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Beszámoló a falunapról 

A XXI. KUNSZÁLLÁSI  
GASZTRONÓMIAI  

FESZTIVÁL  
EREDMÉNY-
HIRDETÉSE: 

Fesztiváldíjasok: 
Baranyi Gizella, 
Ifj. Csíkos Ernő,  

Seres István,  
Eszik Róbert, I 
dősek Klubja,  

Szécsényi Zsolt. 
Pál vendéglő 
 különdíja:  

Soós Sándor, 
Vándorserleg: 
Eszik Róbert,  

Közönségdíj: Buzder-
Lantos Imre,  
Gratulálunk  

a díjazottaknak! 

A hagyományoknak megfelelően minden év 
szeptember első szombatján  kerül megrende-
zésre Kunszálláson a Húsfőző Fesztivál és Falu-
nap az idén már XXI.  alkalommal. Eme  kultu-
rális és gasztronómiai esemény az önkormány-
zat és a Pál vendéglő szervezésében a legna-
gyobb rendezvények egyikének számít, többek 
között a hazai ízeket hivatott népszerűsíteni. 
Ebben az évben 32 bográcsban készült a finom 
étel, amelynek elfogyasztásában részt vesz a falu 
apraja-nagyja. A sok kiváló húsfőző közül min-
den esztendőben külön díjazzák a legjobbakat.  
Gratulálunk minden versenyzőnek! 

Délután a kultúráé volt a főszerep. A helyi előadók mellett színpadra 

lépett számos más előadó. Közülük a Kiskun Művészeti Alapiskola , 

kunszállási Csűrcsavaró néptánccsoport, Fehér Zoltán és Csányi Ist-

vánné citera fellépése és a Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör fellé-

pése. Esti programok közül kiemelkedett a Molnár Gitár Band zenekara. 

Az ünnepi testületi ülés keretében kerültek átadásra a 2019. évben 
az elismerő oklevelek a település életében aktívan részt vevők szá-
mára! Oklevelet kaptak:  
Bakróné Farkas Rozália a településünkön végzett kiemelkedő pedagógu-
si tevékenységéért, a község gyermekeinek, ifjúságának nevelésében ered-
ményes munkájáért, a közösségi életben tanúsított kiemelkedő közremű-
ködéséért, 
Mayer Erika pedagógusi tevékenységéért, különösen a testnevelés tan-
tárgyhoz kapcsolódóan végzett tehetséggondozásért, a község gyermekei-
nek, ifjúságának nevelésében elért eredményes munkájáért, 
Szűts Tamás a kunszállási szociális gondozók munkájának önzetlen segí-
téséért, a közösségi életben történő aktív közreműködéséért, 
Réczi Istvánné a kunszállási egészségügyi szolgálat munkájának  
kiemelkedő segítéséért. Gratulálunk a díjazottaknak! 

2017-ben úgy éreztem, hogy szeretném nagyra becsülésemet és elismeré-
semet kifejezni azoknak, akik valamilyen formában különösen sokat tettek 
a kunszállási egészségügyért.  Így született meg bennem az a gondolat, 
hogy megalapítsam a PRO SANITATE KUNSZÁLLÁS díjat. A bronz kisplasz-
tika Szűts Tamás szobrászművész alkotása, az orvosi rendelő épületét 
ábrázolja a mögötte álló hatalmas platánfával. Ez a technikai bravúr, hogy 
a plasztika mindkét oldala mintázott, jelképezi egyrészt a fa által az életet, 
a folyamatos fejlődést, a megújulást. Másrészt az épület, a rendelő épülete 
jelképezi a stabilitást, az állandóságot. Ide jövünk, ha bátorításra, jó szóra, 
segítségre, gyógyulásra van szükségünk. Hazajövünk. A 40 év alatt a kun-
szállási kismamákért é kisbabákért, gyermekekért végzett odaadó munka 
elismeréseként Szekeresné Szabó Franciska Mária részére szeretném át-
adni a PRO SANITATE KUNSZÁLLÁS díjat.       
Kunszállás, 2019. 09. 02.   Dr. Czabán Edit, Képviselő 



Mosolyvár Óvoda Hírei 

Tóth Pál Általános Iskola Hírei 

2. 

A Kunszállási Mosolyvár Óvodának továbbra is a Faluház ad 
helyet, amíg felújítási munkálatok folynak az óvoda épületében, 
ami nem jelentett fennakadást az intézmény működésében: 
amikor az lehetséges volt, a Faluház programjait rugalmasan 
más helyszínekre csoportosította, így zavartalanul zajlik az óvo-
dai élet. 
A szeptember és október a beszoktatás és az óvodába vissza-
szoktatás időszaka is. Az óvónők és dajkák mindent megtesz-
nek, hogy a „régi” és új óvodások megtanulják és betartsák az 
óvodai élet szabályait. Ebben az időszakban nagyon fontos az 
érzelmi biztonság kialakulása ezért nagy hangsúlyt helyezünk 
arra, hogy elfogadó, szeretetteli légkör teremtsünk a gyermekek 
számára. Mindig, s ebben az értékeny időszakban különösen 
segítjük az új barátságok kialakulását, valamint minden gyerme-
ket segítünk abban, hogy megtalálja helyét csoportjában. 
A kötelező óvodai foglalkozásokon kívül a közeljövőben a gyer-
mekek igényeihez illeszkedő külön programokat is biztosítunk. 
A fakultatív programokat akkor tudjuk elindítani, amikor bir-
tokba vehetjük a megújult óvodaépületet, de a katolikus hitok-
tatás ennél már előbb, hamarosan elkezdődik. 
A héten láttuk vendégül a kecskeméti Argos Állatvédelmi Egye-
sület képviselőit, akik négylábú barátaikkal foglalkozást tartot-

tak, melyben a kutyatartás alapvető szabályaival ismertették 
meg intézményünk gyermekeit és első kézből nyerhettek be-
nyomást a kicsik a kutyákkal való helyes bánásmódról, megtud-
hatták miként viselkedjenek az ebekkel, beleértve egy esetleges 
kutyatámadás esetén betartandó helyes magatartásformákat is. 
A foglalkozás célja az állatok szeretetére nevelés és a róluk való 
gondoskodás fontosságának megismertetése volt. 
Az ősz színeihez hasonlóan gazdag programokkal kedveske-
dünk óvodásainknak. Szeptemberben a Furfangos paraván adta 
elő Őszi séta című előadást, illetve hagyományteremtő szándék-
kal rendeztük meg Mihály napi vásárunkat, melynek alkalmával 
a gyerekek saját kézműves portékáikat árulták a résztvevő ven-
dégeknek. A kis kézműves munkákon kívül szendvicset, teát, 
süteményt is lehetett kapni az őszi kavalkádban. A befolyó ösz-
szeggel az  új néptánc ruhák varratását támogatták a vásárba 
látogatók. A Mihály napi vásár fontos része volt a madárijesztő 
kiállítás. Az alkotásokat a benevező szülők gyermekeikkel 
együtt készítették el, melyeket oklevelekkel jutalmaztunk. 
Óvodánkban az októberi hónapban elindul a már jól ismert és 
sikerrel működő Bozsik torna is, amely a nagycsoportosokat 
érinti majd. 

Gellért Emőke Anna óvodavezető 

Elindult a 2019/20-as tanév 

A nyári szünet ténylegesen véget ért, és elkezdődött az új tanév. 
Az iskolában nyáron is zajlottak az események. Az EFOP-3.3.2-
16. pályázatnak köszönhetően 36 gyermek táborozott Hortobá-
gyon és környékén, Csósza Annamária, Sipos Judit és jómagam 
kíséretében. Az EFOP-3.3.5-17. pályázat iskolai közösségfejlesz-
tő táborában 25 tanuló töltött el vidám, hangulatos hetet, Mihá-
lyi-Kanyó Bettina és Somogyi Ibolya irányításával. A Napközis 
Erzsébet-tábor 1. turnusában 74 gyerek, míg a 2. turnusban 37 
gyerek gazdagodott élményekkel. A Bács-Kiskun Megyei TIT 
által szervezett élménytáborban 20 gyerek vett részt Szabó Haj-
nalka irányításával. A táborok lebonyolításában iskolánk összes 
pedagógusa részt vállalt. A Szülői Közösség, a diákok és az isko-
lavezetés is köszöni a szervező és felügyelő pedagógusok mun-
káját.Az iskolaépületben kisebb karbantartási munkák, festés, 
takarítás zajlottak, hogy tiszta és rendezett környezetben fogad-
hassuk a gyerekeket. 
Tanítási óráink, foglalkozásaink között a mindennapos testne-
velés mind a 8 évfolyamon heti 5 órában zajlik, amely felöleli a 
néptánc- és úszásoktatást is. Továbbá lehetőség nyílik mozgásra 
iskolai sportköri foglalkozásokon, edzéseken. 
Az etika, illetve a hit- és erkölcstan minden évfolyamon kötelező 
tantárgy. Iskolánkban a római katolikus egyház által biztosított 
hittantanár tartja majd a hit- és erkölcstanórákat. Szabadon 
választható tantárgy továbbra is a második idegen nyelv, az an-
gol nyelv. Szakköreink széles választékát kínáljuk tanulóinknak. 
Az alsó tagozaton iskolai sportköri foglalkozások, természetis-
mereti tehetséggondozó foglalkozások indulnak. A felsősök in-

formatika, német nyelvi-, környezetvédelmi szakkörök, énekkar 
és sportfoglalkozások közül választhatnak. A sakkoktatást to-
vábbra is szakköri formában biztosítjuk. A Kiskun Alapfokú Mű-
vészeti Iskola is indítja néptánc tagozatát iskolánkban. Lehető-
ség nyílik a birkózó szakosztály edzésein részt venni. 
Utazó gyógypedagógiai szolgálat pedagógusa biztosítja tovább-
ra is a sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztését és a logopédi-
ai ellátást. 
Változás érintette az iskolai csoportokat, a nevelőtestületet is. 
Ebben a tanévben 8 tanulócsoport és 6 napközis csoport indul 
intézményünkben, összesen 141 tanulóval. Nem kezdi el a tan-
évet Pázmándi Judit, aki anyai örömök elé néz. Igazgatóhelyet-
tesként átveszi a helyét Csósza Annamária. Felmentési idejét 
tölti Mayer Erika, aki ebben a tanévben már nem vezet foglalko-
zásokat, októberben nyugdíjba vonul. Testületünkbe érkezett 
Illésné Boros Krisztina tanítót, Bagi Csilla történelem szakos 
tanárt, továbbá Kissné Mályi Zsuzsanna könyvtárost. Ferenczi 
Krisztina részmunkaidőben folytatja pedagógiai tevékenységét 
e tanévben. 
Szeretném kiemelni és megköszönni Szabó Lászlónak 40 évnyi 
kiváló oktató-nevelő munkáját. Köszöntöm a 40 éves jubileum 
alkalmából. Néhány évig még folytatja pedagógiai tevékenysé-
gét, támogatja testületünket és az iskolát. 
Minden tanév újabb és újabb feladatokat hoz. És nem csak a 
gyermekek, de a szülők és a pedagógusok számára is. Ezeket a 
feladatokat közösen, partnerként együttműködve tudjuk a leg-
jobb eredménnyel, a leghatékonyabban elvégezni, a közös jövőt 
építeni.             Ádámné Vereb Annamária igazgató 

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány Hírei 
A NADÓ PÁL ösztöndíjpályázat eredménye 

 
Az ösztöndíjat a kuratórium azoknak a középiskolai tanulóknak 
és egyetemi/főiskolai hallgatóknak osztja ki, akik kiemelkedő 
tanulmányi eredményt érnek el, továbbá támogatásuk szociáli-
san is indokolt. A kuratórium 2019. szeptember 26-ai ülésén 
elbírálta a beérkezett pályázatokat.  
 
 

A kuratóriumi tagok egybehangzó döntéssel ítélték oda az ösz-
töndíjat PÖSZMET ESZTER KÖZÉPISKOLAI TANULÓNAK, aki 
3000 Ft/hó támogatásban részesül, továbbá KÜRTI GÁBOR 
egyetemi hallgatónak, akinek 5000 Ft/hó ösztöndíjat folyósí-
tunk. Mindketten érettségi bizonyítványuk, illetve első okleve-
lük (diplomájuk) megszerzéséig részesülnek e juttatásban. Gra-
tulálunk kiemelkedő tanulmányi munkájukhoz, további sikere-
ket kívánunk!  

Ádámné Vereb Annamária kuratóriumi elnök 



Beszámoló a testületi ülésről 
2019. augusztus 26-án megtartott testületi ülésen elfogadásra 

került a Helyi Építési Szabályzat és Település Rendezési Terv 

módosítása. Módosításra került a 2019. évi költségvetésről 

szóló rendelet. A Képviselő-testület a Helyi Választási Bi-

zottság tagjának Balog Pálné, Koncz Ilona Szécsényiné 

Gyöngyi, Szikora Jenőné, Király Andrásné; Póttagjának: Ve-

resné Szabó Krisztina és Cseri Zsolt kunszállási lakosokat 

megválasztotta. Jóváhagyásra került a Kunszállás Közműves 

ivóvíz ellátásával kapcsolatban a 2020-2034 időszakra vonat-

kozó Gördülő fejlesztési terv. A testület döntött a Magyar 

Falu program keretében 6 célterületre vonatkozóan pályázat 

benyújtásáról, a háziorvos rendelési idő módosításáról, Rad-

nai téri üzlethelyiségre vonatkozó kérelemről, óvodai bútorok 

megrendeléséről, Képviselők iPad eszközeinek további hasz-

nálatáról. Zárt ülés keretében született döntés az elismerések 

adományozásáról.  

2019. 09. 23-án 

megtartott ciklus 

záró ülésen minden 

képviselő jelen volt. 

A civil szervezetek 

képviselői megkö-

szönték a testület-

nek a támogató 

együttműködést. A 

testület megalkotta a 

szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletet, valamint dön-

tés született a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrend-

szerhez történő csatalakozásáról. A képviselő-testület megis-

merte az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről készült jelen-

tés-tervezetet.  

  Heródekné Szász Ágota jegyző 

3. 

Sírhelymegváltással kapcsolatos tájékoztató! 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a temető-

ben Mindenszentek közeledtével a síremlékekre 

kihelyezésre kerültek a tájékoztatók a lejáratról.  

Az újraváltás menete a következő:  

A Könnycsepp temetkezési Kft.-vel történő telefonos vagy 

személyes egyeztetés után megküldi a számlázáshoz szüksé-

ges adatokat az Önkormányzat részére, majd a számla és a 

csekk postai úton kerül megküldésre az illetékes hozzátarto-

zó címére. Kérjük akiket érint, vegyék fel a kapcsolatot a 

szolgáltatóval az alábbi elérhetőségeken:  

Könnycsepp Temetkezési Kft.,  

Kiskunfélegyháza Damjanich utca 45.  

Telefon: 06/70/581-9158      

Köszönjük együttműködésüket! 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a lakcímek 

egyértelműek és jól láthatóak legyenek, a levelek elkavaro-

dásának megelőzése miatt. A központi Címnyilvántartó 

Rendszer adatai folyamatosan felülvizsgálat alatt vannak, 

azonban arra a postai dolgozók nem látnak rá közvetlenül. 

Kérjük minden érintett lakostól, hogy a helyes házszámtáb-

lák és postaládák kihelyezéséről gondoskodni szíveskedje-

nek a jogszabályi kötelezettségüknek megfelelően.  

Figyelem!  

A téli rezsicsökkentésben nem részesültek hivatalos levél 

formájában kaptak tájékoztatást az igénybevétel módjáról. Az 

utalványok 2019. szeptember 30-ig átvehetők a hivatalban, 

kérjük az érintetteket, hogy szíveskedjenek érte mielőbb befá-

radni. Aki nem veszi át határidőben az utalványt, az elesik a 

támogatástól.  

Az utalvány felhasználási határideje: 2019. december 15. 

Falunapi Sakkverseny 

Kunszállás  

2019. szeptember 07-én 

meghívásos egyéni sakk-

verseny került megrende-

zésre Kunszálláson a Falu-

nap keretében iskolás tanu-

lók illetve felnőttek részé-

re.   

A sakkverseny eredményei a következők: 
Felsős lányok 1. Csík Virág, 2. Sárosi Hanna, 3. Besze Barbara  

Felsős fiúk 1. Tóth Marcel, 2. Horváth Benedek, 3. Ficsor Dávid 

Alsós lány 1. Zelei Zoé 

Alsós fiúk 1. Csáki Máté, 2. Bakró Tibor 

Felnőtt lány 1. Gulyás Réka 

Felnőtt fiúk 1. Lantos Pál, 2. Rácz István, 3. Dr. Litavecz Gábor, 3. Faragó Gergő 

Levente 

Különdíjban részesültek 
Ficsor Dávid, Csík Virág, Faragó Gergő Levente, Dr. Litavecz Gábor, Csík József, Faragó 

László 

Köszönetet mondunk a sakkverseny támogatóinak: Kunszállás Község Önkor-

mányzata, P&P, Csík József önkormányzati képviselő. 

A játékvezetői feladatokat Faragó László és Lantos Pál látták el. 

 Lantos Pál sakkoktató 



4. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!  
Kedves Kunszállásiak! 
Így a 2019-es év őszén a ciklus végéhez 
közeledve szeretettel köszöntöm Önö-
ket, akik a mögöttünk hagyott eszten-
dők sikereiben is partnereink voltak, 
abban velünk osztoztak. 
Az első gondolat a köszöneté: Köszö-
nöm az együttműködést, a közös gon-
dolkodást. 
Közösségünk összefogása nélkül nem 
érhette volna el Kunszállás mindazt, 
amit az elmúlt 13 esztendőben megva-
lósított, nem folytathattuk volna a falu 
kiváló szintű megújítását, melynek ki-
tüntető címét ez idáig 
már 2011-ben, majd 
2015-ben újra büsz-
kén birtokolhattuk. 
Természetesen a kö-
zösség alatt nem pusz-
tán civil közösségein-
ket értem, hanem 
Kunszállás tágabb 
egészét, az itt élő és 
elszármazott lakossá-
got, rokonokat, bará-
tokat. Az elért ered-
ményekért, a megva-
lósított tervekért min-
den benne résztvevő 
polgárnak jár a köszö-
net. 
Meggyőződésem, hogy 
az elmúlt évtizedben 
jelentőset lépett előre 
településünk, s így a 
térség példaértékű, iránymutató telepü-
lésévé válhatott. Volt lehetőségünk ki-
alakítani egy gyönyörű vendégházat, 
sétáló utcát, parkot, teret, dísztavat, em-
lékműveket, megszépíteni, kijavítani 
utakat, utcákat, játszóteret. Korszerűsí-
tettünk épületeket, amelyek megújult 
formában őrzik, hirdetik tovább Kun-
szállás történelmi múltját, épített örök-
ségének sokszínűségét. 
Az elmúlt 13 évben kormányzati segít-
séggel valósulhatott meg rengeteg beru-
házás a faluban, melyet ezúton is köszö-
nünk. 
A XXI. század energetikai követelmé-
nyeinek megfelelően korszerűsödtek 
középületeink; a művelődési központ, 
az óvoda és a Könyvtár, valamint az or-
vosi rendelők is, nem utolsó sorban fa-
lusi szinten elsők között elektromos 
autó töltőfejet is telepítettünk. 
 
 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Az élénkülő gazdaságnak köszönhetően 
több vállalkozás bővülésének is részesei 
lehettünk az elmúlt években és ez a fo-
lyamat bizonyosan folytatódik majd az 
M5-ös csomópont megépítését követő-
en is, amelyet már nagyon várunk. 
Számos sportcélú fejlesztés is akadt az 
elmúlt esztendőkben. A futballpályán 
elkészült a lelátó és épült a fiataloknak 
új öltözőszárny, öntözőrendszer, kerítés 
is. Bízom benne, hogy ez a jövőben is 
folytatódik majd! 
Örömömre szolgál az is, hogy a megúju-
ló Kunszállás olyan saját rendezésű 

programokat tudott megvalósítani az 
elmúlt években, amelyekre az ide láto-
gató vendégek jó szívvel gondolnak és 
örömmel jönnek vissza hozzánk. Jóleső 
érzés látni, hogy a helybélieken kívül a 
messziről érkező vendégeink is vissza-
igazolják törekvéseinket. 
Külön köszönet illeti a falu adófizetőit, 
vállalkozásokat, akiknek a befizetett 
adóforintjaiból tudtunk sok-sok önerős 
fejlesztésre, ingatlan vásárlásra, új te-
lekalakításokra is fordítani. 
És ha már köszönet! 
Köszönöm Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselőnknek a sok munkát, mellyel 
hozzájárult a választókerület egyik ék-
szerdobozának, Kunszállásnak fejlődés-
hez! 
Köszönöm valamennyi az önkormány-
zati hivatalban, intézményeinkben és a 
falugazdálkodásban dolgozó kollégának 
a becsületes munkát, mert nélkülük ezt 
a felsorolt sok-sok fejlesztést bizony 
nehéz lett volna elérni! 

Köszönöm az elmúlt 3 ciklus megválasz-
tott képviselő-testület valamennyi tag-
jának értő és megértő áldozatos munká-
ját, Köszönöm családjainknak, hogy mö-
göttünk álltak! 
Külön köszönöm feleségemnek, gyer-
mekeimnek a stabil, szerető, megértő 
biztos hátteret! 
No és természetesen köszönet a sokszor 
nevüket, arcukat sem vállaló kritikusa-
inknak is, hogy nem hagytak elkényel-
mesedni bennünket! 
Tisztelt Kunszállásiak! 
A mögöttünk hagyott időben jutott 
erőnk a jövő tervezésére is: így kijelent-

hetem, hogy egy pénz-
ügyileg továbbra is sta-
bil önkormányzati veze-
téssel 2019 őszétől is 
sikeresen folytatódhat 
majd tovább települé-
sünk megújulása, hiszen 
kész tervekkel várjuk a 
megnyíló forrásokat, a 
folyamatban lévő fej-
lesztéseink mellett, mint 
például a fő utca rehabi-
litációja, óvoda bővítése 
és a hivatal energetikai 
korszerűsítése, bizako-
dó vagyok a Magyar Fa-
lu Programba napokban 
benyújtott számos pá-
lyázatunk sikereivel 
kapcsolatban is. 
Reményeim szerint a 
lakosság előremutató, 

bölcs döntésének köszönhetően fejlődé-
sünk a most záruló önkormányzati cik-
lust követően is töretlenül fog folytatód-
ni, hiszen az őszi önkormányzati válasz-
tás eredménye nagy mértékben megha-
tározza majd Kunszállás jövőjét, az ed-
dig talán példa nélküli fejlődésünk táv-
lati zálogát. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
A fejlődésnek folytatódnia kell és hi-
szem a fejlődés összefogással folytatód-
ni is fog! Ehhez a jövőnket építő munká-
hoz egészségben, szeretetben, barátság-
ban megélt boldog hétköznapokat kívá-
nok minden kunszállási lakosnak! 
 
Jó volt Veletek!   
Jó volt Önökkel, Önökért dolgozni! 
           

                       Tisztelettel: Kovács Imre  

"Elmenni akkor is nehéz, ha az ember 

egyébként akarja a dolgot." John Green 

ELKÖSZÖNÉS! 3 ciklus, avagy 13 év összegzése (2006-2019) 

                       A sok-sok elismerés... mindannyiunk közös sikere 



5. 

Választási tájékoztató a szavazópolgárok részére. 

A szavazás menete 
1.) Igazolja személyazonosságát érvényes személyi igazol-
vánnyal, útlevéllel vagy jogosítvánnyal. És mutassa be lakcím-
kártyáját 
2.) Írja alá a választói névjegyzéket! (Amennyiben Ön nemzeti-
ségi választópolgár, írja alá a nemzetiségi névjegyzéket is.) 
3.) Vegye át az Ön előtt lepecsételt szavazólapokat és a boríté-
kot, majd ezekkel lépjen be egy üres szavazófülkébe. 
4.) Töltse ki a szavazólapokat, majd helyezze bele a borítékba. 
(Amennyiben Ön nemzetiségi választópolgár, a kitöltött fehér 
szavazólapokat a fehér borítékba, a kitöltött zöld szavazólapo-
kat a zöld borítékba helyezze.) 
5.) A borítékot dobja a szavazatgyűjtő urnába. 

Az érvényes szavazat 
Mire figyeljen a szavazólap kitöltésekor? 

A szavazata akkor érvényes, ha szavazólapját tollal tölti ki, 
Figyelmesen olvassa el, legfeljebb hány szavazatot adhat le. 
(Kunszálláson maximum 6 képviselő jelöltre lehet érvénye-
sen szavazni!) 
Szavazata akkor érvényes, ha két egymást metsző vonallal x 
vagy + jellel szavaz. 
Szavazata érvénytelen, ha nem két egymást metsző  
vonalat tesz a körbe! 
Szavazata érvénytelen, ha nem tölti ki a szavazólapját. 
Szavazata érvénytelen, ha a megengedettnél több  
szavazatot ad le. 

Sokan kérdezték: Miért indulok Városföldön polgármesternek? 
A lakosság még nem igazán érzékeli azt a kormányzati szándékot, amely az utóbbi években gyökeresen változtatja meg a kistele-

pülési önkormányzatiság jövőjét. A lényege, hogy a különböző önkormányzati feladatok hatékonyabb ellátásához a kormányzat 

nagyobb feladat ellátási övezetek kiépítésében lesz érdekelt. (Jelzem, joggal!) Nem lesz elég 1-1 település hozzá. Térségi Összefo-

gásra lesz szükség, ahol hatékonyabban szervezhető pl. egy oktatási vagy közművelődési társulás, vagy egy jól működő szociális 

háló, és a többi, és a többi.... Mi ezt már Kunszálláson 2013-óta sikerrel gyakoroljuk a közös önkormányzati hivatal szintjén. Falva-

ink élni akarnak, továbbra is próbálnak önálló döntések mentén lakossági érdekeket képviselni, és lehetőség szerint  

NEM beolvadni 1-1 városi önkormányzati gépezetbe. 

Jól látják, igen nagyot kockáztattam azzal, hogy a biztos székemet feladtam, de úgy éreztem nagyobb léptékben, összefogásban 

kell gondolkodnunk, mert hiszem, a lendületes térségben gondolkodó önkormányzatiságé a jövő.  

Ebben érzek magamban továbbra is erőt, és tapasztalatot.  

Meggyőződésem, hogy hamarosan ez lesz minden kis falusi polgár érdeke! 

Kovács Imre  Kunszállás polgármestere 

Helyi Választási Iroda Vezetőjétől 

JELÖLTEK SORRENDJE 

Kunszállás 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 160. § (1) 

bekezdése szerint a szavazólapon a jelöltek a választási bizottság 

által kisorsolt sorrendben szerepelnek. A jogszabályban foglaltak-

ra tekintettel a Helyi Választási Bizottság 2019. szeptember 9-én 

tartott ülésén kisorsolta a polgármester jelöltek, valamint az ön-

kormányzati képviselő jelöltek szavazólapon elfoglalt sorrendjét, 

mely az alábbiak szerint alakult. 

Polgármester jelöltek 

1. Almási Roland Márk 

2. Kertész Gábor 

Képviselő jelöltek 

1. Kertész Gábor 

2. Tóth István 

3. Kiss Krisztina 

4. Kürtösiné Cseri Márta 

5. Provics Tibor 

6. Bukovszki István 

7. Nagy József 

8. Réczi Ferenc 

9. Kovácsné Hullai Katalin 

10. Somogyi Ibolya 

11. Feledy Károly 

12. Vincze Nándor 

13. Törteli Krisztina 

14. Csík József 

15. Dr. Czabán Edit 

16. Nemes Gábor László 

Heródekné Szász Ágota sk. HVI vezető 

Pályázati Hírek 
Megérkeztek a konyhai eszközök 
A TOP-1.4.1-16-BK1-2017-00021 számú forrásból 
az óvoda felújításának részeként a konyha épülete 
is megújul. A Helyi termékértékesítést szolgáló 
piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése című, VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú 
felhívásra benyújtott pályázatnak köszönhetően 

korszerű eszközök kerültek beszerzésre. Az eszközpark korszerűsítés nagyon 
időszerű volt, új kombipároló, főzőzsámolyok, főzőüst, kombinált tűzhely, hű-
tött pultok, hűtőszekrények, vákumcsomagológép, szeletelőgép és légtechnika  
mellett új főző- és tálalóedények is beszerzésre kerültek. A konyhai dolgozók és 
az étkeztetést igénybevevő gyerekek és fel-
nőttek is nagyon várják, hogy ismét a hely-
ben készült  ételeket fogyaszthassák- 



A Faluház programjai 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állandó  

programjainkat az óvodai csoport  

átköltözése miatt nem tudjuk megtartani! 

Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

Őszi programok 

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK  

szeptember 30 - október 6.  

 

Őszi dekorációk készítése a könyvtárban okt. 04. péntek 

16.00 óra 

 

KIRÁNDULÁS EGERBE MÁV külön vonattal  
2019. október 05-én  

A város nagy történelmi múltjával történelmével, látnivalóival, 

2 órás idegenvezetés keretein belül  ismerkedünk meg! A vo-

nat indulása 6.00 óra  

Érdeklődni a Faluházban Kovácsné Katánál Tel: 70/9530-322 

 

KERTI VIRÁG KVÍZ JÁTÉK gyerekeknek  
okt.18.péntek 16 óra 

 
FALUHÁZI JÁTSZÓTÉR gyerkőcöknek 2019.október 24-

én 10 órakor Várjuk a 0-4 éves korú gyerekeket és szüleiket 

Baba-mama programunkra 

Vendég előadóink: Hatvaniné Fekete Tünde védőnő, Lacziné 

Roszik Ildikó zene terapeuta 

A belépés ingyenes, de regisztációhoz kötött 

 

NAGYCSALÁDOSOK CSALÁDI NAPJA a Faluházban 
Október 19. 17.00 óra Várjuk új nagycsaládosok részvételét, 

jelentkezését Egyesületünkbe! 

 

Jóga oktatás indul októbertől Zsigó István vezetésével, vár-

juk a résztvevők jelentkezését a Faluházban!  

 

A könyvtárban sok új érdekes könyvvel várjuk a gyereke-

ket és felnőtteket egyaránt! 
A programokról részletes felvilágosítás:  

telefonon a 76/587-649 számon  

vagy személyesen a Faluházban  

Szeretettel várjuk a résztvevőket programjainkra! 
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Tájékoztató a fűtési szezonra 

Minden évben több halálesetet okoz a szén-monoxid-mérgezés 
illetve a füstmérgezés, ami pedig megelőzhető a fűtőberendezé-
sek, kémények rendszeres karbantartásával, ellenőriztetésé-
vel, valamint szén-monoxid-érzékelő és füstérzékelő felsze-
relésével. Fontos, hogy az érzékelők működését rendszeresen 
ellenőrizzük, a szükséges karbantartásokat (elemcsere, tisztítás) 
elvégezzük. 
Ma már a hazai háztartások nagyobb részében van szén-
monoxid-érzékelő, a tapasztalatok azt mutatják, hogy ezeken a 
helyeken kevesebben sérülnek meg. Ahhoz, hogy a lakástüzek 
esetében is csökkenteni lehessen a sérülések számát, minél 
több otthonban lenne célszerű füstérzékelőt elhelyezni, hiszen 
egy időben jelző készülék emberéleteket és anyagi javakat 
menthet meg. 
Az alábbi tanácsok figyelembevételével mind a kéménytü-
zek, mind a szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek: 
   
A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és karbantartását bízzák 
szakemberre, a házilag barkácsolt berendezések életveszélye-
sek lehetnek. 

 
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés 

nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem balesetekhez is vezethet. 
A családi házakba a kéményseprő nem megy automatikusan, az állampolgár által foglalt időpontban 

végzi el az ingyenes ellenőrzést és tisztítást. A http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
ugyfelszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki a telefonos ügyintézést választja, 
hívja a 1818-as telefonszámot, majd a 9-es és az 1-es nyomógomb benyomásával eléri a 
kéményseprőipari ügyfélszolgálatot. 

A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzésé-
ről. Az új, jól szigetelő ajtókba és ablakokba szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor 
alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja a szoba levegőjét az égéshez, és nem bizto-
sított a levegő-utánpótlás. 

Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minősé-
gű szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem megfelelő érzékelők életveszélyesek, mert ha-
mis biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos, hogy időben jeleznek. 

 
 

Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott, festett vagy nedves fával, mert 
ezek amellett, hogy mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a kémény-
ben a kátrány és a korom lerakódását. Az ilyen lerakódások miatt leszűkül 
a kémény belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba. 

Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt, annyi korom és kátrány 
rakódik le a kéményben és a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag hasz-
nálata esetén egy teljes fűtési szezonban. 

A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és kátrányréteg a fűtés 
hatására izzani kezd és akár meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezet-
het. Minden ötödik lakástűz a kéményben keletkezik. 

Az alábbi linken található érzékelők megbuktak az ellenőrzéseken, ne hasz-
nálja őket! http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/

Nem_megfelelo_CO-erzekelok_20170803.pdf 

Az alábbi linken található érzékelők megfelelő biztonságot nyújtanak: http://
www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/piacfelugyelet/Megfelelo_CO-
erzekelok_20170803.pdf 
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Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy a zöldjárat leg-

közelebb október 18–án biztosít lehető-

séget a háztartási zöldhulladék elszállí-

tására. A biológiailag lebomló zöldhul-

ladékos zsákok —háztartásonként, ha-

vonta 4 db— a Hivatalban átvehetők.  

Kunszállási Hírek – Közéleti havilap  Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata  

Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester Szerkesztőség: 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. 

Nyomdai munkák: Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás Következő lapzárta: 2019. október 25. 

E-mail: hivatal@kunszallas.hu Készült 800 példányban. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 
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A házhoz menő lomtalanítás céljából  

a 06 20 246 3223 számon lehetséges az időpont-

egyeztetés. A szolgáltatást a szerződéssel rendel-

kező lakosok évi 2 alkalommal díjmentesen kér-

hetik a szolgáltatótól. A gazdaságosság és a haté-

konyság érdekében  javasoljuk, hogy akár több ház-

tartás összefogásával végezzék a lomtalanítást. 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Központ: ......................... 06 76 587 621 
Fax: ................................. 06 76 587 622 
e-mail: ..................... info@kunszallas.hu 
Mellékek: 
Polgármester ....................................... 7 
Jegyző ................................................. 5 
Titkárság, igazgatás  ........................... 6 
Pénzügy  .............................................. 1 
Anyakönyv  .......................................... 2 
Járási ügysegéd (hétfő délutánonként) 3 
Adóügy, szociális ügyek ...................... 4 
Gyermekjólét ................ 06 20 626 5550 
Kovács Imre polgármester 

06 70 380 2265 
Balogh Attila alpolgármester 

06 70 457 4843 
OKTATÁS MŰVELŐDÉS 

Tóth Pál Általános Iskola  
06 76 587 635 

Mosolyvár Óvoda   06 76 587 650 
Könyvtár, Faluház  06 76 587 649 

 

EGÉSZSÉGÜGY 
Orvosi rendelő 06 76 580 500 
Dr. Kasza Beáta háziorvos 

06 20 282 5322, www.fut-kamed.hu 
Dr. Czabán Edit fogszakorvos 
 06 30 418 2833 
Szekeresné Szabó Mária védőnő 
  06 70 337 1089 
Gyógyszertár 06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat 
 06 70 339 2235 
Betegszállítás 06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza  104 
Orvosi ügyelet Kkfháza  16.00– 08.00 

06 76 403 104 

Tűzoltóság 112,  06 76 461 605 
Rendőrség 112,  06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté 

06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség 

06 20 9 790 790 
Csányi György falugazdász  
 06 30 288 1880 

SZOLGÁLTATÓK 
NKM Áramszolgáltató  
Ügyfélszolgálat 06 62 565 600 
Hibabejelentés: 06 62 565 881 
NKM Földgázszolgáltató:  
Ügyfélszolgálat 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése06 80 440-141 
BÁCSVÍZ Zrt.  
Ügyfélszolgálat 06 76 466 622 
Hibabejelentés 06 80 200 423 
FBH NP Hulladékszállítás 
 06 30 473 5340 
Házhoz menő LOMTALANÍTÁS 
  06 20 246 3223 
Könnycsepp Temetkezési Kft. 
 06 70 581 9158 
3lan internet  06 76 580 580 
PR Telecom 1231 
Posta  06 76 587 600 
Busz forgalmi iroda (Dakk Zrt) 
Kiskunfélegyháza 06 76 462-350 
Kecskemét 06 76 321-777 
MÁV Kiskunfélegyháza 06 76 461 460 

KÖRNYEZETVÉDELMI FELHÍVÁS 

Iskolánkban folyamatosan, egész évben gyűjtjük a használt PET 

palackokat, lemerült szárazelemeket. A műanyag palackokat 

lehetőleg laposra taposva gyűjtsék, így kisebb helyet foglal, s 

könnyebb szállítani. Kérünk minden gyereket, szülőt, a falu la-

kosait, hogy az ilyen típusú hulladékot ne dobják a hulladék-

gyűjtő konténerbe, hanem hozzák, vagy küldjék be iskolánkba! 

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segítség ta-

nulóinkat a szelektív gyűjtésben! Előre is kö-

szönjük támogatásukat! Török Jánoska beteg, 

sérült gyermek megsegítésére műanyagkupa-

kokat gyűjtünk.  Diákönkormányzat 

60 éves osztálytalálkozó 
1959-ben végeztük el Kunszálláson az általános 
iskolát. Most 2019-ben megünnepeltük 95 éves 
Faragó tanár bácsinkkal az évfordulót Sajnos a 
18 diákból már csak 8-an maradtunk. Az el-
hunytakért a padjukban gyertya égett, így em-
lékeztünk rájuk.  
Nagyon örültünk egymásnak és szeretnénk 
még találkozni, ez már nem rajtunk múlik.  
Isten áldjon Benneteket Osztálytársak. 
Kunszállás, 2019. 09. 22.  

Badacsonyi Józsefné (Dávid Rozália) 

https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnycsepp+temetkez%C3%A9si+kft&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

