelési idő kezdetét jelentette, arraazonban mégis alkalmas volt, hogy a gyerekek megmutathassák, mimindennel foglalkoztunk ez idő alatt. A legnagyobb Napocska, aközépső Halacska, valamint a legkisebb Csillag csoportosgyermekekkel a legkedveltebb mondókákat, verseket, dalokatnyújtottuk át köszönetképpen, majd szeretetvendégségen a gyerekeksegítségével készített finomságokkal vártuk a kedves megjelentvendégeket.
A Kisharang Óvoda nevelőtestülete

2021. október 15-én került megrendezésre a Bolyaimatematikaverseny körzeti fordulója iskolánkban, rendhagyóformában. A Mikes utcai épületben csak az Arany iskolás tanulók, 4 főscsapatokat alkotva, közösen, együttgondolkodva, elmélyülten oldottákmeg a problémákat. A hétvégén megyei szinten is összesítették azeredményeket.A tanulók megoldásai olyan jól sikerültek, hogy a nyolc indulócsapat közül négy csapatunk megyei szinten is kiváló eredményt ért el. A többi négy csapat is remek eredményt ért el:Bálint Sándor, Gábor László, Pataki Ákos Kristóf, Szabó Levente Gábor3. évfolyamos tanulók megyei 20.,Baráth Liliána Jázmin, Ficzere Noémi, Magony Zina, Monoki CsengeDóra 6. évfolyamos tanulók megyei 11.,Csongrádi Csanád, Duli Angelika, Szarvák Veron Réka, Tóth Fruzsina 6.évfolyamos tanulók megyei 33.,Mészáros Anna, Fejér Gergő, Kóczián Gábor, Varga Richárd 8.évfolyamos csapat megyei 14. helyezést értek el.Köszönjük a tanulók lelkesedését, kitartását és munkáját! Gratulálunknekik!
Miltényi Katalin, Mrenáné Gönczi Katalin, Német Marianna

felkészítő tanárok
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„ Itt van az ősz, itt van újra …”Iskolánk az őszi hetekben több programmal színesítette és számtalanélménnyel gazdagította tanulóinak a mindennapjait. Az iskolapadhozkötött tanulmányi munkák mellett több helyen tartottunk
rendhagyó környezetismeret órákat. Meglátogattuk a karcagiLombkorona Sétányt, jártunk Szilvásváradon, szétnéztünk adévaványai Sterbetz István Túzokvédelmi Látogatóközpontban. Akirándulás során megismerkedtünk az erdő növény- és állatvilágával,megcsodáltuk a Fátyol-vízesést, felmásztunk az Ősember-barlangbaés a kilátóból megnéztük a Réhelyi-tanösvényt.Az autómentes nap és az Európai Mobilitási Hét alkalmábólKelemen Ilona jóvoltából mi, alsósok, jól felszerelt kerékpárunkkalebben az évben is 10 km-t bringáztunk sok-sok utcán át tekerve. 
Futottunk az Illéssybe, ahol a fiú 4x400-as csapatban (Máté Jenő 8.a,Farkas Róbert 7.c, László Csaba 7.c, Slabéczi Levente 8.c) 2. helyezést,a vegyes 4x400-as csapatban (Háló Fruzsina 7.c, Milák Zoltán 8.a,Tóth Izabella 8.c, Monoki Szilárd 8.a) 4. helyezést értünk el. Elsőseink és negyedikeseink a Művelődési Házban megrendezett
kiállításon is jártak, ahol a lányokat elbűvölték az ékszerek, a kisfiúkaz ostoroknál és egyéb szerszámoknál találtak érdekes látnivalókat.Nagy sikert arattak a gyermekeink körében a horgolt játékfigurák, akosárfonók, csipkeverők, hímzők, ajándékkészítők alkotásai, azillatos kézműves szappanok, a quilling papírtechnikával készültképek és nem utolsósorban a torták.
Gyűjtöttünk hulladékot, ahol édes falatokban mértük a sikert.Jártunk Alma-bálban, megünnepeltük az állatok világnapját. Nagy megtiszteltetés érte az alsó tagozat legkisebb és legnagyobbtanulóit, mert felkérést kaptunk a MÁS-NAP c. rendezvénymegnyitására, amelyre tánccal és mesejátékkal készültünk.A zene világnapján intézményünk előtt a Diridongó és Harmóniakórus vezetésével együtt énekelt iskolánk közössége és ráadáskéntgyönyörködhettünk Kiss Violetta csellójátékában. Ezen a naponKarcagon, Őrsi-Mizser Dávid 8.c osztályos tanulónk marimba-játékával bűvölte el a karcagi közönséget. Hagyományainkhoz hűen, 4. osztályos tanulóink ebben a tanévben isellátogattak a nagycsoportos óvodásokhoz, hogy a mese világnapjaalkalmából egy-egy mesejelenettel meglepjék és egyben örökbe is
fogadják az adott csoportot. Az alkalmat megragadva, meg is hívtukaz ovisokat a következő iskolai programunkra, ahol a gyerekek aszülők által választott foglalkozásokon vehettek részt. Volt, aki a
kreatív műhelyben tevékenykedett Edina nénivel, volt, aki a játékos
sportfoglalkozáson mozgott egy jót.Részt vettünk a Városok és Falvak Szövetsége által megrendezésrekerült környezettudatossággal kapcsolatos versenyen is, ahol aversenyre jelentkező 6. évfolyamos diákjaink kiválóan teljesítették a7. és 8. évfolyamos követelményeket.  Iskolánk felső tagozatos tanulói október hónapban a Digitérelnevezésű informatikai bemutatón jártak Debrecenben, aholmegismerkedtek a robotok programozásával és találkoztak működőrobotokkal. Úgy gondoljuk, hogy az őszi szünetig tanulóinktartalmasan és hasznosan töltötték a szabadidőjüket, és amegrendezett versenyeken való részvételünk is eredményes volt…,mert kossuthosnak lenni jó!

Földesné Keresztes Mariann igazgatóhelyettes
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Eredményes szemétgyűjtés
2021-ben is!Csatlakozva az országos TeSzedd! akcióhoz a kisújszállásiVárosvédő és -Szépítő Egyesület által  2021. október 18-ánszervezett köztisztasági napon soha nem látott létszámúönkéntes, összesen 206 fő vett részt. Ebből mintegy 160 főáltalános iskolás, 4 fő középiskolás, és mintegy 42 fő felnőtt.A szervezőmunkában különösen nagy segítséget jelentettaz általános iskolák pedagógusain keresztül azintézményeik aktív közreműködése is.

Összesen a 3 óra alatt 618 munkaórában 250 zsákbanmintegy 2340 kg hulladékot, illegálisan elhelyezett„szemetet” gyűjtöttünk össze. A Nagykert és Lógókertmelletti terület, a Villanyház környéke, onnan a régi 4-es út,a Bittner falutól az EPOSZ felé vezető út, a vasúti felüljáró, ésa régi 4-es út a Vadászcsárdáig, valamint a város határábana vadőrök tájékoztatása alapján szennyezett területekvoltak a mostani akcióban érintettek. Ez egyrészt nem kisteljesítmény, másrészt elszomorító, hogy a lakosság ennyirenem törődik környezetével, és szándékosan okoz kárt.Sajnos egész héten szedhettük volna a szemetet. Ami mégelszomorítóbb, hogy néhány nappal a gyűjtés után márismét megjelent a megtisztított területeken a szemét.

Az akciót támogatták, segítették:Kisújszállás Város Önkormányzata, a TeSzedd! program, azOptibusz-City Kft., az Arany-iskola, a mezei őrszolgálat, aközterület-felügyelők, a Petőfi Vadásztársaság, a Kisúj-szállási Rendőrőrs, a Közútkezelő Kht. kisújszállási üzeme.Mindenki lelkesen, balesetmentesen dolgozott. Köszönjük!Reméljük, a résztvevők nem fognak illegálisan hulladékotelhelyezni sehol, és barátaikat, családtagjaikat is erre intikmajd. Őrizzük meg lakókörnyezetünket a hulladékok
megfelelő elhelyezésével is!

Nagy Lajos

Hírek az Illésyből

Nyílt nap és hétA pályaorientáció és a tudatos pályaválasztás érdekében iskolánk szeretettelvárja a 8. évfolyamosokat és szüleiket.
Nyílt nap: 2021. november 8-án 8.00 órától

Nyílt hét: 2021. november 9-12. között
A Vadászati Világiállításon jártunkIskolánkban fontosnak tartjuk tanulóink környezettudatos nevelését. E célérdekében használtuk ki azt a lehetőséget, amit a Fátyol Iskolaprogrambiztosított számunkra. 30 diákunk tekintette meg az „Egy a természettel”Vadászati és Természeti Világkiállítást Budapesten. A program keretébenmegismerkedhettek hazánk természeti kincseivel, a bennük élő emberekmúltjával, jelenével, és ízelítőt kaptak a fenntartható természetgazdálkodásalapjairól is.

Zsoltármondó sikerek2021. október 20-án immár 4. alkalommal került megrendezésre a területi
Bibliai történet- és zsoltármondó találkozó a kisújszállási Vigadóban. Az Illéssybőlhárom tanuló vett részt: Kanalas Vivien és Laska Katrin (10. A), valamint MátéViktória (9. B), aki kiemelkedő szerepléséért különdíjban részesült. Gratulálunk a sikeres szerepléshez!

Tökös délután és esteOktóber 1-jén a diákönkormányzat hangulatos bulitrendezett; az osztályok időben elkészítették a „félelmetestökfejeket”, az iskolaudvart szellemesen feldíszítették, és egycsapat Bottlikné Magdi néni szakoktató irányításávalpogácsát és pizzát sütött. Este pedig vidám zene segítettelűzni a gonosz lelkeket.
Kormos kövek október 23-ánAz 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek megidézésére a városiönkormányzat iskolánkat kérte fel. A 65. évforduló alkalmából szerettünk volnaegy sokáig emlékezetes és méltó ünnepi műsort adni. Dr. Kovács Tibor alpolgármester úr ünnepi beszéde után diákjaink léptek aVigadó színpadára. Keserűné Ébner Tünde tanárnő egyéni ötletei éskoreográfiája alapján született a Kormos kövek című műsor, amelyet 16 lelkesifjú vitt színpadra. Szép énekek, erőteljes szavalatok és beszédek,finom gitárjáték, csendesítő keresztállításrepítette végig a megemlékezőket a forradalomelső napjától a küzdelem elfojtásáig.A diákok műsor végi főhajtását követőenkitűnő színházi előadások után járó vastapsotkaptak. Büszke vagyok diákjainkra, a műsorötletgazdájára és rendezőjére, de azokra akollégákra is, akik fontos háttérmunkátvégeztek.

Toldi Attila igazgató
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Gratulálunk!

Októberben ismét kerek évfordulót köszönthettünk, Nyikos Mihály
ugyanis idén ünnepelte 90. születésnapját. Mihály bácsi asztalosként
dolgozott, de nyugdíjba vonulása óta sem tétlenkedik egy napot sem. Jó
kedvvel éli mindennapjait, életvidám, mindennapra tervez magának
valamilyen elfoglaltságot, gyakran jár ki a kertjébe is.
A mai napig tagja az Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Az önkormányzat
nevében Kecze István polgármester és dr. Szél András aljegyző
nyújtották át az ünnepeltnek az ajándékcsomagot, valamint a
miniszterelnök köszöntő szavait tolmácsoló emléklapot, aki családtagjai
körében fogadta a jókívánságokat. Ezúton is jó egészséget és hosszú,
boldog életet kívánunk neki!                                                                     (Szerk.)

Bézi Lászlóné született Palágyi Terézia októberben töltötte be 90.
életévét. Ebből az alkalomból önkormányzatunk képviselői is
köszöntötték, Kecze István polgármester és dr. Szél András aljegyző
adták át az önkormányzat ajándékát. Terike néni családja körében,
nyugalomban tölti mindennapjait. A jó hangulatú találkozáson férjével
együtt sokat nosztalgiáztak, felelevenítették a gyermekkori és iskolás
éveket. Felidézték korábbi munkahelyeit és azt is elmesélték, hogyan
találtak egymásra. Terike néni több helyen is dolgozott, egy darabig
háztartásbeli is volt, végül az ÁFÉSZ-tól ment nyugdíjba. Ezúton is
kívánunk erőt, egészséget, boldogságot az elkövetkezendő évekre.                                                     

(Szerk.)

SEGÍTSÉG A PÁLYÁZATÍRÁSBANMegjelent a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési
rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva”RRF-6.2.1 elnevezésű pályázati kiírás, melynek célja az országosátlagfizetés alatti jövedelemmel rendelkezők 100%-os, vissza nemtérítendő, akár 11,3 millió forintos támogatása. Pályázatíró irodám
díjmentesen elkészíti és beadja a pályázatot. A nyertes pályázatokmenedzselését is én végzem meghatalmazás alapján, így a pályázónak azadatszolgáltatáson kívül nincs más teendője. A pályázók csak a nyertes
pályázatok után fizetnek sikerdíjat. További információk:
www.napelempalyazat2021.webnode.hu, telefon: 30/345-4724.

Király Antal pályázatíró
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A VIGADÓ MOZI MŰSORABelépőjegy-foglalás: 30/376-0220, 59/328-083 (a Vigadó nyitva tartási idejében)Jegyvásárlás: a Vigadó nyitva tartási idejében és vetítések előttNovember 17.szerda 18.30
POST MORTEM (16)magyar misztikusthrillerNovember 18.csütörtök 18.30

UTOLSÓ ÉJSZAKA
A SOHÓBAN (16)angol thrillerNovember 20.szombat 15.30

A FARKAS ÉS
AZ OROSZLÁN (6)francia családikalandfilmNovember 20.szombat 18.00

ÖRÖKKÉVALÓK (12)amerikai akciófilm,kalandfilm, dráma

November 25.csütörtök 16.30
ENCANTO (6)amerikai animációsvígjáték, kalandfilmNovember 25. csütörtök 18.30

A GUCCI-HÁZ (12)amerikai krimi-dráma, thrillerDecember 1.szerda 18.30
KÜLÖN FALKA (12)magyar-szlovák filmdrámaDecember 3.péntek 17.00
ENCANTO  3D (6)amerikai animációsvígjáték, kalandfilmDecember 4.szombat 10.30

ENCANTO (6)

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)

Programjaink, valamint a mozivetítések a hatályos egészségügyi előírások betartásával látogathatók.
Intézményünkben az arcmaszk használatát ajánljuk. 

MŰSORVÁLTOZÁS!Kedves Vendégeink! Sajnos az egészségügyi helyzet ismétközbeszól egy-egy előadásunk esetében, illetve a szereplőkkeltörténő előzetes egyeztetés miatt is elmarad két meghirdetettprogramunk.
Elmarad: 2021. november 13.Forrás Néptáncegyüttes: Puszták népe2021. november 19.Iván Idikó, Hruby Edit és növendékeik hangversenyeÚj időpont: 2022. március 11. 

Megértésüket köszönjük, figyeljék híreinket. Bízunk benne, hogy
az egészségügyi helyzet alakulása mellett is lesz lehetőség arra,
hogy találkozzunk programjainkon. 

2021. november 21. vasárnap 18 óraVigadó„Lehetnénk egyek mind…”
ISMERŐS ARCOK –

TRIANON 100 EMLÉKEST

„A zenekarunk a megalakulásától fogva kiemelt jelentőséget
tulajdonít azoknak a történelmi eseményeknek, amelyek
meghatározó módon alakították a nemzetünk sorsát, a magyarság
létét és fennmaradását a Kárpát-medencében.

Dalainkkal fontos küldetést teljesítünk, hiszen feladatunknak
tekintjük a magyarságtudat ébrentartását, értékeink,
hagyományaink megőrzését és továbbítását a következő
generációk számára. Az idei évben emlékezünk meg a 100 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, erre az alkalomra összeállított
műsorral. A műsor jellemző gondolatai a hazaszeretet, a kultúránk,
értékeink tisztelete és megóvása, valamint a trianoni döntés utáni
magyar közösségben való létezés fontossága. Az est vendége Simó
József előadóművész lesz, aki válogatott versekkel és
szemelvényekkel teszi még katartikusabbá a zenekarunk dalait.”Helyre szóló belépő: 3400 és 3900 FtJegyek kaphatók a Vigadóban,  valamint online:

https://jegy.rock1.hu/ismeros-arcok_kisujszallas_202011222021. december 8–15. 
KARÁCSONYI KÉZMŰVES VÁSÁR a Vigadóban Várjuk kisújszállási és környékbeli kézművesek,kézműves élelmiszereket előállítók jelentkezését. 2021. december 10. péntek 18 óra 

SZIRONTA HARANGJÁTÉK EGYÜTTESkoncertje a Vigadóban A belépés díjtalan. 
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MŰKÖRMÖS/PEDIKŰRÖS BÉRLŐT KERESÜNK!A pedikűr helyiségünk bérlésére várjuk a jelentkezőket! A helyiség területe kb. 6m². További információkértkeresse kollégánkat, a kumania@kumania.hu e-mail címen.
MUNKATÁRSAT KERESÜNK!A Kumánia Gyógyfürdő Kft. munkatársat keres

fizioterápiás szakasszisztens pozícióba.Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet,a kumania@kumania.hu e-mail címen,vagy személyesen a Kumánia irodaépületében.
GYÓGYÁSZATUNKON TOVÁBBRA IS

VÁLTOZATLANUL VÁRJUK ÖNÖKET!A Kumánia Gyógyászat az alábbi szolgáltatásaival,kezeléseivel várja pácienseit:
1. Szakrendelések

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

4. Wellness masszázs

A KUMÁNIA GYÓGYÁSZAT SZAKRENDELÉSEINEK
IDŐPONTJA 2021. novemberében:

Dr. Nádas Katalin reumatológus fizioterápiás szakrendelése:• 2021. november 4. (csütörtök)• 2021. november 11. (csütörtök)• 2021. november 18. (csütörtök)• 2021. november 25. (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 - 15:30
Időpontkérés szakrendeléseinkre

KIZÁRÓLAG telefonon (59/887-712) lehetségesaz alábbi időpontokban:hétfő, kedd, szerda és péntek: 8-11 óra között,csütörtök: 13-15 óra között.Kezelések időpont egyeztetéséért hívja pénztárunkat(59/887-711) hétköznapokon 7:30-15:30 között!
Ne feledjék, a Kumánia Gyógyászatán

továbbra is kötelező a maszk használata. 
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!

Kumánia... többet rejt, mint gondolná!

SZAUNAPROGRAMOKNovemberben ismét varázslatos szaunaprogramokkal várjuk kedvesVendégeinket! Szerdánként és szombatonként különlegesszaunaprogramokon vehetnek részt, mely 500 Ft/fő árértmegvásárolható főbejáratunknál. A programokat megelőzőenérdeklődjenek fürdőpénztárunkban, s váltsák meg előre jegyüket. Telefonszám: (59) 887-711, e-mail: furdo@kumania.hu

KUMÁNIA HÍREK
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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
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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

Arany ékszerek, karikagyűrűk, 
órák nagy választéka

Ékszerjavítás
Törtarany felvásárlás, csere
Kvarcóraelem-csere
Bankkártya-elfogadó hely

Barátságos kiszolgálás;
minőség, kedvező ár!

A Kisbíró tervezett következő száma 2021. december 18-án,
szombaton jelenik meg. Lapzárta 2021. december 10-én,
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. november 11.

Véradás

Kisújszálláson
legközelebb

2021. 11. 17-én, 
8.00–12.00-ig
lesz véradás

a Művelődési
házban

Köszönettel:
Erdei Edit


