
Néhány mondatban az első hetekről…

A polgármesteri átadás-átvétel október 21-én 
történt. Kovács Imre leköszönő polgármester 
Úr átadta a folyamatban lévő ügyeket, hiva-
tali kulcsokat, kódokat az irodával együtt. Az 
átadás korrekt módon történt. A tisztán látás 
kedvéért,  a pénzügyi helyzetről az alábbiak-
ban tájékoztatom Önöket.

A választás óta eltelt időszakban igyekeztem 
minél inkább átlátni az előttünk álló feladato-
kat, kihívásokat. 

Azt gondolom, mindenki láthatja, hogy ezek 
közül a legnagyobb horderejű az óvoda és 
konyha rekonstrukciós pályázat kivitelezése. 
Az átadás-átvétel időpontjában kb. 45-50%-os 
készültségben lévő építkezés sajnos csúszás-
ban van. A kivitelező vállalkozóval folyamatos 
az egyeztetés, rendszeresen egyeztetünk az ak-
tuális állapotról. Reményeink szerint az épít-
kezés fel fog gyorsulni az elkövetkező hetek-
ben. A várható használatbavétel időpontjáról 
rendkívüli szülői értekezlet keretében tájékoz-
tatom a szülőket.

Vannak olyan feladatok, amelyek a szűkös ha-
táridők miatt nem tűrnek halasztást. A hivatal 

energetikai pályázathoz kapcsolódó közbe-
szerzési eljárás elindításáról rendkívüli testü-
leti ülés keretében döntöttünk. A kivitelezés 
várhatóan a második-harmadik negyedévben 
valósul meg. A főutca rekonstrukcióhoz kap-
csolódó közbeszerzés csúszik, engedélyezési 
eljárás lefolytatása miatt. Ezzel a két pályá-
zattal gyakorlatilag az utolsó pillanatban va-
gyunk, mivel mindkét beruházás esetében a 

támogatói okirat kézhezvételétől számítva már 
több mint egy év telt el. 

Szintén testületi felhatalmazás szükséges az 
M5 autópálya lehajtó engedélyezési és kivi-
telezési tervdokumentációinak elkészítéséhez 
kapcsolódó közbeszerzési eljárás lefolytatásá-
hoz. Erről várhatóan a november végi ülésen 
döntünk. Ez egy rendkívül sokrétű és nagy 
körültekintést igénylő feladat. Jelen pillanat-
ban számomra ez a projekt jelenti a legna-
gyobb kihívást.

A telkesítés ügyében az elővásárlásra jogosul-
takkal történő szerződéskötés a legégetőbb 
feladat, hiszen hónapok óta húzódik. Ezzel 
kapcsolatban jelenleg több egyeztetés is folyik. 
Majd ezt követően a közművesítés mielőbbi 
megvalósítása a cél, azonban ezzel kapcsolat-

ban prioritási sorrend felállítására kénysze-
rülünk az óvoda beruházás javára, tekintettel 
ennek költségvonzatára. 

Továbbá több olyan ’’apróbb” dologban is sike-
rült előrelépnünk - mint például a belterületi 
utak elsőbbségadás jelző tábláinak gyors cse-
réje - ami már aktuális volt. Az OTP Bankkal 
egyeztetések folynak egy esetleges ATM tele-
pítéséről. Az ezekhez hasonló, kevésbé költség 
- inkább munkaigényes- feladatok az elkövet-
kező hetekben is folytatódnak.

Ígéretemnek megfelelően, heti két napon, 
kedden délelőtt és csütörtök délután állandó 
fogadóórát tartok. Ezekben az órákban az iro-
dámban megtalálnak, kivéve ha valamilyen hi-
vatalos meghívásnak kell eleget tennem. De ter-
mészetesen más időpontokban is kereshetnek.

Mindent összevetve a munka elkezdődött. 
Magam részéről nagyon bizakodó vagyok a 
jövőt illetően. Sűrű hónapok elé nézünk, ren-
geteg munka áll előttünk, de bízom benne, 
hogy ennek előbb-utóbb minden kunszállási 
láthatja és élvezheti az eredményét. Én ezért 
dolgozom. Ha bármilyen észrevételük van, ké-
rem jelezzék! A sok biztatást és támogatást pe-
dig utólag is hálásan köszönöm mindenkinek!

Legnagyobb tisztelettel: 

Almási Roland Márk,  
polgármester

Hírek
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kunszállási
polgármesteri köszöntőtisztelt kunszállási lakosok!

Az átadás időpontjában az Önkormányzat 5.714.988 Ft értékű lekötött betétállománnyal rendel-
kezett. A főszámlán és az egyéb számlákon összesen 99.456.758 Ft volt. Ez az összeg tartalmazza 
a hivatal energetikai felújítására és az autópálya lehajtó tervezésére elnyert, előre leutalt pályázati 
összegeket is, 70.000.000 Ft értékben. Kötelezettségként az előző testület az óvoda rekonstrukciós 
pályázat kivitelezéséhez 30.000.000 Ft+ÁFA önerőt vállalt, melynek kifizetése a következő hónapok-
ban lesz esedékes. Ellenben egy előfinanszírozott pályázat támogatási összegét várjuk 20.000.000 Ft 
értékben. Az elmúlt években az önkormányzat jelentős összeget invesztált építési telkek kialakításá-
ba, számszerűen az átadás időpontjáig 61.101.582 Ft-ot. Ezek jelenlegi állapotukban forgalomképte-
lenek, csak a közművesítést követően értékesíthetőek. Ennek várható költségvonzata megközelítőleg 
25-30.000.000 Ft. Ezen összeg előteremtése a következő időszak feladata. 

2019. október 13-án komoly döntést hoztak, rám bízták a település vezetését az elkövetke-
zendő öt évre. Ezúton is köszönöm támogatásukat, szavazatukat! A választás előtt is tisztában 
voltam a feladat összetettségével, súlyával, de az eredmények ismeretében úgy vélem, még 
nagyobb teher nehezedik rám. Nap mint nap érzékelem, hogy nagyon sokan bíznak bennem 
és ennyi ember bizalmát élvezni egy részről jól eső érzés, más részről a várakozásoknak eleget 
tenni hatalmas kihívás és egyben igen nagy felelősség. Mindenkor igyekszem elsősorban az 
Önök, valamint a saját magam által támasztott elvárásoknak minél inkább megfelelni. Ezúton 
szeretnék ismételten gratulálni a mandátumot szerzett képviselőknek! Úgy gondolom, hogy 
egy reprezentatív összetételű testület jött létre, bizakodva tekintek a közös munka elé. Egyút-
tal szeretném megköszönni az előző polgármester és testület sok éves munkáját is!



beszámoló a testületi ülésről

beszámoló a választási eredményekről

A Képviselő-testület 2019. 10. 25-én 
tartotta alakuló ülését, melyen a kép-
viselő-testület teljes létszámmal jelen 
volt. Az első napirendben tájékoztatót 
ismertek meg a helyi önkormányzati pol-
gármester és képviselők választásáról. A 
Helyi Választási Bizottság Elnöke előtt 
a képviselők és a Polgármester letették 
az esküt és átvették megbízóleveleiket. 
Ezen procedúrát követte a polgármester 
illetményének elfogadása, mely a jogsza-
bályban foglaltak szerint br. 498.600 Ft, 
a hozzá kapcsolódó költségtérítés össze-
ge br. 74.790 Ft. A negyedik napirend-
ben Almási Roland Márk polgármester 
tömören ismertette programját. Az al-
polgármester személyére tett javaslatát, 
titkos szavazást követően, egyhangúlag 
elfogadta a testület, így Kunszállás al-
polgármesterévé Tóth Istvánt választotta 
a testület. Alpolgármesteri tisztségében 
is esküt tett, majd a részére megállapí-
tott tiszteletdíjról az ülésen lemondott. 
A hatodik napirend a Pénzügyi és Ügy-
rendi Bizottság tagjainak megválasztá-
sáról szólt, melynek elnöke Nagy József, 
dr. Czabán Edit elnökhelyettes,  a tagok 
pedig Provics Tibor, Kertész Gábor, Var-
ga-Somogyi Ibolya. A testület megbí-
zást adott a jegyzőnek az önkormányzat 
szervezeti és működési szabályzatának 
felülvizsgálatára. Az Egyebek napirend-

ben több témáról esett szó, így a kép-
viselő-testület döntött arról, hogy nem 
vesznek fel tiszteletdíjat. Munkájukat a 
település érdekeit szem előtt tartva, ön-
zetlenül, társadalmi munkában végzik. 
A képviselők különböző megoldandó 
problémákat vetettek fel, melyek váz-
latosan: Kölcsey – Ibolya utca sarkán a 
burkolat kődarabos, balesetveszélyes; az 
orvosi rendelőre tájékoztató tábla kihe-
lyezése szükséges; több utcánál hiányzik 
a névtábla, míg más helyeken a kihelye-
zett táblák akadályozzák a biztonságos 
közlekedést; a közlekedési jelzőtáblák 
minősége, kifejezetten az elsőbbségadást 
adó táblák kifogásolhatók; a dűlőutakon 
a fasorok állapotának felülvizsgálatát 
kell elvégezni a lassan már járhatatlan 
utak miatt. A Képviselő-testület 2019. 
11. 6-án rendkívüli ülést tartott, melyen 
a testület mind a 7 tagja jelen volt. Az 
ülés összehívását a Hivatal energetikai 
pályázattal összefüggésben a közbeszer-
zési eljárás megindítása indokolta. Majd 
második napirendként szó esett az M5 
autópálya lehajtóval kapcsolatban zajlott 
tárgyalásokról. A harmadik napirend ke-
retein belül Polgármester úr tájékoztatta 
a képviselőket arról, hogy kezdeményez-
te OTP bankautomata telepítését. 

 Heródekné Szász Ágota, jegyző 

A 2019. október 13-án tartott helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármesterek 
választása kunszállás településen ered-
ményes és törvényes volt. Kunszálláson 
1 398 fő választásra jogosult választópol-
gárból 827 fő vett részt a választáson, ami 
59 %-os részvételi arányt jelent. Az 827 
szavazatból 820 szavazat volt érvényes a 
polgármester választásnál és 816 szavazat 
az önkormányzati képviselő választásnál.  
A szavazás rendben lezajlott. A törvényi 
határidőn belül kifogás, észrevétel nem 
érkezett. A választás eredményéről az 
alábbiakban adok tájékoztatást: 

Polgármester választás: Almási Roland 
Márk 615 szavazat, Kertész Gábor 205 
szavazat; Képviselőjelöltekre leadott ér-
vényes szavaztok száma: kertész gábor 
352; tóth istván róbert 405; Kiss Krisz-
tina Katalin 130; Kürtösiné Cseri Márta 
Piroska 158; provics tibor jános 327; 
Bukovszki István 164; nagy józsef 504; 
Réczi Ferenc 305; Kovácsné Hullai Margit 
Katalin 118; somogyi ibolya 475; Fele-
dy Károly 61; Vincze Nándor 304; Törteli 
Krisztina 121; Csík József 280; dr.Czabán 
edit 418; Nemes Gábor László 140.

Heródekné Szász Ágota, jegyző

Felhívások
szociális célú tűzifa 

jogosultsági feltételeiről
A 12/2019. (IX. 24.) Ör érelmében Kun-
szállás Község Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete a téli fűtéshez természet-
beni ellátás formájában térítésmentesen 
tűzifát biztosít háztartásonként legfel-
jebb 5 m3 mennyiségben azon szociáli-
san rászoruló személynek, aki Kunszállás 
községben bejelentett állandó lakóhelyén 
életvitelszerűen él és az e rendeletben 
meghatározott alábbi feltételeknek meg-
felel: A szociális célú tűzifa támogatás 
természetbeni ellátásként adható an-
nak a személynek vagy családnak, aki 
létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, időszakosan bekö-
vetkezett vagy tartósan fennálló létfenn-
tartási problémákkal küzd, feltévte, ha 
a kérelmező háztartásában az egy főre 
jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 220 %-át, azaz 62.700 Ft-
ot. egyszemélyes háztartás esetében az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 250 %-át, azaz 71.250 Ft-ot, 
lakása fával (vagy részben fával) fűthető 
és a szociális igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló törvényben meghatározott 
vagyona nincs. nincs lejárt adótartozása 
az önkormányzat felé, és ennek rendezé-
se érdekében az összes jogszabályi lehe-
tőséget kimerítette. 

Heródekné Szász Ágota, jegyző

téli rezsicsökkentés!
Felhívjuk az érintett lakosok figyelmét, 
hogy a 2018-as téli rezsicsökkentésre 
kiadott utalványok (12.000 Ft) beváltási 
határideje 2019. 12. 15. Az utalványokat 
később beváltani nincs mód!

 Heródekné Szász Ágota, jegyző

szemétszállítás
Felhívjuk a lakosság Figyelmét

A szelektív hulladékgyűjtő sziget megszün-
tetésre kerül a tarthatatlan állapotok miatt, 
ugyanis a kihelyezett kamerák ellenére és 
a figyelmeztetések ellenére sem rendelte-
tésszerűen használják a hulladék elhelyezé-
sére kijelölt területet. 
Amennyiben a sárga fedeles kéthetente 
begyűjtésre kerülő kukák nem bizonyul-
nak elégnek, az önkormányzati hivatal-
ban átvehetőek a zöldhulladék gyűjtő zsák 
mintájára szelektív hulladékgyűjtő zsákok 
(havonta háztartásonként 4db)

Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, hogy a zöldjárat legköze-
lebb december 12-én biztosít lehetőséget a háztartási zöldhulla-
dék elszállítására. A biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok 
— háztartásonként, havonta 4 db — a Hivatalban átvehetők.

zöldjárat 
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A hónap elején a gyermekek részesei lehet-
tek Tengeri Attila dobra és más változatos 
ritmushangszerekre épülő ingyenes foglal-
kozásának, melyet a könyvtár szervezett. 
A foglalkozáson a ritmushangszerekkel 
ismerkedtek meg óvodásaink. Az interak-
tív program kiváló alkalmat nyújtott arra, 
hogy a gyerekek közeli kapcsolatba kerül-
jenek a hangszerekkel és a saját élményei-
ken keresztül fejlődjön ritmusérzékük. 

Óvodánkba látogatott a Gyógyító Bocsok 
program (Teddy Bear Hospitals, TBH) 
is, mely egy 2009-ben Angliából indult 
nemzetközi projekt része. A kecskemé-
ti kórház orvosai, ápolói, illetve a men-
tőszolgálat munkatársai 2013. júniusában 
csatlakoztak a civil kezdeményezéshez, s 
keresik fel azóta is rendszeresen a megye 
óvodáit, iskoláit. A program egyedülálló 
módon, játékos formában, plüssmacikon 
végzett egészségügyi beavatkozásokon 

mutatja be az orvosok, egészségügyben 
dolgozók munkáját az óvodások és a ki-
siskolások számára. 
A gyermekek maradandó élményeken 
keresztül, színvonalas foglalkozásokon 
szereztek ismereteket az egészségügy se-
gítőinek életéből. Dóbiás Péter zenetanár 
többször látogat el intézményünkbe, első 
foglalkozását október 25-én tartotta ná-
lunk Zenélő dallamok címmel. Dóbiás 
Péter olyan programot állított össze, ami 
aktív részvételre hívta óvodásainkat: mi-
közben számos hangszerrel megismer-
kedhettek, énekeltek is, így ültetve el lel-
kükben a későbbi zeneszeretet magvait. 
Október 28.- 31.- ig ügyeleti nyitva tartás 
keretében vártuk azokat az óvodásainkat 
intézményünkbe, akik szülei ezt előzetesen 
igényelték.

Gellért Emőke Anna 

Az elmúlt két hónap programokban és felada-
tokban bővelkedett. Szeptemberben lezajlott 
a diákönkormányzat által szervezett papír- és 
elektronikai hulladékgyűjtés.
Köszönjük a szülők és a falu lakosainak a tá-
mogatást!
Az Európai Diáksportnap alkalmából az egész 
iskola megmozdult. Kovács Zsófia irányításával 
zajlottak a sportprogramok.

A Világ legnagyobb tanórája projektben vet-
tek részt tanulóink Szabó Hajnalka és Kovács 
Zsófia vezetésével.
Az Állatok Világnapján, október 04-én kirán-
dulást szerveztünk a Kecskeméti Vadasparkba. 
Majd a gyerekek által választott kedvenc állat-
nak, a sarki rókának gyűjtöttünk adományo-
kat, akit 1 évre örökbe fogadtunk. Az össze-
gyűlt pénzzel támogatjuk Hógolyó ellátásának 
költségeit.
Méltón emlékeztünk meg az Aradi Vértanúkról 
és az 1956-os események áldozatairól.
A 8. osztály elültette emlékfáját, amely növekvő 
lombjának árnyéka alatt találkozhatnak majd az 
öregdiákok.
Folyamatosan zajlanak a pályaválasztási esemé-
nyek. Tájékoztatást tartottak a 7. és. 8. osztályo-
soknak és szüleiknek a pedagógiai szakszolgálat 
munkatársai, a környék középiskoláinak képvi-
selői, a Bács-Kiskun Megyei Iparkamara szakem-
bere is. Tanulóink pályaorientációs kiránduláson 
vettek részt Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, 

továbbá ellátogattak a pályaválasztási börzére is.
A 4. és 5. évfolyamosok a Bács-Kiskun Megyei 
TIT Élményközpontjában szervezett természet-
tudományos foglalkozásokat látogatják szep-
tember óta.
November végén zárul az 5. és 6. osztályosok 
úszásoktatása, amely a testnevelés órákba épít-
ve zajlik.
Az alsó tagozatosok a Katona József Színház-
ban jártak, ahol megnézték az Aladdin és a 
csodalámpa című előadást.
A felső tagozatosok a Szegedi Nemzeti Szín-
házban megtekinthetik a Valahol Európában 
című musicalt Szabó László szervezésében.
December 06-án várjuk a Mikulás érkezését, 
amelyet mikulás-futással és diszkóval koroná-
zunk meg. Sor kerül elsőseink Csibeavatójára 
is. December 18-án karácsonyi kézműves fog-
lalkozást tartunk az iskolában. Másnap pedig 
megrendezzük a „Népek karácsonya” karácso-
nyi műsort.
Birkózóink kiváló eredményeket értek el az 
eltelt időszakban. szécsényi kornél 5. osz-
tályos tanuló a birkózó diákolimpia országos 
döntőjében 3. helyezést ért el. A 10-11 éves 
fiúk kötöttfogású bajnokságát Püspökladány-
ban rendezték meg. Orosházán rendezték 
meg a diákolimpia szabadfogású birkózás te-
rületi döntőjét, ahol nagy hunor 2. osztályos 
tanuló és szécsényi kornél 5. osztályos az 1. 
helyen végzett, míg vig noel 5. osztályos 2. 
helyezett lett.

kiss henrietta 7. osztályos tanuló megvédte 
bajnoki címét a Kaposváron rendezett diáko-
limpiai bajnokságon. kiss viktória és tapodi 
rebeka 8. osztályosok pedig a 3. helyen zárták 
a versenyt.
Sakkozóink közük Csík virág 8. o. tanuló több 
térségi versenyen is szép eredményt ért el.

Ádámné Vereb Annamária, iskolaigazgató

a mosolyvár Óvoda hírei

a tóth pál általános iskola hírei 
iskolai hírek

A kunszállási birkózók tovább folytatják sikeres 
szereplésüket a legrangosabb országos versenye-
ken, a Kiskunfélegyházi Birkózó SE színeiben. 
A női mezőnyben  kiss henrietta  az egész év 
folyamán kiváló eredményekkel büszkélkedhet: 
tavasszal  magyar bajnoki címet  szerzett, majd 
különböző hazai és nemzetközi versenyeken sor-
ra dobogóra állhatott, sokszor fiúkat is legyőz-
ve! Az év vége felé közeledve pedig megszerezte 
a  diákolimpia bajnoka  címet is! További két 
fiatal hölgy is sikeresen helyt állt:  kiss viktó-
ria és tapodi rebeka  is bronzérmet tudott sze-
rezni a Diákolimpia kaposvári döntőjén. A fiúk 
mezőnyében szécsényi kornél az idén kötött és 
szabad fogásban is első lett a területi bajnokságo-
kon, majd a püspökladányi országos döntőn, a 
kötöttfogású küzdelmek során bronzérmet nyert 
úgy, hogy még korosztályában csak első éves. 

Szabó József edző 

sport hírek 
sport

KONCZ ANITA

Színes és izgalmas programokon vettek részt a Kunszállási Mosolyvár Óvoda 
gyermekei októberben is, melynek középpontjában most a zene állt, de játékos 
formában ismerkedhettek meg a gyógyítás világával is. 
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mese délelőtt ovisoknak november 21. csütörtök 10.00 óra

könyvtármozi november 29. 16.00 óra  
Cigánymesék: káló a cigánylegény című filmet vetítjük.

sÜssÜnk-sÜssÜnk valamit  december 04. 15.00-17.00 óráig  
Mézes süti készítés az adventi ünnepségre. Szeretettel várjuk a segítőket!

színházlátogatást szervezÜnk december 06. 19.00 órakor  
A kecskeméti Katona József Színház Chicago című előadásra.  
Jelentkezni: Kovácsné Katalin 70/9530-322

sakk verseny december 07. 09.00-13.00 óráig  
4 iskola (Kunszállás, Fülöpjakab, Konstantinum, Platán) közötti egyéni sakkver-
seny sorozat 2-ik állomása. Szeretettel várjuk a szurkolókat!

Faluházi játszÓtér december 11. 9.45 óra  
Szeretettel várjuk az anyukákat és a gyerkőcöket 4. alkalommal Faluházi játszó-
tér programunkra.

karáCsonyi kézmŰveskedés december 14. 10.00 óra  
Várjuk az ügyeskedő iskolás és óvodás gyerekeket a foglalkozásra.

az iskolai karáCsonyi Ünnepségre december 20-án pénteken 
kerül sor a Faluházban.

beszámoló a faluház  
programjairól 

tök jó délelőtt a könyvtárban! 
2019. október 29-én hagyományunk szerint Tök Jó Na-
pot szerveztünk kicsik és nagyok örömére. A könyv-
tárban egész délelőtt folytak a kézműves foglalkozások, 
a gyerekek Tök jó dekorációkat és tök faragásokat ké-
szítettek. A kész remekműveket kiállítottuk a könyvtár 
elé, megtekinthető volt mindenki számára. A gyerekek 
véleménye szerint „tök jó volt ez nap”!

zenés játszóházi foglalkozások
4 alkalommal kicsiknek és szüleiknek mondókákkal, 
dalos játékokkal, ritmus hangszerekkel, fejlesztő-moz-
gásos játékokkal. Gyermekneveléssel kapcsolatos vé-
dőnői és pszichológusi tanácsadás. Szeretettel várjuk 
a gyerkőcöket és az anyukákat 4-ik foglalkozásunkra 
2019. december 11-én 9.45 órakor.
A program a Petőfi Rendezvény- és Faluház és a Hírös 
Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. 
közös szervezésében valósul meg. Támogató a Nem-
zeti Kulturális Alap

FalUház NOVEMBER-DECEMBERI  
programok a FalUházBan

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy november-december hónapban a Faluházban a kul-
turális, 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

JÓGA  MINDENKINEK
2019. októberétől

kunszállás, Petőfi faluház
kossuth lajos utca 5.

tel.: 76/587-649

felszerelés:  
jógaszőnyeg,  
könnyű sportos öltözet,  
takaró

oktató: Zsigó István

Gyere jógázz velünk!

gyertyagyújtás a 
templomkertben

adventi mŰsorok  (helyszíne: kUnszállási templom): 
•	december 01. vasárnap 17.00 óra  

Nyugdíjas Klub előadása,
•	december 08. vasárnap 17.00 óra  

Faluház és Óvoda szervezésében megtekinthetjük az ovisok műsorát. 
Meglepetés vendéget várunk!

•	december 15. vasárnap 17.00 óra  
Csűrcsavaró Néptánc Egyesület előadása 

•	december 22. vasárnap 17.00 óra  
Kunszállás Község Önkormányzatának ünnepi műsora
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egyházi hírek

Dr. Juhos Imrének hívnak, 1983-ban szü-
lettem, felvidékről Nádszegről származom. 

Az Általános Iskola befejezés után Po-
zsonyban az Építészeti Szakközépisko-
lában érettségiztem stukatér mestersza-
kon, majd hittanári diplomát szereztem 
a Pannonhalmi Szerzetesi Hittudományi 
Főiskola kihelyezett tagozatán Révkomá-
romban, közben hitoktatóként tanítottam 
Sókszelőcén és Pozsonyeperjesen. 

Hivatásom a papi élet iránt már kiskorom-
tól fogva érlelődött bennem. Éppen ezért 
sokat köszönhetek szüleimnek, akiktől 
vallásos neveltetést kaptam. Két éves ko-
romtól rendszeresen járok templomba, 
ministráltam és nagy örömmel szolgálok 
az oltár körül mind a mai napig. Az, hogy 
hivatásom nem szűnt meg bennem, és 
csak egyre inkább növekedett, sokat kö-
szönhetek azoknak, akik körül vesznek, 
és itt megemlíteném principálisomat dr. 
Herdics György tb. kanonok, c. apát urat, 
aki kérésére engedélyt kaptam 2004-ben, 
hogy az Oltáriszentsége rendkívüli kiszol-
gáltatója legyek. Ez volt életem első ha-
tározott igenje. Így még jobban kezdtem 
érezni, hogy a helyem az Úr szőlőjében 
van. Mert, aki átéli Isten szeretetét és egyre 
inkább megy lelke Pásztora után, észrevét-
lenül belenő ebbe a boldogságba, hiszen a 
hit ereje, amelyet ha kibontakozni enge-
dünk magunkban, megtermi gyümölcsét. 

2005-ben dr. Bábel Balázs a Kalocsa-Kecs-
keméti Főegyházmegye metroplota-érse-
ke, fölvett papnövendékei közé és Buda-
pesten a Központi Papnevelő Intézetben 
Isten kegyelméből kezdtem meg teológiai 
tanulmányaimat a Pázmány Péter Kato-
likus Egyetem Hittudományi Karán teo-
lógus szakon. 2010-ben Kalocsán Szent 
Péter és Pál apostolok főünnepén nyertem 
el a papság szentségének méltóságát és 
Dunaszerdahelyre kaptam első káplánosi 
kinevezésemet. Itt szolgáltam 2 évet, s Po-
zsonyban a Szent Erzsébet Egészségügyi 
és Szociális Munka Főiskolán elnyertem 
a filozófia doktora címet. 2012 augusz-
tusában Kiskunfélegyházára kerültem 
káplánként. 2013 augusztusában Kecske-
métre, mit Társszékesegyházi káplán és 
börtönlelkész, közben a lengyelországi 
Varsói Menedzsment Egyetem Duna-
szerdahelyi kihelyezett tagozatán elvé-
geztem az Executive Master of Business 
Administration posztgraduális képzést, 
e közben megalapítottam a Szent György 
Népfőiskolát. 2016. augusztus 1-jei hatály-
lyal Fülöpjakabra kerültem plébánosként, 
folyó év augusztus 1-jétől pedig Kunszál-
lást ajándékba kaptam. Nem hiába írom, 
hogy ajándék, hiszen 122 évvel ez előtt is 
egy plébánosa volt a két egyházközségnek 
Páter Lehosith Kajetán atya, ma pedig sze-
mélyem. Közös a múltunk, bízom benne, 

hogy a jövőnk is közös lesz, ahogy annak 
idején dr. Bábel Balázs érsek úr is mondot-
ta „régiből újat vesz elő”.  

Papi jelmondatom a 23 zsoltárból való: 
„Dominus regit me”, mely által szeretnék jó 
pásztora legyek Egyházközségünknek, kö-
zelebb vinni a híveket Istenhez a szentmi-
sék, a szentségek, a szentelmények, a hitélet 
által. Mint plébános feladatomnak tartom, 
hogy jelen legyek közösségünk-községünk 
életében egyaránt.

Kérem az Úr segítségét, tartson meg papi 
hivatásomban, hogy méltón szolgálhas-
sam, és hirdethessem az Ő Igéjét. Imádkoz-
zunk egymásért, hogy a hitben állhatatosan 
kitartsunk, a reményben növekedjünk, és a 
szeretetben megmaradjunk.

Ft. PhDr. Juhos Imre, MBA plébános

2019. október 21-én megalapítottuk a két 
Egyházközség összefogásán alapuló Kal-
kuttai Szent Teréz Karitász Csoportot. A 
karitász csoport megalakulásának célja: 
„A Karitász célja és feladata a szegények, 
rászorulók és bajbajutottak megsegítése. 

Ezt tartsuk mindig szem előtt. A helyes és 
eredményes segítéshez három dolog szük-
séges: szeretet, szaktudás, szervezettség.” 
Az idézet által a Katolikus Karitász alap-
elveit követve, a helyi sajátosságokat  is 
figyelembe véve kívánjuk tevékenységün-
ket folytatni. Több mint négy éve, hogy 
segítjük Egyházközségünk területén élő 

rászoruló időseinket, családokat, gyerme-
keket, de, mivel az eddigi keretek szűknek 
bizonyultak azért gondoltuk, hogy egy hi-
vatalos csoportot hozunk létre, ahol sok-
kal több eszközünk van a segítő tevékeny-
ség folytatására. 

Erre kézenfekvőnek bizonyult, hogy egy 
olyan szervezet keretében működjünk, 
amely nagy tapasztalattal, eszközrend-
szerrel és kapcsolati tőkével rendelkezik a 
segítő tevékenység területén. Nem utolsó 
sorban figyelembe véve azt az értékrend-
szert és szellemiséget, amelyet a Katolikus 
Karitász képvisel. A hivatástudat, az ön-

kéntesség és a szeretet garancia arra, hogy 
sikeresek legyünk tevékenységünkben.  
A csoportunk alapító tagjai: PhDr. Juhos 
Imre, MBA plébános (elnök), Dr. med. 
Vörös Imre (elnök helyettes), Szijártó 
Etelka (csoportvezető), Eszik Róbert (tit-
kár), Nagy József (pénztáros), Nagy-Pál 
Tímea (tárgyi adománykezelő), Koncsek 
József (szakmai tanácsadó). Buzdítom a 
kedves Híveket, Fiatalokat egyaránt, hogy 
e nemes ügyben önkéntesekként kapcso-
lódjunk be minél többen. Érdeklődni az 
alapító tagoknál lehet.

Ft. PhDr. Juhos Imre, MBA  plébános 

bemutatkozás

karitász Csoport megalakulása

Hivatalos órák: Kedd: 10.00 – 12.00 és 14.00 – 16.00  vagy egyeztetés alapján más időpontokban is.

Elérhetőségek:  Mobil: +3630/261 75 38  ■ E-mail: p.fulopjakab@gmail.com  ■  vagy személyesen.
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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 20 528 5115

 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 .......................06 70 339 2235 
Betegszállítás...........................................06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza ........................................ 104 
Orvosi ügyelet Kiskunfélegyháza ...........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 9790 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 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

hirdetések

A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun megyei Egyesülete 
Fülöpjakabi és Kunszállási csoportja Fülöpjakabon ünnepelte 

megalakulásának 20-ik évfordulóját. 

2019. 11. 27-én 15.00-órakor és 15.30-kor 
Dietetikus tanácsadásra van időpont. 
Jelentkezni a 76/580-500-as telefonszámon!

2019. 11. 27-én a Faluház “Civil” termében:
15.00-kor “Gerinc-derék” gyógytorna
16.00-kor “Térd-gyógytorna”

A gyógytornai foglakozások,  
csoportosan történnek és ingyenesek!

A dietetikushoz akár vesebeteg,  
cukorbeteg, allergiás is mehet,  
nem csak túlsúlyos!

Fontos teleFonszámok

Csodálatos dolog megélni egy csoport 
20. születésnapját. Köszönjük az óriási 
támogatást Támogatóinknak (Kunszál-
lás és Fülöpjakab Önkormányzata, Me-
gyei Egyesület, Tagság, Egyéni vállalko-
zók, Cégek). 
Ahhoz, hogy életben maradjon egy cso-
port mindig kell a megújulás, lehetőségek 
kutatása, kitartás. Nem elég megalakulni, 

fenn is kell maradni, ami csodálatos. 
Másság ellenére célját elérte az alakulás 
óta a csoport, ha nehezen is. Hálás kö-
szönet azért, hogy a tagság bizalma felém 
a mai napig meg van. 
Kívánom továbbra is legyetek aktívak, 
erőt, egészséget, jó kedvet, örömöt. Így 
lehetünk közösség formálók. 

Babar Imréné

„Az évforduló a szívben őrzött tegnap...  
Az együtt megtett utak ünnepe...  

A közös élet ünnepe.”

Kádár Imre és Kádár Imréné  
2019. november 7-én ünnepelte  
50. házassági évfordulóját. 

Szeretettel gratulálunk az aranylakodalmas évfordulón!

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: 2019. december 10.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu 
Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza.

KÖZÉLETI  
HAVILAP  

Csemege őrölt paprika eladó! 3000Ft/kg 
Érdeklődni: Szikora Jenőné: 70/394 8188


