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ÖNKORMÁNYZATI

TÁJÉKOZTATÓ

2014. I. szám
Tisztelt Lakosaink!
A Képviselő-testület által alkotott rendeletek
Rendeletek:
A Képviselő-testület 2013. II. félévben:
Megalkotta
- a civil szervezetek támogatási rendjéről
- az önkormányzati tulajdonában álló közterület filmforgatás célú használatáról
- a közterület elnevezéséről és a házszámozásról
- az önkormányzati segélyről
- a szociális célú tűzifára való jogosultságról és igénylés feltételeiről
- a kiadások készpénzben történő teljesítésének esetiről
- Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorcium Tulajdonközösség által a
Homokhátsági Hulladékgazdálkodási Rendszer keretében ISPA, majd KA beruházás során
beszerzett, illetőleg megvalósított és kapcsolódó önkormányzati tulajdonú vagyon kezelésének
és hasznosításának feltételeiről
szóló önkormányzati rendeletét.
Módosította az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.
Új szerkezetbe foglalta
- az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egy szabályairól
- a köztemetőről és a temetkezés rendjéről
szóló önkormányzati rendeletét.
Hatályon kívül helyezte az építményadóról szóló rendeletét.
A Képviselő-testület 2014. évben ezidáig:
Módosította:
- A gyermekintézményben az étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjakat, mely szerint:
A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja
(1) Óvodai napközis étkeztetés
(2) Óvodai tízórai
(3) Általános iskolai napközis étkeztetés
a) 1. korcsoport
b) 2. korcsoport
(4) Általános iskolai tízórai
a) 1. korcsoport
b) 2. korcsoport
(5) Általános iskolai ebéd
a) 1. korcsoport
b) 2. korcsoport

300 Ft/fő/nap
78 Ft/fő/nap
330 Ft/fő/nap
350 Ft/fő/nap
84 Ft/fő/nap
84 Ft/fő/nap
172 Ft/fő/nap
190 Ft/fő/nap

Az intézményi térítési díj a 27 % ÁFA-t nem tartalmazza.
-

A szociális étkezetés intézményi térítési díját az alábbiak szerint:
A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjai
(1) Az étkeztetés intézményi térítési díja:
(2) Az étel házhozszállítási díja:

432 Ft/adag
80 Ft/kiszállítási hely

Megalkotta: a Kisszállás Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervéről szóló 5/2014.(II.07.)
önkormányzati rendeletét.
A 2014. évi eredeti költségvetés főbb adatai:
1. bevételi főösszege
1.511.420.000 Ft
- ebből működési
671.046.000 Ft
felhalmozási
840.374.000 Ft
2. kiadási főösszege
1.514.716.000 Ft
- ebből működési
673.242.000 Ft
felhalmozási
841.474.000 Ft
3. költségvetési hiány
3.296.000 Ft, melyet az előző évek pénzmaradványából kívánunk finanszírozni.
Az önkormányzat főbb bevételi forrásai:
- 2014-ben a központi költségvetésből önkormányzatunk terv szintjén 169.585.000 Ft működési
támogatást kap.
- Egészségügyi feladatok ellátására (védőnői szolgálatra és fogorvosi ellátásra) az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár 7.021.000 Ft összegű támogatást biztosít.
- Tovább folytatódik a közfoglalkoztatási program, melyet a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
55.932.000 Ft-tal támogat.
- Helyi adóbevételekből származó tervezett bevétel 45.200.000 Ft. Az önkormányzat a lakosság
teherbíró képességének szem előtt tartása mellett a magánszemélyek kommunális adójának
mértékét a 2013. évhez hasonlóan a 2014. évtől nem emelte meg.
- Önkormányzati egyéb működési bevételek 263.584.000 Ft.
- Szennyvízberuházás támogatási bevétele 838.643.000 Ft.
A működési kiadások az önkormányzat és intézményei folyamatos és zavartalan működésének
biztosítását szolgáló tételekből tevődik össze (személyi juttatások és annak járulékai, különböző
készletbeszerzések és szolgáltatások igénybevétele).
A felhalmozási kiadások között az alábbi tételeket terveztük meg:
- Betervezésre került a szennyvízberuházás támogatási szerződés szerinti 2013. évi el nem költött része,
valamint a 2014. évi kiadása, melynek összege 838.643.000 Ft.
- Beterveztük továbbá a Start mezőgazdasági közfoglalkoztatás keretében 100 %-os támogatással
különböző munkagépek vásárlását (burgonya bakhát készítő, tárcsa, oldalazó zúzó, rézsűkasza),
melynek összege 1.688.000 Ft.
Az önkormányzat részben saját, részben pályázati támogatásokból megvalósította és a
közeljövőben megvalósítja az alábbi fejlesztéseket:
- 684.500 Ft + Áfa önkormányzati saját forrásból felújította a Petőfi utcai orvosi rendelő vizesblokkját
- a 2012. évi 13 millió Ft pénzmaradványból az alábbi felújításokat határozta el:
 Kápolnai út szántóföld felöli oldalán útpadka kialakítását
 Polgármesteri Hivatalban gázkazánok cseréjét
 Felszabadulás u. 29 (volt Nappali Ellátó intézménye) lépcsőjének és konyhájának felújítását
 Önkormányzati konyha részleges nyílászáró cseréjét (északi oldalon lévő ablakok és az épület két
végén lévő bejárati ajtó)
------------Tisztelt Lakosság!
A Kápolnai bekötőút útpadka kialakítási munkálatai megkezdődtek, ezért 2014. március 10-től –
várhatóan– 2 hétig zárva lesz, a munkálatok elvégzéséig.
------------Tisztelt Választópolgárok!
Az 2014. április 6-án tartandó országgyűlési képviselő választással kapcsolatos országos és helyi
információk megtalálhatók a www.kisszallas.hu honlapon.
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Hamarosan elkezdődik településünk életének egyik legnagyobb léptékű, legjelentősebb beruházása, a
csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep megépítése.

A decemberi lakossági fórum során felvetett kérdésekre az önkormányzat részéről Kispál István és
Szerencsés András, a kivitelező részéről pedig Horváth Szabolcs és Nagy Sándor válaszolt.
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A fórumon elhangzott legfontosabb kérdések és az azokra adott válaszok:
Kérdés: Hogyan fognak történni a helyreállítások, és mi a biztosíték arra, hogy az Aquaprofit Zrt.
alvállalkozói is megfelelően elvégzik a munkát?
Válasz: Az utak helyreállítása az előírásoknak megfelelően történik. A Magyar Közút kezelésében lévő
utaknál párhuzamos fektetés esetén teljes szélességben, az egyéb közműszolgáltatók előírásainak
megfelelően, az építéssel érintett egyéb területeken nyomvonalas helyreállítás formájában. Természetesen
a járda és egyéb burkolatok az eredeti állapotnak megfelelően kerülnek visszaállításra. A kivitelezés
során igyekszünk kiemelt figyelmet fordítani a fák és dísznövények állagmegóvására.
Alvállalkozóinknak igen komoly feltételrendszernek kell megfelelniük, és helyreállítással kapcsolatosan
kiemelt figyelmet fordítunk munkájukra.
Kérdés: Hogyan történik a szennyvízcsatorna kivezetése a telekről?
Válasz: Az utcán haladó gerincvezetékről egy 160 mm átmérőjű ún. bekötővezeték ágazik le, amely
megközelíti a telekhatárt. A telekhatáron belül egy „házi tisztító akna” kerül elhelyezésre. Fent említett
akna átmérője mindössze 200 mm, ez a telekhatáron belül, attól 1 m-re kerül kialakításra PVC elemekből.
Kérdés: Hogyan tudja a kivitelező megakadályozni a kellemetlen szagok kijutását?
Válasz: A tervezési folyamatok során kiemelt figyelmet fordítottunk a nem kívánatos szagok
távoltartására, nem csak a szennyvíztisztító telep, hanem a belterületi csatornarendszer esetén is. (telep
helyszínének megválasztása, maga az alkalmazott technológia, a telep és a település között létesítendő
erdősáv, biofilterek alkalmazása)
Kérdés: A gépjármű közlekedés hogyan lesz majd megoldható az építkezés ideje alatt?
Válasz: A kivitelezés során írásban előre tájékoztatjuk majd a lakosságot minden utcában, mielőtt ott
a munkák elindulnak. A nyitott munkaárkok feletti ki és behajtást ideiglenes acéllemezekkel biztosítjuk a
lakók számára. A kivitelezés minden esetben úgy zajlik, hogy az utcák forgalma biztosított legyen.
Kérdés: Megoldható-e, hogy egy sarkon álló ház bekötése az eredetileg elképzelthez képest a másik
utcába történjen.
Válasz: Amennyiben azt a fektetési mélységek lehetővé teszik, ennek semmi akadálya nincs.
Kérdés: Milyen módon fogja tudni megakadályozni a kivitelező, hogy ne okozzon több órás vagy napos
kimaradást az egyéb szolgáltatók (víz, gáz) rendszereinek megsértésével?
Válasz: A fenti kérdésre kiemelt hangsúlyt helyeztünk, hiszen ez egy érzékeny pont a lakosság részéről.
A tervezés során kötelező egyeztetni a településen jelenlévő szolgáltatókkal, ezen túlmenően ún.
kutatóárkok ásásával ellenőrizzük a terveken szereplő nyomvonalak helytállóságát.
Kérdés: Ki finanszírozza a telekhatáron belüli építést?
Válasz: A vállalkozó feladata a telekhatáron belül (1 méter) történő rákötési pont biztosítása, az ingatlan
és a rákötési pont közötti építésért pedig az ingatlan tulajdonosa felelős.
Kérdés: Mi a helyzet abban az esetben, amennyiben a ház szennyvíz-kivezetése mélyebben van, mint a
csatorna?
Válasz: Ebben az esetben „házi átemelővel” biztosítjuk a szennyvíz csatornába juttatását. Ez egy
kisméretű szivattyú, amely kapacitását, fogyasztását és zajszintjét tekintve talán egy nagyobb akváriumi
vízforgató szivattyúhoz hasonlatos. Kisszállás településen jelenleg nem tudunk ilyen eszköz
beépítésének szükségességéről. Amennyiben valahol mégis igény adódik alkalmazására, úgy annak
beszerzési költségei a vállalkozót terhelik.
Kérdés: Hogyan fogják megoldani a mérés/fogyasztás problémáját?
Válasz: Mivel a szennyvízdíj kiszabása a vízfogyasztás alapján történik, ezért két mód van arra, hogy
megfelelő számla kerüljön kiállításra, abban az esetben, ha a vezetékes vizet egyéb célra is használjuk
(pl.:öntözés,locsolás). Első megoldás külön vízmérő felszerelése az egyéb ágú felhasználási ágra. A
második megoldás, hogy csökkentjük az ivóvíz felhasználását a mezőgazdasági és egyéb jellegű
tevékenységek esetén.
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További tudnivalók:
 1 önálló helyrajzi számmal rendelkező telekre 1 lakossági bekötés épülhet (ez alól kivétel a
szolgalmi jog alapján végzett bekötés.
 Amennyiben az épület az ingatlan oldalsó telekhatárán áll, és nincs lehetőség a szennyvíz épület
melletti saját telekhatáron belüli elvezetésére, a szomszédos telken kizárólag szolgalmi jog
alapítását követően (ennek előfeltételei: az érintett ingatlan tulajdonosok megállapodása, vázrajz
elkészíttetése, földhivatalai bejegyzés) végezhető el bekötés.
 Lehetnek olyan szűk utcák, amelyek a napi munkavégzés során munkaidőben lezárásra kerülnek,
ezekben az esetekben a munkaidő végeztével közlekedésre alkalmassá teszi a kivitelező az utcát.
INTÉZMÉNYI INFORMÁCIÓK
Polgármesteri Hivatal tájékoztatója
Tisztelt Adózók!
A közelmúltban postázott I. félévi egyenlegértesítőkhöz készített kommunális adó csekkek közlemény
rovatában hibásan 2014.09.15 dátum szerepel. A befizetési határidő a korábbi évekhez hasonlóan
továbbra is 2014. március 17. hétfő, melyet a megküldött csekkel teljesíteni tud mindenki. A
tévedésért/megtévesztésért mindenkitől elnézést kérünk!
------------Tisztelt Lakosság!
Községünkben az idei évben a lomtalanításra 2014. május 26-tól május 30-ig kerül sor, mely az
önkormányzat honlapján már megtekinthető. A pontos beosztásról május elején írásban is tájékoztatjuk a
lakosságot.
------------A Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft (korábban Halasvíz Kft) 2014. évben az alábbi időpontokban
és helyszíneken végez a településen fertőtlenítést:
Településrész
Kisszállás
Kisszállás–Almajor
Kisszállás Újfalu

I. negyedév II. negyedév Toronymosás III. negyedév
Ápr. 07-11. Jún.10-13.
Június 10.
Aug. 11-15.
Április 8.
Június 6.
Június 6.
Aug. 14.
Április 9.
Június 5.
Június 5.
Aug. 15.

IV. negyedév
Okt. 20-24.
Október 17.
Október 16.

Toronymosás
Október 20.
Október 17.
Október 16.

Hírek a Napraforgó Óvodából
Óvodai beíratás időpontjai: 2014. április 28., 29., 30.
Ezeken a napokon 8 – 16 óráig lehet az óvodát felkeresni. Beíratható az a gyermek, aki 2015. február 28ig betölti a 3. életévét.
Varga Nándorné
Óvodavezető
Hírek a Művelődési Ház és Könyvtárból
2014-ben is várjuk az olvasni szeretőket, sok új kiadványunk érkezett, melyek hasznos időtöltést ígérnek.
Néhány cím a kínálatból:
Szépirodalom:
1. Frei Tamás: 2015
3. Vekerdy Tamás: Jól szeretni? Tudod-e,hogy milyen a gyereked?
2. Collins: Az éhezők diadala
4. Ugron Zsolna: Erdélyi menyegző
5. Oravecz Nóra: 99 léleksimogató gondolat
Szakkönyvek:
1. Fel a netre öregem!
2. Házi sajtkészítés
Gyermekkönyvek:
1. Benedek Elek meséi: A vadgalamb és a szarka 2. D.Tóth Kriszta: Rejtélyes üzenet, Zinka és Hugó
Erdélyiné Zsoldos Ildikó
Intézményvezető
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A Kisszállási Kulturális és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület (KISZE) 2014. évben folytatja
hagyományápoló munkáját népdalénekléssel, néptánccal, ünnepségeken való fellépésekkel és a 17.
Kórustalálkozó megszervezésével.
Kérjük, támogassa egyesületünket adója 1 %-ával!
Adószám: 18343524-1-03
Számlaszám: Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet 53100025-10059438
Hirek a Sallai István Általános Iskolából
Köszönetünket fejezzük ki minden támogatónknak, akik az Iskolabál sikerességéhez hozzájárultak.
Köszönjük a támogatásokat és a tombola felajánlásokat.
Március 12.-én szavalóversenyt rendeztünk a Bánffy Művészeti Szalon közreműködésével. A zsűri
elnöke Hüvösvölgyi Ildikó színművésznő volt.
Eredmények:
alsó tagozaton:

1. Horváth Kristóf 4. osztály /felkészítő: Malustyikné Deák Anita/
2. Pap Korina
2. osztály /felkészítő: Benke Magdolna Mária /

felső tagozaton:

1. Urbán Adrienn 8. osztály /felkészítő: Kocsisné Városi Judit/
2. Márta Renáta 5.osztály /felkészítő: Kocsisné Városi Judit /
Ők képviselik iskolánkat a területi versenyen.

A Bolyai Természettudományi versenyen Szegeden eredményesen szerepeltek az 5., a 7. és a 8. osztályos
tanulóink csapatai. /Felkészítő: Baumgartnerné Savanya Etelka./
Papdi Józsefné
igazgató
Hírek az Egyházközségtől
Milyen világban szeretnék élni?
Gyermekek válaszai:
-

-

-

-

-

Olyan világban szeretnék élni, ahol nem lenne veszekedés, hazugság, bűn, és az emberek kedvesek
lennének egymáshoz. Nem árulkodnának és nem csúfolkodnának és segítenének az öregeknek.
Olyan világban szeretnék élni, ahol nem lenne háború, mert én nem szeretem a háborút. Én szerintem
senki sem szereti a háborút, csak a rossz emberek. Minden ember egyenlő lenne (beleszólhatna az
ország ügyeibe).
Olyan világban szeretnék élni, ahol mindenki szépen beszél és senki sem káromkodik. Mindenki
tiszteli a Mennyei Atyát és bízik Jézusban.
Olyan világban szeretnék élni, ahol nem verik a gyerekeket, ahol mindenki templomba jár, és az
emberek megfogadják egymás tanácsát. Ahol nem szennyezik a levegőt és a vizet, hogy egészségesek
lehessünk.
Olyan világban szeretnék élni, ahol a gyerekek soha nem vinnének egyest haza. Az egész világ
gazdag lenne. Szép ruhája lenne mindenkinek. A házak szépek és magasak lennének. Az emberek
olvasnák a bibliát, az egész világ hinne Istenben és imádkozna.
Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek nem követnének el bűnt, és nem innának sokat. Az is
jó lenne, ha a szülők nem veszekednének, és nem válnának el, hanem békésen élnének.
Olyan világban szeretnék élni, ahol az emberek tisztelik egymást, szeretetben élnek. A gyerekek
örömet szeretnének szüleiknek, a szülők meg beszélgetnének velük. Aki bajban van, annak
segítenének. Nem dühösködnének, hanem boldogok lennének.
Olyan világban szeretnék élni, amilyet Isten akart. Ahol igazság van és nincs háború. Szeretném, ha
mindenki járna hittanra.
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-

-

Olyan világban szeretnék éli, ahol mindenki hallgat anyukájára. Ahol nem lenne bűn, és nem halna
meg senki, mindenki örökké élne. Keresztény világban szeretnék éli. Az egyik ember ne legyen
gazdagabb, mint a másik, és aki gazdag, adjon a szegényebbnek, de a szegény is legyen rendes a
gazdaghoz.
Olyan világban szeretnék éli, mint Jézus, mert Ő meggyógyította a betegeket és jószívű volt.
Olyan világban szeretnék élni, ahol csend van végre és nyugalom.

A világ olyan-amilyen, vajmi keveset tudunk mi, kisemberek, változatni rajta. A világot a politikusok
irányítják – mondják a felnőttek. De ezt a kérdést gyerekeknek tettük fel, akik még nem annyira
letargikusak, mint a felnőttek. A gyermek még őszinték, vágyaik a legtisztább emberi vágyak
megfogalmazódásai. Válaszaikban olyan világkép jelenik meg, amely minden ember lelke mélyén ott él,
csak nem meri megfogalmazni, vagy nem hiszi, hogy a világ – a mi világunk -, amelyben élünk, igenis
formálható és megváltoztatható.
Isten ültette belénk ezeket az őseredeti, tiszta elképzeléseket a világról, hinnünk kell, hogy Jézus
Krisztus éppen azért jött el közénk, hogy ez az új világ bennünk és közöttünk felépülhessen. Az utat
is Ő mutatja meg az Evangéliumban, hogyan lehetséges ez. Az Ő élete minta minden ember számára,
hogy tökéletese emberségünket megvalósíthassuk. Az Ő 33 éve a földön feljogosít bennünket arra, hogy
higgyünk annak a világnak a realitásában, ami a gyermekek válaszaiban megfogalmazódik. Az Ő
keresztje egyszer s mindenkorra magába öleli a világ összes fájdalmát. Az Ő keresztjén a világ összes
gonoszsága, minden szenvedése, minden reménytelensége és hitetlensége, minden kétségbeesett
szorongása összesűrűsödik egyetlen kiáltásban: “Istenem, Istenem, miért hagytál el?” Isten meghalt
értünk a kereszten. Ettől a pillanattól kezdve az ember keresztútja már nem reménytelen sziszifuszi harc,
hanem olyan harc, amelyben győzedelmeskedhet, mert a Golgota keresztjén az Élet legyőzte a halált. A
világ meg van váltva. Senki és semmi sem szakíthat el bennünket Isten szeretetétől, mert a kereszten már
minden megtörtént, értünk és helyettünk.
Jézus halála és feltámadása megnyitja számunkra egy új világ lehetőségét, melyet itt a földön
kezdünk építeni, de amely teljes valóságában, az örökkévalóságban valósul meg. Nem lenne helyes,
azonban teljesen szétválasztanunk a földi és a mennyei világot. Hisszük ugyanis, hogy Jézusban
elérkezett közénk Isten Országa, és polgára lehetünk ennek az Országnak már itt a földön is, azáltal, hogy
Isten törvényei szerint élünk.
“Aki szeretetben él, Isten él, és Isten él Őbenne” – mondja János apostol levelében. Az Isten országa
polgárokat keres, embereket, akik már itt a földön egy új világ felépítéséért akarnak élni. Ennek a
világnak egyetlen törvénye van, - a személyes, (a másokért teljesen elégő) szeret. Aki csak egy pohár
vizet is ad egy szomjazónak, az új világot építi, mert Jézus Krisztus óta az új világ már nem utópia, az
alapjait ugyanis Ő rakta le. Aki segít a rászorulónak, aki tud sírni a sírókkal és nevetni a nevetőkkel, aki
kilép egoizmusának bástyái mögül, az új világot építi.
Kicsi a mag, amelyből a mustára kinő, kicsi tettek azok, amelyek megváltozathatják a világot,
amelyben élünk. Aki Krisztus keresztjének követője lett, saját keresztjének elfogadása által valami új
valóság, isteni valóság részese lehet. Aki fölveszi mindennap keresztjét (Jézus keresztjéből erőt merítve
az erőt), aki betegágyon fekszik talán, de szenvedését másokért fölajánlja, - az új világot építi. Aki az
evangélium értékrendje szerint próbál élni ebben a társadalomban, az új világot építi.
A magot el kell ültetni, hogy abból fa legyen.
A szeretetről, a békéről nem elég beszélni, el kell kezdeni élni, hogy az új világ bennünk és
közöttünk felépülhessen….
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Szentmise

Temetés

Tájékoztatás 2014 évről
Lelkület
Szentmise értéke: Jézus kereszt áldozata.
Élőkért és holtakért, különleges szándékra és hálából is 2.100 Ft
kérhetjük és felajánlhatjuk.
„Atyám házában sok lakóhely van…”- mondja Jézus.
Ezt kérjük, ezért imádkozunk, hogy elfoglalják helyüket
elhunyt testvéreink Isten országában.
15.000 Ft
Polgári temetés díja is legalább ennyi.
Ne csak a testre gondoljunk, hanem a lélekre is melynek örök
boldogsága rajtunk is múlik.

Harangvers

Imádságra hív az elhunytakért.

Esküvő

Isten áldásával kezdik meg közös és családi életüket.
20.000 Ft
Önkéntes hozzájárulás az egyházközség életéhez. E összeget
ez évtől a mellékelt utalványon is be lehet fizetni
Takarékszövetkezetben, szentmisék után a sekrestyében is
lehet rendezni. Egyházi hozzájárulást 18 éves kortól, illetve 2.200 Ft/fő
önálló jövedelemmel rendelkező személynek kell fizetni.

Egyházi
hozzájárulás

1.000 Ft

Minor Portus Alapítvány nevében szeretném, megköszöni a 2013-ban az 1 %-os felajánlásokat.
Ebben az esztendőben is lehetőség az 1 % felajánlásokra a következő adószámon: 19552828.
Az Alapítvány célja:
Kisszállás és vonzáskörzetében a rászorulók, elsősorban idősek, betegek, szociálisan elesettek,
nagycsaládosok segítése, gondozása.
A fogyatékkal élők társadalmi esélyegyenlőségének segítése.
Az ifjúság Don Bosco-i hagyománynak megfelelő szellemű nevelése és ehhez szükséges
személyi, tárgyi feltételek biztosítása valamint az ifjúság kulturális tevékenységének
előmozdítása és érdekképviselete.
Kisszállás és vonzás körzetében fellelhető, helyi jelentőségű középületek, és kulturális értéket
képező ingatlanok állagának megóvása, bővítése, felszerelése, különös tekintettel a közösség
építését, erősítését szolgáló célok megvalósítására.
Kisszállás település testvér kapcsolatainak ápolása határon belül és kívül.
2014. május 2-án pénteken egyházközségi majálist szervezünk a családok számára. Gyülekező 9 óra
30-kor a plébánián, ebéd bográcsos egytálétel, a nap folyamán játékos vetélkedők, filmvetítés és egyéb
vidámságok. Minden családot szeretettel várunk!!!!!
Bolvári János
plébános
_____________________________________________

Kisszállás, 2014. március 13.
Kisszállás Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
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