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800 példányban

kunszállási
Június 4-én emlékezünk meg a magyar 
történelem legnagyobb tragédiájáról, a 
trianoni békeszerződés századik évfordu-
lójáról. Az első világháborút lezáró béke-
diktátum értelmében Magyarország el-
vesztette területének valamivel több mint 
kétharmadát, lakossága 18.2 millióról  
7.6 millióra csökkent. Országrészeket sza-
kítottak szét, melyek korábban organikus 
egységet képeztek. Népcsoportokat, csa-
ládokat választottak el hosszú időre, a fel-

foghatatlan méretű gazdasági veszteségek-
ről már nem is beszélve, hiszen iparának 
38, nemzeti jövedelmének 67 százalékát 
veszítette el. Ehhez fogható országcson-
kításra aligha találunk példát a világtörté-
nelemben, s nekünk, magyaroknak olyan 
mély sebeket okozott mindez, amelyek ge-
nerációk múlva sem gyógyultak be. 

Mi vezetett ide? Az okokat sokan kutatták 
és kutatják ma is. A kérdés rendkívül ösz-
szetett és nincsenek egzakt válaszok sem 
egyetemes igazságok. Azonban tény – 
még ha nem is ismerik el- , hogy a győztes 
nyugati hatalmak érdeke és szándéka az 
ország feldarabolásával az volt, hogy eb-
ben a térségben ne maradjon fenn olyan 

hatalom, olyan erőközpont, amely hosszú 
távon ellensúlyt tudna képezni hatalmi tö-
rekvéseiket és érdekeiket illetően. Hiszen 
a történelmi tapasztalatok birtokában 
tisztában voltak azzal, hogy aki a Kárpát 
medencét uralja, az Közép-Európát uralja. 
A határok meghúzásával  biztosították az 
etnikai konfliktusokat hosszú évtizedekre, 
évszázadokra. Mindezek következményeit 
a mai napig tapasztaljuk, elég csak székely 
testvéreinkre gondolni…

Mi Trianon üzenete számunkra a jelen-
ben? A mondás szerint, aki a múltat nem 
ismeri, az nem értheti a jelent és a jövőt 
sem tudja tervezni. Itt élünk a Kárpát- 
medencében több mint ezer éve. Népünk, 
nemzetünk hosszú távú megmaradásának 
záloga hogy megértsük a történelmi folya-
matokat és tanuljunk belőlük. Hiába cson-
kították meg az országot, a megmaradt 
„kis” Magyarországgal együtt megmaradt 
az azt valamikor létrehozó életerő. A má-
sodik világháború és az egymást váltó 
különféle „izmusokkal” átitatott politikai 
rendszerek számtalanszor traumatizálták 
a magyar társadalmat. Határon innen és 
túl sok mindent kellett átélni és sokszor 
kellett újrakezdeni az életet gyakorlatilag 

a semmiből, jól tudjuk ezt a dédnagyszü-
leink, nagyszüleink elbeszéléseiből. Azon-
ban a sok nehézség  létrehozott a magyar 
néplélekben egy olyan kódolt ellenállást és 
vele együtt egy egészséges védekezőképes-
séget az ideológiákkal szemben ami ké-
pessé tesz minket arra hogy akár a jelen-
ben akár a jövőben megfelelő válaszokat 
adjuk a  ránk váró kihívásokra.

Trianon nagyon fontos tanulsága az, hogy 
a múltat nem lehet megoldatlanul lezárni,  
a  történelem ugyanis még nem szolgálta-
tott igazságot ennek az országnak. 

Végezetül álljon itt gróf Apponyi Albert 
híres védőbeszédéből egy mondat melyet 
Párizsban mondott el 1920. január 16-án: 

„Önök most megásták Magyarország sír-
ját, de Magyarország ott lesz a temetésén 
mindazon országoknak, akik most megás-
ták itt Magyarország sírját!”

Almási Roland Márk, polgármester

trianon 100

megemlékezés  
kunszálláson

2020. június 4-én este 7 órakor templo-
munkban Ünnepi Szentmisével, majd 
fél 8-kor Radnai téren található Triano-
ni emlékműnél rövid koszorúzással em-
lékezünk 100 évvel ezelőtt történtekre.

Ezt követően közösen vonulunk át 
gyertyákkal a piactérre, ahol 20:20-kor 
– csatlakozva a Kárpátaljai Magyar 
Cserkészszövetség kezdeményezéséhez 
közösen meggyújtjuk az összetartozás 
tüzét. a kezdeményezés célja, hogy 
1000 településen tábortűz égjen min-
denütt világon, ahol magyarok élnek, 
kifejezve az összetartozásukat hatá-
ron innen és túl.

Mindenkit szeretettel várunk.

Almási Roland Márk, polgármester



polgármesteri tájékoztató

tisztelt kunszállási lakosok!
Bizonyára sokan tudják: a Kunszállási 
Polgárőr Egyesület vezetősége márci-
usban megújult. Lehetőséget szeret-
nénk nyújtani új belépőknek illetve 
a már a polgárőrségből kilépett régi 
tagjainknak, hogy az egyesületünket 
erősítve ismét közösen dolgozzunk 
mindennapjaink biztonságáért. Min-
den nap a kunszállási polgárokért 
dolgozunk -szabadidőnket nem kí-
mélve- tartjuk magunkat önként 
vállalt feladatunkhoz. A koronavírus 
többletfeladatokat is rótt ránk. Ebben 
az időszakban a nagyon sok karita-
tív jellegű feladatot is elláttunk, amit 
örömmel végeztünk: étel kihordás, a 
Tisztelendő Úr kísérése nagypénte-
ken, vagy a Bács-Kiskun Megyei Kor-
mányhivatal Népegészségügyi Osztá-
lya munkájának segítése. 

Közbiztonsággal kapcsolatban gyak-
ran előforduló probléma a gyanútlan 
háztulajdonosok részéről, hogy olyan 
személyek jelennek meg a háznál, 
akik valamilyen indokkal be akarnak 

jutni az ingatlanba (felderítés mi-
att, rablási céllal) és nem szeretnék, 
vagy nem akarják igazolni magukat.  
A mai világban már nincsenek javí-
tási munkák előzetes egyeztetés nél-
kül, vagy nem megy ki az értékbecslő 
megbeszélés nélkül, de a NKM Zrt. 
is értesítik a fogyasztóikat a várható 
mérőóra leolvasásról akár telefonon, 
akár levél formájában. Ha mégis 
megjelenik Önöknél ilyen indokkal 
valaki, akkor kérem, hogy legyenek 
óvatosak! Kérjék meg őket, hogy iga-
zolják magukat, írják fel a gépjármű 
forgalmi rendszámát és jegyezzék fel 
a pontos időt! Kérem Önöket, ha ilyet 
tapasztalnak, bátran hívják a Kun-
szállási Polgárőrség telefonszámát:  
+36/20/9-790-790.

A polgárőrség minden nap a kunszál-
lási lakosok közbiztonsága érdekében 
dolgozik, hiszen ez a közös érdekünk. 
Keressenek bennünket bizalommal.

Nemes Gábor +36/70/701-7447  
Provics Tibor +36/20/476-6119

tájékoztató a fúrt kutak vízjogi 
fennmaradási engedélyezési eljárásáról
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi 
LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.), 
valamint a vízgazdálkodási hatósági 
jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. 
(V.22.) Korm. rendelet alapján a vízjo-
gi létesítési engedély nélkül megépített 
kutakra (vízilétesítményekre) az építte-
tőnek vízjogi fennmaradási engedélyt 
kell kérnie.
A Kormányrendelet értelmében a jegy-
ző engedélye szükséges kút létesítéséhez, 
üzemeltetéséhez, fennmaradásához és 
megszüntetéséhez. Speciális esetben 
nem a jegyző, hanem a területileg ille-
tékes katasztrófavédelmi igazgatóság 
hatáskörébe tartozik a kút fennmaradási 
engedélyezési eljárása. 
A fennmaradási engedélyezési eljárás 
kiterjed valamennyi engedély nélkül lé-
tesített ásott, vert és fúrt kútra.
Amennyiben a kút ivóvízigény kielé-
gítésére szolgál, úgy szakhatóságként 
be kell vonni a Bács-Kiskun Megyei 
Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hi-
vatal Népegészségügyi Osztályát (to-
vábbiakban: népegészségügyi szakha-
tóság). A szakhatóság az eljárása során 
kérelmezőt akkreditált laboratóriumi 
vízmintavételre kötelezi és megfelelő 
vízminőség esetén szakhatósági hoz-
zájárulást ad. Amennyiben az ingat-
lanon vezetékes ivóvíz van, és a kút 
kizárólag pl. nem gazdasági célú locso-

lásra, vagy állatok itatására szolgál, ak-
kor nem szükséges a népegészségügyi 
szakhatóság bevonása.

Mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő vagy üze-
meltető, aki  a vízjogi fennmaradási en-
gedélyezési eljárást 2023. december 31. 
napjáig kérelmezi.

A törvény alapján a vízhasználónak 
nem kell vízkészletjárulékot fizetnie 
a vízjogi engedélyenként évi 500 m3-t 
meg nem haladó vízmennyiség után.

Amennyiben az engedély nélkül meg-
valósított vízkivételt biztosító víziléte-
sítmény vízgazdálkodási, környezet-, 
vagy természetvédelmi szempontból 
káros és az átalakítással sem szüntet-
hető meg, úgy a vízjogi fennmaradási 
engedély kiadására irányuló kérelmet 
el kell utasítani, és az építtetőt a létesít-
mény megszüntetésére (elbontására) 
kell kötelezni.

Az eljárás megindításához szükséges 
kérelem, nyilatkozat és a részletes tájé-
koztató átvehető az önkormányzati hi-
vatalban és letölthető a honlapunkról. 

A felszín alatti vízkivételt segítő vízi-
létesítmények engedélyezési eljárása 
mentes a díj- és illetékfizetési kötele-
zettség alól.

Heródekné Szász Ágota jegyző

bővült a védőnői eszközkészlet
Tavaly november óta Bartáné Péter-Szabó Anna sze-
mélyében új védőnő dolgozik Kunszálláson. Nagyon 
örültünk érkezésének, úgy gondolom sikeresen átvette 
az előző védőnő helyét és feladatait. Anna jelezte felénk 
januárban, hogy áttekintette a rendelkezésre álló eszkö-
zöket és azt tapasztalta, hogy némely berendezés nem 
működik megbízhatóan és bizonyos létfontosságú eszkö-
zök hiányoznak is. Ezen tárgyi eszközök  megléte a kis-
mamák, kisgyermekek napi szintű ellátáshoz nélkülözhe-
tetlen, így beszerzésük szükségessége nem volt kérdés.  Ez 
a kiadás nem volt tervezve az idei költségvetésben,  ezért 
még februárban azt a megoldást találtuk, hogy a 2018. de-
cemberi jótékonysági gálaest elkülönített bevételét nem a 
Radnai térre tervezett szökőkút megépítésére fordítjuk, 
hanem ezekre az egyébként fontos és nélkülözhetetlen 
készülékekre. Megrendeltük őket, azonban a vírus miatt 
kialakult helyzetben mostanra érkeztek meg.

Az eszközökön kívül beszerzésre kerül egy speciális karto-
tékszekrény is a nyilvántartások tárolásához, ennek gyár-
tása és beszerzése jelenleg folyamatban van.

A beszerzés összértéke meghaladja az ötszázezer forintot. 
Nagyon örülünk, hogy sikerült mindezt megvalósítanunk, 
a pénzt egy jó és nemes cél érdekében fordítottuk más cél-
ra. A születésszám rendkívül örvendetesen alakul telepü-
lésünkön és kiemelten fontosnak tartjuk a gyermeket vál-
laló családok ilyen módon való támogatását is. 

Almási Roland Márk, polgármester

•	Egy darab digitális láz-
mérő, mely egyrészt a je-
lenlegi koronavírus miatti 
helyzet miatt, másrészt a 
napi szintű ellátáshoz is el-
engedhetetlen.

•	Egy darab vérnyomásmérő 
kifejezetten gyermekek ré-
szére, szintén napi haszná-
lathoz szükséges.

•	Egy darab hallásvizsgáló ké-
szülék, mely a gyerekek stá-
tuszvizsgálatainak elkészíté-
séhez szükséges egészen 14 
éves korig.

•	Egy darab magzati szív-
hang hallgató készülék, 
mely a várandós kisma-
mák vizsgálataihoz kell.

ÍGy KERÜLT BESZERZéSRE:

polgárőrség
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kunszállási gyermekekért alapítvány

kunszállási gyermekekért 
alapítvány

(6115 kunszállás, kossuth u. 12.)
adószáma: 18349836-1-03

közleménye
Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik a 
2017. évi fizetendő SZJA 1%-át alapítványunk 
támogatására rendelték.

A NAV által 2018-ban átutalt 396.000 Ft-ot az 
alábbiak szerint használtuk fel 132 E Ft-ot az óvo-
dások színházbérletének vásárlására, 144 E Ft-ot 
az iskolások kirándulási költségeinek csökkenté-
sére, 11 E Ft-ot iskolai színházlátogatás támogatá-
sára és 108 E Ft-ot a nyári tábor segítésére fordí-
tottuk 2019-ben az alapító okirat szerint.

Bízunk benne, hogy segítő pártfogásukra to-
vábbra is számíthatnak a kunszállási gyermekek. 
Tisztelettel kérjük, hogy a jövőben is támogassák 
közhasznú alapítványunk tevékenységét.

Köszönettel és tisztelettel:  
az alapítvány kuratóriuma

iskolai hírek

az iskolai beiratkozásról
A tankötelesek beiratkozása két szakaszban 
(2020. április 06-24. és 2020. április 28-május 
15.) zajlott. Az első évfolyamba 15 tanuló került 
felvételre. Az óvodában 7 tanköteles korú gyer-
mek marad, további 1 év óvodai nevelés céljá-
ból. Beiratkozáskor az összes gyermek szülei 
a hit-és erkölcstan oktatását választották. Tárt 
kapukkal, családias légkörrel és nyitott szívvel 
várjuk őket a tanévkezdéskor.

Ádámné Vereb Annamária igazgató

A Curie Környezetvédelmi Emlékver-
seny területi döntőjébe 8 csapattal jutot-
tunk be (4-8. évfolyamosok). A verseny 
októberben indult. A levelezős fordulók 
kitűnő megoldása után minden csapatot 
behívtak a döntőbe, amelyet Szentesen 
rendeztek meg 2020. február 22-én.

A gyerekek kitartó munkája meghozta 
eredményét, minden csapat kiválóan 
helyt állt. Az 5-6. évfolyamosok között 
a szabó alexandra, szécsényi anna-
bella, tóth Csenge alkotta csapat min-
denkit maga mögé utasított az 1. helyet 
megszerezve, így az országos döntőbe 
jutottak.

A 7-8. évfolyamon gyöngyösi Fanni, 
szekeres dorina, vincze nádja csapata 
is a dobogó legmagasabb fokára állha-
tott, így kivívták az országos döntőben 
való szereplés jogát.

Fischer péter, makány Nóra csapata 3. 
helyen végzett, még csökkent létszám-
mal is kiváló eredményt értek el. A többi 
csapat is az 5. és 6. helyeken végzett (Fel-
készítők: Ádámné Vereb Annamária és 
Szabó Hajnalka).

A Zrínyi Ilona Matematikaversenyre  
9 tanuló nevezett. A megyei döntőn 
mali levente 3. osztályos diák a 29. 
helyen végzett, ezzel iskolánk legsikere-
sebb tanulója lett (Felkészítő: Dudásné 
Ambrus Elvíra).

A TITOK német nyelvi levelezős verse-

nyen 3 csapatunk indult. Közülük leg-
eredményesebben a kiss Henrietta és 
makány nóra alkotta csapat szerepelt 
(Felkészítő: Veresné Szabó Krisztina).

A Mozaik Kiadó tanulmányi versenyé-
re 16 tanulónk nevezett be, különböző 
tantárgyakból. A havonta megjelenő 
internetes fordulók megoldása után 
8-an bejutottak az országos döntőbe. 
elekes antónia 7. osztályos tanulók 
90 induló közül kerültek a döntőbe ké-
mia tantárgyból, ahol 1. helyezést ért 
el. szekeres dorina 8. osztályos tanuló 
73 kémiaversenyző között a 7. helyen 
végzett. dányi enikő és pintér stel-
la 8. osztályosok biológia tantárgyból 
153 induló között álltak helyt. Stella az 
1. helyen zárta a versenyt, míg Enikő a 
6. helyen végzett. (felkészítő: Ádámné 
Vereb Annamária). Hegedűs leven-
te és vincze szonja 6. osztályosok 98 
versenyző között a 4. helyet szerezték 
meg német nyelv tantárgyból (Felké-
szítő: Veresné Szabó Krisztina). elekes 
antónia a kémia mellett német nyelv-
ből is jeleskedett, 58 versenyző között a  
4. helyen végzett. mészáros zsuzsanna 
7. osztályos tanuló magyar nyelv tan-
tárgyból 116 induló közül a 6. helyezést 
érte el (felkészítő: Szabó László).

Büszkék lehetünk a kunszállási gyere-
kek teljesítményére. Gratulálok a ver-
senyzőknek és felkészítőiknek is! A jú-
niusi lapszámban beszámolunk további 
sikereinkről.

tanulóink sikerei  
országos tanulmányi versenyeken

A  215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet le-
hetőséget biztosít az óvodák  számára a 
veszélyhelyzet előtti szokásos rend szerinti 
működés visszaállítására.  A Kunszállási 
Mosolyvár Óvoda is kinyitott, 2020. május 
25-től a megszokottak szerint működik a 
Faluházban. A  gyermekeket az  óvodai ne-
velésben, ellátásban való részvétel jogsza-
bályi kritériumainak megfelelően, további 
feltételek előírása nélkül fogadjuk.

Többen érdeklődtek a félbe maradt fakulta-
tív tevékenységek felől: a furulya, néptánc, 
hittan stb. az új tanévben fog csak folyta-

tódni. Akik nagycsoportosok és iskolába 
mennek, azoknak a gyerekeknek szándé-
komban áll a következő évben is biztosítani 
a zeneoktatást, szeretném, ha visszajárhat-
nának zeneórákra az óvodába. 

Az óvodai ballagás és tanévzáró műsor 
szervezése folyamatban van, a részletek 
pontosítását követően közvetlenül tájékoz-
tatjuk a szülőket. 

A legfontosabb számunkra a gyermekek 
és természetesen a felnőttek egészségének 
megóvása, biztonsága. 

2020. 06. 16-tól óvodánkban a korábbi évek 
gyakorlatának megfelelően nyári óvodai 
ellátást és gyermekfelügyeletet biztosítunk 
minden gyermeknek, akinek szülei ezt 
igénylik és ezt  jelezték az óvónők felé.

a mosolyvár Óvoda híreióvodai hírek

A Kunszállási Mosolyvár Óvoda 
házirendje kiegészítésre került, a ki-
egészítő szabályzatot az eredeti hatá-
lyos házirend mellé mindenki számá-
ra elérhető helyre helyeztük el. 

Gellért Emőke Anna óvodavezető
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Örömmel értesítem Önöket, hogy a te-
lepülésünk eddigi legnagyobb értékű 
beruházásának - az óvoda komplex fel-
újításának - a végére értünk.

A felújítást és bővítést az előző polgár-
mester, Kovács Imre Úr és képviselő tes-
tülete terveztette, pályázta és indította el. 

A projektet kb. 30-40%-os készültség-
nél vettem át. Tavaly novemberi ígére-
temhez híven, a módosított határidőre 
az építkezés befejeződött, április 30-án 
a műszaki átadás-átvétel megtörtént.  
A tűzjelző rendszer engedélyezése és ki-
vitelezése még folyamatban van, ezt kö-
vetően tudjuk intézni a végleges haszná-
latbavételi engedélyt, melyet reményeink 
szerint július elején meg is kaphatunk. 
Jelenleg az udvaron az építkezést köve-

tő tereprendezés, kerítésépítés és kert 
kialakítás van folyamatban. A követke-
ző hetekben pedig a belső berendezésre 
kerül sor. A szeptemberi évkezdésre az 
óvoda készen fog állni!

Kunszállás a beruházás megvalósítá-
sához a Területi és Települési Operatív 
Programból 110 millió Forintot nyert, 
amit további önerővel egészítettünk ki. 
A projekt teljes összege mintegy 163 mil-
lió Forint.

Nehéz hónapok állnak mögöttünk, de 
azt gondolom, hogy a végeredmény 
mindannyiunkat kárpótol! Néhány hó-
nap múlva a ma még üres csoportszo-
bák és folyosók gyermekkacajtól lesznek 
hangosak...

Almási Roland Márk, polgármester

kedves kunszállásiak!

Köszönjük Szikoráné Gyöngyinek  
a virágpalántákat!

polgármesteri tájékoztató
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egyházi hírek

E hónap különös mindannyiunk számára 
már az első napjától kezdve, hiszen szabad-
ságunk korlátozva van a mindennapi életben 
is és a vallásgyakorlatban is. 

S mégis meg tudjuk találni a csodát, a szép-
séget, a világban, az egy házban és az egy-
házban is. Az Úr szava nem szűnt meg, és a 
mi imáink sem. Ezért is különös ez a hónap, 
mert Szűz Mária hónapja, az édesanyák hó-
napja. Az alkotás és a művészet hónapjának 
is nevezhetnénk. Mint amikor a világ kezde-
tén Isten mindent megteremtett, minden nö-
vényre és állatra azt mondta, hogy jó. Egye-
dül az emberre nem mondta, de mi mégis 
tudunk jók lenni. Rajtunk múlik, ahogy Néri 
Szent Fülöp a Legyetek jók, ha tudtok c. 

filmben is elhangzik. Hittanos diákjaimnak 
mikor a szent életét tanítottam így szoktam 
mondani: „Legyetek  jók, ha tudtok, mert 
tudtok jók lenni.” Játék a szavakkal, mint 
ahogy a szivárvány és Mária is beragyog-
ja ezt a hónapot. Vagy, ahogy Szenes Iván 
megénekelte: „Különös éjszaka volt, csak 
miénk a sziget, a sétányon senki se járt. Va-
lahol lágy zene szólt, mi csak néztük a vizet 
és mindkettőnk egy szóra várt.” Mi is a Lo-
rettói litániában lágy hangon megénekeljük 
Máriát. Csokorba szedjük, mint a virágot 
mely a réten csak most nyílik.  Ahogy egy 
anya is ékeskedik a hajnali fényben tükör-
be nézve. Csodáljuk, mert Üdvözítőnk any-
ja, mert nekünk gyermekeinek is anyánk.  

Fiát is ellátta tanácsokkal, bennünket is épp 
ilyen módon szeret és nevel édesanyánk. 
Sok a közös az anyákban Mária által. 

 Örömet és vigaszt nyújt ebben az időszak-
ban is, mert bizonyítja, hogy minden jót 
tőle remélhetünk. Könyörög és közbenjár 
értünk. Mi, akik hozzá fohászkodunk. Ezért 
is kérjük szüntelen, hogy nyújtsa segítő 
jobbját életünk minden órájában, példáját 
kövessük. 

Így kívánok minden családanyának, sok ke-
gyelmet és türelmet, hogy Szűz Mária anyai 
szívével öleljék férjüket, gyermekeiket szí-
vükre Isten szeretete által.

Dr. Juhos Imre, plébános

különös május

„szeretet angyala”
kunszállási és Fülöpjakabi 

kalkuttai szent teréz 
karitász csoport

karitász csoport hírei

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni az 
elmúlt havi tevékenységünkről. Tartós 
élelmiszergyűjtés lett meghirdetve a Kun-
szállási és a Fülöpjakabi templomokban.
Összesen 107 kg élelmiszer adomány 
gyűlt össze, melyből 13 csomag készült. 
A Karitász csoport a nélkülözők részére a 
Húsvét utáni időszakban osztotta ki a fel-
ajánlásokat. A Karitász kasszából 6.370 Ft 
értékben egyéb élelmiszer vásárlásával, to-
vábbá 22.565 Ft értékű csekk befizetésével 
tudtunk segíteni nehéz anyagi helyzetben 
lévő embertársainknak.

„Önökkel, Másokért.”

Összeállította,  
Dr. Juhos Imre Plébános Úr megbízásából: 

Szijártó Etelka és Juhász Andrea

kedves olvasóink!
Május 10-től elindította könyvtárunk a könyvek házhoz szállítá-
sát, könyvtárközi kölcsönzésre is lehetőség nyílik a Katona József 
könyvtárból! 

Biztonságos szállítással érkeznek a könyvek az Olvasóink szá-
mára, csak a polcról leemelt, "pihentetett" könyveket visszük ki, 
keddi és csütörtöki napokon. Könyvek visszavétele esetén az elő-
készített, csomagolt könyveket vesszük vissza.

Amennyiben olvasóink szeretnének könyveket kölcsönözni, kér-
jük jelezzék telefonon: 06/76-587-649, e-mail: kunszallas.konyv-
tar@gmail.com címen. 

Kérjük olvasóinkat, hogy megrendeléskor adják meg név, cím és 
telefonszámukat is!

Kérjük, hogy a lejárt kölcsönzött könyveket mielőbb legyenek 
szívesek visszaküldeni!

Könyvtár dolgozói

hához  
megy a 
könyv

MegHívó
Nagycsaládosok Kunszállási Egyesület
6115 Kunszállás, Dózsa Gy. u. 24.
Adószám: 18358975-1-03
Számlaszám: 11732071-20052281-00000000

tárgy:  
Meghívó, az egyesület  
tisztújító közgyűlésére.

a közgyŰlés ideje:  
2020. június 05. 18.00 óra.

Helye:  
kunszállás, petőfi Faluház

Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok a határozatképességhez szükséges 
számban nem jelentek meg, a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az 
előzőtől számított 1 (egy) órán belül kell és lehet megtartani. A megismételt közgyűlés 
az eredeti meghívóban szereplő napirendi pontok vonatkozásában, a megjelentek szá-
mára tekintet nélkül határozatképes lesz!

várjuk új nagycsaládosok részvételét, jelentkezését egyesületünkbe!

napirendje:  
1.)  Beszámoló a 2019-es pénzügyi évről,
2.)  Tervek 2020-ra, Új tagok toborzása
3.)  Új elnök, pénztáros,  
 bizottsági tisztségek választása
4.)  20 évesek vagyunk! Egy kicsi visszatekintés

Kunszállás, 2020-04-04. 
Kovácsné Hullai Katalin elnök
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 önkormányzati Hivatal 
Központ ................................................... 06 76 587 621/ 

e-mail: info@kunszallas.hu 
Mellékek: Polgármester ..........................  06 76 587 621/7
 Jegyző ....................................... 06 76 587 621/5 
 Titkárság, igazgatás  ............... 06 76 587 621/6 
 Pénzügy ................................... 06 76 587 621/1 
 Anyakönyv .............................. 06 76 587 621/2 
 Járási ügysegéd (hétfő du.) .....06 76 587 621/3 
 Adóügy, szociális ügyek  ........ 06 76 587 621/4 
 Gyermekjólét ............................ 06 20 626 5550 
almási roland márk polgármester .....06 20 981 8636 
tóth istván alpolgármester ...................06 30 828 6647

 közérdekŰ és segélyHívÓk 
Tűzoltóság ...........................................112,  06 76 461 605 
Rendőrség ...........................................112,  06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté ....................... 06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség ............................. 06 20 9790 790 
Csányi György falugazdász ..................... 06 30 288 1880 

 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 
Bartáné Péter-Szabó Anna védőnő .......06 70 337 1089 
Gyógyszertár .............................................06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat-Eszik Róbert ...06 70 339 2235 
Betegszállítás-Nagy József .....................06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza ........................................ 104 
Orvosi ügyelet Kiskunfélegyháza ...........06 76 403 104 

 szolgáltatÓk 
nkm áramszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .........................................06 62 565 600 
Hibabejelentés  .........................................06 62 565 881 

nkm Földgázszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .......................... 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése  .........................06 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 
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

Fontos teleFonszámok

kunszállási Hírek  KÖZéLETI HAVILAP  

Hirdetés

TiszTelT Vásárlóink ÖrÖmmel érTesíTjük 
ÖnÖkeT, hogy mosTanTól megújulT

 benzinkúTon leheTőség Van 
 bankkártyás fizetésre!

Cs&F kft.

elektronikai HulladékgyŰjtést szervezünk 
az iskola udvarán 2020. június 23-24-én. Ezeken a napo-
kon 8:00-16:00 óra között rakhatják le a tanulók, szülők és 
a község lakói a feleslegessé vált elektromos berendezéseket 
(háztartási kisgépek, hűtő- és fagyasztószekrények televíziók, 
számítástechnikai eszközök stb).

környezetvédelmi FelHívás

Köszönet!
A neve elhallgatását kérő jólelkű adományozó jóvoltából 
a Ritamin ABC dolgozói 20 db 2500 Ft-os értékű élel-
miszer csomagot készítettek és juttattak el egyedül élő 
kisnyugdíjasok részére. 

Kiadja:  
kunszállás község Önkormányzata

Felelős kiadó:  
Almási roland Márk polgármester 

Szerkesztőség:  
6115 kunszállás, dózsa György utca 24. 

Nyomdai munkák:  
Önkormányzat gyorsnyomda, kunszállás 

következő lapzárta:  
2020. május 20.

E-mail: hivatal@kunszallas.hu 

készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

„ Amíg időnk van, tegyük oda a vállunkat a  
       másik ember keresztje alá, ami alatt roskadozik! ”


