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tájékoztatótisztelt kunszállásiak!
Az elmúlt évre- melyet magunk mögött hagy-
tunk- mélyen rányomta bélyegét a koronavírus 
és annak következtében kialakult gazdasági 
problémák. Ezek hatása alól sajnos a települési 
önkormányzat sem mentesül, az idei évet en-
nek figyelembevételével kell terveznünk. Az 
már látható, hogy idén is komoly kihívások-
kal kell szembe néznünk. Ugyanakkor számos 
pályázatot tervezünk, van, aminek az előké-
szítése már el is kezdődött.

Amint az a címlapon is látható, olvasható, az 
önkormányzat elkezdte a falu végén található 
telkek értékesítését. A terület telkesítési célú 
megvásárlásáról az előző testület döntött, 
melynek eredményeként mindösszesen öt-
venegy telket alakítottunk ki. Az elmúlt évben 
kiépítésre került az elektromos közműhálózat, 
a víz közmű kivitelezése pedig a következő 
hetekben indul. Ahogy azt tavaly év végén 
jeleztem ez utóbbit pályázati forrásból finan-
szírozzuk. Az ötvenegyből eddig összesen tíz 
telek került értékesítésre az elővásárlásra jo-
gosultak részére. A fennmaradó telkek nagy-
ságáról elmondható, hogy 550 m2 a legkisebb 

és 1000 m2 felett van a legnagyobb, azonban 
a legtöbbje átlagosan 700-800 m2, tehát min-
denki talál az igényeinek megfelelő nagyságút.  
A belső utak kialakítását a közművek kiépíté-
sét követően szeretnénk megvalósítani, e cél-
ból a Kossuth utcán megvalósult járdaépítés 
során keletkezett betontörmeléket ledaráltat-
tuk és útalapot készítjük el belőle. A telkek vé-
telára víz és villanyközművel együtt értendő. 
Kiemelt szempont volt az ár képzésnél, hogy 
minél több család tudjon élni a vásárlás le-
hetőségével, úgy gondolom, hogy figyelembe 
véve más települések átlagos telekárait, kife-
jezetten versenyképes az ár. Remélem, hogy 
minél több kunszállási fiatal él majd a lehető-
séggel és helyben telepedik le! 

Januárban folytatódott az idei év várhatóan 
legnagyobb beruházásának, a bölcsőde építé-
sének előkészületei. Az elmúlt héten elkészült 
a teljes kiviteli tervdokumentáció és kiírásra 
került a közbeszerzési eljárás a kivitelezésre. 
Mindez előre láthatóan 1-1,5 hónapot vesz 
igénybe, tehát március végén, április elején el-
kezdődhet az építkezés. Ezzel párhuzamosan a 

helyszín is lassan alkalmassá válik a beruházás 
megvalósítására. Tavaly ősszel elbontásra ke-
rült a korábbi épület, már csak apróbb bontási 
munkák és a terület feltöltése van hátra. Min-
dent egybe véve a korábban magunk részére 
felállított ütemezést tudjuk tartani. 

Sajnos a koronavírus járvány második hulláma 
még nem ért véget, érvényben maradtak a kor-
látozások és a különleges jogrend. Az utóbbi 
időszakban a közéletben élénk vita alakult ki a 
vírus elleni védőoltással kapcsolatban. Számos 
vélemény ütközik, sajnos nem mindig meg-
alapozottan és indulatoktól mentesen. Azon-
ban számos, neves orvos szakember a vakcina 
mellett kardoskodik. A héten megkezdődik az 
eddig regisztráltak ütemezett vakcinázása. Én a 
magam részéről mindenkit bátorítanék az oltás 
felvételére, minél hamarabb kapjuk meg, annál 
hamarabb térhet vissza életünk a régi kerékvá-
gásba. Kívánok mindenkinek jó egészséget a 
következő időszakra!

Almási Roland Márk, polgármester

elkezdődött az idei esztendő, 
folytatódik a munka. 
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kunszállási 
gyermekekért 

alapítvány

A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány kurató-
riuma nyílt pályázatot hirdet a község Tóth Pál 
Általános Iskolájában végzett, helybeli és jelen-
leg gimnázium, szakgimnázium (technikum), 
szakközépiskola nappali tagozatos 9-12. évfolya-
mán tanulók számára, ösztöndíj elnyerése céljá-
ból. Iskolatípusonként egy-egy nyertes pályázó a 
jelen tanév második félévében 4000-4000 Ft/hó 
ösztöndíjban részesül. Pályázni legalább 4.00 ta-
nulmányi eredménnyel lehet. A pályázó írásbeli 
kérelmében közölje adóazonosítóját, személyi 
igazolványának számát, és mellékelje a 2020/21. 
tanév első félévi tanulmányi eredményét igazo-
ló, hitelesített másolatot!
Az alapítvány kuratóriuma lehetőségét biztosít 
ösztöndíj elnyerésére jelen tanévben is bármely 

egyetemi vagy főiskolai kar 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 adó-
azonosítóját, személyi igazolványának számát, 
amennyiben van bankszámlája számát és az ezt 
vezető pénzintézet nevét. Csatolja az elektroni-
kus leckekönyvbe jegyzett félévi tanulmányi 
eredményéről készült hitelesített másolatot!
nem pályázhatnak azok, akik 2020-ban része-
sültek ösztöndíjban.
Az elbírálásról minden pályázó értesítést kap.

Pályázatok beérkezésének határideje: 2021. február 19.
Címzett: kunszállási gyermekekért alapítvány kuratóriuma

6115 kunszállás, kossuth u. 12.

a mosolyvár Óvoda hírei

a kunszállási gyermekekért alapítvány

pályázat FelHÍvása
értékelő beszámoló az  

ntp-tFj-19-0073 számú pályázat 
szakmai tapasztalatairól, 

megvalósulásáról 

A karácsonyi ünnepek elmúltával visszatértünk 
az óvodába és áttekintettük a nagycsoportosok 
iskoláztatását. A szülők kérvényeinek eredmé-
nyeképpen folyamatosan érkeznek a határoza-
tok az iskolaév halasztásával kapcsolatban.
A helyzetre való tekintettel online formában és 
telefonon is tartjuk a kapcsolatot a szülőkkel, 
a személyes kontaktus hiányában is kiváló a 
kommunikáció köztünk.
Az óvodát érintő információkról az ajtóra kira-
gasztott tájékoztatókból értesülhetnek a kedves 
szülők, melyeket folyamatosan aktualizálunk, 
ezért érdemes rendszeresen pillantást vetni rájuk.
A csoportokban a megszokott rendben folynak 
a tevékenységek, amit a hetirend határoz meg. 
napjaink része a mindennapos testnevelés, az 
anyanyelvi nevelés, a verselés és a mesélés. Tevé-
kenyen ismerik meg a gyermekek a külső vilá-
got, matematikai foglalkozás keretében pedig a 
számokkal ismerkednek meg. Ének, zene, éne-
kes játék, gyermektánc, rajzolás, festés, mintázás 

és kézimunka fejleszti különböző készségeiket 
és beszélgető körben is részt vesznek a kicsik. 
Kiválóan felkészült óvónőink kreativitásukkal 
mindig új élményeket és színeket visznek a cso-
portfoglalkozásokba.
A heti tematikához szorosan kapcsolódnak 
a gondozási feladatok, melyeket a félév letelte 
után mindig kiértékelünk.
lelkesen készülünk az februári farsangi mu-
latságra, melyre a hagyományoktól eltérően a 
pandémia miatt sajnos nem tudjuk meghívni 
a szülőket. Ezért kérjük a kedves szülőket, hogy 
az ünnepség napján már jelmezbe öltöztetve 
hozzák az óvodába a gyermekeket. A gyerme-
kek szokás szerint repesve várják jelmezbált: 
minden nap emlegetik, hogy milyen maskarába 
öltöznek majd. Az esemény batyus jellegű lesz, 
melyre lehet hozni dobozos üdítőt, csomagolt 
édességet és szintén csomagolt rágcsálnivalót.

Gellért Emőke Anna, óvodavezető

Tehetséggondozó programunkkal támogattuk 
a tanulók képességeinek kibontakoztatását, 
környezetvédelmi szemléletük formálását, az 
egészséges életmód és környezet iránti igény 
kialakulását. Feladatunk a tehetségek erőssége-
inek megerősítése és gyengeségeinek fejlesztése. 
A programban az általános iskolások (7-14 év) 
képességeinek, készségeinek, kompetenciáinak 
fejlesztését céloztuk meg. A felső tagozatosok 
(30 fő) a komplex, környezetvédelmi szakkörön 
differenciáltan, csoportmunkában dolgoztak, 
heti 2 órában, amit a csoport nagyobb létszáma 
is indokolt. Az alsósok (15 fő) heti 1 órában vet-
tek részt a foglalkozásokon. Fejlesztési céljaink: 
az ökológiai gondolkodás-, a környezettudatos 
magatartás segítése; a fenntarthatóságra neve-
lés; globális összefüggések megértése; komp-
lex, tantárgyközi ismeretek elsajátíttatása; ter-
mészettudományos kompetenciák fejlesztése; 
problémaközpontú, kutatásalapú tanulással az 
önálló tanulás fejlesztése megvalósultak. A be-
szerzett eszközök -összesen 23 db-(megújuló 
energiaforrás készlet, Detektív környezetvédel-
mi koffer reagensekkel, időjárásjelző állomás, 
digitális mikroszkópok, mikroszkópok okoste-
lefonhoz, iránytűk, szelektív gyűjtés társasjáték) 
jól szolgálták céljaink megvalósulását. A tanulók 
elmélyedtek a kutató-, elemző munkában. Az 
eszközök segítségével speciális méréseket, tesz-
teket, kísérleteket, megfigyeléseket tettek. Ezeket 
felhasználva lokális problémafeltárásra és -meg-
oldásra nyílt lehetőség. A szelektív gyűjtés meg-
ismerésével az alsósokat is ösztönöztük az ott-
honi megvalósításra, de ez pozitív hatással volt 
a másodlagos célcsoportra, a családtagokra is. A 
zöld jeles napokat iskolai szinten rendeztük meg 
(online is), amelyek szervezésébe, a feladatok 
megvalósításába bevontuk a tanulókat. A fog-
lalkozások során fejlődött a tanulók egymás kö-
zötti kommunikációja, természeti szemléletük 
formálódott, ezáltal személyiségük is változott. 
A kooperatív technikák alkalmazásával alakult a 
csoportszellem, a közösség. néhány alkalommal 
lazító programokra is sor került, mint a filmné-
zés, kerékpártúra, ökoajándék készítése. 
A versenyek közül a Curie Környezetvédelmi 
Versenyt és a Mozaik Tanulmányi Versenyeket 
helyezzük előtérbe. A tehetséggondozó foglal-
kozások támogatják a felkészülést. A Curie ver-
senyen 3-8. o. csapatokkal versenyeztünk/zünk. 
Minden csapat bejutott a regionális döntőbe, 
ahol 2 csapat első lett, 1 csapat a 3. helyen vég-
zett, a többiek az 5. és 6. helyeket szerezték meg. 
Az ősszel megrendezett országos döntőn a 6. o. 
csapat elnyerte a győztes kupát. októbertől 11 
csapat indult a Curie Környezetvédelmi Verse-
nyen. A Mozaik versenyen kémia és biológia tan-
tárgyakból több tanuló versenyzett/zik. Biológi-
ából az 1. és 6. helyen végeztek, kémiából 1. és 7. 
helyen végeztek tanulóink az országos döntőben. 
Akkreditált Kiváló Tehetségpontunk tehetség-
gondozó munkája sikeres, a kitűzött célokat 
megvalósítottuk. 

Példás összefogásnak köszönhetően tudtunk 
idén segíteni ott, ahol arra igazán szükség van. 
Karácsony közeledtével összesen huszonöt cso-
magot juttatunk el a településen élő rászorulók 
és egyedül élő idősek részére a szociális ágazat 
dolgozói által. A Júlia Malom lisztet, a P&P Pé-
káru Kft. bejglit, az Önkormányzat gyümölcs 
csomagot, Czakóné Aranka és lánya Krisztina 
pedig házi süteményt ajánlottak fel, így igazán 
gazdag tartalmú csomagok kerültek kiosztásra. 
Szalkay Tamás felajánlásának köszönhetően 
pedig több karácsonyfa is gazdára talált. 

A nagylelkű felajánlásokat ezúton is hálásan kö-
szönjük, nagy örömet sikerült velük szerezni!

Almási Roland Márk, polgármester

köszönjük
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Az újév első napján 8 órakor szent-
misére gyűltünk össze a templomba, 
hogy Isten áldását kérjük az új eszten-
dőre. Ugyanakkor mégis a megszokot-
tól kicsit másként ért véget az főünne-
pi szentmise, mivel az újév köszöntése 
„pezsgőzés” elmaradt a hatósági sza-
bályok tiszteletben tartása miatt. 
A Teremtés könyvében olvassuk: „És, 
lett este, és, lett reggel, az első nap.” 
Újév, új lehetőség, új kihívásokkal. 
Többszörös ünneppel kezdtük az év 
első napját: Szűz Mária Istenanyasága, 
a béke világnapja, és a polgári év első 
napja. Ugyanakkor Ferenc pápa 2020. 
december 8-án a Szeplőtlen fogantatás 
főünnepén kihirdette a Szent József 
évet, 2021. március 19-én pedig a csa-
ládok éve is megkezdődik. Tartalmas 
év elé nézünk Isten kegyelméből. 
Mert ott, ahol élünk, az Isten rajtunk 
keresztül tud és akar belépni a világba, 

és rajtunk keresztül áldja meg azokat, 
akikkel együtt élünk. „In Deo” vagyis 
Isten felé, utunkon haladva Istenhez 
jutunk, mert áldásával halmoz el. 
Ezért sem mindegy az, hogy milyen 
alapokra állítva képzeljük el a magunk 
és családunk életét a most megkezdett 
2021-es esztendőben. Hiszen a keresz-
tény hit értékrendet hordoz.

Rajtunk múlik, hogy a szépben szé-
pet, a jóban jót, és a rosszban is meg-
lássuk a jót, melyből le tudjuk vonni, 
mi az, amin javítanunk kell. Az előt-
tünk álló jövő még ismeretlen, hogy 
mit hoz a holnap és a holnaputánok. 
Mégsem félelemmel, hanem bizako-
dással gondolunk rá.

Az új 365 napot Isten kegyelméből 
ajándékba kaptunk, áldásával meg-
áldotta. Ezért bízzuk Újra életünket 
krisztusra az új esztendőben is.

Dr. Juhos Imre plébános

Újév 2021 egyházi hírek

2018. óta ünnepeljük a Magyar Szép-
próza napját február 18-án, Jókai 
Mór (1825-1904) születésnapján.
Ebből az alkalomból, az idei évben 
plakáttervező pályázatot 
hirdetünk kecskeméti és Kecskemét 
környéki 7-9. osztályos és 10-12. osz-
tályos diákok részére.
Jókai Mór legismertebb műve a kő-
szívű ember fiai című regényből

Te hogy állítanád színpadra? 
Vagy hogy adaptálnád filmre?
És mindezt hogyan jelenítenéd meg 
egyetlen plakáton?

Feladat: Készíts plakátot A kőszívű 
ember fiai című mű képzeletbeli 
színpadi- vagy filmadaptációjához!

Technika lehet kollázs, montázs, szá-
mítógépes grafika.

február március április
4 4 1

együtt vártuk ...
A szeretet ünnepét, Karácsonyt úgy érdemes ünnepelni, ha 
kellőképpen ráhangolódunk. Ennek fényében több mint 
250 magyar településhez hasonlóan, hagyományteremtő 
céllal indította el a Petőfi Faluház a „Világító adventi ablak-
naptár” kezdeményezését Kunszálláson.

Az adventi örömteli készülődés jó alkalom volt arra, hogy 
a közösség legalábbis, a mostani járványhelyzetben, jelké-
pesen de mégis együtt készülődjön lélekben az ünnepekre.

Köszönjük a felfedezőknek, hogy mindvégig lelkesek vol-
tak, végig kísérték a napról napra kinyíló csodaszép ünnepi 
ablakok fényét, és szebbnél szebb fotókat küldtek nekünk!

Külön köszönetet szeretnénk mondani a 26 család ablak 
díszítőinek is. 

Petőfi Rendezvény-és Faluház dolgozói

plakáttervező pályázat

beküldési határidő: 2021. 02.15., ilona.csizmadia@hirosagora.hu címre.

biolÓgiailag lebomlÓ Hulladékgyűjtés  
(zöldjárat naptár): 

Keressük a legjobb 2021. évi farsangi maszkokat, 
jelmezeket, melyre várjuk fiatalok, idősek,  

kicsik és nagyok jelentkezését! 

Küldd el fotódat az elkészült munkádról  
a Petőfi Faluháznak, 2021. február 20-ig  
faluhaz@kunszallas.hu e-mail címre,  
vagy facebook oldalunkra üzenetben 

https://www. facebook.com/petofi.faluhaz

Itt a farsang, Áll a bál,  
Vedd fel hát a maszkarád!

Farsangi 
Maszkot Fel!

A legjobbAkAt díjAzzuk!
Eredményhirdetés: 2021. február 22.
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anyakönyvi HÍrek!
néhány adattal szeretném szemléltetni a 2020-ban Kunszálláson történt anyakönyvi 
eseményeket és a lakónépesség alakulását. 

Kunszálláson 2020-ban 19 házasságkötés történt. 
1. Tóth Zoltán és Vitál Petra (2020.01.24.)
2. Kapuvári Norbert és Kapuváriné Kaczynski Dóra (2020. 02. 08.)
3. Nemcsok Csaba és Nemcsokné Trombitás Vivien (2020. 02. 22.)
4. Posztós Tamás és Posztós-Bartucz Anita (2020. 03. 14.)
5. Módos Krisztián és Módosné Kelemen Kitti (2020. 04.24.)
6. Pintér Attila és Pintérné Pisák Alexandra (2020. 05. 06.)
7. Rózsa Norbert és Rózsa Valéria (2020. 05. 29.)
8. Nagy-Pál Zsolt és Nagy-Pálné Uring Anikó (2020. 06. 20.)
9. Döbrönte Balázs és Döbrönte-Kürtösi Csilla (2020. 06. 27.)
10. Kovács Mihály és Kovácsné Fazekas Bettina (2020. 06. 27.)
11. Balogh Bence és Farkas Emese (2020. 07. 11.)
12. Tapodi Róbert és Tapodi-Major Henriett (2020. 08. 01.)
13. Kapuvári László és Bernhardt Zsuzsanna (2020. 08. 08.)
14. Paltesz Kornél és Palteszné Fekete Angéla (2020. 09.19.)
15. Buzder-Lantos Zoltán Attila és Buzder-Lantos Judit Ilona (2020. 09. 26.)
16. Zsemberi Andor és Zsemberiné Révész Krisztina (2020. 10. 16.)
17. Dézsik István és Seres Katalin (2020. 11. 07.)
18. Jaksa Csaba és Jaksa-Kovács Mónika (2020. 11. 11.)
19. Szántó Zoltán és Agárdi Nóra (2020.12. 18.)

születés a településünkön nem történt, azonban a nyilvántartásunk szerint 2020-ban 
27 újszülött lett Kunszállási lakos. 
1. Csáki Levente (Szivi Eszter) 
2. Szappanos Zsombor (Kósa Ágnes) 
3. Patály Emese Emma (Bunya Ilona Anita) 
4. Klam Blanka (Kovács Brigitta) 
5. Tóth Teodor (Túri Rozália) 
6. Eszik Írisz (Varga Ildikó) 
7. Veres Szabolcs Bence (Pacskó Noémi Csilla) 
8. Szabó Angéla Bettina  

(Dunai Zsuzsanna Nikolett) 
9. Babinecz Kende Balázs (Farkas Melinda) 
10. Nagy Noel (Baranyi Kitti Edit) 
11. Jánosik Blanka (Udvardi Vivien) 
12. Müller Hédi (Réczi Zsanett Terézia)
13. Feledy Károly Zsombor (Kürtösi Anita) 

14. Somodi Levente (Silye Judit) 
15. Kapuvári Adél (Kaczynski Dóra)
16. Csányi Vencel (Nagy-Pál Mónika) 
17. Nagy-Pál Réka (Uring Anikó) 
18. Szalkay Szabina (Gáspár Erzsébet) 
19. Turcsányi Milos ( Szabó Emese) 
20. Farkas Zille (Petróczi Renáta) 
21. Tapodi Eliza (Major Henriett) 
22. Somogyi Anikó (Szabó Gabriella) 
23. Mihályi Emma (Kanyó Bettina) 
24. Szalai Dominik (Lugosi Erika) 
25. Farkas Norina (Tóth Nikolett) 
26. Jaksa Janka (Kovács Mónika) 
27. Szikora Róbert (Polyák Anna)  

Kunszálláson 3 halálesetet kellett anyakönyvezni,  a kunszállási lakosok közül az év 
folyamán 24 elhunytról értesítették Hivatalunkat.
1. Fekete Józsefné 
2. Bereczki Mihályné 
3. Jaksa Imre János 
4. Kovács Mihályné 
5. Cseri Károly 
6. Gáspár Béláné 
7. Kürtösi János 
8. Buzder-Lantos Imre 

9. Kovács Imréné 
10. Lakihegyi Ferenc Pál 
11. Tapodi Sándorné 
12. Dobos Sándor 
13. Fehér Mátyásné 
14. Zsigó József 
15. Behány Béláné 
16. Kovács Lászlóné 

17. Cseh Lászlóné 
18. László Imre Sándorné 
19. Piti György 
20. Seres István 
21. Fekete Imréné 
22. Bartucz Antal 
23. Kovács Erzsébet 
24. Molnár István

 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 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

Fontos teleFonszámok

Az anyakönyvezett események száma és a lakosságszám alakulása összeségében ked-
vezően alakul, amely egy fejlődő település meghatározó mutatója.

Seres Katalin anyakönyvvezető

Az állandó lakosságszámunk 2020. január 1-jén 1744 fő, amely vélhetően 10-15 fő-
vel emelkedni fog 2021. január 1-re. A pontos statisztikai adatot még nem küldte 
meg részünkre a Kormányhivatal.

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. február 20.
E-mail: hivatal@kunszallas.hu 
Készült 800 példányban.  
Kéziratokat nem őrzünk meg  
és nem küldünk vissza.

köszönet
Köszönetünket fejezzük ki mindazok-
nak, akik Piti György temetésén részt 
vettek, utolsó útjára elkísárták és sírjé-
ra virágot, kosotzrút helyeztek, fájdal-
munkban velünk együtt éreztek.

Valamint szeretnénk megköszönni az 
idúsgondozásban résztvevők munkáját, 
akik önzetlenül és odaadóan segítettek.

-Gyászoló család-


