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800 példányban

kunszállási
térségi  
kiállítások

Augusztusban nagy sikerrel mutatkozott be Kun-
szállás a Kiskunfélegyházán megrendezésre került 
Kiskun Expón, valamint a kecskeméti Hírös Hét 
Fesztiválon. Mindkét helyszínen nehéz dolgunk 
volt, hiszen mindösszesen hat, illetve négy négyzet-
méteren kellett bemutatnunk a reánk jellemző sajá-
tosságokat, termékeket. 
Úgy gondolom, hogy a célunkat elértük, mivel nagyon 
sok pozitív visszajelzést, dicséretet, érdeklődést kap-

tunk. Sőt, a szakmai zsűri 
díjazta településünket a Hí-
rös Hét Fesztivál kiállításán. 
Standunk a Bács-Kiskun 
Megyei Kormányhivatal 
Közlekedési, Műszaki En-
gedélyezési és Fogyasztó-
védelmi Osztály különdíját 
érdemelte ki, amit ezúton is 
hálásan köszönünk.

Almási Roland Márk, polgármester

polgármesteri 
tájékoztató

polgármesteri 
tájékoztatóÚtfelújítás

Szeptember 13-án elkezdőd-
tek az útrekonstrukciós mun-
kálatok az 5-ös főutat Kun-
szállással összekötő úton. 

Első ütemben az 5-ös számú főút-
tól az autópálya felüljáróig futó 
bekötőút, valamint a falutáblától 
a félegyházi bekötőútig tartó út-
szakaszok kerülnek teljes körű fel-
újításra. A kivitelezési munkálatok 
előre láthatóan november végéig 
befejeződnek. Mint ahogy az a ké-
peken látható, igen komoly mér-
tékben hozzá kell nyúlni a meglé-
vő burkolathoz, több helyen vissza 
kellett bontani 60 cm-es mélységig 
is. Ezzel párhuzamosan folyik a 
padka gléderezése és az útmenti 
növényzet tisztítása, gyérítése. 

Második ütemben a félegyházi 
bekötő útnak azon szakasza újul 
meg, ami a kanyartól az autópálya 
felhajtóig tart. A munkaterület át-
adása ebben az esetben szeptem-

ber 20-án megtörtént, a munká-
latok befejezése november végére 
várható, azonban mindez az időjá-
rás alakulásától is függ.

Ennek köszönhetően még a tél 
beállta előtt teljesen megújult út-
burkolatokon tudunk közlekedni 
mind Kecskemét, mind Kiskun-
félegyháza irányába. Az útfelújí-
tás jelentőségét nem lehet eléggé 
hangsúlyozni, hisz mindenki ta-
pasztalhatja nap mint nap a rossz 
útminőség következményeit. 

Nem túlzok, ha azt mondom, hogy 
nekünk kunszállásiaknak évtize-
des álmunk válik ezzel valóra!

Ezúton szeretném a település la-
kói nevében megköszönni Lezsák 
Sándor képviselő úrnak közben-
járását, támogatását és hogy Kun-
szállás mindig számíthat rá! 

Kérek mindenkit, legyen óvatos és 
türelmes az említett szakaszon!

Almási Roland Márk, polgármester



iskolai hírek

Vége a nyárnak, szeptember elsején be-
csengettek az új tanévre. Bizonyára jól 
telt a nyár, sok élménnyel gazdagodva. 
Néhányan táboroztak, hiszen iskolánk 
pedagógusai is szerveztek napközis és 
ottalvós táborokat. Itt szeretném meg-
köszönni kollégáimnak a tartalmas, 
programokban gazdag táborozást segí-
tő alázatos munkájukat. Az új tanévvel 
kezdetét veszi a mindennapos munka: 
a tanulás, mely kitartást, szorgalmat 
és figyelmet igényel. Ezzel a feladattal 
azonban nem egyedül kell megbirkóz-
ni, hiszen itt vannak az osztályfőnökök, 
tanítók, tanárok, akik segítenek ebben. 
Ők már várták kisdiákjaikat: díszítették 
a tantermeket, az iskola folyosóit, hogy 
tiszta és esztétikus környezetben fogad-
hassuk a gyerekeket.
Az oktatás az új Nemzeti Alaptanterv 
alapján zajlik már 1-2. és 5-6. évfolya-
mon. A tankönyvek megérkeztek. Az 
1-2. évfolyam diákjai a tanév végén 
megtarthatják könyveiket, a többieknek 
viszont vissza kell juttatni a könyvtári 
állományba a tankönyveket. A tanköny-
vosztásra az évnyitó után, illetve az első 
tanítási napon került sor.
A mindennapos testnevelés heti 5 órá-
ban zajlik, amely felöleli a néptánc- és 
úszásoktatást is. Továbbá lehetőség nyí-
lik mozgásra iskolai sportköri foglalko-
zásokon, edzéseken.
Az etika, illetve a hit- és erkölcstan 
minden évfolyamon kötelező tantárgy. 
Iskolánkban a római katolikus egy-
ház által biztosított hittantanár tartja 
majd a hit- és erkölcstanórákat. Szaba-
don választható tantárgy továbbra is a 
második idegen nyelv, az angol nyelv. 
Szakköreink széles választékát kínál-
juk 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 szakköri for-
mában biztosítjuk. A Kiskun Alapfokú 
Művészeti Iskola is indítja néptánc ta-
gozatát iskolánkban. Lehetőség nyílik a 
birkózó szakosztály edzésein részt venni.
Utazó gyógypedagógiai szolgálat peda-
gógusa biztosítja továbbra is a sajátos 
nevelési igényű tanulók fejlesztését és a 
logopédiai ellátást.

A napközis foglalkozások 16 óráig tar-
tanak, 17 óráig napközis felügyeletet 
biztosítunk. A délutáni, egyéb foglal-
kozásokra történő jelentkezés egész 
tanévre szól, a tanév folyamán nem vál-
toztatható.
Változás érinti az iskolai csoportokat, 
a nevelőtestületet is. Ebben a tanévben 
8 tanulócsoport és 6 napközis csoport 
indul intézményünkben, összesen 138 
tanulóval. E tanévvel kezdődően újabb 
5 évig látom el az intézményvezetői fel-
adatokat. Köszönöm a szülők, kollégák, 
az önkormányzat eddigi támogatását, és 
bízom jövőbeli együttműködésünkben. 
Az intézményvezető-helyettesi felada-
tokat 5 éven át Pázmándi Judit végzi. 
Távozott testületünkből Kissné Mályi 
Zsuzsanna könyvtáros, helyére érkezett 
Nemes Tímea könyvtáros-gyógypeda-
gógiai asszisztens. Munkájához kitartást 
és minden jót kívánok!
Az 1. osztályt Dudásné Ambrus Elví-
ra, a 2. osztályt Illésné Boros Krisztina, 
a 3. osztályt Varga-Somogyi Ibolya, a 
4. osztályt Koncz Anita, az 5. osztályt 
Barta-Kovács Zsófia, a 6. osztályt Sza-
bó László, a 7. osztályt Gerhát András, 
a 8. osztályt Szabó Hajnalka vezeti. Az 
1. osztályos napközis csoport vezetője 
Juhász László, a 2. osztályosé Csósza 
Annamária, a 3. osztályosé Hegedűs 
Ákosné, a 4. osztályosé Sipos Judit, a fel-
ső tagozatos csoportoké Szabó Hajnalka 
és Veresné Szabó Krisztina lesz.
Minden tanév újabb és újabb feladato-
kat hoz. És nem csak a gyermekek, de a 
szülők és a pedagógusok számára is. A 
közös munka során a partneri együtt-
működést tartom a legfontosabbnak. Ez 
adhat a gyermekeinknek olyan hátteret, 
amely a legoptimálisabb fejlődésüket 
biztosítja, a tehetségüket felszínre hoz-
za, személyiségüket harmonikussá teszi. 
Ha a szülőkkel együtt, közösen figye-
lünk gyermekeinkre, biztosan találunk 
megoldást problémáikra. Hiszen nem 
kérdéses, csakis így együttműködve tu-
dunk hatékonyan dolgozni.
Kívánom, hogy mindenki találja meg 
számítását az új tanévben, érje el azt a 
célt, amit az év elején kitűzött magának! 
Eredményes, szép pillanatokkal teli tan-
évet kívánok mindenkinek!

Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató

tanévnyitó gondolatok  
2021-22-es tanév

KÖRNYEZETVÉDELMI 
FELHÍVÁS

elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk az is-
kolában 2021. szeptember 30-án. Ezen a napon 
8:00 és 16:00 óra között rakhatják le az udvaron 
kijelölt helyre a szülők és a község lakói a felesle-
gessé vált elektromos berendezéseket (háztartási 
kisgépek, hűtő- és fagyasztószekrények televíziók, 
számítástechnikai eszközök stb). Kérünk minden-
kit, hogy motor nélküli, vagy szemetet tartalmazó 
gépeket ne hozzanak be, mert nem szállítják el!

Iskolánk Diákönkormányzata papírhulladék-
gyűjtést szervez október 14-15-én.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segítség tanu-
lóinkat a szelektív gyűjtésben! Előre is köszön-
jük támogatásukat!

Diákönkormányzat

Meghívó

Családi nap a Radnai téren

Szeretettel várjuk  
2021. október 08-án, pénteken a 14:00 órától  

megrendezésre kerülő családi délutánra.

Programok:
14:00-14:30 Birkózó bemutató
14:30-15:15 Gulyás László vándormuzsikus előadása
15:00-16:30 Tűzoltósági járműbemutató
15:30-16:30 Lábtengó verseny  
16:00-16:40 Direct zenekar koncertje
16:30-17:00 Szkander bajnokság felsősöknek
17:00-17:45 Tombolasorsolás
Katonai felszerelések kiállítása

Kísérőprogramok:
arcfestés, csillámtetoválás, hajfonás, lufihajtogatás, 
kézműves foglalkozások, ügyességi játékok, családi 
sorverseny, fotósarok, ajándéktárgyak vására, büfé (üdítő, 
palacsinta, hot-dog, süti, fánk, lángos, popcorn, vattacukor).

Jöjjenek el, töltsünk el együtt  
egy jó hangulatú vidám délutánt!

Hívják családtag jaikat, ismerőseiket, barátaikat!
Szervezők:  
Kunszállási Gyermekekért Alapítvány
Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola
Mosolyvár Óvoda

A programváltozás jogát fenntartjuk!

A rendezvényt támogatja a 
„Köszönjük, Magyarország!” 
program.
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SZABó LÁSZLóNÉT kiemelkedő pe-
dagógiai munkájáért, nyugdíjba vonulása al-
kalmából szakmai elismerésben részesítette az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. a pedagó-
gus szolgálati emlékérmet és a hozzá tartozó 
oklevelet a tanévzáró ünnepségen vette át.

Kunszállás Község Önkormányzata kiváló szak-
mai-, többévtizedes pedagógiai-, oktató-nevelő- és kulturális tevé-
kenységét kunszállás községért díjjal ismerte el.

Sacika 1981-ben pályakezdőként került a kunszállási iskolába. Ek-
kor még képesítés nélküli tanítóként dolgozott, miközben végezte a 
tanító szakot. A Bajai Tanítóképző Főiskolán 1982-ben szerezte meg 
tanítói oklevelét, valamint technika szakkollégiumi végzettségét. A 
fiatal tanítónéni már az első évben is vállalt osztályfőnökséget, és 
szinte folyamatosan osztálytanítóként tevékenykedett. Gyermek-
központú, kedves személyiségével, kellően megengedő szigorral irá-
nyította osztályait. Pályafutása alatt több száz nebuló sajátította el az 
olvasás, írás, számolás biztos alapjait, amelyre a felső tagozatban és 
a továbbtanulás során is építhetett. Tanítványai hosszú évek után is 
nagy szeretettel nyilatkoznak az első tanító nénijükről.

Oktató-nevelő munkájára igényes, szakmai tudása kimagasló. Szá-
mos megyei és kistérségi versenyen sikeresen szerepeltek tanulói. 
A tehetségek felismerésében és gondozásában jelentős szerepet 
játszik. Azonban a tanulási zavarokkal küzdő tanulóknál is egyé-
ni bánásmódot alkalmaz. A kicsiknek kézműves szakkört tartott, 
ahol színes alkotások születtek. Pár évig a felső tagozatban is ki-
próbálta magát, technika tantárgyat tanított. Napközis nevelőként 
is kiválóan helyt állt.

Az iskolában zajló kulturális, szabadidős tevékenység szervezé-
sében, megvalósításában szerepet vállal. Évekig szervezte az alsó 
tagozat színházlátogatását. Színvonalas iskolai ünnepségeket, 
rendezvényeket valósított meg. Támogatta a Diákönkormányzat 
működését.

A pedagógus jól alkalmazkodott a kor követelményeihez, folyama-
tosan megújította módszertárát, fejlesztette informatikai tudását. 
Szívesen vett részt továbbképzéseken, tréningeken, szakmai mű-
helymunkában. Megszerzett tudását átadta kollégáinak, segítette a 
pályakezdőket. Munkaközösségvezetőként támogatta az intézmény 
vezetését, fontos szerepet vállalt az intézményfejlesztésben.

Hiányozni fog Sacika gondoskodása, nyugalmat árasztó szerete-
te, megbízható munkája. Mindig szeretettel várjuk vissza.

Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató

iskolai 
hírek

a mosolyvár Óvoda hírei
óvodai hírek

Mindig mozgalmas az óvodai 
nevelési év kezdése, ez most 
sincs másképp, de szerencsére 
idén viszonylag gördülékenyen 
zajlott az évkezdet. Nagy öröm-
mel vettük tudomásul, hogy 
az első szülői értekezleten sok 
szülő jelent meg.
A kiscsoportosok beszoktatása 
az óvodába jelenleg is tart, az 
óvónők és a szülők mindent 
megtesznek, hogy a kis csöpp-
ségek otthon érezzék magukat 
a Pillangó csoportban.
A Süni és Maci csoportba is 
láthatóan szívesen jöttek vissza 
azok a gyerekek is, akik számá-
ra nem igényelték a nyári óvo-
dai ügyeletet.
Intézményünkben jelentős fi-
gyelmet fordítunk a művészeti 
nevelésre. Ennek fontos része a 
néphagyományőrzés, mely egy-
ben leginkább meghatározza 
profilunkat. A néptánc foglalko-
zások a Szakajtó néptánccsoport-
ba járó gyerekek nagy örömére 

megkezdődtek. Az alkalmakat 
továbbra is Molnár Máté néptánc 
oktató tartja.  
Baranyi Kitti vezeti az M&M 
moderntánc csoportot, mely-
nek tagjai szintén lelkesen kezd-
ték el tanulni a koreográfiákat.
A furulya oktatás a szeptember 
20-ai héten kezdődik és a hittan 
foglalkozást is e héten tartják 
meg először.
A fejlesztőpedagógus és logo-
pédus Tóth Erika ebben a neve-
lési évben is segíti munkánkat, 
már elkezdte az öt éves gyer-
mekek logopédiai szűrését.
Mint mindig, az elmúlt hetekben 
is sok segítséget kaptunk.  Kö-
szönjük Szikora Jenő támogatá-
sát, aki rendelkezésünkre bocsá-
totta a szőlőprést a szüreti óvodai 
projektünkhöz. A gyerekek ezzel 
újabb hagyományos eszközzel 
ismerkedhettek meg, ezzel is 
erősítve a néphagyományőrzés 
szerepét a nevelésben. 

Gellért Emőke Anna, óvodavezető

40 év szolgálat  
kunszálláson

Kunszállás Község Önkormányzata ismét csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2022. évi fordulójához. A pályázatokat 2021. 
november 5. napjáig lehet benyújtani az Eper-Bursa pá-
lyázói belépési ponton, illetve azzal egyidejűleg nyom-
tatott formában az önkormányzati hivatalba.

Heródekné Szász Ágota jegyző

ösztöndíj
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Falvak éjszakája
képes beszámolÓ 2021
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Útjára indítottuk a  
kunszállási gólyahír   

programot!
Sokat töprengtünk, milyen módon tudnánk kö-
szönteni településünk legifjabb lakóit. Az iskola 
sarkánál állítottunk fel egy hirdetőtáblát, ahova  
minden gyermek születésekor egy üdvözlő lapot 
helyezünk el, valamint az újszülött nemét jelző 
rózsaszín vagy kék zászlót. Így értesülhetünk róla, 
hogy újabb kis lakossal gyarapodtunk. Az üdvözlő 
lapot néhány nap elteltével eljuttatjuk a család szá-
mára, hogy emlékül megőrizhessék.

A hirdetőtábla Cseri István keze munkáját dicséri, 
ezúton is köszönjük!

A szombati ünnepi ülésen átadásra kerültek a 
Kunszállás Községért kitüntető díjak szabó lász-
ló andrásné és Hatvani lászló részére. Az ünne-
pi díjátadást követően a képviselő-testület tagjai 
személyesen adták át gyöngyösi józsef nyugal-
mazott plébános részére a Kunszállás Díszpolgára 
kitüntetést otthonában. 
Isten éltesse sokáig József atyát!

díjátadás

6

Kunszállási híreK XXIX. évfolyam 6. szám  • 2021. szeptember

polgármesteri 
tájékoztató



Ilyenkor tanév elején mindig eszem-
be jut, az ismert slágerének: „De ne-
héz az iskolatáska.” Szeptember 5-én, 
vasárnap a reggeli szentmisére sokan 
elhozták az iskolatáskákat a temp-
lomba, Isten oltára elé: óvodások, 
diákok és pedagógusok, áldást kérni, 
hogy könnyebb legyen a terhet cipel-
ni, mely a vállunkat nyomná a tanév 
során. Nagyon jóságos hozzák Jézus, 
aki leveszi vállunkról a terhet és ő 
viszi helyettünk. Persze, ezzel nem 
azt akarom mondani, hogy nem kell 
tanulni és a tanárok tolla csak úgy 
szó nélkül beírják az ötösöket. Jézus 
mondja: „Effata! Nyílj meg!” Nyelv-
tanilag a görög nyelvű eredeti szöveg 
is megengedi, hogy így értsük: Jézus 
parancsszavára előbb az ég nyílik meg 
a dadogva beszélő süket ember fölött, 
és éppen ennek hatására nyílik meg a 
füle, lesz hallóvá, és dadogó nyelvének 
béklyója is ezért oldódik meg.

Mi is van, hogy dadogunk, ha nem ké-
szülünk az órákra, és dadogunk, ha a 
diákok zavarják az óra menetét, mert 
a gondolatsor megszakad. A diákok 
is dadognak, ha nem készülnek fel az 
órára és csodálkoztok, hogy dadogás 

érdemjegye ötös helyett jobb esetben 
kettes és nem egyes. Majd jön a mor-
gás, hogy ilyen-olyan a pedagógus, aki 
szigorú és könyörtelen. De ha a keze-
teket a szívetekre teszitek, biztos iga-
zat adtok nekem, hogy nem a pedagó-
gus hibája, hanem a tiétek, mert nem 
tanultátok meg a leckét. Imádkozni 
mindig érdemes, úgy ahogy tanulni 
is. S, ha kitartóak leszünk az egész év 
során, akkor hallani fogjuk „Effata”, 
Nyalj meg! Őszinte hittel tegyük, ak-
kor nem lesz okunk arra, hogy akár 
a templomban, akár otthon, akár az 
iskolában becsapottnak éreznénk ma-
gunkat. Szent Pál is mondja: „Elég ne-
ked az én kegyelmem.” 

Az Isten áldása kísérje a 2021/22-es 
tanévet. Áldása legyen a pedagógu-
sokon, a nevelőkön, a dadusokon, az 
óvodásokon, az általános-, és közép-
iskolásokon, a felsőoktatásban részt 
vevőkön diákokon. Adjon mindenki-
nek jó egészséget, és kegyelmet, hogy 
növekedhessen ki-ki a maga adottsá-
gainak megfelelően. Növelje bennük a 
kedvességet és a jóságot, hogy a taná-
rokkal, szülőkkel szeretetben éljünk. 

Dr. Juhos Imre plébános

egYházközségi 
hírektanévnyitó szentmise

Különös öröm volt a falunap, hiszen hosszú ide-
je nem volt alkalmunk találkozni egymással és 
a viszontlátás öröme mindig jó érzéssel tölt el.

Sok évvel ezelőtt,amikor az orvosi rendelő 
megszépült, Kunszállásért érzett szeretetem 
jeléül, megálmodtam, megalapítottam a

“pro sanitate kunszállás”
a kunszállás egészségügyért díjat.

A díj, ami az orvosi rendelő épületét ábrázol-
ja, tamás szűts szobrászművész úr alkotása.  
A különlegessége, hogy kétoldalas bronzból 
készült plasztika. Az első oldalán a rendelő be-
járata, a hátoldalán a hatalmas platánfa talál-
ható, ami védőn borul az orvosi rendelő fölé, 
jelképezve az életet, az egészséget, a gyógyu-
lásba való hitet. Ezt a platánfát még Értekes 
doktor úr ültette több mint 40 évvel ezelőtt. 

Úgy gondolom - és 30 év tapasztalatából tu-
dom - hogy a végeken dolgozni a legnehe-
zebb.Itt nincs kórházi háttér,nincs osztályos 
kolléga, munkatárs. Maroknyi csapatunk 11 
főből áll, hogy a napi feladatokat ellássa. Az 
elmúlt másfél évben igen sok plusz feladat há-
rult ránk, ami nem feltétlenül volt érzékelhető 
a környezetünknek. Mindenkinek a szerepe 
elengedhetetlen és elismerésre méltó. Az idén 
ezt a díjat annak szántam, aki a legelesetteb-
bekkel, legmagányosabbakkal szívvel-lélekkel 
törődik. Mindig azon fáradozik, hogyan tud-
na nekik egy kis örömet, boldogságot hozni az 
életükbe, észreveszi ha szükséget szenvednek.
Elismerésem és nagyrabecsülésem jeléül ad-
tam át ezt a díjat szijártó etelkának.

Dr. Czabán Edit címzetes főorvos,  
önkormányzati képviselő

kedves olvasóink!

Szeptember 14-én szentmise keretében 
köszöntöttük 

ágnes nénit 
101. születésnapja  

alkalmából. 
Isten éltesse nagyon sokáig erőben, 

egészségben! 
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Kunszállás Község Önkormány-
zata a korábbi években megszo-
kottak szerint ismét támogatási 
kérelmet nyújtott be szociális célú 
tűzifa támogatásra a Belügymi-
nisztériumhoz. 

A lakosság - a jövedelemhatárokat 
figyelembe véve - november 30-ig 
nyújthatja be kérelmét, kedvező el-
bírálás esetén december közepén 
várható a szállítás! A jogosultsági 
feltételek pontosítását követően 
a kérelem nyomtatvány október 
1-től elérhető lesz a Hivatalban.

Fekete Ágnes ügyintéző

 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. október 20.

E-mail: hivatal@kunszallas.hu 

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

KÖZÉLETI  
HAVILAP  

emlékezés 
zellei tamás halálának 

20. évfordulójára.

„20 éve hirtelen halálod megtörte szívünket. 
Örökké őrizzük drága emlékedet.

Kegyetlen volt a sors, hamar elvett tőlünk,  
de szíved emléke örökké itt marad közöttünk.

Örök az arcod, nem száll el a szavad,  
minden mosolyod a lelkünkben marad.”

Emlékére 2021. október 3-án reggel 8 órakor 
szentmise lesz a Kunszállási templomban.

Szerető családja, barátai

u

civilek

2021. augusztus 30-án egy kis 
ünnepséget rendeztünk a Moz-
gáskorlátozottak Kunszállási és 
Fülöpjakabi Csoportja fennál-
lásának 22. évfordulója alkal-
mából, amelyről röviden szeret-
nénk beszámolni.
A 22. év nagy időt jelent, már 
majdnem fél emberöltő, a gyer-
mekek is felnőtté válnak. A szép 
kort megért csoportot szép lét-
számmal jöttünk megünnepelni. 
Meghívott vendégeink voltak 
a települések polgármesterei, 
Almási Roland Márk és Bodor 
Sándor; Heródekné Szász Ágo-
ta jegyző; Dr Kasza Beáta és 
Dr. Nagy Sándor háziorvosok; 
Dr. Juhos Imre plébános.
Dr. Czabán Edit főorvos doktor-
nő nem tudott részt venni a ren-
dezvényünkön, de az ebédhez 
történő hozzájárulását, ajándé-
kát hálásan köszönjük. 
Az oszlopos tagságnak köszön-
hetően kellemes volt a hangulat.  
A finom ebéd szervírozásában 
Feketéné Erzsike volt segítsé-
günkre. Köszönet jár a süte-
ménykészítőknek és azoknak is, 
akik a terítésben mosogatásban 
is segédkeztek. Babar Imre a 
szervezés során segítőtársunk, 
köszönet a háttérmunkáért!
Igazán szép ünnepnapunk volt, 
mindenki boldogan és elégedet-
ten ment haza, emlékezetes ma-
rad ez az összejövetel!

Babar Imréné, Csáki Béláné  
és Makány Istvánné

mozgáskorlátozottak 
Csoportjának hírei

tisztelt  
kunszállási lakosok!


