
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 

2020. VI. szám 

Wifi4EU 

December 9-én hivatalosan is átadásra került Kisszálláson a nyilvános kül- és beltéri Wifi hálózat a 

WIFI4EU programnak köszönhetően. A projekt célja, hogy díjmentes vezeték nélküli internet-hozzáférést 

biztosítson a lakosok számára. Az ingyenes internetezési lehetőség immáron a település számos pontján el-

érhető, mint például a piacon, a sportpályánál, a buszmegállónál, A Művelődési Háznál, illetve az orvosi 

rendelőkben is. Nyugodtan csatlakozzanak a WIFI4EU elnevezésű hálózatra! 

Szociális Alapítvány 

Tisztelt Kisszállásiak! 

Valamennyien tudjuk, hogy egy nagyon nehéz, járvánnyal sújtott és végéhez közeledünk. A szociális 

alapítvány, e nehéz körülmények között is működik és lehetőségeihez képest próbál segítséget nyújtani.  

Először is köszönjük azoknak, akik adójuk 1 %-ával alapítványunkat segítették, ezzel is bővült támogatási 

lehetőségünk.  

Sajnos a járványhelyzet miatt a szokásos „Nagycsaládosok karácsonya” rendezvényünk elmaradt. 

Amit adni tudtunk: 

- 342 fő 70 év feletti lakosnak karácsonyi csomagot. 

- 19 nehéz helyzetben lévő családnak élelmiszer csomagot. 

- 15 fő egyedülálló rászorulónak élelmiszer csomagot. 

Köszönöm valamennyi TÁMOGATÓ ÉS SEGÍTŐ munkáját. 

Kívánom Önöknek, hogy szeretetben teljenek az ünnepek és e lelki táplálékból jusson az Új 

esztendőbe is.  

Áldott, Békés Karácsonyt kívánok mindenkinek! 

Fenyvesi Éva elnök az alapítvány kuratóriumi tagjai nevében 

  

 

 ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI ÜNNEPEKET, 

VALAMINT BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN  

A TELEPÜLÉS MINDEN LAKOSÁNAK  

 

 

 

 

 

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
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Aszfaltjavítás a községben 

Településünk utcáin a közelmúltban kátyúzási munkálatok zajlottak, melynek keretében összesen 100 zsák 

hidegaszfalt került felhasználásra. December közepén az önkormányzati konyha mellett is aszfaltozott a 

Kisszállási Önkormányzati Nonprofit Kft. 

Műanyag kupakgyűjtő szív került elhelyezésre Kisszálláson 

Egy helyi lakos közreműködésével, Boldóczki Dávid a Professional Welding Fémipari Kft. munkatársa in-

gyen készített nekünk egy műanyag kupakgyűjtő szívet. A gyűjtő a Művelődési Házhoz lett telepítve. Az ide 

elhelyezett kupakokkal a műanyagszennyezés csökkentése mellett jótékonykodni is lehet, hiszen az ebből 

származó bevételt karitatív célokra fordítják. 

Községünk ünnepi díszben 

Advent első hétvégéjére került ki a Betlehem, majd nem sokkal később karácsonyi fények díszítették a Pol-

gármesteri Hivatalt is. Ezt követően pedig helyére került a falu fája is, melyet egy helyi lakos ajánlott fel és 

a „Rondó” is díszvilágításban pompázik egész decemberben. 

 

A karácsonyi dekoráció közösségi összefogásban valósult meg: részt vettek benne a Kisszállási Önkormány-

zati Nonprofit Kft. dolgozói, a Képviselő-testület tagjai és kisszállási lakosok is. 

 

Jótékonysági felajánlás érkezett 

Az ünnepekhez közeledve Papdi Józseftől érkezett Önkormányzatunkhoz felajánlás. A vállalkozó vasalókat, 

kenyérpirítókat és karácsonyi égősorokat juttatott el hozzánk. Az eszközökből intézményeink és helyi lako-

sok részesültek.  

Három évvel, 2023 végéig meghosszabbodott a kútmoratórium  

A kormány 2023. december 31-ig meghosszabbította az eredetileg ez év végén lejáró határidőt. A döntés 

értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes 

törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény hatálybalépését 

megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt 

biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi. 

FBHNP fenyőfa gyűjtési időpontok 

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021. január hónapban 

2 alkalmas díjmentes fenyőfa begyűjtést szervez. 

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési napon reggel 7 óráig és az 

elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg 

tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen. 

A fenyőfabegyűjtés időpontjai 2021 január 14 és 28. 

Baromfik zártan tartása  

November 26-án, azonnali hatállyal elrendelte a baromfik kötelező zártan tartását Bognár Lajos országos 

főállatorvos, mivel több európai országban is azonosították a magas patogenitású madárinfluenza vírus je-

lenlétét olyan vadmadarakban, amelyek vándorlási útja Magyarországot is érinti - közölte a Nemzeti Élelmi-

szerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih). 
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Kiemelték: a madárinfluenza vírus jelenleg főként vadmadarakban van jelen, de az elmúlt hetekben külföldi 

tenyésztett szárnyasállományokban is okozott már megbetegedést. A vándorló vadmadarak vonulási útvona-

lai Magyarország egész területét érintik, ezért nyilvánította a vírus megjelenésének veszélye szempontjából 

az ország egészét nagy kockázatúnak az országos főállatorvos. 

A zártan tartás minden olyan állományra vonatkozik, ahol a kifutó felülről és oldalról nem védett megfelelő 

erősségű madárhálóval - tették hozzá. 

Emellett kérik az érintett gazdákat és tenyésztőket a felelős állattartói magatartásra, a járványvédelmi előírá-

sok teljes körű betartására. 

A Nébih közölte: a baromfikat fedett, lehetőleg oldalról is zárt helyen kell etetni, itatni. A takarmányt zárt, 

fedett helyen kell tárolni. Az alom tárolását lehetőleg fedett, zárt helyen vagy fóliával letakarva kell biztosí-

tani. Ezzel a szárnyasok és vadon élő madarak érintkezését lehetőség szerint ki kell zárni. 

Az állatok megbetegedését, illetve annak akár a legcsekélyebb gyanúját azonnal be kell jelenteni az állat-

egészségügyi szolgálat felé. Amennyiben az állattartó részéről ez nem valósul meg, az az állami kártalaní-

tásból való kizárást vonja maga után - hívták fel a figyelmet. Művelődési Ház és Könyvtár. 

Művelődési Ház és Könyvtár 

Kedves Látogatóink! A járványügyi védekezés következtében megváltoztak szolgáltatásaink. Továbbra is 

sok érdekes könyv közül kölcsönözhetnek, melyeket online vagy telefonon igényelhetnek és azokat a tera-

szon átvehetik. Online katalógusunk megtalálható a www.kisszallasmk.hu felületen, telefonszámunk 77/457-

602, igényeiket hétfőtől – péntekig 8 – 16- óráig tudják jelezni, illetve átvenni a kért dokumentumokat. 

Az intézmény december 24 – január 3-ig zárva tart. 

A Mobil Takarékbank szolgáltatásait igénybe lehet venni december 22-én és 29-én is a szokott időben 11,45 

– 14,45 óra között a művelődési ház parkolójában. 

A Csoóri Sándor program keretében Ringató és Énekes Óvoda foglalkozásokra 1.000.000, -Ft-ot nyertünk, 

melyet azonnal fogunk indítani, ha a Covid19 védekezési követelmények enyhülnek.  

A szokásokhoz híven szép Adventi- esttel szerettünk volna kedveskedni, de ez nem valósulhatott meg, így 

ezúton és Müller Péter gondolataival kívánok a művelődési ház és könyvtár dolgozói nevében jó egészséget, 

áldott karácsonyt, bizakodó, hittel teli, örvendetes, közös programokban gazdag, új esztendőt!  

Bundula Melinda 

Éld át egy pillanatig a csodát. A mindenséget és önmagadat. Most pedig figyelj jól: a karácsony a születés 

ünnepe. Valaminek vége van, és valami most jön létre. Bárhol. Akár egy istállóban is. Állatok között, segít-

ség nélkül, egy gyűlölettel teli, gonosz és sötét világban, ahol a kis Jézus született. Mindegy. Csak szüless 

meg. Szüld meg magad. Lobbantsd lángra a szívedet, s hagyd, hogy ez a lángocska eloszlassa az egész el-

múlt éved sötétségét! Várj egy kicsit, míg azt nem érzed, hogy a kis gyerekláng megerősödik benned, és utá-

na menj vissza a hozzátartozóidhoz. Vidd be nekik a békédet, az új arcodat, és azt a meggyőződésedet, hogy 

az életünk díszlete nem egy szoba, hanem az egész világmindenség. A legszebb ajándék: egy mosoly. Egy 

ölelés. Vagy még az sem - csak egy gondolat: „Szeretlek.”   /Müller Péter/ 

Kisszállási Kulturális Információs és Mentálhigiénés Szolgáltató Egyesület 

Az egyesület nevében köszönöm mindazoknak, akik adójuk 1%-át civil szervezetünk javára ajánlották fel. A 

Szüreti- felvonulást valósítottuk meg belőle és a jövőre halasztott Kórustalálkozót fogjuk megszervezni a 

felajánlott összegből. 
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A Csoóri Sándor Program keretében egyesületünk néptánc oktatásra nyert 800.000,-Ft-ot, melyet reménye-

ink szerint tavasszal kezdünk. 

Áldott karácsonyt és örömökben gazdag, boldog új évet kívánunk! 

Horváth Istvánné (elnök) 
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Önkormányzati pályázati hírek 

A közétkeztetés fejlesztésére egy 2017. évben benyújtott pályázat keretében, 15.818.655 forint összértékű 

eszközbeszerzés valósult meg az önkormányzati konyhán.  

Az óvoda tető felújítását követően, január hónapban megkezdődik a Polgármesteri Hivatal tetőfelújítása 

is. 

Az óvodai tornaszoba építésére beadott pályázat sajnos nem kapott támogatást. 

Robogót kapott a Polgárőr Egyesület 

Az Országos Rendőrfőkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottságának támo-

gatásából az Országos Polgárőr Szövetség 10 db benzinmotoros robogót vásárolt, 

amelyből egyet a Kisszállási Polgárőr Egyesület vehetett át 2020. november 25-én 

Kiskunfélegyházán. A robogó hamarosan a falu utcáin fog szolgálni. 

Fűts okosan!! 

A fűtési szezon kezdetén ismét a helyes fűtési technikákra és ezáltal a 

levegő minőségének megóvására hívja fel a figyelmet az Agrárminisztéri-

um. A Fűts okosan! tájékoztató kampány rávilágít a szilárd tüzelőanyagok 

veszélyeire és káros hatásaira, emellett minden szükséges információt 

biztosít a helyes lakossági fűtéssel kapcsolatban. 

A megfelelő tüzelőanyagok használatával ugyanis nemcsak a levegő mi-

nősége javítható jelentősen a településeken, de az ott élők egészségének 

megőrzéséért is sokat tehetünk. A statisztikák szerint évente 8-12 ezer ember idő előtti halála hozható össze-

függésbe a levegőminőséggel. 

Jelentős lépések történtek az elmúlt 10 évben a levegő minőségének javítása érdekében, ezek közül is ki-

emelkedik a kisméretű részecske-kibocsátás csökkentésére vonatkozó ágazatközi program, melynek kereté-

ben több mint 300 milliárd forint értékben valósultak meg intézkedések a közlekedési, az ipari, a mezőgaz-

dasági és a lakossági szektorban – mondta el sajtótájékoztatón László Tibor Zoltán. Az Agrárminisztérium 

környezetvédelemért felelős helyettes államtitkára emlékeztetett arra, hogy a kormány idén fogadta el az 

Országos Levegőterhelés-csökkentési Programot, amely a következő időszakra vonatkozó legfontosabb le-

vegőtisztaság-védelmi intézkedéseket, fejlesztéseket tartalmazza, valamint kitűzi a levegővédelmi szakpoli-

tika új irányait. 

A légszennyezettség visszaszorítása kiemelt ügy, a levegőminőség alakulásában ugyanakkor a helyi kibocsá-

tás mellett más tényezők is szerepet játszanak. A helyettes államtitkár elmondta, hogy hazánkba az ország-

határon túlról 30 %-kal több légszennyező anyag érkezik, mint amennyi távozik, a földrajzi adottságok miatt 

ráadásul a téli időszakban a légszennyező anyagok könnyebben feldúsulhatnak. 

László Tibor Zoltán a szabályozás és a támogatási programok mellett kiemelten fontosnak nevezte a tájékoz-

tatást és a szemléletformálást annak érdekében, hogy a lakosság megismerje a levegőszennyezés kockázata-

it. Az évekkel ezelőtt útjára indított „Fűts okosan!“ kampány éppen ezért a légszennyezés környezeti és 

egészségi hatásainak bemutatásán túl arra is felhívja a figyelmet, hogy milyen fontos szerepe van a megfele-

lő tüzelőanyagok kiválasztásának és a helyes technikák alkalmazásának. A fűtési szezon kezdetével ugyanis 

egyértelműen kimutatható a levegőminőség romlása. A megfelelő fűtési módokról minden szükséges infor-

máció megtalálható a www.futsokosankampany.huoldalon. 

A levegőszennyezettség mérésének kiemelt szerepe van, az elmúlt években egyre nagyobb figyelem irányul 

a szálló porra. Olyan kisméretű részecskékről van szó, amelyek könnyen bejutnak az emberi szervezetbe és 

egészségkárosító hatásuk van – jelentette ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) elnöke. Radics 

Kornélia hozzátette: az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) adatai alapján elmondható, hogy 

http://www.futsokosankampany.hu/
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az elmúlt években fokozatosan csökkent a szálló por koncentrációja éves szinten, ezeket az értékeket azon-

ban nagyban befolyásolják az időjárási körülmények. 

Az OMSZ elnöke a sajtótájékoztatón beszélt arról is, hogy a meteorológiai szolgálat a közelmúltban számos 

fejlesztést hajtott végre a levegőminőség védelme érdekében. Példaként említette, hogy 2020-tól megkezdő-

dött a gáz halmazállapotú higany mérése a légkörben, emellett fejlesztették laboratóriumukat és új berende-

zést szereztek be. Radics Kornélia kiemelte, hogy az év végéig megújul az OLM honlapja, amely az eddigi-

nél szélesebb tájékoztatást nyújt majd a közvélemény számára. A levegőben mért szennyezettségi értékek, 

levegőminőséggel kapcsolatos elemzések mellett elérhetők lesznek különböző előrejelzések is, például a 

megyeszékhelyeken várható PM10, ózon és a nitrogén-dioxid értékre vonatkozóan. 

Kormányzati Ügyfélvonal (1818) 

Tisztelt Ügyfelek! 

A pandémiás időszakban különös fontossággal bír az, hogy az ügyfelek használják az elektronikus ügyinté-

zési szolgáltatásokat. Ennek elősegítése érdekében, 2021. január 1-jétől a Kormányzati Ügyfélvonal (1818) 

segíti az elektronikus ügyintézési portál használatát. 

A 1818 a következő szolgáltatások ellátását biztosítja:  

- segítségnyújtás a rendszerbe való belépéshez;  

- technikai segítség az oldalon megjelenő szolgáltatások kapcsán;  

- ügyfelek támogatása az ASP rendszer használata során;  

- kapcsolattartás a központi szolgáltatóval, valamint az ügyféltámogatói feladatokat ellátó szerveze-

tekkel;  

- intézhető ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás;  

- SZEÜSZ-szel kapcsolatos panaszok, közérdekű bejelentések, észrevételek fogadása, kivizsgálása, 

továbbítása, megválaszolása. 

Az önkormányzati adó és egyéb hivatali ügyekben természetesen továbbra is az önkormányzat az illetékes, 

és a saját ügyfélszolgálati csatornán keresztül biztosít támogatást. 

Javasoljuk, hogy ügyeik intézéséhez használják az E-önkormányzati portál szolgáltatásait. 

 

Igazgatási szünet  

A Képviselő-testület a 14/2020.(I.30.) ÖK határozatával igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hiva-

talban december 28-29-30-31. napjára. Az igazgatási szünet alatt valamennyi ügykörben, csökkentett lét-

számmal, ügyeleti rendszerben történik majd a feladatellátás. Egyes ügykörökben – haláleset anyakönyvez-

tetése, súlyos veszélyeztetettség - előzetes egyeztetésre szükség lehet. 

 

Dr. Schárer László fogorvos január 4-ig szabadságon tartózkodik, a sürgős fogászati eseteket Dr. Jósa József 

fogorvos látja el, kedden és csütörtökön a kelebiai rendelőjében. 

Napraforgó Óvoda és Mini Bölcsőde hírei  

A téli szünet az intézményben 2020. december 21 és 2021. január 3 között lesz. Ebben az időszakban zárva 

tartunk. Aki igényelte a szociális étkeztetést, a konyhán veheti át az ebédet gyermekeinek. 

A tetőcsere és a velejáró felújítási munkák folyamatosan zajlanak. Reményeink szerint a szünet után már 

tudjuk fogadni a gyerekeket. Erről fogom értesíteni a szülőket, valamint szeretném kifejezni köszönetemet a 

segítőkészségükért, amelyet a felújítás kapcsán tanúsítottak. 

Megköszönöm a Kisszállási Szociális Alapítvány tagságának, segítőinek és támogatóinak, hogy ebben a 

nehéz évben is eljuttatták ajándékaikat a családoknak, magányosoknak és időseknek, szebbé téve ezzel szá-

mukra az ünnepeket. 
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Hálás vagyok azért, hogy településünkön a tenni akarás, együttműködés és megvalósítás során fontos érté-

keket adunk át gyermekeinknek, mint gondoskodás, kitartás, türelem, megértés. Ha ehhez még járul tisztelet 

és békesség, akkor sokat teszünk a felnövekvő generációért. 

Áldott, boldog ünnepeket és egészségben gazdag örömteli Új évet kívánok nevelőtestületem nevében is 

településünk minden lakójának! 

Varga Nándorné 

 intézményvezető 

Januárban Béres Cseppet oszt a Szociális Alapítvány 

A Képviselő-testület a 14/2020.(I.30.) ÖK határozatával igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hiva-

talban december 28-29-30-31. napjára. Az igazgatási szünet alatt valamennyi ügykörben, csökkentett lét-

számmal, ügyeleti rendszerben történik majd a feladatellátás. Egyes ügykörökben – haláleset anyakönyvez-

tetése, súlyos veszélyeztetettség - előzetes egyeztetésre szükség lehet. 

 

Dr. Schárer László fogorvos január 4-ig szabadságon tartózkodik, a sürgős fogászati eseteket Dr. Jósa József 

fogorvos látja el, kedden és csütörtökön a kelebiai rendelőjében. 
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Egyházközség hírei  

EZ A KARÁCSONY MÁS LESZ, MINT A TÖBBI 

Minden bizonytalan, nem tudni mi lesz. Várjuk a következő intézkedéseket. 

Vagy talán ez lesz az igazi Karácsony? Milyen körülmények is voltak az „első” karácsonykor Jézus születé-

sekor? 

Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki… (Lk 2,1) 

- olvassuk Lukács evangéliumában. 

Mindegy hogy ki adja ki a rendeletet, de ma is a „rendeletek” napjait éljük. 

Mindenki elment a maga városába, (otthonába) Lk 2,3 

Tisztifőorvos: Aki teheti, maradjon otthon! - szól ma is a felszólítás.  

…mert nem jutott nekik hely a szálláson. Lk 2,6 

Nincs lehetőség szállodákba menni. Nincs Wellnessel egybekötött karácsony. 

Marad a saját otthonunk, házunk. Most itt kell ünnepelni.  

Idén minden csendesebb lesz. Így több időnk marad, hogy magunkba tekintsünk. Ebben az adventben 

elmaradnak a különféle közösségi programok, ezzel is csak több időt kapunk a személyes elcsendesedésre. 

Ez a világjárvány rákényszerít minket arra, hogy a hitünket komolyabban megéljük, átgondoljuk.  

Ők hosszú utat tettek meg, hogy megtalálják. 

… bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe és kérdezősködtek: „Hol van a zsidók újszülött királya? Láttuk 

csillagát napkeleten, s eljöttünk, hogy bemutassuk neki hódolatunkat.” Mt 2,1-2 

Ők azt sem tudták mi történik néhány kilométerrel mellettük. 

 Összehívta tehát a főpapokat és a nép írástudóit, és tudakozódott tőlük, hol kell a Messiásnak szület-

nie. „Júda Betlehemében..”. Mt 2,4-5 

Ők az angyaloktól tudták meg. 

…pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a valóra vált beszédet, amit az Úr 

tudtunkra adott!”  Gyorsan útra keltek… Lk 2,15-16 

„Ők” - Mi hogyan és ki által találunk Rá? 

Az értelmi belátástól, felismeréstől még hosszú azt a szívünkig. Kell egy kis segítség. Amit csalá-

dunktól, embertársainktól vagy épp őrangyalunktól is megkaphatunk. Egyházunktól, papjainktól is kapha-

tunk útmutatást. 

Rengeteg lényeges kérdésre találhatunk választ ebben az adventben. 

Miközben várjuk azt, aki egyedül békét tud hozni a szívünkbe. 

„Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten. 

Mt 1,23 

Csak néhány párhuzam, ami bennem megfogalmazódott. És bizonyára lehetne még sokat találni a Szentírási 

szövegekben, de talán ennyi is elég. 

Egy biztos a Szentírás szava szerint: 

S az Ige testté lett… Jn 1,14 

Bolvári János 

plébános 

 

https://mandiner.hu/cikk/20200316_tisztifoorvos_aki_teheti_maradjon_otthon
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Kívánunk minden kedves kisszállási testvérünknek Istentől megáldott, boldog karácsonyt és újesztendőt! 

Ünnepi szentmisék időpontjai: december 25-én 11.00 óra, december 27-én 11.00 óra és január 1-én 11.00 óra. 

Bolvári János plébános    Hernandez Elmer SVD káplán 

Ha az Ön számára is fontos a lelki egység mellett a templom és a hozzá kapcsolódó közösségi élet, 

akkor a következő kérésünk van: támogassa Egyházközségünket önkéntes egyházi hozzájárulással. A hozzá-

járulás önkéntes, ezért minden támogatást hálásan köszönünk! 

Az egyházi hozzájárulás összege 2021-es esztendőben 2.500 Ft személyenként. Egyházi hozzájáru-

lást 18 éves kortól illetve önálló keresettel rendelkező személynek lehet fizetni. 

Befizetését személyesen intézheti a szentmisék után a sekrestyében, illetve átutalással az Egyházköz-

ség folyószámlájára: 53100025-10001095. 

 Néhány egyéb anyagi jellegű adat: szentmise 3.000Ft, temetés 25.000Ft, esküvő 30.000Ft, harang-

vers temetéskor 2.000 Ft. A keresztelésnek, elsőáldozásnak, bérmálásnak, nincs költsége. 


