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kunszállási

Régóta esedékes, az előző település vezetés-
től megörökölt  pályázati beruházásról van 
szó, hiszen a támogatói okirat 2018. július 
5-én kelt. A megvalósításhoz fennmaradó 
idő szűkössége miatt igyekeznünk kellett a 
közbeszerzési eljárás lefolytatásával- ezt no-
vemberben írtuk ki- hiszen semmiképp sem  
szerettük volna veszni hagyni a projektet. 
Így a munkálatok már februárban el tudtak 
kezdődni és múlt héten fejeződtek be. 

Az elnyert forrás nem tartalmazta a csator-
názás költségét, azonban a szakemberekkel 
egyeztetve szükségesnek láttuk ennek teljes 
cseréjét is, ezt önerőből finanszíroztuk.

Rendkívül fontosnak tartottuk, hogy he-
lyi mesterek is részt vegyenek a hivatal re-

konstrukciós munkálataiban. Az eredményt 
látva egyértelmű, hogy helyes döntés volt, 
hiszen  a végeredmény önmagáért beszél, az 
elkészült épület igazán impozáns lett!

Köszönjük Kürti Balázsnak és csapatának, 
Bihar Károlynak, Kovács György Sándor-
nak és a Menyhért-Alpin Kft kunszállási 
dolgozóinak az átlagon felüli színvonalú 
munkát!

A beruházás a Terület- és Települési Ope-
ratív Program pályázatán elnyert mintegy 
negyven millió forintból valósult meg. Há-
lásan köszönjük a Bács Kiskun Megyei Ön-
kormányzat és Leszák Sándor képviselő Úr 
támogatását!

Almási Roland Márk, polgármester

polgármesteri tájékoztató
Az elmúlt héten megtörtént a polgármesteri hivatal épületének műszaki átadás- 
átvétele és ezzel befejeződött az energetikai korszerűsítését célzó beruházás. En-
nek keretében teljes homlokzat és födémszigetelésre, nyílászárócserére, új radiá-
torokat és gázkazánt is magába foglaló fűtéskorszerűsítésre került sor. 

telek közművesítés
Mint azt bizonyára sokat látták, az elmúlt héten 
megkezdődött a Kölcsey utca és a „régi gázcserete-
leppel” bezárólag található új telkek közművesítése. 
Első ütemben a villamos hálózat kiépítésére kerül 
sor. A munkálatok előre láthatóan egy hónapot 
vesznek majd igénybe. Időközben elkészült az ivóvíz 
közmű tervezése és engedélyezése is. 



Kunszállási GyermeKeKért AlApítvány

alapítványi hírek
A KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 2019. 
évi közhasznú tevékenységéről szóló számviteli beszámolójából 
az alábbi adatokat hozzuk nyilvánosságra tájékoztatás céljából.

1 AZ EGYSZERűSÍTETT MÉRLEG AdATAI

ESZKÖZÖK:
Értékpapírok 6.200.000 Ft
Pénzeszközök 1.825.000 Ft
Aktív időbeli elhatárolások  29.000 Ft
Tárgyi eszközök 128.0000 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 8.182.000 Ft

FORRÁSOK:
Induló/jegyzett tőke   26.000 Ft
Tőkeváltozás/eredmény 4.636.000 Ft
Passzív időbeli elhatárolás 3.054.000 Ft 
Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 466.000 Ft
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 8.182.000 Ft

2. AZ EGYSZERűSÍTET EREdMÉNYKIMUTATÁS AdATAI

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG BEVÉTELEI:
Egyéb bevétel 2.453.000 Ft
Pénzügyi műveletek bevételei 242.000 Ft
TÉNYLEGES PÉNZBEVÉTEL ÖSSZESEN: 2.695.000 Ft

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG RÁFORdÍTÁSAI:
Anyagjellegű ráfordítások 1.051.000 Ft
Személyi jellegű kiadások (ösztöndíj) 249.000 Ft
Értékcsökkenési leírás 929.000 Ft
KIAdÁSOK ÖSSZESEN: 2.229.000 Ft
KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG  
TÁRGYÉVI EREdMÉNYE: 466.000 Ft

A központi költségvetésből elnyert 284 E Ft pályázati támogatás 
és az Szja 1% 395 E Ft átutalt összeg felhasználása megtörtént.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. 
A fenti adatokat is tartalmazó számviteli beszámolót és a köz-
hasznú jelentést az alapítvány legfőbb a szerve megtárgyalta és 
elfogadta. A teljes számviteli beszámoló és az alapítvány köz-
hasznú jelentése bárki által megtekinthető. Terjedelme miatt e 
helyen közölni nem tudjuk. Az érdeklődőket kérjük, keressék a 
kapcsolatot telefonon (76/587-635), vagy személyesen Ádámné 
Vereb Annamária kuratóriumi elnökkel a jelentés megtekintése 
időpontjának egyeztetése céljából. Érdeklődésüket köszönjük!

Az alapítvány kuratóriuma

isKolAi híreK

A 2019/20-as tanév szorgalmi idő-
szaka június 15-én befejeződött, a 
8. osztály ballagására június 20-án 
10:00 órakor került sor. Tanévzáró 
ünnepségeket osztályszinten tar-
tottunk az előírásoknak megfelelő-
en. A kialakult járványügyi helyzet 
ellenére sikeres tanévet tudhatunk 
magunk mögött. Igazi kihívás volt 
mindenkinek a digitális oktatás be-
vezetése, amelyben helyt álltunk, és 
amelyben egymás segítése nélkül 
nem boldogultunk volna. Köszö-
nöm a tanulóknak, szülőknek és 
pedagógusoknak a kitartó munkát.

Ebben a tanévben 142 tanulót ok-
tattunk, neveltünk 8 tanuló- és 6 
napközis csoportban. A tanítási-ta-
nulási folyamatot 17 főállású, 3 óra-
adó, 1 részmunkaidős pedagógus, 
1 utazó gyógypedagógus, az iskolai 
könyvtáros és az iskolatitkár segí-
tette. Köszönöm a technikai dolgo-
zók munkáját, akik biztosították a 
tiszta, egészséges körülményeket. A 
kötelező tanórákon kívül heti 75 óra 
szakkör, sportkör, felzárkóztató-, te-
hetséggondozó-, fejlesztő- és egyéb 
foglalkozásra nyílt lehetőség. Márci-
usig számos szabadidős programot, 
színházlátogatást, közös sütést-fő-
zést, kirándulásokat, hulladékgyűj-
tést, osztályprogramokat szervez-
tünk. Szeptembertől folyamatosan 
látogatták tanulóink a Bács-Kiskun 
Megyei TIT Élményközpontját. A 
felsősök úszásoktatása teljes mér-
tékben, az alsósoké részben valósult 

meg. A Kiskun Alapfokú Művészeti 
Iskola 3 néptánccsoportot foglal-
koztatott a tanév során. Sport terü-
letén kiválóan együttműködünk a 
Kiskunfélegyházi Vasas TK. Birkózó 
Szakosztályával.

19 tanuló kitűnő-, 31 tanuló jeles 
eredménnyel zárta a tanévet. Ők ne-
velőtestületi, illetve igazgatói dicsé-
retben részesülnek.

Akkreditált Kiváló Tehetségpont-
ként és Ökoiskolaként végeztük a 
tehetséggondozást, szerveztük házi 
versenyeinket, pályázatainkat és 
egyéb programjainkat. diákjaink 
és felkészítőik összesen 35 országos, 
térségi, megyei, körzeti tanulmá-
nyi-, művészeti- és sportversenyen 
öregbítették iskolánk hírnevét.

Büszkék vagyunk Vincze Nádjára, 
akik kitartó tanulmányi- és sport 
eredményeiért méltóvá vált a „Ma-
gyarország jó tanulója – jó sportolója 
2019” címre. Gratulálunk kiváló tel-
jesítményéhez!

A nyári szünetben is feladatok vár-
nak még ránk. Június 16-26. között 
biztosítottuk, biztosítjuk a nyári 
gyermekfelügyeletet. Sor kerül fes-
tésre és karbantartási munkákra.

Kívánom, hogy tartalmasan, sok pi-
henéssel teljen a nyári szünet. Talál-
kozunk a tanévnyitó ünnepségen, az 
új tanév küszöbén.

Ádámné Vereb Annamária igazgató

tanévvégi értékelés

ballag már...
Köszönjük, hogy részesei 
lehettünk valami jónak, va-
lami emlékezetesnek, valami 
összetartónak és építőnek. 
Valami olyannak, amiben 
mindenki ugyanúgy számít, 
amiben nincsenek kivételek, 
ami mindenkinek ugyanúgy 
szól, és mindenkinek ugyan-
azt jelenti.

Ez a nyolc év egy óriási ka-
land volt. Most búcsúzunk, 
de nem végleg hagyjuk itt az 
iskolát. Mindent köszönünk!

Búcsúznak a 8. osztály tanulói és Veresné Szabó Krisztina osztályfőnök.

Biológiailag lebomló 
hulladékgyűjtés rendje: 

•	2020. dEcEMBER 10.
•	2021. JANUÁR 7
•	2021. FEBRUÁR 4.
•	2021. MÁRcIUS 4.
•	2021. ÁPRILIS 1.

•	2020. JÚLIUS 23.
•	2020. AUGUSZTUS 20.
•	2020. SZEPTEMBER 17.
•	2020. OKTóBER 15.
•	2020. NOVEMBER 12.

zöldjárat 
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Az elmúlt hetekben ismét számos 
téren történt előrelépés óvodánkban.

A közelmúltban elkészültek a fellé-
pőruhák az óvoda néptánc csoport-
ja számára. A ruhákat egyedileg, 
óvodánk gyermekei részére ter-
veztük és varrattuk. Bízunk benne, 
hogy a néptánc csoportunk a gyö-
nyörű ruhákban megannyi csodás 
koreográfiával örvendeztetik majd 
meg a kunszállásiakat. Ezúton is há-
lásan köszönjük mindazoknak, akik 

a Mihály napi és Farsangi mulatság 
alkalmával a sütemények, üdítők, 
szendvicsek felajánlásával és meg-
vásárlásával támogatták az óvodát 
a cél érdekében, illetve köszönjük 
a Kunszállási Gyermekekért Ala-
pítvány anyagi segítségét! A közös-
ség összefogásának köszönhetően 
válhatnak a néptánc csoport által 
hordozott értékek a kunszállásiak 
közös kincsévé.

Az elmúlt időszakban Kovács And-
rea virágpalántákat ajándékozott 
az óvodának, melyet nagyon kö-
szönünk, mindig eszünkbe jut az 
adományozó az udvart díszítő szín-
pompás virágokról.

A dM Nap gyermekei című pályá-
zatán magas faktorszámú napteje-
ket és kézfertőtlenítőket nyert az 
óvoda a gyermekek számára.

Gellért Emőke Anna óvodavezető

a mosolyvár  
Óvoda hírei

óvodAi híreK eGyházi híreK

Még mindig tart az Egyházban 
és a világban is a rendelkezés, 
hogy eltakarjuk arcunkat, véd-
jük külsőnket, a másik embert. 
De számunkra keresztények-
nek vannak lényegesebb dol-
gaink is, amit sosem tudunk 
eltakarni, elfedni, így vagy úgy 
de kinyilvánítjuk. Ez pedig 
a szív. Nem tudjuk elfojtani, 
ahogy a mi Urunk sem tudta, 
hiszen Ő mondja, a beszédetek 
legyen igen-igen, nem-nem, 
ami közte van, az a gonosztól 
származik. (Mt 5, 37) 

Mennyire igaz, hiszen a szív 
dobbanását sem tudjuk be-
szabályozni, ha örülünk, ha 
szomorkodunk, hevesebben 
dobog. Amikor rendezett az 
életünk akkor a szívünk is nyu-
galomban van, a ritmusát sem 
zavarja meg semmi, és semmi 
külső tényező. Ő diktál, kinyit 
és bezár, mint az orgona síp-
ja, ha kell, megszólal, ha kell, 

hallgat, de míg dobog, addig 
tudjuk, hogy élünk, vagyunk. 

E hónapban is fontos a szív 
szerepe, mert Jézus szívének 
és a papszentelések ideje van. 
Az előbbi biztos, az utóbbi is 
biztos másmilyen formában. 
De egy a biztos a szív, mely 
lelkesít, mely előrébb visz Is-
tenhez is, emberhez is. Nyitott 
szívvel és nyitott szemmel jár-
junk. A templom mely nyitva 
áll nap, mint nap, be tudunk 
térni, akár csak egy térdhajtás-
ra, vagy éppen egy fohászra is, 
s a szív megnyugszik. Ahogy 
az énekünk is mondja: Jézu-
somnak szívén, megnyugodni 
jó. (SzVU 154) 

Így induljunk szívünk vágya 
után, hogy az örömtől dobban-
jon, a fájdalmat messze űzze, a 
szebb jövő érdekében. 

Dr. Juhos Imre, plébános

a szívet nem takarhatjuk el

képes beszámoló a  
trianoni döntés századik évFordulÓja  

alkalmából tartott megemlékezésről.
Június 4-én emlékeztünk meg 
a magyarság legnagyobb törté-
nelmi tragédiájának, Trianon-
nak századik évfordulójáról. 
Este hét órakor szentmisével 
kezdődött, ezt követően a 
Radnai téren beszédekkel foly-
tatódott, végül koszorúzással 
zárult a megemlékezés. Sajnos 
az időjárás nem volt kegyes, 
emiatt elmaradt a gyertyás 
vonulás és a tűzgyújtás. Azon-
ban úgy gondolom, hogy így 
is méltó módon sikerült meg-
emlékezni az évfordulóról. 
Szeretném megköszönni min-
denkinek a részvételt. 
Jó volt ismét együtt lenni!

Almási Roland Márk,  
polgármester
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 önkormányzati Hivatal 
Központ ................................................... 06 76 587 621/ 

e-mail: info@kunszallas.hu 
Mellékek: Polgármester ..........................  06 76 587 621/7
 Jegyző ....................................... 06 76 587 621/5 
 Titkárság, igazgatás  ............... 06 76 587 621/6 
 Pénzügy ................................... 06 76 587 621/1 
 Anyakönyv .............................. 06 76 587 621/2 
 Járási ügysegéd (hétfő du.) .....06 76 587 621/3 
 Adóügy, szociális ügyek  ........ 06 76 587 621/4 
 Gyermekjólét ............................ 06 20 626 5550 
almási roland márk polgármester .....06 20 981 8636 
tóth istván alpolgármester ...................06 30 828 6647

 közérdekű és segélyHívÓk 
Tűzoltóság ...........................................112,  06 76 461 605 
Rendőrség ...........................................112,  06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté ....................... 06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség ............................. 06 20 9790 790 
csányi György falugazdász ..................... 06 30 288 1880 

 oktatás művelődés 
Tóth Pál Általános Iskola  ........................06 76 587 635 
Mosolyvár óvoda .....................................06 76 587 650 
Könyvtár, Faluház ....................................06 76 587 649 

  egészségÜgy  
Orvosi rendelő ..........................................06 76 580 500 
dr. Kasza Beáta háziorvos  ....................06 20 282 5322 

www.fut-kamed.hu
dr. czabán Edit fogszakorvos  ..............06 30 418 2833 
Bartáné Péter-Szabó Anna védőnő .......06 70 337 1089 
Gyógyszertár .............................................06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat-Eszik Róbert ...06 70 339 2235 
Betegszállítás-Nagy József .....................06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza ........................................ 104 
Orvosi ügyelet Kiskunfélegyháza ...........06 76 403 104 

 szolgáltatÓk 
nkm áramszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .........................................06 62 565 600 
Hibabejelentés  .........................................06 62 565 881 

nkm Földgázszolgáltató 
Ügyfélszolgálat .......................... 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése  .........................06 80 440 141 

báCsvíz zrt. 
Ügyfélszolgálat .........................................06 76 466 622 
Hibabejelentés  .........................................06 80 200 423 
FbH np Hulladékszállítás  ..................06 30 473 5340  
Házhoz menő lomtalanítás  ...................06 20 246 3223

Könnycsepp Temetkezési Kft.  ..............06 70 581 9158 
3lan internet .............................................06 76 580 580 
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

Fontos teleFonszámok

kunszállási Hírek  
Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata
Felelős kiadó:  
Almási Roland Márk polgármester 
Szerkesztőség:  
6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. 
Nyomdai munkák:  
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás 
Következő lapzárta: 2020. július 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu 
Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

petőfi fAluház és Könyvtár  
július-augusztus  
programjai

a nyári szünetben hetente változó foglalkozásokkal várjuk  
az iskoláskorú gyerekeket, a szünidő tartalmas eltöltésére. 

könyvtár mozi gyerekeknek  minden kedden 14-16.00 óráig 

társas játék klub (activity, monopoly, solo) minden szerdán 14-16.00 óráig

X-boX party minden pénteken 14.00-16.00 óráig

Farkas doktor papírszínház mese, ovisoknak július 10. 10.00 óra

FőzőCske de okosan július 16. 14.00-16.00 óráig 

legyél te is könyvtárFalÓ!  
Nyári Olvasáskihívás Július 20-tól augusztus 20-ig.
A játék célja a közös olvasásélmény, pecsétgyűjtés pecsétgyűjtő füzetben.
1 pecsét: beiratkozás, könyvtári rendezvény, elolvasott könyv, könyvajánló írása   
2 pecsét: minden 5-ik könyv után. 
A játék végén a pecsétgyűjtő füzeteket beszedjük, a legtöbb pontot elértkönyvtár-
falókat nyereményben részesítjük!

lombkorona tanösvény látogatás a nyíri erdőbe 
augusztus 11-én Belépő: 400,-Ft/fő + busz költség
jelentkezni: Petőfi Faluház és Könyvtár 76/587-649

sÜssÜnk-sÜssÜnk palaCsintát! augusztus 13. 14.00-16.00 óráig

A könyvtárban sok új érdekes könyvvel várjuk a gyerekeket és felnőtteket egyaránt!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állandó programjainkat a nyári szünetben az 
óvodai csoport átköltözése miatt nem tudjuk megtartani!
Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Köszöntjük  
FiCsÓr miHályné  

rigÓ erzsébet  
- volt lakodalmi készítő asszonyt - 

100. születésnapja 
alkalmából. 

Sok szeretettel: a családja

KÖszÖneTnyilváníTás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
drága szerettünk, lakihegyi Ferenc teme-
tésén megjelentek, részvétükkel, virágaik-
kal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.

Gyászoló család

OKINAWA-KARATE-KOBODO
edzések kunszálláson
Hely: Radnai tér
július 10-től  
17 órától 18:30-ig
minden pénteken

Fiúk-lányok-felnőttek. Alsó korhatár 10 év.

szeptemberig 
ingyenes


