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Kedves
Kunszállásiak!
2022. 02. 19-én, délután ünnepélyes keretek között átadtuk a Magyar Falu Program keretében elkészült multifunkciós sportpályát
és a felújított Móra Ferenc utcát.
Az eseményt jelenlétével megtisztelte többek között Lezsák Sándor képviselő úr, Lenkei Róbert,

a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés
tagja és Zsámboki Anna a kecskeméti tankerület igazgatója. Az átadási ceremóniát követően közösen megtekintettük a folyamatban
lévő templomfelújítást.
Mindenkinek köszönjük a megtisztelő részvételét!
Almási Roland Márk, polgármester

INGYENES

MEGJELENIK
800 PÉLDÁNYBAN

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Jó ütemben halad
a bölcsőde építése
A kivitelező –Generál Centrál Kft– a kedvező
időjárási körülményeket kihasználva tető alá
hozta az épületet. A vakolás után, a nyílászárók
elhelyezését követően hamarosan kellemes feladat következik: a színek, burkolatok kiválasztása, a bútorok, berendezések kiválasztása.

Almási Roland Márk, polgármester
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A Mosolyvár Óvoda hírei
A farsang ünneplése a héten elkezdődött a Kunszállási Mosolyvár Óvodában. Először a méltán híres Langaléta Garabonciások fergeteges, vidám műsorukkal színesítették az óvodai
életet a „Köszönjük Magyarország!” programnak köszönhetően, majd másnap minden óvodás gyermek jelmezbe bújt és
vidám mulatsággal ünnepelték a tél búcsúztatását. Az ünnepi
maskarát nem csak az óvodás gyerekek, hanem az óvónénik és
dajkanénik is felöltötték erre az alkalomra. Az ebéd pedig nem
lehetett más, mint hagyományos farsangi fánk, amit a konyhás nénik sütöttek erre az alkalomra.
Horváthné Gellért Emőke Anna, óvodavezető

KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

Sikeres pályázat
A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány ismét eredményesen
pályázott az elmúlt időszakban. A NEAG-KP-1-2022/5-000617
azonosítószámú pályázaton 350.000 Ft támogatást nyertünk
el, amelyből íróasztal, notebookok, irodai- és adminisztrációs
eszközök kerülnek beszerzésre.
Ádámné Vereb Annamária kuratóriumi elnök

ISKOLAI HÍREK

Itt a farsang, áll a bál
Hagyományainktól eltérően, a járványügyi szabályoknak megfelelően, osztályonként tartottuk meg az iskolai farsangot. Az eseményre 2022. február 18-án került
sor. Kicsik és nagyok egyaránt izgalommal készültek,
ötletes jelmezekbe bújtak. A délután játékkal, tánccal,
mulatsággal telt. A tombolahúzás során, a gyerekek
nagy örömére, sok nyeremény talált gazdára. Köszönjük a szülőknek, magánszemélyeknek, vállalkozóknak,
cégeknek a tombolatárgy felajánlásokat. Az iskolai közösség egy jó hangulatú napot töltött együtt.
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ISKOLAI HÍREK

Beszámoló az első félév eredményeiről

Január 21-én lezárult az első félév. Tanulóink száma
a félév során 137 fő. Ebben a félévben is 8 osztályban és 6 napközis csoportban folyt a nevelés-oktatás. Tanulóink közül 12 kitűnő, 31 jeles tanulmányi
eredménnyel zárta a félévet, mindenki teljesítette a
minimumkövetelményeket.
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként kiemelt feladatunk a tehetséggondozás. A tanév kezdete óta
zajlanak az országos tanulmányi versenyek levelezős fordulói 1-8. évfolyamon:
• Mozaik Kiadó tanulmányi versenye: magyar
nyelv és irodalom, német nyelv, kémia, biológia,
földrajz tantárgyakból (5-8. o.)- 16 fő;
• Bendegúz Tudásbajnokság: matematika, magyar, környezetismeret, természettudomány
tantárgyakból – 24 tanuló;
• Curie Környezetvédelmi Verseny (3-8. o.)- 23 fő;
• Teki-Totó Matematikaverseny (2. o.)- 3 fő;
• Tiniagy angol nyelvi verseny (8. o.)– 2 fő;
• Pannon Versenyjátékok – Kheiron küldetés-Történelem (7. o.)- 6 fő.
További versenyeink:
• Kinek a legszebb a kézírása? (3-4. o.) (15 fő)
• Mondj verset a nagyival! c. szavaló verseny
(2. oszt.) – 1 fő
• Agycsavaró matematika verseny (8. oszt.) (3 fő)
• Zrínyi Ilona Matematika Verseny (megyei,
országos):(3-8. oszt.) (15 fő)
• K&H Bank Vigyázz, kész, pénz! verseny
(6. oszt.) (25 fő)
• Sakk: Sakksuli kupa; Egyéni meghívásos sakkverseny, XXI. Dr. Bán Jenő sakk emlékverseny,
Virágos Csemő Kupa – Rapid Sakkverseny,
Kalocsa ŐSZ – sakkverseny, XXI. Csóti Kristóf
emlékverseny.
Rajzpályázatok:
• Frakk 50 éves (2. o.)
• Hüllők és kétéltűek (4. o.)
• Istálló kiállítás (8. o.)
• Tűzoltói hivatás (1-8. o.)
• Karácsony a Menhelyen (8. o.)
• Adventi ablakdíszítő verseny (1. o.)
• X. Fehértavi Darvadozás rajzpályázatMadárvonulás gyerekszemmel (1. és 3. o.)
• Az én kedvenc állatom (1. és 3. o.)
• Alex, a szurikáta és barátai (1. és 3. o.)
Ökoiskolai feladataink megvalósítása sem maradt
el. Tanórai tevékenységeken kívül környezetvédelmi- és természetismereti szakkörökön, programokon (Állatok világnapja, Takarítási világnap,
Mozdulj a klímáért felhívás, A Világ legnagyobb
tanórája program), tanulmányi versenyeken igyekeztünk tanulóink szemléletét alakítani. Diákjaink részt vesznek az iskolai kert gondozásában,
természetismeret szakköröseink gondoskodnak a
téli madáretetésről a „Madárbarát kert” program
keretében is. Folytatódik a szelektív hulladékgyűjtés, tantermeink szelektív kukákkal ellátottak.
Napköziseink zöld faliújsággal gondoskodnak a
hónapnak, évszaknak megfelelő információkról,
természetismeret szakköröseink plakátokkal hívják fel a figyelmet az aktuális „Zöld jeles napokra”.
A 2. osztályosok a „Ragyogó mosoly, ragyogó jövő”
egészségnevelő programban vesznek részt.

Fontos feladatunk a pályaválasztás előkészítése.
Diákjaink sikeres továbbtanulását a pedagógusok
felkészítő munkája mellett az osztályfőnök (főként
7-8. osztály) segítik. A 8. osztály osztályfőnöke
részt vett a Kereskedelmi és Iparkamara pályaválasztási megnyitóján. 8. osztályosaink a vonatkozó
rendeletnek megfelelően elvégezték a pályaválasztási kompetenciák vizsgálatát. 7-8.osztályosaink
pályaválasztási kiállításon vettek részt Kecskeméten, végzőseink egyéni pályaválasztási tanácsadáson vehettek részt. Pályaválasztási online szülői
értekezletre is sor került a 8. osztályban. A 8. osztály tanulói középiskolai nyílt napokon vettek részt,
fogadták a középiskolák bemutatkozó diák, ill. pedagógus-előadóit. Magyar és matematika tárgyakból felvételi előkészítő foglalkozásokon vettek részt.
Osztályfőnöki segítséggel benyújtották középiskolai központi írásbeli felvételire történő jelentkezéseiket, mely 2022. jan. 22-én lezajlott.
Tanulóink számos délutáni elfoglaltságból válogathattak: angol nyelv oktatása, szakkörök, sportkör,
énekkar, felvételi előkészítő, felzárkóztatás, tehetséggondozó foglalkozás, néptánc, sakk, birkózás.
Szolgáltatásaink közül a legnépszerűbbek az iskolarádió műsorai. Folyamatosan frissül iskolánk
honlapja és Facebook felülete.
20 fő beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulót lát el fejlesztőpedagógusunk, 18 fő sajátos
nevelési igényű tanulót pedig gyógypedagógus, logopédus fejleszt. Iskolánkban a tanév folyamán lehetőség nyílt pszichológiai ellátásra. Pedagógiai szakszolgálat keretein belül igényelhető, egyéni szülői
megkeresésre. Az iskolai tankönyvellátás rendezett.
Pedagógusaink a félév során számos programot
szerveztek tanulóink számára, a járványügyi szabályok betartásával.
2021. augusztus 30-án az első osztályosok tanévnyitó műsorával, majd 2021. szept. 1-én, az 1. tanítási napon történő tankönyvosztással kezdődött a
2021-2022-es tanév. Szeptember első hétvégéjén a
szülőkkel közösen főztek a gyerekek a helyi főzőfesztivál keretein belül. Szeptember 24-én együtt
tornáztak diákjaink az Európai Diáksport Napján,
majd ezt követő héten bonyolítottuk a DÖK szervezésével a papír- és elektronikai hulladékgyűjtést.
Idén is kapcsolódtunk „A világ legnagyobb tanórája” és a „Mozdulj a klímáért!” programhoz, a Takarítási Világnaphoz. Az Idősek Világnapja alkalmából énekeltek tanulóink a helyi nyugdíjas közösség
rendezvényén. Szeptemberben megkezdődött az
úszásoktatás 5. és 6. évfolyamon, mely idén egészen
novemberig elhúzódott.
Október 4-én az állatok világnapjához kapcsolódó
programot szervezett az iskola. Októberben fényképezkedést szervezett a hatodikos osztályfőnök a
tanulóifjúság számára. Családi nap szervezése az
iskolát támogató alapítvánnyal közösen. (okt. 8.).
Hangszert a kézbe program, hangszerkiállítás látogatása a felső tagozattal. Az 5. osztályosok a Rádió1
szerkesztőségében ismerkedtek a műsorsugárzással. 7. és 8. osztályosok műsorával méltó módon
megemlékeztünk az aradi vértanúk emléknapjáról
és az 1956-os eseményekről.
A nyolcadikosaink elültették az emlékfát november
folyamán. Márton-nap alkalmából minden osztály programokat szervezett. Sor került az elsősök
Csibeavatójára. November közepén Egészségnap
projektnapot szerveztünk tanulóinknak. Novemberben angolosaink a Hálaadáshoz kapcsolódó dél-

utánt, Halloween-t, Kolumbusz napot szerveztek.
Az alsós osztályok bérlettel 2 előadást tekintettek
meg a Ciróka Bábszínházban, egyet a Kecskeméti
Katona József Nemzeti Színházban. Alsó tagozatosaink meglátogatták a kecskeméti Mikulásházat. Bekapcsolódtunk a „Karácsonyi Mosolymanó” játékgyűjtő, és a „Válts egy csokit mosolyra”
jótékonysági akcióba.
December 6-án megérkezett iskolánkba a Mikulás. Decemberben minden hétfőn adventi gyertyagyújtást tartottunk, december 16-án karácsonyi kézműves foglalkozást szerveztünk, december
21-én pedig karácsonyi műsort mutattak be a 4.
osztályosok és az énekkar.
A Lázár Ervin Program keretében a 4., 5. és 8. osztályosok színházi- és koncert élményekkel gazdagodtak. 2. osztályosaink részt vesznek a Tatu magazinhoz kapcsolódó ROP’21 programban.
Az osztályfőnökeink, napközis pedagógusaink
néhány alkalommal közös sütést – főzést, játékdélutánt (pl. mikulás-buli, osztály-díszítés, társasjáték-party, öko karácsonyi ajándékkészítés,
karácsonyi filmes délelőtt, napközis tánctanulás)
szerveztek osztályaiknak.
Tárgyi feltételeink javultak a félév folyamán. A Szülői Közösség egy interaktív kijelző beszerzéséhez
járult hozzá. A DÖK folyamatosan segíti az iskolai
programok, vetélkedők, kézműves foglalkozások
megvalósulását, továbbá a tantárgyi versenyek nevezési díjainak és az utazási költségek (versenyek,
stb.) jelentős hányadát is felvállalta.
A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány színházlátogatás útiköltségének térítésével, könyvbeszerzéssel segítette munkánkat. Taneszközök, bútorok vásárlásával (szekrény, fali tábla, interaktív kijelzők),
versenyek nevezési díjának befizetésével támogatta
a diákok tanulmányi munkáját.
Kunszállás Község Önkormányzata is végez infrastrukturális fejlesztéseket, felújításokat. Egy sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően
egy kisméretű, rekortán pálya kiépítésére került
sor, amelyet az alsó tagozatosaink és az óvodások használhatnak. Az iskolai kerítés javítása az
önkormányzat jóvoltából megtörtént. A mindennapos testnevelés megvalósításához ingyenesen
rendelkezésünkre bocsájtják a faluház helyiségeit.
Köszönjük a támogatást!
Iskolánk pályázati forrásokból is próbálja kiegészíteni bevételeit. Az alábbi pályázati projektek zajlanak:
• A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó
mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása. EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-0029;
• Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a közoktatásban - TIOP – 1.1.1.-12/1;
• Digitális kompetencia fejlesztése – EFOP – 3.2.
4 – 16;
• Wekerle Sándor iskolai könyvtárbővítési pályázat.
A beszámolóban jól látható, hogy iskolánk pedagógusai és a kunszállási gyerekek lehetőségeikhez
képest továbbra is minden programba bekapcsolódnak, tanulóink a szabadidőt hasznosan töltik
el. Összességében tartalmas és szakmailag sikeres
félévet zártunk.
Ádámné Vereb Annamária
iskolaigazgató
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A PETŐFI
FALUHÁZ
ÉS KÖNYVTÁR
PROGRAMJAI

Februári programjaink képekben:
3. JátszMa est

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
KUNSZÁLLÁSI BABA-MAMA KLUB:
szerdánként 10:00-12:00

Bedő Imre 2. előadása

Music with Maria
– Valentin napi angol daloló

ANGOL KLUB: szerdánként 16:30-18:00
GYM-STICK KUNSZÁLLÁS:
szerdánként és péntekenként 18:00-19:00
CSŰRCSAVARÓ NÉPTÁNC EGYESÜLET PRÓBÁI:
csütörtökönként 18:30-20:30
4. JátszMa EST: március 25. 18:00-tól
LÁDAFIA SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT PRÓBÁI:
péntekenként 17:00-18:00

Harsányi Zsuzsanna
tárlatvezetése

MÁRCIUSI PROGRAMJAINKBÓL
EGY KIS ÍZELÍTŐ:
március 04. 18:00 – Bedő Imre 3. előadása
március 07. 10:00 – angol daloló Mariaval
március 25. 18:00-tól – 4. JátszMa est

Tisztelt adózó
állampolgárok!

1%
1
Kérjük, hogy ha tehetik, 2021. év vonatkozásában fizetendő adójuk 1%-át az alábbi
kunszállási civil szervezetek valamelyikének szíveskedjenek felajánlani. Köszönjük
támogatásukat!

2022.

március
(kedd)

15.

TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT AZ

1848-AS FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
évfordulójára rendezett
ünnepségünkre

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány

%

18349836-1-03

Kunszállási Sportegyesület
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ÜNNEPSÉG PROGRAMJA:
8:00 Ünnepi szentmise
9:00 Megemlékezés a templomkertben
Beszédet mond: Almási Roland Márk polgármester
Tóth Pál Általános Iskola tanulóinak műsora
Koszorúzás a templomkertben található emlékműnél
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CIVILEK

Ismét egy szép
példa a tevékeny
közösségi élet
megvalósulására!

KUNSZÁLLÁSI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET

Kedves Kunszállásiak!
A Kunszállási Lokálpatrióta Egyesület az
önkormányzat közreműködésével csatlakozott a Biotrans Kft. „CseppetSem!”
elnevezésű használt sütőolaj begyűjtési
programjához. Ennek köszönhetően településünkön is lehetőség nyílik arra, hogy
szervezett keretek között, környezettudatosan gyűjtsük a használt sütőolajat és zsiradékot. A régi tejház előtt (Táncsics u. és
József Attila u. sarkán), a szelektív konténerek mellett elhelyezésre került egy gyűjtő, melybe zárt műanyag flakonba vagy üvegbe
töltve várjuk az olajat. Kérem Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel és ne a kommunális hulladék közé helyezzék a zsiradékot,
hanem hozzák a gyűjtőponthoz!
Varga-Somogyi Ibolya
önkormányzati képviselő, a Kunszállási Lokálpatrióta Egyesület elnöke

Immár Kunszálláson is lehetőség
van a műanyag kupakok gyűjtésére. Az Arany Alkony Nyugdíjas
Egyesület jóvoltából - egy egyesületi tag által készített - szív alakú
gyűjtő került elhelyezésre az iskola és óvoda közötti sétálóutcán.
A kezdeményezés mind környezettudatossági, mind pedig karitatív szempontból is példaértékű,
amit ezúton is hálásan köszönünk!

A Mozgáskorlátozottak
helyi csoportjának hírei!

Sorstársaim!

Nagy szeretettel és tisztelttel hívunk a várva várt csoporttalálkozóra Petőfi Rendezvény- és Faluház civil termébe,
2022. március 9-én szerdán 13:30-kor!
TERVEZETT PROGRAM:
• Tagdíj beszedése (Kérem a kiskönyvet elhozni!)
• Terveink megbeszélése
Sorstársi üdvözlettel:
• Aktualitások, egyebek

Babarné Marika, csop.titkár

Csak egyszerűen
A farsang időszakában számtalanszor
tapasztalja az ember, és ki is mondja: ennek aztán van humora. S ennek kapcsán
jutott az eszembe Gilles Jeanguenin:
A Vatikán humora című könyve, melyet
a közelmúltban olvastam. Az egyháztörténelem sorából több pápai humorról számol be az író, aki megcáfolta az
ismert mondást, hogy: „Olyan komoly,
mint egy pápa.”
A 126 oldalas kis könyv egy anekdotaválogatás IX. Leó pápától egészen napjainkig, vagyis Ferenc pápáig. Ki lehet
érezni belőle, hogy az apostoli palota
hangulatos annak ellenére, hogy sokan
komolynak mondják. Részben igaz is,
mert a titoktartás kötelezi a papságot, de

CIVILEK

beszélni, beszélgetni, viccelődni is lehet
olyan helyen ahol az illik, de nem a misén, nem az Úr oltáránál.
Szent Péter utódai, Jézus Krisztus földi
helytartói személyiségük által eredeti
és megnyerő külsőt adtak: művészek,
tudósok, jámborok, kulturáltak, faragatlanok, békülékenyek vagy mogorvák,
a maguk módján hozzájárultak ahhoz,
hogy a történelem egy oldalát megírják
és az egyház emberi arcát formálják.
Így mutatkozik meg Ferenc pápa humora is, aki vidáman és mindig nevetésre
készen alkalmazkodik hallgatóságához,
és kerüli a túlságosan kuriális nyelvezetet. Az umbriai fiatalokhoz intézett be-

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK

szédében a „mamahotellel” viccelődött:
- Hányszor hallom édesanyáktól: „Atya,
van egy harmincéves fiam, és nem akar
megházasodni, nem tudom, mit tegyek.
Van egy szép menyasszonya, de nem
határozzák el magukat.” Ezt válaszoltam
neki: „Asszonyom, ne vasalja ki az ingjeit, és megváltozik a helyzet!”
Igen, van benne humor, de mély igazság is rejtőzik a szavak mögött. Ezért
mi is legyünk a farsangi időben keresztényekként vidámak, derűsek és
jó kedvűek, hogy mind testben, mind
lélekben felüdüljünk.
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

FELHÍVÁS!
Felhívjuk a
kutyatulajdonosok
figyelmét a felelős
állattartás szabályaira!
Egyre több bejelentés/panasz érkezik
Hivatalunkhoz a kóborló ebekkel kapcsolatosan, amelyek a járókelők életét megkeserítik és gyakran gyerekek,
idősek, védtelen háziállatok kerülnek
szembe velük. Kérjük, hogy az állatok
tulajdonosai figyeljenek a kedvenceikre,
mert azok gyakran (anyagi)kárt okoznak a környékbeliek számára.
Az esetleges kártérítés, vagy az ebrendészet költségeit és az ezzel járó procedúrát
senki sem vállalja fel szívesen! A békés
együttélés érdekében kérjük a gazdikat,
hogy tartsák kerítésen belül a kutyáikat,
mind külterületen, mind belterületen,
ezzel elkerülhetjük a mindenki számára
kellemetlen vitás helyzeteket!

A kellemes idő beköszöntével egyre többen mozdulunk ki a négy fal
közül gyalog, kerékpárral, rollerrel,
babakocsival! Nagyon örvendetes,
hogy akár ügyes-bajos dolgokat kell
elintézni, akár csak egy kellemes esti
sétáról van szó egyre több embert
lehet látni az utcán.
A településvezetés nagy hangsúlyt
fordít a biztonságos közlekedésre,
emiatt kérjük, ahol tehetik vegyék
igénybe a járdát, és szürkületben bátran használják a láthatósági mellényt,
világítsák ki a babakocsikat/babajárműveket! Sajnos az is tapasztalható,
hogy az elkészült útfelújításnak is köszönhetően, a gépjárművezetők nem
megfelelően választják meg a sebességet a lakott területen!

A közlekedési szabályok betartása mindenkire vonatkozik,
figyeljünk egymásra!
Köszönjük!

Köszönjük!

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

HIRDETÉS

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

KEDVES RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓINK!
Szeretettel várjuk önöket kunszállási füstölt finomságokkal
minden csütörtökön reggel 7-től 9-ig a kunszállási piactéren!

Sonka rendelést húsvétra felveszünk
2900ft/kg-os áron! l-2-3kg is lesz.
Érdeklődni lehet Nagy Júlia +36 20 372 5353
vagy Oláh István+36 20 369 0803

KUNSZÁLLÁSI HÍREK HAVILAP

KÖZÉLETI

Nyomdai munkák:
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás

Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata

Következő lapzárta: 2022. március 20.

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