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TiszTelT lakosság!

ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az Ön-
kormányzat aláírta a feladatellátási szerző-
dést a Félegyházi egészségügyi Nonprofit 
kft-vel. ennek megfelelően a háziorvosi 
ügyeleti ellátást kiskunfélegyházán a ko-
rond utcán a megújult egészségközpont-
ban van lehetőség igénybe venni.

korszerű eszközökkel, megfelelő körül-
mények között történik az ellátás hétköz-
nap (hétfőtől péntekig) 17 órától másnap 
reggel 08 óráig, hétvégén szombaton reg-
gel 08 órától hétfő reggel 08 óráig, mun-
kaszüneti napokon és ünnepnapokon 
reggel 08 órától másnap reggel 08 óráig. 
Telefon: (+36 76) 403-104

Almási Roland Márk polgármester

-egyik legnagyobb horderejű projekt to-
vábbra is az óvoda rekonstrukció. a tavaly 
elkezdődött beruházás sajnos nem tud az 
eredeti ütemezésében megvalósulni a kez-
deti módosítások,nehézségek miatt, ezért 
szerződésmódosításra kényszerültünk 
a határidő kitolódása miatt. a befejezés 
várható időpontja április 30. Január végé-
re elkészül az új épület héjazata, felkerül a 
tető az új étkezőre, a nyílászárók is helyük-
re kerülnek és a belső építési és burkolási 
munkálatok tovább folytatódnak.

- a hivatal energetikai pályázat kapcsán 
a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, 
győztest hirdettünk és megkötöttük 
a kivitelezésre vonatkozó szerződést. 
két helyi alvállalkozó is be lett vonva a 
munkálatokba. a pályázat keretében a 
Polgármesterei Hivatal külső szigetelést 
és új nyílászárókat kap , illetve megújul 
az épület fűtésrendszere is. a kivitelezés 
februárban kezdődik és befejezése június 
végére várható.

-a főutca megújítását célzó beruházással 
kapcsolatban a parkoló szigetek engedé-
lyezése még mindig nem fejeződött be, 
ennek hiányában nem tudjuk indítani 
a közbeszerzést. ettől függetlenül úgy 
gondolom, hogy ennek a beruházásnak 
is még az idei évben meg kell valósulnia.

- a sikeres temető rehabilitációs pályázat 
keretében lehetőségünk nyílik összesen 
nyolc darab napelemmel felszerelt világí-
tótest beszerzésére. Bízunk benne, hogy 
ezek a fényforrások temető különböző 
pontjain elhelyezve jelentősen javítják 
majd a lakosok biztonságérzetét és segí-
tik a tájékozódást.

- a belterületi járdák megújítására elnyert 
pályázati összegből pedig a rosszabb ál-
lapotú járdaszakaszok felújítására lesz 
lehetőségünk..

 ennek az öt beruházásnak terveink sze-
rint az idei évben meg kell valósulnia és 
átadásra kell kerülnie.

- az autópálya lehajtóval kapcsolatban 
is történt előrelépés. Tudni kell, hogy a 
koncessziós jog tulajdonosa az aka zrt, 
ennél fogva ebben a témában semmilyen 
érdemi döntés nélkülük nem születhet 
meg. Hosszas egyeztetés után decem-
berben sikerült tárgyalóasztalhoz ülni az 
aka zrt. vezérigazgatójával. Örömömre 
szolgált, hogy sikerült megtalálni a közös 
nevezőt, meghatározni jövőbeni együtt-
működésünk sarokpontjait. Részükről 
a tervezett lehajtóval kapcsolatban a 
korábbi passzív magatartás megváltoz-
ni látszik, akadályt elé nem gördítenek. 
Most a tervezés közbeszerzésének elő-
készítése zajlik. Év végére szeretném, ha 
a tervezés és engedélyeztetés a végéhez 
közeledne. ezek nem látványos lépések, 
de egy ilyen összetett ügyben ezek fon-
tos momentumok és nagy körültekintést 
igényelnek.

- előkészítés alatt áll - reményeink szerint 
a jövő évben megépülő- bölcsőde is. erre 
a célra várható pályázati kiírás, szeret-
nénk megfelelően felkészülni rá. Tudni 
kell, hogy a korábban tervben lévő volt 
Takarék épület megvásárlását elvetettük. 
a cél most már egy teljesen új bölcsőde 
létrehozása. Jelenleg két lehetséges hely-
színt mérlegelünk, a tervek készülnek. 
Bizakodóak vagyunk.

- az új telkesítéssel kapcsolatban a köz-
művekre vonatkozó tárgyalásokon túl 
vagyunk, tudunk költségekkel kalkulál-
ni, hozzávetőleg 35-40 millió Forintra 
lenne szükség. Jelenleg ennek az összeg-
nek az előteremtése az egyik legfőbb cél.

- Nyílt titok, hogy az ivóvízzel régóta 
problémák vannak. ez ügyben a Bácsvíz 
szakembereivel történtek egyeztetések. 

ismertették a problémát és megoldási ja-
vaslatokat tettek. két lehetőség körvona-
lazódik az ivóvizet érintően. szeretném, 
ha ez a kérdés az idén megoldódna, de 
azt tudni kell, hogy az előbbiekhez ha-
sonlóan ez is komoly invesztíciót igé-
nyel. azonban ez egy olyan alapvető, 
mindenkit érintő probléma, ami mellett 
nem lehet elmenni.

ezek a fentebb ismertetett hangsúlypon-
tok, amelyek meghatározzák számomra 
az idei év fő irányvonalát. azonban több 
olyan kisebb horderejű kérdés is van, 
melyben szeretnék előrébb lépni. ezek 
menetéről idő közben folyamatosan tájé-
koztatjuk majd Önöket. 

Almási Roland Márk polgármester

az előttünk álló évről…
eseménydús évet hagytunk magunk mögött, de az előttünk álló 
időszak is igen  mozgalmasnak  ígérkezik. ezúton szeretném in-
formálni a tisztelt lakosságot az előttünk álló időszak leghangsú-
lyosabb feladatairól.



beszámoló a testületi ülésről
a képviselő-testület a rendes ülését 2019. 
december 16-án tartotta, melyen a képvi-
selők ismét teljes létszámban jelen voltak. 
első napirendként a 2020. 
évre szóló köztisztviselői illet-
ményalapot határozta meg  a 
testület 46.380 Ft összegben.  
a második napirendben a 
2020. évi igazgatási szünet idő-
pontját fogadták el, mely sze-
rint a Hivatalban 2020. július 
20. – 24., augusztus 24. – 29. 
és december 28. – 31. között az 
ügyfélfogadás szünetel. a kép-
viselő-testület a Polgármester előterjesztése 
alapján a születési támogatás összegét 2020. 
január 1-től egyszeri alkalommal, gyerme-
kenként 30.000 Ft-ban állapította meg. a 
negyedik napirendben a testület elfogadta 
a 2020. évre szóló munkatervét. az önkor-
mányzatnál belső ellenőri feladatok ellátá-
sával alács gyulánét bízták meg, továbbá 
jóváhagyták a 2020. évre szóló belső ellenőri 
tervet. a hetedik napirend a 2020. évi közbe-
szerzési terv elfogadásáról szólt, míg a nyol-
cadikban a képviselő-testület által 2019. jú-

lius 29. és december 15. között elfogadott és 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló tájékoztatót ismerhették meg. 

a kilencedik napirendben a Félegyházi 
egészségügyi Nonprofit kft. által készített 
költségkalkuláció alapján a központi házior-
vosi ügyelet működéséhez szükséges 2020. 
évre szóló önkormányzati hozzájárulás mér-
tékéről döntött a testület, mely 2.780.928 Ft. 
Így a továbbiakban is kiskunfélegyháza fo-
gadja a kunszállási betegeket. 

az önkormányzatnál a Bács-kiskun Megyei 
kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi 
Főosztálya a 2019. évi hatósági ellenőrzési 

tervének megfelelően hatósági ellenőrzést 
végzett. annak keretében vizsgálta a tanya-
gondnoki szolgáltatást, a házi segítségnyúj-

tást és szociális étkeztetést, és 
a feltárt apróbb hibák javítását 
írták elő. az egyéb ügyek na-
pirendben a Homokhátsági 
Regionális Hulladékgazdálko-
dási Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanács tagjainak, 
Felügyelőbizottsági tagjának 
a valamint a Társulási Tanács 
helyettes tagjának delegálásról 
döntött a testület. az új telkek 

kialakításával összefüggésben az elővásárlás-
ra jogosultak tekintetében a korábban meg-
hozott határozatok pontosításra kerültek. a 
Móra F. u. 11/a. önkormányzati lakás bérleti 
jogát a pályázati kiírás szerint a nagyobb ösz-
szeget felajánló részére biztosította a testület. 
szó esett a továbbiakban a Polgármesteri 
Hivatal energetikai felújításának közbeszer-
zéséről, önkormányzati szinten informatika 
karbantartási szerződésről.

Heródekné Szász Ágota, jegyző 

Kunszállási GyermeKeKért AlApítvány

a kunszállási gyermekekért 
alapítvány

pályázati FelHÍvása
a kunszállási gyermekekért alapítvány kuratóriuma nyílt pályázatot hir-
det a község Tóth Pál általános iskolájában végzett, helybeli és jelenleg 
gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola nappali tagozatos 9-12. 
évfolyamán tanulók számára, ösztöndíj elnyerése céljából. iskolatípuson-
ként egy-egy nyertes pályázó a jelen tanév második félévében 4000-4000 
Ft/hó ösztöndíjban részesül. Pályázni legalább 4.00 tanulmányi ered-
ménnyel lehet. a pályázó írásbeli kérelmében közölje adóazonosítóját, 
személyi igazolványának számát, és mellékelje a 2019/20. tanév első félévi 
tanulmányi eredményét igazoló, hitelesített másolatot!

az alapítvány kuratóriuma lehetőségét biztosít ösztöndíj elnyerésére jelen 
tanévben is bármely egyetemi vagy főiskolai kar nappali tagozatos hall-
gatója részére. egy-egy nyertes pályázó a jelen tanév második félévében 
6000-6000 Ft/hó ösztöndíjban részesül. Pályázni a leckekönyvbe jegyzett 
tanulmányi eredménnyel lehet, amely legalább „jó” rendűnek felel meg. 
a pályázó írásbeli kérelmében közölje adóazonosítóját, személyi igazol-
ványának számát, amennyiben van bankszámlája számát és az ezt veze-
tő pénzintézet nevét. Csatolja a leckekönyvbe jegyzett félévi tanulmányi 
eredményéről készült hitelesített fénymásolatot!

Nem pályázhatnak azok, akik 2019-ben részesültek ösztöndíjban.

az elbírálásról minden pályázó értesítést kap.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2020. február 14.
Címzett: kunszállási gyermekekért alapítvány kuratóriuma

6115 kunszállás, kossuth u. 12.

a mercedes-benz kft. 
jótékonysági programja

a kunszállási gyermekekért alapítvány segítségé-
vel a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary kft. 
ismét támogatta a kunszállási gyerekeket és csalá-
dokat. karácsony közeledtével meghívást kaptak az 
óvodások és iskolások a kecskeméti katona József 
színház aladdin és a csodalámpa című előadásá-
ra. az óvodások Balogné Marika kíséretében de-
cember 15-én tekintették meg az előadást. a nagy 
izgalom és készülődés után hatalmas, színházi 
élménnyel gazdagodtak a kicsik. a vállalat biztosí-
totta a belépőjegyeket a gyerekek részére.

Összesen 14 iskolás és óvodás vehetett részt a gyár 
karácsonyi ünnepségén, ahová december 12-én vár-
ták őket. Mindenki kapott meglepetés ajándékot, 
finom uzsonnát fogyaszthattak és játékokkal is ked-
veskedtek vendéglátóink. kipróbálhatták a Merce-
des autók 3 modelljét. a gyerekek öröme, mosolya, 
meghatottsága mindenki szívét megmelengette.

a dolgozók által felajánlott ajándékok egy részét ki-
szállították alapítványunk székhelyére, amelyek még 
karácsony előtt kiosztásra kerültek. köszönjük a cég 
vezetőségének és minden dolgozójának a karácsonyi 
meglepetéseket, támogató adományaikat!

az utaztatásban kunszállás község Önkormányza-
ta nyújtott segítséget. köszönjük!

Ádámné Vereb Annamária, kuratóriumi elnök
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az adventi időszakban mindannyian nagy várakozással tekin-
tettünk legszebb ünnepünk, a karácsony elé, melyet óvodánkban 
ünnepséggel köszöntöttünk. az ünnepi készülődésből mindenki 
kivette a részét, az óvónők és a dajka nénik mindannyian hozzájá-
rultak ahhoz, hogy közösségünk ragyogó és meghitt ünnepséggel 
gazdagodjon, melynek fényét a gyönyörű, hatalmas karácsonyfa is 
emelte. a fa alá ajándékok is kerültek az szMk angyalkáinak kö-
szönhetően, akik segítségét ezúton is szeretném megköszönni. 
az otthon töltött ünnepi időszakot követően január 6-án a kecske-
méti Ciróka bábszínház Pettson és Findusz című előadását tekint-
hették meg a bérlettel rendelkező óvodásaink. az igényes és szóra-
koztató előadást hatalmas tapssal jutalmazták a gyerekek.
az óvoda részére trambulint vásároltunk, ami sok vidám pillana-
tot szerez majd a gyerekeknek, melyhez az szMk biztosította az 
anyagi fedezetet.
Február 8-án 19 órakor ismét alapítványi bál lesz, mely alkalomból 
műsorral készülnek nagycsoportosaink.  

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk a február 21-én, 15 
órakor tartandó farsangi ünnepséggel egybekötött nyílt napunkra. 
Bízom benne, hogy az eseményen betekintést nyernek az óvoda szí-
nes életébe, miközben finom falatokat kínálunk és vidám műsorr-
ral szórakoztatjuk az ellátogatókat.

Gellért Emőke Anna óvodavezető

a mosolyvár óvoda hírei
isKolAi híreKóvodAi híreK

kiváló eredményeket értek el  
a kunszállási birkózók 2019-ben is.

sport

komplex tehetséggondozás 
a kunszállási iskolában – 

nyertes pályázat
az emberi erőforrások Minisztériuma „a tehetségse-
gítés feltételrendszerének javítását célzó hazai progra-
mok támogatása” címmel pályázatot hirdetett, amely-
nek keretében iskolánk sikeres pályázatot nyújtott be. 
az ntp-tFj-19-0073 számú pályázaton 500000 Ft 
támogatást nyertünk el a tehetséggondozás tárgyi esz-
közeinek fejlesztésére.

Tehetséggondozó programunkkal segítjük a tanulók ké-
pességeinek kibontakoztatását, környezetvédelmi szem-
léletük formálását, az egészséges életmód és környezet 
iránti igény kialakulását. ezt segíti tehetséggondozó szak-
kör, kiscsoportos foglalkozás, zöld jeles napok program-
jai, egészségnapi programok, a versenyfelkészítés. a be-
szerzendő eszközök támogatják az önálló ismeretszerzést, 
a problémaközpontú, kutatásalapú tanulással az önálló 
tanulást, a szemléletformálást, a közösségfejlesztést.

a kiskunfélegyházi Birkózó se jelenleg szü-
netelteti az edzéseket a Faluházban az ismert 
körülmények miatt, de attól a településen és 
a környéken élő fiatal sportolóik és szüleik 
vállalva az áldozatot, továbbra is látogatják 
az edzéseket. az egyesület rendkívül sikeres 
évet zárt és ebből a kunszállásiak alaposan 
kivették a részüket. a fiú és lány diák csa-
patbajnokságokon a kBse gyűjtötte a leg-
több pontot országos szinten. egyénileg 
kiemelkedett kiss Henrietta azzal, hogy a 
diákolimpián is és az országos bajnokságon 
is aranyérmes lett, de számos egyéb verse-
nyen győzött, sokszor fiúk ellen is. a kiss 
családban a másik lány, Viktória is remek 
eredményeket ért el a diákolimpián szerzett 
bronzával, valamint azzal, hogy a fővárosi 

esMTk-t kölcsönjátékosként utánpótlás 
csapatbajnoki aranyéremhez segítette. sza-
bó szonja és Tapodi Rebeka szintén felállha-
tott a bajnoki dobogó harmadik fokára. 

Természetesen a fiúk is kiválóan szerepeltek 
a kisebb és a nagyobb versenyeken. szécsé-
nyi kornél kötött és szabadfogásban is meg-
nyert minden területi bajnokságot, valamint 
az országos döntőn is tudott bronzérmet 
szerezni. Víg Noel Területi bajnok lett sza-
badfogásban és további két ezüstöt is nyert, 
ezeken a versenyeken Nagy Máté is tudott 
egy bronzérmet szerezni tavaly. a legfiata-
labb versenyző, Nagy Hunor hét évesen már 
számos díjjal büszkélkedhet.

Szabó József edző

A Kunszállási  
Gyermekekért Alapítvány

Jöjjön el családjával,  
hívja barátait, ismerőseit is!

Farsangi  
mulatságot rendez

2020. február 8-án, 19 órai kezdettel
a Petőfi Faluházban.

A műsorbAn Az isKolA tAnulói és  
Az óvodásoK szerepelneK.

Belépőjegy: 3500 Ft,  

Támogatói jegy: 1000 Ft.
Jegyek január 28-ától  

vásárolhatók az iskolában.

rendezők

Nyereménytárgyak felajánlását  
szívesen fogadjuk.

Hangulatfelelős: Vecsernyés Róbert
Fotósarok  ◉  Tombolasorsolás

Menü:
marhapörkölt vagy sültes tál, sütemény, kávé.

Szeretettel várjuk,  
érezze jól magát!
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tisztelt lakosság!

az FBH-NP Nonprofit kFT tájékoztatja a Tisztelt 
lakosságot a 2020. április hónapig a biológiailag 
lebomló hulladék, elkülönítetten gyűjtött csoma-
golási hulladék gyűjtési rendjéről valamint lom 
hulladék elszállításának módjáról és a kommunális 
hulladék elszállításáról. 

 Az alábbiakban adjuk közre a szolgáltató általános tájékoztatóját!

Hulladékgyűjtés rendje – kunszállás -2020.

ezúton értesítjük Önöket, hogy az iskola 
mellett található szelektív hulladéklerakó 
sziget megszüntetésre került. eredeti cél-
ját tekintve a külterületi lakosok szelektív 
hulladékának elhelyezésére szolgált volna, 
azonban a nem rendeltetésszerű haszná-
lat miatt a szolgáltatóval való egyeztetést 
követően a megszüntetés mellett döntöt-
tünk.  az üveggyűjtő konténer megszün-

tetésére nincs mód, így azt a „TeJHáz” 
mellett ( József attila és a Táncsics utca 
kereszteződés) került elhelyezésre. 

a belterületi lakosok számára a szelektív 
hulladék elhelyezésére a sárga fedelű ku-
kák szolgálnak, emellett - amennyiben 
szükséges -  a Hivatalban biológiailag le-
bomló szelektív gyűjtőzsákok átvételére 
is van lehetőség.

a külterületi lakosok számára a zöld 
színű kommunális hulladék gyűjtésére 
szolgáló zsák mellé szelektív zsák igé-
nyelhető, mely ingyenes. elszállítása 
kéthetente – a sárgafedelű kukák üríté-
sével egy időben történik.

kérjük a fentiek szíves tudomásulvételét! 
gondolkodjuk és cselekedjünk környe-
zettudatosan! 

biológiailag lebomló  
Hulladékgyűjtés  

(zöldjárat naptár): 

elkülönÍtetten gyűjtött csomagolási 
Hulladék szállÍtása (sárga feledeles edény)

február március április

6 5 2; 30

a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingat-
lanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező 
minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása tör-
ténik az FBH-NP Nonprofit kft. által díjmentesen biz-
tosított biológiailag lebomló zsákban, illetve az ágnye-
sedéket max. 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben 
összekötve a zsák mellé helyezze ki oly módon, hogy a 
közterületen a begyűjtést végző gépjármű meg tudja kö-
zelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. amennyiben a 
biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában he-
lyezik ki, vagy ha a kommunális hulladékkal keveredik, 
akkor a gyűjtőjárattal nem áll módunkban elszállítani.

a biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposz-
tálás után hasznosításra kerülnek. az elkészült kom-
posztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladékle-
rakókban (Vaskút, kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.

a begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cse-
rezsákot biztosítanak, amennyi kihelyezésre került. 
szükség esetén további zsák (legfeljebb havonta 4 db) 
az Önhöz legközelebb eső ügyfélszolgáltaton vagy ügy-
félkapcsolati ponton igényelhető.

az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (sárga fedeles 
edényből) elszállítása páros heteken, csütörtöki napon történik.
a csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzetben elhe-
lyezhető hulladékok:

•	papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hul-
lámpapír, csomagolópapír, kartondoboz lapítva, kiöblített italos 
kartondobozok kupak nélkül.

•	műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PeT pa-
lack, PP, HDPe jelzésű flakonok, pl: tejfölös, samponos, ásvány-
vizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási 
fém, italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)
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Ügyfélszolgálati helyek, ügyfélkapcsolati pontok, 
hulladékudvar nyitva tartása, elérhetőségek: 

kommunális Hulladék gyűjtés

a kommunális hulladék begyűjtésének napja 
továbbra is csütörtök. 

amennyiben háztartásában nagy mennyiségben keletke-
zett kommunális hulladék, úgy többlethulladék elszállí-
tására alkalmas zsákot biztosítunk díj ellenében ügyfél-
szolgálatunkon vagy ügyfélkapcsolati pontjaink egyikén, 
továbbá az önkormányzati hivatalban.

HázHoz menő lomtalanÍtás
a lomtalanítást évente 2 alkalommal / ingatlan díjmentesen tudja igény-
be venni az az ingatlantulajdonos, aki minden negyedévben megkapja 
hulladékszállításra vonatkozó számláját, valamint hátralékkal nem ren-
delkezik. lomtalanítás keretében a háztartásban keletkezett lom (feles-
legessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok, egyéb kisebb méretű 
tárgyak, anyagok zsákolva vagy kötegelve) kerül elszállításra.

lomtalanítási igényét a  
+36-/20 246-3223 telefonszámon tudja jelezni. 

Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.  ■  Telefonszám: 06-79/524-821  ■  e-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

ügyFélkapcsolati  
pontok Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Kiskunfélegyháza,
Petőfi tér 8.

09:00-12:00 és 
12:30-14:30

08:00-12:00 és 
13:00-17:00 - - 08:00-13:00

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat
Kiskunfélegyháza
Csongrádi út 2173/12 hrsz. - 08:00 – 12:00 12:00 – 18:00 08:00 – 12:00 12:00 – 18:00 08:00 – 12:00

Hulladékudvar

Februári proGrAmoK  
A petőFi FAluház és KönyvtárbAn
február 03-tól 16.00-20.00 óráig  
6 alkalmas számÍtógépes 
tanFolyamot indÍtunk 
kezdőknek.  
Regisztrációs díj, nyugdíjasoknak: 2.500,-Ft,  
dolgozóknak: 3.000,-Ft Érd: 76/587-649

február 06. 10 óra  
FaluHázi játszótér, 
gyermekkori Fogápolás 
vezeti: Dr. Czabán edit Fogorvos   

február 07. 16.00 óra  
kvÍz játék gyerekeknek

február 08. 19.00 óra  
kunszállási gyermekekért 
alapÍtványi bál  
Belépőjegy: 3.500,-Ft Támogatói jegy: 1.000,-Ft  
Menü: Marhapörkölt vagy sültes tál  

február 14. 10.00 óra  
meseműHely, kreatÍv 
Foglalkozás ovisoknak, 
Farsangra Hangolódva

február 14. 16.00 óra  
„süssünk-süssünk valamit” 
Farsangi fánksütés gyerekekkel

február 15. 10.00 óra  
varrás kicsiknek és nagyoknak, 
gyere hozd el anyud és a nagyid is! 
Hasznosítsuk újra a megunt ruháidat, hogy 
praktikus kellékeket készítsünk belőlük!

február 20. 10.00 óra  
FaluHázi játszótér, zene-bölcsi 
foglalkozást vezeti: lacziné Roszik ildikó

február 21. 16.00 óra  
X-boX party 

február 28. 16.00 óra  
könyvtár mozi: narnia krónikái

február 29.  
egynapos kirándulás 
budapestre vonattal a 
tropicariumba, Campona bevásárló 
és szórakoztató központba, melynek a 
célja a Cápák és más egzotikus állatok és 
növények megtekintése.  
részvételi díjak: felnőtt: 4.700,- Diák: 4.200,- 
gyerek 6 év alatt: 2.100,-

Tájékoztatjuk a lakosokat, hogy február hónapban a Faluházban 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
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eGyházi híreK

Új esztendőben, új szívekkel, dicsérjük Jé-
zust énekekkel – hangzott fel az ének szerte 
a világon minden templomban, ahogy a mi 
ajkunkról is. Új szívvel, új lélekkel mentünk 
a templomba az újév első óráiban. Hiszen 
az ó év utolsó óráiban is ott voltunk, amely 
egyben karácsony nyolcadának utolsó nap-
ja, s szűz Mária istenanyaságát ünnepeljük. 
gyorsan zajlottak az események, mert az ó 
évet búcsúztattuk, s egy újat kezdtünk, s pár 
nap múlva eltelik karácsony ünnepköre, mert 
Vízkereszttel megkezdődik a farsang ideje. 

Fogadalmakat tettünk, hogy miben szeret-
nénk megváltozni, kit szeretnénk még job-
ban szeretni, milyen célokat akarunk elérni, 
és mi keresztények mindezt istennek a te-
nyerébe helyezzük. De mielőtt ezt megtettük 
volna jól átgondoltuk, hasonló képen, mint 

Mária is tette, amikor elgondolkodott szívé-
be vésve a pásztorok szavait. azon egyszerű 
emberek szavain, akik nyilvánosan véle-
ményt, de még csak beszélni sem beszélhet-
tek. Mint, ahogy nekem is valakik mond-
ták, „olyan képzett széleskörű látása van”. 
ami talán igaz is lehet, de vannak dolgok 
melyeket én sem tudok, amiben az egyszerű 
embertársaim segítségére van szükségem, 
van amikor a véleményük alapján cseleke-
dem, mert jobb.

Megpróbálunk mi is Mária lelkületével 
élni, amikor ugyanazt tesszük, amit ő tett a 
betlehemi barlangban, a pásztorok hódola-
tánál, Názáretben, az angyal üdvözleténél: 
befogadta, szívébe fogadta. a mi szavainkat 
is szívébe vési, szívébe véste, ahogy mi is 
olykor el-elgondolkodunk mások szavain. 

szoktuk mondani: ismétlés a tudás anyja, 
a körben minden megismétlődik. az út-
nak azonban vannak olyan állomásai is, 
amelyek korábban még soha nem voltak, és 
olyan pillanatok is vannak benne, amelyek 
visszahozhatatlanok maradnak, és mind-
örökre elmúlnak. 

Ha egy útként tekintünk az életünkre, akkor 
inkább egy cél lebegjen a szemünk előtt, akár 
egy végérvényes cél is. engedjük, hogy min-
denben, amit csak teszünk, az isten tekint-
sen ránk, akkor sok jelentéktelennek tűnő 
pillanat majd értelmessé, érthetővé fog válni, 
és értékes változást fog hozni. 

Így kívánok áldott Új esztendőt, jó egészsé-
get, sok-sok örömet isten kegyelméből. 

Dr. Juhos Imre, plébános

Új esztendőben, új szívekkel

kalkuttai szent teréz 
karitász csoport hírei

egy csodálatos nap!  
szociális karácsony 2019. december 18.

KAritász csoport hírei

Felejthetetlen napot töltöttünk el 
együtt a kunszállási és fülöpjaka-
bi gondozottjainkkal, idősekkel és 
gyerekekkel. Helyszín a kármelhe-
gyi Boldogasszony Római katolikus 
templom és a közösségi ház volt, 
amit ezúton köszönünk Dr. Juhos 
imre plébánosnak.

az iskolás gyerekek előadásában a 
Nagypapa karácsonyi meséjét tekint-
hettük meg. a darabot írta és rendez-
te, valamint Nagyapa szerepét ját-
szotta szűts Tamás szobrászművész, 
a Máltai szeretetszolgálat kunszállási 
összekötője.

az ünnepséget követően a Petőfi Fa-
luházban ünnepi hangulatban elfo-
gyasztottuk az ebédet, melyet eszik 
Róbert készített nekünk. szeretnénk 
köszönetet mondani segítőinknek: 
almási Roland Polgármester úrnak,

Dr. Czabán edit Főorvos asszonynak, 
a kunszállási és Fülöpjakabi kalkut-
tai szent Teréz karitász Csoportnak 
és a kiskunfélegyházi Máltai szere-
tetszolgálat lelkes Tagjainak.

szívből köszönjük támogatóink 
önzetlen segítségét is!

Szijártó Etelka, Nagy-Pál Tímea, Nagy József 

ezúton szeretnénk tájékoztatni, december havi 
tevékenységünkről, munkánkról

• Hideg élelmiszer csomag: 50 csomagot osztottunk ki, 
darabonként kb. 8 kg  
összesen: 400 kg

• Vegyes ruha: 400 kg kiskunfélegyházi Máltai szeretet 
szolgálattal kiosztásra került

• Ételosztás: 15 doboz, házilag készített felajánlott 
sütemény, húsleves, gulyás leves, töltött káposzta, 
hurka csomag 
összesen: 18 csomag (sütivel együtt)

• Fenyőfa: 3 db fenyőfát sikerült karácsonyig rászoruló 
családoknak eljuttatni

• angyalbatyu: 11 db társasjátékot, 1 zsák plüss figurát, 
2 db cipős doboz játékot juttattunk el a Petőfiszállási 
karitász csoportnak. 

• 16 doboz játékot továbbítottunk a kecskeméti kórház 
gyermekosztályára.

• Tárgyi adományok: serpenyők, tepsik, pataki tál, 
tányér, teás pohár, kanál készletek, bögrék,  
kiosztásra kerültek.

• Herceg és Hercegnő választás
• szent Miklós járás angyallal
• Beteg látogatás
• szociális karácsony támogatás
• krízis helyzetbe került család segítése
• Rászoruló emberek rezsi költségéhez való hozzájárulás

Összeállította, Dr. Juhos Imre Plébános úr megbízásából:  
Eszik Róbert és Szijártó Etelka
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néhány gondolat  
az adventi hétvégékről…
a decemberi –immár hagyományosnak mondható - adventi vasár-
napok rendhagyó módon, a korábbi évektől eltérően, a templomban 
kerültek megrendezésre. a helyszínváltozás –melyet  részben a jelen-
leg óvodaként használt faluház indokolt - lehetőséget teremtett, hogy 
a karácsonyt megelőző várakozást még meghittebb közegben éljük 
meg közösen hétvégéről hétvégére. Hála és köszönet dr. Juhos imre 
atyának, hogy mindezt lehetővé tette számunkra.

első vasárnap a aranyalkony Nyugdíjasklub, második vasárnap a 
Mosolyvár Óvoda és a Petőfi Faluház, harmadik vasárnap Csűrcsa-
varó Néptánc csoport, negyedik vasárnap pedig az Önkormányzat 
szervezésében a Bugaci gitár együttes műsorát nézhettük meg. Ter-
mészetesen egyik alkalommal sem maradhatott el vendéglátás sem, 
a házigazdák forralt borral, meleg teával és süteményekkel kínálták a 
jelenlévőket. külön elismerés illeti a hétvégék szereplőit, akik igazán 
színvonalas műsorokkal készültek. Nagy öröm volt számomra, hogy 
ilyen sokan részesei voltunk az adventi várakozásnak, meghallották a 
hívó szót. Megható élmény volt mindezt átélni.

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

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

 közérdekű és segélyHÍvók 
Tűzoltóság ...........................................112,  06 76 461 605 
Rendőrség ...........................................112,  06 76 484 684 
körzeti mb. Németh Máté ....................... 06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség ............................. 06 20 9790 790 
Csányi györgy falugazdász ..................... 06 30 288 1880 

 oktatás művelődés 
Tóth Pál általános iskola  ........................06 76 587 635 
Mosolyvár Óvoda .....................................06 76 587 650 
könyvtár, Faluház ....................................06 76 587 649 

  egészségügy  
orvosi rendelő ..........................................06 76 580 500 
Dr. kasza Beáta háziorvos  ....................06 20 282 5322 

www.fut-kamed.hu
Dr. Czabán edit fogszakorvos  ..............06 30 418 2833 
Bartáné Péter-szabó anna védőnő .......06 70 337 1089 
gyógyszertár .............................................06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat-eszik Róbert ...06 70 339 2235 
Betegszállítás-Nagy József .....................06 20 226 0583 
Mentők kiskunfélegyháza ........................................ 104 
orvosi ügyelet kiskunfélegyháza ...........06 76 403 104 

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

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

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

könnycsepp Temetkezési kft.  ..............06 70 581 9158 
3lan internet .............................................06 76 580 580 
Posta  .........................................................06 76 587 600 

busz forgalmi iroda (dakk zrt) 
kiskunfélegyháza  ....................................06 76 462 350 
kecskemét  ................................................06 76 321 777 
MáV kiskunfélegyháza  ..........................06 76 461 460

Fontos teleFonszámok

kunszállási Hírek  

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

kÖzÉleTi  
HaVilaP  

Hirdetések

anyakönyvi HÍrek!
Rendhagyó módon szeretnénk beszámolni a 2019-es anyakönyvi esemé-
nyekről (születés, házasság, haláleset). 
kunszálláson 2019-ben 13 házasságkötés történt. 

1. Polyák Róbert és Polyák Róbertné (2019. 03.22.)
2. Tóth Ákos és Tóth Rozália (2019. 05. 04.)
3. Zsámboki Sándor és Zsámboki-Pethes Tímea (2019. 07. 03.)
4. Tóth Gergő és Deák Ivett (2019. 08. 10.)
5. Csík Lázár és Körmendi Margit (2019. 08. 10.)
6. Pöszmet Tamás és Nadrai Judit (2019. 08.24.)
7. Kiovszky László és Kiovszky Lászlóné (2019. 08. 24.)
8. Murányi-Kovács Róbert és Murányi Kovács Anita (2019. 09. 06.)
9. Kertész- Farkas Vince és Kertész-Farkas Vincéné (2019. 09. 26.)
10. Varga Zoltán és Varga-Somogyi Ibolya (2019. 10. 25.)
11. Varga Tibor és Varga-Nagy Barbara (2019. 11. 23.)
12. Eszik Zsolt és Eszik-Varga Ildikó (2019.11.23.)
13. Koncz József és Koncz Mária (2019. 12. 06.)

születés a településünkön nem történt, azonban a nyilvántartásunk szerint 
2017-ben 12 újszülött lett kunszállási lakos. 

1. Martus Lotti (Simonsberger Szilvia) 
2. Réczi Marcell (Szabó Edina)
3. Tóth Lia (Kürti Krisztina)
4. Agárdi Mónika (Gáspár Mónika)
5. Kertész Imre (Szentpéteri Nikolett) 
6. Gulyás Péter Hunor (Szabó Tímea) 

7. Cseh Villő (Retkes Veronika) 
8. Horváth Hella Angyalka (Lázár Kitti) 
9. Balla Anna (Polner Judit) 
10. Rab Enikő Katalin  

(Eszes Katalin Viktória) 
11. Tábi Olivér (Tálas Patrícia) 
12. Tóth Adél (Kertész Anett) 

kunszálláson 7 halálesetet kellett anyakönyvezni, mindösszesen a kunszál-
lási lakosok közül az év folyamán 19 elhunytról értesítették Hivatalunkat.

GYÁSZHÍR - KÖSZÖneT
Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet a rokonoknak, szom-
szédoknak, ismerősöknek és 
mindazoknak, akik testvérünk 
Fricska józsef temetésén meg-
jelentek, sírjára koszorút, virá-
got helyeztek, fájdalmunkban 
velünk együtt éreztek.

A gyászoló család

az őszintén együtt érző embe-
reknek köszönjük, hogy szere-
tett férjem, édesapánk, nagy-
apánk buki istván temetésén 
megjelentek, köszönjük a sok 
szép virágot.

A gyászoló család

1. Bakró Istvánné       
2. Borsos Árpád 

László 
3. Daamen Cornelis      
4. Farkas Imre Ferenc   
5. Farkas Mihály 
6. Fekete Sándor 

József 
7. Fricska József     
8. Gondi Zoltán
9. Juhász László István 
10. Kiss Balázsné

11. Lovas József 
12. Lövei Imre
13. Orosz Zoltán
14. Pajor Jánosné
15. Piti Zoltán
16. Provics Andrásné 
17. Szabó Lajos
18. Takács László
19. Tóth Ferencné
20. Tóth Sándor Nándor   
21. Vágó Péter Pál

Seres Katalin anyakönyvvezető


