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 Költészet Napja 

Magyarországon 1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én ünnepeljük a 

magyar költészet napját. Ebből az alkalomból minden évben irodalmi versekkel, 

megzenésített művekkel tisztelgünk a magyar líra előtt. A rendezvénynek a Petőfi 

Rendezvény- és Faluház 2019.április 10-én 9:30-kor adott otthont, ahol az Aranyal-

kony Nyugdíjasklub szervezésében tették e napot emlékezetessé. A közös versmon-

dás felemelő, szívet-lelket melengető volt. Majd ezt követően egy finom ebéddel és 

egy vidám társalgással zárult a nap. Olvassunk verseket és ne csak a költészet nap-

ján, hanem az év minden napján, hiszen a versek életünk meghatározó élményeit 

adhatják. Egy-egy vers újraolvasása minden életszakaszban, mindenkinek más és 

mást jelent. - Ettől igazán szép a költészet. 

Ismét nyert kunszállási birkózó 

Magyar bajnoki címet! 

A Kunszálláson működő birkózó csoport nagyszerű 

eredményeket ért el ez elmúlt hetekben megtartott  

rangos versenyeken. 

Dunakeszin a Leány Serdülő 

és Diák Országos Bajnokságon 

Kiss Henrietta minden ellenfe-

lét magabiztosan legyőzve Ma-

gyar bajnoki címet szerzett. 

Ugyanezen a versenyen Bene 

Ivett ezüstérmes, míg Szabó 

Szonja a dobogó harmadik 

fokára állhatott. Tapodi Zsófia 

az ötödik helyen végzett. A 

fiúk közül Szécsényi Kornél és 

Tapodi Norbert a Területi Baj-

nokság megnyerése után az 

egri országos döntőben az ötö-

dik helyre küzdötte be magát. 

Víg Noel a területi bajnoksá-

gon ezüstérmes lett. 

Tavaszi életképek 

 

Hamarosan külön kiadványban  érkeznek a részletes programok. http://

www.falvakejszakaja.hu/reszletes-program  

http://www.falvakejszakaja.hu/reszletes-program
http://www.falvakejszakaja.hu/reszletes-program


Mosolyvár Óvoda Hírei 

Kunszállási Gyermekekért Alapítvány Hírei 

Tóth Pál Általános Iskola Hírei 

2. 

Tehetségpont címátadó ünnepség 
Iskolánk tehetséggondozó tevékenységét évek óta regisztrált Tehet-

ségpontként folytatta. A tehetségazonosításban, -fejlesztésben, -

tanácsadásban elért sikereink, versenyeredményeink, pályázataink 

alapján pályázatot nyújtottunk be az akkreditált Tehetségpont cí-

mért. Az akkreditációs eljárás megállapításai alapján: „Személyi 

feltételek adottak, elkötelezettek. Hat tehetségterületen 11 csoport, 

gazdagító programját mutatták be, melyek komplexek. Jellemzőjük, 

hogy ismeretátadók, teljesítményre ösztönzők, képességfejlesztők, 

személyiségformálók. A kooperációs, kommunikációs, probléma-

megoldó, analizáló, szintetizáló képességeket valamint a természet-

tudományos kompetenciát fejlesztik. A közösségépítést is szolgálja.  

Megfigyelik a tanulók érdeklődését, figyelembe veszik a pedagógu-

sok javaslatát, az előzetes eredményeket, a kreativitást. Pszicholó-

gus által motivációvizsgálatot tartanak. Alapelvük az önkéntesség. 

Hatásvizsgálat kérdőívvel történt. Erősödött a tanulók kitartása, a 

problémamegoldása, teljesítőképessége, javult a koncentrációjuk, 

kreativitásuk, magabiztosabbak lettek, fejlődött a manuális tevé-

kenység. Országos versenyeken kimagasló eredményeket értek el. 

Sikerrel pályáznak. Szakmailag helytálló tanácsadást tartanak. 

Kapcsolati hálójuk élő, segítő, támogató jellegű. Számos rendez-

vényt szerveztek vagy vettek részt rajta.” elnyertük az Akkreditált 

kiváló Tehetségpont címet. Az átadó ünnepségre 2019. március 23

-án került sor Budapesten, a Szent Imre Gimnáziumban.  

Fél tanévre szóló ösztöndíjpályázat eredménye 
Az alapítvány kuratóriuma febr. 25-én bírálta el az 5 beérkezett 

pályázatot. Sajnos sem szakközépiskolai tanuló, sem főiskolai hall-

gató nem nyújtott be pályázatot. A szakgimnáziumi tanulók mind 

kiváló és jó eredményűek, ezért kiérdemelték az ösztöndíjat, Szé-

csényi Fruzsina, Győrfi Eszter és Ficsór Mihály egyaránt. A gimná-

ziumi tanulók közül egy tanuló pályázott, így Bartucz Biankát jutal-

mazta a kuratórium jó tanulmányi eredményéért. Ők a jelen tanév 

második félévében 4000-4000 Ft/hó ösztöndíjban részesülnek. A 

felsőoktatási intézmények hallgatói közül Csáki Erzsébet érdemelte 

ki ösztöndíjunkat, így a jelen tanév második félévében 6000 Ft/hó 

ösztöndíjban részesül. 

Tanulmányi eredményükhöz gratulálunk! További eredményes ta-

nulást, sikeres tanévzárást kívánunk!  az Alapítvány kuratóriuma  

KÖRNYEZETVÉDELMI FELHÍVÁS 

Iskolánkban folyamatosan, egész évben gyűjtjük a használt PET 

palackokat, lemerült szárazelemeket. A műanyag palackokat lehető-

leg laposra taposva gyűjtsék, így kisebb helyet foglal, s könnyebb 

szállítani. Kérünk minden gyereket, szülőt, a falu lakosait, hogy az 

ilyen típusú hulladékot ne dobják a hulladékgyűjtő konténerbe, ha-

nem hozzák, vagy küldjék be iskolánkba! Kérjük a tisztelt lakossá-

got, hogy segítség tanulóinkat a szelektív gyűjtésben! Előre is kö-

szönjük támogatásukat! Török Jánoska beteg, sérült gyermek meg-

segítésére műanyagkupakokat gyűjtünk.  Diákönkormányzat 

EZ volt – EZ lesz 
Az iskolai élet márciusban és áprilisban eseményekben, programok-

ban bővelkedik, amelyekből csemegézünk most. Márciust a Pénz-

ügyi és vállalkozói témahét megrendezésével kezdtük, amelynek 

kereteiben a pénz történetével, gyártásával, felhasználásával, a ban-

ki folyamatokkal, a takarékoskodással, saját persely és vállalkozás 

megtervezésével is foglalkoztak tanulóink. Intézményünk elnyerte 

az Energiatudatos iskola címet. A díj átadására március 6-án az 

Energiahatékonyság világnapján került sor a Parlamentben. Méltóan 

emlékeztünk meg az 1848-as forradalmárokról iskolai és községi 

ünnepségünkön, amelyen színvonalas műsort mutatott be az 5. osz-

tály. Fenntarthatósági témahetet és Happy-hét programot szervez-

tünk március 18-22. között, amelynek keretében megünnepeltük a 

Víz világnapját. Színes programok várták a diákokat. Március 20-án 

és 21-én nyílt napon, órákon fogadtuk az érdeklődő szülőket.  

 

Majd április 01-jén iskolanyitogató foglalkozásra vártuk leendő 1. 

osztályosainkat és szüleiket. A tanító néni nagy szeretettel készült 

erre a napra, amely kiváló hangulatban telt. 

Április 5-én tartottuk hagyományos egészségnapunkat. Közös vers-

mondással készültünk a költészet napjára. Informatika versenyt 

szerveztünk tanulóinknak. Számos verseny körzeti, megyei, orszá-

gos döntőjében részt veszünk. Húsvéthoz közeledve a faluház és az 

óvoda dolgozóival közösen kézműveskedtünk a húsvéti motívumo-

kat megjelenítve. Végre elérkezett a várva-várt tavaszi szünet is. 

Április 24-25-én a diákönkormányzat vas- és elektronikai hulladék-

gyűjtést szervez. Föld napi programokat tervezünk április 26-ára. 

Az alsósok a Ciróka Bábszínház soron következő előadását tekintik 

meg. A Katona József Színház következő előadását május 14-én 

tekintik meg tanulóink. Májusban kerül sor az idegen nyelvi mérés-

re és a kompetenciamérésre 6. és 8. évfolyamon.   

Ádámné Vereb Annamária 

Március 27-én megtörtént az óvoda komplex felújításának és bőví-

tésének alapkő letétele Polgármester Úr és Lezsák Sándor Ország-

gyűlési Képviselő jelenlétében. Rendkívüli szülői értekezlet volt a 

Faluházban, ahol a polgármester tájékoztatót tartott a szülők részére 

az óvoda felújítással és a nyári óvodai élettel kapcsolatban. 

Óvodánk sikeresen pályázott 3x9 kg gyurmára, köszönjük az Ön-

kormányzat segítségét. A támogatást a Gyurmavilág nyújtotta a 

Sporttal és kreatív játékokkal a gyermekek neveléséért és egés-

zségéért Alapítvány közreműködésével. 

Április 1-jén nagy csoportosainkból 17 gyermek vett részt a hagyo-

mányos iskola nyitogatón. A leendő elsősöket Somogyi Ibolya taní-

tó néni és Ádámné Vereb Annamária várta az iskolában egy játékos 

délutánra a szüleikkel együtt.  

Dóbiás Péter és társulata ebben a tanévben utoljára látogatott el 

hozzánk társulatával, előadásukkal ismét elvarázsolták a gyereke-

ket. Hagyományt szeretnénk teremteni óvodánkban a tojásfa állítá-

sával. Minden kisgyermek hozott egy műanyag tojást névvel ellát-

va, amelyet felhelyeztek a fára. A csoportok különböző kézműves 

ajándékokkal készültek, nyuszit és tojást színeztek, tojást díszítet-

tek, mondókákat, énekeket és locsoló verset tanul-

tak. Nagy csoportosaink "nyuszi-tojás" keresésre 

indultak a közeli parkba, ahol a nyuszik sok finom-

ságot rejtettek el számukra. Ezúton szeretnénk 

megköszönni Juhászné Kovács Andreának és Szik-

szainé Bukovszki Ritának a finom húsvéti 

muffinokat.                                        Balog Pálné mb. óvodavezető 

Az iskolai beiratkozásról 
A tankötelesek beiratkozása 2019. április 11-12-én zajlott. Az első évfolyamba 19 tanuló került felvételre. Az óvodában 5 tanköteles korú 

gyermek marad, további 1 év óvodai nevelés céljából. Beiratkozáskor az összes gyermek szülei a hit-és erkölcstan oktatását választották. 

Tárt kapukkal, családias légkörrel és nyitott szívvel várjuk őket a tanévkezdéskor.   Ádámné Vereb Annamária igazgató 



A Faluház programjai 
ÁLLANDÓ PROGRAMOK: 

NYUGDÍJAS KLUB hétfőnként 14.30 óra  

TORNA CSILLÁVAL hétfő, szerda: 18-19 

PING-PONG péntekenként 19 órától vezeti: Polyák Róbert 

BIRKÓZÁS GYEREKEKNEK kedden, csütörtökön 16-18 

TST TÁNC ISKOLA péntekenként: 16.00-18.00  

BABA-MAMA KLUB szerdánként 10.00-12.00  

vezeti: Szekeresné Marika 

NÉPTÁNC OKTATÁS csütörtök:18.30, vasárnap:18.00  

vezeti: Kátai Tibor 

KARATE TANFOLYAM szerdánként 18-19.  

vezeti: Kiss Pál 6 danos karate mester 

TÁRSASTÁNC FELNŐTTEKNEK szombaton 09.00-10.00  

(rumba, cha-cha-cha, rocky, keringő) vezeti: Sorbán Diána 

BALETT OKTATÁS GYEREKEKNEK 

szombatonként 10.00-10.45  - Sorbán Diána 

ZUMBA OKTATÁS GYEREKEKNEK 

szombatonként 10.45-11.45 - Sorbán Diána 

Szeretettel várjuk a résztvevőket programjainkra! 

3. 

AKTUÁLIS PROGRAMOK  
XBOX party gyerekeknek május 3. péntek 16 óra 

ANYÁKNAPI KÉZMŰVESKEDÉS május 4. szombat 10 óra 

GYEREKRUHA BÖRZE május 11. szombat 10 óra  

Téged is várunk, ha eladni vagy vásárolni szeretnél gyerkőceidnek! 

Jó minőségű megkímélt állapotú ruházatot, játékot, mesekönyvet, 

cipőt várunk az árusításra! Jelentkezni: Petőfi Faluház 76/587-649 

BABZSÁK VARRÁS  május 17. péntek 16 óra 

MÁTYÁS KIRÁLY KVÍZ gyerekeknek május 24. péntek 16 óra 

MÁV-START KIRÁNDULÁS május 25-én szombaton 

Nyíregyházára a Sóstói Vadasparkba. Látogatást teszünk az Állat-

parkba, ahol 24 hektáros területen a főváros után itt látható az or-

szág legnagyobb állatgyűjteménye. Jelentkezni: Petőfi Faluház 

vagy Kovácsné Kata 70/9530-322 

Szeretettel várja látogatóit a Petőfi Faluház és Könyvtár! 

Kedves Betegeink! 2019. április 15-től új asszisztens dolgozik a 

háziorvosi rendelőben. Csapó Dóra személyében! Kérjük a betege-

ket, hogy segítsék munkáját türelemmel és fogadják őt sok szeretet-

tel!A betanulási időszakban a kérem, hogy mindenki a rendelőbe 

lépéskor a nevét mondja, vagy TAJ kártyáját készítse elő. 

Dr. Kasza Beáta 

Kedves Betegeink! 

Hálás szívvel köszönöm azt a sok őszinte szót és jókívánságot amit 

az orvosi rendelőben töltött évek alatt, és főleg az utolsó egy hónap 

alatt kaptam Önöktől , Tőletek! Mindenkinek további jó egészséget 

és minden jót kívánok! 

Kedves Kollégáim! 

Nagyon köszönöm, hogy velem voltatok nemcsak az utolsó idő-

szakban, hanem az elmúlt 17 évben is. A búcsúztató nagyon meg-

ható volt számomra, a búcsúajándékotok –Tiszaalpár bronzérem– 

szívemet, lelkemet gyönyörködteti. Külön köszönettel tartozom a 

Pro Sanitate díj megalapítójának Dr. Czabán Edit doktornőnek, 

hogy munkámat érdemesnek tartotta a díjra. Kívánom nektek, hogy 

éljétek át munkátok során ti is azt a sok emberi szeretet, amit én 

kaptam, amit én átélhettem az évek alatt.         Feketéné Lovas Éva 

Egészségügyi hírek 

PRO SANITATE  

KUNSZÁLLÁS 2019. 
2017-ben úgy éreztem, hogy szeretném nagyra 

becsülésemet és elismerésemet kifejezni azok-

nak, akik valamilyen formában különösen sokat 

tettek a kunszállási egészségügyért. 

Így született meg bennem az a gondolat, hogy 

megalapítsam a 

PRO SANITATE KUNSZÁLLÁS díjat. 

A bronz kisplasztika Szűts Tamás szobrászművész alkotása, az 

orvosi rendelő épületét ábrázolja a mögötte álló hatalmas platánfá-

val. Ez a technikai bravúr, hogy a plasztika mindkét oldala mintá-

zott, jelképezi egyrészt a fa által az életet, a folyamatos fejlődést, a 

megújulást. Másrészt az épület, a rendelő épülete jelképezi a stabi-

litást, az állandóságot. Ide jövünk, ha bátorításra, jó szóra, segítség-

re, gyógyulásra van szükségünk. Hazajövünk. 

A 17 év alatt a kunszállási betegekért végzett odaadó munka elis-

meréseként Feketéné Lovas Évának szeretném átadni a 

                  PRO SANITATE KUNSZÁLLÁS díjat. 

Kunszállás, 2019. 04. 08.   Dr. Czabán Edit képviselő 

TAVASZI 

RUHABÖRZE 
Szabő Lőrinc: Tavasz 

„Mi az?” – kérdezte Vén Rigó 

„Tavasz” – felelt a Nap. 

„Megjött?” – kérdezte Vén Rigó. 

„Meg ám!” – felelt a Nap. 

„Szeretsz?” – kérdezte Vén Rigó. 

„Szeretlek!” – szólt a Nap. 

„Akkor hát szép lesz a világ?” 

„Még szebb és boldogabb!” 

 

Szabó Lőrinc vidám versével 

szeretnénk megköszönni A Ma-

gyar Máltai Szeretet Szolgálat 

kiskunfélegyházi szervezeté-

nek és Szűts Tamás Úrnak, 

valamint Kunszállás kedves 

lakosainak, hogy ismét hozzájá-

rultak, hogy sikeres ruhabörzét 

tudtunk tartani. 

A két napon át tartó ruhabörzén 

a falu „aprajai és nagyjai” nagy 

számban fordultak meg a Falu-

házban és válogattak az össze-

gyűlt tavaszi és nyári ruházatok-

ból. Nagy örömünkre sok szép 

használt, de eredeti csomagolású 

és még árcímkével ellátott diva-

tos ruha került az asztalokra. A 

két nap folyamán nemegyszer 

zsúfolásig megtelt a terem, 

amely jó alkalom volt egy kis 

beszélgetésre, találkozásokra is. 

A ruhákból a Házi Segítségnyúj-

tó Szolgálat a Tanyagondnoki 

Szolgálat és a Család-és Gyer-

mekjóléti Szolgálat munkatársai 

a tanyákon élő rászorultak részé-

re is bőven tudtak jó minőségű 

ruhákat adományozni. 

A válogatásban, kipakolásban a 

látogatók fogadásában a Faluház 

munkatársai is nagy segítsé-

günkre voltak, köszönet érte 

Kovácsné Hullai Katalinnak, 

Provics Krisztinának és Oláh 

Mónikának. Továbbra is várjuk, 

a felajánlásokat legyen az ruhá-

zat, ágynemű, használati tár-

gyak, játékok, mesekönyvek stb. 

Köszönettel: Szijártó Etelka, 

Nagy József, Nagy-Pál Tímea, 

Eszik Róbert, Koncsek József 

Kivonat a testületi ülésről 
A képviselő-testület március 25-én megtartott testületi ülésen elfoga-

dásra került a tanyagondnoki beszámoló, a Kunszállási Közös Önkor-

mányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló. Jóváha-

gyásra került a belterületi utak kátyúzási munkálataival kapcsolatos 

szerződés-tervezet. Döntés született a 901/16, 901/2, 901/3, 901/13 

helyrajzi számú telkek értékesítéséről. Meghatározásra került az óvo-

dai beíratás dátuma. Sor került a térítési díjakról szóló rendelet április 

1-i hatállyal történő módosítására, amelyről az érintettek tájékoztatást 

kaptak. Az Önkormányzat tudomásul vette a Kormányhivatal törvé-

nyességi észrevételét a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésé-

vel kapcsolatban. Döntés született a védőnői állás betöltésére vonatko-

zó pályázati kiírásáról. Elfogadásra került az iskolai szertár szigetelésé-

re és a gyógyszertár-zöldségbolt tetőkorszerűsítésére vonatkozó aján-

lat. Jóváhagyásra került a Kiskunfélegyházi Hivatásos Tűzoltóság be-

számolója. A testületi ülést követően a Településképi Arculati Kézi-

könyv véleményezésének nyitófórumára került sor, továbbá a Falugyű-

léssel egybekötött közmeghallgatás keretén belül a lakosság jelezhette 

az észrevételeit a település vezetésének. Heródekné Szász Ágota jegyző 

A védőnői állás betöltésére vonatkozó pályázati felhívás elérhető 

a  https://kozigallas.gov.hu  oldalon! 

https://kozigallas.gov.hu/


A legfrissebb 

tartalmakért, 

hírekért keressék 

a kunszállási 

önkormányzat 

facebook oldalát is! 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

Központ: ......................... 06 76 587 621 
Fax: ................................ 06 76 587 622 
e-mail: .................... info@kunszallas.hu 
Mellékek: 
Polgármester ........................................ 7 
Jegyző .................................................. 5 
Titkárság, igazgatás  ............................ 6 
Pénzügy  .............................................. 1 
Anyakönyv  .......................................... 2 
Járási ügysegéd (hétfő délutánonként) 3 
Adóügy, szociális ügyek ...................... 4 
Gyermekjólét ................ 06 20 626 5550 
Kovács Imre polgármester 

06 70 380 2265 
Balogh Attila alpolgármester 

06 70 457 4843 

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 
Szekeresné Szabó Mária védőnő 
  06 70 337 1089 
Gyógyszertár 06 76 378 198 
Tanyagondnoki szolgálat 
 06 70 339 2235 
Betegszállítás 06 20 226 0583 
Mentők Kiskunfélegyháza  104 
Orvosi ügyelet Kkfháza 16.00– 08.00 

06 76 403 104 

Tűzoltóság 112,  06 76 461 605 
Rendőrség 112,  06 76 484 684 
Körzeti mb. Németh Máté 

06 20 261 6588 
Polgárőrség, Faluőrség 

06 20 9 790 790 
Csányi György falugazdász 

06 30 288 1880   

SZOLGÁLTATÓK 

NKM Áramszolgáltató  
Ügyfélszolgálat 06 62 565 600 
Hibabejelentés: 06 62 565 881 
NKM Földgázszolgáltató:  
Ügyfélszolgálat 06 20/30/70/ 474 9999 
Gázszivárgás bejelentése06 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 70 581 9158 
3lan internet  06 20 580 5555 
PR Telecom 1231 
Posta  06 76 587 600 
Busz forgalmi iroda (Dakk Zrt) 
Kiskunfélegyháza 06 76 462-350 
Kecskemét 06 76 321-777 
MÁV Kiskunfélegyháza 06 76 461 460 

Kunszállási Hírek – Közéleti havilap  Kiadja: Kunszállás Község Önkormányzata  

Felelős kiadó: Kovács Imre polgármester Szerkesztőség: 6115 Kunszállás, Dózsa György utca 24. 

Nyomdai munkák: Önkormányzat gyorsnyomda, Kunszállás Következő lapzárta: 2019. május 15. 

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

4. 

FONTOS TELEFONSZÁMOK 

A 2019. évi zöldjárat naptár 
május 2., és 30., június 27., július 25.,  

augusztus 22., szeptember 19., október 17.,  

november 14., december 12. 

A biológiailag lebomló zöldhulladékos zsákok —háztartásonként, 

havonta 4 db— az Önkormányzati Hivatalban átvehetők. 

MEGÚJULT ARCULATTAL  

VÁRJA LÁTOGATÓIT A  

www.kunszallas.hu oldal. 

EBOLTÁS 
A 2019-es évben Kunszálláson a következő idő-

pontokban végzem az ebek veszettség elleni védőol-

tását: 

2019. május 21.kedd: 

17:00-18:00 Kunszállás-Fülöpjakab határúton a 

"Kanyari" keresztnél 

18:00- 19:00  PIACTÉR  

2019.május 22. szerda 

16:00-17:00 PIACTÉR  

2019.május 23.csütörtök 

15:00 Mártírok u 1. sz. Baloghné házánál 

16:00 Táncsics u.- Szegfű u sarkán a postaládánál 

17:00 Hunyadi u.- Szegfű u. sarkán a postaládánál 

17:30 Autópálya felüljáró - postaládánál 

18:00 Kunszállás- PIACTÉR 

PÓTOLTÁS: 

2019. május 27. Hétfő  
17:00- 18:00  PIACTÉR 

Dr. Horváth Tibor állatorvos 
Tel.: 70/3381097 

P&P Pékáru Kft. albérletet keres 

1-2 főre Kunszálláson!

Érdeklődni: 06/30 408 0831 

A Gyurmavilág oldal és csapata, minden 

esetben lehetőségeihez mérten támogatja 

azon intézményeket, amelyek kreatív játé-

kok alkalmazásával fejlesztik gyermekeink 

képességeit. A Sporttal és kreatív játékok-

kal a gyermekek neveléséért és egészségé-
ért Alapítványnak köszönhetően mindhá-

rom csoport 9 kg színes gyurmát kapott, 

melyet örömmel vettek kezükbe az óvónők 

és a gyerekek egyaránt. 

A Falvak Éjszakájának rendezvénysorozatát színesíti Boldizsár 

Zsolt devecseri festőművész kiállítása. A festő a 2010. október 4-én 

történt iszapkatasztrófa előzményeiről, következményeiről, szemé-

lyes tapasztalatairól, a médiában megjelent tájékoztatásokról és a 

valóságról tart előadást képekkel, videóbejátszással illusztrálva. Aki 

teheti látogasson el a Faluházba, hiszen a tartalmas beszámolót kö-

vetően más szemmel tekint az ember az élet valódi értékeire! Az idő-

pontot keressék a részletes programok között a szórólapokon! 

Hálás szívvel mondunk köszöne-

tet mindenkinek, aki  

Lantos Imréné  
temetésén részt vett, sírjára virá-

got, koszrút tett és mély gyá-

szunkban velünk együtt érzett. 

Gyászoló család 

https://www.google.hu/search?q=k%C3%B6nnycsepp+temetkez%C3%A9si+kft&oq=&sourceid=chrome&ie=UTF-8#

