
XXVII. évfolyam 5. szám 

Hosszú hétvége "Erdély országban" 2019. augusztus 2-5. 

Útvonal: Kunszállás—Felek—Nagyszeben—Brassó—Csíkszentsimon—Székelyudvarhely—Agyagfalva—
Verespatak—Nagyszalonta—Kunszállás 
Utazás: tágas kényelmes Mercedes autóbusszal (WC, wifi, 220V, klíma, bar, DVD, mp3 lejátszó, stb. ) 
Program: 

1. nap péntek 
Indulás augusztus 2-án pénteken   
5.00-kor a hivatal előtti parkolóból, 
kisebb pihenőkkel folyamatos utazás 
az első állomásig: 
Felek, Brukenthal kastély nyári 
rezidencia parkja;   
Szállás: motelben Nagyszeben mellett; 

2. nap szombat 
Brassó belvárosi séta, Kelet-Európa 
legkeskenyebb utcája a Zsinór utca   
Csíkszentsimon: Csiki sörmanufaktúra 
látogatóközpont megtekintése, ebéddel 
Székelyudvarhely: Borvíz múzeum és a 
város további nevezetességei, 
Érkezés Agyagfalvára a székely 
nagygyűlés helyszínére (Kunszállás 
testvér falujába);  
Szállás magán házaknál; 

3. nap vasárnap 
Agyagfalvi Falunap, Főzőversenyen való részvétel; szállás ugyanitt; 

4. nap hétfő 
Reggeli után elbúcsúzunk Székelyföldtől és hazaindulunk. Folyamatosan utazunk, rövid pihenőkkel, a forgalmi 
viszonyoktól és a határon való várakozástól függően az esti órákban érkezük meg Kunszállásra.   
Útközben a Verespataki Bányamúzeum és a nagyszalontai Arany János szülőházának megtekintése; 

További részletekről és árakról érdeklődni Faluházban és a facebookon!  

LÁTVÁNYOS HARCI JELELÁTVÁNYOS HARCI JELELÁTVÁNYOS HARCI JELENETEKKEL, NETEKKEL, NETEKKEL, 

PARÁDÉS LÉGI BEMUTATÓVAL, MEGSZOKOTT PARÁDÉS LÉGI BEMUTATÓVAL, MEGSZOKOTT PARÁDÉS LÉGI BEMUTATÓVAL, MEGSZOKOTT 

ÉS MEGÚJULT PROGRAMOKKAL, ÉS MEGÚJULT PROGRAMOKKAL, ÉS MEGÚJULT PROGRAMOKKAL, 

KIÁLLÍTÁSOKKAL NÉPESKIÁLLÍTÁSOKKAL NÉPESKIÁLLÍTÁSOKKAL NÉPES   KÖZÖNSÉGET KÖZÖNSÉGET KÖZÖNSÉGET 

SIKERÜLT ISMÉT KUNSZÁLLÁSRASIKERÜLT ISMÉT KUNSZÁLLÁSRASIKERÜLT ISMÉT KUNSZÁLLÁSRA   

MOZGATNI. MOZGATNI. MOZGATNI.    

2019. június első hétvégéjén VI. alkalommal került megrendezésre a HM2019. június első hétvégéjén VI. alkalommal került megrendezésre a HM2019. június első hétvégéjén VI. alkalommal került megrendezésre a HM---FEST.FEST.FEST. 
 



Mosolyvár Óvoda Hírei 

Tóth Pál Általános Iskola Hírei 

2. 

Az óvodai nevelési év szeptember 01-től augusztus 
31-ig tart.  
"Kedves Óvodánk sok víg nap után.." így 
kezdődött az óvodások búcsúzó dala. 18 
nagycsoportos gyermek köszönt el június 7-én az 
óvodától, óvó néniktől, dadusoktól. Versekkel, 
dalokkal idézték fel az óvodai éveket. 
Június 14-én a 8 évvel ezelőtti óvodások vettek 
búcsút tőlünk és a konyhai dolgozóktól a 
bolondballagás alkalmával. 
Nyáron nagy munkálatok kezdődtek óvodánkban 
és a hozzátartozó konyhai helyiségekben a sikeres 
TOP-1.4.1-16-BK1-17-00021 kódszámú 
pályázatnak köszönhetően. 
 

Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek, 
óvodai és konyhai dolgozóknak valamint az 
önkormányzat munkatársainak az óvodai 
helyiségek kipakolásában nyújtott segítségüket, 
számítunk rájuk a visszaköltözés során is! 
A gyermekek június 17-től összevontan az 
ideiglenesen kialakított, tágas és klimatizált 
"faluházi" csoportszobában töltik a nyári óvodás 
napjaikat. Sok érdekes és változatos kézműves 
foglalkozást kezdeményezünk mind a teremben 
mind a szabadban. Megfigyeljük a nyári udvar 
élővilágát.  
A gyermekeknek és felnőtteknek jó pihenést 
kívánunk a nyárra! Balog Pálné mb. óvodavezető 

Tanévvégi értékelés 

A 2018/19-es tanév szorgalmi időszaka június 14-én befejeződött, a 

tanévzáró ünnepségre és a 8. osztály ballagására június 22-én 10:00 

órakor került sor. Ebben a tanévben 141 tanulót oktattunk, nevel-

tünk 8 tanuló- és 6 napközis csoportban. A tanítási-tanulási folya-

matot 16 főállású, 3 óraadó, 1 részmunkaidős pedagógus, 2 utazó 

gyógypedagógus és az iskolatitkár segítette.  

A kötelező tanórákon kívül heti 75 óra szakkör, sportkör, felzárkóz-

tató-, tehetséggondozó-, fejlesztő- és egyéb foglalkozásra nyílt lehe-

tőség. A Kiskun Alapfokú Művészeti Iskola 3 néptánccsoportot 

foglalkoztatott a tanév során. Sport területén kiválóan együttműkö-

dünk a Kiskunfélegyházi Vasas TK. Birkózó Szakosztályával. 

15 tanuló kitűnő-, 21 tanuló jeles eredménnyel zárta a tanévet. A 

nevelőtestület értékelése alapján minden tanuló teljesítette a mini-

mum követelményeket. 

Akkreditált Kiváló Tehetségpontként és Ökoiskolaként végeztük a 

tehetséggondozást, szerveztük házi versenyeinket, pályázatainkat és 

egyéb programjainkat.  

Diákjaink és felkészítőik összesen 56 országos, térségi, megyei, 

körzeti tanulmányi-, művészeti- és sportversenyen öregbítették is-

kolánk hírnevét. 

Köszönöm a pedagógusok és az iskolatitkár kitartó, áldozatos mun-

káját, az egész éven át tartó gondoskodást. Köszönet a technikai 

dolgozóknak, akik nélkül nem működne zökkenőmentesen a tanév. 

A nyári szünetben is feladatok várnak még ránk.  

A Kecskeméti Tankerület 65 intézménye közül csupán 4 iskola pá-

lyázott Erzsébet Napközis Tábor szervezésére, köztük a mi isko-

lánk. Így június 17-28. kö-

zött biztosítottuk, biztosítjuk 

a nyári gyermekfelügyeletet, 

a programokat. A szünidő 

alatt Hortobágyra és környé-

kére szervezünk táborozást, 

ahol 36 tanuló pihenhet. A 

Bács-Kiskun Megyei TIT 

Élményközpontjának tábora 1 hétig nyitva áll tanulóink előtt, az 

egész éves program folytatásaként. 

Kívánom, hogy vidám hangulatban, sok pihenéssel teljen a nyári 

szünet, hogy szeptemberben megújult erővel köszönthessük az új 

tanévet!  

Ádámné Vereb Annamária iskolaigazgató 

Sportsikereink 
Sportolóink elsősorban atlétika, labdarúgás, birkózás és sakk 

sportágakban szerepeltek jól. 

Többfordulós megyei és regionális sakkversenyeken ért el kiváló 

eredményt Csík Virág (felkészítő: Lantos Pál). 

Birkózásban diákolimpiai bajnok lett Kiss Henrietta 6. osztályos 

tanuló. Büszkék vagyunk rá! (felkészítő Szabó József). 

Több országos és nemzetközi versenyen értek el szép eredményt 

birkózóink, Szabó Szonja 8. o. tanuló, Tapodi Rebeka, Kiss Vik-

tória 7. osztályos tanulók, Kiss Henrietta 6. osztályos, Szécsényi 

Kornél és Vig Noel 4. o.-ok, Nagy Máté 3. o., Nagy Hunor 1. o. 

tanulók.  Köszönjük Szabó József edző és az egyesület segítő 

munkáját. 

Az Atlétikai pályabajnokság országos döntőjében a lány 4x600 

m-es váltócsapat (Kiss Viktória, Tapodi Rebeka, Szabó Szonja, 

Vincze Nádja) 10. helyen végzett. 

Kis Iskolák Diákolimpiájának megyei döntőjében 800 m síkfu-

tásban Vincze Nádja az 1. helyen, míg Szabó Szonja a 2. helyen 

jutott az országos döntőbe. A fiú svédváltó csapat (Hegedűs Le-

vente, Tiringer Martin, Vágó Dániel, Vincze Nándor összetétel-

ben) szintén az 1. hellyel szereztek jogosultságot az országos 

döntőben való részvételre. 

A nyári szünetben került sor az országos döntőre, amelyet Deb-

recenben rendeztek meg. 800 m-es síkfutásban Vincze Nádja 2. 

helyezett lett, Szabó Szonja a 12. helyen végzett. A fiú svédváltó 

csapat a 6. helyen végzett. (felkészítők: Mayer Erika, Kovács 

Zsófia). 

Büszkék Szabó Szonjára és Vincze Nádjára, akik kitartó tanul-

mányi- és sport eredményeikért méltóvá váltak a „Magyarország 

jó tanulója – jó sportolója 2018” címre. Gratulálunk kiváló telje-

sítményükhöz! Büszkék vagyunk sikereinkre!  

Ádámné Vereb Annamária igazgató 

„Gaudeamus Igitur” 
„Nem elég a célt látni, járható útja kell! 
Nem elég útra kelni, az úton menni kell! 
Egyedül is! Elsőnek, elöl indulni el!” 

(Váci Mihály) 
Búcsúzik a 8 osztály  
és osztályfőnöke Mayer Erika  

https://www.unnepi-idezetek.hu/szerzo/Vaci_Mihaly


A Faluház programjai 

ÁLLANDÓ PROGRAMOK 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az állandó programjainkat 
a nyári szünetben az óvodai csoport átköltözése miatt nem 

tudjuk megtartani! Megértésüket és türelmüket köszönjük! 

NYÁRI programok 

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

Könyvtár Mozi gyerekeknek a nyári szünetben minden héten 
kedden 14-16.00 óráig 

Társas játék klub (activity, monopoly, rummi, dudo) minden 
héten szerdán 14-16.00 óráig 

Főzőcske de okosan, Süssünk-süssünk valamit minden héten 
csütörtökön 14.00-16.00 óráig 

X-Box Party minden héten pénteken 14.00-16.00 óráig 

Szarvasi Vízi színház látogatás 2019.07.26-án 20.30 Szellem a 
spájzban (Turay Ida színház előadásában) Valahol a kisváros 
szélén üresen áll egy ház, legalábbis látszólag… Jegyárak: 6000 
Ft, 5500 Ft, 5000 Ft, 4500 Ft, 3500 Ft. Jelentkezés: Faluházban 

Hosszú hétvége "Erdély országban" 2019. augusztus 2-5. 
Jelentkezés: Faluházban 

Bicikli túra 2018.08.10. 08.00 órakor indulás Cél: Jakabszállás, 
Magyar kert, Jelentkezés: Faluházban 

A szünidő alatt folyamatos kikapcsolódási lehetőségek: X-box, 
ping-pong, cso-cso. 

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

A programokról részletes felvilágosítás: telefonon a 76/587-649 
számon vagy személyesen a Faluházban  

Szeretettel várjuk a résztvevőket programjainkra! 

3. 

 

2019. május 25-én megtartott ülésen minden képviselő jelen 
volt. Elfogadásra került a 2018. évi zárszámadási rendelet, 
2018. évi gyermekjóléti beszámoló valamint a rendőrségi be-
számoló. Sor került Kunszállás Község Önkormányzatának 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítá-
sára. A háziorvosi ügyeleti ellátás megszervezésének kérdéséről 
nem született érdemi döntés, további adatok beszerzését követő-
en a következő ülésre napolta a kérdést a képviselő-testület. 
Jóváhagyásra került kártalanítási megállapodás Bácsvíz Zrt –
vel, valamint a TRT módosítására vonatkozó Városökológia Bt-
vel kötött szerződés módosítása. A NEAK előírásainak megfe-
lelően a fogorvosi rendelési idő módosításának jóváhagyására 
volt szükség az emelkedő lakosságszám miatt. Zárt ülés kereté-
ben lezárult az intézményvezetői állás betöltésére kiírt pályázat 
és Gellért Emőke személyében új óvodavezető kinevezése mel-
lett döntött a képviselő-testület.   

Heródekné Szász Ágota jegyző 

Kivonat a testületi ülésről 
Kedves Érdeklődők!  

Az idei FOKOS koncertet akár egy Páva-gálának is 

beharangozhatnánk, mert a Fokos zenekar mellett, 

amely a 2018-as Döntők Döntőjét nyerte, jelen lesz 

a 2012-es Fölszállott a páva énekes kategória-

győztese Csizmadia Anna, illetve a 2017-es páva 

zenekari kategória-győztes Pósfa zenekar cimbalmosa Gólya Már-

ton. A bajai Danubia AMI népzene-tanszék vezetője, Ölveczky Ta-

más, a Kárpát-medence egyik, hacsak nem a legjobb fúvósa is mu-

zsikál a koncerten. Legtöbben a Juhász zenekarból ismerik őt, a 

zenekarban muzsikál nagyon régóta, és évek óta szoros barátság és 

szakmai kapcsolatra tekintettel több lemezen közreműködik. A 

zenekar szóló-énekese, Szerda Ákos, rangos szerbiai énekverse-

nyek méltó és büszke győztese. 

„7 zenész, 2 szóló-énekes egy színpadon, tömény autentikus magyar 

népzene a javából. A legjobbakat hozzuk a kunszállási közönségnek, 

mert a legjobbat érdemlik!” (Cseszák Zsombor a zenekar vezetője) 

Egész napos, vigasságokkal teli ünnepünkre  

mindenkit szeretettel várunk! 

Rendezvényünk és a koncert látogatása ingyenes! 
https://www.facebook.com/csurcsavaro 

Kunszállási Csűrcsavaró Néptáncegyüttes 

 

PROGRAM TERVEZET: 
9:00-09:30 Gyülekező Kunszálláson a Radnai téren található Petőfi Faluház 
előtt. 
09:30 Kivonulás nótaszóval a gabonaföldre. 
10:00 A hagyományoknak megfelelően a kunszállási Tisztelendő Úr megáld-
ja a gabonaföldet, a szerszámokat és az aratásban résztvevőket utána Gás-
pár Ferenc NAK megyei elnök köszönti az egybegyűlteket s néhány szóban 
ismerteti a Magyarok Kenyere Programot. Majd a gazda szerződést köt az 
aratókkal, és megkezdődik az aratás. Aratás közben felelevenítjük az 
összegyűjtött népszokásokat, valamint a műsorvezető rövid ismertetőt tart 
az aratás hagyományos szerszámaiból és megmagyarázza a bemutatásra 
kerülő, egyes népszokásokhoz köthető hiedelmeket. Az aratásban bárki 
részt vehet, aki szeretné kipróbálni. Senki nem lesz kinevetve, ha most van 
először kezében kasza, de szedheti a markot is akárki! Az aratás jó hangula-
táról nótaszó, és a Bugaci tanyaszínház tagjai gondoskodnak. 
12:00 A cséplés bemutatása: hagyományos, traktorral hajtott cséplőgép-
pel. (A Fülöpházi Hagyományőrző egyesület közreműködésével). 
A kicsépelt gabonát a Magyarok Kenyere kezdeményezéshez ajánljuk fel. A 
Magyarok Kenyere, és a Nemzeti Agrárkamara is képvi-
selteti magát a rendezvényen. 
13:30 Ebéd. A menü XIX. századi recept alapján készített kaszás leves, és 
fánk. (A menüt a Kunszállási Aranyalkony nyugdíjas 
klub tagjai készítik el, a jó ebédhez a nótát a Fülöpjakabi Őszidő 

nyugdíjas klub tagjai szolgáltatják.) A rendezvényen részt vesz Király 
Roland kézműves pékmester is, aki az ebédhez helyben süti a kenyeret 
ősi típusú kenyérbúzából. 
14:30 A Fülöpházi Hagyományőrző Egyesület néptánc 
fellépése. 
15:30 A Kiskun Művészeti Alapiskola növendékeinek műsora, 
a kunszállási Virgonc néptánccsoport fellépése.  
16:00 Citerán játszik Fehér Zoltán 
16:30 A Fölszállott a Páva Döntők Döntőjének nyertese:  
a Fokos Zenekar ad koncertet. 
18:00 Táncház hajnalig a Fokos Zenekarral. 

 

Tájoló program keretében Kunszálláson május 30-án és június 
13-án bábos játszóházi programokat rendeztünk az óvodások-
nak. Az első előadás címe 
Leporelló mese - másik a 
Só mese c. program volt, 
melyet Szirtes Józsefné, 
Ancsa bábos játszóház 
vezető tartott Kecskemét-
ről. A gyerekek nagyon jó 
hangulatú, vidám déle-
lőttöket töltöttek el az 
előadásokon a Faluházban.  



Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy a zöldjárat legközelebb 
június 27-én és július 25-én biztosít lehetőséget a háztartási zöldhulladék 
elszállítására. A biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok  
—háztartásonként, havonta 4 db— a Hivatalban átvehetők.  

Kunszállási Hírek – Közéleti havilap  Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata  
Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester Szerkesztőség: 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. 

Nyomdai munkák: Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás Következő lapzárta: 2019. augusztus 15. 
E-mail: hivatal@kunszallas.hu Készült 800 példányban. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. 

4. 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 

Kedves Betegeink! 
Július 1-jén Semmelweis napon a rendelés szü-

netel. 
2019. július 2. és július 5. között  

szabadság miatt  helyettesít:  
dr. Zagyi Károly: H-SZ-P 

dr. Gazsó Anikó: K-CS 15-17 óráig 

TÁJÉKOZTATÓ 
Kunszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszállási Közös Ön-
kormányzati Hivatalban a 2018. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
12/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 2. § 1) pontja alapján 
a.) a nyári időszakban  

2019. 07. 22.—2019. 07 26. , illetve 2019. 08. 21. - 2019. 08. 23. napjáig, 
b.) a téli időszakban  

2019. december 20. napjától 2019. december 31. napjáig  
IGAZGATÁSI SZÜNETET rendelt el. 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy fenti rendelet értelmében 
 a Kunszállási Közös Önkormányzati Hivatal, illetve Fülöpjakabi kirendeltsége is 

a megjelölt időpontokban ZÁRVA TART. 
2019. 07. 01-jén a köztisztviselők napján a Hivatal ZÁRVA TART 

Heródekné Szász Ágota jegyző 

Figyelem! A téli rezsicsökkentésben nem részesültek hivatalos levél formájá-
ban kaptak tájékoztatást az igénybevétel módjáról (Tűzifa és PB gáz). A utal-
ványok átvehetők a hivatalban, kérjük az érintetteket, hogy szíveskedjenek 
érte mielőbb befáradni. 

TÁJÉKOZTATÁS! A hónapok óta húzódó, pillanatnyi áramkimaradások tényét az áram-
szolgáltató kiemelt önkormányzati kapcsolattartójának többször jeleztük. 2019. június 13
-án 12.00-ra személyes konzultáció keretében volt lehetőség a problémák megbeszélé-
sére. A közösségi portálon közzétett felhívásra egy tucat e-mail érkezett arról, hogy 
milyen károk keletkeztek, mióta és milyen gyakorisággal fordul elő a hiba, milyen vála-
szokat kaptak. Ormódi Béla az áramszolgáltató képviseletében kérte a lakosság türel-
mét, dolgoznak a probléma megoldásán. Amennyiben nem történik változás a fogyasz-
tóvédelmi hatóság közreműködését kérjük a sorozatos hibákkal, a rá adott válaszokkal 
és az okozott károk megtérítésével kapcsolatban.  
További észrevételeket emailben hivatal@kunszallas.hu címre valamint a hivatalban 

papíralapon is várjuk.  Kovács Imre polgármester 
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