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TISZTELT LAKOSSÁG! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, VALAMINT 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN  

A TELEPÜLÉS MINDEN LAKOSÁNAK 

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 



Az önkormányzat a lakosság teherbíró képességének szem előtt tartása mellett a ma-

gánszemélyek kommunális adójának mértékét nem emelte meg, így 2018. évben is a már 

megszokott adótételekkel tervezhetnek a kisszállási lakosok. 

 

A Képviselő-testület a Napraforgó Óvoda vezetői feladatok ellátására kiírta pályázatát és a nov-

ember 30-i ülésén Varga Nándornét bízta meg újabb öt évre Kisszállás Község Önkormány-

zat Napraforgó Óvoda vezetői feladatainak ellátásával. 

 

A Képviselő-testület a Művelődési ház és Könyvtár vezetői feladatok ellátására kiírta pályázatát 

és az október 26-i ülésén Bundula Melindát bízta 2022. október 28-ig meg a Művelődési Ház 

és Könyvtár vezetői feladatainak ellátásával. 

 

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a113/2017.(V.25.) ÖK határozatával 

igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban december 27. napjától december 29. 

napjáig. 

 

Az igazgatási szünet alatt a Polgármesteri Hivatalban valamennyi ügykörben – kizárólag 

halaszthatatlan ügyben (pl: haláleset anyakönyvezése, súlyos veszélyeztetettség esetén stb.) 

– csökkentett létszámmal történik, előzetes egyeztetés alapján. Megértésüket köszönjük! 

 

Tájékoztató a téli szünidei étkeztetés igénybevételéről 

 

Aki gyermeke részére a téli szünidei étkeztetést a tanítási szünet 2017. december 27.–2018. 

január 2. közötti időtartamára (munkanapon: hétfőtől–péntekig, kivéve ünnepnap) megigé-

nyelte, annak az alábbi táblázat szerinti napokon biztosítja az önkormányzat napi egy alkalom-

mal a meleg ételt. 

Az ebédet az alábbi napokon lehet igénybe venni: 

 

szerda csütörtök péntek szombat vasárnap hétfő kedd 

dec. 

 27. 

dec. 

28. 

dec. 

 29. 

dec. 

30. 

dec. 

31. 

jan. 

1. 

jan. 

2. 

X X X    X 

 

Szeretnénk felhívni az igénybe vevők figyelmét arra, hogy aki az étkeztetést kérte, az a tényle-

ges szünidei napokon vegye is igénybe az ellátást, hiszen a leadott igények alapján az étel elő-

állításra kerül. 

 
 

 Tiegelmann Sándor és segítő baráti társasága a négyestelepi temető rendben tartása mellett 

elkezdte a Rohodai temető területének cserjétlenítését is. A munka megkezdése óta tapasztalják, 

hogy több síron helyeztek el hozzátartozók friss koszorúkat, díszeket. Szeretnék, ha valamennyi 

Rohodai temetőben nyugvó embertársunk sírhelye jelölt sír lenne.  

 

Sajnos a régóta bezárt temetőben több síremlék is megrongálódott, megrongálták, illetve eltűnt. 

Ezért kéri a temetőbe látogatók segítségét abban, hogy a jelenleg jeltelen sírban nyugvók adatai 

is előkerüljenek.  

 

Bízik abban, hogy amíg látogatható állapotban volt a temető, a hozzátartozók emlékeznek arra, 

hogy halottjuk környezetében ki vagy kik nyugszanak. Az önkormányzat is együttműködik az 



igen elismerésre méltó önkéntesek munkájának eredményessége érdekében, ezért a temető te-

rületét földmérő által kimérettette. Összefogással szeretnénk bekeríteni a kitisztított temetőt és 

a volt keresztet is szeretnénk újra felállítani. 

 

A temetőről nyilvántartás sajnos nem föllelhető, ezért kérjük a Tisztelt hozzátartozókat, hogy 

információikat Tiegelmann Sándorral /+36-30/625-12-12/ osszák meg. Ő vállalja a helyszínen 

való találkozást is a sírhely bemutatása esetére telefonos egyeztetés alapján.  

 
 

Megüresedik januártól a hivatallal szembeni üzlethelyiség, aki hasznosítani kívánja, az jelezze 

bérleti szándékát a polgármesteri hivatalban. Ugyanígy bérbe vehető a piaccsarnokban, a gaz-

dabolt melletti üzlethelyiség is. 

 
 

Az év végi egyészségügyi ellátásról 

 

DR. Binszki Terézia háziorvos minden munkanapon fogadja a betegeit a szokásos rendelési 

idejében. 

 

DR. Szincsák Eleonóra gyermekorvos december 21, 28 és 29 napján szabadságon lesz, helyette 

DR. Szarvas Gyula látja el (bejelentkezés alapján; 77/740-741) a kisszállási gyermekeket. 

 

- december 21-én és  

- december 28-án 8-11 a doktor úr Tompán a rendelőjében fogadja a gyermekeket 

- december 29-én pedig Kisszállásra jön 12-13-ig 

 

DR. Mojzes Gyula fogorvos a két ünnep között szabadságon lesz. Sürgős halaszthatatlan eset-

ben a Halas Dent fogászati Kft. kiskunhalasi rendelője 77/522-092, +77/428-136 kereshető fel. 

 

Intézményi információk 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLAI HÍREK 

 

Iskolánk ebben a tanévben több sikeres pályázatot adott be. 

 

1. EFOP-4.1.3-17-2017-00202- Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást se-

gítő tereinek Infrastrukturális fejlesztése. 105 millió forintot nyertünk Sportcsarnok fel-

újításra. 

 

2. EFOP-1.3.9-17-2017-00038- Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása. Kö-

zös célunk: Kisszállás jövője. A pályázaton 75 millió forintot nyertünk négy témakör-

ben. Konzorciumi partnerként bevontuk a KISZE civil szervezetet. Lehetőség lesz prog-

ramok szervezésére és eszközök vásárlására. 

 

 

3. EFOP-1.8.5-17-2017-00329 Menő menzák az iskolában – Egészséges étkezést és élet-

stílust népszerűsítő programok támogatása. Lehetőség van a pályázat keretében az ön-

kormányzati konyhán eszközök vásárlására. 



4. Sikeresen pályáztunk a Bakker.com pályázatán, aminek keretében több mint 1000 tava-

szi virághagymát kaptunk a cégtől, amit ősszel elültettünk és bízunk benne, hogy ta-

vasszal virágos iskola fogadja a gyermekeket. 

 

Az Önkormányzat által beadott EFOP-os pályázatokon is részt vesz iskolánk. 

 

Nevelőtestületünk december 11-én, szakmai napon vett részt Pécsen a Gandhi gimnáziumban. 

Megismerkedtünk új módszerekkel és órákon hospitáltunk. 

 

FELHÍVÁS ! 

 

Tavasszal elindítjuk az iskolai gyakorlókertünket. Ide szeretnénk a község lakosaitól felajánlá-

sokat kérni (szamóca, málna, fekete ribizli hajtásokat, fűszerpalántákat). 

 

      EREDMÉNYEINK! 

 

- Iskolánk harmadik osztályos tanulója Hadar Márkó megnyerte a területi mesemondó 

versenyt és így a térséget Kecskeméten a megyei könyvtárban ő fogja képviselni. 

 

- 2017. novemberében a Tolerancia hetében rajzpályázatot hirdettünk iskolánk tanulói 

közt, ami megtekinthető az iskola alsó folyosóján. 

 

  EREDMÉNYEK: 

 

1-2. osztály 

I. Takáncs benett 1.o 

II. Ábrahám Gréta 2.o 

III. Kádár Csenge 2.o 

IV. Halász Bálint 2.o 

V. Dóra Csenge 2.o. 

VI. Rafai Oszkár 1.o 

 

3-4. osztály 

I. Gyarmati Zsófia 3.o. 

II. Taskovics Ramóna 4.o 

III. Gyarmati Anna 4.o 

IV. Sajnovics Milán 3.o 

V. Lengyel Zsófia 3.o 

VI. Birkás Ábel 3.o 

 

 

 

 

 

5-6. osztály 

I. Pap Korina 6.o. 

II. Csíszár Sára 5.o. 

III Kothencz Kitti 5.o. 

IV. Sajnovics Miléna 6.o. 

V. Kerékgyártó Petra 5.o. 

VI. Kiss Jázmin 5.o. 

 

7-8 osztály 

I. Gyarmati Szabolcs 8.o. 

II. Szabó Vivien 7.o. 

III. Turi Dominika 8.o. 

IV. Lipka Kíra 7.o. 

V. Schőn Vivien 7.o. 

VI. Szili Attila 8.o. 

 

A Tolerancia rajzpályázat különdíjasa 

Huszár Brigitta 7. osztály. 

 

RENDEZVÉNYEINK 

 

- November 27-én az Ifjú zenebarátok napjának alkalmából, nagysikerű hangversenyt 

adott a szabadkai Gróf Széchenyi István Általános Iskola zenekara, amely az iskola ta-

náraiból és diákjaiból állt össze. 

- December 7-én megrendeztük a Magyar Labdarúgás Napja alkalmából a hagyományos 

„Nagyfiúk- Kisfiúk” futballmérkőzést igen jó hangulatban. 



 

- Iskolánk karácsonyi ünnepsége december 21-én 10 órától lesz a Művelődési ház-

ban. 11:30-tól a Tanoda szervezésében (Jenei Tibor Alapítvány) Tintanyúl (Far-

kasházi Réka) koncerttel kedveskedik karácsony alkalmából a gyermekeknek. 

       

Osztályok karácsonyi ünnepségei: 

 

      1.o. december 18. 16:30 

      2.o. december 18. 15:30 

      3.o. december 20. 16:00 

      4.o. december 20. 17:00 

      5.o. december 20. 15:30 

 

- Idősek köszöntése december 19. 10 óra. A műsort a 4. osztály adja. 

 

- Pedagógus karácsony december 21. 14:30. A műsort a 4. osztály adja. 

 

Itt szeretnénk megköszönni Korbely Gábor erdésznek a fenyőfákat. 

 

Téli szünet: december 22. - január 2. Január 3-án várunk minden tanulót az iskolába. 

 

Minden kedves gyereknek, szülőnek és nagyszülőnek Áldott, Békés Karácsonyt Kíván az 

iskola nevelőtestülete. 

 
 

HÍREK A MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁRBÓL 

 

RENDEZVÉNYEINK 

- 2018. január 22-én Magyar Kultúra Napja. 

- 2018. február 3-án Farsangi Forgatag. 

Intézményünknek elkészült a honlapja mely hamarosan feltöltésre is kerül elérhetősé-

günk: www.kisszallasmk.hu 

Köszönjük, hogy 2017-ben is sokan látogatták rendezvényeinket, minden kedves olvasónk-

nak, vendégünknek békés karácsonyt és nagyon boldog új esztendőt kívánunk! 

Bundula Melinda intézményvezető és munkatársai 

 

A Kisszállási Kulturális Infornációs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület részére felajánlott 

adó 1% mindenkinek nagyon köszönjük. 

A népdalkör a tánccsoport és a szüreti felvonás szervezésére, működésére használtuk fel. Kér-

jük jövőre is támogassák egyesületünket.   

Horváth Istvánné Dora Klára elnök                                                                         

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Kisszállási Szociális Alapítvány 

 

A szociális alapítvány alapító tagjai és vezetősége köszönetet mond minden jó szívű és 

nemes akaratú segítőnek és adományozónak, akik pénzbeli, természetbeni és közvetlen segítő 

munkájukkal, hozzájárultak az alapítvány 2017. évi működéséhez.  

Lehetővé téve a gyermeknapi rendezvény segítését, a jótékonysági bál megrendezését, a 70 

éven felüliek megajándékozását karácsony előtt, a nagycsaládosok karácsonyi ünnepségének 

megszervezését, a nehéz helyzetben lévő személyek karácsony előtt élelmiszercsomaggal való 

megajándékozását. 

Áldott békés, boldog karácsonyt és erőt egészséget kívánunk minden Kisszállási Családnak. 

 

 
 

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÍREI 

 

2017. december 22-én 10 órakor tartjuk az óvodai karácsonyi ünnepséget a Művelődési 

Házban.  

Téli szünet ideje: december 27- 2018. január 2-ig, nyitás január 3.-án szerdán.  

 

Áldott, Békés, Boldog Karácsonyt, és Örömteli Új Évet kíván a település minden lakosá-

nak az óvoda Nevelőtestülete 

_________________________________________________________________________ 

 

EGYHÁZI HÍREK 

 

Szeretet programozás 

 

Terméktámogatás: Igen, miben segíthetek?  

Vásárló: Hát, hosszas megfontolás után úgy döntöttem, installálni fogom a Szeretetet. Végig-

vezetne kérem a folyamaton?  

Terméktámogatás: Rendben, szívesen segítek. Készen áll az indulásra?  

Vásárló: Hát, nem vagyok egy műszaki zseni, de azt hiszem, készen állok. Mit kell először 

tennem?  

Terméktámogatás: Első lépésként nyissa meg a Szívét. Megtalálta a Szívét?  

Vásárló: Igen, de egy csomó más program is fut jelenleg. Lehet telepíteni a Szeretetet, miköz-

ben ezek futnak?  

Terméktámogatás: Milyen más programok futnak?  

Vásárló: Lássuk csak, van Múltbéli Megbántódás, Alacsony Önértékelés, Harag és Neheztelés. 

Ezek futnak éppen.  

Terméktámogatás: Nem gond, a Szeretet fokozatosan törölni fogja a Múltbéli Megbántódást 

a jelenleg működő rendszeréből. A hosszú távú memóriában esetleg megmaradhat, de már nem 

fog megzavarni más programokat. Végül a Szeretet felül fogja írni az Alacsony Önértékelést a 

saját moduljával, amit Egészséges Önértékelésnek hívnak. Viszont a Haragot és a Neheztelést 

teljesen ki kell kapcsolnia. Ezek a programok megakadályozzák a Szeretet megfelelő installá-

lását. Ki tudja kapcsolni ezeket?  

Vásárló: Nem tudom, hogyan kell kikapcsolni őket. Meg tudja mondani?  

Terméktámogatás: Örömmel. Menjen a startmenübe és indítsa el a Megbocsátást. Ezt addig 

kell ismételnie, amíg a Harag és a Neheztelés teljesen ki nem törlődnek.  

Vásárló: Rendben, kész! A Szeretet automatikusan elkezdte telepíteni magát. Ez normális?  

Terméktámogatás: Igen, de ne feledje, önnek csak az alapprogram van meg. El kell kezdenie 

kapcsolódni más Szívekhez, hogy hozzáférjen a frissítésekhez.  

Vásárló: Hoppá! Máris kaptam egy hibaüzenetet. Azt mondja: „Hiba – A program nem fut 

külső egységeken.” Most mit tegyek?  



Terméktámogatás: Ne aggódjon. Ez azt jelenti, hogy a Szeretet program Belső Szíveken való 

futásra lett tervezve, de az ön Szívén még nem futott. Kevésbé technikai nyelven ez csak annyit 

jelent, hogy önnek először saját magát kell Szeretnie, mielőtt másokat Szerethetne.  

Vásárló: Tehát most mit tegyek?  

Terméktámogatás: Gördítse le az Önelfogadás menüt; majd kattintson az alábbi fájlokra: 

Megbocsátok Magamnak 2.0, Felfedezem az Értékeimet 1.5, Tudomásul Veszem a Korlátaimat 

3.0.  

Vásárló: Rendben, kész.  

Terméktámogatás: Most másolja őket az „Én Szívem” könyvtárba. A rendszer felül fog írni 

minden zavaró programot és kijavítja a hibás programozást. Ezen kívül törölnie Kell a Terjen-

gős Önkritikát az összes könyvtárból és kiürítenie a Kukát, hogy biztosan eltávolítsa teljesen és 

soha ne jöhessen újra elő.  

Vásárló: Megcsináltam. Hé! A Szívem új fájlokkal telik meg. Mosoly jelent meg a képernyő-

mön és a Béke meg az Elégedettség bemásolja magát minden felé a Szívembe. Valamint az 

egész rendszerem melegedni kezdett. Ez normális?  

Terméktámogatás: Sok esetben. Másoknak eltart egy ideig, de végül minden helyreáll a meg-

felelő időben. A rendszer melegedése normális, és javítja a Szív működését, ne aggódjon. 

Egyébként jó érzés nem?  

Vásárló: De, csak szokatlan.  

Terméktámogatás: Szóval, a Szeretet telepítve és rendesen fut. Még egy dolog mielőtt leten-

nénk. A Szeretet Ingyenes Program. Figyeljen rá, hogy továbbítsa azt és a különféle változatait 

mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül. Ők is megosztják majd másokkal és visszajuttatnak vi-

szonzásul önhöz is új és izgalmas változatokat.  

Vásárló: Köszönöm…  

Ez egy jó, tanulságos történet! Így szoktuk magunkba lezárni, miután legalább kétszer elolvas-

tuk. Azért kétszer, mert először érdekes, utána pedig a tanulságot hámozzuk ki belőle! Értő 

olvasás! 

Ez nemcsak egy jó, tanulságos történet, hanem a valóság is lehet! Hiszen az adventi időszak 

erre készít fel bennünket. Mert karácsonykor valóban „letölthetjük” a szeretetet. János evangé-

liumában így olvashatunk erről: 

„10A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. 11A tulajdo-

nába jött, de övéi nem fogadták be. 12Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten 

gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, 13akik nem a vérnek vagy a testnek a 

vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. 14S az Ige testté lett, és közöttünk 

élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be.” Jn 

1,10-14 

Sokan sokféle ajándékot adnak, kapnak, remélnek… 

 

 

Plébánosként minden Kisszállásinak éljen a világ bármely pontján, távol vagy közel ezt 

az ajándékot kérem Istentől: programozza újra a SZÍVÜNKET az Ő SZERETET prog-

ramjával! 

 

 

Ezekkel a gondolatokkal kívánok a magam egyházközségek nevében Istentől áldott, bol-

dog Karácsonyt! 

 

 

 

 

 

 

 



KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI SZENTMISÉK RENDJE: 

 

December 24. Ádám- Éva napján :             Éjféli Szentmise templomban 22.00 órakor. 

 

 

Szentmise után élő Betlehem megtekintése ünnepi forralt borozással, melyre mindenkit szere-

tettel hívunk és várunk. 

 

 

December 25. Karácsony I. napján:           Szentmise 11.00 órakor 

 

December 31. Szilveszter napján  :             Szentmise 11.00 órakor 

 

Január 1. Újév napján:                                Szentmise 11.00 órakor 

 

Bolvári János  

                                                                                                                                  plébános 

________________ 

 

 

 
 

 

 

 

Kisszállás, 2017. december 18.    

Kisszállás Község Önkormányzat  

         Képviselő-testülete 

 


