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

Nem szoktam magam idézni, de engedjék 
meg, hogy most kivételesen megtegyem. A 
Kunszállási Hírek, 1. számában 2020-ban 
ezt írtam: „Engedjük, hogy mindenben, amit 
csak teszünk, az Isten tekintsen ránk, ak-
kor sok jelentéktelennek tűnő pillanat majd 
értelmessé, érthetővé fog válni, és értékes 
változást fog hozni.” Ki gondolta volna 12 
hónappal ez előtt, hogy ez a mondat ilyen 
sokatmondó lesz majd az év végén? Hiszen 
a történelem századai azt mutatják, hogy egy 
mondat nem szokott ilyen gyorsan érvényre 
jutni. Most igen, leginkább a mondat utolsó 
része, hogy értékes változást fog hozni.

Egyházközségünkben is voltak szépen meg-
élt és átélt pillanatok, voltak csüggedten 
megélt napok és voltak emberemlékezetben 
nem talált nehéz napok, amikor Isten házá-
ba sem mehettünk. Pontosabban én igen, de 
híveim nélkül. 

Nézzük a jobbik oldalát az évnek: első és 
legfontosabb, hogy hálát adjunk a minden-

ható Istennek, hogy mi még élünk, mert 
vannak, akik tavaly még olvasták gondo-
lataimat, de mára már az Úrhoz költöztek. 
Adjunk hálát azért is, hogy Isten házát, 
amikor bezárták, lehetőség volt a technika 
gyors fejlődésének köszönhetően virtuáli-
san bekapcsolódni az Egyház és Egyházköz-
ségünk életébe. Így lett minden család háza 
és otthona templommá. Hálával tartozunk 
azért is, hogy mikor újra megnyitottuk 
templomunkat olyan emberek is jöttek s 
jönnek ma is, akik ez idáig nem, vagy csak 
alkalmanként voltak Istenhez a legközelebb. 
Sok terv meghiúsult, de valamilyen szinten 
mindig megtaláltuk az alkalmakat a talál-
kozásra. Például az elsőáldozás, amit ősszel 
valósítottunk meg tavasz helyett. Így lett 
őszből tavasz, mert 18 gyermek első alka-
lommal találkozott az Úrral és zárta szívébe. 
Reménytelenségből remény lett. Vagy gon-
doljunk vissza templombúcsúnkra, azokra a 
találkozásokra és beszélgetésekre, melyeket 
együtt folytattunk. Amikor pedig előkerült 

a maszk, mert a hatóságok így rendelkeztek, 
a szájat és orrot takarjuk el, de szívekben és 
a csillogó szemekben ott volt és van a mo-
soly mind a mai napig. Mert a Covid ezt 
jelenti, természetesen csak általam levédve: 
„Corporum omnium via in dominum!” 
– „minden test Útja az istenbe!” Így sok-
kal szebb és jobb érzéssel tölt el bennünket 
ez a járvány, ha létezik egyáltalán olyan for-
mában, amilyenben felénk azt tálalják. Aki 
létezik öröktől fogva az biztos, hogy Isten, 
aki nem járványként, hanem útként halad 
velünk a jövő év küszöbe felé.

Így kívánok minden Kunszállási lakosnak 
Istentől megáldott Karácsonyi ünnep-
napokat és bÚék - vagyis bízzuk Újra 
életünket krisztusra a viszontlátás re-
ményében a 2021-es Kunszállási Hírek, 
Egyházközségi hírek rovatában is!

Dr. Juhos Imre, plébános

van miért hálát adni?!Egyházközségi hírEk



kunszállási gyErmEkEkért 
AlApítvány

A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány 
segítségével a Mercedes-Benz Manufa-
cturing Hungary Kft. ismét támogatta 
a kunszállási gyerekeket és családokat. 
Összesen 30 óvodás és iskolás kapott 
karácsonyi ajándékot, meglepetés cso-
magot a gyár dolgozóitól. A dobozok 
gyerekek által áhított játékokat, sport-
szereket tartalmazták.

Köszönjük a vezetőségnek, hogy min-
den évben gondolnak a kunszállási 
gyermekekre.

Ádámné Vereb Annamária,  
kuratóriumi elnök

karácsonyi meglepetés a 
mercedes-benz kft.-től

A kunszállási gyerekek szeptembertől birtokba 
vehették a felújított, szépséges óvodát, amely 
minden tekintetben elvarázsolta az ott dolgo-
zókat és oda járókat. Csakúgy, mint a tavaszi 
időszakot, a nevelési év kezdését is meghatároz-
ta a koronavírus járvány. A járvány óvatosságra 
késztet mindannyiunkat, ezért a tervezett gazdag 
programjainkat sajnos nem lehetett megtartani. 
Intézményünkbe biztonsági okokból a gyerme-
keken kívül kizárólag az itt dolgozók léphetnek 
be. A kormányzati előírás értelmében óvodába 
lépéskor október elejétől mind a felnőttek, mind 
a gyerekek testhőmérsékletét ellenőrizzük. To-
vábbra is fokozottan figyelünk a mindenre ki-
terjedő alapos takarításra és fertőtlenítésre.

Az óvoda munkatársait két alkalommal tesz-
telték a járványügyi szakemberek és nagy örö-
münkre mindenkit egészségesnek találtak.

Ugyan a programok kényszerűen elmarad-
tak, de óvodánk hagyományos, legmeghittebb 
és a gyermekek számára legnagyobb örömet 
okozó ünnepeit, a mikulás és a karácsonyi 
ünnepet a szabályokat követve megtartottuk.  
A gyerekek az ünnepekre versekkel, énekekkel 
készültek valamint az alkalomhoz illő alkotá-
sokat is készítettek.

Mindig hálásak vagyunk, ha ajándékozók gon-
dolnak a kunszállási óvodásokra. Ezúton kö-
szönjük Jankó Ibolyának a szép plüssmacikat, 
amik a karácsonyfa alatt várják a gyerekeket.

Idén karácsonykor, akárcsak az előző évek-
ben, Bartos Erika ismét mesekönyvekből és 
játékokból álló ajándékcsomagokat sorsolt ki 
a jelentkező óvodák között. Óvodánk jelent-
kezett a felhívásra és a szerencsés nyertesek 
közé került. A csomagba belekerültek a 
legújabb, most megjelent Bogyó és Babóca 
kötetek, ezek az olvasni és nézegetni valók 
is a Karácsonyfa alatt várták, hogy felfedezzék 
őket a gyerekek.

Az idei karácsony talán nem olyan lesz, mint 
az eddigiek voltak, de bízom benne, hogy az 
elkövetkező ünnepeink már gondoktól és félel-
mektől mentesek lesznek és újra biztonságban 
ünnepelhetnek majd a családok. E sorokon 
keresztül szeretnék boldog karácsonyt és sike-
rekben, egészségben gazdag új évet kívánni a 
kedves szülőknek, gyerekeknek, dolgozóknak 
és minden kunszállásinak! És sok erőt azoknak, 
akik a biztonságot szem előtt tartva szeretteiktől 
távol töltik a szeretet ünnepét!  

Az év utolsó hónapjához érkeztünk. December 
már igazi téli hónap, amelyet a karácsonyra való 
készülődés jellemez. 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 ter-
meket. Azonban idén az ünnepekre készülés nem 
hagyományos.  A megszokott mézeskalács és gyer-
mekpuncs illata most nem tölti be a folyosókat, a ka-
rácsonyi kézműves foglalkozás csak csoportonként 
történhet, és nem rendezhetjük meg az egész falu-
nak bemutatásra kerülő karácsonyi műsort. Ebben 
a helyzetben mindenkinek vállalnia kell, hogy a ha-
gyományait egy kis időre megszakítja, és elsősorban 
lelkében készül a karácsonyra, Jézus eljövetelére. 

A gyerekek nagy örömére december 07-én mikulás-
futással kezdtük a napot, majd megérkezett a Miku-
lás, akit a gyerekek már nagyon vártak. December 

04-én a diákönkormányzat Csibeavatón fogad-
ta az 1. osztályosokat. Egy pályázat keretében 
arra kértük tanulóinkat, hogy újrahasznosított 
anyagokból készítsenek karácsonyi díszeket, 
amelyekkel otthonaikat feldíszíthetik. Számos, 
ötletes alkotás született.

Minden alkalmat megragadunk arra, hogy a 
gyerekek megtanulják, megéljék az ajándé-
kozás, adományozás örömét. A Fido Bácsi 
Alapítvány (kutyamenhely) részére gyűjtést 
szerveztünk, hogy segítsük a menhelyen élő 
állatok ápolását, gondozását. Köszönjük min-
den tanulónak, szülőnek és a falu lakosságának 
a bőséges adományokat.

Nagy öröm volt idén is, hogy Karácsonyi Mosoly-
Manóként segíthettünk szegénysorsú gyerekeken. 
Már 3. éve, hogy ilyenkor karácsonykor iskolánk 
tanulói összeszedik jó állapotú, megunt játéka-
ikat és beleteszik egy-egy dobozba. Gyűjtésünk 
eredményeként 45 darab ajándékcsomagot vittek 
el iskolánkból a rászoruló gyermekeknek. Ezúton 
szeretnénk megköszönni tanulóinknak és a segítő 
szándékú szülőknek, hogy hozzájárultak 45 kisgyer-
mek boldogságához! Az adománygyűjtés a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálattal közös szervezésében, az 
EMMI Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkár-
sága és a GLS Hungary csomaglogisztikai szolgálta-
tó támogatásával valósult meg.

A győr-ménfőcsanaki Nefelejcs Lakásotthon kis 
lakói azt kérték karácsonyra, hogy minél több ké-
peslapot szeretnének kapni a világ minden tájáról. 
Tanulóink csatlakoztak ehhez a kezdeményezéshez.

Tanulóink is kaptak karácsonyi ajándékot. Lukács 
Jánosné szaloncukorral lepte meg a gyerekeket. A 
Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány, Lezsák Sándor 
képviselő úr felajánlásából 160 db könyvet ajándé-
kozott iskolai könyvtárunknak.

Az áhított téli szünet december 21- január 03. kö-
zött lesz. Az utolsó tanítási nap december 18., az 
első pedig január 04.  A szünet kiváló alkalom, 
hogy a család sok időt töltsön együtt, közös prog-
ramokat szervezzen.

Az iskola dolgozói és tanulói nevében mindenkinek 
boldog, békés, áldott karácsonyi ünnepeket kívánok.

Ádámné Vereb Annamária, iskolaigazgató

decemberi események az iskolában

a mosolyvár Óvoda hírei

Üdvözlettel:  
Gellért Emőke Anna, óvodavezetőA képen Bartos Erika írónő küldi jókívánságait.

kunszállási Hírek XXVIII. évfolyam 9. szám   • 2020. december

2

iskolAi hírEk

óvodAi hírEk

A világnak azt kívánom:  
legyen szívében karácsony!  
Közeleg, ideér holnap,  
szavaim már harangoznak.

Bék ünnepeket kívánnak  
az iskola dolgozói  tanulói!

„

„



Elérkezett az év vége és a számvetések ideje. Számba vettem a 2020-as év településünket érintő kisebb-nagyobb állomásait. 
Úgy vélem, nincs miért elégedetlennek lennünk. Kunszállás idén is szépen fejlődött, gyarapodott.

polgármesteri évértékelő polgármEstEri  
tájékoztAtó
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Kétségtelenül az idei év legnagyobb feladata 
a Mosolyvár Óvoda beruházás befejezése és 
az új tanévre való felkészítése volt. Köztu-
dott, hogy a beruházás több hónapos késés-
ben volt, emiatt csak április 30-ra készült el. 
A részletekbe nem belemenve nagyon sok 
kisebb-nagyobb problémával kellett szembe-
sülnünk, de a lényeg, hogy szeptemberre el 
tudtunk készülni. Azonban őszintén ki kell 
mondani, hogy a projekt - amely Kunszállás 
történetének eddigi legnagyobb beruházása- 
finanszírozási szempontból az idei év legna-
gyobb kihívása volt, hiszen rekord mértékű 
önerő invesztálása mellett biztosítani kellett a 
falu folyamatos működést is.

Mindemellett két olyan projekt várt 
ránk, melynek megvalósítása erre 
a ciklusra csúszott át és elindításuk 
sürgős volt, mind időszerűségük, 
mind a pályázatban vállalt határidők 
közelségének okán. Az egyik a Pol-
gármesteri Hivatal energetikai beru-
házása, melyet februárban kezdtünk 
el és júniusra fejeztünk be. A beru-
házás keretében a hivatal épülete kívülről is 
teljesen megújult és igazán impozáns lett. A 
másik a Kossuth utca rekonstrukciója, mely 
a napokban fejeződött be. A főutca teljes 
szakaszán új járdaburkolat illetve parko-
lószigetek és zebrák kerültek kialakításra. 
Gyakorlatilag az idei évet eddig szó szerint 
építkezéssel töltöttük.

2020-ban számos eredményes pályázatot tu-
dunk magunk mögött. Számomra a legna-
gyobb siker egyértelműen a nyertes bölcső-
de pályázat, hiszen ezzel egy régi álom és az 
egyik legfontosabb „vállalásom” válik valóra. 
Ehhez TOP forrásból nyertünk 70.000.000. 
Ft-ot. Ezáltal a jövő év legnagyobb feladata 
adott, szeptemberre szeretném, ha indulna a 
bölcsőde. Ezzel kapcsolatban a háttérmunkák 
már elkezdődtek, készítjük elő a projektet. A 
helyszín adott, hisz idén sikerült megvásá-
rolnunk egy ideális ingatlant is az óvodával 
szemben a bölcsőde számára. 

A Magyar Falu programban, négy jogcí-
men nyert közel 30.000.000 Ft-os támoga-
tást nyertünk. Ennek a pályázati forrásnak 
köszönhetően tudott külsőleg megújulni a 
napokban átvett régi falumúzeum, amely 
jelenleg a civil szervezeteknek ad otthont. 
Az óvodai játszóeszközök szintén komoly 
mértékben bővültek, hamarosan felállításra 
is kerülnek az ovisok legnagyobb örömére. 
Továbbá  a forrásoknak köszönhetően az 

önkormányzat közterületi gépparkja is eddig 
nem látott eszközökkel segíti a hatékonyabb 
munkavégzést.  Ezeken felül a Kölcsey utca 
mögötti telkek vízi közmű kiépítése szintén 
egy nyertes pályázatunknak köszönhetően 
épülhet ki januártól. 

Külön öröm számomra, hogy több civil 
szervezet is sikeresen tudott pályázni a Ma-
gyar Falu programban, összesen több mint 
2.000.000 Ft értékben. Szeretném, ha a te-
lepülésünkön pezsgő civil élet folyna, e célt 
szolgálja egy jelenlegi és több jövőbeli ter-
vezett beruházás is. Ennek érdekében min-
den tőlünk telhető segítséget igyekszünk 
megadni számukra.

Tavasszal sajnos a koronavírus járvány 
okozta gazdasági nehézségekkel, szigorítá-
sokkal is szembe kellett néznünk, melyek 
alapjaiban forgatták fel mindennapjainkat, 
mindezek hatása a mai napig is tart. Ugyan-
akkor a pandémiás helyzet lehetőséget te-
remtett az összefogásra is, melynek ered-
ményeként minden lakos térítésmentesen 
jutott mosható szájmaszkhoz. Még egyszer 
szeretném minden önkéntes segítségét és 
a szociális ágazat dolgozóinak áldozatos 
munkáját megköszönni!

A járványügyi helyzet miatt szinte minden 
fontosabb rendezvényünket, ami az érintett 
időszakra esett volna, lemondani kénysze-
rültünk, azonban Trianon századik évfor-
dulóját és az államalapítás ünnepét méltó 
módon, közösségben tudtuk megünnepelni, 
ami úgy gondolom, minden résztvevő szá-
mára igen felemelő és emlékezetes volt.

Tisztában vagyok vele, hogy nagyon sokakat 
érdekel az autópálya lehajtó ügye. Ahogy azt 
már többször is jeleztem, ez egy rendkívül 
összetett ügy, melyben körültekintően kell 
eljárni. Nos, elmondhatom itt is sikerült elő-
rébb lépnünk. Az érintettekkel történt több 
hónapos egyeztetést és tárgyalást követően 
megtaláltuk a helyes utat, melyen végig ha-
ladva meg tud valósulni az M5 autópályale-
hajtó. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az 
önkormányzat megkötötte tervezésre vonat-

kozó szerződést, reményeink szerint jövő 
júniusra elkészülnek az engedélyes és kiviteli 
tervek. Ezt követően indulhat a közbeszerzés 
a kivitelezésre. A magam részéről optimista 
vagyok, de rengeteg munka vár még ránk!

Azonban vannak területek melyeken csak 
részben tudtunk előrébb lépni. A külterületi 
dűlőutakat igyekeztünk lehetőségeinkhez 
képest karbantartani, javítani, de ezen a té-
ren sok munkánk van még.  Ezúton szeret-
ném megköszönni Provics Tibor Képviselő 
Úr egész éves segítségét, munkáját. Megol-
dásra váró feladatként pedig előttünk áll az 
ATM ügye. Sajnos több hónap után elutasító 
választ kaptunk a legesélyesebb banktól. Eb-

ben a kérdésben - és általánosságban 
elmondható, hogy más ügyekben is 
– a koronavírus miatti akadozó ügy-
intézés és a készpénzforgalom mellő-
zésére való törekvés sem segített. Tu-
dom, hogy sokakat érint, a megoldás 
keresése folytatódik, nem adjuk fel!

Az okszerű gazdálkodásnak köszön-
hetően, az idei év kiemelkedő mértékű in-
vesztíciói mellett, nem csak hogy sikerült 
stabilizálni az önkormányzat anyagi helyze-
tét, néhány dolgot önerőből tudtunk megva-
lósítani. Ilyen például az iskolakerítés régóta 
esedékes cseréje, a védőnői eszközkészlet 
nélkülözhetetlen készülékekkel való bővíté-
se, valamint a falu szélén található buszme-
gálló napelemes világítótesttel való ellátása.

Összességében azt mondhatom, hogy a ne-
hézségek ellenére is – hol nagyobb, hol kisebb 
mértékben -szinte minden területen sikerült 
előre lépni. Azonban mindezt nem tudtuk 
volna elérni, ha mindenki a maga szintjén 
nem tesz hozzá az egészhez. Ezúton szeret-
nék köszönetet mondani a képviselő testület 
minden tagjának a támogató együttműkö-
désért, az együtt gondolkodásért! Szeretném 
megköszönni a hivatal munkatársainak és az 
önkormányzat minden dolgozójának az idei 
munkáját! Egy rendkívül nehéz és kihívások-
ban teli évben kellett helyt állniuk, ami úgy 
érzem, hogy tiszteletet érdemel! Végül hálá-
san köszönöm a település lakóinak az irán-
tam tanúsított türelmet, támogatást! Őszin-
tén megvallva ez az, ami leginkább átlendít a 
nehézségeken, erőt ad a napi munkához, ki-
tartást a közös céljaink eléréséhez és a legtöb-
bet jelent számomra. Önökért, a településün-
kért dolgozunk tovább az új esztendőben is!

Almási Roland Márk, polgármester

ezeket egybe véve kijelenthetjük, hogy az idén 
több, mint 100.000.000 Ft pályázati összeget nyer-
tünk. ilyen mértékű támogatással azt hiszem iga-
zán látványos dolgokat sikerült elérnünk.



2020 kép ekb en
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Csűrcsavaró néptánc egyesület

arany alkony  
nyugdíjas klub 

A Csűrcsavaró Néptánc Egyesület életét is 
megnehezítette a 2020-as év. 2019-től már a 
próba körülmények is zaklatottak voltak az 
óvoda Faluházban történő működése miatt, 
majd 2020-tól a pandémia tette szinte lehe-
tetlenné a próbákat. Mindezen nehézségek 
ellenére a csoport tagjai kitartottak az önként 
vállalt feladatuk mellett.

Amint a járványügyi intézkedések lehetővé tették, 
dupla erővel vetettük magunkat munkába, hiszen 
október 2-án a Kiskunfélegyházi Táncszínházzal 
és Padkaporos Táncegyüttes Zsongoló csoport-
jával karöltve a SORSUNK című táncjátékot 
mutathattuk be nagy sikerrel Kiskunfélegyházán 
a Móra Ferenc Művelődési Központban a meg-
újított színpadtechnika átadóján. A tánccal be-
mutatott magyar sors szívet tépő jeleneteit vitték 
színpadra Papp Nóra és Kátai Tibor rendező-ko-
reográfusok. Láthatta a közönség, hogy a ránk 
mért csapásoknak nemzetünk nem tudott mindig 
ellenállni. A darab nagy részét a magyar mélabú 
hatotta át, amelynek a csúcsa, a táncjáték legfáj-

dalmasabb pontja, az asszimiláció ábrázolása volt. 
A táncjáték mégis reményt adott: összefogással, 
összetartozással nagyon sok probléma áthidalha-
tó. A legfontosabb üzenete, -amely ma különösen 
érvényes- hogy erős nemzeti öntudattal, magyar-
ként megálljuk a helyünket a mai társadalomban. 
Terveink között szerepel a Kunszállási Közönség 
számra is bemutatni a darabot. A technikai részle-
tek egyeztetése már megkezdődött.

A civil szervezetek egyszerűsített támogatá-
sára még 2019. novemberében nyújtottunk be 
pályázatot (NEA-NO-20-EG-0119), amelyet 
támogatói döntésben részesítettek, így az egye-
sület az Arató Ünnepre 200.000 forint támo-
gatást nyert. A rendezvényt a határon túl élő 
FOKOS együttes nélkül nem tartottuk meg, 
azonban lehetőségünk van 2021-re módosítani 
a rendezvény dátumát. Ezt a támogatási formát 
az idei évben sem szerettük volna kihagyni, így 
a terveink szerint 2021-őszén megrendezésre 
kerülő Kukoricafosztó ünnepre nyújtottunk be 
támogatási kérelmet 300.000 forint összegben.

A nyár folyamán a Magyar Falu Program Civil 
Falusi Alap keretében civil közösségi tevékenysé-
gek és feltételeinek támogatása címén hangtech-
nikai eszközfejlesztésre nyílt lehetőség. Ennek 
a pályázatnak a keretében a napokban sikerül 
beszereznünk három igen komoly JBL hangfalat, 
amelyek színvonalas táncházak rendezését teszi 
lehetővé, fellépéseink korszerű technikai felté-
teleit biztosítja. Az FCA-KP-1-2020/3-001633 
pályázati azonosítójú pályázatunk támogatási 
összege: 580.000 forint. 

Nagyon hiányzott a karácsonyi készülődés. A 
gyertyagyújtás hangulatát a találkozások örö-
me nélkül kellett megélni, amelyet a technika 
adata lehetőségekkel nagyon nehéz pótolni. 

Bízunk abban, hogy 2021-ben a munkánkat 
tovább folytathatjuk, és mind anyagi, mind er-
kölcsi támogatóinknak megmutathatjuk, hogy 
méltók vagyunk a bizalmukra! 

Mindenkinek áldott és békés karácsonyi ünne-
peket boldog új esztendőt kívánunk!

Arany Alkony Nyugdíjas Klub ez év tavaszán részt 
vett Solton megrendezett „Ki mit tud” vetélkedőn, 
ahol egy színdarabot adtunk elő, valamint vers-
mondással szerepeltünk.
Ezt követően a COVID-19 miatt bevezetett szigorí-
tások átírták programjainkat, a betervezett rendez-
vényeink 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.
Jó lenne kicsit távolabbra is kitekinteni, a baráti 
nyugdíjas klubokkal a már megszokott találkozókat 
újból megrendezni. 
Jövő év október 1-én az Idősek Világnapját tervez-
zük megrendezni több település meghívásával.
Tervezünk még kulturális programokat, belföldi ki-
rándulásokat, gyógyfürdőzést.
Nyugdíjas Klub életében jelentős, örömteli esemény 
történt az év folyamán, ugyanis kaptunk egy önálló 
klubhelyiséget, melynek felújítása már be is fejező-
dött.  Most már csak várjuk a helyzet javulását, hogy 
minél előbb, rendeltetésszerűen használhassuk. 
Köszönjük mindezt Almási Roland Márk polgár-
mesterünknek, a képviselő-testületnek és mindazok-
nak, akik közreműködtek ennek megvalósításában. 
Nyugdíjas Klub nevében Kunszállás minden la-
kosának kívánok Boldog Karácsonyt, eredmé-
nyekben gazdag Új Évet, egészséget és minél több 
örömteli pillanatokat!

Szabó Aranka, Nyugdíjas Klub vezető

A Kunszállási Sportegyesület mozgalmas évet 
zárhat. A 2020. február 1 –június 30 közötti idő-
szak nehéz volt a pandémia miatt, de az online 
edzések megoldották a pár hetes találkozások 
nélküli technikai edzéseket, május 4-től pedig a 
hagyományos keretek között zajlott a munka.

A 2020/21-es versenyidőszak júliusban indult. 
A kisebbek torna rendszerben mérkőznek. 
Az U7 U9 az ősz folyamán 4 Bozsik-fesztivá-
lon tudott részt venni. Az U11 és U13 részére 
szervezett Bozsik torna utolsó mérkőzésének 
az időpontját a járványügyi intézkedések mi-
att lemondták. Az U14, U19 és a felnőtt utolsó 
bajnoki mérkőzése szintén halasztásra került. 
A kicsikkel a cél a játék megszerettetése, ezt a 
célt a 4 torna hatékonyan szolgálta, az U11 és 
az U13 remekül játszott, az U14 kiemelkedő 
teljesítményt nyújtott! Az U19 a 8. helyen telel, 
a felnőttek a 4. helyen fordulnak.

TAO támogatás felhasználására július 1- no-
vember 30-ig volt lehetőség. A jövőben vál-
tozik az intézményi program, az egyesületek-
nek kötelező jelleggel szerződést kell kötni 
általános iskolákkal és óvodákkal, ennek ke-
retében lehet a támogatási igényt kialakítani. 
Az egyesület természetesen együttműködik a 
kunszállási óvodával, az iskolával és február 
28-ig benyújtásra kerül a 2021/2022-es évre 
vonatkozó támogatási kérelem.

A jövőre tekintve bízunk benne, hogy febru-
ártól nem lesz korlátozva a pályán töltött idő, 
így visszatérhet az egyesület élete a régi ke-
rékvágásba. Kívánom, hogy az ünnepekben a 
családi körben az édesség fogyasztása mellett 
jusson idő közös sportolásra! Kellemes 
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Kertész Gábor, az egyesület elnöke 

sportCivilEk

Szikora László, az egyesület elnöke

tisztelt kunszállási lakosok!

2020. év a nehézségek éve volt, sok új dol-
got kellett megtanulni, ennek ellenére 
igen fegyelmezetten viseltük töb-
ben. „Magába száll minden lé-
lek” Az emberi kapcsolatok 
átértékelőtek, háttérbe szo-
rultak, más módon kellett 
megtalálni egymással a 
találkozást. (telefon, in-
ternet, videóhívások).

Nagyon hiányoznak a cso-
porttalálkozások, rendezvé-
nyek. A régi emlékekből van le-
hetőségünk töltekezni. Ugyanakkor 

most jut idő olyanra is, ami eddig háttérbe 
szorult. (olvasás, kézimunka, kenyérsü-

tés,…. s még sorolhatnám .....

2021. Év.  Elé bizakodva te-
kintünk, várva várjuk újra 
a rendszeres találkozást, 
hogy egészségesen, átö-
lelve  tudjunk örülni egy-
másnak, folytatva mind-
azt amit elkezdtünk. 

Csendes, meghitt, áldott ünne-
peket és jó egészséget kívánok:

Babarné Marika

„Harang csendül, 
Ének zendül,

Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban 

Karácsonykor
Magába száll minden lélek.” 

Ady Endre 

gondolatok a mozgáskorlátozottak  
kunszállási Csoportjától!

CivilEk

CivilEk
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adventi  
világító ablaknaptár 

kunszálláson!
Nagy örömünkre szolgált, hogy ilyen gyorsan jelent-
kezett a 24 ablak dekorációt készítő család a Világító 
Adventi Ablaknaptár játékra. 

A játék lényege, hogy a karácsonyi időszak alatt 24 
ház ablakában díszes világosság gyúljon december 
01-24-ig Kunszállás utcáin, mely végigkísér a kará-
csony ünnepéig vezető meghitt várakozáson. Kun-
szálláson első alkalommal került megszervezésre ez 
a nagyszerű kezdeményezés, de már több mint 50 
vállalkozó kedvű gyermek és felnőtt indult el felfe-
dezni a gyönyörű adventi ablakokat. A beküldött 
szebbnél szebb fotókat a Petőfi Faluház közösségi 
oldalán https://www.facebook.com/petofi.faluhaz 
mindennap megosztjuk az érdeklődők részére.  

Amennyiben szeretné élőben is felfedezni az ablako-
kat, mindennap 17 órától az előre megadott utca cím 
szerint megtekinthetik az adott napi feldíszített Ad-
venti Ablaknaptárt! 

Köszönjük az ablakot díszítőknek és a felfedezőknek a 
játékban való lelkes részvételt!

Kellemes Ünnepeket  
és Boldog Új Évet kívánunk mindenkinek!

Petőfi Faluház és Könyvtár dolgozói 

FAluház

Összesen 45 pályázó küldte be a karácsonyi ünnepről készült, egyéni el-
képzeléssel különféle technikákkal megvalósított alkotását az „Advent-
től-karácsonyig” címen meghirdetett rajzpályázatunkra. Nehéz döntés 
előtt álltunk ugyanis rendkívül kreatív igényes pályamunkák közül kel-
lett választanunk egyet. Köszönjük minden pályázónak, hogy beküldték 
egyedi és különleges munkáikat.

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK!

I. kategória (óvodások): pipicz kristóf, nagy sára, nagy máté

II. kategória (alsósok): nagy dorina, aguh emily,  
 dávid zselyke, baranyi liliána

III. kategória (felsősök): jéga-szabó rebeka

A díjazottak ajándéktárgyban részesülnek.

Petőfi Rendezvény- és Faluház

nagy sára

nagy dorina

dávid zselyke

adventtől-karácsonyig  
rajzpályázat 2020!
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 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 

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 
Volánbusz Kiskunfélegyháza autóbusz-áll. .+36 76 431 831 
Volánbusz Kecskeméti autóbusz-állomás .. +36 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: 2021. január 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu 
Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza.

köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, 
akik Bartucz Antal temetésén részt vettek, 
utolsó útjára elkísérték és sírjára virágot, 
koszorút helyeztek, fájdalmunkban velünk, 
együtt éreztek.

Valamint szeretnénk megköszönni az Idő-
sgondozásban részt vevők munkáját, akik 
önzetlenül és odaadóan segítettek

-Gyászoló család-

„Mindenhol csend van,
  béke, nyugalom,

  csak a szívünkben van
  igazi fájdalom”

Egészségügy

Egészségügy

2020 a nagy változások éve volt. Ez volt 
az az év, amely hatalmas önfegyelmet 
követelt fiataltól, időstől egyaránt. A pan-
démiának köszönhetően életünk teljesen 
megváltozott. Ennek a változásnak talán 
legnagyobb részét az egészségügy tette ki 
sajnálatos módon.
A megszokott eljárási útvonalakat át 
kellett írni. Szűrővizsgálatok maradtak 
el, műtéteket halasztottak, osztályokat 
költöztettek. Tudom, a háziorvosi ren-
delés sem ideális, nem a személyes talál-
kozásra épül elsősorban, hanem egyéb 
kommunikációs csatornákra, ami sokkal 
nehezebb és hosszadalmasabb. Amikor 
bejön a rendelőbe a páciens, tudom mit 
és hova kell néznem, hallgatnom, szinte 
azonnal számos információval rendel-
kezem, míg telefonon keresztül pontos 
adatok hiányában ez jóval időigényesebb. 
A koronavírus fertőzöttek bejelentése, 
elkülönítése, kontaktkutatása sem gör-
dülékenyen zajlik, a hivatalos szervek is 
nagyon megterheltek, késnek vagy nem 
jönnek a határozatok. Tudom, kilenc 
hónap után sokszor nehéz türelmesnek 
lenni, mindenkit megterhel pszichésen is 
ez a helyzet, mi sem vagyunk kivételek. 

Kunszálláson is sok ember megfertőző-
dött, de szerencsére ez idáig nem kellett 
koronavírus fertőzés miatt kórházba 
küldeni senkit, otthoni kezeléssel uralni 
tudtuk a helyzetet, és meggyógyultak. 
Ezúton is köszönöm mindenkinek az 
együttműködést, fegyelmezettséget. 
Az egyéni felelősségnek most kifejezet-
ten nagy szerep jut, szabályok betartása, 
a távolságtartás, kézmosás csökkentheti 
a megfertőződés lehetőségét. Ezt szem 
előtt tartva kívánom, hogy az év legszebb 
ünnepe mindenkinek teljen szeretetben, 
békességben, egészségben! Boldog ka-
rácsonyt és szebb, biztonságosabb, sza-
badabb új esztendőt kívánok!

kedves kunszállásiak!
Sok szép Karácsonyt éltünk meg együtt és 
sikerült az emberek ünnepét megszépíteni, 
Velük együtt örülni! A jelenlegi helyzet és 
a rendelkezések az idén nem teszik lehető-
vé a korábbi, hagyományos örömszerzést. 

Az Adventi gyertyagyújtások közötti napokat 
a világító dátumos ablakok keresése kötötte 
össze, ezt egy-egy család maga is megtehette. 
Karácsonykor is felhőtakaró borul a falura 
és a szél cibálja a fák ágait. A fenyőágak kö-
zött levő gyertyák lángjának táncát nézve azt 
kívánom Önöknek; legyen a Karácsonyuk 
egészséges, szép és boldog, ölelje körül a Lel-
küket, Szívüket a szeretet!

Dr.Czabán Edit a szájbetegségek szakorvosa,  
címzetes főorvos

kedves kunszállásiak!

Végezetül az év végi rendelési idők:

December 24, 25, 26, 27 nincs rende-
lés, központi ügyelet van, december 
28-án 9-13 óráig, 29-én 14-17 óráig, 
30-án 9-11 óráig van rendelés. Decem-
ber 31, január 1, 2, 3 nincs rendelés.

Újév első rendelése:  
2021. január 4. hétfő.

Dr. Kasza Beáta, háziorvos

Tisztelt  
Gépjárműtulajdonosok!

Fontos változás!
Az egyes adótörvények módosításá-
ról szóló 2020. évi CXVIII. törvény 
101. §-a alapján 2021. január 1-jétől 
az állami adóhatóság veszi át a gép-
járműadóval kapcsolatos feladatokat 
az önkormányzati adóhatóságoktól. 
Ez azt jelenti, hogy a gépjárműadó-
val kapcsolatos ügyintézésre nincs 
lehetőségünk Kunszálláson. 

A továbbiakban Kecskemét Kuruc 
körút 16. szám alatt ügyfélfogadási 
időben személyesen, illetve elektro-
nikusan NAV erre kialakított portál-
ján van mód.

Fekete Ágnes ügyintéző


