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Tisztában vagyok vele, hogy a koronavírus 
helyzet kapcsán nagyon megoszlanak a vé-
lemények és hogy mindenhonnan zúdul 
ránk a valós és részben vagy teljesen valót-
lan információk tömkelege.  Ember legyen 
a talpán, aki ebben a helyzetben eligazodik! 
Nem tisztem  ’’igazságot’’ hirdetni, sem a 
saját véleményemet, felfogásomat másra 
erőltetni. Úgy vélem nagyon sok itt még a 
kérdőjel, szakemberek sem értenek egyet 
sok kérdésben.  Csupán néhány gondolatot 
szeretnék megosztani Önökkel. 

Aki figyelte az elmúlt hetek híradásait a 
koronavírussal kapcsolatban, az láthatja,  
hogy az őszre ’’várt’’ második hullám már 
javában tart. Tapasztalhatjuk, hogy  -bár 
nagyon magas a napi új regisztrált koro-

navírus-fertőzöttek száma-  még sincsenek 
olyan drasztikus szabályozások mint az év 
első felében. Tavasszal, az első hullám ide-
jén az emberi kontaktusok minimalizálásá-
val sikerült elérni, hogy a fertőzés lelassul-
jon és kezelhető mederben maradjon. Ez a 
módszer viszont hosszú távon fenntartha-
tatlan, ezért szükségszerűen megváltozott 
a védekezés dinamikája. Mindannyian 
tapasztalhattuk, hogy a hosszú távú óvo-
da-iskola és munkahely bezárásnak milyen 
negatív következményei voltak, ezt lehető-
ség szerint senki sem szeretné újra átélni. 

Meglátásom szerint a jelenlegi cél egy akár 
hosszabb távon is fenntartható, a megszo-
kott életünket a lehető legminimálisabb 
mértékben befolyásoló, azt csak indokolt 

esetben korlátozó védekezési rendszer fel-
állítása, mely ésszerű, követhető és megala-
pozott. Sajnos- akármilyen rosszul is esik 
kimondani- meg kell tanulnunk együtt 
élni a helyzettel. Fontos azonban, hogy ez 
az együtt élés valóban élhető legyen. Pró-
báljunk mind fizikailag, mind mentálisan 
egészséges, tartalmas életet élni. 

kedves kunszállásiak!

A helyzet kapcsán rengeteg a félreértés. Ijesztő a számadatokat ol-
vasni vagy hallani, épp ezért nagyon fontos ezeket az információ-
kat a helyükön kezelni. 
•	 A ’’fertőzöttek’’ nem azonosak a ’’betegekkel’’, hiszen sokan úgy 

esnek át a fertőzésen, hogy nem is vették észre, vagy csak nagyon 
enyhe tüneteket produkáltak. A tünetek erősségében is jelentős 
különbségek vannak, hiszen igen csekély azok száma, akik kór-
házi ellátásra szorulnak, ők túlnyomórészt alapbetegségekkel 
rendelkeznek. 

•	 A fertőzés esélye szoros kontakt esetén a legjelentősebb, ami azt 
jelenti, hogy adott személy a fertőzöttel egy légtérben, 2m-es 
távolságon belül, 15 percnél tovább védőfelszerelés nélkül tar-
tózkodott. Ebből következik, hogy az adott szabályok betartása 
mellett a vírus átvitelének esélye a minimálisra csökkenthető.

•	 Nem minden  karanténba helyezett személy fertőzött. Számos 
oka lehet annak, hogy valaki nem hagyhatja el az otthonát 
(külföldi útról hazatérés,  bizonyítottan fertőzött személlyel 
való kontaktus, bizonyos légzőszervi tünetek produkálása, 
teszt eredményre való várakozás) Tehát amennyiben a szom-
szédunk ajtaján kint van az a bizonyos piros cédula, az még 
nem jelent semmit. 

•	 A következő időszakban minden bizonnyal meg fognak szapo-
rodni a légúti megbetegedéseket  és amúgy az évszakot  jellem-
ző tünetegyüttesek. Fel kell készülni az influenza szezonra is. 
Fontos, hogy ne kezeljük ezen tünetekkel küzdő embertársain-
kat koronavírus- fertőzöttként. Viszont amennyiben érintettek 
vagyunk bármely bakteriális vagy vírusos eredetű betegségben, 
érdemes különösen vigyázni magunkra, hisz amennyiben egy 
eleve betegséggel terhelt szervezet kapja el a korona vírust, an-
nak lefolyása várhatóan súlyosabb lesz. 

Továbbra is fontos, hogy az alábbi néhány, egyszerű 
szabályt fokozottan tartsuk be:
•	Boltokban, tömegközlekedési eszközökön, zárt, nyilvá-

nos helyeken használjunk szájmaszkot!
•	Gyakran mossunk kezet, amikor erre nincs lehetősé-

günk, használjunk kézfertőtlenítő szert!
•	Az egészséges, közeli családtagjainkon kívül mindenki-

től tartsunk lehetőség szerint 1.5 m távolságot!
•	Amennyiben lázzal járó légúti megbetegedésünk van, ne 

menjünk közösségbe és telefonon vegyük fel a kapcsola-
tot háziorvosunkkal!

•	 Lehetőség szerint kerüljük a nagy tömeget és a zsúfolt 
helyeket!

Véleményem szerint ezek igazán tartható, nem nagy lemondással 
járó szabályok, azonban betartásukkal  nagy lépést tehetünk a to-
vábbi korlátozások elkerülése érdekében.

Néhány szóban a kunszállási helyzetről. Sajnos, ahogy az előbb vagy 
utóbb várható volt a koronavírus megjelent településünkön is. Az 
utóbbi hetekben többen voltak karanténban, mindezekből egy bizo-
nyítottan pozitív esetről tudunk, aki enyhe lefolyású tüneteket mu-
tatott és mára gyógyultnak tekinthető. 

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy pánikra nincs ok. Mindez 
csupán rávilágít arra, hogy helyi szinten is mennyire fontos, hogy a 
fenti szabályokat betartsuk. 

Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra!
Almási Roland Márk,  

polgármester



beszámoló a testületi ülésről
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A Kunszállási Közös Önkormányzati 
Hivatalban az ügyintézés során kérjük 
az alábbiak szerint járjanak el:

▶  Amennyiben nem feltétlen szükséges a 
fizikai jelenlét az ügyintézéshez, részesít-
sék előnyben a telefonos vagy elektro-
nikus kapcsolatfelvételt!

 06/76/587-621 vagy info@kunszallas.hu

▶  Ha bármilyen betegségre utaló tünetük 
van, maradjanak otthon.

▶  A hivatal épületébe kizárólag  maszk-
ban léphetnek be és tartózkodhatnak.

▶  Belépés után kérjük fertőtlenítsék ke-
züket az erre a célra kihelyezett kézfer-
tőtlenítő szerrel!

▶   Az aulában várakozzanak, amíg az ügy-
intéző szabad nem lesz és szólítja Önöket!

▶   Mind a várakozás, mind az ügyintézés 
során legyenek szívesek betartani a leg-
alább 1,5 m-es védőtávolságot!

A járványhelyzetre való tekintettel kérem a 
kedves ügyfeleket, fokozott figyelemmel le-
gyenek a fenti szabályok betartására! Mind-
annyiunk érdeke ezt diktálja. Vigyázzunk 
magunkra, vigyázzunk egymásra! Köszö-
nöm szíves megértésüket!

Almási Roland Márk, polgármester

A képviselő-testület a rendes ülését a ve-
szélyhelyzet megszüntetése után 2020. jú-
nius 29-én tartotta, melyen a képviselők 
Provics Tibor kivételével, mind jelen vol-
tak. Első napirendként az önkormányzat 
2019. évi költségvetéséről szőlő beszámolót, 
a zárszámadást fogadta el a testület. Ezt kö-
vette kötelező napirendként a 2019. évben 
végrehajtott belső ellenőrzésekről elkésztett 
éves ellenőrzési jelentés elfogadása. Majd 
a 2019. december 16-tól 2020. június 12-
ig tartó időszakban a Képviselő-testület/
Polgármester által meghozott lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról kaptak 
tájékoztatást a képviselők. Bejelentések 
napirendben önkormányzati ingatlan bér-
leti jogának meghosszabbítása, a kiskun-
félegyházi háziorvosi ügyeleti ellátáshoz 
2019. évben kapott önkormányzati támo-
gatásokról készített beszámoló elfogadása, 

a kialakított új telkekből egy darab értéke-
sítése történt.

A testület 2020. augusztus 13-án rend-
kívüli ülést tartott, melyen szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó tá-
mogatásra nyújtott be igényt, a Magyar Fa-
luprogram keretén belül meghirdetett „Ta-
nya- és falugondnoki buszok beszerzése” 
című alprogramra, valamint „Iskolaépület 
felújítása” című alprogramra pályázott.

A képviselő-testület a következő ülését 
2020. augusztus 31-én tartotta, melyen a 
képviselők szintén teljes létszámban jelen 
voltak. Elsőként az önkormányzat 2020. 
évi költségvetését módosították a szüksé-
ges mértékben. A testület módosította a 
gyermekélelmezés intézményi térítési dí-
jait az alábbiak szerint, mely összegek az 
ÁFÁ-t nem tartalmazzák: 

Óvoda Ft/fő/nap
általános iskola Ft/fő/nap

Tízórai 102
Ebéd 205 Tízórai 102
Uzsonna 55 Ebéd 260
Összesen 362 Uzsonna 55
Felnőtt ebéd 701 Összesen 417

A Bejelentések között a jogszabály szerinti mértékre megemelték az óvodavezető intéz-
ményvezetői pótlékát, elfogadták a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési 
Konzorcium, illetve a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás 2019. évi gazdálkodásáról, illetve a 2020. évi költségvetéséről készített beszámo-
lókat. Zárt ülés keretében került sor kitüntetés adományozásáról. Kunszállás Községért 
díjra nem érkezett jelölés, azonban Kunszállás Díszpolgára címről döntött a testület. A díj 
átadására rendhagyó módon a kialakult járványhelyzet függvényében később kerül sor.

 Heródekné Szász Ágota, jegyző 

A pandémiát követően május 4. óta engedélyezett a sza-
badtéri edzések megtartása. Félő volt, hogy a jól felépített 
rendszert a közel 2 hónapos leállást követően újra fel kell 
építeni és nehéz lesz újra indítani a munkát. Szerencsé-
re a kiesés nem okozott problémát, épp ellenkezőleg, a 
létszám megtöbbszöröződött, így közel 70 gyerek spor-
tol az utánpótlás korosztályokban (U7-U9-U11-U13-
U14-U19), valamint a felnőtt korosztály létszáma is gya-
rapodott (közel 25 fő). A tréningek heti 2-3 alkalommal 
kerülnek megrendezésre a kunszállási sportpályán. 

Szeptembertől a Bozsik fesztiválok, tornák megrendezés-
re kerültek, amelyek az U7-U9-U11-U13 korosztályokat 
érintik, csapataink sikerélményekkel gazdagon tértek 
haza. Az U14-U19 és felnőtt korosztályaink eredmé-
nyesen játszanak a bajnokságokban. Jelenleg az U14 és 
a felnőtt csapat is a második helyen áll, az U19 a városi 
csapatokkal szemben kitartóan küzd és a 8. helyen áll.

Reméljük, hogy az időjárás és a vírushelyzet is lehetővé 
teszi, hogy az egészségügyi szabályok betartásával no-
vember végéig sportolhassunk.

Kertész Gábor, SE elnök

tisztelt lakosság !

sportHírek a kunszállási sportegyesület háza tájáról
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a mosolyvár Óvoda hírei
Mindannyiunk örömére az új nevelési év im-
már a megújult óvodaépületben kezdődhetett 
el szeptemberben. Régóta vártuk, hogy a Kun-
szállási Mosolyvár Óvoda ismét régi helyén és 
valóban méltó körülmények között fogadhassa 
a gyermekeket. Az óvoda augusztus 29-én tar-
tott ünnepélyes átadóján megtisztelt bennün-
ket jelenlétével Lezsák Sándor országgyűlési 
képviselőnk, dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés alelnöke és Lenkei Róbert, 
Lezsák Sándor kabinetfőnöke, a Bács-Kiskun 
Megyei Közgyűlés tagja. Megtisztelő és erőt 
adó volt az átmeneti állapotban töltött nevelési 
év után Lezsák Sándor és Mák Kornél szavait 
hallani, akik a közösség cél érdekében tett ösz-
szefogását méltatták. 
Az átadáson fellépett az óvoda Szakajtó Nép-
tánccsoportja Molnár Máté vezetésével, óvó-
nőink pedig verseket tanítottak be óvodása-
inknak.
Köszönjük a támogatását mindazoknak, akik 
felajánlásaikkal segítették óvodánkat az el-
múlt hónapokban. Így hálával tartozunk Nagy 
Erikának, aki 3 db mesepárnát ajándékozott 
az óvodásoknak, valamint Jankó Ibolyának, 
aki homokozó játékokat ajánlott fel intézmé-
nyünknek. Az óvoda átadó ünnepségén és az 
azutáni fogadáson Törteli Tiborné Marikának 
köszönhetően finom pogácsával tudtuk meg-
kínálni vendégeinket. Köszönöm konyhánk 

munkatársainak munkáját, akik ízletes fala-
tokkal várták vendégeinket az átadóünnepsé-
get követő fogadáson. Az óvodai dolgozók és 
a Faluház munkatársai pedig gyönyörű hű-
tőmágneseket készítettek, melyekkel meghí-
vottjainknak kedveskedhettünk. 
Sőreginé Muladi Ildikó is hozzájárult óvodá-
saink foglalkozásaihoz, Molnár-Bajáki Beáta 
pedig színvonalas fotóival segítette munkánkat. 
Köszönjük Farkas Imrének a fuvart, Kiss József-
né Éva néninek a gyönyörű dísznövényt, amely 
az óvoda előterébe került. 
Óvodánk a hagyományostól eltérő módon 
kezdte az új tanévet, hiszen a koronavírus elleni 
óvintézkedésként lemondtunk minden külső lá-
togatást igénylő programot, foglalkozást.
Az óvintézkedés részeként a szülők figyelmét 
is felhívtuk fontos betartandó szabályokra biz-
tonságunk megőrzése érdekében. Így az óvoda 
épületébe szülők csak beszoktatás alatt léphet-
nek, akkor is a szükséges biztonsági előíráso-
kat betartva, gyermeküket a bejárat előtt tud-
ják átadni az óvodai dolgozóknak. Felhívtuk a 
szülők figyelmét, hogy használjanak maszkot 
és kézfertőtlenítőt minden alkalommal, ami-
kor gyermeküket intézményünkbe hozzák, 
vagy hazaviszik.
Nagyon fontos megszívlelendő szabály, hogy 
beteg gyermeket még enyhe tünetekkel se hoz-
zanak óvodába és gyógyult állapotáról orvosi 

igazolás bemutatása szükséges.
Az óvodában a napi kötelező fertőtlenítésen túl 
fokozott és mindenre kiterjedő napi sterilizá-
lást vezettünk be, ezért a villanykapcsolók, ki-
lincsek gyakori áttörlése bekerült a dajkák napi 
feladatai közé, továbbá az udvari játszóeszkö-
zöket is naponta fertőtlenítik a dadusok. 
Mosdózáskor, mely a gyakori kézmosás miatt 
a gondozási feladatok kiemelt részeként van je-
len, textiltörölközők helyett papír kéztörlőket 
használunk. Amikor az időjárás engedi a gyer-
mekcsoportok a lehető legtöbb időt a szabad 
levegőn töltik.
Intézményünkben további intézkedések vár-
hatók, melyek állami szinten meghatározottak. 
A Kormány járványügyi készültségi időszak 
védelmi intézkedéseiről szóló Korm. rendele-
tében 431/2020 (XI. 18.) újabb óvintézkedések 
bevezetéséről döntött. 
Október 1.-től érkezéskor kötelező lesz a fog-
lalkoztatottak és gyerekek testhőmérsékletének 
mérése. A döntés értelmében a gyermek, illet-
ve a foglalkoztatott csak akkor tartózkodhat a 
köznevelési intézményben, ha érkezéskor mért 
testhőmérséklete nem haladja meg az országos 
tisztifőorvos által meghatározott értéket. A 
szülők megértését és együttműködését ezúton 
is köszönjük!

Gellért Emőke Annam óvodavezető

iskolai hírek

óvodai hírek

tanévnyitó gondolatok 2020-21-es tanév

Az új tanév több változással indul. Bevezetésre 
kerül felmenő rendszerben, ebben a tanévben 
csak az 1. és 5. évfolyamon, az új Nemzeti Alap-
tanterv. Az új Kerettanterv alapján új tanköny-
vek is készültek ezeken az évfolyamokon. Sajnos 
nem minden tankönyv érkezett meg, pótlásuk 
folyamatban van. Az 1-2. évfolyam diákjai a 
tanév végén megtarthatják könyveiket, a töb-
bieknek viszont vissza kell juttatni a könyvtári 
állományba a tankönyveket. A tankönyvosztás-
ra az évnyitó után, illetve az első tanítási napon 
kerül sor.
Tanítási óráink, foglalkozásaink között a min-
dennapos testnevelés mind a 8 évfolyamon heti 
5 órában zajlik, amely felöleli a néptánc- és úszá-
soktatást 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 hittan-
tanár tartja majd a hit- és erkölcstanórákat. 
Szabadon választható tantárgy továbbra is a 
második idegen nyelv, az angol nyelv. Szakköre-
ink széles választékát kínáljuk tanulóinknak. Az 

alsó tagozaton iskolai sportköri foglalkozások, 
angol nyelvi szakkör, természetismereti tehet-
séggondozó foglalkozások indulnak. A felsősök 
informatika, német nyelvi-, környezetvédelmi 
szakkörök, énekkar és sportfoglalkozások közül 
választhatnak. A sakkoktatást továbbra is szak-
köri formában biztosítjuk. A Kiskun Alapfokú 
Művészeti Iskola is indítja néptánc tagozatát is-
kolánkban. Lehetőség nyílik a birkózó szakosz-
tály edzésein részt venni.
Utazó gyógypedagógiai szolgálat pedagógusa 
biztosítja továbbra is a sajátos nevelési igényű 
tanulók fejlesztését és a logopédiai ellátást.
A napközis foglalkozások 16 óráig tartanak, 
17 óráig napközis felügyeletet biztosítunk. A 
délutáni, egyéb foglalkozásokra történő jelent-
kezés egész tanévre szól, a tanév folyamán nem 
változtatható.
Változás érinti az iskolai csoportokat, a nevelő-
testületet is. Ebben a tanévben 8 tanulócsoport 
és 6 napközis csoport indul intézményünkben, 
összesen 147 tanulóval. Nem kezdi el a tanévet 
Mihályi-Kanyó Bettina, aki anyai örömök elé 

néz. Köszöntöm testületünkben Novéné Pál 
Mariann fejlesztőpedagógust és Jónis György 
történelem szakos, óraadó tanárt. Munkájuk-
hoz kitartást és minden jót kívánok!
Szeretném kiemelni és megköszönni Illésné 
Boros Krisztinának 30 évnyi kiváló oktató-ne-
velő munkáját. Köszöntöm a 30 éves jubileum 
alkalmából.
Szintén köszöntöm Koncz Anitát, aki 25 éve 
nevelőtestületünk tagja. Köszönöm kiemelkedő 
oktató-nevelő-fejlesztő pedagógiai munkáját. 
Reméljük, hogy még évekig folytatják pedagó-
giai tevékenységüket, támogatják testületünket 
és az iskolát.
Mindannyian tudjuk, hogy a sikerhez fejlőd-
nünk, változnunk kell – de csak olyan válto-
zásokon méltó elgondolnunk, amelyek hagyo-
mányainkat, legfontosabb értékeinket tovább 
viszik. Mi teljes hittel bízunk diákjainkban, 
hogy ez a szeptemberi iskolakezdés most is, 
mindig egy új fejezetet, egyetlen célt jelent, még 
jobbnak lenni az eddigiektől.

Ádámné Vereb Annamária igazgató

A nyári szünet véget ért, elkezdődött az új tanév. Remélem, hogy a nyár tartalmas időtöltéssel, sok pihenéssel, vidámsággal telt. Tavasz-
tól kezdődően az iskolaépületben karbantartási munkák, festés, fertőtlenítés, takarítás zajlottak, hogy tiszta és rendezett környezetben 
fogadhassuk a gyerekeket, végre a hagyományos, tantermi keretek között.



Fejlesztések

átadásra került 
az óvoda és a  
hivatal épülete
Augusztus 29-én ünnepélyesen is átadásra ke-
rült a megújult Polgármesteri Hivatal épülete 
és az új óvoda komplexum. Szeretném meg-
köszönni Lezsák Sándor képviselő úrnak és 
Dr. Mák Kornél alelnök úrnak és minden ked-
ves vendégünknek, hogy megtisztelt minket 
jelenlétével. Nagy öröm volt Önökkel együtt 
ünnepelni ezt a rég várt napot! Egyúttal há-
lásan köszönöm mindenkinek, aki bármely 
módon hozzájárult, hogy ez a két beruházás 
megvalósulhatott, ez a falu közös sikere!

Almási Roland Márk, polgármester
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Agárdi Mónika
Balla Anna
Cseh Villő
Farkas Viktória
Fekete Nóra
Gulyás Péter Hunor
Horváth Hella Angyalka
Kalocsai Nolen
Kertész Imre
Kovács Hanna Léna
Kressmann Nico

Maksa Zalán
Pap Péter András
Rab Anna Katalin
Réczi Marcell
Tábi Olivér
Tóth Adél
Tóth Lia
Venyingi Barnabás

Elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy a közte-
rület karbantartására szolgáló gépek, eszközök 
terén a hasonló méretű településekhez képest 
lemaradásban vagyunk. Az alábbi gépcsomag 
egy nagyobb átfogó koncepció első lépése, ön-
magában kevésbé értelmezhető. A célunk az, 
hogy minden évben legyen beruházás ezen a 
téren és a ciklus végére egy komoly és ütőképes 
gépparkunk legyen, amely segítségével minden 
ellátandó feladatot meg tudjunk oldani. 
Ebből a keretből a mellékelt fotókon látható 
eszközök kerülnek beszerzésre:

•	 1 db 2t teherbírású, billenő platós, tandem 
futóműves AGADOS  utánfutó

•	 1 db 2,5m munkaszélességű GEO tolólap

•	 1 db 1,4m munkaszélességű GEO tolólap

•	 1 db DEXWALL sószóró

•	 1 db nagyteljesítményű GEO gallydaráló

•	 1 db CRAMER lombszívó

•	 1 db CRAMER univerzális szívógép
A felsorolt eszközök mindegyike nagyon jó mi-
nőségű, várhatóan hosszú élettartamú darab.
A gépcsomag összeállításánál egyik fontos szem-
pont volt a kézierő munkaigényes feladatok gé-
pesítése, mint például ősszel a levelek gyűjtése és 
elszállítása. Erre a célra szolgálnak az univerzális 
szívógépek. Megjegyzem, ilyen komoly gépeket el-
sősorban nagyobb településeken, városokban látni. 
Az utánfutó elsősorban teherbírásának és billenő 
platójának köszönhetően nagy segítséget jelent 
a különböző szállítási feladatok során, szintén 
nem szokványos eszköz az önkormányzatoknál.
A tolólapokat úgy választottuk, hogy a keske-
nyebb a bicikliúton és a parkolókban, míg a szé-
lesebb pedig az utakon fog dolgozni, elsősorban 
télen, de a cserélhető élének köszönhetően akár 
a dűlőutakon is. 

A sószóró szintén a 
téli időszakban lesz bevet-
ve,  amennyiben szükséges.

A nagyteljesítményű galy-
lydaráló létjogosultságát egy 

önkor- mányzatnál aligha kell magyarázni. 
Folyamatos visszatérő probléma a keletkező 
lomb és gally hasznosítása. Innentől ez megol-
dódik, sőt tervezzük, hogy a tavaszi időszakban 
a lakosság részéről keletkező gallyat egy előre 
kijelölt helyen átvesszük és ledaráljuk. 

Látható, hogy van olyan eszköz, ami nagyobb 
gépet igényel, célunk egy 80 lóerő körüli trak-
tor és egy hasonló nagyságú kotrógép vásárlása, 
mivel sajnálatosan ilyenekkel nem rendelke-
zünk, ahhoz  hogy a külterületi dűlőutak folya-
matos karbantartását bérmunka igénybevétele 
nélkül magunk tudjuk végezni. Ez volna a ké-
sőbbi továbblépés  alapja. 

A fenti gépektől komoly előrelépést remé-
lek, nagy szükség van rájuk.

Újszülöttek köszöntése 
a Csemetesétányon
Szeptember 5-én elültetésre került a 2019-ben szü-
letett 19 kunszállási kisgyermek fája a Csemetesé-
tányon. Ezzel a már hagyományossá vált szép kez-
deményezéssel szeretnénk jelképesen a település 
nevében is köszönteni legifjabb lakóinkat. Kívánjuk 
tiszta szívből, hogy -ahogyan a kis fák- ők is csepe-
redjenek és eresszenek gyökeret szülőfalujukban. 
Külön öröm volt számomra, hogy ilyen szép szám-
mal jelen tudtak lenni a családok és nagyon jó han-
gulatban telt a délelőtt.

2019-BEN SZüLETETT KISGyERMEKEK:

Köszöntünk Benneteket!
Almási Roland Márk,  

 polgármester

közterület karbantartását szolgáló eszközök 
beszerzése a magyar Falu program keretében

Újabb örömhírt jelenthetek be. Településünk 5.862.320 Ft-ot nyert a magyar Falu program keretében 
meghirdetett a „közterület karbantartását szolgáló eszközbeszerzés 2020” című pályázatán. 
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Almási Roland Márk, 
polgármester



Óvoda játszóudvari 
fejlesztése a magyar Falu 
program keretében
Nagy örömmel jelentem be, hogy sikeresen szerepeltünk a 
magyar Falu program „Óvodai játszóudvar fejlesztés „ 
elnevezésű pályázatán. Mintegy 5.000.000 Ft-ot nyertünk, 
melyből korcsoport specifikus játszóudvarokat szeretnénk 
kialakítani az ősz folyamán. Összesen 9 db játszóelem ke-
rül beszerzésre, melyeket az óvónők tapasztalatai és irány-
mutatásai szerint közösen választottunk ki. Ezzel a „ Csa-
ládbarát Kunszállásért” program egy újabb elemét sikerül 
megvalósítani. Szeretném hangsúlyozni, hogy a jelenleg 
igen méltatlan állapotban lévő közterületi játszóterekről 
sem feledkezünk el. Amint az anya-
gi lehetőségeink lehetővé teszik vagy 
újabb pályázati lehetőség adódik, ezen 
játszóterek is új elemekkel bővülnek.

Almási Roland Márk,  
polgármester

megújul a kossuth utca
Szeptember elején megkezdtük a Kossuth utca rehabilitációs 
pályázatának kivitelezési munkálatait. Az óvodához és a pol-
gármesteri hivatalhoz hasonlóan szintén egy, az előző ciklusban 
pályázott és nyert beruházásról van szó, a támogatói okirat kelte 
2018. augusztusa.

A beruházás keretében a Kossuth utca volt gazdabolt felöli olda-
lán indulva egészen a Tücsök Diszkontig, majd az úttest másik 
oldalán, a Pál Vendéglőtől a Sport utcáig 1,5 m széles beton jár-
daburkolat kerül kialakításra. Mindemellett a Faluházzal szem-
ben, az Integrál bolt előtt, valamint a másik oldalon, a Falumú-
zeumtól egészen a virágboltig parkolószigetek épülnek, melyek 
összesen 28 férőhelyesek lesznek. Ezen kívül további zebrák ke-
rülnek felfestésre, a Kölcsey utca sarkán, a templom előtt és a 
Tücsök Diszkontnál.  

A munkálatok előre láthatólag december elejéig tartanak. Ez idő 
alatt fokozottan kérem a tisztelt lakosság és különösen a Kossuth 
utcán élők türelmét és megértését! Biztosan lesznek kellemetlen-
ségek, fennakadások, de kárpótoljon minket, hogy szintén egy 
nagyon rég óta szükséges és várt beruházásról van szó, a végered-
mény mindannyiunk biztonságát és kényelmét szolgálja majd!

A beruházás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program tá-
mogatásával valósul meg. A támogatás mértéke: 60.000.000 forint.

 Almási Roland Márk, polgármester
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egyházi hírek becsengettek a hittanórára 
Hosszú idő után újra megszólalt az iskola 
csengője és sokan mondták az ismert slá-
ger kezdő sorait: „De nehéz az iskolatáska”. 
Hosszú idő után újból találkoztak a peda-
gógusok diákjaikkal, kis- és nagydiákok 
az osztálytársakkal, barátokkal, élő húsvér 
emberekként, nem virtuális hálón keresztül. 

A hittanórára is becsengettek, melynek 
első óráján a templomban gyűltünk ösz-
sze Isten áldását és segítségét kérve az új 
tanévben. E szentmise keretén belül a már 
hagyománnyá vált iskolatáskákat is meg-
áldottuk. Talán még ma is vannak, akik 
kitágult szemekkel nézik, olvassák, hogy 
iskolatáskákat miért kellett megáldani. De 
igen is meg kell áldani, igaz ugyan hogy 
nem magát a táskát, hanem ami benne van, 

amit vállainkon cipelünk nap, mint nap, di-
ákok, tanárok egyaránt. Az áldó könyörgés 
így hangzik: „Urunk, Istenünk! Te vagy 
minden tudomány és mesterség ősforrása. 
Te világosítottad meg az emberek elméjét, 
hogy mindig új és új dolgokat hozzanak 
létre.” Ezért kértük az Ő áldását, hogy tes-
ti-lelki egészségünket megőrizzük az egész 
tanév folyamán. 

Hiszen nem minden foglalkozás, tantárgy 
van ínyünkre, de Isten segítsége által, meg 
tud bennünk mutatkozni a jó, a szép és a 
nemes. Egy közösségben, egy célként. Ne 
önzésre, kényelemre és fogyasztásra vá-
gyakozzunk, hanem önmagunkat felülmúló 
odaadásra. Tudjunk lelkesedni, keressünk 
példaképeket, melyek követhetők. Mer-

jünk kérdezni, s merjünk válaszolni. Ahogy 
Szent Ágoston is mondja: „Aki szépen 
énekel, kétszer imádkozik” Amit úgy is le-
fordíthatunk, hogy aki szorgalmasan tanul, 
megkapja érte a méltó jutalmat. Ne másnak, 
vagy másért tanuljunk, saját magunkért, 
mert amit megtanulunk, nem tudják elven-
ni tőlünk. Aki gyengébb annak segítsünk. 
Jézus velünk van, előttünk-, mellettünk-, 
utánunk halad, mit a jó szülő, oltalmaz, véd. 

Így amit Isten kegyelméből megkezdtünk 
az Ő segítségével be is tudjuk fejezni, hogy 
majd a tízedik hónap végén örömmel adhas-
sunk hálát mindazért amit megtanultunk, és 
mindazokért akik tanítottak, neveltek ben-
nünket a bölcsességre, tudományra.

Dr. Juhos Imre, plébános

 petőFi Faluház és kÖnyvtár  

oktÓberi programjai

idősek világnapja alkalmábÓl a programunkat a 
járványügyi rendelkezésre való tekintettel az idei évben nem tudjuk 
megtartani. Megértésüket köszönjük!
Böjte Csaba testvér gondolataival szeretnénk Önöknek a Faluház dol-
gozói nevében egészséget, örömöt kívánni, még hosszú éveken át sze-
retteik körében!
„Adná az Isten, hogy mindazt az értéket mit bennük kiérleltek a hosszú 
évtizedek, azt megtudják osztani velünk, s bennünk legyen annyi alázat, 
hogy befogadjuk azt a bölcsességet, mit gazdagabbá teheti világunkat!” 

szÍnjátszÓ szakkör indÍtása  október 07-én 16.30 óra
Ha érdekel a színjátszás és szívesen része lennél egy vidám csapat-
nak, akkor itt az idő, hogy jelentkezz hozzánk! Ami rád vár: drama-
tikus játékok, önkifejezést segítő és beszéd technikai gyakorlatok, 
valamint egy neked való szerep a színdarabunkban. A foglakozá-
sokra 6- 14 éves korig várjuk a résztvevőket! Jelentkezni a kunszál-
lási Faluházban személyesen vagy a 76/587-649 telefonszámon lehet.  
A szakkör ideje: minden héten szerdán (2 óra) A részvétel ingyenes!
foglalkozás vezető: Gellért Emőke Anna

országos könyvtári napok  október 5 - október 11.

nagy könyvtári beavatás  október 08. 16.00 óra 
A világ legszebb, legérdekesebb, legkorszerűbb könyvtárainak bemu-
tatása, vetítése

irány a természet! Kerékpár túra október 09-én 16.00 órakor
Nemes Bio-kertészet, Gyöngyösi Sándor Bio-gomba kertészet 
látogatása

könyvtár mozi filmvetítés október 16. 16.00 Légy jó mindhalálig

tök jÓ napi kézmŰveskedés  október 27. 10.00 óra
Kézműveskedés, Tökfaragó verseny! 
(tököt és faragó szerszámokat mindenki hozzon magával)

Belépés az intézménybe 
szájmaszkban és a 1,5 m-es 
távolság betartásával lehetséges!

szeretettel várja látogatóit a petőfi Faluház és könyvtár!

!
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Szerkesztőség:  
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Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

 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

Szeptember 14-én ünnepelte 100. születésnapját Ágnes néni 
(Ferenczi Józsefné Fekete Ágnes). Családi körben, otthonában 
köszöntöttük az ünnepeltet, mely nagyon megható élmény volt 
mindannyiunk számára. Kérésére gyalogosan sétáltunk át a 
templomba, ahol dr Juhos Imre plébános úr jubileumi hálaadó 
szentmisét mutatott be.

A család nagyon örült az ajándékba kapott csodaszép tortának, 
amelyért ezúton is köszönet Molnár Editkének!

Isten éltesse erőben, egészségben, szerető családja körében még 
hosszú éveken át Ágnes nénit!

Almási Roland Márk, polgármester

köszöntő


