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INGYENES

megjelenik
800 példányban

Kívánunk mindenkinek áldott, békés karácsonyt
és örömökben gazdag új évet!

Egyházközségi hírek

VENITE ADOREMUS DOMINUM!

Jöjjetek, imádjuk az Úr Krisztust! - imádkozzuk karácsonyi énekünkben. Ünnep az
ünnepben, mert Isten emberként született
közénk és mi ennek nagyon örülünk. Gyermekként jött közénk, és mi is gyermekekként jövünk hozzá.
Az Adventi időben készítettük az utat, hogy
a szívünkbe jöhessen, nem csak szavakkal,
hanem egész lényével. Így lesz a hideg időjárás ellenére a szívünkben szeretet, mert elárasztja forrósággal, jósággal, türelemmel. S
ez utóbbira, karácsonykor is nagy szüksége
van embernek. Hiszen sokszor pusztán az
ajándékok jutnak eszünkbe, kinek mit vegyünk, és ha már veszünk valamit az jó drága is legyen. Pedig nem erről kell, hogy szóljon egy ünnep. Az ünnep mindig Istenről és
rólam kell, hogy szóljon, mert Isten az, aki
megajándékoz bennünket fiával, Jézussal,
édesanyja Mária által, akinek az angyal azt
mondja, nem félj.

Hétköznapi embereként mégis oly sokszor
megtapasztaljuk a félelmet, mert mások nem
féltenek, hanem egymás ellen hergelnek bennünket. Nincs kézfogás, nincs érintkezés,
nincs az arcon egy puszi pír. Pedig, amikor
megszületik egy ember a világba, az édesanyja karjaiba zárva: öleli, csókolgatja, ringatja.
A betlehemi istállóban az éjszaka kellős közepén ez történt, mert a Megváltó semmi másra
nem tartott igényt, csak arra, hogy szülei szeressék, ember lehessen az emberek között. Ezt
észre is vették az angyalok által a pásztorok és
a csillag által a napkeleti bölcsek, akik elmentek és hódoltak előtte - adoremus Dominum.
De vajon mi keressük-e az Istent, jövünk-e
adorálni előtte? Sajnos kevesen, de mégis
sokan, csak nem tudják, hogy őt keresik és
megtalálták. Mert ha vágyakozunk a lelki békére, -örömre, -szeretetre, akkor előbb Istent
kell megtalálni akár pont most karácsonykor
Jézus születésének napján. Ne pusztán azt
hitessük el magunkkal és környezetünkkel,
hogy jól megvagyunk ilyenkor, mert az ünne-

pek ünnepe elmúltával is jól kell, hogy érezzük magunkat. Isten nélkül lehetetlen, mint a
gyermek foganása, születése, élete, de Istennel
minden lehetséges. Ne elégedjünk meg csak
egy résszel, hanem a teljeset akarjuk.
Az Egyházunk is hirdeti Megváltónk születését és örömét minden embernek, úgy
ahogy Kunszállás Önkormányzati Hivatala is
tudtunkra adja azt, hogy egy emberrel többen vagyunk, gyarapodunk, de gyarapodjon
Isten Egyháza is a szentségi házasélet által,
hogy a gyermek el tudja mondani: van édesapán, van édesanyám, mert igent mondtak
életemre, igent mondtak egymásnak és Isten
áldása száll a családra.
Így kívánok minden Kunszállási lakosnak:

ISTENTŐL MEGÁLDOTT
KARÁCSONYI ÜNNEPNAPOKAT
ÉS BÉKÉS ÚJ ESZTENDŐT,
BOLDOGSÁGBAN, JÓ EGÉSZSÉGBEN!
Dr. Juhos Imre, plébános
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Polgármesteri évértékelő

polgármesteri
tájékoztató

Hittünk, reméltünk, haladtunk, próbálkoztunk, örültünk! Ezek a szavak jutnak eszembe az idei
esztendőről. Jutott sikerből, csalódásból és örömből is. Mint amilyen az élet maga!
Hittünk benne, hogy 2021-ben az elkép-

zeléseinkből, terveinkből minél többet meg
tudunk valósítani és hogy ez az év számos
tekintetben előrelépést hoz a település életében. Volt, amiben többet sikerült, volt
amiben kevesebbet.

Reméltük, hogy a tavaly kezdődött koronavírus világjárványnak vége lesz és végre
magunk mögött hagyjuk. Sajnos azonban
újabb hullámai ütötték fel a fejüket és szépen lassan tudomásul kell vennünk, hogy az
életünk részévé válik.

Haladtunk,

mivel számos kisebb és nagyobb volumenű építéssel járó beruházást
sikerült megvalósítanunk. Kezdeném azzal,
amire az év elején még sokan nem gondolták
volna, hogy az idei évben meg fog valósulni.
Ez pedig a 5-ös számú főút és a félegyházi
fordulóig tartó útszakasz teljes rekonstrukciója, melynek az elmúlt hetekben már meg is
történt az átadása. Tavasszal pedig a munka
folytatódik a félegyházi autópálya felhajtóig.
Tehát mindkét város felé megújult útszakaszon tudunk majd közlekedni. Mennyit vár-

tunk rá, igaz? Ez a projekt túlmutat önmagán, kétségtelenül új minőségi szintet jelent
az itt lakók számára. Elkezdődtek a régóta
várt Mosolyvár Bölcsőde kivitelezési munkálatai is. A nehézkes kezdés után örvendetesen haladunk. Úgy gondolom a szeptemberi
évkezdés ügyében optimisták lehetünk. Kora
tavasszal sikerült felújítanunk a Dózsa Gy.
utca bal oldalán található teljes járdaszakaszt
majd fél km-en. Külön öröm számomra,
hogy az idén is tudtunk játszótér fejlesztésre
forrást nyerni, melynek köszönhetően egy
igazán impozáns kalandvárral gazdagodott
a falu, a kisgyermekek legnagyobb örömére.
Újra aszfaltoztuk a Móra F. utca buszfordulóig tartó szakaszát, parkolósziget kialakításával és árokrekonstrukcióval tettük teljessé
az utcaképet. Elkezdtük a temető kerítésének cseréjét. Első ütemben a frontrész újult
meg a helyhez méltó külsővel, jövőre pedig
az oldalsó és hátsó szakasz cseréjére kerül
sor. Az iskolaudvarban speciális burkolatú,
multifunkciós sportpálya épült, melynek köszönhetően a kisgyermekek sportolási lehetőségei soha nem látott mértékben bővültek.

Próbálkoztunk, hiszen számos pályázaton indultunk mind önkormányzati, mind
pedig települési civil szinten, szép sikerekkel. Ennek köszönhetően a 2021-ben elnyert
pályázati források összértéke meghaladja a
60.000.000 Ft-ot.
Örültünk,

hiszen az idén számos sikeres
ünneplést, avatót és rendezvényt tudhatunk
magunk mögött. Külön öröm számomra,
hogy a Falvak Éjszakája rendezvényünket
meg tudtuk tartani, melynek keretében vendégül láthattuk testvértelepülésünk, Agyagfalva küldöttségét.
Szeretném megköszönni a képviselő-testület
minden tagjának idei munkáját, a támogató
együttműködést, az önkormányzat és háttérintézményei minden dolgozójának lelkiismeretes munkáját, az egészségügyben dolgozók áldozatos, kitartó munkáját, Juhos Imre
atyának a közös gondolkodást és ünnepeket,
a civil szervezeteink egész éves munkáját és
Kunszállás minden lakosának a támogatást,
biztatást, segítséget és jó szót! Kívánok mindannyiójuknak sikerekben, egészségben gazdag új esztendőt! Jövőre folytatjuk!
Almási Roland Márk, polgármester

Sikeres alkotói pályázat
Viktória 5. osztályos tanuló. A 1114 éves korcsoportban, szabadkézi
rajz kategóriában 2. helyezést ért el
Vincze Szonja 8. osztályos tanuló,
3. helyezett lett Hatvani Boglárka
8. osztályos tanuló.

kívül oktatás, de pedagógusaink
kiválóan irányították a pályázat
kivitelezését. Felkészítő pedagógusok: Illésné Boros Krisztina, Juhász
László, Sipos Judit, Ferenczi Krisztina. Köszönjük Ferenczi Krisztinának, hogy összefogta és segítette
A pályázati kiírás szerint, az az
ennek az alkotói pályázatnak a siiskola, ahonnan országosan a legkeres megvalósulását.
több pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2021”
címet, amely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az intézményben
tartandó bemutatójával (füstsátor,
tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával. Mivel iskolánk összes
tanulója készített alkotást a pályázatra, így ezt a megtisztelő címet
intézményünk nyerte el. A bemutatóra várhatóan a gyermeknapon
kerül sor. A díjátadásra december
03-án került sor az iskolában.
A díjakat a katasztrófavédelem
Tanulóink eredményesen szeremunkatársai adták át.
peltek a pályázaton. A 6-10 éves
korcsoportban, szabadkézi rajz ka- A megvalósítást nehezítette a tategóriában 2. helyezett lett Lendvai vaszi időszakban előírt tantermen
Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotói pályázatot hirdetett óvodások és iskolások részére. A pályázat felmenő rendszerű volt, első
körben megyei szinten, majd országosan bírálták el a beérkezett műveket. A pályázat célja az volt, hogy
a gyerekek kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzvédelem
fontosságát, a tűzoltók izgalmas és
egyben kihívásokkal teli világát.
A pályázaton az alkotások központi
témája a tűzmegelőzés. Ezt a tűzoltó
hivatás megjelenítésével, a tűzesetek, káresemények megelőzésének
fontosságát kiemelő alkotással, vagy
bármilyen más, ötletesen elkészített,
a tűzvédelem jelentőségét hangsúlyozó művel lehetett bemutatni.
Az iskolások korcsoportonkénti
kategóriái: szabadkézi rajz, egyéb
kézműves alkotás, irodalmi alkotás,
számítógépes program.
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Kunszállási Gyermekekért
Alapítvány

Karácsonyi
meglepetés a

Mercedes-Benz Kft.-től
A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány segítségével
a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ismét
támogatta a kunszállási gyerekeket és családokat. Ös�szesen 30 óvodás és iskolás
kapott karácsonyi ajándékot,
meglepetés csomagot a gyár
dolgozóitól. A dobozok gyerekek által áhított játékokat,
sportszereket tartalmazták.
Köszönjük a vezetőségnek,
hogy minden évben gondolnak a kunszállási gyermekekre.
Ádámné Vereb Annamária,
kuratóriumi elnök
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óvodai hírek

iskolai hírek

Decemberi események
az iskolában
A hónap neve a latin decem szóból
származik, melynek jelentése tíz.
Régen ugyanis az év utolsó, tizedik
hónapja volt, a január és február hónapokat később adták hozzá az évhez.
A meteorológusok Télelőként tartják
számon, a régi Székely-Magyar naptár szerint Álom havának nevezik, a
hónap régi, magyar katolikus neve
pedig Karácsony hava. Decemberre
az emberek már befejezték a munkát,
megpihentek, készültek a karácsonyra. Igazi téli hónap, az egyre rövidebbé váló nappalok és az egyre hosszabbodó, sötét éjszakákhoz sok babona,
jóslat kapcsolódik.
Decembert a karácsonyra való készülődés jellemzi. Az iskolában is hangolódunk a közelgő ünnepekre. Advent
minden vasárnapját követő hétfőn
meggyújtjuk az iskola koszorúján is
a gyertyákat, amit a gyerekek rövid
műsora kísér. Az osztályok karácsonyi díszekbe öltöztették a termeket.
A karácsonyi kézműves foglalkozást
kisebb csoportokban tartjuk. Sajnos
idén sem rendezhetjük meg a falu közösségének készülő karácsonyi műsort. A karácsonyra, Jézus eljövetelére
az iskolai közösség együtt készül.
December 06-án a hagyományos mikulásfutás az esős időjárás miatt elmaradt. A gyerekek mikulás-tornával
kezdték a napot, majd megérkezett a
Mikulás, akit már nagyon vártak.
Minden alkalmat megragadunk arra,
hogy a gyerekek megtanulják, megéljék az ajándékozás, adományozás
örömét. Nagy öröm volt idén is, hogy
Karácsonyi MosolyManóként segíthettünk hátrányos helyzetű gyermekeken. Már 4. éve, hogy karácsonykor iskolánk tanulói összeszedik jó
állapotú játékaikat, beleteszik egy
dobozba és gondosan becsomagolják. Iskolánkba most is szép számmal

érkeztek a csomagok. Nagyon jó volt
látni a boldogságot tanulóink arcán,
hogy ők is ajándékozhattak a szeretet
ünnepén. Ezúton szeretnénk megköszönni tanulóinknak és a segítő
szándékú szülőknek, hogy ebben az
évben is hozzájárultak sok-sok kisgyermek boldogságához. Reméljük,
hogy ajándékaink karácsonykor mosolyt varázsolnak majd az arcukra!
Az adománygyűjtés a Magyar Máltai
Szeretetszolgálattal közös szervezésében, az EMMI Köznevelésért Felelős
Helyettes Államtitkársága és a GLS
Hungary csomaglogisztikai szolgáltató támogatásával valósult meg.
Az ÁGOTA Alapítvány és a Szeged-Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató közös
célkitűzése segíteni azoknak a gyerekeknek, akik szülők, család nélkül
maradtak. Iskolánk ebben az évben
is részt vett a „Válts egy csokit mosolyra!” című kezdeményezésükben.
Egy nagy cipősdoboznyi csokoládét
gyűjtöttünk össze, hogy segítségükkel
eljuttassuk az állami gondoskodásban
élő gyermekekhez. Reméljük, sikerül
mosolyt csalni az arcukra!
A 6. osztály az osztályfőnök kezdeményezésére élelmiszer adományokat
gyűjtött szegénysorsú gyerekeknek.
Az 5. osztályos tanulók a Lázár Ervin
Program keretében a Katona József
Színházban jártak.
Az áhított téli szünet december 22 31. között lesz. Az utolsó tanítási nap
december 21., az első pedig január 03.
A szünet kiváló alkalom, hogy a család
sok időt töltsön együtt, közös programokat szervezzen.
Az iskola dolgozói és tanulói nevében
mindenkinek boldog, békés, áldott
karácsonyi ünnepeket kívánok.
Ádámné Vereb Annamária,
iskolaigazgató

iskolai hírek

A Mosolyvár
Óvoda hírei

A komor téli napok ellenére ismét igyekeztünk a kunszállási óvodás gyerekek számára minél több élményt
adó, vidám programlehetőséget biztosítani. Novemberben egy közösségépítő, izgalmas esemény résztvevői
lehettek kicsik és nagyok: együtt ünnepelhettük Szent
Márton püspök napját, melyben nagy segítségünkre
volt dr. Juhos Imre Atya, aki ötleteivel és közreműködésével segítette a kicsik számára a játékot. A gyerekek
kísérőikkel, az óvónénikkel együtt elkészített lámpásokkal világítva vonultak keresztül a falun, egészen a
plébániáig, ahol a Plébános úr mesélt a gyerekeknek az
ünnepelt Szent történetéről.
A Márton napi este táncházzal folytatódott, mely a Faluházban várta a résztvevőket, itt a Csipkefa zenekar
húzta a talpalávalót, a zenés mulatság menüje libazsíros
kenyér és meleg tea volt.
A libás eseményeknek ezzel nem volt vége, hiszen meghívtuk óvodánkba a Léghajó színház társulatát, akik a
Ludas Matyi című produkciót hozták el hozzánk a gyerekek legnagyobb örömére.
Az adventi gyertyagyújtás ünnepi műsorát ezúttal a
Süni csoport biztosította. A Nagycsoportos gyerekek
szép és hangos szöveg mondással, igényes színpadi
megjelenítéssel elevenítették fel az egyik legszebb néphagyományt, a betlehemezést.
Az első adventi gyertya meggyújtása után a templomban
összegyűlt vendégek számára a konyha dolgozó bejglit
sütöttek, amihez meleg tea és a felnőtteknek forralt bor
járt. Az óvoda dolgozói mindannyian beleadták szívüket-lelküket az ünnepségbe.
Decemberben ismét vendégül láthattunk visszatérő vendégeinket, akik új műsort hoztak el számunkra, Dóbiás
Péter zenetanár és csapata Mikulásváró dallamokkal teremtett ünnepi hangulatot óvodánkban.
A Mikulást a gyerekek izgatottan várták, aki megérkezett
hozzájuk és megörvendeztette őket ajándékaival.

Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!

A Ciróka Bábszínház bérletes látogatói ismét remek programon vehettek részt. A Mikuláskuckóban betekintést nyerhettek a Mikulás házának rejtelmeibe interaktív keretjátékkal vonták be a részvevőket a mese varázslatos világába.

Kellemes ünnepeket kíván a Kunszállási Tóth Pál Általános Iskola közössége.

December utolsó óvodai eseménye a karácsonyi ünnepségünk lesz, ahol a gyerekek és a dolgozók együtt
ünnepelhetnek.

(Wass Albert)

Ezúton kívánok békés, örömteli karácsonyt és boldog új
esztendőt valamennyi óvodai dolgozónak, és gyermeknek,
az Önkormányzat dolgozóinak, akik segítik munkánkat,
valamint Kunszállás lakosainak!
Horváthné Gellért Emőke Anna, óvodavezető
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Csűrcsavaró Néptáncegyesület
Adventi Gondolatai!

CIVILEK

Tisztelt Kunszállásiak!

A kunszállási néptánc egyesület és a magam
nevében szeretnék köszönetet mondani, hogy
ennyien megtisztelték adventi műsorunkat
ebben a bizonytalan, vészterhes időben is.
Biztos vagyok abban, hogy mindannyiukat
az isteni gondviselésbe vetett hitük buzdította
arra, hogy eljöttek, és műsorunkat megnézték.
Advent harmadik vasárnapja kiemelkedik a
többi közül, advent második felének kezdetét,
az Úr eljövetelének közeledtét ünnepeltük.
Ez a vasárnap az örömé: Szűz Máriát dicsőítjük, aki megszülte nekünk a Fiú Istent. Az
örömvasárnap liturgikus színe a rózsaszín, az
egyetlen gyertya az adventi koszorún, amely
nem lila. Karácsony felé közeledve minden
vasárnap eggyel több gyertya, és egyre nagyobb fény mutatja meg nekünk, hogy nemsokára a világosság legyőzi a sötétséget, és
talán siettetjük is vele, mert ha az ember tesz
valamit, és az Isten megsegíti, akkor annak
úgy is kell lennie. Ez döntötte el a világ sorsát, és dönti el mai is, és nem az ember! Az
egymás után felgyúló gyertyák fénye jelzi, azt
is – ahogyan a három királyoknak a betlehemi csillag – hogy nem elég nézni a felettünk
megjelenő csodát, és tekintetünkkel követni,
hanem utána is kell mennünk, tenni is kell
érte, hogy az igazi csodát megtaláljuk, és ne

csak lássuk, hanem részesei legyünk! Mennyi
szépség, mennyi melegség, és áhítat van ennek a kis gyertyának imbolygó fényében, hisz
ez az a tűz, amely volt már az ember előtti időben is! Mennyivel szebb az ember alkotta jóval
nagyobb fényű villanykörténél, vagy az egyre
gazdaságosabb hideg fényű izzókétól. Ha az
ember nyugalomra, megbékélésre vágyik,
nézzen bele a gyertya fényébe! A villanykörtétől ezt nem kapná meg akkor sem, ha a szeme
kibírná! Nem mindig a nagyobb, a csillogóbb,
és az egyszerűbben megszerzett dolog a csoda, sőt bátran állítom, az biztosan nem az!

zenét, ha távolról is, de az Arató-ünnepeken
megismert, és megszeretett vajdasági Fokos
Zenekar szolgáltatta. Külön, az Önök kedvéért, a mi műsorunkért stúdióba mentek, és a
kántálás zenéjét felmuzsikálták. Ezt a muzsikát Önökön kívül még más nem hallhatta, de
nem szerepel egyetlen lemezen sem. Ezzel a
muzsikával kíván Önöknek Áldott Békés Karácsonyi ünnepeket: Cseszák Zsombor, Jovánovity Péter, Szabó András és Szerda Balázs.

A műsorunk alapgondolatait művészi formába foglalta, ötleteivel gazdagította, és az asszonyok énekét betanította, a zene megérkezéséig
Az idei adventi műsorunk is ennek jegyében citerán őket kísérte: Varga Andreas.
lett összeállítva. Úgy gondolom: nagyon egyszerű, de gondolatébresztő, a múltból vett, de Aki nem tudott eljönni, mindenképpen olvasidőtlen, kortalan és mégis időszerű kis rend- sa el Fekete István Rorate című novelláját és
hagyó műsort adtunk elő Önöknek. Rend- fontolja meg, hogy van-e haragosa! Amen�hagyó, mert ilyen jellegű műsort tőlünk még nyiben pedig van olyan, akivel a kapcsolat
nem láthattak, a kortalan, és időszerű jelzők- rendezésre szorul, ne halogassuk, a karácsony
remek alkalom, hogy Önmagunkkal és társaről pedig meggyőződhettek!
inkkal békét kössünk! Karácsonyeste ne hajtMűsorunk a Kárpát-medence több tájegysésuk a fejünket álomra haraggal a szívünkben!
géből táplálkozott. Mi kismagyarországiak,
A többi pedig már csak rajtunk múlik!
Erdélyből, egy mezőségi kis faluból, Buzáról
hoztunk el Önöknek egy a karácsony vigíliá- Köszönjük támogatóinknak az egész évben
ján, és az azt megelőző adventi időszakban a nyújtott önzetlen erkölcsi, természetbeni és
régmúltban szokásos kántálást. A kántálás- anyagi támogatást! Áldott békés ünnepeket
hoz külön a kunszállási adventi műsorhoz a kívánunk minden kedves Olvasónak!

Év végi gondolatok
Arany Alkony Nyugdíjas Klub ez év tavaszán
részt vett Solton megrendezett „Ki mit tud”
vetélkedőn, ahol egy színdarabot adtunk elő,
valamint versmondással szerepeltünk.
Ezt követően a COVID-19 miatt bevezetett szigorítások átírták programjainkat, a betervezett
rendezvényeink elmaradtak, azokat le kellett
mondani. Így volt ez a költészet napjával is, melyet minden évben meg szoktunk rendezni.
Mindezek ellenére bizakodóak vagyunk a
jövő évet illetően, hogy visszatér a már megszokott életünk.
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Jó lenne kicsit távolabbra is kitekinteni, a baráti nyugdíjas klubokkal a már megszokott
találkozókat újból megrendezni.
Jövő év október 1-én az Idősek Világnapját
tervezzük megrendezni több település meghívásával.
Tervezünk még kulturális programokat, belföldi kirándulásokat, gyógyfürdőzést.
Nyugdíjas Klub életében jelentős, örömteli
esemény történt az év folyamán, ugyanis kaptunk egy önálló klubhelyiséget, melynek felújí-

CIVILEK

tása már be is fejeződött. Most már csak várjuk
a helyzet javulását, hogy minél előbb, rendeltetésszerűen használhassuk.
Köszönjük mindezt Almási Roland Márk
polgármesterünknek, a képviselő-testületnek
és mindazoknak, akik közreműködtek ennek
megvalósításában.
Nyugdíjas Klub nevében Kunszállás minden
lakosának kívánok Boldog Karácsonyt, eredményekben gazdag Új Évet, egészséget és minél több örömteli pillanatokat!
Szabó Aranka, Nyugdíjas Klub vezető

Kunszállási hírek
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Sportegyesület
évzáró gondolatai

A Kunszállási Sportegyesület eredményes szezont tudhat maga mögött. Kimagasló létszámmal zajlottak az edzések
és a mérkőzések is egyaránt, az egyesület
létszáma 110 fő, amelyből 80 játékos az
utánpótlás korosztályban játszik. A település méretéhez képest a tehetséges gyerekek számát tekintve igen büszkén lehet
összefoglalni az eredményeket!
Minden korosztály július végén kezdte a felkészülést az őszi mérkőzésekre.
A Bozsik torna rendszere átalakításra került, így Kiskunfélegyháza helyett
Kecskeméten vettek részt a legkisebbek
a tornákon. Vasárnaponként az U7-U9
korosztály 4 alkalommal a Bozsik Fesztiválon, az U11 korosztály a Bozsik Tornán
5 alkalommal játszott, ahol a program keretében a játék a legfontosabb, nem mérik
pontrendszerrel az eredményt. Az U13as korosztályt kivették a programból, ők
már egy új torna-rendszerben mérették
meg magukat, amely 6 őszi tornát foglalt
magában. Ebben a formában sincs még
hivatalos sorrend és helyezések, de a kunszállási gyerekek előkelő helyet foglalnak
el képzeletbeli tabellán. Az U14 őrzi jó
formáját, ők bajnoki rendszerben játszanak, az elmaradt mérkőzést is figyelembe

Polgárőrség

véve, elmondható, hogy vezetik a tabellát.
U19 a középmezőnyben helyezkedik el,
a csapat egészen jól összekovácsolódott
az ősz végére, kicsit több szerencsével
egészen jó helyezést is elérhettek volna.
A felnőtt csapat is a középmezőnybe
tartozik, sok mérkőzés sajnos az utolsó
pillanatban bukott el.
November 30-án lezárult az őszi idény,
rövid pihenőt követően a felnőtt és az
ifi csapat január végén, a többiek februárban kezdik meg a felkészülést a
tavaszi szezonra.
Reméljük tavasszal is hasonlóan jó eredményekről számolhatunk be, az alapos
felkészülés után az ifi és a felnőtt csapat
is több helyet tud majd előre lépni.
Köszönjük a támogatóinknak, hogy hozzájárulásaikkal segítették az egyesület
munkáját, valamint köszönöm az edzőtársaknak, szülőknek, hogy a gyerekeket
biztatták és a szabadidejüket a labdarúgásra fordították!
Kellemes ünnepeket és eredményekben,
gólörömben gazdag boldog új évet kívánok!
Kertész Gábor elnök

Polgárőrség

A Kunszállási polgárőrség, mint minden évben 2021ben is első sorban a település külterületein és belterületein történő járőrszolgálatot látta el, az idén közel 1400
órában, melyet főleg az éjszakai járőrözés tett ki.
Az egyesületünk emellett sikeresen befejezte a rendszámfelimerő kamerák üzembe helyezését, amivel már
több alkalommal is sikeresen tudtuk segíteni a hatóságok
munkáját. Mint minden évben, 2021-ben is segítettünk a
település rendezvényeinek biztosításában, zökkenőmentes lebonyolításában.
Sokan találkozhatnak a reggeli órákban a Kossuth utca
és a Dózsa György utca kereszteződésében polgárőrökkel, akik az iskolába igyekvő gyerekek átjutását segítik
szeptember 1-je óta. Nagyon sok elismerő szó jut el
hozzánk ezzel kapcsolatban, hogy jelenlétünknek köszönhetően biztonságosabbá vált az intézménybe jutás,
egyre több gyermek jön egyedül gyalog vagy kerékpárral az iskolába. Itt szeretném megköszönni az autósok
figyelmét, türelmét, hiszen közös érdekünk a balesetmentes közlekedés és gyermekeink biztonsága. Természetesen 2022-ben is szeretnénk tovább biztosítani
a gyerekek iskolába jutását az iskolai napokon.
Mint ahogyan tavaly is, ebben az évben is szeretnénk
segíteni a karácsony közeledtével. Nagylelkű felajánlóknak köszönhetően még az ünnepek előtt kisseb tartós
élelmiszer csomagot szeretnénk eljuttatni főleg egyedül
élő nyugdíjasok, illetve nehezebb sorsú családok részére. Felajánlóink: Szomora Zsolt, Nemesné Bakró Emőke, Provics Tibor, Balogh Pál és Nemes Gábor László.
Mindenkinek kívánok a Kunszállási Polgárőrség nevében nagyon Boldog, Meghitt Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet.
Nemes Gábor László
Kunszállási Polgárőr Egyesület elnöke

Év végi gondolatok

CIVILEK

A 2021-es év akárcsak mindenkinek a mozgáskorlátozottak csoportjában sem a terveknek megfelelően alakult.
A járványügyi helyzetben rendezvényeink egy része sajnos elmaradt, némelyekre csak szűkebb körben kerülhetett sor. A nehézségek ellenére az év során megtörtént a
tisztségviselők újraválasztása, részt vehettem a lakiteleki
Népfőiskolán a küldött közgyűlésen is.
A csoport életének kiemelkedő programja volt az augusztus végén megtartott ünnepségünk, mely nagyon
meghittre sikerült. A településen kialakult járványügyi
helyzetre való tekintettel sajnos a szokásos adventi ünnepségünket már nem ülhettük meg együtt. Így most
csak remélni tudom, hogy Sorstáraim jól vannak, és hogy
mind szerencsésen átvészeljük ezt a nehéz időszakot.
Ezúton is szeretném megköszönni Mindenkinek a 2021es évben a csoport felé nyújtott segítségét.
Kívánok Sorstársaimnak, a csoport tagjainak, de természetesen minden településen élőnek örömteli várakozást,
áldott, békés ünnepeket és a mielőbbi találkozás reményében Boldog Új Évet!
Babarné Marika

Mozgáskorlátozottak Kunszállási-Fülöpjakabi
csoportjának vezetője

7

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

Petőfi Faluház és könyvtár

Adventi ablakok

FALUHÁZ

Öröm volt számomra, hogy idén is ekkora sikert aratott az adventi ablaknaptár a településen. A kreatív és díszes ablakok hozzájárultak az ünnepekre
való készülődésre, hangolódásra. A feldíszített ablakokról a felfedező családok küldtek be fotókat, melyeket a Faluház Facebook oldalán minden nap
megosztottunk az érdeklődők számára.
Ezúton szeretném megköszönni az adventi ablakot készítőknek, valamint a
felfedezőknek a lelkes részvételt!

Kellemes Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!
Petőfi Faluház és Könyvtár dolgozói

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

Kedves Színházbarátok!
2021. január 15-én színházlátogatást szervezek a Kecskeméti Katona József Színházba, az Elisabeth című 15:00 órás előadásra. A nagyszabású musicalt az egyik legnépszerűbb zenés színházi darabként tartják számon; 1992 óta hódít töretlen sikerrel.
További ízelítő a darabhoz:
A fiatal Sisi szabadságvágya kielégíthetetlen. Egy bálon anyja hírül adja, hogy
idősebb lányát Ferenc Józsefhez szánják.
A bejelentést Elisabeth szerencsétlen balesete szakítja meg. Az ájult lány és a Halál
találkozása megváltoztatja mindkettőjük
sorsát. A túlvilági lény képtelen arra,
hogy magával vigye, de örökre eljegyzi
magát a lánnyal. Az ifjú Ferenc József
menthetetlenül beleszeret a zabolátlan

Sisibe, és anyja tiltása ellenére nőül veszi.
Az asszony viszontagságokkal teli életében a boldogság ritkán látott vendég; magányát csak egyetlen barát enyhíti, akire
mindig számíthat: a Halál, akit imádott
fiának koporsója mellett arra kér, végre
ragadja el életét, de hiába. Végül a gyilkos fegyver egy olasz anarchista kezébe
kerül, hogy Elisabeth megnyugvásra
lelhessen vágyott kedvese karjaiban.

Ha felkeltette érdeklődésüket és szívesen eljönnének az előadásra, kérem, jelezzék
nekem üzenetben, telefonon (06-70/450-2220) vagy a könyvtárban személyesen!
Köszönettel:
Eszik Adrienn
kulturális szervező

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 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

Kunszállási hírek havilap

Közéleti

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Réczi István

temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek.
Külön szeretnénk megköszönni a házi
segítségnyújtásban dolgozóknak a lelkiismeretes
munkájukat, Dr. Czabán Editkének,
Dr. Értekes Tibornak, a körzeti megbízottaknak,
Szűts Tamásnak, Feketéné Évikének,
szomszédoknak, ismerősöknek, rokonoknak
és mindenkinek, akik lelkileg, anyagiakban
támogattak és segítettek..
a gyászoló család

Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata
Felelős kiadó:
Almási Roland Márk polgármester
Szerkesztőség:
6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24.
Nyomdai munkák:
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás
Következő lapzárta: 2022. január 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu
Készült 800 példányban.

Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

