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INGYENES

megjelenik
800 példányban

A Magyar Falu Program keretében megvalósuló fejlesztések

Temetőkerítés
A korábbi elöregedett, rossz állapotú drótkerítés
és kapu elbontásra került, helyette beton- és kovácsoltvas elemekből álló, a helyszínhez méltó, esztétikus kerítés épül a frontrészen. A további három
oldalon a drótkerítés cseréjére kerül sor a közeljövőben. Mindenszentek ünnepére elkészült a temető kerítés frontrészének második kapubejáróig
tartó szakasza. A kivitelezést az önkormányzat dolgozói és helyi mesterek végzik nagy odafigyeléssel.
Ünnepek után folytatjuk a munkálatokat.

Útfelújítás
Gőzerővel folynak az útrekonstrukciós munkálatok az 5-ös számú főút és
a félegyházi bekötőig tartó, mintegy
4 km-es útszakaszon. A padka gyalulását követően geodéziai vizsgálatokkal jelölték ki a legkritikusabb
szakaszokat. Ennek következtében
az útszelvényt igen sok helyen vis�szabontották gyakorlatilag az alapig,
majd új, stabil rétegrend kialakításával újjáépítették azt, hogy a következő
évtizedekben rá nehezedő terhelést
tartani tudja. Ezt követően a kiegyenlítőréteg fektetése következett, mely a
napokban fejeződött be és ezzel egyidejűleg a végső kopóréteg kialakítása
is elkezdődött. Az említett útszakaszon oldalanként mintegy másfél méteres padka kerül kialakításra. Az átadás várható időpontja november 30.

Ezzel párhuzamosan folynak a munkálatok a félegyházi bekötő és az autópálya felhajtó közötti 5km-es szakaszon is.
A rövid határidő miatt egyszerre több
helyszínen folynak a munkálatok,
ezért továbbra is kérek mindenkit,
hogy lehetőség szerint türelmesen
közlekedjenek és vegyék figyelembe
az útidő hosszabbodását!

polgármesteri tájékoztató

Útépítés
Elkészült a Móra Ferenc utca
legforgalmasabb szakaszának teljeskörű rekonstrukciója, mely magában foglalja
az új aszfaltburkolatot, épített padkát, csapadékvíz elvezető árkokat. Célunk egy
egységesebb, a főutcával harmonizáló településközpont
kialakítása volt.

A Családbarát Kunszállás program újabb
eleme valósulhat meg
Magyar Falu Program
keretében az „Irány a pálya” programban való sikeres részvétellel mintegy
150 m2-es alapterületű,
úgynevezett rekortán borítású, multifunkciós sportpálya
létesül az óvodások számára. Helyhiány miatt ez a sportpálya az iskolaudvaron, konkrétan a jelenleg meglévő aszfalborítású pálya mellett kerül megépítésre, így majd az
alsó tagozatos tanulók is használhatják. A pálya egyik legnagyobb előnye annak speciális gumihoz hasonló burkolata, mely rendkívül biztonságos a kisgyermekek számára.
Ezen kívül számos kiegészítővel bír, így többféle sportág
művelésére lesz alkalmas.
A pálya építésének első szakasza lezárult, következik a speciális burkolat öntése és a szerelvényezés. Ehhez hasonló
pályával kevés település büszkélkedhet. Azonban a legfontosabb mégis az, hogy a gyerekeink minél többet mozogjanak, sportoljanak és egészségesen fejlődjenek.
A Magyar Falu programban való sikeres részvételhez nyújtott támogatást pedig Kunszállás község nevében hálásan
köszönjük Leszák Sándor képviselő úrnak!
Almási Roland Márk, polgármester
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A Mosolyvár Óvoda hírei
Eseménydús hónap volt az október a
Kunszállási Mosolyvár Óvoda dolgozói
és gyermekei számára. Több program
résztvevői is lehettünk az elmúlt időszakban.
Az ősz első programjaként a Faluházban
került megrendezésre a Jakabi Kultúrműhely tolmácsolásában a Ludas Matyi
című vásári komédia, mely támogatását
a készülő óvodamúzeum tárgyainak beszerzésére fordítunk. Itt szeretném megköszönni a Katolikus Egyház hozzájárulását a készülő kiállítóhelyhez.
Óvodánk szervezésében a néphagyományok őrzése, ápolása keretében
Mihály napi vásárt tartottunk a Régi
Falumúzeum udvarán október elején,
melyre nagy örömünkre sokan ellátogattak kicsinyek és nagyok.
Köszönjük a sok segítséget, amivel hozzájárultak a szülők a Mihály napi vásár
sikerességéhez, minden segítség elkelt.
Az anyukák süteményeket, szendvicseket és üdítőket hoztak erre az alkalomra.
Köszönettel tartozunk az Arany Alkony
Nyugdíjas Klubnak, Szabó Arankának
a kenyérlángos sütésért és a lovagoltatásért Bakos Katalinnak. Ezúton köszönöm meg óvodánk minden dolgozójának a program lebonyolítását.

óvodai hírek

iskolai hírek

Továbbá hálásak vagyunk óvodánk Fenntartójának a mindenkori támogatásáért.

Iskolai hírek

A Mihály napi vásár bevételéből a Szakajtó néptánc csoport viseletét egészítjük ki, mely készítéséről már tárgyalunk
az illetékesekkel, megvalósulásukról beszámolunk. A lányoknak gyöngysorok
és ruha kiegészítő készül, a fiúknak pedig mellény.

A tanév kezdete óta számos program, esemény zajlott iskolánkban, továbbá jó néhány
versenyeredményről is beszámolhatunk.

A Ciróka Bábszínházba is ellátogathattak a Mosolyvár Óvoda óvodásai, ahol
a Medveének című előadást nézték meg.
A kunszállási tradíciók megőrzéseként e hónap végén megtartottuk a
Kukoricafosztó foglalkozást, melyben
nagy szerepet vállaltak az Aranyalkony
Nyugdíjas Klub tagjai, akik a énekeltek,
meséltek a gyerekeknek, valamint kukorica csuhéból,kukoricaszárból,csutkából készült játékokkal ismertették
meg az apróságokat. A foglalkozáson
vendégünk volt Punyiné Éva néni, aki
szép csuhé alkotásaival örvendeztette
meg a kicsiket. A program résztvevői
voltak továbbá Fehér Zoltán és Csányiné Icuka, akik citerán játszottak és énekeltek az óvodásoknak.
Horváthné Gellért Emőke Anna, óvodavezető

Hatvani Boglárka 8. osztályos tanuló III.
helyezést ért el a Kiskunfélegyházi MEZGÉ
„Istálló-kiállítás” rajzpályázatán.
Felkészítő pedagógus Ferenczi Krisztina.
A 2. osztályos tanulók a Frakk 50 éves rajzpályázaton az előkelő 5. helyen végeztek.
Felkészítő pedagógus Illésné Boros Krisztina.
A Nagy Diák Klímateszt középdöntőjébe jutott és kiválóan helyt állt Szécsényi Annabella
8. osztályos tanuló.
Felkészítő Ádámné Vereb Annamária.
Terjék Bence 3. osztályos tanuló több sakkversenyen is a dobogóra állhatott. A XXI.
Dr Bán Jenő versenyen III. helyezést ért el.
A Virágos Csemő Kupa Rapid sakkversenyen
II. helyen végzett.
Felkészítő Lantos Pál sakkedző.
Szécsényi Kornél 7. osztályos tanuló számos országos birkózóversenyen ért el kiváló
eredményt. A szeptemberben megrendezett
szabadfogású birkózó diákolimpián 3. helyen
végzett. A Kötöttfogású Diákolimpia Országos
Döntőjében is a dobogó 3. fokára állhatott.
Nagy Hunor 4. osztályos és Nagy Máté
6. osztályos sportolók szintén szép eredményekkel büszkélkedhetnek.
Felkészítő Szabó József edző.
Szeptember 24 -én a Magyar Diáksport Napja
alkalmából közösen mozogtunk, sportoltunk
Barta-Kovács Zsófia testnevelő irányításával.
Sikeresen lezajlott a fém- és elektronikai hulladékgyűjtés. Köszönjük a szülők, a lakosság
támogatását.
Október 4-én az Állatok Világnapja zöld jeles napon vetélkedőt, játékokat szerveztünk a
csoportoknak.
Megemlékeztünk az Aradi Vértanúkról és az
56’-os eseményekről.
Zajlanak a 8. osztályosok pályaorientációs
foglalkozásai, felkészítésük a középfokú beiskolázásra, továbbtanulásra.

Mihály napi vásár keretében Fakanálbáb kiállítást
tekinthettek meg a látogatók
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Ádámné Vereb Annamária
iskolaigazgató
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Mosolyvár Bölcsőde
Három héttel ezelőtt a munkaterület átadásával kezdetét vette a régóta várt Mosolyvár Bölcsőde építése.
Az azóta eltelt idő dolgosan telt, a kivitelezés -szervezettségének köszönhetően- a felállított ütemtervnek
megfelelően halad. Elkészült az épület betonalapja, jelenleg már az aljzat szerelvényezése folyik. A tervünk
az, hogy – amennyiben az időjárás lehetővé teszi – karácsony előtt az épület tető alá kerül.
Almási Roland Márk, polgármester

Október 23.
Október 23-án reggel ünnepi szentmisével egybekötött megemlékezéssel ünnepeltük az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóját. Az ünnepség keretében újraavattuk a felújított és áthelyezett
milleniumi emlékművet a templomkertben.
Mindenkinek köszönöm, aki megtisztelt minket jelenlétével és velünk ünnepelt!
Almási Roland Márk, polgármester
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Petőfi Faluház és könyvtár
Kedves kunszállási Lakosok!
A tavalyi élő adventi ablakok sikerességének köszönhetően idén is szeretnénk így hangolódni a karácsonyra.
A résztvevők a könyvtárban tudják leadni
jelentkezésüket (név, kiválasztott nap).
A pontos címet nem adjuk meg, hogy a keresés izgalmasabb legyen, de egy kis segítség
majd mindenkinek jól jön. Szeretnénk a leg-

FALUHÁZ

népszerűbb adventi ablakot készítő családot meglepetés jutalomban részesíteni.
Az eredményhirdetésre január második
hetében kerül sor. A legkedveltebb ablakra
adott szavazatot a könyvtárban lehet leadni január 10-ig. Bízunk benne, hogy így
minden nap átérezhetjük az ünnepre való
készülődés izgalmát, élményét!

A tél felé közeledve hívunk mindenkit egy
hagyományteremtő kreatív tevékenységre.
A Télköszöntő Kerti Komákkal
vidámmá varázsolhatjuk a november 2728-ai hétvégét, amely során a falu apraja-nagyja felkerekedhet és együtt megtekintheti a fantáziadús alkotásokat.
Akik szívesen részt vesznek kezdeményezésünkben, a könyvtárban leadhatják,

hogy milyen címen tekinthető meg az általuk készített Kerti Koma, illetve szavazhatnak a számukra legkedvesebb alkotásra.
Ajándék meglepetések várják a résztvevőket, a nyertes kedvenc pedig fődíjban részesül.
Örömteli kreatívkodást kívánunk!

Üzenet a könyvtárból
Eszik Adrienn vagyok, másodéves egyetemi hallgató. Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Pedagógiai és Pszichológiai Karán tanulok közösségszervezés szakon.
Munkámmal igyekszem a falu életét
kulturális és közösségi rendezvényekkel színesíteni.
Minden korosztály igényét próbálom
kielégíteni az általam szervezett programokkal. Ha valakinek ötlete van bármilyen kulturális tevékenységre, forduljon
hozzám bizalommal!
A könyvtári eseményeket Szalóki Annával, községünk új könyvtárosával közösen szervezzük.
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Anna magyar-angol szakos középiskolai tanár és 25 évig tanított Vácon.
Angliában találkozott párjával, Simonnal, aki a szerdai Angol klubot vezeti.
A Petőfi Rendezvény- és Faluház
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Facebook oldalán minden eseményről
értesülhetnek.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Az adventi gyertyagyújtás a karácsony
ünnepére hangolódás legmeghittebb
alkalmait teremti meg. Ebben az évben
is szeretettel hívjuk községünk minden
tagját november 28-án és az azt követő három vasárnapon templomunkba.
Óvodásaink, majd a Nyugdíjas Klub
tagjai, a Csűrcsavaró Néptáncegyüttes,
végül az Önkormányzat dolgozói készülnek ünnepi műsorral ezekre az alkalmakra, melyek mindegyikét a templomkertben zajló vendéglátás kíséri.
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Kunszállási
Gyermekekért
Alapítvány

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány hírei

Családi nap
A KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY családi napot rendezett 2021. október 8-án.
A rendezvényt az iskola, az óvoda dolgozói és a
szülők közösen valósították meg. A résztvevő családokat színes programok fogadták: Gulyás László
vándormuzsikus előadása, a Direct zenekar koncertje, birkózó bemutató, tűzoltósági járműbemutató, lábtengó verseny, Szkander bajnokság. Lehetőség nyílt arcfestésre, csillámtetoválásra, lufihajtogatásra, hajfonásra, gyöngyfűzésre és fotózkodásra
is. A gyerekek nagy izgalommal várták a tombolahúzást, amely során rengeteg ajándék lelt gazdára.
A délután folyamán finomságok várták kicsiket és
nagyokat egyaránt a büfében.
A rendezvényt támogatta a Köszönjük Magyarország program.
Köszönetünket fejezzük ki a szülőknek, akik részvételükkel, felajánlásaikkal és egyéb módon segítették alapítványunkat! Köszönettel tartozunk
a P&P Pékáru Kft. nagymértékű támogatásáért,
továbbá Kunszállás Község Önkormányzatának a
Petőfi Rendezvény- és Faluház - Radnai tér biztosításáért. Köszönjük Héjjas Szilvia és Nemes Gábor
polgárőröknek a helyszín biztonságosságát. Köszönet illeti a rendezvény zenei felelősét Csík Józsefet,
és az ötletes lufihajtogatásért Agárdiné Buki Szilviát. Köszönjük, hogy a büfé üzemeltetéséhez nagymértékben hozzájárult Csíkos Annamária, Csíkos
Tamás és családja, Pestiné Gyóni Andrea.
Rendezvényünket hozzájárulásával támogatta:
Agárdi Györgyné, Cs and F Kft., Félegyházi Tej Kft.,
Illász Trade Kft., Integrál Zrt., Júlia Malom, Kedvenc
Kereskedőház Kft., Malom Mozi, Szappanos Gábor,
Tuti ABC, Univer Product Zrt., Vitamin sziget.
Nagyon köszönjük az iskola és óvoda dolgozóinak,
a kuratórium tagjainak nélkülözhetetlen segítségét,
amelyet az előkészületekben, megvalósításban és
rendrakásban nyújtottak.

A Nadó Pál
ösztöndíjpályázat eredménye
Az ösztöndíjat a kuratórium azoknak a középiskolai
tanulóknak és egyetemi hallgatóknak osztja ki, akik
kiemelkedő tanulmányi eredményt érnek el, továbbá
támogatásuk szociálisan is indokolt. A kuratórium
2021. szeptember 27-ei ülésén elbírálta a két beérkezett pályázatot. A kuratóriumi tagok egybehangzó
döntéssel ítélték oda az ösztöndíjat Kiss Viktória
középiskolai tanulónak, aki 4000 Ft/hó
támogatásban részesül.
KÜRTI GÁBOR egyetemi hallgatónak továbbra is
5000 Ft/hó ösztöndíjat folyósítunk.
Mindketten érettségi bizonyítványuk, illetve első
oklevelük (diplomájuk) megszerzéséig részesülnek
e juttatásban. Gratulálunk kiemelkedő tanulmányi
munkájukhoz, további sikereket kívánunk!

Beszámoló a NEAN-KP-1-2020/5-000165 pályázat
eredményéről
A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány a kunszállási óvodások és iskolások nevelését-oktatását támogatja, segíti a tehetséggondozást,
csökkenti a szociális hátrányokat, szponzorálja
a szabadidő hasznos eltöltését. A beszerzendő
eszközök segítik a kiemelt figyelmet igénylő
gyerekek fejlődését a kunszállási óvodában,
hogy felnőttként alkotó tagjai legyenek a társadalomnak. A fejlesztőeszközökkel biztosítjuk
a hátrányos helyzetű gyerekek esélyegyenlőségét is. A folyamatba bevonjuk a szülőket, az
újonnan beköltöző családokat, így segítve a
beilleszkedésüket. Célunk volt a helyi óvoda
mozgásfejlesztő programjának támogatása.
Mindehhezapedagógiaierőforrásadott,azonban
az eszközállomány nem biztosított vagy elavult.
A projekt célja az eszközfejlesztés volt az óvodáskorúak, és kiemelten a sajátos nevelési
igényű, hátrányos helyzetű óvodások fejlesztésére. A nagy mozgások-, a finommotorika-, a
térorientáció-, az egyensúly fejlesztése az egészséges gyerekké és felnőtté válást is formálják.
A programot az óvodai nevelési évben valósították meg a Kunszállási Mosolyvár Óvodában,

torna -és fejlesztőfoglalkozások alkalmával.
Szorosan kapcsolódik a mozgásfejlesztő projekt az intézmény pedagógiai programjához.
A programot az óvónők, fejlesztő- és gyógypedagógusok valósították meg, akik megfelelő
szakképzettséggel rendelkeznek. A mozgásfejlesztést a jövőben is folytatni kell, hiszen ezzel is
biztosítjuk a gyerekek esélyegyenlőségét.
A 94.100 Ft összegű támogatás nagy részét az
eszközfejlesztés tette ki. Beszerzésre került torna- és fejlesztőeszközök: egyensúlyozó tölcsér,
tornaszőnyeg, tornazsámoly, egyensúlyozó lépegető, kéz alakú jelölő szett. A mozgásfejlesztő
program részleteit egy szakmai műhelymunka
alatt dolgozták ki a szakemberek. Ezt a belső
képzést támogattuk reprezentációs termékekkel. A projekt megvalósulásához adminisztrációs és kommunikációs termékekre, eszközökre is szükség volt (fénymásoló papír, lamináló
fólia, postaköltség). A tájékoztatásához információs táblák kerültek kihelyezésre. A kialakult
járványügyi helyzet miatt a projektidő és a beszámoló határideje is kitolódott.

Beszámoló a NEA-UN-20-EG-0421 pályázat
eredményéről
A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány helyi
óvodáskorú gyermekek és általános iskolás tanulók érdekében és javára teljesítendő „nevelés
és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”
fogalomkörébe sorolható tevékenységek teljesítéséhez járul hozzá. Az intézmények (óvoda,
iskola) részére olykor elengedhetetlenül szükséges tárgyi javak, eszközök, nem nagy értékű
berendezési tárgyak vásárlása, az utaztatással
járó tanulmányi kirándulások, szabadidős
programok, versenyek anyagi támogatása is célunk. Alapítványunk a helyi lakosú, a Tóth Pál
Általános Iskolában végzett középiskolásokat,
felsőfokú intézmények hallgatóit ösztöndíj-támogatásban részesíti. A fél tanévre szóló ösztöndíjunkat tanulmányi átlag alapján osztjuk
szét, míg a NADÓ PÁL ösztöndíj esetében a
szociális rászorultságot, hátrányos helyzetet is
figyelembe vesszük. A végzős, nyolcadikos tanulók tanév végi jutalmazásánál a tanulmányi
eredmények javítását céloztuk meg.
A gyerekek képességfejlesztése, integrációja,
a tehetséggondozás, esélyegyenlőség biztosítása is alapvető célunk. Az elnyert 200.000 Ft

támogatást az alábbiak szerint használtuk fel.
A tehetséggondozást segítettük versenyek nevezési díjának támogatásával. A beszerzésre került
padlófilc-szőnyeg az iskola tornapadlójának
védelmét szolgálja, amikor közösségi rendezvényeket tartunk, vagy kiállításokat szervezünk,
mivel az iskola tornatermét használhatjuk céljaink megvalósításánál. Az óvoda részére ventilátorok kerültek beszerzésre. Úgy gondoljuk,
hogy más formában, szélesebb körben is reklámozni kell szervezetünket, így logóvak ellátott
termékeket (karkötő) készíttettünk. A támogatásból irodaszereket, kis értékű számítástechnikai eszközöket, információs táblát is beszereztünk, illetve a posta- és bankköltségeinkhez is
hozzájárult a pályázati összeg. Mindezek csökkentették az alapítvány működési kiadásait.
A pályázat alapítványunk adományozó tevékenységét is segítette, mivel a saját bevételekből bővült a megsegített gyerekek és szülők,
illetve tevékenységek köre, nagyobb értékű
támogatást oszthattunk szét. A kialakult járványügyi helyzet miatt a projektidő és a beszámoló határideje is kitolódott.
Ádámné Vereb Annamária, kuratóriumi elnök
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Fontos telefonszámok
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Központ.................................................. 06 76 587 621/0
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

Mária szent havában

Október sok szépet rejt magába Szűz Mária hónapja lévén.
Október 2-án a Szent György Népfőiskola megnyitotta a 2021/22-es
tanévet a Lakiteleki Népfőiskolán.
A tanévnyitó szentmise a Szent István kápolnában volt, majd a Szécsényi Ház dísztermében, Bella Rózsa
grafikusművész, tanár: Szent József,
aki elfogadta Isten akaratát címmel
előadást tartott a hallgatóknak. Majd
ezt követően Csáki Anita a Lakiteleki Hungarikum programszervezője
bemutatta az objektumot, melynek
keretén belül részt vettünk a Borkatedrális megáldásán. Itt lehetőség
nyílt a meghívott borászok borait megkóstolni, és kenyérlángossal
megvendégeltek bennünket. Ez úton
is szeretném megköszönni Almási
Roland Márk polgármester úrnak,
hogy a kisbuszt rendelkezésünkre
bocsátotta és jelenlétével megtisztelt
bennünket Népfőiskolán.
Az Egyházközségből október 9-én elzarándokoltunk Máriapócsra, és kis
kirándulást is teszünk a Szépasszony
völgyében Magyarok Nagyasszony ünnepe alkalmából. Hiszen a rózsafüzér
hónapjában vagyunk, így illik, hogy
köszöntsük égi Édesanyánkat. Szent
István király, Országát, Szűz Mária
pártfogásába ajánlotta 1038-ban, amit
Hartwick püspök is lejegyez írásában.
Az ünnepet 1986. július 28-án XIII.
Leó pápa engedélyezte Vaszary Kolos
bíboros kérésére, október második vasárnapjára. Szent X. Piusz pápa 1910ben helyezte október 8-ára.
Számunkra magyaroknak Mária régi
nagy Pátrónánk, mert anyai szívvel
gondunkat viseli, és Magyarország
mind a mai napi élő ország, mert
nem tűnt el a történelem viharaiban.
István király tudta kinek és kire bízza
országát. Jól döntött, mi ezért hálával

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 20 366 2308
3lan internet .............................................06 76 580 580
Posta...........................................................06 76 587 600
Busz forgalmi iroda
Volánbusz Kiskunfélegyháza autóbusz-áll... +36 76 431 831
Volánbusz Kecskeméti autóbusz-állomás... +36 76 321 777
MÁV Kiskunfélegyháza ...........................06 76 461 460

EGYHÁZközségi
hírek

tartunk. Ezért is zarándokolunk Mária kegyhelyekre, hogy megcsodáljuk
Szűz Máriát. Egyszerűségében lett
naggyá, amikor kimondta az Úr angyalának a legszentebb szavakat: „Íme
az Úr szolgáló leánya, legyen nekem
a te igéd szerint.” Ezzel az Ő imájával
köszöntjük mi is számtalanszor Magyarok Nagyasszonyát, hogy járjon
közben értünk Szent Fiánál.

Október 23-án szentmise keretén
belül emlékeztünk meg az 1956-os
forradalom és szabadságharc eseményeiről, mely sokunk lelkében mély
nyomot hagyott hosszú évtizedek
múltán is. Mindszenty József hercegprímás így ír emlékiratában édesanyjáról: „… nem gondoltam volna,
hogy egyszer majd nyolc évig tartó,
sötét rabságomnak idős édesanyám
lesz egyetlen ragyogó csillaga.” Így
ragyog fölöttünk is égi Édesanyánk a
Boldogságos Szűz Mária, akik oltalmazza és védi magyar nemzetünket
évezredeken át s még azon túl.
Dr. Juhos Imre plébános

Kunszállási hírek havilap

Közéleti

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

Némedi-Varga László
temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek.

Külön szeretnénk megköszönni a házi
segítségnyújtásban dolgozóknak,
Dr. Czabán Edit főorvosasszonynak
és mindenkinek akik lelkileg
vagy anyagilag támogatták
és segítették testvérünket.

A gyászoló testvérek

Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Almási Roland Márk polgármester
Szerkesztőség:
6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24.
Nyomdai munkák:
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás
Következő lapzárta: 2021. november 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu
Készült 800 példányban.
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