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Kedves Kunszállásiak!
A 2022-es év nagyszerű hírrel indul.
Január elején ugyanis kezünkbe vehettük az M5 autópálya
kunszállási csomópontjának építési engedélyét.

INGYENES

MEGJELENIK
800 PÉLDÁNYBAN

POLGÁRMESTERI TÁJÉKOZTATÓ

Telekblokk belső
útjainak kialakítása
Gőzerővel folyik a falu végén található telekblokk belső útjainak kialakítása. Mindösszesen hatszáz folyóméter útalap épül
négy méter szélességben és kb. 25 cm vastagságban, melynek az alsó rétege betondarálék, a felső pedig murva. Az alaphoz
szükséges - helyszínen felhalmozott - beton darálása a mai napon megtörtént, a
míg a teljes kivitelezés – tömörítéssel, padkázással- pedig a héten befejeződik. A beruházást az Önkormányzat önerőből végzi.
Ugyanakkor a telkek értékesítése is örvendetesen alakul, az ötvenegy telekből a mai
napig bezárólag harminchét talált gazdára. Reményeink szerint hamarosan egyre
több épülő házat láthatunk.
Almási Roland Márk, polgármester

Nem túlzás, ha azt mondom, hogy
eddigi polgármesteri ténykedésem
legnagyobb kihívása az autópálya lehajtó ügye. Azonban az elmúlt több
mint két esztendőben az ezzel kapcsolatos kommunikációm meglehetősen
visszafogott volt. Nem véletlenül!
Tisztában vagyok vele, hogy ezzel
kapcsolatban felfokozott várakozásnak kell megfelelni, hisz a településen
élők régi álmáról van szó. Hatalmas a
felelősség, minden kimondott szónak
súlya van, nem szerettem volna ígérgetésbe bocsátkozni.
Azonban az eltelt időszak nem volt
hiábavaló, a háttérben -ugyan csend-

ben- de komoly munka folyt. Megszámlálhatatlan egyeztetés, megbeszélés az érintettekkel mind személyesen,
mind online. Az elvégzett munka gyümölcse azonban mára beérett, megszületett az építési engedély.
Ugyanakkor szeretném világossá tenni, hogy ezzel még nem értünk célba,
csupán egy lépést, egy nagyon fontos
lépést tettünk felé. Következhet a közbeszerzés a kivitelezésre, azt követően
a megvalósítás. Úgy gondolom már
nem vagyunk messze, elérhető közelségbe került a lehajtó. De továbbra is
dolgozunk kell, úgy ahogy eddig!
Almási Roland Márk, polgármester
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A Mosolyvár Óvoda hírei
A gyermekek számára igazi feltöltődést
jelentett a családdal eltöltött idő a karácsonyi ünnepek idején, ami abból is látszik, hogy milyen lelkesen meséltek az
óvodába érkezéskor az otthoni meghitt
élményekről.
Már az új esztendő kezdetén megannyi
érdekes program várta a kicsiket és nagyobbakat az óvodában.
A Magyar Környezetgazdálkodási és
Vidékfejlesztési Társaság madárszakértője, Kiss Balázs lenyűgözően izgalmas
interaktív foglalkozást tartott, melyen
megismerhették a gyerekek a ragadozó
madarak életmódját és szokásait. A foglalkozáson egy baglyot és egy sólymot
csodálhattak meg az óvodások, s aki
akarta, megsimogathatta és kipróbálhatta, hogy milyen megtartani őket.
Az emlékezetes előadás abba a koncepciónkba illeszkedik, ami azt célozza,
hogy a lehető legsokoldalúbb módon
megismertessük a gyerekekkel a természet élővilágát. Így közvetlen gondolati
és érzelmi kapcsolódást alakítunk ki
bennük az állatvilághoz, ezáltal igyekszünk megalapozni a gyerekek környezettudatos magatartását, és az állatvilág
megóvásának igényét. Az „Ismerkedés a
madarakkal” projekt részeként minden
csoport kihelyezte a maga madárodúját

KUNSZÁLLÁSI GYERMEKEKÉRT
ALAPÍTVÁNY

A hónap egyik kiemelkedő eseménye
volt, hogy a Süni és Maci csoportosok színházbérlet tulajdonosai ismét
a Ciróka Bábszínházban jártak, ahol a
Talált tárgyak osztálya című előadást
nézhették meg.

Természetesen nem maradnak állatok
nélkül a kicsik: hamarosan érkezik
hozzánk a Kutyával egy Mosolyért Alapítvány képviseletében Frigyesi Tünde,
aki Pilla és Zuzu kutyusai kíséretében
játékos foglalkozással csal mosolyt
óvodásaink arcára.

Hálásak vagyunk mindazoknak, akik
ajándékoztak az intézmény számára az
elmúlt időszakban.
Köszönjük a Kunszállási Gyermekekért
Alapítványnak az eszközöket, amit a
Mosolyvár Óvoda részére juttatott a közelmúltban. Az alapítványtól 4 db páros
kis hangfalat, 1 db projektort, 1 db nagy
fali táblát, 1 db kis üzenő parafatáblát,
1 db fali projektor tartót, 2 db zsámolyt,
2 db tornaszivacsot, 6 pár lépegető
gólyalábat, 6 pár mászáshoz készült kéz
formát (fejlesztő eszköz), 1 db takarítógépet, 1 db dupla bábparavánt, 5 db kesztyűbábot, 1 db állatos fa kirakót, a Ciróka Bábszínház bérletköltségének a felét,
4 db bordásfalat, valamint ritmushangszereket kaptunk. Továbbá általuk gazdagodott az óvoda egy nagy vetítővászonnal, 2 db hosszú tornapaddal és 4 db
átrajzoló táblával.
Óvodánkba egy nagyon szép maci is
érkezett Utasi Péterné Kovács Tünde
ajándékaként. A mackó hatalmas méretei miatt a tornaterem egyik sarkában kapott helyet. Hálásan köszönjük a
meglepetést.
Horváthné Gellért Emőke Anna
óvodavezető

A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány

A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány
kuratóriuma nyílt pályázatot hirdet a
község Tóth Pál Általános Iskolájában
végzett, helybeli és jelenleg gimnázium,
szakgimnázium (technikum), szakközépiskola nappali tagozatos 9-12. évfolyamán tanulók számára, ösztöndíj
elnyerése céljából. Iskolatípusonként
egy-egy nyertes pályázó a jelen tanév
második félévében 4000-4000 Ft/hó
ösztöndíjban részesül. Pályázni legalább
4.00 tanulmányi eredménnyel lehet.
A pályázó írásbeli kérelmében közölje
adóazonosítóját, személyi igazolványá-
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az óvodaudvarra. A madarakról való
gondoskodásunk ezzel nem ért véget:
ezentúl minden csoport maga ügyel
arra, hogy legyen eleség az etetőjében.

ÓVODAI HÍREK

PÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

nak számát, és mellékelje a 2021/22.
tanév első félévi tanulmányi eredményét
igazoló, hitelesített másolatot!
Az alapítvány kuratóriuma lehetőségét
biztosít ösztöndíj elnyerésére jelen tanévben is bármely egyetem nappali tagozatos hallgatója részére. Egy-egy nyertes
pályázó a jelen tanév második félévében
6000-6000 Ft/hó ösztöndíjban részesül.
Pályázni az elektronikus leckekönyvbe
jegyzett tanulmányi eredménnyel lehet,
amely legalább „jó” rendűnek felel meg.
A pályázó írásbeli kérelmében közölje
adóazonosítóját, személyi igazolványá-

nak számát, amennyiben van bankszámlája számát és az ezt vezető pénzintézet
nevét. Csatolja az elektronikus leckekönyvbe jegyzett félévi tanulmányi eredményéről készült hitelesített másolatot!
Nem pályázhatnak azok, akik 2021-ben
részesültek ösztöndíjban.
Az elbírálásról minden pályázó értesítést kap.
Pályázatok beérkezésének határideje:
2022. február 18.
Címzett: Kunszállási Gyermekekért
Alapítvány Kuratóriuma
6115 Kunszállás, Kossuth u. 12.
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Kunszállási történeteink
– helytörténeti és önéletírói pályázat –

A Kunszállási Települési Értéktár Bizottság és a Kunszállási Lokálpatrióták Egyesülete helytörténeti és önéletírói pályázatot hirdet „Kunszállási történeteink”
címmel. Szeretnénk megörökíteni azon kunszállási életutakat, személyes életsorsok egy-egy izgalmas részleteit, helyi anekdotákat, tréfás történeteket, avagy
olyan helyi tragédiát, bűnesetet, amit megőrzött településünk emlékezete és szeretnénk, hogy azokat gyermekeinkre és unokáinkra hagyományozzuk.
Az alábbiakban felsorolt címeket, témaköröket segítségnyújtás céljából adjuk
meg: Szüleim, nagyszüleim mesélték * Amikor én még kicsi voltam * Iskolai élmények * Tanítóm, tanárom * A véletlennek köszönhetem * Megismerkedésünk
története * A templomban * Emlékem a helyi plébánosról * Búcsú * Jó emlék *
Rossz emlék * Tűz volt * Jégverés * A legszebb nyaram * A legrosszabb nyaram
* Kaláka * Katonaélet * Egy megszűnt munkahely története * Felépült a házunk
* Megszületett a gyermekünk * Unokáim * Sportsiker * Először voltam külföldön * Helyi bálban, lakodalomban * Citera * Tűzoltó egyesület * Nyugdíj után *
Kunszállási focipályán* Szőlőben * Mesterségem címere * TSZ-ben * A Cinesnél
* A helyi piacon * Fóliában * Szántás-vetés * Boldog karácsony * Az én locsolóversem * Régi ünnepek, szokások * A legjobb barátom * A régi temetőben * Megsirattuk
* Az én hobbim * Csőke park * Baleset * Meggyógyultam * Aki megtanított főzni *
(A felsorolásban nem szereplő bármely más témakör is választható.)

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
•
•
•
•

A készítendő anyagnak Kunszálláson élő vagy élt személyhez kell kötődnie.
Egy pályázó egy vagy több, egymástól elkülöníthető történetet, írást, riportot is készíthet.
A terjedelem minimum egy oldal, a maximum nincs korlátozva.
Lehetséges készíteni önéletírásokat (elsősorban idősebb pályázók), illetve interjút,
riportot, beszélgetést (elsősorban fiatalabb pályázók idős személyekkel)

A PÁLYAMUNKA
ELKÉSZÍTÉSÉNEK MÓDJAI:

A PÁLYAMUNKA
BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJAI:

• Kézzel írva (olvashatóan)
vagy számítógéppel gépelve,
nyomtatva vagy
PDF formátumban.
• Hanganyag formájában.
• Telefonnal vagy videókamerával
készült videó formájában.

• Személyesen: Petőfi Faluház
(Kunszállás, Kossuth u. 5.)
– nyitvatartási időben

• Elektronikusan:
kunszallas.ertektar@gmail.com címen
Benyújtási határidő:
2022. április 29. (péntek) 18:00 óra.

A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETE:
• Az írásos anyagnak tartalmaznia kell a pályázó nevét, címét, a választott téma
megnevezését, az interjúalany vagy történet elmondójának nevét és címét is.
• Hanganyag vagy videó készítése esetén a pályázati anyaghoz mellékelni kell
egy rövid írásos összefoglalót a hang- vagy videóanyag tartalmáról egy oldal
terjedelemben, kiegészítve az előző pontban említett adatokkal.
• Hozzájárulási és szerzői jogi nyilatkozat (e-mailben vagy a Faluházban
személyesen igényelhető)

PÁLYADÍJAK:
• 1. helyezett: 60.000 Ft értékű
könyv- és tárgyjutalom
• 2. helyezett: 40.000 Ft értékű
könyv- és tárgyjutalom
• 3. helyezett: 25.000 Ft értékű
könyv- és tárgyjutalom
• Különdíjak: 10.000 Ft értékű
könyv- és tárgyjutalom
• A díjazottakon túl valamennyi
pályázó ajándékban fog részesülni.

12 hónap Kunszálláson

ÉRTÉKTÁR

A beérkező pályamunkákat
a Települési Értéktár Bizottság tagjai
fogják zsűrizni:

– fotópályázat –

Kunszállás Község Önkormányzata
fotópályázatot hirdet
„12 hónap Kunszálláson” címmel.
A pályázat célja, hogy a 2022. évben megörökítésre kerüljenek
Kunszállás természeti, épített, kulturális örökségei, ismert célpontjai, látványosságai, eseményei, rendezvényei hagyományos vagy újszerű látásmód alapján, amelyek megjelenhetnek később Kunszállás Község Önkormányzata kiadványain és települési naptárjában.
Várjuk mindazon fotókat, amelyek a 2022.01.01. és 2022.12.15. közötti időszakban készülnek Kunszállás bármely részén.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK:
• A pályázaton bárki részt vehet, életkortól és lakóhelytől függetlenül.
• A téma szabadon választható, amiről a pályázók úgy gondolják,
hogy Kunszállásra jellemző az adott hónapban, figyelembe véve
az évszakok sajátosságait is.
• Fotók beküldésére a 2022. év bármely hónapjában, az adott hónapra vonatkozó fotóval van lehetőség. 2022-ben egy pályázó havonta maximum 2-2 darab fotóval, azaz éves szinten maximum
24 db fotóval pályázhat. Ezek alapján tehát lehetőség van
» csak egy vagy több hónap részletesebb fotózására, vagy
» minden hónapról havonta külön-külön fotót beküldeni.
BEKÜLDÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE:
• A fotókat beküldeni a kunszallas.ertektar@gmail.com
címre lehetséges.
• Benyújtási határidő: 2022.12.15. napjáig folyamatos.
Minden beküldött kép esetében hozzájárulási és szerzői jogi
nyilatkozat keretében kérjük a következő adatokat feltüntetni:
• A kép készítőjének neve, a fotó címe, a fotó készítésének helye és ideje.
• A nyilatkozat e-mailben vagy a Faluházban személyesen igényelhető.
FORMAI FELTÉTELEK:
• Pályázni színes vagy fekete-fehér, digitális fotókkal lehet
JPEG/JPG formátumban, minimum 2 MB méretű fotókkal.

FOTÓK ÉRTÉKELÉSE:
• A beküldött fotókból minden hónapban montázs
kerül közzétételre a Petőfi
Faluház Facebook oldalán.

• A fotó elkészítése fényképezőgéppel, okostelefonnal vagy
drónnal is lehetséges.

• A beérkezett fotókat a pályázati határidő lezárulta
után Kunszállás Község
Önkormányzata által felkért zsűri értékeli.

• Kérjük a fotók ne tartalmazzanak vízjelet, a szerzőt minden
esetben feltüntetjük!

• Rigó Joakimné, nyugalmazott pedagógus
• Varga-Somogyi Ibolya, pedagógus
• Almási Roland Márk, polgármester

A pályázati felhívással kapcsolatban további
információ kérhető a Petőfi Faluházban, illetve a kunszallas.ertektar@gmail.com címen.
Kunszállás, 2022. január 21.

• Az illetlen vagy a pályázati
témától eltérő tartalommal
bíró fotók kizárásra kerülnek. Csak 2022-ben készült fotók fogadhatók el.

A ZSŰRI ÁLTAL ADHATÓ DÍJAK:

•
•
•
•
•

1. helyezett: 50.000 Ft értékű könyv- és tárgyjutalom
2. helyezett: 30.000 Ft értékű könyv- és tárgyjutalom
3. helyezett: 20.000 Ft értékű könyv- és tárgyjutalom
Különdíjak: 10.000 Ft értékű könyv- és tárgyjutalom
A díjazottakon túl valamennyi pályázó ajándékban fog részesülni.

A pályázati felhívással kapcsolatban további információ a Petőfi Faluházban (Kunszállás, Kossuth utca 5.), illetve a kunszallas.ertektar@gmail.com
címen kérhető.		
Kunszállás, 2022. január 10.
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A PETŐFI FALUHÁZ
ÉS KÖNYVTÁR PROGRAMJAI
ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK:
KUNSZÁLLÁSI BABA-MAMA KLUB: szerdánként 10:00-12:00
ANGOL KLUB: szerdánként 16:30-18:00
GYMNASTICK KUNSZÁLLÁS: szerdánként és péntekenként 18:00-19:00
CSŰRCSAVARÓ TÁNCEGYÜTTES PRÓBÁI: csütörtökönként 18:30-20:30
3. JátszMa EST: február 11. 18:00-tól
LÁDAFIA SZÍNJÁTSZÓ CSOPORT PRÓBÁI: péntekenként 17:00-18:00

FEBRUÁRI
PROGRAMOK:
február 4. 18:00 – Bedő Imre előadása
február 11. 15:00
– Harsányi Zsuzsanna tárlatvezetése
A 2021. évi adventi ablak győztese az 1.ablak, melyet Elvíra néni és az 1.osztály készített. Szeretettel gratulálunk!

Fantasztikus hangulatban telt a 2. JátszMa
estünk! A remek társaságban szinte repült
az idő! Ezt bizonyítja, hogy az utolsó játszma lejátszására reggel 5-kor került sor.
Februárban folytatjuk!

február 11. 18:00-tól – 3. JátszMa est
február 17. délelőtt – óvodás farsang
február 25. 14:00-18:00 – Wass Albert felolvasás

POLGÁRŐRSÉG

A Kunszállási
Polgárőr Egyesület
hírei
A Kunszállási Polgárőr Egyesület ismét sikeresen pályázott! A Nemzeti Együttműködési Alap NEAG-KP2022/2-000944
kódszámon 350.000 Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít, amelyet a település kamerarendszerének
fejlesztésére, korszerűsítésére szeretnénk fordítani.
Szeretném felhívni a lakosság, különösen a tanyás ingatlanok tulajdonosainak figyelmét, hogy pár napja több
helyen betörési kísérlet volt a településen, amelyek részben a polgárőrség
gyors reagálása miatt is meghiúsultak. Továbbá felhívnám a figyelmet
különösen az ideiglenesen lakott,
ritkán látogatott ingatlanok sűrűbb
ellenőrzésére, valamint a lakatok, zárak állapotára érdemes odafigyelni!
Ha bármilyen rendetlenséget tapasztalnak, kérem hívják a 112-es telefonszámot vagy a Polgárőr Egyesületet
a +36/20/9-790-790 telefonszámon,
amely éjjel-nappal is hívható! Keressenek bizalommal bennünket!
Nemes Gábor László, az egyesület elnöke

február 27. – kirándulás a mohácsi busójárásra
(bizonyos létszám esetén)

Jótékonyság

február 28. – mobil planetárium az óvodásoknak

A kunszállási polgárőrség karácsony
alkalmából most is jótékonykodott.
Közel 50 fő egyedülálló idős részére
adományozott tartós élelmiszerekből
álló csomagot.
Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk az ajándékkal kapcsolatban. Szeretettel fogadták az emberek.
Köszönjük a kunszállási polgárőrvezetőknek és Szomora Zsolt városföldi lakosnak a felajánlást.
Polgárőrvezetőség

A Katona József Színházba szervezett
színházlátogatáson 36-an vettünk részt.
A látványos musical jól átláthatóan tükrözte Elisabeth legendáját, melyben nagy
szerepet kapott a mozgalmasság és a tánc.
A színészek fergeteges játékát és énekét a
közönség állva, vastapssal jutalmazta.
Hatalmas élményben volt részünk!
4

KUNSZÁLLÁSI HÍREK

XXX. évfolyam 1. szám • 2022. január

ANYAKÖNYVI HÍREK!
Tisztelt Olvasóink!
Hagyomány szerint szeretnék beszámolni a 2021-ben Kunszálláson történt anyakönyvi eseményekről és a lakónépesség alakulásáról.
Kunszálláson 2021-ben 19 házasságkötés történt.
1. Kurucz Csaba és Kurucz-Nagy Nikolett (2021.01.09.)

14. Seres István és Seres-Bálint Mariann Kitti (2021. 07.23.)

2. Békési János Tibor és Losonczi Tímea (2021. 01. 22.)

15. Ferenczi János és Ferencziné Lajos Andrea (2021.08.07.)

3. Gyenes Sándor és Eperjessy Olga (2021.02.16.)

16. Szénási Zoltán és Szénásiné Rádi Alexandra (2021.08.07.)

4. Danciu Dániel Félix és Danciu-Holub Nikolett (2021.02.19.)

17. Farkas Andor és Farkasné Varga Viktória (2021.08.09.)

5. Venyingi István és Tarjányi Renáta (2021.03.20.)

18. (2021.08.24.)

6. Szabó Gyula Zoltán és Baranyi Liza (2021.04.24.)

19. Kiss Richárd és Polyák Adrienn (2021.09.11.)

7. Tábi Attila és Melicher Ágnes Éva (2021. 05.25.)
8. Dr. Vágvölgyi Máté és Dr. Vágvölgyiné Dr. Csányi Adrienn (2021.06.05.)
9. Domján Péter és Szász Szilvia (2021.06.12.)

20. Dakó Tibor és Dakóné Bálint Andrea (2021.09.18.)
21. Bodor Ferenc és Pintér Anna (2021.10.22.)
22. Szász József és Zajzon Hanna (2021.11.11.)

10. Süli Szabolcs és Süliné Zsámboki Zsanett (2021. 06.26.)
11. Vincze József és Vinczéné Kiss Erika (2021.06.26.)

23. Hasprai Attila és Halupka Brigitta (2021.11.12.)

12. Héjjas Levente és Dr. Punyi Dóra (2021.07.12.)

24. Zsigó József és Zsigóné Kovács Anita (2021.12.18.)

13. (2021.07.14.)

(2 házaspár nem járult hozzá a neve megjelentetéséhez)

Születés a településünkön nem történt, azonban a nyilvántartásunk szerint 2021-ben 28 újszülött lett Kunszállási lakos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Agárdi Benedek (Gáspár Mónika)
Tóth Nimród Gergő (Deák Ivett)
Posztós Levente (Bartucz Anita)
Kovács Rozina (Bernáth Kata)
Nissler Jakob (Oroszi Gabriella)
Fülöp Hanga (Hornyák Lilla Ildikó)
Cseri Zente (Szénási Rita Aranka)
Ficsór Miron István (Faragó Györgyi)
Kalmár Patrik (Muhi Marietta)
Nagy Ábel (Bata Erzsébet)

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Döbrönte Dániel (Kürtösi Csilla)
Marton Marcell (Bessenyei Anna)
Herczeg Zsombor (Molnár Mónika Éva)
Rózsa Botond (Kovács Valéria)
Gősi Gábor (Tausz Bernadett)
Molnár Zita (Bajáki Beáta)
Jánosik Bence (Udvardi Vivien)
Jánosik Noémi (Udvardi Vivien)
Domján Zsombor (Szász Szilvia)
Fekete Dóra (Veszelszki Tímea)

21. Danciu Lara Lotti (Holub Nikolett)
22. Pap Szófia Emília (Csősz Inez)
23. Hatvani Kende (Fekete Tünde)
24. Szabó Gyula László (Baranyi Liza)
25. Baranyi Veronika (Palotás Krisztina)
26. Vígh Johanna (Kürtösi Szabina)
27. Dobos Hédi (Barna Tímea Zsuzsanna)
28. Gulyás Mór Attila (Szabó Tímea)

Kunszálláson 3 halálesetet kellett anyakönyvezni, a kunszállási lakosok közül az év folyamán 19 elhunytról értesítették Hivatalunkat.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hürkecz Lászlóné Agárdi Éva 2021.02.11.
Farkas József Sándor 2021.02.26.
Bibok Ferenc 2021.03.15.
Csík Mihályné Oláh Mária Juliánna 2021.03.19.
Zetkó Györgyné Majoros Ilona 2021.03.30.
Mészáros Tibor Béláné Bíró Sarolta 2021.04.02.
Polyák Istvánné Kátai Erzsébet 2021.04.06.
Lantos Józsefné Balog Ilona 2021.04.23.
Cseh Istvánné Kis Piroska 2021.04.29.
Mikó Imre 2021.04.30.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bense Sándor 2021.06.10.
Buki János 2021.06.11.
Kürtösi Jánosné Bajáki Aranka Mária 2021.06.14.
Bukovszki István 2021.06.24.
Pintér Ferencné Kertész Julianna 2021.07.06.
Pintér Sándorné Sándor Erzsébet Julianna 2021.08.28.
Némedi-Varga László 2021.09.11.
Réczi István 2021.11.10.
Nagy Mihály 2021.12.11.

Az állandó lakosságszámunk 2021. január 1-jén 1762 fő volt, amely vélhetően 15-20 fővel emelkedni fog 2022. tekintetében. A pontos statisztikai
adatot várhatóan március elején küldi meg részünkre a Kormányhivatal.
Kiemelkedően magas a házasságkötések száma, amely előreláthatólag 2022–ben sem fog csökkeni. Sok boldogságot kívánunk ezúton is az ifjú
házasoknak! A születések számát nagyon jól szemlélteti a falu szélén látható fasor, és örömteli hír, hogy úgy tűnik az idén is hasonló men�nyiségű fát ültethetünk! Jó látni, amikor gólyás zászló lobog a sétálóutcán az aktuális gólyahírt tartalmazó hirdetőtáblán! Nagyon sok örömet,
felhőtlen gyermekkort kívánunk településünk legifjabb lakosainak! A járványhelyzet hatása Kunszállást sem kerüli el, ugyanakkor elmondható, hogy a halálesetek száma az előző évekhez képest nem kiugróan magas. A haláleset minden családban nagy veszteséget jelent, őszinte
részvéttel együtt érzünk a gyászoló hozzátartozókkal.
Egyre több család választja otthonaként Kunszállást, fogadjuk őket szívesen, hogy közösségünk aktív és megbecsült tagjai lehessenek!
Seres Katalin anyakönyvvezető
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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
Dallos-Páli Ildikó falugazdász................. 06 30 4239 125

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 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

Kedves Adományozók!
Ezúton szeretnénk megköszönni önzetlen, nagyvonalú segítségüket, amit
a karácsonyi ünnepi időszakban tanúsítottak gondozottjaink részére. A közel
500 kilogramm hideg tartós élelmiszert, melyet segítő adományként ajánlottak fel, hálás szívvel, könnyes szemmel fogadták az alacsony jövedelemből
élő, többnyire egyedülálló falubeliek.
Örömet okozott a tárgyi, anyagi jellegű segítség is, a sok ruhanemű, számos gyerekjáték, teakályha és egyéb
eszközök. Mindemellett 20 karácsonyi menü felajánlás érkezett. Többen
nevük elhallgatásával adományoztak,
köszönjük nagylelkűségüket.
Külön köszönet Almási Roland Márk
Polgármesternek, Dr. Czabán Edit

Főorvos Asszonynak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Kiskunfélegyházi Csoportjának, Hatvani Lászlónak
a P&P Ügyvezető Igazgatójának, a
Magyar Vöröskereszt Bács-Kiskun
Megyei Szervezetének, Kunszállási
Fornetti üzletnek, Csilla Csemegének,
Oláh Istvánnak, Réczi Zsanettnek,
Gősi-Tausz Bernadettnek, a Kunszállási Aranyalkony Nyugdíjas Egyesületnek, Bakró Istvánnénak, Gulyás-Szabó Tímeának, Czakóné Arankának,
Krémerné Mácsai Ágnesnek, Kertész
Anettnek, Bardiné Valcsák Anitának.
Jó egészséget és boldog új évet kívánunk mindenkinek!
A Házi Segítségnyújtás és Tanyagondnoki
Szolgálat Munkatársai

EGYHÁZKÖZSÉGI
HÍREK

Szívem első gondolata…
Az Újév első napjának, első óráiban a
templomban énekeltük: Új esztendőben,
új szívekkel, dicsérjük Jézust énekekkel.”
Ezzel azt akartuk kifejezésre juttatni,
hogy valami újra vágyunk, és ehhez
szükséges volt az, hogy a mi Urunkkal
legyünk egy fedél alatt, egy helyen, a
csendben, a templomban.
Az újév, Isten ajándéka sokunk számára, hogy jobbá tegyük életünket,
mindennapjainkat. Ezt pedig úgy
tudjuk megvalósítani, hogy hitünk
által élünk, bűnbánatot tartunk és
szentgyónásaink által az irgalmas Isten új lelket önt belénk. Az év minden
napján, minden feladatát újult szívvel,
lendülettel tudjuk gyakorolni.
A napkeleti bölcsek is ezt cselekedték,
amikor napkeletről érkeztek Betlehembe és a csillag által megtalálták a jászolban fekvő gyermeket, Jézust, és hódoltak
előtte. Népiesen vízkereszt ünnepének
nevezzük, de egyházi hivatalos neve:
Urunk megjelenése, s e nappal lezárul
a karácsonyi ünnepkör. A vízkereszt elnevezés a vízszentelésre utal, de régen
ezen a napon, vagyis január 6-án szentelték a tömjént is. És e kettős szente-

CIVILEK

lésből lett a hagyomány a házszentelés.
Ilyenkor áldó imát mondunk a házra
és a benne lakókra (Mindenható Atyaisten, Te a keresztségben gyermekeiddé
fogadtál minket és Fiadnak, Jézus Krisztusnak testvéreivé tettél. Erősítsd meg a
mi vele való közösségünket, és add, hogy
családjainkban egyetértésben és szeretetben éljünk. Istenünk védd meg e házat a
rossztól és a bűntől. Álld meg e házat és
mindazokat, akik benne laknak, hogy neked, mint családi egyház lelki áldozatokat
hozhassunk…), majd szenteltvízzel meghintjük, és ha mód van rá, tömjénnel
megfüstöljük a házat.
Így jutunk el odáig, hogy templomunkban is megkezdődtek a felújítási
munkálatok, mely által a régi emlékek
is felszínre kerülnek, mint például a
régi kőoltár helye, hogy a körbejárható
volt. A Historia Domus pedig a falak,
és a mennyezet díszítésének egyszerűségét is visszatükrözi, hogy sokszor a
kevesebb több.
Ezért legyen számunkra az újesztendő 365
napja kegyelemmel teljes Isten áldásával
és Bízzuk Újra Életünket Krisztusra.
Dr. Juhos Imre plébános

KUNSZÁLLÁSI HÍREK

KÖZÉLETI
HAVILAP

Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata

Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik

NAGY MIHÁLY
temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek.

A gyászoló testvérek

Felelős kiadó: Almási Roland Márk polgármester
Szerkesztőség: 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24.
Nyomdai munkák:
Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás
Következő lapzárta: 2022. február 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu
Készült 800 példányban.
Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

