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 VÁ N YA

KUNSZÁLLÁSI HÍREK
XXX. évfolyam 3. szám • 2022. március

INGYENES

Útátadó

MEGJELENIK
800 PÉLDÁNYBAN

POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ

Március 18-án délután tartottuk a felújított 5401-es számú mellékút átadó ünnepségét. Nagy örömünkre szolgál,
hogy Lezsák Sándor képviselő úr mellett meghívásunkat
elfogadta Mosóczi László, az Információs és Technológiai
Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára,
valamint Sztana Zoltán, a Magyar Közút Zrt. Bács-Kiskun
megyei igazgatója is.
Az eseményt a kunszállási Csűrcsavaró Néptánc Egyesület lelkes tagjainak programja, jelenléte színesítette, amit
ezúton is hálásan köszönünk!
Továbbá köszönjük az önkormányzat dolgozóinak segítő
közreműködését a rendezvény színvonalas lebonyolításában!
Kívánunk mindenkinek a megújult útszakaszon balesetmentes, biztonságos közlekedést!

Almási Roland Márk, polgármester

POLGÁRMESTERI
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás a háziorvosi
ellátás változásáról

Településünkön 2022. május 1-től változás áll be a háziorvosi ellátást illetően.
Kasza Beáta doktornő sok évnyi praktizálást követően úgy döntött, hogy a továbbiakban Kecskeméten szeretné folytatni orvosi pályafutását.
Bíztunk abban, hogy a megüresedett praxis átvétele mielőbb megtörténik, azonban
a legnagyobb sajnálatunkra mindeddig ez
nem következett be. Az elmúlt hónapok aktív
kereséssel teltek, egyenlőre eredménytelenül.
Az idő szorításában egyre biztossá vált, hogy
egy. „átmeneti időszak” következik helyettesítéssel, míg a praxis sorsa, annak átvételével
véglegesen meg nem oldódik. Ebben a helyzetben számunkra a folyamatos háziorvosi
ellátás biztosítása az első számú prioritás.
Ezért az átmeneti időszakra vonatkozóan a
helyettesítésre Dr. Zagyi Károly doktor úrral
kötöttünk szerződést, mely magába foglalja a
háziorvosi, iskolaorvosi és gyermekorvosi ellátást is, egyenlőre három hónap próbaidőre.
Az asszisztenciát illetően szintén a folyamatosság elvét követően a munkakört jelenleg be-

töltő Lajos István úrral kötöttünk szerződést.
A megállapodás értelmében a rendelési napok ütemezésében nem történik változás,
továbbra is hétfőn, szerdán, pénteken délelőtt illetve kedden, csütörtökön délután van
lehetőség a háziorvost felkeresni. Mindent
összegezve mind magam, mind Zagyi doktor
úr nevében szeretném leszögezni, hogy mindent megteszünk az ellátás zavartalanságáért
és annak magas színvonaláért és továbbra is
dolgozunk a végleges megoldáson!
Kunszállás község nevében ezúton szeretném Kasza Beáta doktornőnek megköszönni sok éves, kitartó gyógyító munkáját
és kívánunk jó egészséget, erőt, kitartást és
sikereket a továbbiakban!
Almási Roland Márk, polgármester

Kedves Kunszállásiak!
Az élet úgy hozta, hogy 2022. május 1-től
Kecskeméten folytatom háziorvosi tevékenységem. Kilenc évet töltöttem Önökkel
jóban, rosszban. Hiszem és vallom, hogy
legjobb tudásom szerint láttam el Kunszállás egészségügyi feladatait. Hálával tartozom minden betegemnek, aki megtisztelt
bizalmával. Köszönöm türelmüket, köszönöm a hozzám való jóságukat. Nem felejtem Önöket, jó szívvel búcsúzom.
Jó egészséget kívánok mindannyiuknak.
Dr. Kasza Beáta háziorvos
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Tanulóink sikerei országos tanulmányi versenyeken

A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi
döntőjébe 8 csapattal jutottunk be (3-8. évfolyamosok). A verseny októberben indult. A levelezős fordulók megoldása után minden csapatot
meghívtak a döntőbe, amelyre rendhagyó módon (a kialakult járványügyi helyzet miatt) iskolánkban került sor 2022. február 18-án.
Minden csapat kiválóan helyt állt. A 3-4. évfolyamosok között Csontos Lilla, Dávid Zselyke,
Szécsényi Dóra alkotta csapat az I. helyen végzett. Balla Emese, Eszik Kornél, Jóni Viktória
csapata II. helyezett lett. Fischer László, Kovács
Máté kétfős csapata IV. helyezést ért el. Ők az országos döntőbe jutók között szerepelnek.
Az 5-6. évfolyamosok között Aguh Emily,
Farkas Molli, Lendvai Viktória csapata, és az
Agárdi Dávid, Bibók László, Klam Berta alkotta csapat holtversenyben az I. helyen végeztek. Meghívást kaptak az országos döntőbe.
A 7-8. évfolyamon a verseny nagyon szorosra
sikerült, a csapatok között 1-1 pont különbség alakult ki. Buzder-Lantos Boglárka, Csík
Ádám, Suki Tímea csapata a dobogó legmagasabb fokára állhatott, így kivívták az országos
döntőben való szereplés jogát.
A Szabó Alexandra, Szécsényi Annabella,
Tóth Csenge összetételű csapat II. helyezést
ért el. Szintén bejutottak az országos döntőbe. Fischer Róbert, Litavecz Márk, Vig Noel

csapata III. helyen végzett. Ők is meghívást
kaptak a döntőbe.
Felkészítő pedagógusok Szabó Hajnalka és
Ádámné Vereb Annamária.
A Mozaik Kiadó tanulmányi versenyére 16
tanuló nevezett be, különböző tantárgyakból. A havonta megjelenő internetes fordulók megoldása után 13-an bejutottak az
országos döntőbe, többen több tantárgyból.
A döntő április elején kerül megrendezésre.
Agárdi László, Vincze Nándor 7. o. tanulók, Heller Hanna, Rózsavölgyi Viki, Suki
Tímea, Tóth Csenge 8. o. tanulók német
nyelv (haladó) tantárgyból jutottak tovább.
Felkészítő: Veresné Szabó Krisztina.
Szécsényi Annabella 8. o. diák és Litavecz
Márk 7. o. tanuló magyar nyelv tantárgyból
indul a döntőben. Felkészítő: Szabó László.
Litavecz Márk, Vig Noel 7. o. diákok, Csík
Ádám, Kovács Tibor, Provics Nóra 8. o.
tanulók kémia tantárgyból vesznek részt az
országos döntőn. Agárdi László, Kis Marcell, Vig Noel 7. osztályosok, Suki Tímea,
Szécsényi Annabella 8. osztályosok biológia tantárgyból bizonyíthatnak a döntőben.
Felkészítő: Ádámné Vereb Annamária.
Sakkozóink közül, Terjék Bence 3. osztályos
tanuló ebben a tanévben számos versenyen
vett részt, sikert sikerre halmozott. A Csóti
Kristóf Emlékversenyen 1. helyen végzett,

FELHÍVÁS
KECSKEMÉTI TANKERÜLETI KÖZPONT

a Kecskeméti Tankerületi Központ
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kolái körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:

TOVÁBBI RÉSZLETEK AZ ÖNKORMÁNYZAT FACEBOOK OLDALÁN

Kunszállás település

Általános Iskola (6115 Kunszállás, Kossuth utca 12.)
2
zigazgatási területe

a Dr. Bán Jenő Emlékverseny fordulóin
(4.-5.) is az 1. helyet szerezte meg. A Diákolimpia Sakkversenyen mindenkit maga
mögé utasítva 1. helyezett lett, így jogot
szerzett az országos döntőn való részvételre.
Felkészítő: Lantos Pál.
Birkózóink is kiváló eredményekkel büszkélkedhetnek. Nagy Hunor 4. osztályos diák a
Balla József Emlékversenyen 1. helyezett lett,
a SZER-KO-VAMA Kupán 2. helyen végzett.
Nagy Máté 6. osztályos tanuló a Kelet-Magyarországi Területi Bajnokságon 3. helyen
végzett, a kelet-magyarországi régió kötöttfogású diák bajnokságon bronzérmes lett.
Szécsényi Kornél 7. osztályos a Diákolimpia országos döntőiben 3. helyen végzett, a
Kelet-Magyarországi Területi Bajnokságon a
dobogó II. fokára állhatott fel, a Szabadfogású Diák Országos Bajnokságon csak a döntőben maradt alul, így itt is 2. helyezett lett,
kelet-magyarországi régió kötöttfogású diák
bajnokságon megszerezte a bajnoki címet.
Felkészítő: Szabó József edző
Akkreditált Kiváló Tehetségpontunk pedagógusai kiemelt figyelmet fordítanak a tehetségek felismerésére, fejlesztésre, kibontakoztatására. Büszkék lehetünk a kunszállási gyerekek
eredményeire. Gratulálok a versenyzőknek és
felkészítőiknek is!
Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató

KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY

FÉL TANÉVRE SZÓLÓ
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT EREDMÉNYE
Az alapítvány kuratóriuma 2022. február 24-én bírálta el a 8 beérkezett pályázatot. A gimnázium tanulói mind kiváló és jó eredményűek.
Közülük a legjobb átlagúak nyerték el az ösztöndíjat, Csík Virág, Mészáros Zsuzsanna és Vincze Nádja személyében. A technikumi tanulók közül a legjobb eredményű tanulót, Hegedűs Józsefet jutalmazta
a kuratórium. Ők a jelen tanév második félévében 4000-4000 Ft/hó
ösztöndíjban részesülnek. A felsőoktatási intézmények hallgatói közül Eszik Dániel érdemelte ki ösztöndíjunkat, így a jelen tanév második félévében 6000 Ft/hó ösztöndíjban részesül.
Tanulmányi eredményükhöz gratulálunk! További eredményes tanulást, sikeres tanévzárást kívánunk!
az alapítvány kuratóriuma

KÖRNYEZETVÉDELMI
FELHÍVÁS

Elektronikai hulladékgyűjtést szervezünk az iskolában 2022. április
20-án és 21-én. Ezeken a napokon 8:00 órától rakhatják le az udvaron
kijelölt helyre a tanulók, szülők és a község lakói a feleslegessé
vált elektromos berendezéseket (háztartási kisgépek, hűtő- és
fagyasztószekrények televíziók, számítástechnikai eszközök stb).
A fémhulladékgyűjtésre ugyanebben az időszakban kerül sor, de
délutáni időpontban.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segítség tanulóinkat a szelektív
gyűjtésben! Előre is köszönjük támogatásukat!
Diákönkormányzat
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ÓVODAI HÍREK

A Mosolyvár Óvoda hírei
Ismét eseménydús időszakon van túl óvodánk. A gyermekeknek február végén alkalmuk nyílt egy rendkívül
nívós és izgalmas tudományos programon részt venni,
mellyel az univerzum titkaiba pillanthattak bele. A Faluház adott otthont az Utazó Planetáriumnak, ahol csillagász szakemberek bemutatták a naprendszert óvodásainknak, akiket lenyűgöztek a planetárium kupolájára
vetített égitestek.
Márciusban hagyományainkhoz híven megemlékeztünk a szabadságharc hőseiről. A gyerekek a templomkertben lévő emlékműnél helyezték el az emlékezés nemzetiszín papírvirágait. A megemlékezés
alkalmából Dóbiás Péter zenetanár hangszeres foglalkozást tartott a gyerekeknek az óvoda tornatermében.
Az óvoda a Kunszállási Gyermekekért Alapítványnak
köszönhetően sok kesztyűbábot és fejdíszt kapott,
melyeknek többek között a mesék dramatizálásánál
vesszük nagy hasznát. Az Alapítvány jóvoltából egy
okostelevízióval is gazdagodott óvodánk.
Ugyancsak márciusban szakmai napon vettek részt
munkatársaink, melyet a P&P pékség támogatott, segítségükért nagyon hálásak vagyunk.
A Magyar Labdarúgó Szövetség szervezésében megvalósuló Bozsik Programban 2013 óta vesz részt intézményünk. A programban képzett sportedzők segítségével játékos formában ismerkedhetnek a gyerekek a
futballal, ami sokoldalúan fejleszti az óvodások mozgáskultúráját. Az edzéseket óvodánk két munkatársa,
Balog Pálné és Provics Józsefné tartja hetente.

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
CSŰRCSAVARÓ NÉPTÁNC EGYÜTTES PRÓBÁI: csütörtökönként 18:30-20:30
V. JátszMa EST: április 22. 18:00-tól
LÁDAFIA SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT PRÓBÁI: péntekenként 17:00-18:00

ÁPRILISI PROGRAMJAINKBÓL EGY KIS ÍZELÍTŐ:

Április 11. 9:30 – költészet napi ünnepség

Április 11. 16:00 – A magyar költészet napja a könyvtárban
Április 22. 18:00 – V. JátszMa est
Április 29. 18:00 – Páros est Bedő Imrével
Programjainkról hamarosan részletesebb tájékoztatást kaphatnak a Petőfi Rendezvényés Faluház Integrált Közösségi Szolgáltató Tér Facebook oldalon!

Beszámoló
az elmúlt
programjainkról:

Csapatainkkal minden nevelési esztendőben részt veszünk a Bozsik Fesztiválokon. Az elmúlt két évben a
Covid miatt nem valósulhattak meg a találkozók, de
a 2021/2022-es nevelési évben ismét lehetőséget kaptunk, hogy részt vegyünk a Kiskunfélegyházán megrendezendő nagyszabású programokon. Négy fesztivált rendeznek a szervezők egy nevelési évre, melyből
két alkalom már megvalósult. Az eseményeknek
otthont adott az évek során a Constantinum sportcsarnoka valamint a KÉSZ Aréna is, legutóbb pedig a
Honvéd pályán rendezték meg a találkozót.

Bedő Imre harmadik alkalommal tartott előadást
a Faluházban a férfi-nő szövetség témában.

A rendezvényekre Kunszállás Község Önkormányzata segítségével jutottunk el, a település falubuszán.
Az óvoda fenntartója minden segítséget megad ahhoz,
hogy a gyerekek a legkülönbözőbb rendezvényeken
részt vehessenek, töretlenül segíti az óvoda fejlesztését, és hangsúlyt helyez arra, hogy a gyermekek csodálatos környezetben nőhessenek fel. Ennek bizonyítéka a rekortán burkolatú multifunkciós sportpálya is,
amelyet nemrégiben adtak át Lezsák Sándor ország�gyűlési képviselőnk és Lenkei Róbert, a Bács-Kiskun
Megyei Közgyűlés tagjának megtisztelő jelenlétében.
Az új pálya mindenkinek, köztük a Bozsik focira járó
gyermekeknek is hatalmas ajándék, és lehetőséget biztosít arra, hogy a gyerekek friss levegőn sportoljanak.
Horváthné Gellért Emőke Anna, óvodavezető

Maria tavaszi angol dalolója a Könyvtárban

A Mohácsi Busójárásra szervezett kiránduláson 37-en vettünk részt.
A busók hatalmas zajjal ünnepelték a
farsangot és űzték el a telet, melynek mi
is részesei lehettünk.

IV. JátszMa estünk: nagyszerű társaság, remek
hangulat, hajnalig tartó játék.
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FONTOS TELEFONSZÁMOK
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Központ.................................................. 06 76 587 621/0
e-mail: info@kunszallas.hu

Közös március 15-i megemlékezés képekben
Köszönjük a Tóth Pál Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak
és felkészítő tanárainak a színvonalas előadást.

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. 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

EGYHÁZKÖZSÉGI HÍREK
Emlékezz ember,
por vagy és visszatérsz a porba!
Hamvazószerdával megkezdődött a nagyböjti időszak a Szent negyven nap, mely
nagycsütörtök estig, a szentmise kezdetéig
tart. Ez az időszak évszázadok óta a bűnbánat ideje. Nem mintha máskor nem lehetne ezt megtenni, vagy ehhez hasonlóan
cselekedni. Ebben az időszakban még
inkább tudatosul bennünk, hogy Jézus,
a mi Megváltónk, nagy árat fizetett értünk, azért hogy éljünk. Ezért hintettük
meg fejünket hamuval, mely emlékeztet
bennünket arra, hogy por vagyunk és
porrá leszünk.
Böjtöléssel és lemondással sok mindent el
tudunk érni egyéni életünkben is. Elkezdődik valami, aminek kell, hogy legyen
folytatása, még akkor is, ha természetesnek tűnik, mert a nagyböjt nélkülünk is
elkezdődik. De nem mindegy, hogyan ér
bennünket: ébren vagy álomban. Nem
mindegy, hogy csak az ebédnél vesszük
észre kimaradt a hús a levesből, vagy a
pörköltből. Tudatosan és komolyan kell
vennünk, úgy, mint a hitünket. Imáink,
jó cselekedeteink által minden bűnünket

EMLÉKEZÜNK

„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”
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és vétkünket tegyük bele a „feneketlen
kosárba”, és vigyük Isten elé, aki Fiát adja
váltságdíjként értünk a keresztfán.
Ha elkezdjük a böjtöt, a bűnbánat szelíd
harcát bűneink ellen, akkor szemben találjuk magunkat az Úrral, és meg tudjuk
kérdezni, mi az, ami nem tartozik hozzánk. Mi az, amit Ő nem tart helyesnek és
nem belénk teremtett, mi az a vadhajtás,
ami fölösleges bennünk. Ezért a saját magunk által, magunkba oltott dolgok nyugtalanítanak és békétlen a szív. Sokszor
nehéz megőrizni a békét a családban, a
munkahelyen a világban… Béketűrésre,
megértésre, toleranciára van szükségünk,
és annak kell lelki szemeink előtt lennie,
hogy Isten kész a megbocsátásra, ha mi
hajlandóak vagyunk a bűnbánatra. Amikor eljut az ember és az emberiség erre a
pontra, akkor lesz béke a világban és akkor lesz igazán béke a szívben is.
Így próbáljunk élni az evangélium által,
emlékezve arra, hogy por vagyunk és
visszatérünk a porba.
Dr. Juhos Imre plébános
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