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XXIX. évfolyam 3. szám  • 2021. április INGYENES megjelenik  
800 példányban

kunszállási

Hajnaltájban napra vártam, 
hűs harmatban térdig jártam, 
szellő szárnyát bontogatta, 
szöghajamat fölborzolta.

Hajnaltájban rétre mentem, 
harmatcseppet szedegettem, 
pohárkába gyűjtögettem, 

nefelejcset beletettem.

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba az óvodai ját-
szótéri eszközöket, amelyeket a Magyar Falu Program ke-
retében vásároltunk. A legkisebbeknek külön játszóudvar 
kialakításával kedveztünk. Néhány játszótéri elem a még 
összeállításra vár, a terveink szerint hamarosan azok az 
eszközök is telepítésre kerülnek.

Ezúton köszönjük dolgozóinknak a precíz, lelkiisme-
retes munkavégzést!

Magyar Falu program „Kistelepülések 
járdafelújításának anyagtámogatása” 
jogcímen 2019 őszén nyert pályáza-
tunk keretében a Dózsa Gy. utca bal 
oldalán a Polgármesteri Hivataltól a 
Zrínyi utcáig bezárólag található - 370 
méter hosszú - járdaszakasz beton-
burkolatát cseréljük ki térkő burko-
latra. Az új járda egységesen - a főut-
cáéhoz hasonlóan – 1.5 méter széles 
lesz, így reményeink szerint mind 
az idősek, mind a babakocsival köz-
lekedők számára kényelmesebbé és 
biztonságosabbá válik ez a szakasz. A 
Zrínyi és a Szegfű utca közötti szakasz 
nem képezte a pályázat részét, azon-
ban logikusan gondolkodva azt tart-
juk helyén valónak, ha ezt a szakaszt 
is megépítjük. Ezáltal válik teljessé a 
beruházás, így a Szegfű utcában élők 

is kényelmesen tudnak eljutni a tele-
pülésközpontba.

A munkálatok a meglévő beton bon-
tásával kezdődnek, a gépkocsibejárók 
erősítve lesznek, végül az új térkő 
burkolat lefektetésével végződnek. A 
kivitelezés előre láthatóan 1-1,5 hóna-
pot vesz majd igénybe, ezért kérem a 
lakosok szíves türelmét és megértését. 
Úgy gondolom, hogy a végeredmény 
majd mindenkit kárpótol az esetleges 
kellemetlenségekért!

A pályázat összege 5.000.000 Ft, mely 
kizárólag anyagköltségként számol-
ható el, a munkadíj részét illetve a 
utólag betervezett 110 méteres sza-
kasz teljes költségét pedig önerőből 
finanszírozzuk. 

Almási Roland Márk, polgármester

végre elkezdődött az idei első 
építési projektünk!

Hazamentem, elpirultam, 
édesanyám mellé bújtam, 

egy szó sem jött a nyelvemre, 
könnyem hult a nefelejcsre.

Édesanyám megértette, 
kicsi lányát ölbe vette, 

sűrű könnyem lecsókolta, 
kedve szóval, lágyan mondta:

“Be szép verset mondtál, lelkem, 
be jó is vagy, kicsi szentem!” 
S nyakam köré fonva karját 

ünnepeltük anyák napját.

polgármesteri 
tájékoztató

a magyar Falu program keretében  
megvalósuló Fejlesztések (1.rész)

Folytatás a hátoldalon.

A Kunszállási Polgárőr Egyesü-
let tavaly ősszel a Magyar Falu 
program keretében 800.000 Ft-
ot nyert. Ebből az összegből ket-

tő darab kültéri rendszám felismerő kamera és a hozzá 
tartozó szoftver került beszerzésre, melynek telepítése és 
élesítése megtörtént a főútvonal mentén a falu két végén. 
Ez a kamera jelenleg az egyik legmodernebb és legsok-
oldalúbb ilyen célú eszköz. Bízunk benne, hogy ez a fej-
lesztés jelentősen hozzájárul településünk biztonságának 
megerősítéséhez. Gratulálunk a sikeres pályázathoz!

Isten éltesse az édesanyákat! 
Fazekas Anna: Köszöntő



iskolai 
hírek

iskolai hírek

A tanköteles gyerekek beiratkozása 2021. április 15-16-
án zajlott. Az első évfolyamba 15 tanuló került felvételre.  
Az óvodában 9 tanköteles korú gyermek marad, további 
1 év óvodai nevelés céljából. Beiratkozáskor a gyermekek 
szülei végül a hit-és erkölcstan oktatás mellett döntöttek.

Minden kisiskolást nagy szeretettel várunk a tanévkezdéskor.
Ádámné Vereb Annamária igazgató

az iskolai  
beiratkozásról

A koronavírus járvány miatt ki-
alakult veszélyhelyzetre tekintettel 
a magyar kormány 2021. március 
08-ától elrendelte a digitális munka-
rendre áttérést. A felső tagozatosok 
jelenleg is ebben a munkaformában 
folytatják tanulmányaikat, míg az 
alsó tagozatosok április 19-én visz-
szatértek a jelenléti oktatáshoz. Az 
online oktatás a tanulók, szülők és 
a pedagógusok részéről is nagy erő-
feszítést, rugalmasságot és türelmet 
igényel. Köszönöm az iskola összes 
partnerének, hogy támogatják az 
iskolát és helyt állnak ebben a nem 
mindennapi kihívásban.

Az eltelt időszakban az iskola épü-
letében folyamatos fertőtlenítés, 

takarítás, karbantartás és leltározás 
zajlott. A technikai dolgozók min-
den nap alaposan és szorgalmasan 
végzik munkájukat.

A következő tanév előkészítése 
is feladatunk, ezért folyik a tan-
könyvrendelés, a 8. osztályosok 
középfokú beiskolázása, továbbá 
a leendő első osztályosok is be-
iratkoztak. Az iskolavezetés min-
den nap ügyeletet tart, irányítja és 
szervezi az iskolai életet. Munká-
jukat segíti az iskolatitkár.

Remélem, hogy május elején már 
az összes tanuló jelen lesz, és új-
ból gyermekzsivaly tölti be az is-
kolaépületet.

Ádámné Vereb Annamária, iskolaigazgató

Gyermekkel foglalkozni a leghálásabb 
munka, amely nekem jutott. Értéket 
teremteni, átadni, tanítani és tanulni 
a pályám meghatározó része. Tanító, magyar nyelv és iroda-
lom műveltségterülettel és szakvizsgázott mentorpedagógus 
diplomával rendelkezem. Közoktatási szakértőként segítem a 
pedagógusok munkáját a minősítő eljárásokban.

Közel 20 éve dolgozom a Kunszállási Tóth Pál Általános Iskolá-
ban. Több évtizedes munkám során mindvégig a legkisebbek-
kel való foglalkozás jelentette számomra a legnagyobb örömet. 
Szeptembertől ötödik alkalommal töltöm be az osztályfőnöki 
szerepet. Kiemelt figyelmet fordítok az osztályközösség alakí-
tására. Szívesen szervezek a tanítási időn kívüli tevékenysége-
ket, ahol a gyerekekkel eltöltött idő, az ott szerzett élmények a 
kölcsönös, szeretetteljes kapcsolat kialakulását eredményezik.

Az első iskolai évek meghatározóak a diákok életében, ezért 
fontosnak tartom, hogy a tanulás élmény legyen számukra. 
Nagy türelemmel, sok játékos tevékenységgel segítem a zök-
kenőmentes beilleszkedést az iskolai életbe. Oktató-nevelő 
munkámban kiemelten fontosnak tartom a tehetség felismeré-
sét, gondozását, amely iskolánk arculatát is jellemzi. Követke-
zetesség, rugalmasság, támogatás és elfogadás határozza meg 
a pedagógiai tevékenységemet. Nagy figyelmet fordítok arra, 
hogy a gyerekeket a képességeiknek megfelelően fejlesszem. 
Igyekszem egyénenként megtalálni az utat a gyerekekhez, il-
letve pozitív légkört kialakítani a tanórákon, hogy eredményes, 
örömteli kisiskolásokká váljanak. Törekszem arra, hogy a szü-
lők bizalommal forduljanak hozzám, mert úgy hiszem, hogy 
az gyerekek fejlődését az együttes gondolkodásunk és cselek-
vésünk segíti a legjobban. Célom, hogy segítségünkre legyenek 
ebben a feladatokkal teli, izgalmas élethelyzetben.

Szeptembertől várok szeretettel minden leendő első osztályos 
tanulót az iskolánk közösségébe.

Dudásné Ambrus Elvíra, leendő osztályfőnök

„A tanító nem varázsló, hanem 
kertész. Gondozni és ápolni tud, és 
fog is benneteket. Növekedni azonban 
magatoknak kell!”

(Erich Kästner)

Legfőbb cél, hogy a figyelmet arra 
irányítsuk, mennyire fontos az élet-
hez az egészséges, tiszta víz.

Az utóbbi években ehhez kapcso-
lódóan csatlakozunk az Országos 
Gyógyszerészeti és Élelmezés-egész-
ségügyi Intézet programjához, a 
Happy-héthez.

A témahét feladatainál törekedtünk 
a tantárgyi koncentrációra, lehető-
ség szerint minél több tantárgyat 
bevontunk. Német nyelvből pro-
jektmunkát készítettek (4.-5. osztály 
plakátot készített Wasser címmel, a 
6.-7.-8. osztály pedig választhatott 
többféle lehetőség közül: összegyűjt-
hették a természetben előforduló 
vizeket és kikeresték a szavak német 
megfelelőjét; elkészíthették német 

nyelven a víz körforgását; vagy té-
nyeket gyűjtöttek a vízzel kapcso-
latban). Matematika órán egy pohár 
víz elfogyasztásával kezdték tanuló-
ink az online tanórát, míg testneve-
lésből vizes palackokkal tornáztak. 
A kémia tantárgyhoz kapcsolódóan 
egyszerű kísérleteket oldottak meg, 
melyhez rövid leírást kaptak. Ter-
mészetismeret órára vízizsaruiga-
zolványt készítettek, amellyel otthon 
felhívták családtagjaik figyelmét a 
víz fogyasztásának fontosságára, rajz 
órán az OÉGYI által meghirdetett 
pályázatokra készítettek alkotásokat.

Az online oktatásban is formáljuk 
tanulóink szemléletét, és a termé-
szet szeretetére, az egészséges élet-
módra neveljük őket.

Szabó Hajnalka

víz világnapja 2021
A Víz világnapját minden év március 22-én ünnepeljük.

Kérjük, hogy ha tehetik, 2020. évre fize-
tendő adójuk 1%-át az alábbi kunszállási 
civil szervezetek valamelyikének szíves-
kedjenek felajánlani.

Köszönjük támogatásukat!

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány 18349836-1-03

Kunszállási Sportegyesület 19971940-1-03

Kunszállási Polgárőr Egyesület 19551205-1-03

tisztelt adózó állampolgárok!az iskolai élet 2021 tavaszán
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kiemelkedő labdarúgó  
eredmények az u14-es  
megyei bajnokságban

sport

Kiemelkedő labdarúgó eredmények az U14-
es megyei bajnokságban:
Kunszállás csapata jelenleg 3 ponttal vezet a ta-
bellán „Kecskemét A” csapata előtt. A legutóbbi 
mérkőzéseken elsöprő sikert arattak a gyere-
kek. (Kunszállás-Bugac 9:0; Kunszállás-Város-
föld 2:0; Kunszállás-Kecskemét A 6:3)
Csapattagok: agárdi józsef; barta zsolt; nagy 
marcell, vincze nándor; Hegedűs levente, 
dinnyés márk, agárdi áron, bibók lászló; 
agárdi dávid; kiss virág; mészáros norbert; 
nagy ádám; ruskó bence; 
Felkészítő edzők: kertész károly, kertész gá-
bor, kertész ádám és rádi zsolt
Gratulálunk a sportolóknak és a felkészítőik-
nek az eredményes munkához!

a mosolyvár Óvoda híreióvodai hírek

Óvodánkban márciusban a pandémiát sajnos 
testközelből tapasztaltuk meg: többen is át-
estünk a betegségen. Szerencsére a fenntartó 
hathatós segítségével áthidaltuk ezt az idősza-
kot úgy, hogy néhány hétre rendkívüli szünetet 
rendelhettünk el az intézményben. A szünet 
ideje alatt a Polgármester Úrnak köszönhető-
en mindenre kiterjedő felületkezelés történt az 
épületben, mely a vírusok ellen hosszútávú vé-
dettséget  biztosít, nemcsak az óvoda tereiben, 
hanem a konyharész és ebédlő területén is.
Felépülésüket követően, az óvoda dolgozói 
ismét tudták fogadni  az ellátást igénylő szü-
lők gyermekeit. Az étkezést a rendkívüli szü-
net idejére és az ügyeleti időszakra az ügye-
letben nem résztvevőknek is biztosítottuk, ha 
ezt a szülő kérte.
Április 19-től az intézmény már visszatért a 
normál működési formához. Ha valaki a gyer-
mekét otthon szeretné tartani a vírusveszély 
miatt, azt az óvodavezető szülői igazolásként 
a kérelem esetén elfogadja, a távolmaradásból 
a gyermek semmilyen hátrányt nem szenved.
A legfontosabb szabályokra fokozottan ügye-
lünk az előttünk álló időszakban is: beteg 
gyermek nem tartózkodhat az óvodában, 
bármilyen erre utaló tünet esetén azonnal 
hívjuk a szülőket, hogy vigyék haza gyerme-
küket! A maszkhasználat továbbra is szigo-
rúan betartandó az óvoda környezetében és 

közvetlen közelében is és folyamatosan fer-
tőtlenítjük a helyiségeket.
Az óvoda bejáratához kézfertőtlenítőket 
helyeztünk el. Kérjük a szülőket, ha hozzák 
gyermeküket mindenképpen használják a 
gyermekek átadása előtt!
A járványügyi helyzet ellenére örömre okot 
adó események is történtek a Kunszállási 
Mosolyvár Óvodában. A kinti óvodaudvar 
új, esztétikus, korszerű játékokkal gazdago-
dott és egy játszóudvarral is bővült. A fejlesz-
tés pályázat útján valósulhatott meg a Fenn-
tartó jóvoltából.
A napokban kimagasló eredményt ért el 
óvodánk a Bács-Kiskun Megyei Vadászhöl-
gyek Egyesülete által meghirdetett „Az erdő 
kincsei” című pályázaton. A szervező tájé-
koztatása szerint intézményünk küldte be 
a legtöbb pályamunkát, amiért oklevelet és 
ajándékutalványt kaptunk.
A Mosolyvár Óvodáról még ebben a nehéz 
helyzetben sem feledkeznek meg a jószívű 
adakozók, segítségnyújtók. Ezúton is szeret-
ném megköszönni Jankó Ibolyának a húsvéti 
ajándékokat, amelyeket a gyermekeknek ho-
zott, illetve Cseri István vállalkozónak a javí-
tási munkálatokat.

Jó egészséget kívánok Önöknek!

Gellért Emőke Anna - intézményvezető

a plébános válaszol

zs. a. kérdezte tőlem, hogy mi a véleményem és az  
egyház véleménye a lövöldözős és öldöklős játékokról?

Első reakcióm ez volt: vannak szebb és építőbb 
játékok, vagyis nem támogatom ezt a fajta idő-
töltést. Meg kell jegyeznem, nem is játszottam 
ilyen videójátékokkal sosem, gyerekkoromban 
nem igazán volt, pedig nem vagyok annyira 
öreg. Akkor is voltak videójátékok, mit például 
a Super Mario, tetris és sorolhatnám. A fiatalok 
biztos jót nevetnek majd, milyen maradi világ 
volt, de ez a felgyorsult világ sem jó, vagy jobb. 
Minden kornak megvannak a maga kihívásai, 
amiért, és amik ellen küzdenünk kell. Mi még 
az utcán játszottunk, ma inkább a számítógép 
előtt ülnek a gyerekek, fiatalok, idősebbek. Ez-
zel nincs is baj, míg egészségesen használjuk. 
A baj akkor kezdődik, amikor már függőséget 
okoz. Amikor órákon keresztül csak nézzük 
a monitort, tabletet, vagy telefont, és ha valaki 
megszólít bennünket nem is halljuk vagy éppen 
olyan agresszíven válaszolunk, mint amilyen az 
öldöklős, lövöldözés videojáték. Szent Pál írja az 
Efezusi levél 4, 26-ban: „Ha el fog is benneteket 
az indulat, ne vétkezzetek. A nap ne nyugodjék 
le haragotok fölött!”

Az Egyházzal közös véleményen vagyok, mert 
az, hogy valaki ilyen játékokkal játszik az még 
magában nézve nem baj, nem bűn. A baj akkor 

és ott kezdődik, amikor már a harag, a düh, vagy 
gyűlölet levezetése is megmutatkozik. Ez már 
mondhatni súlyos bűn terhet is von maga után 
az ötödik parancsolat a „Ne ölj!” kategória. Nem 
szükséges hozzá sem kés, sem fegyver, elég egy 
rosszul kimondott szó, és a másik embert ízig-
vérig megsértjük. Amíg játékként, szórakozásból 
van használva, nem botrányos. Amíg az 
ember mindemellett, méltó módon teljesíti a 
mindennapok küzdelmeit, addig nincs baj. 

Most amikor az online világát éljük a diákok 
homeschool-otthoni iskolában tanulnak, na-
gyobb a kísértés az ilyen fajta videojátékokkal 
való időtöltésre. A szülőknek sem könnyű, 
mert vannak ugyan akik home office-ban dol-
goznak, és még így is kevesebb idő jut a gyer-
mek nevelésére. Tisztelet a kivételnek, de van-
nak, akik gyermekeik egy teljes napot képesek 
eltölteni a számítógép előtt és ilyen játékokkal 
játszanak osztálytársaikkal, barátaikkal. El kell 
ismernünk, hogy az utóbbi hónapok lassan 
évben is beszélhetünk, nem tudjuk felvenni az 
iramot a világháló gyors fejlődésével. Érzelmi 
emberek vagyunk, függünk egymástól, de a já-
téktól való függőség már a betegségek sorába 
tartozik, amit kezelni, kezeltetni kell szakem-

berek segítségével. Nagyon sok egészségügyi 
probléma is adódik ebből kifolyólag, de még 
inkább lelki. Gondolom a kérdező részéről is 
ez utóbbi a lelki gond vetette odáig, hogy bá-
torkodott megkeresni, megkérdezni. 

A negatív hatásokon túl pozitív hatások is van-
nak, mint például: nyelvtanulás, önismereti 
kvíz kérdések a tudomány összes ágazatában 
az online világban. 

Bátorítok és buzdítok minden gyermeket, fia-
talt, szülőt, nagyszülőt, kereszt- és bérmaszülőt, 
hogy húzzuk meg a határokat. Ez az időszak egy 
jó lehetőség akár hosszú távra is, meghatározni, 
hogy napi mennyi az annyi idő az online vilá-
gában (videójáték, Facebook, TikTok, szörfö-
zés…) utána kikapcsolni és más hasznos időtöl-
tést választani. Ez lehet társasjáték, egy jó könyv 
olvasása, tartalmas eszmecserék… Rajtunk mú-
lik, hogy testünk-lelkünk rombolói, vagy építői 
leszünk.  Kérjük az Úr segítségét is bátran, hogy 
legyen támaszunk, védelmezőnk, hogy a jó úton 
meg tudjunk maradni. Egy életünk van, ne vesz-
tegessük el az időt, használjuk ki, helyesen és jól: 
„Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéli-
umban.” (Mk 1, 15b)    

PhDr. Juhos Imre, plébános
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2021. évi Hulladékgyűjtés  
rendje - kunszállás

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2021. évi 
(2021. májustól 2022. áprilisig) a biológiailag lebomló hulladék, elkülöní-
tetten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről, valamint lom hul-
ladék elszállításának módjáról és a kommunális hulladék elszállításáról. 

biolÓgiailag lebomlÓ  
Hulladékgyűjtés (zöldjárat naptár): 

elkülönítetten gyűjtött 
csomagolási Hulladék 
szállítása (sárga feledeles edény)

A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés 
során az ingatlanoknál kertekben, ud-
varokban, konyhában keletkező min-
den szerves anyagtartalmú hulladék 
elszállítása történik az FBH-NP Non-
profit Kft. által díjmentesen biztosított 
biológiailag lebomló zsákban, illetve 
az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú 50 
cm átmérőjű kötegekben összekötve a 
zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy 
a közterületen a begyűjtést végző gép-
jármű meg tudja közelíteni és kézi erő-
vel mozgatható legyen. Amennyiben a 
biológiailag lebomló hulladékot nem 
ilyen formában helyezik ki, vagy ha a 
kommunális hulladékkal keveredik, 
akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunk-
ban elszállítani.
2021. 06. 30-ig a zöldhulladék gyűjté-
si gyakorlat a korábban megszokottak 
szerint történik.

2021.07.01. napjától a begyűjtéssel 
egyidejűleg munkatársaink maximum 
2 db (átlátszó, zöld színű emblémás) 
cserezsákot biztosítanak. 

szükség esetén további zsákokat az 
alábbi értékesítési helyeken lehet be-
szerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírása ellenében az ingatlanhasználó, 
vagy meghatalmazottja, a közszolgál-
tatás számlafizetője nevére. A zsák át-
vételéhez személyes okmányok szük-
ségesek, mivel a közszolgáltatás ellen-
értéke (kommunális többlethulladékos 
zsák árával megegyező: 289 Ft +áFa/
db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő 
(NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.
szállítási alkalmanként, ingatlanon-
ként 2 db ingyenes zsák, valamint 
további „korlátlan” mennyiségű kék 
színű megvásárolt FbH-np non-
profit kft. felirattal ellátott lebomló 
zsák helyezhető ki.
A biológiailag lebomló hulladékok ap-
rítás és komposztálás után hasznosítás-
ra kerülnek. Az elkészült komposztot a 
Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hul-
ladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, 
Felgyő) beszerezhetik.

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sár-
ga fedeles edényből) elszállítása páratlan heteken, csü-
törtöki napon történik.

A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet-
ben elhelyezhető hulladékok:

•	 papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, 
könyv, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz la-
pítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.

•	 műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélkü-
li PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, pl: tejfölös, 
samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacs-
kó vagy szatyor, háztartási fém, italos és konzervdoboz 
kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

máj.   jún.   júl.   aug. szept.   okt.   nov.   dec.

csütörtök 6. 3. 1; 29. 26. 23. 21. 18. 16.

HázHoz menő lomtalanítás
A lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díj-
mentesen tudja igénybe venni az az ingatlantulajdonos, 
aki minden negyedévben megkapja hulladékszállításra 
vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem rendel-
kezik. Lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett 
lom (feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, búto-
rok, egyéb kisebb méretű tárgyak, anyagok zsákolva vagy 
kötegelve) kerül elszállításra.

Tájékoztatjuk, hogy a lomtalanítás során nem kerül el-
szállításra a veszélyes hulladék, elektronikai hulladék, 
építési, bontási hulladék.

lomtalanítási igényét a +36-79/524-821 
telefonszámon tudja jelezni. 

Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélkapcsolati pontok, zsák értékesítési 
helyek hulladékudvar nyitva tartása, elérhetőségek:
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.  ■  Telefonszám: 06-79/524-821  ■  E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

ügyFélkapcsolati és zsák értékesítési pontok

kiskunfélegyháza,
Kossuth L. utca 17-19.

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
09:00-12:00  
12:30-14:30

08:00-12:00  
13:00-16:00 Zárva Zárva 08:00-13:00

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
kiskunfélegyháza,
Csongrádi út 2173/12 hrsz. Zárva 07:00 – 16:00 07:00 – 16:00 Zárva Zárva 08:00 – 12:00*

Hulladékudvar

KommunáliS hullAdéK GyűjtéS
A kommunális hulladék begyűjtésének napja tovább-
ra is csütörtök. 

Amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletke-
zett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállí-
tására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfél-
szolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén.

május 8. június 5. július 3. augusztus 28. szeptember 25. október 16. november 13. december 11.*Szombati nyitva tartás 
 2021. évben
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Május első vasárnapja az anyákról szól: édes-
anyákról, nagymamákról és dédnagymamá-
ról, ükmamákról és szépmamákról. 

Tematikus sorozatot indítunk melyben olyan 
linkgyűjteményt teszünk közre, amellyel köny-
nyen elkészíthető ajándék ötletek találhatók.  

A kunszállási könyvtár ennek apropóján min-
dennap megoszt valamit facebook oldalán, 
amely segítséget nyújthat az ünnepre való ké-
szülődésre. Május első vasárnapján, anyák nap-
ján pedig versekkel, idézetekkel köszönthetik 
az olvasók az édesanyákat interaktív posztban.

petőFi Faluház és könyvtár

A belügyminiszter 1/2021 (IV. 6.) BM határozata értelmében 2021. április 7-től (Hétfőtől-pénte-
kig 8-16 óra között) újraindulhat az ABLAK/AJTÓ KÖLCSÖNZÉS szolgáltatás, amelyet az ut-
cáról megközelítve tudnak igénybe venni az olvasók, illetve a házhoz szállításra is van lehetőség. 
Visszavesszük a korábban kölcsönzött dokumentumokat, új tagság létesíthető, illetve meghosz-
szabbítjuk a lejárt tagságokat.  A könyvtár helyiségeiben látogató továbbra sem tartózkodhat. Do-
kumentumokra vonatkozó igényüket az alábbi elérhetőségen szíveskedjenek jelezni! 

Telefon (hétfőtől-péntekig 8-16 óra között): 76/587-649
E-mail:  kunszallas.konyvtar@gmail.com 

A könyvtár nyitásáról, igénybe vehető szolgáltatások köréről folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat!

tisztelt olvasók!

Főzőverseny  
kicsit  
másképp! 
gasztronómia  
online esemény!

A munkásság nemzetközi ünnepére való  
tekintettel, főzőversenyre invitáljuk Önöket!

vannak hagyományok, amelyeket  
egy vírus sem szakíthat meg!

beküldési Határidő: 2021. május 10.
A nyerteseket oklevéllel jutalmazzuk!

A munkafázisokról és a kész tálalt ételekről  
maximum 5db fényképet várunk a  

kunszallas.konyvtar@gmail.com email címünkre.

A munka ünnepe a nemzetközi 
munkásmozgalmak által kihar-
colt, a munkások által elért gaz-
dasági és szociális vívmányokat 
hivatott megünnepelni.

1531-ben Luccában, egy olasz 
városban a selyemmunkások 
felvonultak, hogy jobb ellátást 
és rövidebb munkaidőt követel-
jenek maguknak. 1886 májusá-
ban pedig a chicagói munkások 
tüntettek, követelve a nyolcórás 
munkaidőt, de a rendőrség bele-
lőtt a tömegbe. 

1889 óta május 1. a munkásság 
nemzetközi ünnepe, hivatalos ál-
lami szabadnap. 

Ennek kapcsán versenyre hívjuk 
fel a figyelmet!

készüljünk együtt az anyák napjára! 

a petőfi rendezvény- és Faluház Facebook oldalán folyamatosan jelentkezünk köny-
vajánlóval, receptekkel, kreatív ötletekkel. olvasóink igénye fontos számunkra, ezért 
várjuk az önök javaslatait is egy-egy on-line programunk kapcsán! 

A verseny kiírása: 
legszebb tálalás

Figyelmükbe ajánljuk virtuális programjainkat.

május elsejéHez 
kapcsolÓdÓ 

programunk:  
Főzőverseny kicsit másképp!

szociális 
hírek
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Nagy örömünkre szolgált, hogy húsvét 
alkalmából ismét felajánlások érkeztek 
a helyi rászorulók részére. Oláh István 
és felesége saját készítésű hentesárut, 
Horváth Renáta és kislánya, Dóri pedig 
házi fonott kalácsot és pogácsát jutta-
tott el a házi segítségnyújtókhoz és ta-
nyagondnoki szolgálathoz, akik célba is 
juttatták az adományt.

A település nevében hálásan köszönjük 
a nagylelkű felajánlásokat!

köszönjük  
a segítséget!



a magyar Falu program keretében  
megvalósuló Fejlesztések (2.rész) önkormányzati Hivatal 

Központ ................................................. 06 76 587 621/0 
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 20 366 2308
3lan internet .............................................06 76 580 580 
Posta ..........................................................06 76 587 600 
busz forgalmi iroda 
Volánbusz Kiskunfélegyháza autóbusz-áll. .+36 76 431 831 
Volánbusz Kecskeméti autóbusz-állomás .. +36 76 321 777 
MÁV Kiskunfélegyháza  ..........................06 76 461 460

Fontos teleFonszámok

kunszállási Hírek  
Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Almási Roland márk polgármester 
Szerkesztőség:  
6115 Kunszállás, dózsa György utca 24. 
Nyomdai munkák:  
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás 
Következő lapzárta: 2021. május 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu 
Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

KÖZÉLETI  
HAVILAP  

A KUNSZÁLLÁSI HIVATAL  
EGYKORI DOLGOZÓJÁTÓL,  

polyák istvánné 
anyakönyvvezetőtől  

2020. ÁPRILIS 30-ÁN VETTEK 
VÉGSő BÚCSÚT A KUNSZÁLLÁSI 

TEMETőBEN A GYÁSZOLÓ 
CSALÁDTAGOK!

A napokban a koronavírus elleni vak-
cinával beoltottak száma Magyarorszá-
gon meghaladta a 3,5 milliót. Települé-
sünkön az oltásra regisztráltak száma az 
országon átlagnak megfelelően alakul, 
köszönhetően annak, hogy az elmúlt 
hetekben Kunszálláson is megfelelő 
ütemben zajlott a lakosság vakcinázása, 
ami továbbra is folytatódik.  

Ebből kifolyólag a korábban megho-
zott szigorítások folyamatosan lazul-

nak, szép lassan az élet kezd a régi 
kerékvágásba visszatérni. Ugyanakkor 
fontos tisztában lenni vele, hogy ezek 
az intézkedések elsősorban gazdasági 
jellegűek, egészségügyi szempontból 
a veszélyhelyzet továbbra is fennáll. 
Minden bizonnyal a könnyítések csábí-
tóan hatnak a mögöttünk álló hónapok 
bezártsága után, éppen ezért személyes 
felelősségünk most még nagyobb. 

Fotó:  
Vajda Piroska

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy a 
Magyar Falu Program Falusi Civil Alap 
keretében a Civil Közösségi tevékenysé-
gek támogatása című pályázati kiírásra 
nyújtottunk be 2020. októberében tá-
mogatási kérelmet, amelyet a támogató 
580.000,- forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesített. A „Kunszál-
lási Csűrcsavaró Néptánc Egyesület 
hangtechnikai eszközfejlesztése” kere-
tében 2 db JBL EON 615-ös és 1 db JBL 
EON 618-as aktív hangfalat szereztünk 
be, amelyet már át is vehettünk.

Bizakodunk benne, hogy mindenki jó 
egészségnek örvend és mielőbb sikerül 
a hangfalak segítségével hangos mulat-
ságokat rendezni! A beszerzett eszközök 
jelenleg a Faluházban várják, hogy mi-

előbb magyar népzene csendüljön álta-
luk a táncos lábak legnagyobb örömére!
A civil szervezetek egyszerűsített tá-
mogatására benyújtott támogatási ké-
relem, mind a 2019-es, mind a 2020-as 
évben pozitív elbírálásban részesült, így 
200.000 Forint, illetve 300.000 Forint 
áll rendelkezése rendezvényszervezésre. 
Sajnos tavaly nem volt rá lehetőség, hogy 
a hagyományos aratóünnepet megszer-
vezzük, de az idén -a járványügyi intéz-
kedések figyelembevételével- semmi-
képpen sem szeretnénk elhalasztani.
A Csoóri Sándor Alap általmeghirdetett 
pályázati kiírásra 600.000 Forint értékben 
nyújtottunk be támogatási kérelmet, biza-
kodunk pozitív támogatói döntésben.
A próbáinkat még nem tarthattuk meg, 
de reméljük, hogy a nyitás fokozatos 
lépéseivel mi is hamarosan visszatérhe-
tünk a megszokott kerékvágásba, mert 
a tánc örömét, a közösség hiányát nem 
lehet pótolni. 

Szikora László elnök

Hírek a csűrcsavaró néptánc egyesület háza tájáról

kérek mindenkit ennek megfelelően 
mérlegeljen! 

továbbra is vigyázzanak magunkra 
és családtagjaikra!

Almási Roland Márk, polgármester


