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MEGJELENIK
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A Kunszállási Nagycsaládosok Egyesülete,
A Polyák Borbirtok és Kunszállás Község
Önkormányzatának közös rendezvénye.

IDŐPONT:

2022. MÁJUS 29. (VASÁRNAP)
13 ÓRÁTÓL 21 ÓRÁIG

Helyszín:

POLYÁK BORBIRTOK

Kiemelt programok:

EXTREME BIKE SHOW

TOVÁBBI PROGRAMOK:

BORIBON MUZSIKÁL

Foci, tollas, röplabda,
ping-pong

GYERMEK NÉPTÁNC
BEMUTATÓ

Légvár

és BRINGASULI
koncert

Büfé, frissítő, fagyi a rendezvény
időtartama alatt biztosított.

Játszótér
Ügyességi- és sportvetélkedők, számháború,
„szőlősorverseny”

KACAGÓ
BÁBSZÍNHÁZ

RAGADOZÓMADÁR
BEMUTATÓ

Lovaglás

MIN
PRO DEN
INGY GRAM
ENE
S!

Nagy szeretettel várunk mindenkit!

Kreatív sarokkézműveskedés
Arcfestés, csillámtetoválás
Bolhapiac, csere-bere
Babasarok
Palacsintázó
Interaktív
egészségügyi bemutató
Tábortűz
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Kedves
Kunszállásiak!
Az elmúlt napokban megtörtént
a felújított 5302 számú - kiskunfélegyházi fordulótól az autópálya
felhajtóig tartó- autóút műszaki
átadás-átvétele. Ebben a kivitelezési ütemben egy mindösszesen 5,1
km hosszú útszakasz esett át teljes
körű felújításon. Mostantól a kunszállási lakosok mindkét szomszédos várost megújult, biztonságos
úton tudják megközelíteni.
Rendkívül régen várt beruházás valósulhatott meg, mely komoly előrelépést jelent kivétel nélkül szinte

ISKOLAI
HÍREK

POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ

minden településünkön élő számára, a gazdasági jelentőségéről nem
is beszélve. Kunszállás közlekedési
infrastruktúrája ezzel a fejlesztéssel
várhatóan meg tud felelni a jövőbeni kihívásoknak.
Ezúton is szeretnénk hálásan megköszönni Lezsák Sándor képviselő
úr közbenjárását, támogatását!
Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk!
Almási Roland Márk
polgármester

Tavaszi pezsgés az iskolában

Az iskola életében az április nagyon
mozgalmas hónap. Bármilyen furcsán
hangzik, de áprilisban síelni voltak
az 5. és 8. osztály tanulói egy szegedi
tanpályán, a „Hejhó, síelni jó! Nyílt
Sí Tanpályák Program” keretében.
Megnézték a Szegedi Dómot, majd a
Szent-Györgyi Albert Agórában megtekintették az interaktív Informatika
Történeti Kiállítást. A programot Barta-Kovács Zsófia szervezte.
Április 11-én színvonalas műsorral ünnepeltük a költészet napját, amelynek
ezúttal a községi könyvtár adott otthont. A jeles naphoz kapcsolódott egy
rajzpályázat és az iskolai könyvtár által
szervezett vetélkedő is.
A Lázár Ervin Program keretében a
7. osztályosok Visegrádra látogattak.
Részt vettek a Nemzeti Múzeum Mátyás
Király Múzeumának tárlatvezetésén és
múzeumpedagógiai programjain. A 2.
osztályosok pedig a Csipkerózsika balett előadást tekintették meg.
Miközben a nyolcadikosok nagy izgalommal várták a középfokú beiskolázás
eredményeit, elkészültek a tablóképek,
ISKOLAI HÍREK

és egy jól sikerült mozidélutánon is lazíthattak.
Iskolanyitogató
rendezvényünkön
vendégül láttuk a leendő első osztályosokat, szüleiket és az óvoda dolgozóit.
A tavaszi szünet előtt húsvéti ajándékokat és díszeket készíthettek a gyerekek a közös, kézműves foglakozáson.

Intézményünk 2016. 01. 30-án vette át először az ökoiskola
címet adományozó oklevelet. Az eltelt 6 évben folyamatosan végeztük szemléletformáló tevékenységünket, amelynek elismeréseként az EMMI és az Agrárminisztérium
Örökös Ökoiskola címet adományozott iskolánknak.

A szünet után megünnepeltük a Föld
napját, amelynek keretében fákat, cserjéket és virágokat ültettünk. Megvalósult egy Sulimozi 3D filmvetítés. Sikeresen lezajlott a fém- és elektronikai
hulladékgyűjtés.

Továbbra is feladatunk az ökológiai látásmód fejlesztése,
vállalt feladataink teljesítése. Éves munkatervünk alapján
minden hónapban zöld faliújságot készítünk, a jeles napokat megünnepeljük, szelektíven gyűjtjük a hulladékot, újrahasznosítunk, komposztálunk, gondozzuk az iskolakertet,
zöldítjük az udvart, takarékoskodunk erőforrásainkkal,
ápoljuk a Madárbarát kertet, témaheteket és vetélkedőket
szervezünk, az ökoiskolai hálózat szerves részét képezzük.

A Fenntarthatósági Témahéten foglalkoztunk a hulladékgazdálkodással, az
újrahasznosítással, vizeink védelmével,
az élelmiszerek pazarlásának témakörével. Bekapcsolódtunk témahét a pályázataiba is.

Az iskola közössége mindent megtesz annak érdekében,
hogy hosszú időn át méltó legyen a cím viselésére.

KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

Május elején műsorral és ajándékkal
köszöntöttük az édesanyákat és a nagymamákat Anyák napja alkalmából.
Megható pillanatok részesei lehettünk.

Közleménye

Számos versenyen vettünk részt, amelyről külön számolunk be.

Beiratkozás

Iskolánkban is lezajlott a tanköteles gyerekek beíratása 2022. április 21-22-én.
Összesen 22 nebuló jelentkezett. Az óvodában 5 tanköteles korú gyermek marad, további 1 év óvodai nevelés céljából. Beiratkozáskor a gyermekek szülei
végül a hit-és erkölcstan oktatás mellett döntöttek.
Szeretettel várjuk augusztusban a kis elsősöket!
Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató
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Örökös Ökoiskola cím
elnyerése

(6115 Kunszállás, Kossuth u. 12.) Adószáma: 18349836-1-03

Ezúton mondunk köszönetet azoknak, akik a 2019. évi fizetendő SZJA 1%-át alapítványunk támogatására rendelték.
A NAV által 2020-ban átutalt 483 E Ft-ot az alábbiak szerint használtuk fel 2021-ben, az alapító okirat szerint. 286
E Ft-tal támogattuk az iskola tanulmányi kirándulásait, 29
E Ft-tal egészítettük ki a versenyek nevezési díjait, 7 E Ft-on
könyvet vásároltunk, 109 E Ft-ért óvodai bábszínházbérleteket vettünk, 33 E Ft-ért bábparavánt és eszközöket szereztünk be az óvoda részére, 19 E Ft értékben óvodai ventilátort vásároltunk.
Bízunk benne, hogy segítő pártfogásukra továbbra is számíthatnak a kunszállási gyermekek. Tisztelettel kérjük,
hogy a jövőben is támogassák közhasznú alapítványunk
tevékenységét.
Köszönettel és tisztelettel: az alapítvány kuratóriuma
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Tanulóink kiváló eredményei
megyei és országos döntőkön
A Mozaik Kiadó tanulmányi versenyének
országos döntőjébe 13 tanuló jutott be,
amelyet április 09-én rendeztek meg.
Német nyelv tantárgyból Heller Hanna 8.
o. tanuló az ezüstfokozatú 2. helyen végzett, Vincze Nándor 7. osztályos diák, a
8-os társaival együtt versenyezve, 5. helyen
zárta a versenyt, Agárdi László 7. osztályos 7. helyezett lett, Rózsavölgyi Viki 8.
osztályos 10. lett, Suki Tímea 8-os tanuló
a 11. helyet szerezte meg, míg Tóth Csenge

a 12. helyen zárta a versenyt.
Felkészítő: Veresné Szabó Krisztina.
Szécsényi Annabella 8. o. diák magyar
nyelv tantárgyból a dobogó 3. fokára állhatott, míg Litavecz Márk 7. o. tanuló a
kiváló 5. helyen zárta a versenyt.
Felkészítő: Szabó László.
Kovács Tibor 8. o. tanuló kémia tantárgyból a kiemelkedő 5. helyen végzett,
Csík Ádám a 11. helyet szerezte meg,
míg Provics Nóra 13. lett. Szintén kémia
tantárgyból versenyzett Litavecz Márk 7.
osztályos, aki az előkelő 5. helyen zárta a
versenyt, míg Vig Noel 7. osztályos diák
a 13. helyen végzett. Szécsényi Annabella 8. osztályos biológia tantárgyból is
remekelt, 5. helyezést ért el, míg kortársa, Suki Tímea 20. lett. Kis Marcell 7-es
tanuló szintén biológia tantárgyból a 11.
helyen végzett, Vig Noel 18. lett, Agárdi
Lászlót pedig eredménye alapján a 22.
helyre sorolták.
Felkészítő: Ádámné Vereb Annamária.
A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
országos döntőjét április 23-án rendezték
meg Szolnokon, amelyre mind a 8 csapatunk bejutott. Minden csapat készített
egy dokumentációt, amelyben különböző technikát használva mutatták be környezetük vizeinek védelmét. A gyerekek
egy PowerPoint-tal kísért kiselőadást
tartottak a helyi vizeiket fenyegető
veszélyekről és védelmükről. Feladatuk
volt még egy feladatlap kitöltése,
amelynek témája az Őrségi Nemzeti Park
és a vizek-hulladékok kapcsolata.

Minden csapat kiválóan helyt állt. A 3-4.
évfolyamosok között a Balla Emese, Eszik
Kornél, Jóni Viktória összetételű csapat az
előkelő 4. helyen végzett. A Csontos Lilla,
Dávid Zselyke, Szécsényi Dóra alkotta
csapat az 5. helyet szerezte meg. Fischer
László és Kovács Máté csapata pedig 7.
helyezést ért el.
Az 5-6. évfolyamosok között Aguh Emily,
Farkas Molli, Lendvai Viktória csapata az
5. hellyel büszkélkedhet. Az Agárdi Dávid,

Bibók László, Klam Berta összetételű csapat 7. helyezést ért el.
A 7-8. évfolyamon is kiválóan szerepeltek a
csapatok. Fischer Róbert, Litavecz Márk,
Vig Noel csapata a 8. helyen végzett. Szabó Alexandra, Szécsényi Annabella, Tóth
Csenge csapata 11. helyezést ért el. A Buzder-Lantos Boglárka, Csík Ádám, Suki
Tímea összetételű csapat a 16. helyen zárta
a versenyt. Felkészítő pedagógusok: Szabó
Hajnalka és Ádámné Vereb Annamária.
Iskolánkból 15 tanuló (3-8. osztály) vett
részt a 2021-22. tanévi Zrínyi Ilona Matematikaverseny megyei fordulóján. Szép
eredményt ért el korosztályában Mali Petra 3. osztályos, Fischer László 4. osztályos
és Csík Ádám 8. osztályos tanuló, de a legkiemelkedőbb teljesítményt Kovács Tibor,
8. osztályos versenyző nyújtotta, aki a 20.
helyezésért jutalmazásban is részesült.
Felkészítők: Hasur Nikolett, Koncz Anita,
Varga-Somogyi Ibolya.
A Bendegúz Akadémia Tudásbajnokság
versenyén 24 tanuló indult különböző
tantárgyakból. A megyei forduló 1. helyezettjei továbbjutottak az országos döntőbe,
amelyre május 26-án kerül sor. Döntőseink: Dézsik Anna 1. osztályos (matematika), Krémer Máté 2. osztályos (matematika és olvasás), Lóczi Eliza 3. osztályos
(környezetismeret), Fischer László 4. osztályos (matematika).
Felkészítő pedagógusok: Dudásné Ambrus
Elvíra, Illésné Boros Krisztina, Varga-Somogyi Ibolya, Koncz Anita.
Gratulálunk a versenyzőknek és felkészítőiknek!
Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató

ÓVODAI HÍREK

A Mosolyvár Óvoda Hírei
Az óvodai húsvét alkalmat adott a locsolkodás hagyományának felelevenítésére. A program után néhány nap tavaszi pihenés következett, a gyerekek az
otthon töltött idő alatt családi élményekkel gazdagon, feltöltődve érkeztek vissza az óvodába.
A közelmúltban két kiadvány is készült az óvoda
nevéhez köthetően, melyek közül az egyik egy néphagyományokat bemutató naptár volt, mely a Lapozgató Kalandárium elnevezést kapta. A kalendárium
a mesterpedagógus fokozat elérése érdekében tett
vállalásom egy része volt, mely a néphagyományok
megőrzésének feladatát teljesíti be óvodánkban.
A naptár képi világát Réczi Ferenc helyi alkotó valósította meg, olajfestményei, melyeket az óvodások
számára készített örökérvényű értéket, tudást képviselnek a mostani gyerekeknek és az eljövendő generációknak. Ezúton is szeretném megköszönni Feri
bácsi gyönyörű munkáit a gyerekek nevében is. Köszönettel tartozom továbbá óvodánk fenntartójának,
aki segített a kiadvány megszületésében.
A második produktum, amelyet készítettünk egy
hangoskönyv volt. A felvétel az óvoda dolgozóinak
különleges ajándéka ballagó óvodásaink számára. A
Mosolyvár Mesék című hangfelvételen az óvónénik
és dajkanénik egy egy mesét mesélnek el, melyeket a
gyerekek nap, mint nap hallhattak óvodás éveik alatt.
A hangoskönyv technikai kivitelezésében Vörösváczki Béla segített, amiért nagyon hálásak vagyunk.
Az állatokról való gondoskodás és szeretet jegyében, illetve az óvoda programjaiban való rendszeres részvételért és segítségnyújtásért hálából a
Mosolyvár óvoda Pillangó, Maci és Süni csoportja a
Csőke parkban kis ünnepség keretében Csini pónit
az óvoda pónijává fogadta. A program keretében, a
nap emlékére a póni oklevelet, emléklapot kapott,
ami kinevezését tartalmazza. Az óvodások masnival átkötött sárgarépa csokorral köszöntötték a kis
lovat. Csini póni gazdájának, Bakos Katalinnak ezúton is köszönjük, hogy segíti óvodánkat.
Az áprilisi hónap nem csak szeszélyes, de eseménydús is volt számunkra, hiszen a Ciróka Bábszínházban is jártunk a bérletes előadások részeként, ahol a
Piros, sárga kék című produkció nézői lehettünk, de
nem csak, mint nézők, hanem részvevők is voltunk,
hiszen a bábszínészek bevonták a publikumot a színpadi történetbe. Az előadást tovább „színesítette”,
hogy három főből álló zenekar kísérte a játékot.
Nem csak nézők lehettek a gyerekek a napokban,
hanem előadók is, hiszen csoportjaink műsorokkal
készültek és csodaszép virágokkal az édesanyák és
nagymamák köszöntésére. Hadd ragadjam meg az
alkalmat, hogy én is köszöntsem az édesanyákat és
nagymamákat!
Egy intézményben folyamatosan elkél a segítség. Hálásan köszönjük, hogy Eörsi József támogatónk volt
villanyszerelés terén. Köszönetet mondunk továbbá
Tóth Péterné Szelei Éva kecskeméti óvónőnek, aki
könyvekkel és egyéb kiadványokkal segítette óvodai
könyvtárunk gyarapodását.
Horváthné Gellért Emőke Anna óvodavezető
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Retro Majális

CIVILEK

Egy újraélesztendő hagyományként idén először megrendeztük a kunszállási Retro Majálist a Cines-tónál.
Nagy örömünkre szolgált, hogy nagyon sokan kilátogattak a “Cineshez”.
Színes programokkal, vetélkedőkkel, virslivel, zsíroskenyérrel, péksüteménnyel és
palacsintával készültünk a gyerekeknek és
a felnőtteknek egyaránt.
Az ARAHSE Airsoft csapata által betekintést nyerhettünk eme hobbi-sportba,
s mi magunk is kipróbálhattuk a különböző fegyvereket. Lehetőség volt kötetlenül csónakázni a tavon. A horgászokból
sem volt hiány, akik úgy döntöttek, hogy
pecákkal “felfegyverkezve” a halakkal
mérkőznek meg. A májusfa megmászása
kemény feladatnak bizonyult. Emellett
több versennyel is készültünk: tájékozódási verseny, csokivadászat, rajzverseny,
palacsintaevő verseny, lufifújó verseny,
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szigetkerülő evezős verseny, lengőteke,
diótörés. A csillámtetoválás is nagyon
népszerű volt. Szász Attila jóvoltából a
gyerekek fonhattak kalácsokat, melyeket
a helyszínre telepített kemencének hála,
rögtön a kisütést követően megkaptak.
Fábián Laci hajtó lovaskocsival vállalta a
vendégek kocsikáztatását.
Jó hangulatban, nagyon gyorsan eltelt a
nap és reméljük minden vendégünk emlékekkel és élményekkel gazdagon tért
haza. Estefelé, amikor a nap lassan nyugovóra tért kiürült a vízpart. Visszatért a
megszokott csend, nyugalom.

Sok ember dolgozott, hogy ez a nap
létrejöhessen. Köszönettel tartozunk
az összefogásért főbb támogatóinknak:
Kunszállás Község Önkormányzata,
P&P Pékáru Kft, Almási Roland Márk,
Kunszállási Falugazdálkodási Kft, Kunszállási Polgárőr Egyesület, Biharné Marika, Balogné Marika, ifj. Hatvani Miklós, Szász Attila, Nemes Gábor, Fábián
Laci, Tankovics Sándor, Nagyné Ádám
Andrea, Héjjas Szilvi, Kocsis Anita, Csík
Virág, Csík Ádám, és még sokan mások.
Reméljük jövőre is lehetőségünk lesz
folytatni ezt a kezdeményezést!
Csík József, Cines Horgász Baráti Kör
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Hírek a Csűrcsavaró

háza tájáról

Egyesületünk a visszajelzések alapján rendkívül színvonalas húsvéti
műsorral lépett fel a Városföldi
Művelődési Központban, mely
tükrözi egyesületünk életében beállt szemléletváltást is. El kell sajnos ismernünk, azt amit korábban
is tudtunk - de nem hittünk el - mi
sem leszünk fiatalabbak! Műsorunk így nem csak táncból, hanem
prózai részből is állt. Hagyományos locsolkodást mutattunk be,
melyet egy szintén Húsvéthoz
köthető Fekete István novella feldolgozása követett, majd a végén
táncoltunk is.
A táncoktatásban is változás
állt be, nem törekszünk a minél
több koreográfia megtanulására,
szeretnénk az eddig ismert táncainkat alaposabban elsajátítani,
valamint újabb (kis-magyarországi) táncokat is megtanulni, melyben új oktatónk: Varga
Andreas nyújt segítséget. Próbáink továbbra is csütörtökönként
18:30 órai kezdettel kerülnek
megtartásra, 2 órában. Szívesen
látunk minden érdeklődőt, a fi-

atalabb korosztályból is, ugyanis
szeretnénk, ha az ilyen hosszú
ideje sikeresen működő egyesületünk további sorsa is biztosítva
lenne. Természetesen magunk,
és idősebb korosztályokból is
várjuk az érdeklődőket, ne bátortalanítson el senkit, ha még
nem próbált táncolni, itt a ragyogó lehetőség! Új táncot tanulunk
mi is, mi is kezdők vagyunk. Aki
szereti a jó társaságot, a népzenét, szeret énekelni, szeretné magát kipróbálni egyszerűbb prózai
szerepekben, szereti megélni
ősei hagyományát, érdekes, régi
történeteket újraélni, annak köztünk a helye!
Következő programunkra is szeretettel várunk minden érdeklődőt, pünkösd vasárnap gyalogos
zarándoklatot szervezünk Szentkútra. Reggel 04:00 órakor indulunk, a templom elől és részt veszünk a szentkúti körmeneten. A
hazaérkezés egyénileg történik,
de pontos létszám ismeretében
biztosan tudunk segítséget nyújtani abban is.

CIVILEK

2022. ESEMÉNYEI
az Egyesület életében

2022. év januárjában az Arany Alkony Nyugdíjas Klub
Egyesületté alakult. Alapszabályban határoztuk meg
programját és célját.
Megszerveztük és megrendeztük április 11-én a Költészet Napját. A rendezvényre meghívást kapott több nyugdíjas klub,
egyesület. Sok szép vers, ének hangzott el. A színvonalas műsort egy kellemes hangulatban elfogyasztott ebéddel zártuk.
Pár nappal később Solton megrendezett Ki Mit Tud rendezvényen is néhány fő képviselte egyesületünket.
Meghívást kaptunk május 1-jén a horgásztónál megrendezett
majálisra, melyen többen is megjelentek közülünk. Nagyon
tartalmas, szép nap volt, köszönjük a szervezőknek!
Május 6-án megnéztük Budapesten az Erkel színházban Az
Ég Tartja a Földet c. musicalt, mely Árpád-házi Szent Erzsébet
történetét dolgozta fel. Köszönjük a lehetőséget Almási Roland
polgármesternek, hogy ezen a remek előadáson megjelenhettünk, csodálatos élmény volt számunkra!
Következő napunk Pálmonostorán folytatódott, az ottani
Nyugdíjas Klub vendégei voltunk.
Bízunk abban, hogy az év hátralévő részét is változatos programokkal tudjuk megtölteni.
Szabó Katalin Aranka egyesület elnöke

Szűz Mária és az édesanyák hónapja
Május hónap első napjától az utolsó napjáig
nagyon tartalmas sok-sok ünneppel. Az egész
hónapot a Boldogságos Szűz Máriának ajánljuk, ahogy az első nap az édesanyákat köszöntjük. Ebben a szép hónapban minden virágba
borul, újjá éled a természet és nekünk embereknek is a lelkünk örömtelibb, mert a nap sugara ránk ragyog.
Szűz Mária a legcsodálatosabb teremtmény és
a legszebb asszony, aki méltó arra, hogy tiszteljük és szeretettel forduljunk feléje. Ez a tisztelet és szeretet veszi körül az édesanyákat is,
akik nekünk életet adtak ajándékba édesapá-

ink közreműködése által. A Szentírásban az
Énekek éneke könyvében, melyet szerelemes
költeménynek is szoktunk nevezni, ott olvassuk: „Kelj föl, kedvesem, gyere, szépségem! A
föld színén immár virágok nyílnak.” Virágból
és imáinkból koszorút fonunk Máriának és
énekkel a Loretói litániában udvaroljuk körül. Ugyan ilyen oda- és ráfigyeléssel vagyunk
édesanyáink iránt. Ezt a szeretetadományt
mennyei Atyánktól kaptuk, és Jézus volt az,
aki feltárta előttünk, akkor, amikor megszületett. Jézussal mi is birtokoljuk földi és mennyei
édesanyánkat. Hálával tartozunk irántuk, mert

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

őriznek, óvnak bennünket, ahogy azt a költő
Ágh István is írja Virágosat álmodtam c. versében: „Édesanyám, virágosat álmodtam, / napraforgó virág voltam álmomban, / édesanyám,
te meg fényes nap voltál, / napkeltétől napnyugtáig ragyogtál.” Csupa fény, csupa ragyogás, míg mi gyermekek, csendben, nyugodtan
álmodunk, ők pedig vigyázzák álmaink.
Ezért is fontos és érték számunkra a család, s
benne a szülők gyermekikkel együtt. Ajándék,
mely felbecsülhetetlen, amit szeretettel viszonzunk. Egy ölelés melyben minden benne van.
Dr. Juhos Imre, plébános
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
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
Dallos-Páli Ildikó falugazdász................. 06 30 4239 125

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. 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
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Ügyfélszolgálat ...................................... +36 1 474 9999
06 20/30/70/ 474 9999
e-mail: ugyfelszolgalat@mvm.hu
Gázszivárgás bejelentése ..........................06 80 440 141
Áramszünet bejelentése ...........................06 62 565 881
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

A PETŐFI FALUHÁZ

ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ

PROGRAMJAINK:
KUNSZÁLLÁSI
BABA-MAMA KLUB:
szerdánként 10:00-12:00
ANGOL KLUB:
szerdánként 16:30-18:00
GYM-STICK
KUNSZÁLLÁS:
szerdánként és péntekenként
18:00-19:00

Április 11-én megemlékeztünk a költészet
napjáról a Petőfi Rendezvény- és Faluházban, délelőtt a nyugdíjasok, délután pedig
a gyerekek részvételével.

CSŰRCSAVARÓ NÉPTÁNC
EGYÜTTES PRÓBÁI:
csütörtökönként 18:30-20:30
VI. JátszMa EST:
május 20. 18:00-tól
LÁDAFIA SZÍNJÁTSZÓ
CSOPORT PRÓBÁI:
péntekenként 17:00-18:00

MÁJUSI

PROGRAMJAINKBÓL

EGY KIS ÍZELÍTŐ:

Május 20.
– VI. JátszMa est
Május 21.
– Sterbinszky x Mynea
Kunszálláson
Május 29.
– Gyereknap
a Polyák Borbirtokon
Programjainkról hamarosan
részletesebb tájékoztatást
kaphatnak a Petőfi Rendezvényés Faluház Integrált Közösségi
Szolgáltató Tér Facebook oldalon!

KUNSZÁLLÁSI HÍREK

Kiadja:
Kunszállás Község Önkormányzata

Felelős kiadó:
Almási Roland Márk polgármester
Szerkesztőség:
6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24.

A véradásra hozd magaddal a személyi
igazolványodat, TAJ-és lakcímkártyádat!
Véradás helye:
Véradás ideje:

PETŐFI FALUHÁZ
2022. MÁJUS 23.,
HÉTFŐ 9.00-12.00

KÖZÉLETI HAVILAP
Nyomdai munkák:
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás
Következő lapzárta: 2022. június 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu
Készült 800 példányban.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

KUNSZÁLLÁSI HÍREK
POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ
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Kedves Kunszállásiak!

Nagy örömmel jelenthetem be újabb nyertes Magyar Falu program pályázatainkat.
Az év első két hónapja rendkívül dolgos napokkal telt ebből a szempontból,
hiszen rövid idő alatt kellett elkészíteni a meglehetősen szerteágazó témakörű
pályázatokat, melyek nagy odafigyelést igényeltek. Az elvégzett munka azonban
meghozta gyümölcsét és az alábbi témákban nyertünk fejlesztési forrást:
ÖNKORMÁNYZATI TÉMÁBAN:

EGYHÁZI TÉMÁBAN:

Kommunális eszközbeszerzés: 15.000.000 Ft
Önkormányzati tulajdonú
ingatlanok korszerűsítése: 3.900.000 Ft

Egyházi közösségi terek fejlesztése: 10.000.000 Ft

MAGYAR FALU PROGRAM
FALUSI CIVIL ALAP ALPROGRAMJÁBAN:

Önkormányzati tulajdonú temetők
infrastrukturális fejlesztése: 5.000.000 Ft

Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete: 2.000.000 Ft

Óvodai és közterületi játszóterek fejlesztése: 6.000.000 Ft

Kunszállási Polgárőr Egyesület: 5.872.000 Ft

A fenti hét pályázat összértéke megközelíti a 48 millió Forintot!
Külön öröm számomra, hogy minden egyes általunk elkészített és benyújtott pályázatunk nyert, egy sem került elutasításra.
Az alábbiakban egyenként mutatjuk be az elnyert pályázati forrásokból megvalósuló projekteket.
Ezúton szeretném a település nevében hálásan megköszönni Lezsák Sándor képviselő úr támogatását! A munka tehát folytatódik!

ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ INGATLANOK
FEJLESZTÉSE: 3.900.000 Ft
A kunszállási önkormányzat komoly ingatlanvagyonnal rendelkezik, ami egyrészről szerencsés
helyzet, másrészről nagy teher,
hiszen az állagmegóvás és állandó
karbantartás anyagi értelemben is
folyamatos feladatot jelent, aminek
a jó gazda szemlélet értelmében
szeretnénk eleget tenni. Azonban
vannak olyan problémák, melyek
évek óta megoldásra várnak. Ezek
közül számtalan van, ami viszonylag gyors beavatkozást igényelne,
azonban költségvonzatára tekintettel úgy gondoltuk, hogy ezek
megvalósítására
megpróbálunk
pályázati forráshoz jutni.
Az egyik legsürgetőbb ilyen jellegű feladat a Petőfi Rendezvény
és Faluház részeként épült IKSZT

körépület beázásának mihamarabbi megszüntetése. A látványos építészeti megoldásokban
bővelkedő épület, bár rendkívül
impozáns, de sajnos bebizonyosodott, hogy ami a tervező asztalon
jól mutat, az a gyakorlatban nem
biztos, hogy szerencsés kialakítás.
A tető számos helyen beázik, a
mellékelt képeken jól látszik ennek mértéke. Egy ilyen nagy értékű ingatlan esetében nem megengedhető, hogy ez az állapot
hosszú távon fennálljon, ezért az
elnyert összegből tetőszigetelés
specialista segítségével a beázási problémát szeretnénk egyszer
s mindenkorra megoldani, hogy
megfelelő funkcionális állapotban
tudjuk megőrizni és fenntartani
az épületet az utókor számára.

KUNSZÁLLÁSI HÍREK
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KOMMUNÁLIS
ESZKÖZFEJLESZTÉS: 15.000.000 Ft
Hamarosan Kunszállás község alábbi fotón látható traktorral fog gazdagodni.

ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONÚ
TEMETŐK
FEJLESZTÉSE:
5.000.000 Ft
Elmondhatjuk, hogy a kunszállási temető
rendkívül szépen gondozott, ápolt és gyakran látogatott, ez szépen példázza az itt lakók
hozzáállását, igényességét. Kötelességünknek
érezzünk, hogy a környezetet folyamatosan
méltóvá tegyük, ezért szeretnénk, ha minden
évben kisebb-nagyobb mértékben történjen
valamilyen beruházás a temetőben is. A tavaly
elkezdett és még folyamatban lévő kerítés csere után most egy újabb lépést szeretnénk tenni
ebbe az irányba.

Mint minden területen, úgy ezen a
téren is világos koncepció mentén
gondolkodunk, pontosan tudjuk, mit
szeretnénk elérni. A célunk az, hogy
középtávon egy olyan ütőképes gépparkot állítsunk fel, mely alkalmas
lesz mind a belterületi, mind pedig
a külterületi karbantartási feladatok,
kommunális munkálatok
gyors és hatékony elvégzésére. Így a tavaly előtt
megkezdett gépbeszerzést idén folytatjuk. Ennek a folyamatnak fontos
mérföldkőhöz érkeztünk
az erőgép vásárlásával, de
még koránt sem vagyunk
a végén. Még komoly terveink vannak!
A traktor pedig egy német, Deutz-Fahr 5090 típusú, 90 lóerős univerzális gép, mely
kiemelten alkalmas kommunális és
egyéb kiegészítő feladatok elvégzésére. A kiválasztásánál fontos szempont
volt az megfelelő ár-érték arány, a jelenleg hatályos emissziós normáknak
való megfelelés és a hosszú távú gazdaságos és megbízható üzemeltetés,

mivel azt szeretnénk, hogy hosszú
évekig szolgálná a települést. Főleg
szállításra, ágdaráló, mulcsozó, tolólap üzemeltetésére és más egyéb
feladatokra fogjuk használni. Sikeres
tárgyalásoknak köszönhetően néhány
héten belül átvehetjük a traktort, ami

külön öröm számunkra, tekintettel a
napjainkra jellemző, gépbeszerzéseket érintő több hónapos várólistákra.
Bevallom őszintén, hogy nagy büszkeséggel tölt el, hogy egy ilyen komoly gép beszerzését tudjuk megvalósítani ebből a pályázati forrásból!

Az utóbbi évek visszajelzései alapján azt a következtetést vontuk le, hogy igény lenne urnafal
kialakítására a temetőben. A pályázat elkészítésénél ebből indultunk ki, erre készítettünk
koncepciót. A fenti összegből első lépcsőben az
alábbi képen láthatóhoz hasonló kialakítású urnafalat szeretnénk építeni a temető központi részén elhelyezkedő világháborús emlékmű mellett. Az építmény két oldalú lenne, oldalanként
16 urnafülkével, így mindösszesen 64 darab fülke kerülne kialakításra. Körülötte 80 cm széles
térkő burkolattal kiegészítve. A későbbiekben
az igényektől függően lehetőség lenne bővítésre.
Reményeink szerint hamarosan elkezdődnek
a kivitelezési munkálatok is, a korábbi projekteknél kialakított gyakorlat szerint helyi vállalkozók bevonásával.

KUNSZÁLLÁSI HÍREK
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KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTEREK
FEJLESZTÉSE: 5.999.990 Ft
A közterületi gépekhez hasonlóan, ezen a
téren is világos elképzelésünk van, mit szeretnénk elérni. Ennek értelmében a két évvel
ezelőtt megkezdett játszótér fejlesztés idén is
folytatódik. Közeledünk a kijelölt célhoz!
A tavaly telepített komplexebb kalandvár után,
most elsősorban a kisebb, egyszerűbb játszóelemekre fokuszáltunk, így részben cserére és
újabbak beszerzésére is kerül sor. Gondoltunk
a legkisebbekre is, számukra egy 4x4 méteres,
ülőkés, napvitorlás homokozó és egy több mint
három méter hosszú oroszlános alagút épül a
játszótér elülső részén. A meglehetősen gyenge
állapotú korábbiak helyett fotókon látható új,
kettő és négy személyes mérleghintákat és rugós játékokat telepítjük. A kalandvár mögötti
szabad területen épül egy hat méter átmérőjű,
három és fél méter magas kötélpiramis, reményeink szerint a nagyobb gyerekek örömére.
A játszótérre kilátogató szülőket, nagyszülőket
pedig két darab, a képen látható ülőgarnitúrával várjuk, ahol kényelmesen tudják a gyermekeket figyelemmel kísérni. Gyakorlatilag az
egész játszótér teljes egészében megújul, régi
elem nem is marad.
A játékok kiválasztásánál kiemelten fontos
szempont volt azok várható élettartama,
ezért választottuk a bár drágább, de tartósabb acélszerkezetes játszóeszközöket.
Azt szeretnénk, ha sok-sok éveken át biztonsággal szolgálná és okozna örömet minél
több gyermeknek.
Egy kis titkot elárulva, jövőre a nagyobbakra
gondolva folytatjuk!

A NAGYCSALÁDOSOK KUNSZÁLLÁSI EGYESÜLETE 2022.
ÉVI CSALÁDI PROGRAMJAINAK TÁMOGATÁSA: 2.000.000 Ft
A Nagycsaládosok Kunszállási Egyesülete immár több, mint 20 éve színesíti
a helyi civil közösségi életet. Szerepet
vállalnak különböző települési rendezvényeken, jelenlétükkel hirdetik a családos életforma szépségeit.
Az elmúlt évben is – szintén pályázati
forrásoknak köszönhetően- jelentős mértékben hozzájárultak rendezvényeink színvonalas lebonyolításához. Gondoljunk csak
a szeptemberi Falvak Éjszakája nagy sikerű
gyermekprogramjaira, melyeket teljes mértékben az egyesület szervezett és finanszírozott!
Ezen kívül önálló eseményük is van. Bedő
Imre, a Férfiak Klubja alapítója rendszeresen
tart előadást házaspároknak, pároknak a há-

zastársi szövetség,
férfi-női identitás,
párkapcsolat, gyermekvállalás-nevelés témaköreiben.
Az aktuálisan pályázott és elnyert
2.000.000 forint összeget az egyesület továbbra is a fentebb említett célokra kívánja
fordítani. Május végén a Nagycsaládosok
Kunszállási Egyesülete -a Polyák Borbirtokkal és Kunszállás Község Önkormányzatával
közösen- gyermeknapot rendez. Ezen kívül
ismételten számíthatunk rájuk ősszel a Falvak Éjszakáján, valamint folytatódik a ’’páros
est’’ előadássorozat is.

Ezúton is köszönjük, hogy mind magunk,
mind gyermekeink számára ilyen színes és
tartalmas kikapcsolódási lehetőségeket tesznek lehetővé. Reméljük, hogy minél több fiatal
dönt a nagycsaládos életvitel mellett és csatlakozik az egyesülethez.
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KUNSZÁLLÁSI POLGÁRŐR EGYESÜLET: 5.872.000 Ft
Ha számunkra kunszállásiaknak
három fontos érvet kellene felsorolnunk, hogy miért szeretünk itt élni,
akkor a három érvből egy biztosan
a biztonság lenne. A biztoság- melynek lehetőségét nem lehet napjainkban eléggé hangsúlyozni és melynek
megléte ugyanakkor meglehetősen
természetes számunkra -komoly
erőfeszítéseket igényel. Folyamatos
fenntartásában pedig a Polgárőrségnek van hatalmas érdeme, melynek
a településen régi hagyománya van.
Egy állandóan és gyorsan átalakuló
világban élünk, mely folyamatos alkalmazkodást igényel, a polgárőrség
részéről is. Látjuk, melyek azok a területek, ahol van tér fejlődésre. A kihívásoknak csak korszerű felszerelésekkel lehet megfelelni, gondolok itt
a térfigyelő kamerarendszer fejlesz-

a jelenlegi, meglehetősen használt
helyett egy vadonatúj Dacia Duster típusú, diesel üzemű terepjáró
kerül beszerzésre. Bízunk benne,
hogy az új jármű hozzájárul majd a
további hatékony munkavégzéshez
és gyors reagáláshoz. A fejlesztéseket ezen a téren is folytatni fogjuk a
jövőben, mivel az itt élők biztonsága és biztonság érzete az egyik legfontosabb prioritás és az is marad.
tésére és bővítésére, melyre önálló
koncepció készül. A település vezetés kiemelt feladatának tekinti a polgárőrséggel való együttműködést,
többek között a pályázatok terén
is. A közös együtt gondolkodással
elkészített pályázat eredményeként
a Kunszállási Polgárőr Egyesület
5.872.000 Ft forrást nyert, melyből

EGYHÁZI KÖZÖSSÉGI
TEREK FEJLESZTÉSE:
10.000.000 Ft
Az elmúlt években sikeresen alakult ki az a gyakorlat, hogy az
önkormányzat nem csupán maga
számára készít pályázatokat, hanem a településen működő egyházi és civil szervezetek részére
is, hiszen valljuk, hogy a település
csak pezsgő egyházi és civil élettel
lehet teljes. Részünkről ez egyértelmű állásfoglalás: az ő sikereik a mi sikereink is. A gondolat
helyességét bizonyítja az elmúlt
időszak számos sikeres pályázata.
Többek között egy ilyennek köszönhető, hogy Juhos Imre atyával együttműködésben tudott a
Kármel-hegyi Boldog Asszony
templom belseje sok-sok évtized
múltán méltó módon megújulni,
melyet vasárnapról vasárnapra
megcsodálhatunk. Polgármesterként és kunszállásiként is nagyon
büszke vagyok rá.
Azonban mindig adódnak új ötletek, új gondolatok. A most elnyert

forrásból a templom melletti parókia és egyházközségi terem külső
és belső felújítására kerül sor. A
belső termet illetően nyílászáró
cserét, padlóburkolat cserét és
teljes festést terveztünk. A külsőt
illetően pedig a mellékelt látványtervnek megfelelően a jelenleg
használaton kívüli, esztétikailag
erősen kifogásolható garázslejáró
lenne átalakítva funkcionálisan
használhatóbbra, illetve egy 32m2es fedett terasz épülne az épület részeként, melyet számos célra lehet
majd a későbbiekben használni.
Nagy örömünkre szolgál az egyházközség sikere. Bízunk benne,
hogy ez a következő években is
folytatódik és számos olyan ötletet
sikerül majd Imre atyával közösen
megvalósítanunk, melyek a közös
beszélgetések alkalmával már körvonalazódnak.
Almási Roland Márk polgármester

