
Hírek
k u n s z á l l á s  k ö z s é g  ö n k o r m á n y z a t á n a k  i d ő s z a k o s  k i a d v á n y a

XXIX. évfolyam 2. szám  • 2021. február - március INGYENES megjelenik  
800 példányban

kunszállási
tisztelt kunszállásiak!

Úgy gondolom, a koronavírus járvány ve-
szélyességét ma már nem kell bizonygat-
ni. Nem kérdés, hogy a vírus létezik-e és 
hogy súlyosabb-e egy influenzánál. Mára 
nyilvánvalóvá vált, hogy nem csak az idő-
sekre és a betegekre veszélyes, hanem bár-
ki áldozatul eshet. Legnagyobb veszélye a 
kiszámíthatatlanságában rejlik. Nem tud-
hatjuk előre, hogy a szervezetünk miként 
reagál az esetleges fertőzésre és hogy mi-
lyen lefolyású lesz a megbetegedés. Talán 
észre sem vesszük és csak egy későbbi elle-
nanyag vizsgálat mutatja ki, hogy átestünk 
a betegségen, de az is előfordulhat, hogy az 
életünk is veszélybe kerül. Sőt, ha szeren-
csésen túlvagyunk rajta, még mindig ott a 
veszély, hogy néhány héten vagy hónapon 
belül szövődmények alakulhatnak ki. 

Szinte nincs olyan család, ahol ne ütötte 
volna fel a fejét a vírus. Mindenki tapasz-
talhatja a saját környezetében a követ-
kezményeket. Mára Kunszálláson is so-
kan túl vannak a betegségen és jelenleg is 
nagy számú fertőzött van. Emiatt kellett 
az utóbbi hetekben szüneteltetnünk a hi-
vatal működését és az óvodai felügyeletet 
sem tudtuk biztosítani. 

Közelítünk a fertőzés tetőzéséhez, az egész-
ségügyi rendszer leterheltsége folyama-
tosan nő, egyre többen szorulnak kórházi 
ellátásra. Ebben a helyzetben kiemelten 
fontos az egyéni felelősség, hiszen nem 
csak a saját, de a környezetünk egészségét 
is veszélyeztethetjük könnyelmű magatar-
tásunkkal. Mindenkit nyomatékkal kérek a 
szabályok fokozott betartására! 

Településünkön hetek óta szervezetten 
folyik a regisztráltak oltása. Eddig gör-
dülékenyen, problémamentesen kapta 
meg mindenki a vakcinát, aki igényelte. 
Ennek zavartalan lebonyolításán dolgo-
zik továbbra is Dr. Kasza Beáta házior-
vos és a házi segítségnyújtásban dolgozó 
kollégáink. Ezúton is szeretném telepü-
lésünk nevében megköszönni Doktor-
nőnek az erőn felüli helytállását ebben a 
kihívásokkal teli időszakban!

Kérem, a tények ismeretében mindenki 
cselekedjen lelkiismerete szerint és vi-
gyázzon mind a maga, mind a környeze-
te egészségére! 

Almási Roland Márk, polgármester
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polgármesteri 
tájékoztató

nAGYOn
FOnTOs!!!

sokan a koronavírus 
következtében karanténba 
kerültek és ebből kifolyólag 

a napi szintű bevásárlás 
(élelmiszer, gyógyszer)  

nem megoldott. 

Felhívjuk figyelmüket, 
hogy segítséget az alábbi 

telefonszámokon kérjenek! 

Nagy József: 
06-30/787-66-73

Eszik Róbert: 
06-70/339-22-35

Szijártó Etelka: 
06-30/618-09-62

Hány napja 
kezdődtek a panaszok 
számszerűen:
2 napja, 4 nappal ezelőtt

Környezetében 
tapasztalt-e hasonló 
megbetegedést  
(pl találkozott-e  
COVID pozitív beteggel)

Mik a tünetek, 
tényszerűen, tömören: 
fejfájás, szédülés, gyengeség, 
izomfájdalom, hasmenés stb.

Van-e 
gyógyszerallergiája?

Közepes, erős. 
Ha fájdalom jelen van: 
10es skálán hányas? 
Ha 10es az elviselhetetlen 
fájdalom, akkor az Öné hányas?

Van-e krónikus 
betegsége,  melyre 
rendszeresen 
gyógyszert szed?

Mérhető számok:  
mennyi a testhőmérséklete, 
vérnyomása, pulzusszám 
(1 perc alatti szívverések száma) 
légzésszám  
(1 perc alatti légvételek száma)

Igényel-e táppénzt?



március 15-re…
„Rabok legyünk vagy szabadok…” 

Petőfi híres sora mit sem vesztett aktualitásából. Hiszen 
itt a Kárpát-medencében, kelet és nyugat ütközőzónájá-
ban a magyar nemzet célja világos és egyértelmű: békés 
egymás mellett élés, egymás erősítése szemben a beolva-
dással és az önállóságunk feladásával. Ezért március 15. 
mindig aktuális és az is marad, amíg mások próbálják 
megmondani, hogy miként éljünk, miért jó nekünk, ha 
feladjuk azt a nemzeti szuverenitást, amiért oly sokan, 
oly sok évszázadon át harcoltunk.

Sajnos az idén sem volt mód a közös ünneplésre, a tavalyi 
évhez hasonlóan csendes koszorúzással emlékeztünk.

Almási Roland Márk, polgármester

polgármesteri találkozó
Február 18-án Kunszállás adott helyt a 
04. számú választókerület polgármesteri 
találkozójának. Nagy megtiszteltetés szá-
munkra, hogy Lezsák Sándor Képviselő 
Úr mellett további két kormánybiztos is 
településünkre látogatott. 

A találkozón előadást tartott:
Nemesi Pál a Dél-Alföldi Gazdaságfejlesz-
tési Zóna kormánybiztosa
Gyopáros Alpár a Magyar Falu Program 
kormánybiztosa
Gáldonyi Sándor a Magyar Honvédség Ka-
tonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság, 1. Katonai Igazgatási és 
Érdekvédelmi Iroda megyei irodavezetője

Külön öröm számunkra, hogy a 
választókerület valamennyi polgár-
mestere megtisztelt minket jelenlé-
tével. Igazán hasznos és tartalmas és 
napot töltöttünk el, melyen elsősor-
ban a vidéki települések fejlesztési és 
pályázati lehetőségeiről tudhattunk 
meg többet.

Ezúton szeretném megköszönni 
minden közreműködő kollégám ál-
dozatos munkáját, aki részt vett az 
előkészületekben és hozzájárult a 
színvonalas rendezéshez.

Almási Roland Márk, polgármester

Április 1-től az alábbiak szerint változik a rendelési idő:
H: 9-13 óráig, 12-13-ig prevenciós rendelés
k: 13-17 óráig, 16-17-ig prevenciós rendelés
sz: 9-14 óráig, 13-14-ig csecsemő tanácsadás
Cs: 13-17 óráig, 13-14-ig prevenciós rendelés
p: 9-12 óráig. 

A szabályok változatlanok:  
Időpontkérés rendelési idő előtt lehetséges! 

Működik az üzenetrögzítő: ha nincs panasza a betegnek, csu-
pán a szokásos gyógyszerei felírására, igazolásra, vagy kont-
roll beutalóra van szükségük, akkor kérem hagyják meg üze-
netben! (Ne azt üzenjék, hogy hívjam vissza Önöket!)

Dr. Kasza Beáta 
háziorvos, infektológus szakorvos

tisztelt betegeink!

A tavalyi álmunk meghiúsult, a tojásfa állítás és az élet-
nagyságú nyuszival való fotózkodás elmaradt.

Az óvintézkedések maximális betartásával,az ünnepi ké-
szülődés részeként, szines tojásokkal díszítenénk fel az 
orvosi rendelő előtt lévő fákat.Sajnos a közös tojásfestés 
örömét és hangulatát nem élvezhetjük,ezért arra kérünk 
Kicsiket és Nagyokat,hogy az otthon megfestett tojásokat 
a Szociális Szolgálatnál(a könyvtár mellett) elhelyezett do-
bozba névvel együtt tegyék bele március 23-ig.

A szorgos kezek munkájában március 24-től lehet majd 
gyönyörködni.

Reméljük,hogy sokan rátalálnak az általuk díszített tojá-
sokra és az oltásra várakozók is örömüket lelik majd benne!

Köszönjük segítő közreműködésüket!
Vigyázzunk egymásra!

Dr.Czabán Edit

kedves kunszállásiak!
Ebben a Covid-zivataros időben egy kis 

lélekmelengető készülődésre hívjuk Önöket!
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„én vagyok, ne féljetek”

Bár nem önkormányzati érdekeltségű 
projekt, de polgármesterként rend-
kívül nagy öröm számomra, hogy a 
Miniszterelnökség Egyházi és Nemze-
tiségi Kapcsolatokért Felelős Állam-
titkársága 15.000.000 Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít „Egy-
házi épített örökség védelme és egyéb 
beruházások támogatása” kérelem 
alapján a „kunszállási kármel-hegyi 
boldogasszony templom rekonst-
rukciója” céljára. Tekintettel arra, 
hogy régóta esedékes a templombelső 
rekonstrukciója, az elnyert összeg ha-
talmas segítséget jelent.

Gratulálunk PhDr. Juhos Imre atyá-
nak és az Egyházközségnek a nyertes 
pályázathoz!

Almási Roland Márk, polgármester

Hangolódjunk együtt 
a Húsvéti ünnepekre!

Már belefáradt az ember, hogy a napokat szám-
lálja, mikor és meddig tart még ez az élethelyzet. 
Az biztos, hogy a Szentírásban 365 alkalommal 
szól az Isten, szól az angyalok által, hogy: „Ne 
félj!”, „Ne féljetek!”. S mi mégis 365 napot félünk, 
ha nem is mindig a szó szoros értelmében, de 
nyugtalanok vagyunk az biztos. Erre pedig Szent 
Ágoston azt mondja: „Nyugtalan a szívünk, míg 
meg nem nyugszik benned.” Mennyire szép és 
gyönyörködtető mondat a szenttől. 

Nagyböjtben vagyunk most, amikor testi-lelki 
böjtölésünknek még inkább aktuálissá válik, 
hogy ne féljünk, hanem inkább szeressünk és 
szeretve legyünk. A külső körülmények hatását, 
a médiát, a sajtót háttérbe kellene szorítanunk, 
hiszen a hír így is, úgy is eljut hozzánk. 

Istenre való figyelésünk, rajtunk múlik, hogy 
meghalljuk, észrevesszük, vagy elmegyünk 
mellette és inkább félünk, rettegünk, mely 
egészségünknek is kárt okoz. Saját magunkat 
gyötörjük. Jézus éppen ezért vette magára ke-
resztünket, hogy a mi terhünket könnyítse. Fel-

támadásakor is az emeleti teremben azt mond-
ja: „Én vagyok, ne féljetek… Békesség veletek.” 
Ezért akarjunk Isten és az ő egyszülött fiának, 
Jézusnak közelségében lenni. Higgyünk benne, 
hogy megsegít és átsegít az élet verte hullámo-
kon. Ő az, aki megváltotta a világot és győzött 
a halál felett. Hiszem Húsvét nincs nagypéntek 
nélkül. Örömmel a szívben, a lélek feltámadá-
sával éljük meg azt a napot, amit az Úr nekünk 
ajándékba ad. 

Krisztus valóban feltámadott, és éppen ezért a 
húsvét a reménység ünnepe is. S mi pedig mivel 
bízunk és remélünk benne, kéréseinket bizton 
meg is hallgatja, hogy népünk fel fog támadni 
és újból teljes életet élhetünk. Ne féljünk a Fel-
támadott mellé állni, bátran énekeljük az allelu-
ját, hogy minden emberhez eljusson Isten szava 
a Szó, az Evangélium: Krisztus feltámadott! – 
Valóban feltámadott!

Áldott Allelujás Húsvéti Ünnepnapokat 
kívánok minden kedves olvasónak: 

Dr. Juhos Imre, plébános

egyházközségi hírek kedves  
kunszállásiak!

Idén már 22 éve, hogy a könyvtárak  
készülődnek az Internet Fiesta programjaira. 

Az idei fesztivál 2021. március 18-25 között kerül megvalósításra  
ezúttal virtuális térben. 

2021. 03. 22. a víz világnapjához köthető, képkirakós játékra 
invitálunk, célja a kreatív fejlesztés. Vízhez kapcsolódóan készít-
setek képet puzzle-ból. A megvalósításhoz teszünk fel a faluház 
oldalára ötleteket mely kiinduló pontként segítségetekre lehet, 
hogy is kezdjetek hozzá!

A másik játék ami szintén a fantáziátokra van bízva  
saját kezű húsvéti dekoráció készítés. 

Ünnepváró Ötletek címen kérjük beküldeni.

Mindkét esetben az elkészült remekművet  
a kunszallas.konyvtar@gmail.com címre illetve a 

https://www.facebook.com/petofi.faluhaz  
internetes oldalra kérjük küldeni. 

A legjobbAk AjándéktárgybAn részesÜlnek

Beküldési határidő: márc. 31. 
Információ illetve kérdés esetén: 76/587-649

Játékos felhívásaink:

Az adventi ablaknaptár nagy sikere miatt a Petőfi Faluház 
ablakait húsvéti díszbe öltöztetjük, hogy ismét egy kis ün-
nepi hangulatot varázsoljunk mindenki szívébe. Ehhez sze-
retnénk a TI segítségeteket kérni. Szükségünk lenne régi 
húsvéti képeslapokra, melyek talán még valahol a szekré-
nyetek mélyén lapulhatnak, az ünnepek után mindenkinek 
sértetlenül visszajuttatjuk. 
A képeslapokat leadhatjátok a Könyvtárba március 26-ig. 

Húsvéti dekorációink megnézhetőek március 29-től, mely 
családi programnak is ideális, egy séta keretében. 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket 
 kívánunk mindenkinek!

Áldott Húsvéti 
Ünnepeket !

3

Kunszállási híreKXXIX. évfolyam 2. szám  • 2021. február - március



kunszállási gyermekekért 
alapítvány

Január 22-én lezárult az első félév. Tanulóink 
száma a félév során 144 fő. Ebben a félévben is 8 
osztályban és 6 napközis csoportban folyt a neve-
lés-oktatás. Tanulóink közül 9 kitűnő, 22 jeles ta-
nulmányi eredménnyel zárta a félévet, de sajnos 
1 fő 1 tantárgyból nem teljesítette a minimumkö-
vetelményeket.

A tanév kezdete óta zajlanak az országos tanul-
mányi versenyek levelezős fordulói 1-8. évfolya-
mon, így: Mozaik Kiadó tanulmányi versenye 
(országos): matematika, magyar nyelv, német 
nyelv, kémia, biológia, környezetismeret tantár-
gyakból - 19 fő; Bendegúz Tudásbajnokság (or-
szágos): matematika, magyar, környezetismeret, 
természetismeret, történelem tantárgyakból – 17 
tanuló; Curie Környezetvédelmi Verseny (orszá-
gos) - 33 fő; Hungarikum vetélkedő (országos) 
– 6 fő; angol nyelvi verseny (térségi) – 4 csapt.  
A kialakult járványügyi helyzetben a sport-, 
sakk- és a birkózó versenyek többségét nem ren-
dezték meg. Sok rajzpályázaton is sikeresen sze-
repeltünk. Regisztrált Tehetségpontként kiemelt 
feladatunk a tehetséggondozás.

Ökoiskolai feladataink megvalósítása a veszély-
helyzet ellenére sem maradt el. Tanórai tevékeny-
ségeken kívül környezetvédelmi- és természe-
tismereti szakkörökön, programokon (Állatok 
világnapja, Takarítási világnap, Mozdulj a klímáért 
felhívás, A Világ legnagyobb tanórája program), 
tanulmányi versenyeken (Mozaik, Curie) igye-
keztünk tanulóink szemléletét alakítani. Tanuló-
ink részt vesznek az iskolai kert gondozásában, 
természetismeret szakköröseink gondoskodnak a 
téli madáretetésről a „Madárbarát kert” program 
keretében is. Folytatódik a szelektív hulladékgyűj-
tés, tantermeink szelektív kukákkal ellátottak. 
Napköziseink zöld faliújsággal gondoskodnak a 
hónapnak, évszaknak megfelelő információkról, 
természetismeret szakköröseink plakátokkal hív-
ják fel a figyelmet az aktuális „Zöld jeles napokra”. 
Az 1. osztályosok a „Ragyogó mosoly, ragyogó 
jövő” egészségnevelő programban vesznek részt.

Fontos feladatunk a pályaválasztás előkészítése. 
Diákjaink sikeres továbbtanulását a pedagógu-
sok felkészítő munkája mellett az osztályfőnök 
(főként 7-8. osztály) segítik. Sajnos a gyárlátoga-
tások, a pályaválasztási kiállítás, az előadások és 
pályaorientációs szülői értekezletek elmaradtak. 
A 8. osztály tanulói online középiskolai nyílt na-
pokon vettek részt.

Tanulóink számos délutáni elfoglaltságból válogat-
hattak: angol nyelv oktatása, szakkörök, sportkör, 
énekkar, felvételi előkészítő, felzárkóztatás, tehet-
séggondozó foglalkozás, néptánc, sakk, birkózás.

Szolgáltatásaink közül a legnépszerűbbek az is-
kolarádió műsorai. Folyamatosan frissül iskolánk 
honlapja és Facebook felülete.

26 fő beilleszkedési, magatartási nehézségekkel 
küzdő tanulót lát el fejlesztőpedagógusunk, 19 
fő sajátos nevelési igényű tanulót pedig gyógype-
dagógus, logopédus fejleszt. Iskolánkban a tanév 
folyamán lehetőség nyílt pszichológiai ellátásra. 

Pedagógiai szakszolgálat keretein belül igényel-
hető, egyéni szülői megkeresésre. Az iskolai tan-
könyvellátás rendezett.

Pedagógusaink a félév során számos programot 
szerveztek tanulóink számára, a járványügyi sza-
bályok betartásával. A munkatervben szereplő 
programjaink rendhagyó módon valósultak meg.

2020. augusztus 31-én az első osztályosok tan-
évnyitó műsorával, majd 2020. szept. 1-jén, az 
1. tanítási napon történő tankönyvosztással kez-
dődött a 2020-2021-es tanév. Szeptember 25-én 
együtt tornáztak diákjaink az Európai Diáksport 
Napján, majd szeptember utolsó hetében bonyo-
lítottuk a DÖK szervezésével a fém- és elektro-
nikai hulladékgyűjtést. Október 4-én az állatok 
világnapjához kapcsolódó programot szervezett 
az „ÖKO – csoport”. 7. és 8. osztályosaink mű-
sorával és az énekkar közreműködésével méltó 
módon megemlékeztünk az aradi vértanúk em-
léknapjáról (okt. 6.) és az 1956-os eseményekről 
(okt. 22.). A nyolcadikosaink elültették az emlék-
fát november folyamán.

Decemberben házi helyesírási verseny zajlott az 
alsó tagozatosok körében. Decemberben minden 
hétfőn adventi gyertyagyújtást, dec. 16-án kará-
csonyi kézműves foglalkozást szerveztünk osz-
tályonként, dec. 17-én pedig karácsonyi műsort 
mutatott be a 4. osztály.

Ebben a félévben is számos programmal gazda-
gította a Diákönkormányzat is az iskola életét. 
Szeptemberi alakuló gyűlésüket követően meg-
szervezték a fém- és elektronikai hulladékgyűj-
tést, pedagógusaink és a karbantartó felügyelete, 
a szülők jelentős segítségnyújtása mellett. Ha-
gyományosan decemberben a Mikulásfutás is 
megrendezésre került az iskola udvarán, illetve a 
Csibeavatóra is sor került.

Számos, munkatervben nem szereplő programot 
is megvalósítottunk.

Októberben fotózkodást szervezett a hatodikos 
osztályfőnök a tanulóifjúság számára. November-
ben angolosaink a Hálaadáshoz kapcsolódó dél-
utánt, Halloween-t, Kolumbusz napot szerveztek. 
Decemberben a „Mosolymanó” akció keretében 
45 ajándékcsomagot készítettünk rászoruló gyer-
mekeknek. A kiskunfélegyházi kutyamenhely 
javára gyűjtést szerveztünk a Fidó bácsi Alapít-
vány segítségével. A Bács-Kiskun Megyei TIT Él-
ményközpont rendezésében online programon, 
előadáson vehettek részt iskolánk tanulói.

A veszélyhelyzet miatt az előző évekhez képest 
számottevően kevesebb program valósulhatott 
meg, de pedagógusaink igyekeznek ezt más lehe-
tőségekkel pótolni és gazdagítani az iskola életét.

Tárgyi feltételeinkben jelentős változás nem tör-
tént a félév folyamán. Az NTP pályázatban kör-
nyezetvédelemhez kapcsolódó taneszközök ke-
rültek beszerzésre. Nagy segítséget jelent a Szülői 
Közösség támogatása, akik a Diákönkormányzat-
tal együtt vállalták a játszótér felülvizsgálat költ-

ségeit. A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány 
a versenyek nevezési díjának befizetésével támo-
gatta a diákok tanulmányi munkáját.

Iskolánk pályázati forrásokból próbálja kiegé-
szíteni bevételeit. Az alábbi pályázati projektek 
zajlanak:
- Természettudományos élménypedagógiai programkí-

nálat és természettudományos élményközpontok fej-
lesztése - EFOP – 3.3.6-17;

- A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó méré-
si-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatás-
szervezési eljárások kialakítása. - EFOP-3.2.15 – VE-
KOP-17-0029;

- Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
közoktatásban - TIOP – 1.1.1.-12/1;

- Digitális kompetencia fejlesztése – EFOP – 3.2. 4 – 16;

- A tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó 
hazai programok támogatása” NTP-TFJ-19.

- Magyar falu Program-Iskolaépület felújítása - MFP-
IEF/2020 (Sajnos nem nyert.)

A beszámolóból látható, hogy iskolánk pedagó-
gusai és a kunszállási gyerekek lehetőségeikhez 
képest továbbra is minden programba bekapcso-
lódnak, tanulóink a szabadidőt hasznosan töltik 
el. Köszönjük Kunszállás Község Önkormány-
zatának, hogy a mindennapos testnevelés meg-
valósításához ingyenesen biztosítják a faluház 
helyiségeit.

Összességében tartalmas és szakmailag sikeres 
félévet tudhatunk magunk mögött.

Ádámné Vereb Annamária
iskolaigazgató

az első félév eredményeirőliskolai hírek
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Az alapítvány kuratóriuma 2021. február 
25-én bírálta el a 10 beérkezett pályázatot.  
A szakgimnázium, technikum tanulói mind 
kiváló és jó eredményűek. Közülük a két leg-
jobb átlagú nyerte el az ösztöndíjat, Csányi 
Alexandra és Ficsór Mihály személyében.  
A gimnáziumi tanulók közül csak egy tanuló 
pályázott, így Bartucz Bernadettet jutalmazta 
a kuratórium jó tanulmányi eredményéért.  
Ők a jelen tanév második félévében 4000-4000 
Ft/hó ösztöndíjban részesülnek. A felsőoktatá-
si intézmények hallgatói közül Eszik Adrienn 
és Bartucz Bianka érdemelték ki ösztöndíjun-
kat, így a jelen tanév második félévében 6000-
6000 Ft/hó ösztöndíjban részesülnek.

Tanulmányi eredményükhöz gratulálunk! 
További eredményes tanulást, sikeres tané-
vzárást kívánunk!

az alapítvány kuratóriuma

Fél tanévre szóló 
ösztöndíjpályázat eredménye



kunszállási gyermekekért alapítvány

iskolai hírek
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A Curie Környezetvédelmi Emlékverseny területi 
döntőjébe 11 csapattal jutottunk be (3-8. évfolya-
mosok). A verseny októberben indult. A levele-
zős fordulók kitűnő megoldása után minden csa-
patot meghívtak a döntőbe, amelyre rendhagyó 
módon (a kialakult járványügyi helyzet miatt) 
iskolánkban került sor 2021. február 19-én.
Minden csapat kiválóan helyt állt. A 3-4. év-
folyamosok között aguh emily, Farkas molli, 
Ficsór dorka csapata és a Csontos lilla, dávid 
zselyke, szécsényi dóra alkotta csapat holt-
versenyben az I. helyen végzett. Ők az országos 
döntőbe jutók között szerepelnek.
Fekete dávid, Hegedűs lászló, mali levente csa-
pata 1 ponttal lemaradva a II. helyet szerezte meg. 
A dobogó III. fokára állhatott az almási márk, 
Fischer lászló, kovács máté alkotta csapat.
Az 5-6. évfolyamosok között az agárdi lászló, 
litavecz márk, vig noel összetételű csapat min-
denkit maga mögé utasított az 1. helyet megsze-
rezve, így az országos döntőbe jutottak. agárdi 
dávid, Fischer róbert, nagy máté csapata 
szintén kiváló eredménnyel, a III. helyen zárta 
a versenyt.
A 7-8. évfolyamon a verseny nagyon szorosra si-
került, a csapatok között 1-1 pont különbség ala-
kult ki. szabó alexandra, szécsényi annabella, 
tóth Csenge csapata a dobogó legmagasabb fo-
kára állhatott, így kivívták az országos döntőben 
való szereplés jogát.

A buzder-lantos boglárka, Csík ádám, suki 
tímea összetételű csapat II. helyezést ért el.

elekes antónia, Fischer péter, makány nóra 
csapata III. helyen végzett. A többi csapat is az 5. 
és 6. helyeken végzett.
Felkészítő pedagógusok Szabó Hajnalka és 
Ádámné Vereb Annamária.

A Lakiteleki Népfőiskola újra meghirdette Hun-
garikum Vetélkedőjét a hungarikum mozgalom 
népszerűsítése, valamint nemzeti értékeink meg-
ismertetése érdekében. A játékos vetélkedőre a 
Kárpát-medencei általános iskolák 7. és 8. osz-
tályában tanuló diákok, valamint a középfokú 
oktatási intézmények 9. és 10. osztályos diákjai és 
felkészítő tanáraik jelentkezhettek. Összesen 335 
csapat indult a megmérettetésen.

Iskolánkból két 7. osztályos csapat nevezett a ve-
télkedőre. buzder-lantos boglárka, szécsényi 
annabella, tóth Csenge alkotja az egyik csa-
patot, míg Csík ádám, suki tímea, szabó ale-
xandra a másikat. Az első fordulóban egy 25 kér-
désből álló feladatlapot kellett megoldani, ami a 
hungaricumokhoz kötődött. A sikeres megoldás 
után a 2. fordulóba jutottak a csapatok, ahol egy 
újabb feladatlap megoldása következett, amely a 
Kárpát-medencei hungarikum mozgalom során, 
az egyes települési, megyei, külhoni értéktárakba 
választott értékek ismeretére épült. Plusz feladat-
ként egy PowerPoint bemutatót készítettek a gye-
rekek egy általuk választott település értékeiről. 
Mindkét csapat kiválóan helyt állt.

A zsűri bírálata után 24 csapat jutott az elődöntő-
be, köztük a Buzder-Lantos Boglárka, Szécsényi 

Annabella, Tóth Csenge összetételű csapat, ahol 
újabb kihívások várnak a lányokra. Reméljük, 
hogy sikeresen veszik az akadályokat, és egyene-
sen az országos döntőbe jutnak. 
Felkészítő pedagógus: Ádámné Vereb Annamária.

A Mozaik Kiadó tanulmányi versenyére 18 ta-
nuló nevezett be, különböző tantárgyakból.  
A havonta megjelenő internetes fordulók meg-
oldása után 13-an bejutottak az országos dön-
tőbe, amely várhatóan májusban kerül meg-
rendezésre. agárdi lászló, vincze nándor 6. o. 
tanulók német nyelv (kezdő) tantárgyból, Hege-
dűs levente, kovács tibor, suki tímea, vincze 
szonja 7. o. tanulók és elekes antónia 8. o. ta-
nuló német nyelv (haladó) tantárgyból jutottak 
tovább. Felkészítő: Veresné Szabó Krisztina.

szécsényi annabella 7. o. diák és mészáros zsu-
zsanna 8. o. tanuló magyar nyelv tantárgyból in-
dul a döntőben. 
Felkészítő: Szabó László.

Csík ádám, kovács tibor, provics nóra 7. o. 
tanulók kémia tantárgyból vesznek részt az or-
szágos döntőn. buzder-lantos boglárka, suki 
tímea 7. osztályosok és elekes antónia, ma-
kány nóra 8. osztályosok biológia tantárgyból 
bizonyíthatnak a döntőben. 
Felkészítő: Ádámné Vereb Annamária.

Büszkék lehetünk a kunszállási gyerekek telje-
sítményére. Gratulálok a versenyzőknek és fel-
készítőiknek is!

tanulóink sikerei országos tanulmányi versenyeken

A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány 
helyi óvodáskorú gyermekek és általános 
iskolás tanulók érdekében és javára teljesí-
tendő „nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés” fogalomkörébe sorolható 
tevékenységek teljesítéséhez járul hozzá. Az 
intézmények (óvoda, iskola) részére olykor 
elengedhetetlenül szükséges tárgyi javak, esz-
közök, nem nagy értékű berendezési tárgyak 
vásárlása, az utaztatással járó tanulmányi 
kirándulások, szabadidős programok, ver-
senyek anyagi támogatása is célunk. Alapít-
ványunk a helyi lakosú, a Tóth Pál Általános 
Iskolában végzett középiskolásokat, felsőfokú 
intézmények hallgatóit ösztöndíj-támogatás-
ban részesíti. A fél tanévre szóló ösztöndíjun-
kat tanulmányi átlag alapján osztjuk szét, míg 
a NADÓ PÁL ösztöndíj esetében a szociális 
rászorultságot, hátrányos helyzetet is figye-
lembe vesszük. A végzős, nyolcadikos tanu-
lók tanév végi jutalmazásánál a tanulmányi 
eredmények javítását céloztuk meg.

A 83900 Ft támogatást elsősorban működési 
költségekre fordítottuk. A banki költségek 
és postaköltség terhét csökkentette, ezáltal 
nagyobb összeg maradt a támogatott gye-
rekeknek. Mindennapi tevékenységünkhöz 
az irodaszerek nélkülözhetetlenek, amelyek 
egy részének beszerzését szintén a pályázati 
forrásból biztosítottuk. Az alapítvány irodai 
munkájához szükséges irodai eszközök, gé-
pek (lamináló- és vágógép) beszerzésre ke-
rültek. Szélesebb körben is reklámozni kell 
szervezetünket, így logóval ellátott nyak-
pántot készíttettünk. Szintén a szponzorok, 
támogatók körének bővítését szolgálták „üz-
leti” találkozók, megbeszélések, amelyekhez 
szükséges reprezentációs költséget fedeztük 
a támogatásból. A kialakult járványügyi 
helyzet miatt a projektidő és a beszámoló 
határideje is kitolódott.

Ádámné Vereb Annamária,  
kuratóriumi elnök

beszámoló a nea-un-19-eg-0123  
pályázat eredményéről

A Kunszállási Gyermekekért Alapítvány alapvető célja az ok-
tatás-nevelés támogatása, ismeretterjesztés, képességfejlesztés. 
A tanulmányi kirándulások, múzeum-, kiállítás-, színházláto-
gatások, versenyek, közösségi programok támogatása is célunk 
minden évben. Az elnyert 200.000 Ft támogatást az alábbiakra 
fordítottuk. Egy általános iskolai csoport budapesti színházláto-
gatásának különjárati költségeit tudtuk szponzorálni. A gyere-
kek képességfejlesztése, integrációja, a tehetséggondozás, esély-
egyenlőség biztosítása is alapvető célunk. Támogatjuk az óvodai 
és iskolai tevékenységeket infokommunikációs, multifunkciós 
eszközökkel, ezért beszereztünk egy Acer projektort. Úgy gon-
doljuk, hogy más formában, szélesebb körben is reklámozni 
kell szervezetünket, így logóval ellátott termékeket (kulcstartó, 
kitűző) készíttettünk. A pályázat alapítványunk adományozó te-
vékenységét is segítette, mivel a saját bevételekből bővült a meg-
segített gyerekek és szülők, illetve tevékenységek köre, nagyobb 
értékű támogatást oszthattunk szét. A kialakult járványügyi 
helyzet miatt a projektidő és a beszámoló határideje is kitolódott.

Ádámné Vereb Annamária 
kuratóriumi elnök

beszámoló a nea-un-19-n-0110  
pályázat eredményéről



 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 
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 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 Hirdetések

A Kunszállási BenzinKút és GAzdABolt  
új, meghosszabbított nyitvatartással, 

ebédszünet nélkül várja meglévő és új vásárlóit!

Hétfő – Péntek: 600-1800

Szombat: 600-1300

pékárúk
tejtermékek
felvágottak 

zöldség és gyümölcsök
édességek

fagyasztott áruk
üdítők és 

szeszesitalok
papír és vegyiáruk

Széles választékkal,  
kellemes környezetben 

várjuk önöket a hét minden 
napján 6-19 óráig!!

KínálatunK:  Értesítjük kedves vásárlóinkat,  
megnyitottuk a 

tutI aBC-t, 
Kunszálláson  

a benzinkúttal szemben  
Kossuth u. 25/a szám alatt.

tisztelt 
kutyatulajdonosok!

A kutya HÁZI állat, nem utcán kell sza-
badon, egyedül csavarognia! Balesetve-
szélyes, zavarja az emberek éjjeli-nappali 
pihenését! Kérem mindenki tartsa be 
a felelős kutyatartás szabályait, tartsák 
bent az udvarban, hogy másoknak ne 
okozzatok kellemetlenséget. 

K. K. 
Lakossági bejelentő

Örömmel értesítjük a kunszállási lakosokat, 
megkezdjük kistermelői tevékenységünket.

6115 Kunszállás, István király u. 7.

Ku
ns

zál
lási füstÖlt finomságoK

Reg.sza m: 02t0 862Szeretettel várjuk vásárlóinkat házi füstölt termékeinkkel!

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

KÖZÉLETI  
HAVILAP  

KIstermelő

kolbászok, szalámik,  
szalonnák, grill kolbász,  
hurka, disznósajt, kenőmájas

+36 20/372-5353
+36 20/369-0803


