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Mosolyvár Óvoda Hírei 

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány Hírei 

Tóth Pál Általános Iskola Hírei 

JÓTÉKONYSÁGI EST 

A KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY Valentin-

napi estélyt rendezett 2019. február 16-án. A rendezvényt az óvodá-

sok, iskolások, a Kiskun Művészeti Alapiskola tanulói, a TST Hip-

Hop Táncstúdió és a Főnix Dance Táncstúdió növendékei nyitották 

meg. Köszönjük a gyerekek és felkészítőik munkáját! Ezt követte a 

finom vacsora, amelynek felszolgálásában a falu ifjúsága segédke-

zett. A zenét Vecsernyés Róbert szolgáltatta. Éjfél után került sor a 

tombolahúzásra, amely során rengeteg ajándék lelt gazdára. Ezután 

következett a hajnalig tartó mulatás. Köszönetünket fejezzük ki 

mindazon magánszemélyeknek, a szülőknek, akik belépő-vagy tá-

mogatói jegy vásárlásával, tombolatárgyak felajánlásával és egyéb 

módon segítették alapítványunkat! Köszönettel tartozunk a P&P 

Kft. és a Polyák Borászat-Szent Vince Pincészet nagymértékű tá-

mogatásáért, továbbá Kunszállás Község Önkormányzatának a Pe-

tőfi Rendezvény- és Faluház biztosításáért.  

További támogatóink: Corris Kft., Dr. Czabán Edit, Duna-R Kft., 

Ezersziget Wellness, Félegyházi Patika Kft., Félegyházi Tej Kft., 

Groupama Biztosító, Hírös Defend Kft., Illász Trade Kft., Integrál 

Zrt., Irénke Divatáru, Júlia Malom, Kedvenc Kereskedőház Kft., 

Kovács Gergely, László 

Gábor, Malom Mozi, Móczár Róbert, PC Varászló, Pedavirom Kft., 

Provics József, Trafik ABC, Tücsök Diszkont, Univer Product Kft., 

Variant Metal Kft., Virágmindenség virág- és ajándéküzlet, Vitamin 

sziget.Köszönjük a vac 

sora elkészítésében a konyha dolgozóinak, Farkas Józsefnének, 

Szikszai Lászlónak és Szikszainé Bukovszki Ritának a munkáját, a 

felszolgálásban segítő fiatalok kitartó részvételét, a büfében Szabó 

Béla, Tóth Nóra kiszolgáló munkáját, a díszítésben az iskola és az 

óvoda dolgozóinak tevékenységét és a rendrakásban nyújtott segít-

séget! A kuratórium nevében:  

Ádámné Vereb Annamária kuratóriumi elnök 

Február 15-én immár második alkalommal látogattunk el a Ciróka 

Bábszínházba. Színház látogatása pozitív hatással van a gyermekek-

re. A színházba készülődés izgalma, az együtt utazás, a közös átélés 

élménye erősíti a gyermekek közösségi érzéseit.  

Február 16-án alapítványi bálra színes műsorral készültek a nagy 

csoportosok. 

Tél elmúltával a gyermekek, felnőttek közösen készültek a farsang-

ra. A termek feldíszítése után szemüvegeket, kalapokat,bohócokat 

készítettek, témához kapcsolódó mondókákat, verseket, dalokat 

tanultak. Február 22-én volt az igazi mulatság, amelyre ötletes, kü-

lönleges ruhákba öltöztek óvodásaink és az óvoda dolgozói. A szü-

lők süteményekkel, gyümölcsökkel, az óvónők játékos feladatokkal 

készültek. A gyermekek örömmel kapcsolódtak a télűző hagyomá-

nyok ápolásához.. 

Február 23-án óvodánk dolgozói Budapesten, Pedagógus Expon 

vettek részt. Sok élménnyel, ismerettel gazdagodva tért mindenki 

haza az egész napos program után. 

Február 25-én Dóbiás Péter és társulata harmadik alkalommal va-

rázsolta el gyermekeinket a Lúdas Matyi című előadással. 

Az óvodai beíratás időpontja a fenntartó jóváhagyását követően 

kerül meghirdetésre. A szokásoknak megfelelően várhatóan az isko-

lai beíratással összhangban 2019. április 11-12-én 8-17 óráig lesz 

lehetőség az új ovisokat beíratni. A beiratkozáshoz szükséges ira-

tok: lakcímkártya, születési anyakönyvi kivonat. 

Balog Pálné mb. óvodavezető 

CURIE VERSENY 2019 

 

A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi döntőjébe 9 csa-

pattal jutottunk be (3-7. évfolyamosok). A verseny októberben in-

dult. A levelezős fordulók kitűnő megoldása után minden csapatot 

behívtak a döntőbe, amelyet Szentesen rendeztek meg 2019. február 

16-án. 

A gyerekek kitartó munkája meghozta eredményét, minden csapat 

kiválóan helyt állt. Az 5-6. évfolyamosok között az Elekes Antónia, 

Fischer Péter és Makány Nóra alkotta csapat mindenkit maga mögé 

utasított, az 1. helyet megszerezve, így az országos döntőbe jutot-

tak. 

A 3-4. évfolyamosok közül az Agárdi László, Litavecz Márk, Vig 

Noel összetételű csapat a 2. helyen végzett. A 7-8. évfolyamon Csík 

Virág, Kiss Viktória, Nagy Rebeka csapata 3. helyezést ért el. A 

tanulók már 3. évfolyamos koruktól részt vehetnek, így hosszú időn 

keresztül formálható környezeti szemléletük. Találkoznak a környe-

zeti problémákkal, keresik a megoldási lehetőségeket, környezetba-

rát módon látják közvetlen környezetüket. Új ismereteket szereznek 

a természetről, a modern környezetvédelmi eljárásokról. Tudatos 

turistává és vásárlóvá válnak. A csapatmunka során erősödnek a 

közösségek, a baráti kapcsolatok szorosabbá válnak, és nem utolsó 

sorban jó szórakozás is a csapatoknak. Köszönöm a tanulók szülei-

nek a levelezős fordulók során nyújtott segítséget. Külön köszönet 

Szabó Hajnalka tanítónak a felkészítő és segítő közreműködésért. A 

versenyre utazáshoz a különjárati buszt a Kecskeméti Tankerületi 

Központ biztosította. Ádámné Vereb Annamária 

FARSANG AZ ISKOLÁBAN 

 

A február nem szólhatott másról a Kunszállási Tóth Pál Általános 

Iskolában, mint a farsangról. A vízkereszttől Hamvazószerdáig, a 

nagyböjt időszakáig tartó időszakot hagyományosan vidám mulat-

ságok, bálok, lakomák, népünnepélyek jellemzik. A farsang csúcs-

pontja a karnevál, amely egyben Télbúcsúztató is. Iskolánkban ki-

csik és nagyok mind- mind izgalommal telve, lelkesen készültek az 

ünnepségre. Alsósok és felsősök közös rendezvényen vonultak fel 

produkcióikkal és jelmezeikkel. Voltak, akik zenés-táncos bemuta-

tóval készültek, akadtak a diákok között bohócok, oroszok és spa-

nyolok is, de a humor sem hiányozhatott. Szülők, rokonok és taná-

rok mind együtt nevettek a pletykás asszonyokon, a törpökön, vagy 

éppen a fiúkból álló balettcsoporton. Miután mindenki bemutatta a 

produkcióját kezdődhetett az evés-ivás, diákjaink estig a diszkóban 

mulatták az időt. Természetesen a tombolasorsolás sem hiányozha-

tott. Köszönet illeti a szervezőket: a 6. osztályt és szüleiket, az isko-

la vezetését és mindenkit, aki segített, hiszen iskolánkban idén is 

felejthetetlen farsangot sikerült megrendezni. Támogatóink: Integrál 

Zrt., Magyar Posta Zrt., Csilla csemege, Groupama Biztosító, Vi-

rágmindenség, Zsóka ajándékház, Vitamin sziget, Illász Trade Kft., 

Trafik ABC, Univer Product Kft., Kunszállási Gyermekekért Ala-

pítvány, ZKI Zrt., Molnár Edit, HYAB Daruszervíz, Regina’s Pre-

mium Fitness Alakformáló Szalon, Agárdi Barbara, EzVíz, P&P 

Kft., Fornetti Kunszállás, Júlia Malom, OMB Biztosító, PC Varázs-

ló.  Hegedűs Heléna szervező 

2. 



3. 

AZ ELSŐ FÉLÉV EREDMÉNYEIRŐL 
Január 25-én lezárult az első félév. Tanulóink száma a félév során 

141 főre nőtt a statisztikához képest. Ebben a félévben is 8 osztály-

ban és 6 napközis csoportban folyt a nevelés-oktatás.  

Tanulóink közül 7 kitűnő, 28 jeles tanulmányi eredménnyel zárta a 

félévet, de sajnos 1 fő 1 tantárgyból nem teljesítette a minimumkö-

vetelményeket. 

A tanév kezdete óta zajlanak az országos tanulmányi versenyek 

levelezős fordulói 1-8. évfolyamon, így: Mozaik Kiadó tanulmányi 

versenye (országos): matematika, magyar, német nyelv, angol 

nyelv, kémia, környezetismeret, természetismeret tantárgyakból - 

15 fő; Bendegúz Tudásbajnokság (országos): matematika, magyar, 

környezetismeret, természetismeret tantárgyakból – 16 tanuló; Cu-

rie Környezetvédelmi Verseny (országos) - 27 fő; Zrínyi Ilona Ma-

tematikaverseny (megyei, országos) - 12 fő; TITOK német nyelvi 

levelezőverseny – 8 fő. Folyamatos a sportversenyekre, sakkverse-

nyekre való felkészülés és részvétel. Birkózóink szépen teljesítet-

tek. Alsó tagozatosak közül 2 fő mesemondó versenyen szerepelt. 

Sok rajzpályázaton is sikeresen szerepeltünk. Regisztrált Tehetség-

pontként kiemelt feladatunk a tehetséggondozás. 

Fontos feladatunk a pályaválasztás előkészítése. Diákjaink sikeres 

továbbtanulását a pedagógusok felkészítő munkája mellett az osz-

tályfőnök (főként 7-8. osztály) segítik. 8. osztályosaink a Kiskunha-

lasi Szakképzési Centrum Középiskolája, Szakiskolája, Speciális 

Szakiskolája és Kollégiuma vasipari tanműhelyével ismerkedtek 

meg, 7-8. osztályosaink pályaválasztási börzén vettek részt Kecske-

méten. A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara jóvol-

tából a KSZC Kandó Kálmán Szakgimnáziumának és Szakközépis-

kolájának tanműhelyét látogatták meg 8. osztályosaink, ahol a 

„Minden jó, - hajó- a vége” elnevezésű programon vettek részt, ill. 

a Mercedes gyárat tekintették meg. Majd 7. osztályosaink vettek 

részt ugyanitt, gyárlátogatáson. A 8. osztály tanulói középiskolai 

nyílt napokon vettek részt, fogadták a középiskolák bemutatkozó 

diák, ill. pedagógus-előadóit. 

Tanulóink számos délutáni elfoglaltságból válogathattak: angol 

nyelv oktatása, szakkörök, sportkör, énekkar, felvételi előkészítő, 

felzárkóztatás, tehetséggondozó foglalkozás, néptánc, sakk, birkó-

zás. Szolgáltatásaink közül a legnépszerűbbek az iskolarádió műso-

rai. Elindult iskolánk új honlapja és Facebook felülete, amelyeket 

folyamatosan frissítünk. 

39 fő beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulót lát el 

fejlesztőpedagógusunk, 20 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. 

A tanuláson kívül a szórakozásra is bőségesen nyílt lehetőség. Az 

osztályok részt vettek a Kunszállási Húsfőző Fesztivál és Faluna-

pon. Lebonyolítottuk a DÖK szervezésével a papír- és elektronikai 

hulladékgyűjtést, majd együtt tornáztak diákjaink az Európai Diák-

sport Napján. 

Szeptemberben megkezdődött az úszásoktatás 5. és 6. évfolyamon, 

mely idén egészen decemberig elhúzódott. Október 4-én az állatok 

világnapjához kapcsolódó programot szervezett az „ÖKO – cso-

port”. Méltó módon megemlékeztünk az aradi vértanúk emléknap-

járól és az 1956-os eseményekről. Október 10-13. között a 

„Határtalanul” pályázat keretében erdélyi kiránduláson vettek részt 

6-7. osztályosaink 3 pedagógus felügyeletével, kisiskolák közötti 

együttműködés keretében. Házi helyesírási verseny zajlott az alsó 

tagozatosok körében. Pedagógusaink segítették a Nagycsaládosok 

„Tök Jó Nap”-jának megvalósulását, ezzel párhuzamosan október – 

novemberben angolosaink a Hálaadáshoz kapcsolódó délutánt, 

Halloween-t, Kolumbusz napot szerveztek. Nyolcadikosaink elül-

tették az emlékfát. Decemberben minden hétfőn adventi gyertya-

gyújtást, majd a mikulás ünnepet, karácsonyi kézműves foglalko-

zást szerveztünk a Petőfi Rendezvény- és Faluházban, dec. 20-án 

pedig karácsonyi műsort mutattunk be nem csak diákjaink és szüle-

ik, de a falu közössége számára is. A rendezvényt megtisztelte je-

lenlétével a tankerület vezetője is. 

Ebben a félévben is számos programmal gazdagította a Diákönkor-

mányzat is az iskola életét. Szeptemberi alakuló gyűlésüket követő-

en megszervezték a papírgyűjtést, majd az elektronikai hulladék-

gyűjtést, pedagógusaink és karbantartónk felügyelete, a szülők je-

lentős segítségnyújtása mellett. Októberben Csibeavatót tartottak, 

decemberben megrendezték a hagyományos Mikulás-futást, majd 

egy játékos vetélkedővel összekötött iskolai diszkót. Számos, mun-

katervben nem szereplő programot is megvalósítottunk. 

Idén is kapcsolódtunk a világ legnagyobb tanórája programhoz, 

néhány alkalommal rendhagyó irodalom órán, könyvtári foglalko-

záson vettünk részt a Petőfi Rendezvény- és Faluházban. 

Az alsós osztályok bérlettel 2 előadást tekintettek meg a Ciróka 

Bábszínházban, 1-et a kecskeméti Katona József Színházban, 4-8. 

osztályosaink egy budapesti kirándulás keretében „A világ múmiái” 

c. kiállítást és a Mary Poppins c. darabot a Madách Színházban. 

Alsó tagozatosaink meglátogatták a kecskeméti Mikuláskuckót, a 

szülői közösség ajándékaként pedig mozilátogatáson vehettek részt 

Kiskunfélegyházán (1-4. o.), január folyamán. Az osztályfőnökeink, 

napközis pedagógusaink néhány alkalommal közös sütés – főzést, 

klubdélutánt (pl. mézeskalács sütés, teadélután, mikulás-buli, kará-

csonyi ajándék-készítés, hamburgerezés), tanulmányi sétát (Cines 

tóhoz) szerveztek osztályaiknak, tanulócsoportjaiknak, hetedikese-

ink kecskeméti programokon (laser-harc) vettek részt. Októberben 

fényképezkedést szervezett a hatodikos osztályfőnök a tanulóifjú-

ság számára. 

Tárgyi feltételeinkben jelentős változás nem történt a félév folya-

mán. Az új WiFi-rendszer kiépítése az 1. félév végén lezajlott. A 

költségvetés terhére számítástechnikai fogyóeszközök kerültek be-

szerzésre. 1 db új magnó került megvásárlásra, a nyelvoktatás szá-

mára. Nagy segítséget jelent a szülői közösség támogatása, akik 

taneszközök (német nyelv, környezetvédelem, informatika tantár-

gyakhoz, a fejlesztőpedagógiai munka végzéséhez) vásárlásával 

segítették a nevelő-oktató munkát. A Kunszállási Gyermekekért 

Alapítvány színházjegyek megvásárlásával, színházlátogatás úti-

költségének (2 alkalom) térítésével segítette munkánkat. Taneszkö-

zök vásárlásával, versenyek nevezési díjának befizetésével támogat-

ta a diákok tanulmányi munkáját. A Lakiteleki Népfőiskola jóté-

konysági kezdeményezése nyomán iskolánk is kapott 1 db Alpha 1 

Pro típusú programozható robotot, melyet ünnepélyes keretek kö-

zött vehettek át diákjaink és pedagógusaink 2018. december 6-án. 

Iskolánk pályázati forrásokból próbálja kiegészíteni bevételeit. Az 

alábbi pályázati projektek zajlanak: 

EFOP–3.3.2-16 Kulturális intézmények a köznevelés eredményes-

ségéért (Ismeretterjesztés a köznevelés fejlesztéséért)- együttmű-

ködés BKM – Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal; 

Természettudományos élménypedagógiai programkínálat és ter-

mészettudományos élményközpontok fejlesztése  EFOP–3.3.6-17; 

A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és 

digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kiala-

kítása. - 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. 

Beszámolónkból látható, hogy iskolánk pedagógusai és a kunszállá-

si gyerekek lehetőségeikhez képest továbbra is minden programba 

bekapcsolódnak - részvétellel és szervezéssel egyaránt, amit az ön-

kormányzati fenntartású intézmények szerveznek. Köszönjük Kun-

szállás Község Önkormányzatának, hogy iskolai rendezvényeink-

hez ingyenesen biztosítják a faluház helyiségeit, továbbá se-

gítséget nyújtanak tanulóink versenyekre szállításában. 

Összességében tartalmas és szakmailag sikeres félévet tudha-

tunk magunk mögött.  

Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató 



’Adj 1 éjszakát — 30 nyugodtért!’ 
 

 A Kunszállási Polgárőr Egyesület várja 

tagjai közé, azon kunszállási lakosok jelent-

kezését, akik szívesen vállalnak részt abban, 

hogy falunk még biztonságosabb legyen!  

Jelentkezni Kovács Imrénél a 06-70-380 

22265-ös telefonszámon lehet! 

Tisztelt olvasóink! 
Több panasz érkezett a figyelmetlen közlekedés miatt! 

Tekintve, hogy megújult a főutca burkolata, 

hajlamosabbak vagyunk nagyobb sebességgel 

keresztülhaladni a falun! 

A sebességkorlátok továbbra sem változtak, a jó idő 

beköszöntével, pedig egyre több gyalogos, kerékpáros is 

közlekedik, különösen gyerekek!  

Fokozottan kérünk mindenkit a szabályok betartására! 

Kisgyermekekkel, babakocsikkal a járdán közlekedjünk! A 

kereszteződésekben körültekintően haladjunk át! A 

parkolás során vegyük figyelembe, az előírt távolságokat! 

A láthatósági szabályokat nem csak külterületen kell szem 

előtt tartani! A kilátást akadályozó bokrok-fák 

karbantartása is hamarosan esedékessé válik. 

A KRESZ betartása mindannyiunk érdeke!  

Figyeljünk egymásra! 

Gyakran ismételt kérdések 

4. 

Tisztelt adózó állampolgárok! 
Kérjük, hogy a 2018. évre fizetendő adójuk 1%-át szíveskedjenek 
felajánlani az alábbi civil szervezetek valamelyikének. 
Köszönjük támogatásukat! 

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány 18349836-1-03 
Kunszállási Sportegyesület 19971940-1-03 

Kunszállási Polgárőr Egyesület 19551205-1-03 
HMFEST Military Hagyományőrző és Szabadidő Egyesület 

19551748-1-03 

Halott virágok illatát nyögik a fák 
és megrázkódik a táj,  

valami véget ért, valami fáj. 
/Ákos/ 

Gondi Zoltán (1976-2019) 
Február 24-óta egy csillaggal több ragyog az 
égen. Gondi Zoli itt hagyta a földi pályát, a 
családjának útját fentről egyengeti tovább. A hivatástuda-
tát példaként tekintve a kollégáinak kell tovább folytatni 
a munkáját. Nagyon nehéz súly nehezedik a szeretteire, 
feleségére, gyermekeire, szüleire, barátaira, és rokonaira, 
akiknek a hétköznapjait mindig színesebbé, derűsebbé 
tette jelenléte. A település is sokat köszönhet neki, hiszen 
mindig aktívan részt vett a közéletben, derűlátásával, 
probléma-megoldó képességével, gyors reagálásával sok 
helyzetre talált megoldást. Őszinte, nyílt egyénisége, hu-
mora népszerűvé tette a szigorú, tekintélyparancsoló 
megjelenése ellenére. Sokszor fog hiányozni a segítőkész-
sége, jószívűsége, a határozott fellépése.  
Rövid életét tartalmasan töltötte meg, családjának, hiva-
tásának élt, maradandó emléket hagyott maga mögött. 
„Búcsú, mit nem mondtál ki nekünk, elmaradt, hisz még élni 
akartál e földi kín alatt. Vállalni gyermekeidért minden szenve-
dést, nap mint nap szívükbe önteni a reményt. Sosem sírtál, so-
sem panaszkodtál, Te mindenkinek gyógyír voltál. Meghasad a 
szív, s a tudat, a mérhetetlen fájdalom alatt.” 

FELHÍVÁS 

A Kecskeméti Tankerületi Központ 

fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő 

általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor: 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 órától 17.00 óráig 

2019. április 12. (péntek) 8.00 órától 17.00 óráig 

Tanköteles gyermekét (2013. 08. 31-ig született) a szülő köteles a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes 

vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. (Nkt. 72. § (1) 

bek. b) pontja) 

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosí-

tására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), a gyermek 

születési anyakönyvi kivonatát, TAJ-kártyáját, adókártyáját, az is-

kolába lépéshez szükséges, fejlettség elérését tanúsító igazolást, 

valamint a különleges helyzetet igazoló dokumentumokat (a gyer-

mek esetleges betegségeit igazoló, az étkezési térítési díj csökkenté-

sére jogosító, illetve különleges gondozásra, gondoskodásra jogosí-

tó igazolások) kell bemutatni. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén 

a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. 

Zsámboki Anna 

tankerületi igazgató 

A Kecskeméti járás általános iskolái körzetébe tartozó települések 

nevét az alábbiakban közöljük: 

Kunszállás település : Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola (6115 

Kunszállás, Kossuth u. 12.) Beiskolázási körzete: Kunszállás köz-

igazgatási területe 

További, Kecskemét járás illetékességi területén működő általános 

iskolák: Kecskeméti Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, Gimnázi-

um Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kecskeméti 

Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola, Városföld közigazgatási területe, 

Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Városföldi Általános 

Iskolája, Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola, Kecskeméti Vásár-

helyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Kecskeméti 

Széchenyivárosi Arany János Általános Iskola, Kerekegyházi Móra Ferenc 

Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Jakabszállás-Fülöpjakab 

Általános Iskola, Ágasegyháza-Orgovány Általános Iskola, Lajosmizsei 

Fekete István Sportiskolai Általános Iskola, Helvécia-Ballószög Általános 

Iskola, Szent Imre Katolikus Óvoda és Általános Iskola, Kecskemét, Piaris-

ta Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon, Kecskemét, Kecskeméti 

Református Általános Iskola, Kecskemét, Mihály Kertje Kecskeméti Wal-

dorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Kecskemét, Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló Általános 

Iskolája 

A Kecskeméti Tankerület területén működő gyógypedagógiai nevelési-

oktatási intézmények: Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és 

Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszer-

tani Intézmény (6000 Kecskemét, Nyíri út 30.) 

1./ Kérjük az érintett lakosság türelmét a fúrt kutak bejelentési 

kötelezettségével kapcsolatban. Mihelyt a részletszabályok ponto-

sításra kerülnek, tájékoztatjuk az érintetteket a további teendőkről.  

2./ A téli rezsicsökkentésben nem részesültek hivatalos levél for-

májában kapnak tájékoztatást az igénybevétel módjáról. A támo-

gatás lebonyolításával kapcsolatos tárgyalások zajlanak.  



M E G H Í V Ó 

Kunszállás Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 

tisztelettel meghívja Önt a 

2019. március 25-én (hétfőn) 

1800órakor 

a Petőfi Rendezvény- és Faluház 

színháztermében tartandó 

FALUGYŰLÉSRE, illetve 

KÖZMEGHALLGATÁSRA 

 

1. Tájékoztató az önkormányzat 

2019. évi terveiről, a várható 

fejlesztésekről, beruházásokról 

2. Lakossági kérdések, észrevéte-
lek, javaslatok 

 

Megjelenését köszönettel vesszük! 

Kovács Imre 

polgármester 

FONTOS TUDNIVALÓK A TŰZGYÚJTÁSI TILALOM-

RÓL, A TŰZGYÚJTÁS SZABÁLYAIRÓL 
A tűzgyújtási tilalommal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, to-

vábbá az erdőterületen és a szabadban történő tűzgyújtás szabályai 

az alábbiakban olvashatók. 

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság, illetve az erdőgaz-

dálkodásért felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási tilalmat, 

például a katasztrófavédelem kezdeményezésére. Tűzgyújtási tila-

lom idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásítá-

sokban és az ezek 200 méteres körzetén belül lévő külterületi ingat-

lanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó he-

lyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és gazégetés 

is. A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak visszavonása függ a 

meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt bio-

massza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. A tűz-

gyújtási tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos honlapjukon 

teszik közzé a tűzgyújtási tilalomról szóló határozatot és térképet, 

de erről az országos közszolgálati média is tájékoztatást ad. Az ak-

tuális tűzgyújtási tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett esetben is – 

a www.erdotuz.hu weboldal, valamint az onnan is elérhető szakmai 

honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl számos egyéb hasznos 

információval is szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi közzé a 

hírt a katasztrófavédelem is: www.katasztrofavedelem.hu/ 

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él! Az említett 

honlapokon napi frissítéssel megtekinthető az aktuális állapot. A 

lakosság a lakóhelye környékén található erdőterületekről az erdé-

szeti hatóság által készített interaktív erdőtérképen is tájékozódhat. 

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból állandó 

és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A kijelölt tűzra-

kó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani és arról is 

gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni védelemmel kapcsolatos 

feltételek biztosítottak legyenek. 

A kialakított tűzrakó helyen az alábbi szabályok betartásával bárki 

rakhat tüzet, de számos fontos szempontot figyelembe kell venni. A 

tűz meggyújtása előtt a tűzrakó hely környékét meg kell tisztítani a 

tűz terjedését lehetővé tevő anyagoktól, levelektől, faágaktól. Soha 

nem szabad felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még ki nem 

hűlt parazsat, hamut.  Fel kell készülni a tűz eloltására, ha feltámad-

na a szél, gondoskodni kell arról, hogy készenlétben legyen a tűz 

oltására alkalmas anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy a 

tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell oltani és meg kell győződ-

ni arról, hogy valóban elaludt, a hamura távozás előtt lehetőleg föl-

det kell szórni. 

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak az 

erdőgazdálkodó vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye birto-

kában lévő személy jogosult. Nagyon fontos tudni, hogy az erdő-

gazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű 

tűzveszélyes tevékenységnek minősül, amelyet 24 órával a tevé-

kenység megkezdése előtt az illetékes tűzoltósághoz be kell jelente-

ni. Védett természeti területen lévő erdőben, a kijelölt és a kiépített 

tűzrakó hely kivételével, tűz gyújtásához a természetvédelmi ható-

ság engedélye is szükséges. 

Erdők tűzvédelme Magyarországon két fokozottan erdőtűzveszé-

lyes időszakot különíthetünk el. Az egyik kora tavasszal, hóolvadás 

után közvetlenül, amikor a kizöldülés előtt elsősorban rét és tarló-

égetések következtében gyullad meg az erdő, elsősorban lombos 

erdőtelepítésekben és felújításokban okozva igen jelentős károkat. 

A második veszélyeztetett időszak a nyári hónapokra esik, amikor a 

hosszabb csapadékmentes, forró időjárási viszonyok következtében 

az erdei avar és tűlevélréteg teljesen kiszárad. Ezek az erdőtüzek 

elsősorban eldobott cigarettacsikkek és a tűzgyújtási tilalom ellené-

re meggyújtott tábortüzek, nyári gazégetés következtében keletkez-

nek, elsősorban erdei és fekete fenyves állományokban, valamint 

idősebb lombos állományokban. A Magyarországi erdőtüzek 99 

százaléka(!) emberi gondatlanság vagy szándékosság miatt keletke-

zik. A klímaváltozás következtében, a korábbinál forróbb nyarakon 

nem a tüzek száma nőhet meg jelentősen, hanem a terjedési sebes-

sége és intenzitása. Így esetenként jóval nehezebb őket eloltani, és 

jóval nagyobb területet érinthetnek, mint korábban. 

Az előbbiek alapján látható, hogy az erdők tűz elleni védelmének 

kiemelten fontos szerepe van mind az erdőgazdálkodás, mind a 

tűzvédelem oldaláról. www.katasztrofavedelem.hu 

Katasztrófavédelmi tájékoztató 

MEGHÍVÓ 

Kunszállás Község Önkormányzata a 

készülő Települési Arculati Kézikönyv 

és településkép védelmi rendelet és 

HÉSZ harmonizációjával kapcsolatban 

nyitó fórumot tart! 

2019. március 25. 18:00 órakor 

Helyszín: 

Kunszállási Petőfi Rendezvény-  

és Faluház, 

(A Falugyűléssel egybekötött közmeg-

hallgatással egyidejűleg) 

A Fórum során a magánszemélyek és 

szervezetek képviselői közérdekű kérdé-

seiket, javaslataikat elmondhatják a pá-

lyázati szakértőnek, illetve az Önkor-

mányzat vezetésének. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

 Kovács Imre 

polgármester 

MEGHÍVÓ 
 

2019. március 27-én  

15 órától 

Lezsák Sándor  

Az Országgyűlés alelnöke  

fogadóórát tart a 

Polgármesteri Hivatalban 
  

Az elnök úr jelenlétében  

16 órakor ünnepélyes  

keretek között kerül sor a  

Mosolyvár óvoda  

bővítésének,  

és komplex felújításának 

alapkőletételére, melyre 

szeretettel várunk  

minden érdeklődőt. 

Kovács Imre 

polgármester 

5. 

ALKOTÓI PÁLYÁZAT 2019  
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdet 

óvodások és iskolások részére. A pályázatra az iskolások a 6-10 

éves, a 11-14 éves, valamint a 15-18 éves korcsoportban küldhet-

nek alkotásokat. A pályázaton az alkotások központi témája a tűz-

megelőzés. További információ: Bács-Kiskun Megyei területi 

tűzmegelőzési bizottság 

http://www.erdotuz.hu/


Kivonat a testületi ülésről  
 

A Képviselő-testület  2019. január  28-án tartotta rendes ülé-

sét, melyen dr.Czabán Edit egyéb elfoglaltsága miatt nem 

tudott jelen lenni. A Képviselő-testület megalkotta az egyes 

szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2019.(I.29.) 

rendeletét, melynek értelmében szociális rászorultságtól füg-

gően I. települési támogatás, II. rendkívüli települési tá-

mogatás és III. köztemetés vehető igénybe. A személyes 

gondoskodások közül IV. a tanyagondnoki szolgáltatás, V. 

a szociális étkeztetés és VI.  a házi segítségnyújtás tekinte-

tében kaphatnak segítséget a kérelmezők. VII. A gyermekjó-

léti szolgáltatás feladatait Kunszállás Önkormányzata család- 

és gyermekjóléti szolgálata végzi. A települési támogatás ke-

retében igényelhető: I/a. közüzemi kiadásokhoz kapcsolódó 

támogatás és I/b. a rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez 

támogatás. A kérelmező, illetve családja jövedelmi helyzetét 

vizsgálni kell. A rendkívüli települési támogatás odaítélésé-

hez is jövedelem vizsgálat szükséges. Azon személy részesül-

het ebben a támogatási formában, aki létfenntartást veszé-

lyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan, 

tartósan létfenntartási gonddal küzd. II/a. Temetési célú tá-

mogatás igénybevétele szintén jövedelmi helyzettől függ. Az 

eltemettető igényelheti, aki kunszállási állandó lakos. II/b. A 

rendkívüli gyermekvédelmi támogatás a kiskorú gyermek, 

vagy a 18 év feletti, de 25 évet be nem töltött oktatási intéz-

mény nappali tagozatán tanuló fiatal részére megállapítható 

támogatás. A Tanyagondnoki szolgálat szociális jellegű 

szolgáltatásai térítésmentesek.  

Szociális étkeztetésben részesíthető az a rászoruló, aki az 

önkormányzati rendeletben meghatározott feltételeknek meg-

felel. Házi segítségnyújtás keretében kell gondoskodni azon 

rászoruló személyekről, akik esetében a rendeleti feltételek 

fennállnak. Az ellátás térítésmentes. A rendelet melléklete 

tartalmazza a „Kérelem” nyomtatványokat, melyek  a honla-

pon és a Hivatalban elérhetőek. A születési támogatásról szó-

ló 3/2019.(I.29.) önkormányzati rendelet értelmében születési 

támogatást vehet igénybe a Kunszálláson állandó bejelentett 

lakóhellyel rendelkező és a településen életvitelszerűen élő 

gyermek családja. A támogatás egyszeri pénzbeli támogatás, 

összege 25.000 Ft gyermekenként. A gyermek születésének 

napjától számított 3 hónapon belül, formanyomtatványon le-

het benyújtani a kérelmet a Hivatalhoz. A jövedelmi helyzet 

vizsgálatára nem kerül sor. Az Egyebek napirendben a 

BÁCSVÍZ Zrt. által elvégzett vízminőségi mérésről esett szó, 

majd a testület kérte, hogy a Falugyűlésre a cég képviselőit a 

víz kifogásolható minősége céljából hívják meg. Az új telek-

osztásban vevőre talált 13 db ingatlan. 
A Képviselő-testület  2019. február 25-én tartotta rendes 

ülését, melyen a testület teljes létszámmal jelen volt. Az első 

napirend keretén belül beszámolókat ismerhettek meg a házi-

orvosi, a fogorvosi és a védőnői szolgálatról. Második napi-

rendben módosították a Közös Önkormányzati Hivatal és az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetését a szükséges adatok-

kal. Az Egyebek napirenden belül döntöttek pályázatíró cég 2 

évre szóló megbízásáról, 1 db telek értékesítéséről. Meghatá-

rozták a falugyűléssel egybekötött közmeghallgatás időpont-

ját, mely 2019. március 25. 18 óra. /Heródekné Szász Ágota/ 

ANYAKÖNYVI HÍREK 2018 

Rendhagyó módon szeretnék beszámolni a 2018-as anyakönyvi 
eseményekről (születés, házasság, haláleset).  

Kunszálláson 2018-ban 7 házasságkötés történt. Babinecz Ist-
ván és Farkas Melinda, Tábi Ádám és Tálas Patrícia, Zsigó Ró-
bert és Fricska Katalin, Holló Tibor és Vajda Anikó, Farkas János 
és Provics Mónika, Balog Szabolcs és Sándor Mária, Gulyás Pé-
ter és Szabó Tímea, Sipos Dóra és Soós Sándor 

Településünkön születés nem történt, azonban a nyilvántartá-
sunk szerint 19 újszülött érkezett haza Kunszállási lakosként a 
kórházból. Bartucz Dóra, Németh Norbert, Szili Bence, Fekete 
Csongor András, Vízhányó Levente, Tábi Emília Éva, Kovács 
Zoé, Molnár Anna, Mogyoró Zoé, Feledy Izabella, Pimbor Hanna, 

Sipos Iván, Lóczi Anna, Takács Marcell Gábor, Tóth Nimród Dá-
niel, Zsigó Panka Jázmin, Reszelő Róbert, Kis Zara Orsolya, Tur-
csányi Janka, Szalkay Fruzsina, Mike Hédi, Fábián László, Gősi 
Gergely, Szabó Zétény, Nagy Sándor, Fekete Martin  

Kunszálláson 3 halálesetet kellett anyakönyvezni, továbbá a 
kunszállási lakosok közül 11 elhunytról értesítették Hivatalun-
kat 2018-ban.  

Czombosné Szekeres Julianna, Szabó Róbert, Kürtösi János, Fe-
hér Mátyásné, Lugosi Vince, Simon Ferencné, Kertész József, 
Tóth István, Makány Franciska, Fekete Zoltán, Szabó József, Vá-
mos Gézáné, Forstner Istvánné, Szécsényi István  

/Seres Katalin anyakönyvvezető/ 

6. 

ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS HASZNOS TUDNIVALÓK  

Szeretném néhány fontos tudnivalóra felhívni a tisztelt adó-

zók figyelmét a kommunális- és gépjárműadózással kapcso-

latban. 

1./ Ingatlan adásvétel esetén tárgyévben mindig az eladónak 

kell az egész éves kommunális adó összegét  kifizetnie, füg-

getlenül attól hogy az év mely szakában adta el! Az új tulaj-

donosnak csak a következő év január 1-től áll fenn az adófi-

zetési kötelezettsége. Adásvétel esetén mind az eladónak 

mind pedig a vevőnek bejelentési kötelezettsége van a helyi 

adóhatóság felé és adásvételi szerződés fénymásolatát is mel-

lékelni kell. Tehát ha valaki elad vagy vesz telket vagy lakó-

ingatlant, mind az eladónak mind a vevőnek ezt be kell jelen-

teni az Önkormányzat adóhatóságánál. Ez nagyon fontos, 

mert csak így tudjuk helyesen és pontosan megállapítani az 

adófizetési kötelezettség megállapítását illetve eltörlését. Ké-

rem, hogy a jövőben erre nagyobb figyelmet szenteljünk. 

2./ A kommunális adóhoz hasonlóan a gépjárműadó esetében 

is az eladás évében a teljes évi adó összegét az eladó fizeti és 

csak a következő évtől az új tulajdonos.  

Ha azonban új gépjármű vásárlása történik akkor viszont a 

következő hónap elsejétől fizetni kell a gépjárműadót. Gyak-

ran előfordul, hogy használt gépjármű vásárlásakor is fennáll 

az adófizetési kötelezettség a következő hónap elsejétől! En-

nek az az oka, hogy a gépkocsi az adásvételt megelőzően ki 

volt vonva forgalomból és az új tulajdonos nevére helyezték 

forgalomba.  

Gépjármű adásvétel esetében viszont már nem kell az eladást 

vagy vételt a helyi adóhatósághoz bejelenteni, csak a Ok-

mányiroda felé kell ezt megtenni. Gyakran előfordul, hogy az 

új tulajdonos nem íratja át a gépjárművet és a következő év-

ben a régi tulajdonos nevére jön a gépjárműadó.  
/Almási Roland/ 



A Faluház programjai 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 

NYUGDÍJAS KLUB hétfőnként 14.30 óra  

TORNA CSILLÁVAL hétfő, szerda: 18-19 

PING-PONG péntekenként 19 órától vezeti: Polyák Róbert 

BIRKÓZÁS GYEREKEKNEK kedden, csütörtökön 16-18 

TST TÁNC ISKOLA péntekenként: 16.00-18.00  

BABA-MAMA KLUB szerdánként 10.00-12.00  

vezeti: Szekeresné Marika 

NÉPTÁNC OKTATÁS csütörtök:18.30, vasárnap:18.00  

vezeti: Kátai Tibor 

KARATE TANFOLYAM szerdánként 18-19.  

vezeti: Kiss Pál 6 danos karate mester 

TÁRSASTÁNC FELNŐTTEKNEK szombaton 09.00-10.00  

(rumba, cha-cha-cha, rocky, keringő) vezeti: Sorbán Diána 

BALETT OKTATÁS GYEREKEKNEK 

szombatonként 10.00-10.45  - Sorbán Diána 

ZUMBA OKTATÁS GYEREKEKNEK 

szombatonként 10.45-11.45 - Sorbán Diána 

Szeretettel várjuk a résztvevőket programjainkra! 

7. 

AKTUÁLIS PROGRAMOK  
KÖNYVTÁR MOZI gyerekeknek  április 5. péntek 16.00 óra 

INGYENES RUHA BÖRZE   

március 25-26-ig  10-15 óráig 
Mindenkit Szeretettel vár a Házi Segítségnyújtó 

Szolgálat, Családsegítő Szolgálat és Tanyagondnoki Szolgálat 

1848-as forradalom évfordulója március 14. csütörtök 12.00 óra, 

Templomkert— az 5. osztályos tanulók ünnepi műsora 

IRODALMI KÁVÉHÁZ március 18. 17.00 óra Vesztergám Mik-

lós könyvbemutatója  

VÍZ VILÁGNAPI KVÍZ JÁTÉK március 23. 10.00 óra 

TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓS VERSENY március 29. péntek 15.00

-17.00 Nevezni saját autóval lehet! Gyere el és mutasd meg milyen 

profi vagy az autóvezetésben! 

FALUGYŰLÉS március  25-én hétfőn 18 órakor 

Szeretettel várja látogatóit a Petőfi Faluház és Könyvtár! 

 

Kunszállás Község Önkormányzata sikeresen pályázott a 

„Közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási 

portfóliójuk bővítése” című, GINOP.3.3.1-16-2016-00001 azo-

nosítószámú kiemelt projekt keretében lefolytatott „Digitális 

Jólét program Pontok fejlesztése” elnevezésű pályázaton. 

A Petőfi Faluház Szolgáltatásai a megnyert okos eszközöknek 

köszönhetően bővültek (okos telefon, laptop, tablet).  

„(Nagy)apád, (nagy)anyád idejöjjön” mottóval szervezett elő-

adások alkalmával azon generációnak kívánunk segítséget nyúj-

tani, akik a mai okostechnológiáktól idegenkednek. Az adott 

eszközök kommunikációs célú használatának alapjairól tartunk 

előadást 2019. március 25-én hétfőn 15 órakor.  

Az eszközök használata ingyenes!  

Szeretettel várjuk az idősebbeket (is),  

jelentkezzenek bátran! 

 
Bővebb információ:  Kovácsné Katalin   70/9530-322 

DIGITÁLIS JÓLÉT PROGRAM 

OLVASNI JÓ! 

A kunszállási könyvtár gyermekrészlegében számos gyermek-

könyv várja kicsiket és nagyokat egyaránt. A képeskönyvek, 

mesék gyermekversek mellett sok-sok népszerű klasszikus és 

kortárs regényt ismeretterjesztő könyvet találhat minden korosz-

tály. Baba olvasóink és a tini részleg látogatói és bizonyosan 

meglelik kedvenceiket. Rendszeresen érkeznek új könyvek. Az 

ünnepkörökhöz kapcsolódva rendszeresen rendezünk mese és 

kézműves foglalkozásokat. Csoportos könyvtári foglalkozáso-

kon életkornak megfelelően megismertetjük a könyvtári köny-

vek elrendezését, használatát. 

Várunk mindenkit szeretettel  ingyenes beiratkozással.   

Hétköznap  8-tól 17-ig. Szombaton 9-12-ig  

ZAKATOLTAK A MINIATŰR 

GŐZÖSÖK A PETŐFI 

RENDEZVÉNYHÁZBAN!” 

Várakozáson felüli érdeklődő volt a 

vasútmodell kiállításon.  

Idén 2 napon keresztül a Petőfi Faluház 

nyitott kaput a vasútmodell szerelmeseinek, családoknak és minden 

korosztály számára nagyszerű élményt nyújtott a kiállítás.  A 

rendezvény rendkívül színes programmal várta a látogatókat szinte 

minden méretarányban fellelhetőek voltak a hagyományos és 

modul terepasztalok. Helyet kapott világháborús jelenet, repülőgép 

leszálló pálya és egyéb számos  modell, dioráma. A gyerekek 

egyszerre két asztalon is kipróbálhatták, irányíthatták a miniatűr 

mozdonyokat. Köszönjük  Simon Róbertnek és barátainak, hogy 

elhozták hozzánk vasútmodelljeiket! 

Tisztelt  
Kamarai Tagok! 

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy hatékonyabb  

működésünk érdekében változik a Kamara  

ügyfélfogadási rendje. 

2019. február 4-től a Kunszállási Petőfi Faluházban 

található irodában, hétfőn 13:00-16:00 óráig várjuk 
tisztelt tagjainkat! 

Kiskunfélegyházán állandó ügyfélszolgálati  

irodánkban 2019. február 4-től hosszabb  
nyitva tartással állunk tagjaink rendelkezésére: 

 
Hétfő, Kedd, Szerda: 07:30—16:30 

Csütörtök, péntek: 07:30—14:00 
6100 Kiskunfélegyháza  Kossuth Lajos utca 1. 

 
Csányi György falugazdász 

Vesztergám Miklós:  

Második lépcsőfok a szakrális királysághoz 

Könyvbemutató és tárogató koncert 
2018. március 18. hétfő 17.00 Petőfi Rendezvény- és Faluház 

A második lépcsőfok a szakrális királysághoz című könyv a Szent 

Korona-tanra épül. A műben megmutatja az író a múltat és a le-

hetséges jövőt. Legfontosabb üzenete a könyvnek az, hogy a ma-

gyarság feladata nem más és nem kevesebb, mint az önzetlen sze-

retet gyakorlása, és hogy kivezesse a világot a káoszból  



Közszolgáltatóink hírei 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Központ: ......................... 06 76 587 621 
Fax: ................................ 06 76 587 622 
e-mail: .................... info@kunszallas.hu 
Mellékek: 
Polgármester ........................................ 7 
Jegyző .................................................. 5 
Titkárság, igazgatás  ............................ 6 
Pénzügy  .............................................. 1 
Anyakönyv  .......................................... 2 
Járási ügysegéd (hétfő délutánonként) 3 
Adóügy, szociális ügyek ...................... 4 
Gyermekjólét ................ 06 20 626 5550 
Kovács Imre polgármester 

06 70 380 2265 
Balogh Attila alpolgármester 

06 70 457 4843 

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 
Szekeresné Szabó Mária védőnő 
  06 70 337 1089 
Gyógyszertár 06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat 
 06 70 339 2235 
Betegszállítás 06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza  104 
Orvosi ügyelet Kkfháza 16.00– 08.00 

06 76 403 104 

Tűzoltóság 112,  06 76 461 605 
Rendőrség 112,  06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté 

06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség 

06 20 9 790 790 
Csányi György falugazdász 

06 30 288 1880   

SZOLGÁLTATÓK 

NKM Áramszolgáltató  
Ügyfélszolgálat 06 62 565 600 
Hibabejelentés: 06 62 565 881 
NKM Földgázszolgáltató:  
Ügyfélszolgálat 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése06 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 70 581 9158 
3lan internet  06 20 580 5555 
PR Telecom 1231 
Posta  06 76 587 600 
Busz forgalmi iroda (Dakk Zrt) 
Kiskunfélegyháza 06 76 462-350 
Kecskemét 06 76 321-777 
MÁV Kiskunfélegyháza 06 76 461 460 

Kunszállási Hírek – Közéleti havilap  Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata  

Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester Szerkesztőség: 6115 Kunszállás, Kossuth u. 5. 

Nyomdai munkák: Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás Következő lapzárta: 2019. április 15. 

E-mail: hivatal@kunszallas.hu Készült 800 példányban. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

8. 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 

„Tied a csend a nyugalom, 

mienk a könny a fájdalom.”  

Hálás szívvel mondunk köszönetet min-

denkinek, aki részt vett  

Fekete Sándor  

temetésén. Köszönjük a sok virágot, ko-

szorút, hogy gyászunkban osztoztak.  

Gyászoló család 

A 2019. évi zöldjárat naptár 
április 4., május 2., és 30., 

június 27., július 25., augusztus 22.,  

szeptember 19., október 17., november 14., december 12. 

A biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok —háztartásonként, 

havonta 4 db— az Önkormányzati Hivatalban átvehetők. 

MEGÚJULT ARCULATTAL  

VÁRJA LÁTOGATÓIT A  

www.kunszallas.hu oldal. 

„Elrabolt tőlünk a hirtelen halál,  

elmentél el sem búcsúztál” 

Hálás szívvel mondunk köszönetet  

mindenkinek, aki  

Juhász László 

temetésén részt vett, sírjára virágot, koszo-

rút tett és mély gyászunkban  

velünk együtt érzett.  

Gyászoló család 

Kunszállás háziorvosi 

rendelőbe keresek  

asszisztenst áprilisi 

kezdéssel!  

Feltétel: megfelelő ápo-
lói képesítés, számító-
gépes alapismeretek. 
Jelentkezés: 
dr. Kasza Beáta  
+36202825322 

A jogszabályi rendelkezések értelmében az NHKV Zrt. látja el a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak beszedésével és 
kezelésével összefüggő feladatokat is. 
Az NHKV Zrt. célja a díjhátralékok és a lakosság terheinek 
csökkentése, így a PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói 
út 2. A. ép) ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével 
összefüggő feladatok ellátásával bízta meg. Ezáltal a számla ese-
dékességét követően fennálló számlatartozás befizetését az 
ingatlanhasználókat személyesen felkereső hátralék-
kezelők közreműködésével biztosítjuk, a hátralékkezelők 
közreműködésével megfizetett tartozások esetén - késedelmi 
kamatot és behajtási költség-átalányt nem számítunk fel.  
A hátralékkezelők minden esetben fényképes igazolvánnyal 

igazolják kilétüket. A személyes felkeresés során az NHKV Zrt. 
által előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben meg-
egyező szigorú számadású egyedi bizonylat, úgynevezett 
„Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a díj-
tartozás teljes összegének átvételére, részteljesítésre azon-
ban nincs mód. A hátralék-kezelő a készpénz átvételét a Besze-
dési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet átad az ingatlanhasz-
náló részére. Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a 
hátralék-kezelő nem találja a megadott címen az ingatlanhasz-
nálót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek 
során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.  

https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnycsepp+temetkez%C3%A9si+kft&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

