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Riport Wenner-Várkonyi 
Attila Polgármester Úrral

ZP: A világjárvány jelentősen felborította megszo-
kott életünket. Gyorsan jött, de úgy tűnik, lassan 
is hagy itt bennünket. Kunszentmárton városának 
vezetése is új kihívások elé nézett március első 
napjaiban. Wenner-Várkonyi Attila polgármes-
tert kerestük meg ezért, mondja el az olvasók-
nak, hogyan indult a védekezés városunkban. 

W: Folyamatosan figyeltük a híradásokat, és az 
Országos Operatív Törzs ajánlásait igyekeztünk a 
kezdetektől fogva figyelembe venni, betartani. Az 
első intézkedések közé tartozott, hogy egyeztet-
ve az Általános Iskola vezetésével, a március 15-i 
ünnepség rendhagyó módon legyen megtartva. 
Ez azt jelentette, hogy az iskolások műsorát rög-
zítettük, majd a Kunszentmárton online youtube 
csatornán nézhette meg mindenki. Mivel ekkor 
már nem volt ajánlott tömegrendezvényeket tar-
tani, úgy határoztam, hogy az intézmények, pár-
tok, megemlékezők a koszorúikat önállóan he-
lyezzék el az emlékhelyeken. 2020. március 15-én 
megalakítottuk a városi operatív törzset. Tagjai 
dr. Szabó Péter, Szabó Zoltán, Szarka László, dr. 
Hoffmann Zsolt, dr. Péter Zsuzsanna, Katona Zsolt, Füzesiné Németh Margit Zsuzsanna, 
Lapis Károly. 2020.március 16-án megtartotta első ülését az intézményvezetők részvételével. 

ZP: Milyen döntések születtek?
 
W: Intézkedtünk rendkívüli szünet elrendeléséről az óvodákat illetően március 18-tól. Ez azt je-
lenti a gyakorlatban, hogy azon szülők számára, akik nem tudták megoldani az otthoni gyer-
mekfelügyeletet, ügyeletet biztosítottunk. Ugyanez igaz volt a bölcsődére is. Az idősek ottho-
nával kapcsolatban nem volt teendőnk, mert az intézményvezető már korábban elrendelte a 
látogatási tilalmat és az intézmény elhagyását a bentlakók számára. Az idősek nappali klubját 
március 17-étől bezárattuk. Megszerveztük a Közös Önkormányzati Hivatal új működési rendjét. 

ZP: Ez az új működési rend mit takar?

W: A személyes ügyfélfogadás minimális. Az ügyek intézéséhez formanyomtatványokat helyeztünk el az 
épület aulájában, valamint a kunszentmarton.hu weboldalunkról ezek online elérhetővé váltak.

ZP: Milyen intézkedések születtek még?

W: Bezártuk intézményeinket: a múzeumot, a Szabó Gyula Művelődési Központot, a sportcsarnokot, a 
könyvtárat. A Városi Egészségügyi Központban a szakorvosi ellátást felfüggesztették április 6-ig, de azt 
követően új munkarendben újra elindult. A sportpályákat, játszótereket is bezártuk.

ZP: A Kormány az idősekről való gondoskodást a polgármesterekre hárította. Ebben az ügyben milyen 
lépések történtek?

W: Nem vártuk meg, hogy az idős lakosok keressenek meg minket, hanem valamennyi 70 év fölötti honfi-
társunkat a KÁMK munkatársai közreműködésével megkerestük. Felmértük, hogy ki az, akiről a család-
tagjai, barátai, szomszédai, ismerősei gondoskodnak, illetve ki szorul a mi segítségünkre. Aki kérte se-
gítségünket, azok részére megszerveztük az étkezést, gyógyszerkiváltást, bevásárlást. Nagy segítséget 
jelentett, hogy zöldségesek, húsboltok és vegyesboltok jelentkeztek, vállalva az ingyen házhoz szállítást, 
ami a mai napig remekül működik.
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ZP: Kezdettől fogva vitákat váltott ki, hogy kell maszk, vagy nem kell maszk. Önnek mi a véleménye 
erről?

W: Én a kezdetektől maszkpárti vagyok. Több maszkom is van, az első kettőt Andrea nővérem varrta ne-
kem, majd vásároltam kunszentmártoni varrótól is, de kaptam egyet az önkéntesek által készítettből is, 
csakúgy, mint minden kunszentmártoni, aki ezt igényelte. Kaptunk felajánlást cégektől, akik biztosítottak 
anyagot a maszkokhoz, és nagy örömre érkezett felajánlás varrónőktől is ezek elkészítésére. Az így elké-
szült maszkok száma kb. 2000 darab.

ZP: Hogyan tartják a kapcsolatot a lakossággal?

Több csatornán keresztül igyekszünk a kapcsolattartásra. Már az első napon létesítettünk egy 24 órás 
telefonszolgálatot. A kunszentmártoni Önkormányzat Facebook csoportjában, ahol 2700 tagunk van, 
naprakész információkkal látjuk el a lakosságot. Ez a leggyorsabb módja az üzenetek eljuttatásának. Szö-
veges információk mellett rövid video üzeneteket is továbbítunk. Szórólapoztunk, plakátoltunk is.

ZP: Hogyan telik egy napja, mennyiben változott a világjárvány előttihez képest?

Reggel 7 óra után kezdek a Hivatalban. A fő feladat most a vírussal kapcsolatos teendők intézése, de a 
testület munkáját sem függesztettem fel. Továbbra is kikérem a véleményüket a döntéseim előtt heti 
rendszerességgel a határozatokkal kapcsolatban. A változás csak annyi, hogy mindent online intézünk, 
még a szavazást is. Az élet nem állhat meg, futnak a beruházásainkkal kapcsolatos építkezéseink, ez is 
jelentős elfoglaltságot jelent. Nem ritka, hogy az operatív törzzsel még az esti órákban is ülésezünk, ha a 
feladat úgy kívánja.

ZP: Köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt!

Kerékpárutak  
forgalomban

Tisztelt Kunszentmártoniak!
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy városunk-
ban 2020. március 31-én forgalomba helyezték 
az észak – dél irányú (Ipari park – Kossuth Lajos 
út), valamint a nyugat – kelet irányú (Horváth tér 
– Molnár Lajos Sporttelep) kerékpárutakat.
A műszaki átadás-átvételi eljárás lezártakor szer-
ződésben rögzítettünk garanciális munkákat, 
melyeket a téli időjárás miatt nem lehetett eddig 
elvégezni. 2020. április 30-ig kerül sor a padka- és 
rézsűfelület rendezésére, a zúzottkő burkolatú 
csatlakozási felületek rendezésére, árokkorrekci-
óra, gyalogosjárda visszaépítésére.
Az érparti ingatlanok megközelíthetőségének 
biztosítása érdekében cső áteresz kerül elhelye-
zésre.
A biztonságos közlekedést segíti, hogy az Öcsödi 
úti szakaszon a közvilágítást biztosító napelemes 
lámpákat hamarosan átforgatják a kerékpárút 
irányába.
A nyugat – keleti irányú, valamint az észak – déli 
irányú kerékpárutak Kossuth Lajos út és Vég utca 
közötti szakasza gyalog- és kerékpárút, amelyen 
a kerékpárosok maximum 20 km/óra sebesség-
gel közlekedhetnek. Az észak – dél irányú kerék-
párút lakott területen kívüli szakaszát (Öcsödi úti 
szakasz) segédmotoros kerékpárosok is használ-

hatják, maximum 30 km/óra sebességgel.
Felhívom figyelmüket, hogy a vasúti átjárón átha-
ladni csak gyalogosan lehet!
Kérem, hogy kiemelt körültekintéssel közleked-
jenek a Vég utca - Öcsödi út, valamint a kerék-
párút 44-es főút kereszteződéseiben, illetve a  
kerékpárútról a Kossuth Lajos útra történő fel-
hajtáskor!
Használják egészséggel a kerékpárutakat!  
Balesetmentes közlekedést kívánok!

Tisztelettel: Wenner-Várkonyi Attila polgármester
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A járvány miatt megváltozott 
védőnői gondozás és védőoltások

Mindenki előtt ismert már a kialakult helyzet, a COVID-19 vírus okozta járvány. Nem is szeretnék senkit 
ezzel untatni, ill. az internet segítségével mindenki számára elérhetőek a friss hírek, információk.  Én 
a megváltozott helyzetről, gondozásról, eljárásokról szeretnék tájékoztatást adni. Jelzem, ez a mostani 
időszakra érvényes, mára, holnapra meg talán a jövő hétre, de hogy egy hónap múlva mi lesz, azt senki 
nem tudja megmondani. 

A védőnői gondozás színtere a családlátogatás és a tanácsadás. Jelenleg mindkét esetben a távkonzul-
tációt kell előtérbe helyezni. Csökkenteni kell a személyes érintkezések számát.  Ez azt jelenti, hogy tele-
fonon, online tartjuk a kapcsolatot a családokkal. Így „látogatunk”, így státuszolunk. A gondozottainknak 
ez már nem újdonság, hiszen egy pár hete már így működünk. Indokolt esetben jöhet szóba a személyes 
találkozás, a tanácsadás. 

Mik ezek az indokolt esetek? 

Először is a várandós tanácsadás. Nem hagyjuk magára a kismamáinkat. Csökkentettük a tanácsadások 
számát, de a minimális találkozás biztosított, és ha szükséges, akkor több is. A tanácsadóba csak egész-
séges várandós jöhet, aki lázas, beteg, köhög, az maradjon otthon. Kérünk mindenkit, hogy a saját 
és a mi védelmünk érdekében viseljen maszkot, ha tanácsadásra érkezik! A várandósok vizsgálatai is 
megtörténnek, lehet kisebb zökkenőkkel, de nem fognak ellátás nélkül maradni.  Mindenki bizalommal 
keresse védőnőjét, segítünk, ha tudunk. A családlátogatás telefonon, online valósul meg. A videó- hívás 
nagyon jó módszer, kezdünk belejönni mi is.

A másik ilyen indokolt eset a csecsemők, kisdedek védőoltása. Erről az alábbi tájékoztatást tudom adni. 
Az országos tisztifőorvos asszony körlevele alapján az életkorhoz kötött kötelező folyamatos oltások 
végzése a továbbiakban is kiemelt fontossággal bír. 

A védőoltásokat végző orvosok szakmai szervezetének javaslataival egyetértve a jelenlegi helyzetben a 
védőoltások beadásakor az alábbiakban foglaltakat kell figyelembe venni. Az életkorhoz kötött kötelező 
oltások beadásának elhalasztása nem indokolt, sőt fontos, hogy az egyéni védelmet biztosítsuk a csecse-
mők és a kisgyermekek számára, továbbá meghatározott betegségek esetén fenntartsuk a 
nyájimmunitást a lakosság körében.  A védőoltások megfelelő szervezésével jelentősen csökkenthető a 
váróteremben történő találkozások száma, amelynek egyik feltétele az időbeli ütemezés pontos időpont 
megadásával. Lehetőleg egy szülő/gondviselő legyen jelen a gyermekkel, és célszerű a kötelező és az 
önkéntes oltásokat ugyanazon megjelenés alkalmával beadni. 

Ez már nálunk is így működik. A védőnők szervezik le az oltásokat. Mindenki időpontot kap. Kérjük a pon-
tos időpontok betartását (de inkább 5 perccel korábban is lehet érkezni). Maszkot viselni kötelező, 
vigyázzunk egymásra!  A tanácsadó ajtaja zárva van, csengő van az ajtón, a védőnők jönnek, és „irányítják 
a tanácsadás forgalmát”. Az udvaron történik a várakozás, ott is kérjük a megfelelő távolságot tartani a 
másik embertől. Mindenkitől türelmet kérünk, most kicsit más, mint az eddig megszokott tanácsadása-
ink. Tanácsadásra, védőoltásra csak az jöjjön, ahol az egész család egészséges, nincs beteggel való érint-
kezés. A tanácsadóba is csak azok jöhetnek be, akik egészségesek. Aki beteg, maradjon otthon! A vé-
dőoltásokat továbbra is mindenkinek a saját gyermekorvosa adja be, őket is védjük a higiénés szabályok 
betartásával! Ha bárki bizonytalan, hívjon minket bátran. Bár az ajtónk zárva, de elérhetőek vagyunk, 
telefonon, online és ha szükséges, személyesen.

Tehát az életkorhoz kötött folyamatos oltások megtörténnek.

 Jogos a kérdés, mi van az iskolai oltásokkal. Erről a következő tájékoztatást tudom adni.

Az országos tisztifőorvos  asszony körlevele alapján az új koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési 
intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozatban foglaltak 
szerint 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarend-
ben kerül megszervezésre. 

Tekintettel a fent nevezett jogszabályban foglaltakra a 2020. március-április hónapban esedékes iskolai 
kampányoltások végzése felfüggesztésre került. A kampányoltások végzésének új időpontjáról, illetve a 
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szükséges intézkedésekről későbbiekben kapunk tájékoztatást. 

Ez városunkban érinti a VII. évfolyammásodik Hepatitis-B elleni védőoltását, ill. azon VII. évfolyamos lá-
nyok második HPV ellni védőoltását, akik igényelték azt. Az oltásokat biztosan meg fogják kapni a gyer-
mekek, minden szülőt szeretnék megnyugtatni efelől. A kampányoltásokat mindig iskolai osztályokra és 
tanítási évekre szervezik meg. Ez nem helyi szintű probléma, hanem országos, így amíg nem érkezik erre 
vonatkozóan iránymutatás, addig kérem a szülők türelmét.

Próbáltam teljes körű tájékoztatást adni. Bármilyen változás van, azonnal tájékoztatjuk az érintetteket, a 
szülőket, legyen szó várandósról, csecsemőről, kisdedről, iskolásról. Ha bárkinek kérdése van, forduljon 
bizalommal hozzánk. A járvány lefolyása továbbra is bizonytalan. 

MARADJ OTTHON!  VÉDJÜK MAGUNKAT ÉS EGYMÁST!

Csontos Renáta
védőnő

Végrehajtási Kisokos - veszélyhelyzeti kiadás
A  járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a végrehajtási eljárások lefolytatása kapcsán is új előírások 
léptek hatályba. Ezzel kapcsolatban sok téves információ látott napvilágot, amelyek egy részét ezúton 
szeretném eloszlatni. Az egyik legfontosabb, hogy általános jelleggel csak a NAV által indított végre-
hajtások kerültek felfüggesztése. Az egyéb végrehajtási eljárásokban helyszíni eljárási cselekményt 
a végrehajtó nem foganatosíthat (pl. ingó foglalás), ugyanakkor ingatlan foglalást továbbra is kez-
deményezhet. A korábban már lefoglalt ingóságokat elektronikus árverés útján a végrehajtó érté-
kesítheti jelenleg is. A végrehajtás során lefoglalt gépjárművet forgalomból kivonni csak a veszély-
helyzet megszűnését követően( 15. naptól) lehet, addig a jármű használható.

Részletfizetési kérelmet a tartozás megfizetésére a végrehajtást kérő beleegyezése nélkül is lehet 
kérni. A korábban megkapott részletfizetést továbbra is teljesíteni kell! Ennek elmaradása - mint 
rendesen - szankciót von maga után. A veszélyhelyzet alatt is folyamatos a jövedelem-letiltás, és 
a bankszámlára is tud a végrehajtó inkasszót tenni. Ha valakinek már értékesítették a lakóingatlanát 
a veszélyhelyzet alatt, annak kiürítésével összefüggésben a végrehajtó szintén nem intézkedhet (a 
kilakoltatások szünetelnek). Magánszemély lakóingatlanára a veszélyhelyzet ideje alatt új árverést 
nem lehet kitűzni, de a már folyamatban lévő árveréseket be lehet fejezni, tehát elképzelhető, hogy 
valakinek ebben az időszakban kel el a háza végrehajtási árverés útján.

Ha valaki karanténban van és emiatt nincs lehetősége a neki postázott hivatalos irat átvételére, amely 
miatt esetleg valamilyen jogorvoslati határidőt elmulaszt, ennek kapcsán igazolási kérelemmel élhet. 
Nagyon fontos, hogy az igazolási kérelem benyújtására is határidő van, ha pedig ezt is elmulasztja 
az adós, akkor a vele szembeni intézkedést, határozatot a továbbiakban nem tudja eredménye-
sen támadni! A végrehajtó irodákban szünetel a személyes ügyfélfogadás a veszélyhelyzet ideje 
alatt, ugyanakkor  a telefonos ügyfélfogadás az ügyfélfogadási időben folyamatos, illetve postai úton is 
fel lehet venni a végrehajtó- irodákkal a kapcsolatot. 

A jelenlegi helyzethez mindenkinek kitartást kívánok! Vigyázzunk egymásra!

Dr. Balla Anita ügyvéd 
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Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 31/2020. (II.27.) határozatában döntött 
arról, hogy az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény 130. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 
helyben szokásos módon közzéteszi azon adózók nevét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító számát, 
valamint adótartozásuk összegét, akik adótartozása gépjárműadó és helyi adó vonatkozásában 90 napja 
folyamatosan fennáll és a tartozás összege meghaladja vállalkozó esetén az egyszázezer forintot,- termé-
szetes személy esetén az 50 ezer forintot.

Önkormányzatunk Pénzügyi és Adóügyi Osztályának 2020.04.17 napi nyilvántartása alapján az alábbi 
adózók esetén áll fent 31/2020. (II.27.) határozatában foglaltaknak megfelelő tartozás:

Adózó neve Lakhelye / Szék-
helye

Adóazono-
sító jel

Adószám Adótartozás 
összege

Adózó típusa

MARTIN STEEL 
Capital Kft.

5440 Kunszentmár-
ton, Tiszakürti út 6. 24821559-2-16 29 756 894 Ft Vállalkozó

VOLERO Kft. 2534 Tát, Mikszáth 
Kálmán utca 7. 14133646-2-11  450 000 Ft Vállalkozó

Mihály Zoltán
5440 Kunszentmár-
ton, Vörösmarty 
Mihály utca 21.

8381010187  147 000 Ft Magánszemély

GUTIFORG Kft. 5440 Kunszentmár-
ton, Öcsödi út 11. 23981739-1-16  141 950 Ft Vállalkozó

HANOLBAR 
Ingatlan Kft.

2000 Szentendre, 
Deli Antal utca 39/1. 23515471-2-13  127 096 Ft Vállalkozó

Mihály Zoltán
5440 Kunszentmár-
ton, Wesselényi utca 
26.

8460432483  120 570 Ft Magánszemély

Mihály Edina
5440 Kunszentmár-
ton, Széchenyi utca 
15.

8447733505  120 000 Ft Magánszemély

Ifj. Pintér István
5440 Kunszentmár-
ton, Rácz Aladár 
utca 12.

8419242608  98 945 Ft Magánszemély

Nagy László  
Mihály

5440 Kunszentmár-
ton, Zrínyi Miklós 
utca 20.

8405983198  92 237 Ft Magánszemély

Kardos József
5440 Kunszentmár-
ton, Csongrádi út 
15.

8358730969  60 000 Ft Magánszemély

Kiss József  
Márton

5440 Kunszentmár-
ton, Vasvári Pál utca 
7.

8393153956  59 200 Ft Magánszemély

Feri Irén
5440 Kunszent-
márton, Szent Imre 
herceg utca 45.

8412964381  55 060 Ft Magánszemély

Varga János
5440 Kunszentmár-
ton, Kőrösi Csoma 
Sándor utca 12.

8399704105  50 110 Ft Magánszemély

Könyvtári felhívás
A Városi Könyvtár a járvány idejére bővítette szolgáltatásait rendkívüli könyvkiszállítással. Szerdánként 
a keddig leadott könyvigények kerülnek házhoz szállításra.
Munkatársaink várják az olvasói kéréseket e-mail-ben (libkunsz@gmail.com) és telefonon hétköznap 
8-16h között (461-109, 560-318). A részletes felhívás elolvasható a KÁMK József Attila Könyvtári Intéz-
ményegység Fb-oldalán, a város Fb-oldalán ill. a könyvtári honlapon (https://libkunsz.wordpress.com/)

XXI. évf. 3. szám

7



XXI. évf. 3. szám

A digitális oktatás és ami 
mögötte van…

2020.március 16. óta Magyarország teljes nevelé-
si-oktatási rendszere átállt a digitális oktatásra a 
koronavírus-járvány terjedésének lassítása céljából. 
Nagyon tényszerűen, objektíven, kissé félelmetesen 
is hangzik, nagyon egyszerű is leírni, ám maga az át-
állás nem volt ennyire kézenfekvő.

Iskolánknak, a Kunszentmártoni Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskolának alapvetően egy hete 
volt arra, hogy kitaláljuk, hogyan is épüljön fel, álljon 
fel ez az új oktatási forma. Milyen platformon men-
jen, melyik digitális felületet használjuk? Hogyan tör-
ténjen? Hogyan fogjunk hozzá? Mit és hogyan szeret-
nénk? Hogyan állnak majd hozzá a legfontosabbak: a 
tanulóink és a szülők? Ezer megválaszolatlan kérdés, 
tapogatózás, útkeresés, gondolkodás, feltételezés 
között indultunk „útnak”. 

Mivel iskolánk Microsoft Innovatív Iskola, ezért ké-
zenfekvő volt az, hogy a cég kifejezetten oktatásra 
kifejlesztett felületén, a Microsoft Teamsen tanít-
sunk. Igen ám, de több mint 460 tanulónak el kellett 
készíteni a felhasználónevét, belépési kódját, ezeket 
el kellett juttatni a szülőkhöz, tanulókhoz. Fel kellett 
mérnünk, melyik családban milyen internet van, egy-
általán van-e, milyen eszközökön tudnak majd a gye-
rekek otthon dolgozni, tanulni. Aztán jött a kérdés: de 
mit is tanítsunk? Hiszen azt minden pedagógus tud-
ja, hogy segítséggel ugyan, de mégis otthon, önálló-
an, szülői támogatással a gyerekek csak sokkal több 
idő alatt tudják elsajátítani azt a tananyagot, ami az 
iskolában lehetséges volt. Ezért tehát minden évfo-
lyamon, minden tantárgyból elkészítettük a tanév 
végéig szóló digitális tanmeneteinket, ahol már ter-
mészetesen csökkentett tananyag-tartalmak és köve-
telmények szerepelnek. Azt is eldöntöttük, hogy a hét 
melyik napján mely tantárgyak tananyagát és felada-
tait küldjük ki, így minden szülő és tanuló pontosan 
tudja, melyik nap milyen tantárgyból várja a felada-
tot, valamint azt is, hogy a feladatok visszaküldési ha-
tárideje egy hét. Ezzel telt az első hét a pedagógusok 
számára. A gyerekek otthonról gyakran érdeklődtek 
különböző módokon, mikor kapnak már feladato-
kat… és bizony, kissé elveszettnek érezték magukat 
az iskola nélkül.

Mi, pedagógusok az ötletelés, alkotás lázában égtünk, 
igyekeztünk a legjobb megoldást kitalálni. A munka 
eredményeként sikerült elérnünk, hogy március 23-
án, hétfőn kiküldtük minden évfolyamban az első fel-
adatokat. Még azon a héten kiadtuk az iskola rendel-
kezésére álló 20 tabletünket azoknak a tanulóinknak, 
akiktől azt a jelzést kaptuk, hogy internet van, viszont  
nincs eszköz hozzá. Így aztán összesen 6 olyan gyer-
mek van, akinek papír alapon, levélben küldjük a tan-
anyagot és a feladatokat, a többiek szerencsére mind 
elérhetők online módon. A feladatok kiküldése azóta 

is a kialakított rend szerint folyamatosan működik. 

És hogy mik a tapasztalataink? Bizony, sokszor szív-
melengetőek. A szülők olyan támogatását érezzük 
ezekben a nehéz időkben, amilyenről nem is álmod-
tunk. Igazi csapat dolgozik együtt most, a szülők, a 
gyerekeink, a pedagógusok közösen, egymásért, egy-
mással tevékenykednek, alkotnak. A gyerekek részé-
ről annyi szeretet, tisztelet, udvariasság árad felénk, 
hogy ez különleges örömmel tölt el minden nap ben-
nünket, és új erőt ad. A tanulás terén is kis csodákat 
élünk meg. Vannak olyan tanulóink, akik az iskolában 
kissé háttérbe húzódtak, most pedig nagyon szép fel-
adat-megoldásokat küldenek be, aktívak, szorgalma-
sak, kedvesek. Természetesen vannak olyan gyerme-
kek, akik nem minden tantárgyból, és nem minden 
héten küldik vissza a feladatokat. Ilyenkor beszélünk 
a szülőkkel, próbáljuk őket rávenni a tanulásra. De a 
tanulóink 90%-a mindig mindent határidőre vissza-
küld, természetesen a saját tudása szerinti minőség-
ben. De most is mondjuk, a hibázás nem baj! Hiszen 
abból tanulunk. A pedagógusok minden beküldött 
feladatot javítanak, megjegyzést írnak, mi miért nem 
jó, és a tanulóink javítják is ezt. Természetesen lesz 
tanév közben osztályozás is. A felület olyan, hogy le-
het rajta online órákat tartani, dolgozatot írni, de szó-
beli feleletre is lehetőséget ad. Tanulóink aktivitását, 
szorgalmát, hozzáállását is jutalmazni fogjuk érdem-
jeggyel is, hiszen nagyon fontos, hogy kitartásuk, lel-
kesedésük megmaradjon, és ezt az ötösök tudják is 
biztosítani.

Itt tartunk most. Ez azonban nem ment volna a szü-
lők fantasztikus támogatása, a gyerekeink hozzá-
állása és szeretete nélkül. Itt, az újság hasábjain is 
szeretném a teljes tantestület köszönetét és háláját 
kifejezni mindazért, amit a szülőktől és tanulóinktól 
kaptunk! Aktivitásért, szeretetért, elismerő szavakért, 
lelki támogatásért.

A tanév hátra levő részéhez erőt, kitartást, sikereket, 
örömöt, sok mosolyt és mindenekelőtt jó egészséget 
kívánok mindenkinek!

Takácsné Szilágyi Erzsébet
intézményvezető
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Digitális oktatás a Zeneiskolában

Immár hetek óta üresen kong a Zeneiskola épülete, nem szólnak a hangszerek – legalábbis az épü-
leten belül. Az új helyzet elég nagy feladat elé állította az iskolákat, különösen igaz ez a művészeti 
iskolákra, ahol a személyes kapcsolat, az azonnali javítás, beavatkozás nélkülözhetetlen, hiszen egy 
rossz hang begyakorlása, rossz hangszertartás vagy technika berögzülése óriási károkat tud okozni. 
Tantestületünk minden tagja azonnal a megoldást kereste, hogy hogyan tudnánk folytatni és sikere-
sen befejezni a tanévet ebben a megváltozott helyzetben, hiszen azt mindenki tudta, hogy ugyanúgy, 
ugyanazt, ugyanolyan módszerekkel nem lehet tanítani. Különösen fontos ez a Zeneiskola esetében, 
hiszen ez választható, így a lemorzsolódás megakadályozása az egyik legfőbb cél.

Tanáraink nem egységes módszerekkel kezdték meg a digitális oktatást. Például videótanítással 
vagy a gyakorlás rögzítésével, de emellett óriási háttérmunkára van szükség a pedagógusok ré-
széről, hiszen nekik is szükséges felvételeket, kíséreteket készíteni a darabokról, beéneklésről, hogy 
ezzel is segítsék növendékeiket az otthoni gyakorlásban. 

Az egyéni óra lehetőséget ad arra, hogy maximálisan igazodni tudjunk a tanulók, családok igényeihez, 
technikai felszereltségéhez, idejéhez, terhelhetőségéhez. Alapvetően azt tapasztaltuk, hogy a sok kö-
telező feladat mellett örülnek, ha láthatnak-hallhatnak minket, a zene által kikapcsolódhatnak. Áldás, 
hogy – nem kötelező feladat lévén –  többet tudunk foglalkozni a gyerekek lelkivilágával, amihez a 
zene is nagy segítséget nyújt. 

Ebben a megváltozott helyzetben nem a tananyag leadása, a tantervi követelmények teljesítése az 
elsődleges cél, hanem hogy a zene továbbra is az életük része legyen, illetve hogy az eddig meg-
szerzett tudást elmélyítsék. 

Köszönettel és hálával tartozunk a szülőknek, hogy ebben a nehéz helyzetben a kötelező iskolai 
feladatokon kívül is támogatják a gyermekek zeneiskolai tanulmányait. Köszönjük a rengeteg vide-
ót, élő bejelentkezést, hiszen így legalább láthatjuk egymást, még ha nem is személyesen. Emellett 
köszönjük pedagógusainknak a gyors és eredményes átállást, amivel segítik a növendékeink zenei 
fejlődését.

Kitartást és jó egészséget kívánunk mindenkinek!

Vigyázzanak egymásra, vigyázzatok magatokra!

Bahil-Csomán Éva ig.
Cseh-Niczky Nikolett igh.
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Kényszerpihenő a KÁMK Óvodában 
A Kunszentmártoni Általános Művelődési Központ Deák Ferenc utcai Óvoda Intézményegysége a kiala-
kult veszélyhelyzet miatt zárva van, de ügyeleti óvodai ellátást biztosít 5 fős csoportokban a szülői nyi-
latkozatok alapján. A többi szülő otthonában helyezte el gyermekét. A gyermekeknek az óvodai ellátást 
a Deák Ferenc utcai épületben biztosítjuk minden nap 7.00-16.00 óráig. A Széchenyi Ltp-i feladat-ellátási 
hely a határozat visszavonásáig zárva tart. Az óvodapedagógusok minden nap ötleteket, tevékenységek-
nek adnak online (zárt facebook csoportban), a gyermekekkel való otthoni foglalkozásokhoz a szülőknek, 
melynek megvalósításáról fotókat, videót küldenek visszajelzésként. (pl.: Víz Világnapja, Költészet napja, 
húsvéti előkészületek, vizuális tevékenységek, mese- és versajánlás, szobában és az udvaron egyaránt 
végezhető mozgás, a szeptemberben iskolában kezdőknek cipőfűzés, feladatlapok kitöltése.) A dajkák 
munkájukat a munkarend szerint végzik.

A szülőknek  2020. április 2-tól van folyamatosan lehetőségük beíratni gyermekeiket az óvodánk-
ba. Ezt megtehetik személyesen a Deák Ferenc utcai feladat-ellátási hely titkárságán, vagy e-ma-
il-ben. (ficankateknos@gmail.com)

Óvodánkban szeretetteljes légkörben fogadjuk a gyermekeket, és fejlődésükhöz szép, esztétikus környe-
zetet biztosítunk. A csoportszobák barátságosak, hangulatosak, jól felszereltek. Óvodai nevelésünkben 
fontosnak tartjuk a minőségi munkavégzést, a gyermekek felkészítését a társadalmi változásokra és a 
boldog gyermekkor megvalósítását a mindennapokban.

Mi, az óvoda dolgozói, is nagyon várjuk, hogy újra együtt legyünk a gyermekekkel, és bízunk benne, hogy 
szeptembertől pótolhatjuk az elmaradt programokat és élményeket.
        

Molnár Zsuzsanna
óvodavezető

Anyák napjára
Kedves Édesanyák, Nagymamák, Dédik!

Közeleg a nap, amikor kedves szavakkal köszöntünk Benneteket. Anyává válás - a gyermekeknek 
életet adni, nevelni, gondoskodni róluk - az élet legboldogabb pillanata. Az anyai szív egy különle-
ges hely, ahol gyermekeink mindig otthonra lelnek. Minden Édesanyának, Nagymamának, Dédinek 
egészségben, erőben és boldogságban gazdag hosszú éveket kíván a Nőklub vezetősége.

„Nem tud úgy szeretni a világon senki,
Mint az édesanyám tud engem szeretni.
Akármit kívántam, megtette egy szóra,

Még a csillagot is reám rakta volna.”
       József Attila 

Kiss Andrásné
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PÜNKÖSD, a Szentlélek kiáradása
Már az Ószövetségben előkerül ez az ünnepkör, amit a húsvét utáni 50. napon ültek meg. 
Zarándokünnep volt, amikor Izrael népének meg kellett jelennie az Úr (Jahve) színe előtt. Neve a korral 
változott. Először aratási ünnepként, első termés ünnepeként, majd a hetek ünnepeként (7 héttel a ko-
vásztalan kenyér, – később húsvét – ünnepe után ülték) említik az Ószövetségben. 
Később az ötvenedik nap ünnepe lett. A magyar pünkösd szavunk eredete is ehhez köthető,  a görög 
pentekoszté, vagyis ‘ötvenedik’ szóból. 
- Már az Újszövetségben vagyunk; Jézus halála és feltámadása után tanítványai együtt ülték meg pünkösd 
ünnepét. Hirtelen szélzúgás támadt, és a Szentlélek lángnyelvek formájában eltöltötte őket. Az apostolok 
mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Péter apostol is köztük volt, akinek hatására 
sokan megtértek a jelenlévők közül, belőlük alakult meg az első keresztény gyülekezet. A Bibliában így 
olvashatunk pünkösd eredetéről a Lukács apostol által lejegyzett Apostolok cselekedeteiben: 

”Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre 
olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte 
a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mind-
egyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek beszélni, úgy, 
ahogy a Lélek szólásra indította őket.” (ApCsel 2,1-4.)

Pünkösd eredete a kereszténységben tehát ide vezethető vissza. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelét 
ünnepeljük, ami egyben az (egyetemes) Egyház születésnapja is.

Forrás: lexikon.katolikus.hu     

Laurinyecz Pál

UniTurn Kft. köszönetnyilvánítása
A különböző védőfelszerelések iránti piaci kereslet napjainkban ugrásszerűen megnőtt a koronavírus 
miatt. 

Ennek egyik eleme, hogy a személyes biztonság érdekében további automata fertőtlenítőszer adagoló-
kat, és hagyományos flakonos fertőtlenítőket helyeztünk ki a cég több pontján, valamint szájmaszkokat 
biztosítunk dolgozóink részére.

Ugyanakkor a védőkesztyűk és szájmaszkok beszerzése kardinális kérdéssé vált magánszemélyek és cé-
gek életében is. Szerencsére Kunszentmártonban és környékén is egyre több lelkes önkéntes varrónő 
kezdett bele nagy tételben szájmaszkok varrásába. 

A maszkkészítésben szeretnénk kiemelni:

- Papp Szőrme precíz, önzetlen munkáját és felajánlását, mellyel cégünknek ingyenesen 130 db mosható 
maszkot biztosított.
- Kovács Mária cserkeszőlői lakost, aki úgyszintén teljesen ingyen készített dolgozóinknak védőmaszko-
kat.
- A cserkeszőlői Szorgos Kezek Hagyományörző Egyesület tagjainkat gyors, áldozatos munkáját, mely-
lyel újabb 200 db mosható maszkhoz juttatta cégünket.
- Egyik fontos vevőnk a Phoenix Mecano Kecskemét Kft.  segítségünkre volt abban, hogy Hongkongból 
FFP2 típusú maszkokat szerezzünk be.

„Az emberek cselekedeteinek csakis a szándék szabja meg az érdemét, s az önzetlenség teszi tökéletes-
sé.”
(Jean de La Bruyére)

Szanyiné Gulyás Andrea
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Példátlan összefogás eredményeként 2020-ban 
megújul az érparti Kálvária

Álljon itt azoknak az adományozóknak a névsora, akik szívügyüknek tekintették e nemes kezdeménye-
zést, és anyagi támogatásukkal lehetővé tették értékeink megőrzését a jövő nemzedéknek.
 

Dr. Réthelyi Miklós miniszter
Dr. Soltész Károly államtitkár
Dr. Kiss-Rigó László püspök
Dr. Kovács József helynök
Wenner-Várkonyi Attila polgár-
mester
Dr. Barna Gábor professzor
Balatoni Bóta Erzsébet Budapest
HÓD TÉSZ Hódmezővásárhely
TDF STEEL Kft.
Benke Tiborné
Benke György
ifj. Benke Tibor Budapest
Dr. Szabó Lucia Mária
Dr. Barna Tamás József
Kecskemét
Herczeg Ferenc Budapest
Herczeg Ferencné Budapest
UNITURN Kft.
AGROFORTE GRAIN Kft. 
Újlengyel
Hansel Istvánné Szeged
Papp Miklós
Halászné Treszka Erzsébet
Józsa László
CSE-M Kft.
Dr. Dósa László
Dr. Dósa Hajnalka
Kiss Gábor Jászfényszaru
Arató Balázsné Budapest
Fülöpné Dr. Sisák Zsuzsanna
Vitkó Gyula
Szabó Klára Mezőtúr
Pályi Lajos
Pályi Lajosné
Papp Józsefné
Sirkó Béla
Sirkó Béláné
Sinkáné Józsa Ildikó

Kiss Pál István
Gulyás László
Gulyás Györgyi
Pásztorné Réz Márta
BÚZAKALÁSZ-AGRÁR ZRT.
NIVÓ HOLZ Kft.
Horváth István
Szaszkó Katalin
Nagy Sándorné
Rusznyák Jánosné
Bori János
Dr. Dankó István Kecskemét
Lázi Ferencné
Győri Sándorné
Bakonyiné Dr. Molnár Éva 
Budapest
Dr. Papp Piroska Budapest
Jokity Zita
Szaszkó Antal
SELLŐ Kft.
Kiss Péter Mosonmagyaróvár
Kiss Tibor Budapest
Kiss György
Nagy Sándor Szeged
Jauernik István
Bozsik Magdolna
Imrei László
Dénes Lászlóné
Sári Mihály
Szabó Sándor
Győri Imre
Panyik Mihály
Tóth Mátyásné
Nagygyörgyné Papp Beatrix
Győriné Papp Judit
Dávid Sándor
Merényi Attila
Réz László
Iracska Ferenc

Kovács Péter
Benke József
Balczó István
ZÖLDMEZŐ MEZŐGAZDASÁGI 
SZÖVETKEZET Kungyalu
Kovács Klára
Kovács Ágnes
Talmácsi József
Talmácsi Krisztián
Dajka Mátyás
Dr. Kasza Imola Csömör
Kasza István
Cseh-Niczky Nikolett
Dankóné Doba Anikó
Dr. Fazekas Margit
Dr. Tóth Mária Budapest
Pataki Mária
Csernus Pálné
Keszericze Józsefné Szolnok
Kurucz Elekné
Dr. Faragó Anna
Szamecz Béla
Szöllősi Zoltánné
Petróczki József
Bátori László
Szaszkó Erzsébet
Jankovics Sándor és neje Szolnok
Farkasné Kézsmárki Mária 
Szolnok
Csider Krisztián Gyál
Kurucz Istvánné
Láziné Ecsédi Magdolna
Szabó Zsolt
Balla Károly Szelevény
Kiss Istvánné
Szabó László

Veres István tanácsnok
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Bajnokságok felfüggesztve
A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége március 16-án - a hatóságok döntésével összhangban - azonnali 
hatállyal felfüggeszti a szövetség valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét, átme-
neti időre, újabb döntéséig. A megyei II. osztályú labdarúgó bajnokságban a KuTE március 14-én Martfű 
ellen a Molnár Lajos Sporttelepen lejátszotta még a mérkőzését zárt kapuk mögött, melyet a vendégek 
nyertek meg.
A tavaszi idényből még 9 mérkőzés lehetne.

Bozsik program
 Az OTP Bank Bozsik Intézményi és Egyesületi Program is szünetel egyelőre. A téli teremlabdarúgó tornákat 
és fesztiválokat megrendezték a körzetben 6 iskola és 8 óvoda, valamint 4 sportegyesület részvételével. 
A tavaszi sporteseményeket  áprilisban és májusban kellene megtartani, de a koronavírus miatti helyzet 
ezt nem teszi lehetővé. A sportegyesületek, az óvodák és az általános iskolák most várják a felfüggesztés 
feloldását.

Pálinkás Ferenc

Impresszum
Kunszentmárton Város Önkormányzatának lapja, kiadja: Kunszentmárton Város Képviselő-testülete, 
szerkeszti: a szerkesztő bizottság, főszerkesztő: Mihályi Tamás, e-mail: ksztmhirlap@gmail.com, 
telefonszám: 06 56 461 042, nyomdai munka: Pátria Nyomda Zrt. 
Fenntartjuk jogunkat, hogy a tartalom és a szerző szándékának tiszteletben tartása mellett a beküldött 
írásokat rövidíthessük. A lapban közölt vélemények nem mindig tükrözik a szerkesztőségét, azokért a 
felelősséget a nyilatkozók, illetve a szerzők viselik. Ugyanez vonatkozik a hirdetések tartalmára is. A kö-
vetkező lapzárta: 2020. május 22.
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Emlékezünk Drága szüleinkre
Édesapánk 

 Tomonyiczka István
halálának 20. évfordulójára,

Édesanyánk Halálának 17. évfordulójára.
„Csillagok voltatok, mert szívből szerettetek.
S mi úgy szerettünk benneteket, ahogy csak 

lehetett.
Úgy mentetek el, ahogyan éltetek csendben 

és szerényen.
Drága lelketek nyugodjon békében.”

Szerető családjaitok, unokáitok,
pici dédunokáitok.

Emlékezünk 

Palatinus József 
halálának 15. évfordulójára.

„Fájdalom szívünkben távozásod, amíg csak 
élünk őrizzük álmod.

Hiányzik mosolyod üres a házunk, életünk 
adnánk, hogy még egyszer lássunk.”

Szerető feleséged, gyermekeid, menyeid, 
unokáid és pici dédunokád Ádámka.

Házasságkötés

Nagy Róbert és Oberna Réka
Farkas Gábor és Kállai Ildikó Zsuzsanna
Gazsó Marcell és Sipos Gabriella Teréz

Palatinus Dániel József és Oláh Edit

Születés

Árvai Lili
Született: Szentes, 2020. 01. 29.

Szülők: Mohácsi Bernadett és Árvai István

Felhívás

Szeretné a Kunszentmártoni hírlap címolda-
lán látni a fotóját? Ha igen, küldje be szer-

kesztőségünknek a ksztmhirlap@gmail.com 
e-mail címre.

„Érzés, tudás tiszta méze
gyűlt az észbe, gyűlt a szívbe.

Ma mint hála, mint kiáltás
csordul szívünkből az áldás.”

Fájdalommal tudatjuk, hogy több nemzedék 
Tanárnője

Kárpáthy Zoltánné szül.: Molnár Sarolta
életének 90. évében rövid betegség után 

elhunyt.
Temetését – sajnálatos járványhelyzet miatt 

– a legszűkebb családi jelenlét
mellett tartottuk meg. Egy későbbi időpont-

ban engesztelő szentmise
keretében emlékezünk meg róla azokkal, 

akik szerették és tisztelték Őt.

Megértésüket köszönjük a Család nevében.

Elhunytak

Kocsis Teréz 68 éves 

Váradi Andrásné – Imre Anna 82 éves 

Hegedűs Ferencné - Bihari Viktória 90 éves 

Mészáros Józsefné – Sindel Rozália 88 éves 

ifj. Karsai István 45 éves 

Kárpáthy Zoltánné - Molnár Sarolta 90 éves 

Szabó Tibor Zoltán 69 éves 

Jónás Sándorné - Tamási Erzsébet 87 éves
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