
Kunszállás Község Önkormányzata sikeres pályázatot 
nyújtott be az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bi-
zottság által kiírt 2021. évi hungarikum pályázaton. 

Az 1.500.000 Ft összegű támogatás segítségével az önkor-
mányzat – együttműködésben a Kunszállási Tele-
pülési Értéktár Bizottsággal – településünk 
helyi értékeiről fog megjelentetni egy ké-
pes kiadványt, amelyből reményeink sze-
rint minden kunszállási család számára 
tudunk majd biztosítani egy példányt.

Hírek
k u n s z á l l á s  k ö z s é g  ö n k o r m á n y z a t á n a k  i d ő s z a k o s  k i a d v á n y a

XXIX. évfolyam 4. szám  • 2021. május - június INGYENES megjelenik  
800 példányban

kunszállási
Megemlékezés a  

trianoni országvesztés 
tragédiájának  

101. évfordulója  
alkalmából.

Az első világháborút lezáró békediktátum ér-
telmében elvesztettük területeink 72 százalékát, 
a főbb vasútvonalaikat, bányáinkat, erdőinket, 
iparunk jelentős részét és mindezek mellett több 
mint, három millió honfitársunk került idegen or-
szágba. Száz év alatt ezer évre elég sebet kaptunk. 
Ezért szükséges elmondani újra és újra, egyetlen 
nemzettel sem történt olyan égbekiáltó igazságta-
lanság, mint velünk, magyarokkal. Az egyértelmű 
szándék ellenére - mely az ország hosszú távú el-
sorvasztására irányult - még mindig itt vagyunk, 
létezünk, élünk és ez jövőre nézve erőt, reményt 
ad számunkra. 
Nincs más út ennek a szétzilált népnek, mint a ha-
tártalan összetartozás.

Almási Roland Márk, polgármester

SikereS HungarikuM  
pályázat

830 – 900  Gyülekező Kunszálláson a Radnai téren található   
        Petőfi Faluház előtt.

900  Kivonulás nótaszóval a gabonatáblához. A hagyományosan az 
aratáshoz köthető nótákat a fülöpjakabi nyugdíjasok éneklik, a 
szállításban lovaskocsik is segítenek, közben a hagyományos 
falusi vendéglátást ismerhetik meg a résztvevők.

1000  A hagyományoknak megfelelően a kunszállási Tisztelendő 
Úr megáldja a gabonaföldet, a szerszámokat és az aratásban 
résztvevőket majd Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a 
MAGOSZ elnöke köszönti az egybegyűlteket s néhány szóban 
ismerteti a Magyarok Kenyere Programot.

 Majd a gazda szerződést köt az aratókkal, és megkezdődik az 
aratás. Az aratóbanda megalkudik a gazdával, s ha ez sikeres, 
megkezdődik az aratás. Aratás közben az ahhoz köthető hi-
edelmek, szabályok, népszokások ismertetése, aratószerszá-
mok ismertetése, kévekötés, keresztek rakása, és a gabona 
beszállítása következik.

1200  A cséplés bemutatása hagyományos cséplőgéppel. kazalrakás 
a szalmából.

 A kicsépelt gabonát a Magyarok Kenyere kezdeményezéshez 
ajánljuk fel.

1330 1800-as évekből származó recept alapján kaszás leves, bir-
kapörkölt, helyben, kemencében sütött hagyományos kenyér, 
házilekváros bukta, fánk. A kunszállási Arany Alkony nyugdíjas 
klub jóvoltából.

 Ebéd után a kerekegyházi nótások katona, és hazafias nótákat 
énekelnek. Fehér Zoltán és felesége citerán játszik.

1700  Fokos Zenekar és vendégei koncert.

1900  Táncház a Fokos Zenekarral és a gödi Búzaszem iskola nebulóival!

A faluházban hagyományos paraszti élet eszközeiből kiállítás.

MEGHÍVÓ
A kunszállási 
ArAtóünnepre

2021. július 3.



Új  
civil szervezet  
kunszálláson

Új egyesülettel gazdagodott települé-
sünk civil szervezeteinek sora. Az el-
múlt év őszén alakult meg 10 taggal a 
Kunszállási Lokálpatrióta Egyesület. 
Az egyesület célja Kunszállás környe-
zetének szépítése, tárgyi eszközeinek 
gyarapítása, kulturális és közösségi 
értékeinek ápolása. Az egyesület cél-
jainak megvalósítása érdekében sze-
retnénk minél több pályázati forrást 
igénybe venni, hogy azokat települé-
sünk és az itt élők javára tudjuk fordí-
tani. Emellett közösségépítő progra-
mokat is szeretnénk majd szervezni, 
illetve azokban részt venni, szoros 
együttműködésben Kunszállás Köz-
ség Önkormányzatával, valamint a 
falu más egyesületeivel és társadalmi 
szervezeteivel.

Varga-Somogyi Ibolya
önkormányzati képviselő

a Kunszállási Lokálpatrióta Egyesület elnöke

Mindenki számára nagyon nehéz volt az elmúlt 
másfél év. Megértem a betegeket és családtagja-
ikat, együtt érzek azokkal az emberekkel, akik 
elvesztették szeretteiket ez idő alatt bármilyen 
betegség miatt. Sajnos sokan csak ebben a jár-
ványhelyzetben ismerték fel az egészségmeg-
őrzés fontosságát, azt, hogy sokkal nehezebb 
kezelni, gyógyítani egy állapotot, betegséget, 
mint megelőzni. Bízom abban, hogy ez a fel-
ismerés nem csupán a koronavírus fertőzésre 
korlátozódik, hanem minden más betegségre, 
legyen az influenza, magasvérnyomás, dagana-
tos megbetegedés. A veszélyhelyzet megszűnt, 
az élet kezd visszatérni a megszokotthoz. Lehet, 
hogy sok területen a járványt megelőző módon 
tudunk élni, de ne feledjük, a vírus nem tűnt el, 
velünk maradt, tehát továbbra is nagyon fontos 
a védekezési szabályok betartása. Ebbe értelem-
szerűen beletartozik, hogy lehetőleg minden 
orvosi vizsgálat előtt kérjünk időpontot, akár 
szakrendelőbe megyünk, akár háziorvosi ren-
delésre. Kivételt ez alól a sürgős betegellátás. 
Mivel nagyon sokan korábban csupán telefonon 
vagy emailen kerestek meg, most megnöveke-
dett a rendelőben a személyes betegforgalom. 

Ezért tisztelettel kérek mindenkit, hogy időben 
nézze át az orvosságait, lejáró dokumentumait, 
és legalább 4-5 nappal a kívánt találkozás előtt 
kérjen időpontot. Itt kiemelem, hogy a jogosít-
ványok automatikusan 3 hónap meghosszab-
bításra kerültek a veszélyhelyzet miatt, tehát 
jogosítvány alkalmassági vizsgálatra legalább 
egy hét az előjegyzés. 

Felhívom a figyelmet arra is, hogy emailen és 
üzenetrögzítőn keresztül nem tudok gyógyí-
tani, nem hívok vissza senkit, ami azt jelen-
ti, hogy betegség, panasz esetén ne hagyjon 
üzenetet, ne írjon emailt! Az emaileket nem 
tudom minden esetben aznap megválaszolni, 
ezért kérem, ne türelmetlenkedjenek. Így fon-
tos, hogy soha ne másnapra vagy aznapra szó-
ló levelet írjanak! Az üzenetrögzítő kizárólag 
és csakis a gyógyszerfelíratás megkönnyítésé-
re szolgál. Vagyis aki panaszmentes, és csu-
pán a rendszeresen szedett gyógyszereit sze-
retné felíratni, az hagyjon üzenetet telefonon.  
A többi telefon üzenettel nem áll módunkban 
foglalkozni. Megértésüket köszönöm.

A településen az átoltottság az országos átlag-
nak megfelelő. Az oltakozási hajlandóság elér-

te a maximumát. Ezért a háziorvosi praxisban 
első körös oltások már nem lesznek elérhetőek. 

Így arra kérek mindenkit, aki ez után kívánja 
beoltatni magát, hogy oltópontot foglaljon ma-
gának időpontot. A háziorvosi praxisban csu-
pán kevés kínai Sinopharm vakcina elérhető.

Felhívom a külföldre utazók figyelmét, hogy ki-
zárólag az általam beadott oltások tekintetében 
tudok angol nyelvű igazolást kiállítani azok szá-
mára, akinek ez szükséges.

2021. július 2-től 16-ig Kiskunfélegyházi 
helyettesítés miatt rövidített rendelések 
lesznek. H, Sz, P: 9-12-ig, K, Cs: 14-17-ig. 

2021. augusztus 9-20-ig szabadságon leszek! 

A nyári rendelési idő változásáról (a he-
lyettesítés és a szabadság miatt) figyeljék 
Kunszállás facebook oldalát és honlapo-
mat! (www.fut-kamed.hu)

Mindenkinek nagyon jó egészséget, szabad 
nyarat kívánok!

Dr. Kasza Beáta  
infektológus, háziorvos szakorvos  

Fut-Ka Med Kft.

Újjászerveződött a  
kunszállási települési 

értéktár bizottság

kedves kunszállásiak! egéSzSégügy

Először is szeretném kifejezni köszönetemet mindenki felé a pandémia alatt tanúsított fegyelmezett magatartásért, türelemért. 

A helyi értékek gyűjtéséért és gondozásá-
ért ezentúl ismét egy önálló bizottság, a 
Kunszállási Települési Értéktár Bizottság 
fog felelni településünkön. A bizottság 
2021. június 8-án tartotta alakuló ülését, 
melynek elnöke Varga-Somogyi Ibolya 
önkormányzati képviselő lett, tagjai Rigó 
Joakimné nyugalmazott pedagógus és 
Almási Roland Márk polgármester.

A Kunszállási Települési Értéktár Bizottság 
feladata a falu helyi értékeinek összegyűjté-
se, azok rendszerezése, valamint a kiemel-

kedő helyi értékek megyei értéktárba való 
felterjesztése. Helyi értéknek nevezzük azt 
a szellemi, tárgyi, természeti vagy épített 
dolgot, amelyre vagy akire büszke lehet a 
közösségünk. A helyi értékeket kilenc kü-
lönböző kategóriába sorolhatjuk: agrár- és 
élelmiszergazdaság, egészség és életmód, 
épített környezet, ipari és műszaki megol-
dások, kulturális örökség, nemzetiségi ér-

ték, sport, természeti kör-
nyezet, turizmus.

A bizottság ki fog alakítani 
egy űrlapot, amelyen bár-
mely kunszállási javaslatot 
tehet az általa fontosnak 
tartott érték helyi értéktár-
ba való felvételére. 

Értékeink összegyűjtése és 
ápolása közös felelősségünk, ennek fogja 
szakmai hátterét ellátni a Kunszállási Tele-
pülési Értéktár Bizottság.

Varga-Somogyi Ibolya
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évzáró hírek az Óvodából
óvodai Hírek

A Dm Nap gyermekei című pá-
lyázatának köszönhetően napvé-
dő krémeket nyert óvodánk, me-
lyeket a nyári óvodai ügyeletben 
használhatnak a gyermekek.
Az enyhítés miatt személyes je-
lenléttel tarthattuk meg a Pillangó 
csoportosok tanévzáróval egybe-
kötött ballagási ünnepségét május 
végén. A helyszín a Falumúzeum 
udvara volt, a szép környezet 
megteremtésében Polgármester 
Úr nyújtott segítséget óvodánk-
nak. Az esemény hangosítási fel-
adatait Nagy József látta el.

A ballagás végén Provics Tibor 
lovaskocsival körbe vitte a gyer-
mekeket a falun, akik így jelképe-
sen elbúcsúztak az óvodától.
Gyermeknapon Surányi Norbert 
óvodánk minden gyermekét 
vendégül látta egy finom fagyira, 
Feketéné Irénke pedig a kirándu-
lásnál segített a Süni csoportos 
gyerekeknek.
Az óvoda munkatársai nevében 
is köszönöm szépen mindenki 
segítségét és közreműködését!

A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány két alkalommal is 
sikeresen pályázott az elmúlt időszakban. 
A NEAN-KP-1-2020/5-000165 azonosítószámú normatíva 
pályázaton 94.100 Ft támogatást nyertünk el, amelyből el-
sősorban óvodai mozgásfejlesztőeszközök, irodai- és admi-
nisztrációs eszközök kerülnek beszerzésre.

A NEAG-KP-1-2021/5-000361 azonosítójú pályázaton 
300.000 Ft-tal támogatták az alapítvány célkitűzéseit. Az össze-
get az óvoda részére IKT eszköz, whiteboard tábla, hangfalak, 
az iskola részére szekrény, adminisztrációs eszközök vásárlásá-
ra, továbbá verseny nevezési díjak támogatásra fordítjuk.

Ádámné Vereb Annamária  
a kuratóriumi elnök

kunSzálláSi gyerMekekért alapítvány

pályázati támogatás a  
kunszállási gyermekek részére

a kunszállási se közgyűléséről

Sport

Június 18-án este tartotta szokásos éves közgyűlését a 
Kunszállási SE a sportpályán, melyre a tavalyi évhez ha-
sonlóan az idén is meghívást kaptam a képviselőtestület 
tagjaival együtt. Jó volt látni, hogy milyen sok család 
elkötelezett a sport iránt és milyen jól tudja érzi magát 
több generáció is együtt. 

Nagy örömünkre 2021-ben az U14-es csapat megnyerte a 
megyei bajnokságot, a gyűlést követően pedig sor került a 
fiatalok díjazására is. Ez az eredmény komoly motivációt 
jelent a többi korosztály számára.

Az elért sikerhez mind a játékosoknak, szülőknek, mind 
pedig a felkészítő edzőknek a település nevében szívből 
gratulálunk! Büszkék vagyunk a csapatra!

Köszönöm a meghívást!
Almási Roland Márk, polgármester

Gellért Emőke Anna - intézményvezető

Örömmel értesültünk, hogy a Csipkefa bimbója - hagyományőr-
zés a nevelés során Magyarországon és a Kárpát-medencei ma-
gyar óvodákban című pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. 
A pályázat lehetőséget biztosít külhoni óvodák megismerésére, 

tapasztalatcserére az óvodai nevelés kapcsán.
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iSkolai Hírek

A 2020/21-es tanév szorgalmi időszaka június 
15-én befejeződött. A 8. osztály ballagására és a 
tanévzáró ünnepélyre június 19-én 10:00 órakor 
került sor. A kialakult járványügyi helyzet elle-
nére sikeres tanévet tudhatunk magunk mögött. 
Igazi kihívás volt ismét a digitális oktatás, amely-
ben helyt álltunk, és amelyben egymás segítése 
nélkül nem boldogultunk volna. Köszönöm a 
tanulóknak, szülőknek és pedagógusoknak a ki-
tartó munkát.

Ebben a tanévben 146 tanulót oktattunk, nevel-
tünk 8 tanuló- és 6 napközis csoportban. A ta-
nítási-tanulási folyamatot 18 főállású, 3 óraadó, 
1 részmunkaidős pedagógus, 1 utazó gyógype-
dagógus, az iskolai könyvtáros és az iskolatit-
kár segítette. Köszönöm a technikai dolgozók 
munkáját, akik biztosították a tiszta, egészséges 
körülményeket. A kötelező tanórákon kívül heti 
65 óra szakkör, sportkör, felzárkóztató-, tehet-
séggondozó-, fejlesztő- és egyéb foglalkozásra 
nyílt lehetőség. Sajnos ebben a tanévben a járvá-
nyügyi korlátozások miatt kevesebb programot 
szervezhettünk, de az ünnepeket, jeles napokat, 
a diákönkormányzat programjait megtartottuk, 
igaz szűkebb keretek között, vagy akár online 
formában. Májustól azonban bepótoltuk az el-
maradásokat, számos szabadidős programot, 
közös sütést-főzést, kirándulásokat, osztályprog-
ramokat szerveztünk. A Kiskun Alapfokú Művé-

szeti Iskola 3 néptánccsoportot foglalkoztatott a 
tanév során. Sport területén együttműködünk a 
Kiskunfélegyházi Vasas TK. Birkózó Szakosztá-
lyával, és a Kunszállási Sportegyesülettel.

19 tanuló kitűnő-, 24 tanuló jeles eredménnyel 
zárta a tanévet. Ők nevelőtestületi, illetve igazga-
tói dicséretben részesülnek.

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként és Ökois-
kolaként végeztük a tehetséggondozást, szervez-
tük házi versenyeinket, pályázatainkat és egyéb 
programjainkat. Diákjaink és felkészítőik össze-
sen 30 országos, térségi, megyei, körzeti tanul-
mányi-, művészeti- és sportversenyen öregbítet-
ték iskolánk hírnevét.

Június 21-július 02. között Napközis Erzsébet-tá-
bort szervezünk tanulóinknak, akik szép szám-
mal jelentkeztek a programokra. Június utolsó 
hetében tanulóink a Bács-Kiskun megyei TIT 
Élményközpontjának táborában gazdagíthatják 
ismereteiket. Július első hetében Ottalvós Erzsé-
bet-táborba utazunk, Zánkára. Sor kerül festésre 
és karbantartási munkákra.

Kívánom, hogy tartalmasan, sok pihenéssel tel-
jen a nyári szünet. Töltsön el minél több időt 
mindenki a családjával! Találkozunk a tanévnyi-
tó ünnepségen.

Ádámné Vereb Annamária igazgató

Ballagás 2021
Most azt érezzük, hogy az út, amit 
megtettünk, ez a 8 év, nagyon 
gyorsan eltelt, hogy még maradt 
ki nem használt lehetőség, marad-
tak ki nem mondott szavak, meg 
nem élt érzések. Hiányozni fog az 
iskola, a falai, a padok, a könyvek, 
a táblák, a folyosó, Churchill port-
réja, a felelések és dolgozatírások 
izgalma, és a kapu is, amin min-
den reggel beléptem. Szinte hi-
hetetlen, hogy ma szól utoljára a 
csengő nekünk, hogy az új tanévet 
már egy másik iskolában kezdjük.

Búcsúzunk, hogy rálépjünk arra 
az útra, amit választottunk.

Viszontlátásra!
Búcsúznak a 8. osztály tanulói,  

Horváth-Hegedűs Heléna és  
Veresné Szabó Krisztina  

osztályfőnökök

tanévvégi értékelés
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iSkolai Hírek tanulóink sikerei országos  
tanulmányi versenyeken

A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny terü-
leti döntőjének összes korcsoportjában elhoztuk 
a dobogós helyezéseket, ezzel kivívtuk a jogot 
az országos döntőben való részvételre. A döntőt 
május 28-29-én rendezték meg. Minden csapat 
készített egy dokumentációt, amelyben kollázs 
technikát használva mutattak be egy-egy vizes 
élőhelyet. A csapatok egy PowerPoint-tal kísért 
kiselőadást tartottak helyi vizeink élővilágáról 
és védelméről. Feladatuk volt még egy feladat-
lap kitöltése, amelynek témája a Balatonfelvidéki 
Nemzeti Park és hazánk folyói.

Minden csapat kiválóan helyt állt. A 3-4. évfo-
lyamosok között a Csontos lilla, dávid zsely-
ke, szécsényi dóra alkotta csapat, és Fekete 
dávid, Hegedűs lászló, mali levente csapa-
ta holtversenyben a 10. helyen végzett. aguh 
emily, Farkas molli, Ficsór dorka csapata a 
12. helyen zárták a versenyt. Az almási márk, 
Fischer lászló, kovács máté alkotta csapat  
15. helyezést ért el.

Az 5-6. évfolyamosok között az agárdi lász-
ló, litavecz márk, vig noel összetételű csapat  
12. helyezést ért el.

A 7-8. évfolyamon is kiválóan szerepeltek a csa-
patok. szabó alexandra, szécsényi annabella, 
tóth Csenge csapata a dobogó III. fokára állha-
tott, bronzérmesek lettek. Óriási siker, hogy a 
lánycsapat alkotását, dokumentációját a zsűri 1. 
helyezéssel díjazta.

A buzder-lantos boglárka, Csík ádám, suki 
tímea összetételű csapat és elekes antónia, 
Fischer péter, makány nóra csapata a 7. he-
lyen zárták a döntőt. A felsős csapatok tagjainak 
többsége már 3. osztályos korától részt vesz a 
szemléletformáló versenyen, amelynek eredmé-
nyességét jelzik a döntő helyezései is. 
Felkészítő pedagógusok Szabó Hajnalka és 
Ádámné Vereb Annamária.

A verseny országos döntőjét május 17-én 
rendezték meg, amelybe 13 tanuló jutott be.  
A feladatlapok megoldásában mindenki kiváló-
an helyt állt.

Német nyelv tantárgyból elekes antónia 8. o. 
tanuló az 1. helyen végzett, kovács tibor  7. osz-
tályos szintén a dobogó legfelső fokára állhatott. 
Korcsoportjában suki tímea, vincze szonja, 
Hegedűs levente az 5. helyen zárták a versenyt. 
agárdi lászló és vincze nándor 6. o. tanulók 
német nyelv (kezdő) tantárgyból, holtverseny-
ben az 1. helyet szerezték meg. 
Felkészítő: Veresné Szabó Krisztina.

szécsényi annabella 7. o. diák magyar nyelv tan-
tárgyból a 9. helyen, míg mészáros zsuzsanna  

8. o. tanuló a 12. helyen zárta a versenyt. 
Felkészítő: Szabó László.

Csík ádám és kovács tibor 7. o. tanulók kémia 
tantárgyból a 4. helyen végeztek, míg provics 
nóra a 7. helyet szerezte meg. makány nóra  
8. osztályos biológia tantárgyból mindenkit 
maga mögé utasítva első lett. elekes antónia 
biológiából is szépen szerepelt, a 3. helyen vég-
zett. buzder-lantos boglárka és suki tímea  
7. osztályosok 5. helyezettek lettek. 
Felkészítő: Ádámné Vereb Annamária.

Az iskola Akkreditált Kiváló Tehetségpont, így a 
tehetségígéretek felismerése, a tehetség kibonta-
koztatása, a tehetségtanácsadás fontos szerepet 
tölt be. Tanulóink kiemelkedően jól szerepeltek 
a versenysorozatban, büszkék vagyunk rájuk! 
Tehetséggondozó munkánk gyümölcse beérett.

A Bendegúz Tudásbajnokságban 15 tanulónk 
versenyzett 2-8. évfolyamig. Természetismeret 
tantárgyból a megyei döntőt megnyerte agár-
di dávid 5. o. tanuló. Ezt követően az országos 
döntőben is elhozta a pálmát, 1. helyezést ért el.

A Bács-Kiskun Megyei TIT Élményközpontja 
által szervezett megyei versenyen környezet-
védelem tárgyból tóth Csenge 7. o. tanuló az  
1. helyen végzett, Fischer róbert 6. o. szorosan 
mögötte a 2. helyet szerezte meg. 
Felkészítő: Ádámné Vereb Annamária

Hatvani boglárka 7. o. tanuló az Író-Deák or-
szágos vers- és novellaíró pályázaton 3. helyezést 
ért el. Felkészítő: Szabó László.

A kialakult pandémia miatt az atlétika sport-
versenyek többsége elmaradt, de a Kis Iskolák 
Sportversenyét megrendezték. Az országos 
döntőre ezen a héten került sor. A fiú svédvál-
tó csapat (agárdi zsombor, vincze nándor, 
Hegedűs levente, buzder-lantos róbert)  
6. helyen zárta a versenyt. balogh levente 7. o. 
600 m-es síkfutásban 3. helyezett lett. Hegedűs 
lászló 4. o. tanuló hárompróba egyéni összetett-
ben a 4. helyen végzett, nagy ádám 5. o. ugyan-
ebben a számban szintén sikeresen szerepelt. 
Felkészítő: Barta-Kovács Zsófia.

Több országos és nemzetközi versenyen értek 
el szép eredményt birkózóink, kiss Henrietta  
8. osztályos tanuló, szécsényi kornél 6. o., nagy 
máté 5. o., nagy Hunor 3. o. tanulók. Köszönjük 
Szabó József edző és az egyesület munkáját.

Focistáink a Kunszállási SE keretein belül kiváló 
sportsikerekkel büszkélkedhetnek.

Büszkék lehetünk a kunszállási gyerekek tel-
jesítményére. Gratulálunk a versenyzőknek és 
felkészítőiknek is!

alapítványi hírek
A KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT 
ALAPÍTVÁNY 2020. évi közhasznú te-
vékenységéről szóló számviteli beszámo-
lójából az alábbi adatokat hozzuk nyilvá-
nosságra tájékoztatás céljából.

1 Az egyszerűsített mérleg adatai

ESZKÖZÖK:

Értékpapírok 6.200.000 Ft

Pénzeszközök
Aktív időbeli elhatárolások  
Tárgyi eszközök

2.348.000 Ft
28.000 Ft
96.000 Ft

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8.672.000 Ft

FORRÁSOK:
Induló/jegyzett tőke   26.000 Ft
Tőkeváltozás/eredmény 5.102.000 Ft

Passzív időbeli elhatárolás

Tárgyévi eredmény 
alaptevékenységből

3.304.000 Ft 

240.000 Ft

FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8.672.000 Ft

2. Az egyszerűsítet eredménykimutatás adatai

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI:

Egyéb bevétel 1.619.000 Ft

Pénzügyi műveletek bevételei 153.000 Ft

TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTEL 
ÖSSZESEN: 1.772.000 Ft

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI:

Anyagjellegű ráfordítások 409.000 Ft

Személyi jellegű kiadások  
(ösztöndíj)

Értékcsökkenési leírás

214.000 Ft

909.000 Ft

KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1.532.000 Ft

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG 
TÁRGYÉVI EREDMÉNYE: 240.000 Ft

A központi költségvetésből elnyert 16 E Ft 
pályázati támogatás és az Szja 1% 393 E Ft 
átutalt összeg felhasználása megtörtént.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nin-
csenek alátámasztva. A fenti adatokat is 
tartalmazó számviteli beszámolót és a 
közhasznú jelentést az alapítvány legfőbb 
a szerve megtárgyalta és elfogadta. A teljes 
számviteli beszámoló és az alapítvány köz-
hasznú jelentése bárki által megtekinthető. 
Terjedelme miatt e helyen közölni nem 
tudjuk. Az érdeklődőket kérjük, keressék 
a kapcsolatot telefonon (76/587-635), vagy 
személyesen Ádámné Vereb Annamária 
kuratóriumi elnökkel a jelentés megte-
kintése időpontjának egyeztetése céljából. 
Érdeklődésüket köszönjük!

alapítvány kuratóriuma

kunSzálláSi gyerMekekért 
alapítvány
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szüntelen munkálkodás gyümölcse

100 éves Harangok

Az elmúlt hónap talán tartalmasabb lett, mint ahogy 
az embert eltervezte. Ahogy a mondásból is ismerjük: 
„Ember tervez, Isten végez.” 

Május 22-én, Pünkösd vigíliáján 17 diák részesült a 
felnőtté válás szentségében a bérmálásban Kiskunfé-
legyházán a Szent István templomban. A szentmisét 
dr. Bábel Balázs érsek-metropolita úr mutatta be, aki 
szentbeszédében buzdította a fiatalokat, hogy alkotó 
módon legyenek ott az egyházközségben, mert ehhez 
adja a Szentlélek az ajándékait, az igazi ajándék lelki 
ajándék. Jóságukkal legyenek jelen és hiányozzanak, 
ha nincsenek ott. Legyenek jólelkűek és tanúságtevői 
Krisztusnak az Egyházban és egyházközségük nagy-
korú tagjai, mert jó mindenki lehet. 

Május 26-án a Kossuth Rádió hangmérnökei jöttek 
el templomunkba, hogy a nagyharang hangját felve-
gyék, majd a harang- és templomtörténettel együtt vi-
szont hallhassuk délidőben főműsorként a rádióban. 

Az előzetes tájékoztatás szerint 2021. július 12-én, 
hétfőn kerül adásba 11:56-kor, majd az adást   2021. 
július 18-án, vasárnap, a templom-búcsú napján 
megismétlik, szintén a Kossuth Rádióban, 11:56-kor.

Május 30-án, Szentháromság vasárnapján pedig 10 
kisdiák a 4. osztályból részesült az első szentáldozás-
ban. A szentmisén részt vett Ádámné Vereb Anna-
mária igazgatónő és Dudásné Ambrus Elvíra osztály-
főnöknő, akik ily módon is tanúságot tettek hitükről, 
hogy az ünnep az iskola falain kívül, Isten házában 
ugyanolyan fontos az összetartozás jegyében.

Június hónap pedig az elmúlt 10 hónap végleges ki-
csengetése, hiszen kezdődi a nyári szünet a diákok, 
pedagógusok számára s éppen ezért nem maradhat 
el a hála szava sem a mi Istenünk felé. Ővele kezdtük 
a tanévet és Ővele zárjuk. Megköszönve mindazt a 
jót, amit a tudomány által feltárt előttünk, hitünkben 

gyarapodhattunk. Hála és köszönet hitoktatóinknak 
a Fischer házaspárnak: Robi bácsinak és Kriszti né-
ninek, akik szavukkal és példájukkal oktatták, nevel-
ték diákjainkat az év során. Köszönet és hála, hogy 
online módon együttműködve is folyt az oktatás. 
Köszönet és hála mindazoknak, akik a szentmiséken 
is részt vettek, fontosnak tartották, hogy ily módon 
is közelebb legyenek a Mindenhatóhoz. Sok-sok ke-
gyelem és sok-sok szorgalom meghozta a várva várt 
nyári szünetet, melyhez jó pihenést, kikapcsolódást 
és szórakoztató perceket kívánok, mint a diákoknak, 
pedagógusoknak, szülőknek, és mindannyiunknak. 
A szabadság ideje alatt se feledkezzünk meg Istenről, 
aki a templomban vár bennünket, hogy betérjünk 
hozzá, hiszen Ő sosem szabadságol, hanem mindig 
teremt, újjáteremti szívünket, lelkünket.

Ezért legyen ez a nyár is áldott Istentől, hogy kipihen-
ten, felüdülten tudjuk majd kezdeni az új tanévet is.

1.) szentháromság harang. Fölírása: „Isten 
dicsőségére öntette N. Abonyi Fülöp az 
úrnak 1921. évében Szlezák Lálszó ha-
rangöntő által Budapesten.” Súlya: 230. 
kg.; keresztapja: Gyöngyösi Alajos; Ez a 
legnagyobb harang, amely méltón hir-
deti az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek-
nek dicsőségét.

2.) jézus szíve harang: Fölírása: „Isten di-
csőségére öntették a majsajakabszállási 
róm. kath. egyház buzgó hívei közada-
kozásból az úrnak 1921. évében Szlezák 
László harangöntő által Budapesten.” Sú-
lya 53 kg, keresztapja: Gyöngyösi Mátyás

3.) szent józsef Harang: Fölírása: „Hal-
doklók pártfogója könyörögj érettünk. 

100 évvel ezelőtt 1921-ben szentelték fel a Kunszállási  
Kármel-hegyi Boldogasszony római katolikus templom harangjait. 

Szomorú napja volt a hitközségnek 1916. 
szeptember 20. napja, amikor az 1896-ban 
felszent templom harangjait egy kivételtől 
eltekintve elhurcolták. 

Azonban örömünnep volt a puszta népének 
1921. szeptember 18. napja, amikor Cson-
tos Ferenc elhozta a három új harangot az 
állomásról a templom elé, ahol Toldi Jenő 
félegyházi esperes fényes papi segédlettel 
végezte a felszentelést. A megáldás ünnepé-
lyessége után felvonták a toronyba az új ha-
rangokat, amelyet az ünnepélyes szentmisét 
követően meg is szólaltattak. 

A harangokat Szlezák László Budapesten 
öntötte 94.850 koronáért. Ezen összeget a 
puszta hívei adták össze. 

Öntette Kürti Ignác az Úrnak 1921. évében 
Szlezák László harangöntő által Budapesten.”  
Súlya: 26 kg. keresztapja: Markó János

4.) szűz mária Harang: Fölírása: „Imádkozzál éret-
tünk 1896. Öntötte: A budapesti szivattyú ás 
gépgyár R.T. Ezelőtt Walser Ferenc  2011 szám.” 
Súlya: 100-120 kg Ez az a harang, amely 1916-
ban itt maradt a háborúban.

Szaniszló Ferenc plébános és Fritz Péter plébános 
kívánsága teljesült: „Adja a Jóisten azt is, hogy 100 
esztendő elmúltával minél többen ráfigyeljenek őse-
ink buzgósására és meghallják a templomba szólító 
szép harangjaink zengő figyelmeztetését.”

100 év után is méltóképpen szólnak a harangok!

Forrás: Kunszállási Kármel-hegyi r.k. templom Historia Domusa 
valamint Kunszállási Hírek 1996/5. szám 

Minden templomhoz hozzátartoz-
nak a harangok. Hozzátartoznak a 
falu életéhez. A hajnali déli és esti 
harangszó elhallatszik a határba, 
hívnak és figyelmeztetnek imádság-
ra, örömre és gyászra!

Ennek apropóján a vettük fel a 
kapcsolatot a Kossuth rádió mun-
katársaival Cseri István javaslatára, 
így a harangszó a hozzá kapcsoló-
dó ismertetővel együtt 2021. július 
12-én, hétfőn kerül adásba a Kos-
suth Rádióban 11:56-kor, majd az 
adást   2021. július 18-án, vasárnap 

néHány adat a HarangokrÓl:

egyHázközSégi Hírek

Dr. Juhos Imre plébános 

a Templom-Búcsú napján megismétlik, szintén 
a Kossuth Rádióban, 11:56-kor, méltón emlé-
kezve a 100 éves évfordulóra!
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petőfi faluHáz 
éS könyvtár

Gellért Emőke Anna a Faluházban  

SzínjátSzó Szakkört Szervez. 
Időpontok a nyár folyamán megbeszélés alapján a résztvevők 
igényeihez igazítva! 
Téma: Kiskakas gyémánt félkrajcárja színdarab, Kiscipó mese,  
Diótörő… valamint közösségi játékok is lesznek minden alkalommal!  
Szeretettel várjuk a régi és új színjátszóinkat!

Bővebb információ: +36/70/453 8890

polgárMeSteri tájékoztató

Befejeződött az idei első  
építési projektünk!

Magyar Falu program „Kis-
települések járdafelújításának 
anyagtámogatása” jogcímen 
2019 őszén nyert pályáza-
tunk keretében a Dózsa Gy. 
utca bal oldalán a Polgármesteri 
Hivataltól a Zrínyi utcáig bezáró-
lag található - 370 méter hosszú 
- járdaszakasz betonburkolatát 
cseréltük ki térkő burkolatra. Az 
új járda egységesen - a főutcáéhoz 
hasonlóan – 1.5 méter széles lett, 
így reményeink szerint mind az 
idősek, mind a babakocsival köz-
lekedők számára kényelmeseb-
bé és biztonságosabbá válik ez a 
szakasz. A Zrínyi és a Szegfű utca 
közötti 110 méter hosszú szakasz 
nem képezte a pályázat részét, 
azonban logikusan gondolkodva 
azt tartottuk helyén valónak, ha 
ezt is megépítjük. Egyrészt ezáltal 
vált teljessé az utcakép, másrészt 
mostantól a Szegfű utcában élők 
is kényelmesen tudnak eljutni a 
településközpontba.

A munkálatok a meglévő beton 
bontásával kezdődtek, a gépko-
csibejárók meg lettek erősítve, 

végül az új térkő burkolat 
lefektetésével végződtek.  
Az építést számos prob-
léma nehezítette, többek 
között a házak és a keríté-

sek nem egyenes vonalú elhelyez-
kedése, valamint a csapadékvíz 
elvezetés kérdése. Az építés során 
szembesültünk ugyanis azzal a 
problémával, hogy sok helyen 
az elkészült járda alacsonyabban 
fekszik, mint az előkertek. Emiatt 
a járda és a kövesút közötti -évek, 
sőt évtizedek alatt- felhalmozó-
dott földréteget le kellett gyalul-
ni. A kivitelezés két hónapot vett 
majd igénybe, a lakosok szíves 
türelmét és megértését utólag is 
nagyon köszönöm! Úgy gondo-
lom, hogy a végeredmény min-
denkit kárpótol az esetleges kel-
lemetlenségekért!

A pályázat összege 5.000.000 Ft, 
mely kizárólag anyagköltségként 
számolható el, a munkadíj részét 
illetve a utólag betervezett 110 
méteres szakasz teljes költségét 
pedig önerőből finanszíroztuk. 

Almási Roland Márk, polgármester

Családfa kutatás amatőr módon
Kerekasztal beszélgetés keretében, kötetlen 

beszélgetésre invitálunk minden kedves érdeklődőt!

időpont: 2021. augusztus 6. péntek 15 óra.
Helyszín: kunszállás könyvtár

Téma: Ki hogyan kutat, illetve információ gyűjtés  
a családrendszer megismerése, feltárása.

(Belépés csak védettségi igazolvánnyal rendelkezőknek)

Vendégek:   Babarné Marika
   Provicsné Anci
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 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. július 20.

E-mail: hivatal@kunszallas.hu 

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

KÖZÉLETI  
HAVILAP  Szeretnénk köszönetet mondani 

mindazoknak, akik  
lantos jÓzseFné  

balog ilona  
temetésén részt vettek, 

sírjára virágot helyeztek, 
fájdalmunkban  

velünk osztoztak.

Gyászoló család

köszönetnyilvánítás

Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani annak a családnak,  
(név nélkül) akik több háztartási 
cikket felajánlottak, ezzel segítve 
néhány rászorulón.  

Szociális csapat 

ruhabörze
Ezúton szeretnénk megköszönni a 
Máltai Szeretet Szolgálat Kiskunfé-
legyházi Csoportjának a ruha fel-
ajánlásokat.  
Köszönjük Molnárné Erzsikének és 
Biharné Marikának a 3 napos mun-
kát melyet a börzén nyújtottak, illetve 
Kertész Józsefnek az ingyenes könyv 
adományokat. 

Szociális Szolgálat dolgozói

SzociáliS Hírek

Gymstick kunszállás

Hirdetések

Malomdűlőben  
Meggyszedésre  
keresek embereket! 

Fizetés: Teljesítménybér alapján!
Érdeklődni: 30/367-24-02 Tóth János

1 alkalom 1500Ft
10 alkalmas bérlet 14.000Ft

Minden hétfőn és pénteken  
18:00-kor!

Várok Mindenkit sok szeretettel!

Bejelentkezés szükséges üzenetben!

Az edzéseken csak védettségi igazolvánnyal lehet részt venni.


