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800 példányban

kunszállási
polgármesteri tájékoztatóÚgy tapasztalom, hogy sokunkat érde-

kel a községünkben jelenleg folyó leg-
nagyobb beruházás állása. Az utóbbi 
egy hónapban jelentősen felgyorsult az 
építkezés üteme. Felkerült a tető az új 
épületrészre, a régi és az új épület külső 
szigetelése nagyrészt elkészült, helyükre 
kerültek a nyílászárók. A belső vakolás 
és aljzatbetonozás a végső fázisban van, 

elkezdődtek a gépészeti munkálatok. 
Jelen állás szerint a határidő tartható, 
ennek érdekében sokszor hétvégén is 
folynak a munkálatok. A kivitelező cég-
gel napi kapcsolatban vagyunk, folya-
matosan figyelemmel kísérjük az építke-
zés menetét és az esetlegesen felmerülő 
problémákra azonnal tudunk reagálni. 

Mint azt bizonyára sokan tapasztalták, 
megkezdtük a külterületi dűlőutak kar-
bantartását. Első körben a Táncsics utca 
folytatása, a malomdűlő javítása történt 
meg. A horgásztóhoz vezető út felújítá-
sa is megkezdődött szilárd alap kiépí-
tésével a legkritikusabb száz méteres 
szakaszon. Célunk az, hogy az elkövet-
kezendő hetekben minden külterületi 
út állapotán javítsunk. A munkálatok 
jelenleg bérmunkában folynak, azon-
ban már középtávon kiemelt célunk egy 
saját munkagép beszerzése.

tájékoztató az óvodai beruházás jelenlegi állásáról

kedves Fiatalok!
Egy kisbaba érkezése a családba mindig nagy 
öröm ugyanakkor komoly anyagi tehertétel. 
Lehetőségeinkhez képest szeretnénk mi is 
hozzájárulni a várható kiadásokhoz, ezzel is 
kifejezni nagyrabecsülésünket a gyermeket 
vállaló családok iránt. Örömmel tájékoztatlak 
benneteket, hogy a decemberi testületi ülésen 
elfogadásra került javaslatom, melynek értel-
mében 2020. január 1-től a települési életkez-
dési támogatás a korábbi 25.000 Ft-ról 30.000 
Ft-re emelkedik. Terveink szerint minden év-
ben ugyanilyen mértékben emeljük, így a cik-
lus végére megduplázódik az összeg. 

Almási Roland Márk polgármester



beszámoló a testületi ülésről
A képviselő-testület a rendes ülését 
2020. január 27-én tartotta, melyen 
a képviselők teljes létszámban jelen 
voltak. Első napirendként a Közös 
Önkormányzati Hivatal és az Ön-
kormányzat 2019. évi költségveté-
sének utolsó módosításáról készített 
előterjesztést ismerte meg a testület, 
melyet határozati, illetve rendeleti 
formában fogadott el. Ezt követ-
te második napirendként a közös 
hivatal és az Önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének megtárgyalá-
sa. Az elkészített dokumentációt a 
képviselő-testület tárgyalhatónak és 
elfogadhatónak találta, mely alapján 
megalkotta az önkormányzat 2020. 
évi költségvetéséről szóló 2/2020.
(I.28.) önkormányzati rendeletét. A 
harmadik napirend keretében a kö-
zös hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának a belső ellenőri te-
vékenységgel történő kiegészítéséről 

készített előterjesztést tárgyalta a tes-
tület. Az Egyebek pontban a Községi 
Sportegyesület támogatási kérelmét 
fogadták el, melyben 600.000 Ft ösz-
szeget kértek a TAO támogatás öne-
rejéhez. A kiskunfélegyházi Kórház 
kérelme alapján 50.000 Ft összegű 
támogatásról szavazott a testület. A 
körzeti megbízotti iroda a Rákóczi 
u. 6. szám alatt működik, melynek 
a bérleti szerződését a képviselők 
meghosszabbították év végéig. 

A képviselő-testület 2020. február 
3-án rendkívüli ülést tartott, amely-
nek két témája volt. Az elsőben 
döntöttek arról, hogy a megjelenő 
bölcsődei pályázaton indulni kíván 
az önkormányzat. Valamint a Polgár-
mesteri Hivatal megnyert energetikai 
pályázatának számszaki részét kellett 
módosítani.

Heródekné Szász Ágota, jegyző 

kérem olvassák el  
Figyelmesen!

egészségügyi Felhívás

Hagyományos influenza bőven van, és számos más 
enyhébb lefolyású légúti vírusfertőzés is okoz töme-
ges megbetegedést. Az orvosi rendelők, várók zsúfo-
lásig megteltek.

Az a hely, ahol a legnagyobb a kockázata egy esetleges 
fertőzésnek, ahol a legkevésbé vagyunk biztonságban, 
éppen a köhögős, tüsszögős betegekkel zsúfolt orvo-
si váró, rendelő. Ráadásul egy mindennapos, légúti 
vírusfertőzés igénybe veheti annyira az immunrend-
szert, hogy ilyenkor egy valódi influenzára, másod-
lagos bakteriális fertőzésre (tüdőgyulladás, közép-
fül-gyulladás) is fogékonyabbá válik a szervezet.

Arra kérek tehát mindenkit, hogy enyhe panaszokkal, 
náthával, torokfájással, láztalan, vagy két-három na-
pos, tartósan 39 fokot nem meghaladó lázzal járó kö-
högéssel, hasmenéssel, lehetőleg maradjanak otthon és 
a gyermeküket otthonukban alkalmazott tüneti keze-
léssel (bő folyadék, meleg tea, méz, orrszívás, orrcsepp, 
fájdalomcsillapítók) ápolják. Lehetőleg minél keve-
sebb recept nélkül kapható gyógyszert használjanak, 
jelenleg nincs olyan ismert készítmény, ami jelentősen 
lerövidítené ezeknek a vírusos fertőzéseknek a lefolyá-
sát. A lázat nem kell csillapítani, mert az immunrend-
szer 39 fokon dolgozik optimálisan, (ez az oka a láz-
nak!) a „hidegebb” gyerek sem gyógyul gyorsabban.  
A lázas gyermek fájdalmát, szenvedését kell enyhíteni.

A köhögés néha száraz, néha hurutos, ez a legtöbb 
esetben nem mond semmit, az orrfolyást szinte min-
dig kíséri köhögés is, ez nem jelent tüdőgyulladást. 
Ugyancsak nem mérvadó a náthás váladék színe, a 
zöldes orrváladék sem jelent feltétlenül arcüreggyul-
ladást. Legyenek türelemmel, egy átlagos légúti vírus-
fertőzés gyermekkorban egy hétig tart.

Akinek igazolásra van szüksége, telefonáljon be, az 
igazolást így később is átveheti.

Orvosi vizsgálatot igényel minden lázas (végbélben 
mérve 38,0 C) 3 hónapos, vagy annál fiatalabb csecse-
mő, a nehézlégzés, a préselő, ziháló légvétel, feltűnő 
bágyadtság, aluszékonyság, táplálhatatlanság, a soro-
zatos hányások, ha 12 órán át nincs pisis pelenka, bár-
milyen hirtelen állapotromlás, heves fül- vagy fejfájás, 
furcsa kiütések, kifejezett nyelv, szemhéj duzzanat.

Gondolkozzunk és cselekedjünk felelősen gyerme-
künk és az őket körülvevő közösség egészségének 
megóvása érdekében! Köszönöm.

Dr. Kasza Beáta

kunszállási gyermekekért alapítvány Hírei

jótékonysági est
A KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY farsangi mulatsá-
got rendezett 2020. február 8-án. A rendezvényt az óvodások, iskolások, 
a Kiskun Művészeti Alapiskola tanulói és a Főnix Dance Táncstúdió nö-
vendékei nyitották meg. Köszönjük a gyerekek és felkészítőik munkáját!

Ezt követte a finom vacsora, amelynek felszolgálásában a falu ifjúsága 
segédkezett. A zenét Vecsernyés Róbert szolgáltatta. Éjfél után került sor 
a tombolahúzásra, amely során rengeteg ajándék lelt gazdára. Majd kö-
vetkezett a hajnalig tartó mulatás.

Köszönetünket fejezzük ki mindazon magánszemélyeknek, a szülőknek, 
akik belépő-vagy támogatói jegy vásárlásával, tombolatárgyak felaján-
lásával és egyéb módon segítették alapítványunkat! Köszönettel tarto-
zunk a P&P Kft. és a Polyák Borászat-Szent Vince Pincészet nagymér-
tékű támogatásáért, továbbá Kunszállás Község Önkormányzatának a 
Petőfi Rendezvény- és Faluház biztosításáért. Estélyünket nagymértékű 
hozzájárulásával támogatta dr. Értekes Tibor. További támogatóink: Ani-
ta Stúdió, Árva Zoltán, Bodor Sándor, Dr. Czabán Edit, Csillag Emese, 
Ezersziget Wellness, Félegyházi Patika Kft., Illász Trade Kft., Irénke Di-
vatáru, Júlia Malom, Dr. Kasza Beáta, Kedvenc Kereskedőház Kft., Ko-
vács Gergely, Mistral Travel Utazási Iroda, Móczár Róbert, PC Varászló, 
Pedavirom Kft., Sípos János, Syngenta Zrt., Tücsök Diszkont, Variant 
Metal Kft., Virágmindenség virág- és ajándéküzlet, Verebi Szupermar-
ket, Vitamin sziget.

Köszönjük a vacsora elkészítésében a konyha dolgozóinak és Szikszai 
Lászlónak a munkáját, a felszolgálásban segítő fiatalok kitartó részvéte-
lét, a büfében Szabó Béla, Csósza Máté kiszolgáló munkáját, a díszítésben 
az iskola és az óvoda dolgozóinak tevékenységét, az előkészületekben és a 
rendrakásban nyújtott szülői segítséget!

  A kuratórium nevében:
Ádámné Vereb Annamária kuratóriumi elnök
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Az iskolára való felkészítés már az óvo-
dában megkezdődik. A készségfejlesztés 
elindul a kiscsoportban, és folytatódik egé-
szen a nagycsoport végéig. Az utolsó évben 
azonban célzottabbak az óvodai foglalko-
zások, hogy megfelelő legyen a szókincs, 
a beszédértés, a kommunikáció, a kapcso-
lattartási képesség, az együttműködési haj-
landóság, a feladattudat, az elemi számolási 
készség, a mozgás és az írásmozgás koor-
dinációja, az emlékezet, valamint a kon-
centráció. Ezekben az években fel is mérik 
a gyermekek képességeit, így nagy bizton-
sággal nyomon követhető a fizikai, szellemi 
és mentális érettség. 

Óvodánkban is folyamatos és jól nyomon 
követhető az iskolára való felkészítés, amely 
természetesen az óvodai élet és gyermeki 
lét elengedhetetlen játéktevékenységét nem 
gátolja, sőt ezzel együtt része a nagycsopor-
tosok óvodai életének. Mivel óvodánknak 
átmenetileg a Faluház az otthont, így a fog-
lalkozásokat, illetve az iskolára való felkészí-
tést az óvónőknek meg kell oldaniuk, amit 
legjobb tudásuk szerint meg is tesznek. A 
kötelező foglalkozások komplex felépítésük 
kapcsán számos területet érintenek így szer-
teágazó a fejlesztés lehetősége is.

Valamennyi csoportban minden óvodai na-
pon tartanak foglalkozásokat az óvodapeda-
gógusok. Mindhárom csoportban az óvó-
nő által kötelezően vezetett csoportnapló 
foglalja magába a tervezett foglalkozásokat, 
nevelési célkitűzéseket, reflexiókat. Foglal-

kozásaink a csoportoktól eltérő rendben és 
mennyiségben zajlanak le. A hetirend a kö-
vetkező tevékenységeket tartalmazza: Moz-
gás, Ének- zene, Mese- vers, Vizuális nevelés, 
Külső világ tevékeny megismerése. Ezen kí-
vül naponta jellemzően jelen van a minden-
napos testnevelés, beszélgetőkör, anyanyelvi 
nevelés is. A foglalkozások átmenetileg a 
Faluházon belül zajlanak le, úgy hogy a cso-
portok egymás között beosztják a szabad, 
szeparált helységeket így a könyvtár belső 
részében található olvasóteret leginkább. Itt 
mindkét ajtót be lehet csukni, a helységben 
találhatók asztalok, ülőalkalmatosságok, 
így megteremthető a szükséges tér és csend. 

Az óvodai dolgozók megfelelő szervezés-
sel bonyolítják le a hely kihasználását, így 
gördülékenyen és zajmentes helyzetet te-
remtve tudják az elmélyült munkát a gyer-
mekek számára biztosítani. A foglalkozások 
egyénileg, mikrocsoportban és csoportban 
egyaránt folynak milyenségüktől függően. 
Az iskolára felkészítő feladatokat egy külön 
jellel ellátott mappában gyűjtik az óvónők, 
ezeket minden hétfőn reggel lehet a szülők-
nek megtekinteni, az összegyűjtött foglalko-
zásanyagot év végén vihetik haza a nagycso-
portos gyermekek szülei. A vizuális nevelés 
foglalkozások produktumait szintén a map-
pákban gyűjtik, év végén ezek is hazakerül-
hetnek. A verseket egy saját kézzel készített 
verses füzet tartalmazza minden csoport-
ban, amelyben összegyűjtve és illusztráci-
óval ellátva találhatók az abban a tanévben 

tanult versek. Ezt a füzetet is bármikor elkér-
heti a szülő, esetleg lefénymásolhatja, hogy 
otthon együtt fel tudják idézni a tanultakat 
és követni tudják a verstanulást. 

A paravánokon a vizuális nevelés alkalmával 
feldolgozott témakörök rendszeresen meg-
jelennek, tehát a gyermekek rajzai, különbö-
ző technikával készült alkotásai évszaknak, 
ünnepkörnek megfelelően.

Az óvodapedagógusok minden gyermekről 
készítenek fejlődési naplót, mely nyomon 
követi a gyermek aktuális fejlettségét. Ezt 
a fejlődési naplót a szülő bármikor meg-
tekintheti. A gyermekek bemutatják az év 
közben tanult verseket, dalokat, dalos játé-
kokat esetleg meséket a tanévzáró műsorok 
alkalmával. 

Az óvónők a szülőkkel való együttnevelést 
nagyon fontosnak tartják, így a megfelelő 
kommunikációt is, a szülői értekezleteken 
kívül nyitottak és szeretettel várják a szü-
lőket a fogadóórákra is előre egyeztetett 
időpontokban.

A szülők számára sok esetben aggodalom-
ra ad okot, ha gyermekük nem éri el az 
aktuális mércét, azonban megnyugtatásul 
szolgáljon, hogy egy nyár alatt a gyermek 
rengeteget alakulhat, fejlődhet. Az együtt-
nevelés részeként akkor lehet jelentős ered-
ményt elérni, ha gyermek életében otthon 
is jelen van a mese, a játék és egyáltalán az 
együtt töltött minőségi idő!

Január 31-én a bócsai Fityfiritty amatőr 
bábcsoport ingyenes előadását láthatták a 
gyerekek. Az iskolás korú gyerekekből álló 
bábcsoport egy kicsit visszacsempészett 
az ünnepek hangulatából, amikor előadta 
Holle anyó című meséjét Tóthné Szakolczai 
Tünde vezetésével. 

Február 6-án és 19-én a Kutyával Egy Mo-
solyért Alapítvány képviseletében Frigyesi 
Tünde látogatott óvodánkba Pilla nevű te-
rápiás kutyusával. A foglalkozás hatalmas 
élményt jelentett a gyerekeknek, Pilla ku-
tya vidám pillanatokat szerzett a kicsiknek, 

miközben megcsillogtatta sokrétű tudását.  
Az alkalmakon a gyerekek megismerhették 
a főbb vezényszavakat és részt vehettek a bá-
torságpróbán is. 

Február 8-án nagy érdeklődés mellett ren-
dezték meg az Alapítványi Bált a Kunszállá-
si Gyermekekért Alapítvány támogatására.  
A bálon kicsik és nagyok nagyszerű nép-
tánc koreográfiákkal léptek fel, mellettük 
pedig óvodánk nagycsoportja is remekelt: 
versekből, dalokból, táncokból álló műsorát 
hosszan tartó tapssal jutalmazta a lelkes kö-
zönség. Az óvodás csoport felkészítői Törte-

li Marianna és Babinszki Petra voltak, aki-
ket Eörsiné Deák Ilona dajka néni segített.

Immár a farsang időszakában járunk, az ün-
nepkör népszokásai közül elmaradhatatlan a 
fánk sütés. Mivel hazánk néphagyományai-
nak őrzése, népi kultúrkincseink átadása óvo-
dánk kiemelt fontosságú feladata, óvodásaink 
a napokban helybéli segítőinktől leshetik el a 
fánk készítés titkait.

Február 21-én 15 órakor tartjuk az óvodai 
farsangi bált, ahol a színes forgatag valódi 
karneváli hangulatot teremt majd szebbnél 
szebb jelmezeivel.

a mosolyvár óvoda hírei

az iskolába készülő gyerekek

óvodai Hírek

                 Gellért Emőke Anna óvodavezető

Februárban már mindannyian nagyon várjuk a tavaszt, a szürke télben a kikelet hírnökeként a báli szezon ragyogása és a tél-
búcsúztató farsang hoz színeket településünk és óvodánk életébe. Az elmúlt hónapban számos érdekes és hasznos programmal 
örvendeztettük meg óvodásainkat, és nagycsoportosaink remek előadással szórakoztatták a kunszállási bálozókat.
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Január 24-én lezárult az első félév. Tanulóink 
száma a félév során 141 fő. Ebben a félévben is 8 
osztályban és 6 napközis csoportban folyt a neve-
lés-oktatás. Tanulóink közül 7 kitűnő, 28 jeles ta-
nulmányi eredménnyel zárta a félévet, de sajnos 
1 fő 2 tantárgyból nem teljesítette a minimumkö-
vetelményeket.
A tanév kezdete óta zajlanak az országos tanulmá-
nyi versenyek levelezős fordulói 1-8. évfolyamon, 
így: Mozaik Kiadó tanulmányi versenye (orszá-
gos): matematika, magyar, német nyelv, angol 
nyelv, kémia, környezetismeret, természetismeret 
tantárgyakból - 15 fő; Bendegúz Tudásbajnokság 
(országos): matematika, magyar, környezetisme-
ret, természetismeret tantárgyakból – 16 tanuló; 
Curie Környezetvédelmi Verseny (országos) - 27 
fő; Zrínyi Ilona Matematikaverseny (megyei, 
országos) - 12 fő; TITOK német nyelvi levelező-
verseny – 8 fő. Folyamatos a sportversenyekre, 
sakkversenyekre való felkészülés és részvétel. 
Birkózóink szépen teljesítettek. Alsó tagozatosak 
közül 2 fő mesemondó versenyen szerepelt. Sok 
rajzpályázaton is sikeresen szerepeltünk. Regiszt-
rált Tehetségpontként kiemelt feladatunk a tehet-
séggondozás.
Fontos feladatunk a pályaválasztás előkészítése. 
Diákjaink sikeres továbbtanulását a pedagógu-
sok felkészítő munkája mellett az osztályfőnök 
(főként 7-8. osztály) segítik. 8. osztályosaink a 
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Középisko-
lája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája és Kollé-
giuma vasipari tanműhelyével ismerkedtek meg, 
7-8. osztályosaink pályaválasztási börzén vettek 
részt Kecskeméten. A Bács-Kiskun Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara jóvoltából a KSZC 
Kandó Kálmán Szakgimnáziumának és Szak-
középiskolájának tanműhelyét látogatták meg 8. 
osztályosaink, ahol a „Minden jó, - hajó- a vége” 
elnevezésű programon vettek részt, ill. a Merce-
des gyárat tekintették meg. Majd 7. osztályosaink 
vettek részt ugyanitt, gyárlátogatáson. A 8. osz-
tály tanulói középiskolai nyílt napokon vettek 
részt, fogadták a középiskolák bemutatkozó diák, 
ill. pedagógus-előadóit.
Tanulóink számos délutáni elfoglaltságból válo-
gathattak: angol nyelv oktatása, szakkörök, sport-
kör, énekkar, felvételi előkészítő, felzárkóztatás, 
tehetséggondozó foglalkozás, néptánc, sakk, 
birkózás.
Szolgáltatásaink közül a legnépszerűbbek az is-
kolarádió műsorai. Elindult iskolánk új honlap-
ja és Facebook felülete, amelyeket folyamatosan 
frissítünk.
39 fő beilleszkedési, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanulót lát el fejlesztőpedagógusunk, 20 
fő sajátos nevelési igényű tanulót pedig gyógype-
dagógus, logopédus fejleszt. Iskolánkban a tanév 
folyamán lehetőség nyílt pszichológiai ellátásra. 
Pedagógiai szakszolgálat keretein belül igényel-
hető, egyéni szülői megkeresésre. Az iskolai tan-
könyvellátás rendezett.
A tanuláson kívül a szórakozásra is bőségesen nyílt 
lehetőség. Az osztályok részt vettek a Kunszállási 

Húsfőző Fesztivál és Falunapon. Lebonyolítottuk 
a DÖK szervezésével a papír- és elektronikai hul-
ladékgyűjtést, majd együtt tornáztak diákjaink az 
Európai Diáksport Napján.
Szeptemberben megkezdődött az úszásoktatás 5. 
és 6. évfolyamon, mely idén egészen decemberig 
elhúzódott.
Október 4-én az állatok világnapjához kapcsoló-
dó programot szervezett az „ÖKO – csoport”.
Méltó módon megemlékeztünk az aradi vértanúk 
emléknapjáról és az 1956-os eseményekről.
Október 10-13. között a „Határtalanul” pályázat 
keretében erdélyi kiránduláson vettek részt 6-7. 
osztályosaink 3 pedagógus felügyeletével, kisis-
kolák közötti együttműködés keretében.
Házi helyesírási verseny zajlott az alsó tagoza-
tosok körében.
Pedagógusaink segítették a Nagycsaládosok „Tök 
Jó Nap”-jának megvalósulását, ezzel párhuza-
mosan október – novemberben angolosaink a 
Hálaadáshoz kapcsolódó délutánt, Halloween-t, 
Kolumbusz napot szerveztek. Nyolcadikosaink 
elültették az emlékfát.
Decemberben minden hétfőn adventi gyer-
tyagyújtást, majd a mikulás ünnepet, karácso-
nyi kézműves foglalkozást szerveztünk a Petőfi 
Rendezvény- és Faluházban, dec. 20-án pedig 
karácsonyi műsort mutattunk be nem csak diák-
jaink és szüleik, de a falu közössége számára is. A 
rendezvényt megtisztelte jelenlétével a tankerület 
vezetője is.
Ebben a félévben is számos programmal gazda-
gította a Diákönkormányzat is az iskola életét. 
Szeptemberi alakuló gyűlésüket követően meg-
szervezték a papírgyűjtést, majd az elektronikai 
hulladékgyűjtést, pedagógusaink és karbantar-
tónk felügyelete, a szülők jelentős segítségnyúj-
tása mellett. Októberben Csibeavatót tartottak, 
decemberben megrendezték a hagyományos 
Mikulás-futást, majd egy játékos vetélkedővel 
összekötött iskolai diszkót.
Számos, munkatervben nem szereplő programot 
is megvalósítottunk.
Idén is kapcsolódtunk a világ legnagyobb tanórája 
programhoz, néhány alkalommal rendhagyó iro-
dalom órán, könyvtári foglalkozáson 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 mú-
miái” c. kiállítást és a Mary Poppins c. darabot 
a Madách Színházban. Alsó tagozatosaink meg-
látogatták a kecskeméti Mikuláskuckót, a szülői 
közösség ajándékaként pedig mozilátogatáson 
vehettek részt Kiskunfélegyházán (1-4. o.), ja-
nuár folyamán. Az osztályfőnökeink, napközis 
pedagógusaink néhány alkalommal közös sütés 
– főzést, klubdélutánt (pl. mézeskalács sütés, te-
adélután, mikulás-buli, karácsonyi ajándék-ké-
szítés, hamburgerezés), tanulmányi sétát (Cines 

tóhoz) szerveztek osztályaiknak, tanulócsoport-
jaiknak, hetedikeseink kecskeméti programokon 
(laser-harc) vettek részt. Októberben fényképez-
kedést szervezett a hatodikos osztályfőnök a ta-
nulóifjúság számára.
Tárgyi feltételeinkben jelentős változás nem tör-
tént a félév folyamán. Az új WiFi-rendszer kiépí-
tése az 1. félév végén lezajlott. A költségvetés ter-
hére számítástechnikai fogyóeszközök kerültek 
beszerzésre. 1 db új magnó került megvásárlásra, 
a nyelvoktatás számára. Nagy segítséget jelent a 
szülői közösség támogatása, akik taneszközök 
(német nyelv, környezetvédelem, informatika 
tantárgyakhoz, a fejlesztőpedagógiai munka vég-
zéséhez) vásárlásával segítették a nevelő-oktató 
munkát. A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány 
színházjegyek megvásárlásával, színházlátogatás 
útiköltségének (2 alkalom) térítésével segítette 
munkánkat. Taneszközök vásárlásával, versenyek 
nevezési díjának befizetésével támogatta a diákok 
tanulmányi munkáját. A Lakiteleki Népfőiskola 
jótékonysági kezdeményezése nyomán iskolánk 
is kapott 1 db Alpha 1 Pro típusú programozható 
robotot, melyet ünnepélyes keretek között vehet-
tek át diákjaink és pedagógusaink 2018. decem-
ber 6-án.
Iskolánk pályázati forrásokból próbálja kiegé-
szíteni bevételeit. Az alábbi pályázati projektek 
zajlanak:
•	 EFOP – 3.3.2-16 Kulturális intézmények a 

köznevelés eredményességéért (Ismeretter-
jesztés a köznevelés fejlesztéséért)- együttmű-
ködés BKM – Tudományos Ismeretterjesztő 
Társulattal;

•	 Természettudományos élménypedagógiai 
programkínálat és természettudományos él-
ményközpontok fejlesztése - EFOP – 3.3.6-17;

•	 A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó 
mérési-értékelési és digitális fejlesztések, inno-
vatív oktatásszervezési eljárások kialakítása. - 
EFOP-3.2.15 – VEKOP-17-0029;

•	 Intézményi informatikai infrastruktúra fej-
lesztése a közoktatásban

•	 TIOP – 1.1.1.-12/1;
•	 Digitális kompetencia fejlesztése – EFOP – 3.2. 

4 – 16.
Beszámolónkból látható, hogy iskolánk pedagó-
gusai és a kunszállási gyerekek lehetőségeikhez 
képest továbbra is minden programba bekap-
csolódnak - részvétellel és szervezéssel egyaránt, 
amit az önkormányzati fenntartású intézmények 
szerveznek. Köszönjük Kunszállás Község Ön-
kormányzatának, hogy iskolai rendezvényeink-
hez ingyenesen biztosítják a faluház helyiségeit, 
továbbá segítséget nyújtanak tanulóink verse-
nyekre szállításában.
Összességében tartalmas és szakmailag sikeres 
félévet tudhatunk magunk mögött.

Ádámné Vereb Annamária, iskolaigazgató

iskolai Hírek az első félév eredményeiről
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Farsang 
a Kunszállási TóTh Pál  
álTalános isKolában
A farsang célja, a tél búcsúztatása és a tavasz köszöntése. 
Vízkeresztkor kezdődik és hamvazószerdáig tart. Megelőzi 
a karácsonyi ünnepkör, és követi a húsvéti ünnepkör (an-
nak kezdete), a húsvétot megelőző 40 napos böjt.

Iskolánk minden évben megszervezi a farsangi mulatsá-
got, melyet lelkes készülődés előz meg. Itt az osztályok 
bemutathatják kreativitásukat illetve produkciójukat. 
Nem volt ez az idén sem másként. Hagyomány, hogy a 
farsangot a hatodik osztály szervezi, akik az idén az isko-
la rabjainak öltöztek és vicces-táncos műsort mutattak 
be. Az első osztályosok békák voltak, a másodikosokat 
pedig a Minyonok című animációs rajzfilm ihlette. A 
harmadikosok fergeteges táncot adtak elő, míg a negye-
dikesek boszi jelmezt öltöttek magukra. Az ötödikesek a 
Vadnyugat hangulatát idézték meg, hetedikesek egy ret-
ro, látványos aerobik bemutatóval lepték meg a közönsé-
get, a nyolcadikosok bemutatták az elmúlt éveik legjobb 
pillanatait. A csoportok jutalma egy-egy torta, amelyet 
közösen fogyasztottak el. Következett a tombolahúzás, 
majd a várva várt mulatozás, a diszkó. Aki időközben 
megéhezett, a büfében válogathatott a finomabbnál fino-
mabb sütemények között.

Köszönjük, hogy a 6. osztály munkáját szüleik, az iskola 
vezetősége és támogatóink is segítették.

Támogatóink: Illász Trade Bt., Integrál Zrt., Kunszállási 
Gyermekekért Alapítvány, Kunszállási Községi Önkor-
mányzat, Malom Management Kft., PC Varázsló, P&P Pé-
káru Kft., Ritamin ABC, Tangó Bár, Univer Product Zrt, 
Virágmindenség virág- és ajándéküzlet, Vitamin sziget.

iskolai Hírek

Véget ért a karácsonyi időszak, s elkez-
dődött az évközi idő, melynek idejére 
esik a farsang is. Ilyenkor sokan álarcot 
öltenek magukra, amely eltakarja az 
emberi arcot, és névtelenekként mutat-
kozunk meg. Megváltozik valami gon-
dolják sokan, pedig nem mert az álarc 
egyszer lehull, és az igaz emberi arc 
újra előkerül. Bármit tesz az ember, sa-
ját maga elől még csak elbújni sem tud, 
mert ha mégis, a lelkiismerete által újból 
és újból megtaláltatik. 

Ahogy a világi ember, úgy a keresztény 
ember is próbálja saját magát elváltoz-
tatni mondván a Bibliában is van ilyen 
dolgokról szó. Igen van, csak nem mind-
egy, hogyan értelmezzük az eltakarást, 
elbújást. Ószövetségben például Izsák fia, 
Jákob, kecskebőrrel takarta el magát s lett 
csaló, hazug. Saul király elváltoztatta ar-
cát és ment a halottidéző asszonyhoz. Ma 
is sokan öltöznek ily módon a világ előtt, 
hogy észre ne vegyék, vagy régi álmaikat 
valósítják meg. Mondhatni bohócot csi-
nálnak magukból. 

Ahogy fentebb is látható, álruhát hor-
dani, maszkot viselni csalást, képmuta-
tást is jelent, jelenthet. Vannak, akiknek 
mindennapjává válik az állandó álarc-

viselés, és később döbbennek rá, hogy 
igazából nem mást csaptak be, hanem 
saját magukat, mert nem úgy viselte az 
álarcot, ahogy kell.

Farsang idején a névtelenségbe, sze-
mélytelenségbe burkolt ember kivet-
kőzik önmagából. Félreteszi istenképű-
ségét, sokszor keresztény mivoltát is 
elfedi, gondolván a maszk mindent 
elfed. Tud az álarc a gátlástalanság esz-
közévé válni. Most megtehetem, meg-
mondhatom, mert senki sem ismer fel. 
De ahogy mondjuk is számtalanszor az 
Isten mindig minden lát, még az álarc 
mögé is. A kacagás, a koccintás, a má-
mor, a kétértelmű fecsegés mögé is. Va-
jon ezekből fakad az igazi életöröm? A 
bál, a szórakozás után az álarcok a ku-
kákba kerülnek. De komolyan, mi ma-
rad utánuk? Csalódás, keserűség, felszí-
nes öröm. Nagyszerű dolog, amikor az 
ember vállalni tudja az igazságot. Ezért 
az elváltoztatott élet helyett a megvál-
toztatott életet vegyük magunkra. 

Legyünk vidámak, őszinték egymás felé, 
mert így akkor a test is a lélek is együtt 
fog tudni örülni farsang után is. Szép 
napokat, jó napokat kívánok:  

Dr. Juhos Imre, plébános

mi vagy ki bújt az álarc mögé?

15 darab mintegy 8 kg-os hideg élelmi-
szer csomagot osztottunk ki, összesen 
119 kg magán adományozó jóvoltából. 
A karitász kasszából 16.920 forint ösz-
szegű csekk befizetése, mint anyagi 
segítség 3 családot segített ki a januári 
hónapban. Egy lelkes segítőnk közben-
járásával a Chicken Food felajánlásából 
1 db nagy kakast, illetve egy baromfi 
belsőség csomagot juttattunk el 2 csa-
lád részére, 3 garnitúra paplan, párna, 
huzattal együtt. Több esetben is tele-
fonos segítségkérést kaptunk „Krízís” 
helyzetbe került családoktól, melyekre a 
lakosság önzetlen azonnali segítségével, 
pozitívan tudtunk reagálni. Köszönjük 
a Hírös Fotó többszöri segítségét!

„Önökkel, másokért.” - „Köszönjük, hogy segítenek, örülünk, hogy segíthetünk.”
Összeállította, Dr. Juhos Imre Plébános úr megbízásából: Szijártó Etelka és Juhász Andrea

„Szeretet angyala”
Kunszállási és Fülöpjakabi 

Kalkuttai Szent Teréz  
Karitász csoport

egyHázi Hírek

Ezúton szeretnénk tájékoztatást adni  
2020. január havi tevékenységeinkről. 

karitász csoport Hírei
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márciusi  
programok a  
petőfi faluHáz  
és könyvtárban

március 06. 16.00 óra  
könyvtár mozi Maminti, a kicsi zöld tündér

március 12. 10 óra  
faluHázi játszótér zene bölcsi foglalkozás  
vezeti: Roszikné Ildikó

március 13. 12.00 óra  
1848-as forradalom évfordulója,  
templomkertben (rossz idő esetén a faluházban)

március 19. 10.00 óra  
mese erdő, kreatív foglalkozás ovisoknak

március 20. 14.00-17.00 óra  
könyv csere-bere a könyvtárban

március 23. 16.30  
te Hogyan óvnád vizünket?  
Rajzpályázatot hirdetünk a Víz Világnapja alakalmából, 
ötleteidet rajzold vagy fesd le!  
A legérdekesebb munkákat díjazzuk és kiállítjuk. 

március 26. 10 óra  
faluHázi játszótér zene bölcsi foglalkozás  
vezeti: Roszikné Ildikó

gyerekruHa börze! 
Téged is várunk, ha eladni, vásárolni vagy cserélni sze-
retnél gyerkőceidnek! Jó minőségű megkímélt állapotú 
ruházatot várunk!  

2020. április 25-én (szombaton)  
kirándulás vonattal visegrádra

A részvételi díj magába foglalja a vasúti költséget, belépőt 
a Mátyás Király Múzeumba, tárlatvezetés díját, vásári ko-
média díját, fegyverbemutató, lovagi torna megtekintését, 
komp és a hajókirándulás díját. 
A vonat indulása kb. 6.00 óra, érkezés 20.00 óra körül.

részvételi díj:  
Felnőtt: 6000 Ft/fő Gyerek: 6000 Ft/fő Nyugdíjas: 5500 Ft/fő

jelentkezés: március 20-ig Petőfi Faluház 76/587-649,  
fizetési határidő: április 14.

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy március-április hónapban a Faluház-
ban a kulturális, közművelődési és az állandó programokat az óvoda 
átmeneti átköltözésével, helyhiány miatt nem tudjuk megtartani.  
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

szeretettel várja látogatóit a petőfi Faluház és könyvtár! 
Hétfőtől-péntekig 8.00-17.00 óráig, Szombaton: 10.00-12.00 óráig

MegHívó
Kunszállás Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
tisztelettel meghívja Önt a

2020. március 30-án (hétfőn)
18:00 órakor

a Petőfi Rendezvény- és Faluház civil termében tartandó

FalugyŰléssel egybekötött  
közmeghallgatásra

napirend: 

1. Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi terveiről, a vár-
ható fejlesztésekről, beruházásokról

2. Lakossági kérdések, észrevételek, javaslatok

Megjelenését köszönettel vesszük!

Almási Roland Márk s.k.
polgármester

március 
TISZTELETTEL MEGHÍVJUK ÖNT AZ 
1848-as Forradalom és 

szabadságharc  
évfordulójára rendezett 

 ünnepségünkre

2020. 15. (vasárnap)

ünnepség programja:
  8.00  Ünnepi szentmise

  9:00  Ünnepi megemlékezés a templomkertben
Beszédet mond: almási roland márk polgármester és  
lenkei róbert a Bács-kiskun Megyei Közgyűlés képviselője

  9:15  Tóth Pál általános iskola tanulóinak műsora

  9:25  Koszorúzás a templomkertben található   
 emlékműnél
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kéményseprési kisokos

A kéményseprők szempontjából az ügyfele-
ket két nagy csoportba lehet sorolni: a családi 
házban és a társasházban élőkre. Mindkét cso-
port tovább osztható két másikra: ahol nincs 
bejegyezve gazdálkodó szervezet és ahol van. 
Vegyük sorra, mi a dolga az embernek, attól 
függően, hogy melyik kategóriába tartozik:

•	 Aki családi házban él és oda nincs bejegyezve 
gazdálkodó szervezet, annak a kéményseprés 
önkéntes és ingyenes. A kéményseprő akkor 
jön, amikorra a kéménytulajdonos időpontot 
foglal. Noha már nem kötelező a vizsgálat, 
érdemes a szilárd tüzelőanyaggal működő 
fűtőberendezéseket évente, a gázüzeműeket 
kétévente megnézetni szakemberrel. A ka-
tasztrófavédelem ügyfelei az időpont egyez-
tetését a következő linken – http://kemeny-
sepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfelszolgalat 
–, vagy a 1818-as telefonszámon, a 9-es, 1-es 
melléken kezdeményezhetik, a többiek pedig 
ugyanezen a linken irányítószám alapján ki 
tudják keresni, hogy melyik kéményseprő-
cégnél tudnak időpontot egyeztetni az ingye-
nes kéményellenőrzésre. 

•	 Abban az esetben, ha a családi házba gazdál-
kodó szervezetet jegyeztek be, akkor a ké-
ményseprés megrendelése már nem opció, 
hanem kötelesség. Attól függően, hogy mi-
lyen fűtőeszköz van a kéményhez csatlakoz-
tatva egy-, vagy kétévente kell ellenőriztetni, 

és ezért fizetni is kell. Ezen a linken – http://
kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/hirek/
tajekoztato/35 – a település irányítószámá-
nak megadásával elérhetővé válik azon ké-
ményseprőcégek listája, amelyek egyikétől 
meg kell rendelni a munkát. 

•	 Aki társasházban él és oda nincs cég be-
jegyezve, ahhoz kérés nélkül érkezik a ké-
ményseprő és két időpontot ajánl, amelyben 
ingyen elvégzi az ellenőrzést. A társasházak 
éves sormunkaterveit itt találja megyék sze-
rinti bontásban: http://www.kemenysepres.
hu/tevekenysegek/sormunkaterv_2020 .

•	 Aki pedig társasházban él, de a lakásába 
gazdálkodó szervezet van bejegyezve, ahhoz 
kijön a kéményseprő megrendelés nélkül, 
de pénzért dolgozik. Ha a lakásnak saját ké-
ménye van, akkor a teljes munkadíjat, ha a 
társasház gyűjtőkéményére csatlakoztatták, 
akkor a munka rá eső részét kell kifizetnie, 
például egy tízlakásos házban a teljes mun-
kadíj tizedét.

A múltban úgy tartották, hogy kéményseprővel 
találkozni szerencsét jelent. Ma sincs ez más-
képp. A tűzmegelőzés és a szén-monoxid-mér-
gezéssel járó balesetek megelőzése területén bi-
zonyított a kéményseprők rendszeres ellenőrző 
munkájának fontossága. A szakemberek mo-
dern eszközöket, műszereket használnak, és a 

tűzmegelőzésen túl energetikai-, légellátási-, 
tüzeléstechnikai-, környezetvédelmi tanácsok-
kal is ellátják az ügyfeleket. Ha nincs semmi-
lyen probléma, egy égéstermék-elvezető teljes 
nyomvonalának szemrevételezése és műszeres 
ellenőrzése harminc percet vesz igénybe. Ha 
a kéményt tisztítani kell, valamivel hosszabb 
időbe telik, de a biztonság megéri a ráfordított 
időt. A munka elvégzéséről és az eredményről 
minden esetben tanúsítvány készül, ennek egy 
példánya az ügyfelet illeti. Ha a tanúsítványon 
szerepel hibakód, arról szóbeli tájékoztatást is 
kell kapni, a problémát minél hamarabb, de 
legkésőbb a következő ellenőrzésig szakember-
rel kell kijavíttatni.

Fűtési technológiától függetlenül komoly ve-
szélyt jelenthet a készülékek szabálytalan kivi-
telezése, illetve a karbantartás és a rendszeres 
műszaki felülvizsgálat elmulasztása. A rend-
szeresen karbantartott fűtőeszköz nemcsak 
biztonságos, hanem gazdaságosabban is mű-
ködtethető. 

Érdemes a munkát időben beütemezni, hi-
szen tudjuk, hogy mikor leszünk szabadságon, 
a fűtési szezonon kívüli időszakban pedig a 
kéményseprők kevésbé leterheltek, így ottho-
nunk és szeretteink biztonságáról könnyebben 
tudunk gondoskodni. 

Bács-Kiskun megye teljes területén hét település – Bácsborsód, Csávoly, Felsőszentiván, Katymár, Madaras, Pirtó, és Tataháza – ki-
vételével, a katasztrófavédelem kéményseprőipari szervezetének szakemberei végzik el a lakossági tulajdonú ingatlanok és a társas-
házak égéstermék-elvezetőinek rendszeres felülvizsgálatát. Tekintettel az elmúlt időszakban a kéményseprés területén végbement 
változásokra, még sokan nem ismerik pontosan a szabályokat, ezért egy rendszerező közleménnyel segítjük az eligazodást.
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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. március 20.

E-mail: hivatal@kunszallas.hu 

Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza.

KÖZÉLETI  
HAVILAP  

hirdetés

GYÁSZHÍR  
KÖSZÖneT nYilvÁnÍTÁS

Hálás szívvel mondunk köszönetet 
a rokonoknak, szomszédoknak, is-
merősöknek és mindazoknak, akik 
testvérünk Fekete Józsefné született 
Nagy Etelka szeretett édesanyánk te-
metésén megjelentek, sírjára koszo-
rút, virágot helyeztek, fájdalmunkban 
velünk együtt éreztek,

Gyászoló család

JÖN A TAVASZ!  

Már most gondoljon a kert, az udvar és a lakás 
szépítésére, virágba borítására! Ahol Virág lesz 
ott előbb vagy utóbb szükség van Virágföldre 
és Növénykondicionálóra is! Nálunk mind a 
három megtalálható! Megkezdtük a JÓ FÖLD 
Virágföld árusítását és egy Egyedülálló bak-
tériumtrágya (Gyógynövényekből származó) 
növénykondicionáló készítmény árusítását 
is! Mi segítünk önnek! Áprilisi virágpalánta 
és kaspó kínálatunkból és az árakról érdek-
lődjön a RITAMIN ABC-ben!

JÓ FÖLD VIRÁGFÖLDEK:
- (NS 5) Cserepes leveles és virágos dísznövényekhez, 

szobanövényekhez, zöldségfélékhez.
- (OR 5) Fán lakó orchideákhoz, broméliákhoz
- (P 20) Muskátlihoz, balkonnövényekhez, paprikához, szamócához
- (RO 20) Rózsához, paradicsomhoz, leánderhez, citrusfélékhez,  

futópetúniához, krizantémhoz, liliomhoz.

AKCIÓ! 
Március 01-10-ig minden virágföld 5% ked-
vezménnyel, továbbá aki felmutatja ezt a hir-
detést, annak még 5% kedvezményt adunk! 
Jön, a jó idő kezdődik az Élet! 
Várunk mindenkit szeretettel!

Tel.: 06-70/668-1320

Továbbá nemsokára leheT grillezni a 
szabadban! ebben is segíTünk!

Székely szénégetők készítik ezt az adalékanyagoktól 
mentes 100% kemény bükkfából égetett kiváló minő-
ségű faszenet. Rendkívül hosszú ideig izzik, és tartja a 
beállított hőmérsékletet a grillezőben.
3 kg-5 kg-10 kg kiszerelésben.


