
 

 

 

 

 

 

  



ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI 

2022. december 7-9-ig 42 tanulóval vettünk részt az Erzsébet-karácsonyon, Zánkán. 

A program keretében részt vettünk egy sportvetélke-

dőn, korcsolyáztunk és kipróbáltuk a lézerharcot is. 

Megcsodáltuk a téli Balatont, tapsoltunk a Fővárosi 

Nagycirkusz művészeinek színvonalas előadásán. A 

záróprogram Oláh Gergő koncertje volt. Búcsúzóul 

mindenki kapott egy karácsonyi édességcsomagot is. 

Iskolánk nyert egy pályázaton, amelynek keretében a 

felső tagozatos diákjaink tanulmányi kiránduláson 

vesznek részt tavasszal. 

Téli szünet: 2022.12.22. - 2023.01.08. 

2023.01.09.-én reggel 8 órakor jövünk először iskolában. 

KÖRZETI MEGBÍZOTTI IRODA  

A körzeti megbízotti iroda a megszokott helyéről átmenetileg a Polgármesteri Hivatalba költözött. A változás 

átmeneti, várhatóan a fűtési szezon idejére vonatkozik.  

POLGÁRŐRSÉG KÖZLEMÉNYE 

A Kisszállási Polgárőr Egyesületünk, mint a Polgárőrség a Rendőrség első számú stratégiai partnere. Így kö-

telességünknek tartottuk, hogy a pályázati lehetőségeket kihasználva a lakosság által létrehozott önszervező-

désű, bűnmegelőzési, a közrend, a közbiztonság védelmét szolgáló társadalmi szervezetként kezdeményezzük 

a lakossági érdekeket szolgáló, és ezzel civil szervezetek tevékenységét elősegítő programok megvalósítását. 

Az Egyesületünk közfeladatot ellátó önkéntes civil szervezet, a közhasznú jogállású tevékenység végzésével 

elsődleges feladatként a Bűnmegelőzést, a közbiztonság elősegítését, ifjúságvédelmet tartja szem előtt. 

További feladatként a rendszeres járőrszolgálatok belterületen és a külterületi tanyavilágban, határvédelmi 

szolgálatok, valamint a községünk kulturális és sport és egyéb rendezvényeinek biztosítása. 

 

A Kisszállási Polgárőr Egyesületünk a Magyar Falu Program FCA-KP-1-2021/3-000222. számú nyertes esz-

közbeszerzési pályázat keretében beszerzett eszközök nagymértékben hozzájárultak az Egyesületünk sikeres 

működéséhez, ezáltal a településünk és a határmenti tanyavilág közbiztonsága védelme érdekében végzendő 

feladatok teljesítésében. Többek között: 

 - a Kelebiai Határrendészeti Kirendeltséggel közösen rendszeresen végzett járőrszolgálati határvédelmi fel-

adatok eredményes végrehajtásához, az illegális migráció visszaszorításában.   

- a Covid-vírus fertőzés terjedésének megakadályozása érdekében beszerzett Ózon generátor készülék a he-

lyiségek fertőtlenítésével.  

- szintén a Magyar Falu Program FCA-KP-1-2020/1-000163. számú ingatlan felújítási pályázat segítségével 

kialakított telephely és iroda helyiségünk berendezési tárgyainak beszerzésével. 

A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap pályázati lehetőségek nagymértékben elősegítették a lakosságot 

érintő munkánkat, az Önkormányzatunkkal történő kiváló együttműködést, valamint az Egyesületünk sikeres 

működését, amiért köszönetünket fejezzük ki a lakosság és az Egyesületünk tagjai nevében. 

  



NEM EMELKEDETT A KOMMUNÁLIS ADÓ 

A Képviselő-testület a lakosság teherbíró képességének szem előtt tartása mellett a magánszemélyek kommu-

nális adójának mértékét nem emelte meg, így 2023. évben is a már megszokott adótételekkel tervezhetnek a 

kisszállási lakosok. 

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT 

Tisztelt Lakosság! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. január 1. napjától Dr. Gregó Sándor és Dr. Kovács-Nüszl Zoltán látja el a 

felnőtt háziorvosi szolgálattal kapcsolatos feladatokat. A rendelési idő az alábbiak szerint változik: 

rendelési idő január 1-től 

hétfő: 12:30 – 16:30 Dr. Gregó Sándor 

kedd: 12:00 – 17:00 Dr. Kovács-Nüszl Zoltán 

szerda: 08:00 – 12:00 Dr. Gregó Sándor 

csütörtök: 12:00 – 17:00 Dr. Kovács-Nüszl Zolán 

péntek: 13:00 – 15:00 Dr. Gregó Sándor 

A rendelő elérhetőségei: 

• +36-70/506-2436 

• +36-77/457-707 

• email: haziorvoskisszallas@gmail.com 
 

SZOCIÁLIS TŰZIFA – VÁRJA AZ ÖNKORMÁNYZAT A TOVÁBBI IGÉNYEKET 

164 m3 keménylombos tűzifa beszerzéshez kapott támogatást az önkormányzat, amelyből november 18. nap-

jától már 93 kérelem alapján kaptak 1-1 m3 támogatást lakosaink. A fennmaradó 71 m3 tűzifa kiosztására 

február 28. napjáig kerül sor, a beérkező további kérelmek alapján.  

TÉLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL 

Aki gyermeke részére, a szünidei étkeztetést a tanítási szünet 2022. december 22.–2023. január 6. közötti 

időtartamára (munkanapon: hétfőtől–péntekig, kivéve ünnepnap) megigényelte, annak az alábbi táblázat szerinti 

napokon biztosítja az önkormányzat, napi egy alkalommal a meleg ételt.  

Az ebédet az alábbi napokon lehet igénybe venni: 
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Szeretnénk felhívni az igénybe vevők figyelmét arra, hogy aki kérte az étkeztetést, az a tényleges szünidei napokon 

vegye is igénybe az ellátást, hiszen a leadott igények alapján az étel előállításra kerül. A fenti időszakra megigényelt 

mailto:haziorvoskisszallas@gmail.com


étel lemondására előzőnap 10.00 óráig van lehetőség. A le nem mondott és el nem vitt étel miatt felmerülő előállí-

tási, valamint megsemmisítési költséget az önkormányzat nem vállalja magára. 

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN 

A Képviselő-testület a 24/2022.(I.27.) ÖK határozatával igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri 

Hivatalban december 27-28-29-30. napjára. Az igazgatási szünet alatt valamennyi ügykörben, csökkentett 

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

tetése, súlyos veszélyeztetettség - előzetes egyeztetésre szükség lehet. 

SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY JÓTÉKONYSÁGI BÁL 

 

  



MŰVELŐDÉSI HÁZ HÍREI 

A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 pályázaton 1.200.000-Ft-ot nyert az intézmény Petőfihez kapcsolódó 

programok szervezésére. 

 

A Mobilbank szolgáltatás 2023. január 3-án indul a szokott időben: 11,45 - 14,45 óra között. 

 

Az ingyenes ételosztás december 24 -26 között szünetel. December 27-30 között igénybe vehető 12-óráig. 

 

Nyitva tartásunk december végén: 

 

December 24 -26-ig zárva 

December 27 - 30-ig ügyeleti jelleggel minden nap 10 - 14-óráig leszünk nyitva 

December 31-én és január 1-én zárva tartunk. 

 

2023. január 22-én a Magyar Kultúra Napja lesz első jövő évi rendezvényünk, melyre mindenkit várunk sze-

retettel a részletek később lesznek olvashatók. 

 

Áldott karácsonyt és örömökben gazdag boldog új évet kívánunk! 

Művelődési ház és könyvtár dolgozói 

ADVENTI EST 

December 17-én sokadik alkalommal került megrendezésre az Adventi est. A program Rozsnyai Attila pol-

gármester úr köszöntőjével kezdődött, majd a részt-

vevők egy videót tekinthettek meg, ami a település 

2022-es év pillanatait mutatta be.  

Ezután Kiri Zétény egy novella részletet mondott el, 

majd Bundula Mihály szavalata következett. Jani-

csák Veca műsora kezdődött ezek után, aki nagyon 

szép hangjával karácsonyt varázsolt szívünkbe.  

A rendezvény ideje alatt az érdeklődők megtekint-

hették Petrics Péter saját készítésű gyertyáit, és Ba-

kos Imréné gyöngyfestés technikával készült képeit.  

Kialakítottunk egy fotósarkot, ahol Monori Sza-

bolcs fotós készített képeket a résztvevőkről. Az 

előadások végén az érdeklődők forralt bort, teát, zsí-

ros kenyeret, mézeskalácsot és más süteményeket 

fogyaszthattak. 

 

EGYHÁZKÖZÖSSÉGI HÍREK 

Milyen világban szeretnék élni? 

Gyermekek válaszai 

- Olyan világban szeretnék élni, ahol nem lenne veszekedés, hazugság, bűn, és az emberek kedvesek lenn-

ének 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 min-

denki járna hittanra. 

- 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. Vála-

szaikban 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 embersé-

günket 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 re-

ménytelensége és hitetlensége, minden kétségbeesett szorongása összesűrűsödik egyetlen kiáltásban: “Iste-

nem, Istenem, miért hagytál el?” Isten meghalt értünk a kereszten. Ettől a pillanattól kezdve az ember kereszt-

útja 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 Or-

szága, 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 beteg-

ágyon 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…. 

 

Tájékoztatás 2023 évről. 

KISSZÁLLÁS 

 Lelkület  

 

Szentmise 

Szentmise értéke: Jézus kereszt áldozata. 

Élőkért és holtakért, különleges szándékra és hálából is kérhetjük 

és felajánlhatjuk. 

 

4.000Ft 

 

Temetés 

„Atyám házában sok lakóhely van…”- mondja Jézus.  

Ezt kérjük, ezért imádkozunk, hogy elfoglalják helyüket elhunyt 

testvéreink Isten országában. 

Polgári temetés díja is legalább ennyi. 

Ne csak a testre gondoljunk, hanem a lélekre is melynek örök bol-

dogsága rajtunk is múlik. 

 

 

30.000Ft 

 

Harangvers 

 

Imádságra hív az elhunytakért. 

 

2.000Ft 

 

Esküvő 

 

 

Isten áldásával kezdik meg közös és családi életüket. 

 

 

40.000Ft 

 

 

Egyházi hozzá-

járulás 

 

Önkéntes hozzájárulás az egyházközség életéhez. Szentmi-

sék előtt és után is sekrestyében lehet rendezni. Egyházi hozzájá-

rulást 18 éves kortól, illetve önálló jövedelemmel rendelkező sze-

mélynek kell fizetni.  

 

 

 

3.00Ft/fő 

 

Fontos információ: 

Az Egyházi hozzájárulást a Képviselőtestület tagjainál is be lehet fizetni. 

Ügyintézés: keresztelés, esküvő, temetés, szentmise szolgáltatás Varga Nándor (06-30/2695195) és Varga 

Nándorné Marikánál (06-70/3788516) lehetséges.  

Elérhetőségem: Bolvári János plébános (06-30/3739347). 

  



 

2022. JÚNIUS 1. ÉS 2022. NOVEMBER 30. KÖZT SZÜLETETT LAKOSOK 

SZÜL. NÉV:    SZÜL.DÁTUM: ANYJA NEVE: 

FODOR ZOLTÁN   2022.06.11  KOVÁCS ÁGOTA  

BÓTÁS ZOÉ ANNA  2022.06.14  BALÁZS ZSUZSANNA  

VILMOS BÁLINT   2022.07.02  LAK SZILVIA 

TUMBÁSZ HUNOR  2022.07.05  PAPP CSENGE 

KÁTAI KAMILLA RÓZA  2022.07.16  RAIN RITA 

HORVÁTH HANNA KINCSŐ 2022.08.19  BALLA ANITA 

ACSAI NIMRÓD   2022.09.22  VAJDA ANIKÓ 

KIS LILIEN ETELKA  2022.10.26  SIPOS-SZABÓ ILDIKÓ 

MIKLÓS-BALOGH ZAMIRA 2022.11.29  KUSZTOR BARBARA 

90 ÉVEN FELÜLIEK KÖSZÖNTÉSE   

Kisszállás Község Önkormányzata köszönti a 2022. II. félévében születésnapjukat ünneplő 90 évnél idősebb 

kisszállási lakosokat.  

GÁL SÁNDORNÉ (SZ.: GÁRDIÁN ROZÁLIA), aki július 8-án ünnepelte 90., 

KALMÁR ISTVÁN, aki szeptember 13-án ünnepelte 92., 

SARNYAI ISTVÁNNÉ (SZ.: TÁNCZOS ETELKA), aki november 10-én ünnepelte 95., 

RAB ISTVÁN, aki november 17-én ünnepelte 91., 

ÁGOSTON JÓZSEFNÉ (SZ.: MOHA JULIANNA),aki december 1-én ünnepelte 91., 

BÁNFI MIHÁLY , aki december 14-én ünnepelte 92., 

   Gratulálunk nekik és további jó egészséget kívánunk! 

 

 

 

2022. JÚLIUS 1. ÉS OKTÓBER 30. KÖZÖTT ELHUNYT KISSZÁLLÁSI LAKOSOK 

NÉV     SZÜLETÉSI NÉV   ÉLETKOR ELHUNYT 

HORVÁTH ISTVÁNNÉ  VARGA MARGIT    76 2022.07.11 

SZALONNÁS JÁNOS        80 2022.07.13 

SZABÓ LAJOS         89 2022.07.29 

RAB ISTVÁNNÉ   KISGYÖRGYEI ÁGNES   67 2022.08.04 

SÁFRÁNY LÁSZLÓ         58 2022.08.29 

HUCZEK ISTVÁNNÉ  TAMASIK MÁRIA    77 2022.09.06 

KIS SÁNDOR IMRE         78 2022.09.08 

DOBÓ FRIGYESNÉ   SÁNTA MÁRIA    79 2022.09.11 

TÓTH LÁSZLÓ         75 2022.09.30 

KAPELLER SÁNDORNÉ  RUSKÓ ETELKA    88 2022.10.21 

TÓTH FERENCNÉ   RÁKOS KATALIN    80 2022.10.24 

Nyugodjanak békében! 

 


