
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy Kunszál-
lás a Magyar Falu Program keretében két támo-
gatási jogcím esetében sikeresen pályázott. Az 
egyik jogcím a ’’Kistelepülések járdaépítésének 
és felújításának anyagtámogatása’’, mely által 
lehetőségünk lesz a kevésbé jó állapotú járda-
szakaszokat felújítani. A beruházás összértéke 
4.995.336 Ft. Másik nyertes pályázatunk jogcí-
me ’’Temetőfejlesztés’’. Ennek keretében nyolc 
darab energiatakarékos, napelemmel működő 
világítótest kerül telepítésre, melyek a temető 
teljes területét bevilágítják majd. A beruházás 
értéke 4.064.000 Ft. Mindkét támogatás száz 
százalékos. Ezen pályázatok még az előző cik-
lusban kerültek beadásra.
Az ATM telepítés ügyében komoly előrelépés 
történt. Tudni kell, hogy az OTP Bank eseté-
ben egy esetleges ATM telepítést több lépcsős 
döntéshozatal előzi meg. Először a bank szak-

emberei helyszíni szemlét tartanak és bankbiz-
tonsági szempontból megvizsgálják a lehetséges 
helyszíneket. Településünkön erre a szemlére 
két héttel ezelőtt került sor és pozitív bírálattal 
zárult. A Petőfi Faluházra, mint helyszínre vo-
natkozó javaslatomat elfogadták és támogatták. 
Reményeink szerint az ATM telepítésére tavasz-
szal kerülhet sor.
Az óvoda rekonstrukciós pályázattal kapcsolatban 
a munkálatok folyamatosak. A külső szigetelés 
felkerült a falakra, a belső csoportszobák készre 
festése megtörtént. Az új szárnyra várhatóan ja-
nuárban felkerül a tetőszerkezet, az ebédlőrészre 
pedig a gerendák. A nyílászárók beépítésére és az 
új rész tetőfedésére szintén januárban kerül sor.
A jelenleg ideiglenesen a faluházban lévő óvo-
dás csoportszobákban hőszigetelő burkolatot 
helyeztünk el a szőnyegek alá, így készülve a 
hidegebb hónapokra.

Szociális tűzifa programban benyújtott kérel-
mek elbírálása megtörtént. Minden jogosult 
igénylő részesül karácsony előtt 1m3 tűzifában. 
A fennmaradó rész előreláthatóan januárban 
lesz kiszállítva.
Az Önkormányzat és háttérintézményeinél in-
ternet és telefonszolgáltató váltás történt. Az új 
szerződéssel jelentős költségeket takarítunk meg. 
A telkesítés kapcsán a korábbi kiosztás módosí-
tásra került, ezáltal 51 db teljes értékű telek jött 
létre. A földhivatali átvezetés jelenleg folyamat-
ban van. Ebből kifolyólag a közművekre vonat-
kozó terveket is módosítani szükséges, melyek-
re szintén tettünk lépéseket. Az elővásárlásra 
jogosultakkal a szerződéskötés hosszas tárgya-
lásokat követően még karácsony előtt sor kerül. 

Almási Roland Márk, polgármester
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a mosolyvár Óvoda hírei óvodai hírek iskolai hírek

beszámoló a testületi ülésről
A képviselő-testület a következő rendes ülé-
sét 2019. november 24-én tartotta, melyen 
a képviselők teljes létszámban jelen voltak. 
Az első napirendben tájékoztatót hallhattak 
a Tóth Pál Általános Iskola és beszámolót a 
Kunszállási Mosolyvár Óvoda 2018/2019. év 
eredményeiről és a 2019/2020. év beindítá-
sának tapasztalatairól. Következőkben a tes-
tület módosította a 2019. évi költségvetését 
az elmúlt hónapok alatt realizálódott bevé-
teli és kiadási összegekkel. Majd áttekintet-
ték, illetve megalkották a képviselő-testület 
és szervei szervezeti és működési szabály-
zatáról szóló önkormányzati rendeletet. 
A negyedik, egyéb ügyek napirendben kü-
lönböző témákról tárgyaltak a képviselők, 
így önkormányzati lakás bérletének idejét 
hosszabbították meg, pályázatot írtak ki a 
Móra F. u. 11/a. utcai lakás bérleti jogára. 

Földmérő megbízása történt az új telkek, a 
Cines tó, a Lődomb és a kerékpárút egyes 
területének földmérési feladatainak végre-
hajtására. A testület megtárgyalta Kovács 
Imre leköszönő polgármester a jogszabály-
ban meghatározott 3 havi végkielégítésen 
felül további 3 havi végkielégítésre vonat-
kozó kérelmét, amelyet nem támogatott.  
A képviselők a Polgárőrség jelenlegi helyzete 
felöl tájékozódtak. Felvetődött, hogy a tele-
pülésen nagyon sok helyen továbbra is hiá-
nyoznak a házszámtáblák, melyet szükséges 
volna mielőbb pótolni a postai szolgáltatás, 
illetve mentő, rendőrség igénybevétele, kihí-
vása esetére.

2019. december 4-én újabb rendkívüli ülést 
tartott a testület teljes létszámmal, melynek 
négy napirendje volt. Az elsőben a polgár-
mester urat delegálták a Kiskőrös és Térsége 

Ivóvízminőségjavító Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanácsába, tagnak. A máso-
dik pontban tájékoztatót kaptak arról, hogy 
Kunszállási Lokálpatrióta Egyesület néven 
jönne létre egy egyesület, mely különböző 
támogatásokra tudna pályázatokat benyújta-
ni. A testület hozzájárult a település nevének 
használatához. A harmadik napirend az új 
telkek kialakítása kapcsán az elővásárlásra jo-
gosultakkal kötendő adás-vételi szerződések 
tartalmának áttekintéséről szólt. A negyedik 
napirend zárt ülés keretében zajlott, ugyanis 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj-
rendszer 3 fő pályázójáról döntött a testület. 
A benyújtott pályázatokat támogatta 5.000 Ft/
fő/hó összeggel, 10 hónapon keresztül.

Heródekné Szász Ágota, jegyző

karácsonyi  
mosolymanó akció
A PontVelem Okos Program SegítsVelem 
MosolyManó akciója során iskolánk a tava-
lyi évhez hasonlóan idén is gyűjtötte a hasz-
nált, de jó állapotú játékokat, hogy azokat a 
Máltai Szeretetszolgálat eljuttassa a rászoru-
ló gyermekek részére.
Gyűjtésünk eredményeként 97 darab cso-
magot vittek el iskolánkból a hátrányos hely-
zetű gyermekeknek. Reméljük, hogy ajándé-
kaink, karácsonykor mosolyt varázsolnak 
majd az arcukra!
Ezúton szeretnénk megköszönni tanulóink-
nak és a segítő szándékú szülőknek, hogy 
hozzájárultak 97 kisgyermek boldogságához!

Koncz Anita

A Kunszállási Mosolyvár Óvodában decem-
berben is színes programok gazdagították a 
gyerekek óvodai életét. A hónap első hetében 
Dóbiás Péter zenetanár és csapata ismét ellá-
togatott a gyerekekhez és velük együtt, hang-
szerekkel kísérve szólaltatták meg a Mikulás-
váró és karácsonyi dalokat. 

A Mikulás ünnepséget december 5.- én tar-
tottuk meg ideiglenes helyünkön, a faluház-
ban, ahol közösen ünnepelt mind a három 
csoport és minden gyermek egy tartalmas 
mikuláscsomaggal térhetett haza.

A Ciróka bábszínház is remek programlehe-
tőséget kínált a bérlettel rendelkező gyerme-
keknek, az előadás keretében megnézhették a 
Mikuláskuckó című interaktív előadást, ahol 
játék keretében megannyi játékos helyzeten 
keresztül színes élményekkel gazdagodhattak.

A második adventi gyertyagyújtás vasárnapján, 
december 8-án nemes feladat részese lehetett 
óvodánk: Kunszállás lakossága együtt ünne-
pelt a templomban megrendezett ünnepségen, 
melyen intézményünk a vendéglátó szerepét 
töltötte be. A vendégeket a szülők és a konyhai 
dolgozók által készített ínycsiklandó sütemé-
nyekkel kínáltuk.

A templomban egy nagyon szép karácsonyi 
betlehemes műsort adtak elő a nagycsopor-
tosaink, akiket Törteli Marianna készített fel, 
segítsége pedig Eörsiné Deák Ilona dajka volt. 
Seres Katalin és Fisher Róbert közreműködését 
köszönjük a jelmezek kölcsönzéséhez, továbbá 
a szülők kreatív ötletei és megoldásai látványos 
megjelenést biztosítottak a gyerekeknek.

December 12-én a kecskeméti Mercedes gyár-
ba látogatott el több óvodásunk az iskolások-
kal együtt, ahol a vállalat Mikulás műsorral 
várta a gyerekeket. A program szervezője és 
a programban való részvételt Ádámné Vereb 
Annamária a Tóth Pál Általános Iskola igazga-
tónője szervezte, a gyerekeket Balogné Marika 
kísérte el.

Ugyancsak a Mercedes gyárnak köszönhető-
en december 15-én vasárnap délelőtt szintén 
több óvodás, szintén az iskolásokkal együtt 
megnézheti az Aladdin című darabot.

Az óvodai közös karácsonyi ünnepséget 
december 17-én tartjuk, a csodás fenyőfát 
idősebb Provics József adományozta a Kun-
szállási Mosolyvár Óvodának és a falunak.

Fontos, hogy intézményünk december 20-
án délig tart nyitva!

Óvodánk téli nyitva tartása a következőkép-
pen alakul: 2019.12.23.- 2020. 01. 03.-ig az 
óvoda ZÁRVA tart!

Utolsó nevelési nap 2019.12. 20.!  
Nyitás 2020. 01. 06.-án!

Az óvoda minden dolgozója nevében kö-
szönöm mindazoknak, akik ebben az évben 
bármilyen formában segítették munkánkat. 
Mindannyiunk számára örömteli és meg-
nyugtató érezni a különleges és összetartó 
kunszállási közösség támogatását.

Boldog és békés Ünnepeket kívánok 
mindenkinek!

Gellért Emőke Anna, óvodavezető

„Háztól házig, szívtől szívig,  
az egyik helytől a másikig 
– a karácsony melege és 
élvezete mindannyiunkat 
közelebb hoz egymáshoz .”

Békés ünnepeket kívánnak  
az iskola dolgozói  
és tanulói!
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egyházközségi hírek

Advent elején megállunk, és előre tekintünk, 
ahogy adventi koszorúinkon is hétről-hétre 
egyre nagyobb a fény, egyre inkább köze-
lebb kerülünk Jézus Krisztus születéséhez. 
Éppen ezért életünk egy zarándokút, amely 
úton fontos tudatosítanunk a célt. Honnan 
indulunk, hova tartunk, és hova akarunk 
megérkezni. A cél számunkra ma élő keresz-
tényeknek a mennyek országa. Ide pedig úgy 
juthatunk el, hogy Krisztus arcát szemléljük. 
Megállunk, elcsendesedünk, figyeljük, hogy 
utunkon jó felé haladunk, hova jutottunk az 
elmúlt időszakban, és hova tartunk most. 
Kell-e irányt változtatnunk, vagy jó úton 
járunk, meg vannak-e az eszközeink, ame-
lyeknek segítségével végigjárhatjuk az utat. 

A gyertya fénye világít és figyelmeztet, Isten 
örök szeretettel szeret minket. Szeretete abból 
lett nyilvánvaló, hogy Egyszülött Fiát küldte 
el nekünk.

A fény azonban nemcsak jel, hanem hívogat 
is minket, mert ahol fény van, ott születik 
az élet. Aktív felkészülést kíván ennek az év-
nek is az adventje. Advent kezdetén érdemes 
megvizsgálnunk, hogy mi az, amit még ma el 
kell kezdenünk:

- saját életemben.
- családomban – családommal.
- az egyházközségben.
- a munkahelyemen,
- az iskolában.

Erre azért is van szükségünk, hogy amikor 
kopogtat szívünk ajtaján Jézus, akkor istálló 
helyet lakást, szívünk lakását tudjuk nyújtani 
és adni. Így lesz szép a karácsony Jézus Krisz-
tus születése, aki Betlehemben született, aki 
bearanyozza mindennapi életünket, tettein-
ket. Az első karácsonykor is Isten fényessé-
ge ragyogott fel. Hitünk világossága által le-
gyünk mi is tanúk az Egyházban, a világban, 
a családban a szeretet gyümölcse által. 

Így kívánok áldott Adventi időszakot,  
Békés Boldog Karácsonyt és Új esztendőt:

Dr. Juhos Imre, plébános

Útra kelünk, hogy karácsonyra megérkezzünk

Október közepén Árpád-házi Szent 
Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan a 
Karitász csoport Herceg és herceg-
nő választást szervezett, ahol kicsik 
és nagyok együtt örültünk, lelkesed-
tünk, hogy ki is lesz a kiválasztott.  
E közben süteményt lehetett vásárolni, 
fogyasztani, illetve karitász gyertyákat 
vásárolni, mely bevétele a szegényebb 
sorsban élőknek a megsegítésére fordí-
tunk. Amíg a zsűri meghozta döntését, 

addig a gyermekek és felnőttek táncház-
ban vehettek részt, ily módon is közös-
séggé formálódtunk. A hercegi serle-
get: Bakró Milán, a lovagi érmét: Cseri 
Kristóf és Krizsán Martin vehették át.  
A hercegnői serleget: Nagy-Pál Hanna, 
az udvarhölgyi érmét pedig Csontos Lil-
la és Nagy Hanna kapták.
Ily módon szeretnénk megköszönni a 
támogatóknak is a felénk nyújtott bizal-
mukat.

Herceg és hercegnőválasztás

December elején, minden gyermek 
várja, hogy Szent Miklós és a se-
gítője mit tesz a fényesre kipucolt 
csizmába. Ebben az évben sem fe-
ledkezett meg a jó gyermekekről, 
és kivételesen akkor megt hozzájuk 
mikor még fent voltak, nem álmod-
tak. Mindez azért, hogy találkozzon 
velük és kicsit elbeszélgessenek. 
Szent Miklós és angyala igaz ugyan 

hogy nem szarvasokkal és szánon 
érkezett, de az öröm és ujjongás, de 
azért a meglepődés is látható volt az 
arcokon, gyermekeknél és felnőt-
teknél egyaránt. 

Köszönet a Önkormányzati Hivatal 
vezetőségének, hogy a kisbuszt se-
gítségünkre bocsátották, hogy Szent 
Miklós és angyala eljuthatott min-
den jó szándékú családhoz.

szent miklós és angyaljárás

Összeállította: Kalkuttai Szent Teréz Karitász Csoport önkéntesei Fotó: Kovács Szabolcs és Eszik Róbert

karitász csoport hírei
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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

 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

Fontos teleFonszámok
JANUÁRI programok  
a petőfi Faluház és könyvtárban

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

FalUház

január 09. 10 Óra Faluházi játszótér, baba-mama foglalkozás 
 vezeti: Bartáné Anna kunszállási védőnő  

január 10. 10 Óra Könyvtármaci foglalkozás ovisoknak 

január 15. 14.30-17 Óráig Diatetikus és gyógytornász tanácsadás  
 időpont kérhető: Dr. Kasza Beáta 06 20/282-5322

január 17. 16 Óra Agytorna foglalkozás, rejtvénykedvelőknek 

január 18. 10 Óra Szabás-varrás foglalkozás lányoknak, asszonyoknak!  
Gyere el Te is, tanuljunk meg együtt szabni-varrni, kinőtt vagy megunt ruhá-
kat hozz magaddal, hogy praktikus kellékeket készítsünk belőlük!

január 22. 16.30 Magyar Kultúra Napja, Irodalmi kávéház 

január 23. 10 Óra Faluházi játszótér, Zene-bölcsi foglalkozás  
 vezeti: Lacziné Roszik Ildikó

január 31. 8-12 Óráig Véradás a könyvtárban

január 31. 16 Óra Könyvtár mozi Magyar Népmese: Szóló szőlő, mo-
solygó alma, csengőbarack

Február 03-tÓl 16.00-20.00 Óráig 6 alkalmas számítógépes tanfolya-
mot indítunk kezdőknek. Regisztrációs díj, nyugdíjasoknak: 2.500,-Ft, dolgo-
zóknak: 3.000,-Ft  Érd: 76/587-649

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. január 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu 
Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg  
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KÖZÉLETI  
HAVILAP  zöldjárat 

Felhívjuk a kedves lakosok figyelmét, 
hogy a zöldjárat legközelebb január 
9-én biztosít lehetőséget a háztartási 
zöldhulladék elszállítására. A biológi-
ailag lebomló zöldhulladékos zsákok 
— háztartásonként, havonta 4 db — a 
Hivatalban átvehetők.

A fenyőfagyűjtés napjai:  
január 16. és 23.

43 éve él az a szép hagyomány, hogy a 
környező községek nyugdíjasait éven-
te egy alkalommal vendégül látjuk. 
Ez mindig egy jó ebéddel és műsorral 
együtt történik. A 2019. 11. 23-án ven-
dégül láttuk Bugac Fülöpjakab és Vá-
rosföld nyugdíjasait. A köszöntő sza-
vak mindig arról szólnak, hogy soha ne 
legyen vége ennek a találkozóknak és 

a barátságnak. Polgármester úr őszin-
te üdvözlő szavai, melyek az idősek 
tiszteletéről szóltak nagyon jól estek a 
jelenlévőknek. Külön megköszönjük 
segítségét az önkormányzatnak és a 
dolgozóiknak. Egy nagyon nagy kö-
szönet és tisztelet a Kunszállási Csűr-
csavaró néptánccsoport segítségéért és 
műsoráért.

nyugdíjas klub háza tájáról

Tisztelttel a Kunszállási Aranyalkony Nyugdíjas Klub


