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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

 Tisztelt Hölgyem/ Uram!

Remélem, hogy az   újságunk jelen 
kiadványa jó egészségben találja Önt 
és kedves családját. Hosszú idő után 
most jelenik meg ismételten, első-
sorban a járvány - helyzet akadályoz-
ta a rendszeres megjelenést.

Az utolsó kiadás óta sok minden tör-
tént, ami említésre érdemes, többek 
között:

- a Covid 19   világjárvány helyi keze-
lése, a   védekezés megszervezése, 
lebonyolítása,

- pályázatok megírása, benyújtása,

- Szalaszend külső megjelenésének 
javítása.

Minden témakörrel, külön fejezetben 
részletesebben is foglalkozunk.

Az elmúlt közel egy év sok minden újat 
hozott a mindennapjainkba. Meg kel-
lett tanulnunk védőmaszkot hordani, 
egymástól távolságot tartani, a távoli 
szeretteinkkel csak online érintkezni, 
a nap szinte minden percében fertőt-
leníteni, közben azon aggódni, hogy 
vajon ki hozza a közelünkbe a Covid 
fertőzést, és ha elkapjuk, milyen kö-
vetkezményei lesznek.

Nem volt kellemes és felhőtlen idő-
szak, már csak azért sem, mert na-
gyon sok egymásnak ellentmondó 

híresztelések is terjedtek. Akik Sza-
laszenden megfertőződtek, kisebb - 
nagyobb szövődményekkel vészelték 
át a fertőzést. Sajnos,   a járvány köz-
vetlen hatásaként elhunyt egy idős, 
köztiszteletben álló lakosunk, innen 
is őszinte részvétem a hozzátartozók-
nak. Más haláleset a járvánnyal köz-
vetlen összefüggésben nem volt.

Eddig három járványhullámot éltünk 
át, de sajnos már benne vagyunk a 
negyedikben is, elkezdtük a védeke-
zési felkészülést, mert bármelyik pil-
lanatban újbóli lezárások léphetnek 
életbe. Kérek mindenkit, hogy ha erre 
sor kerül, tartsa be a korlátozó intéz-
kedéseket, hiszen azokat minden la-
kosunk élete, egészsége megőrzésé-
nek érdekében hozunk meg.

Vigyázzanak egymásra, vigyázzunk 
egymásra, sok erőt, egészséget és 
kitartást kívánok:

                                                                                                                                                      
          dr. Tóth István

polgármester
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 I. A Covid 19. járvány kezelése, 
a védekezés lebonyolítása:

A tavalyi és az idei év nyaráig tar-
tó időszak elég nyomasztó volt min-
denki számára. Korlátozások között 
éltük a mindennapjainkat, maszkot 
hordtunk, fertőtlenítettünk mindent, 
ügyfélfogadási, belépési, ebédosztási 
korlátozásokat vezettünk be,  nehogy 
elkapjuk a fertőzést.

Hála Istennek Szalaszenden nem is 
történt tömeges fertőzés, mondhat-
ni mindenki igyekezett betartani a 
járványügyi szabályokat. Voltak ter-
mészetesen kivételek, amikor meg-
szegték a karantén szabályait, ami-
ért esetenként a rendőrség bírságot 
is kiszabott. A járvány elleni védeke-
zés szabályait be kell tartani, mert az 
emberi élet és az egészség minden-
nél fontosabb. Egy ilyen kis közös-
ségben ez fokozottan igaz.

II. Pályázataink:

• Sikeres pályázatunk és elnyertük 
egy két-csoportos bölcsőde építés  
támogatását. A kivitelezés jelenleg 
tart, jó ütemben halad.

• A Magyar Falu programban pályáz-
tunk és nyertünk a régi magtár fel-
újítására egy projektet. Az épület 
közösségi térként fog funkcionálni. 

• A kivitelezés két ütemben valósul 
meg, az idén megnyertük a máso-
dik ütemre benyújtott pályázatot is.

• A Magyar Falu Programban pályáz-
tunk és nyertünk  egy útfelújítási 
projektet, az Iskolai konyha előtti 
és a Coop bolt előtti/Jókai és Óvo-
da utat összekötő szakasz/ utak 
teljes burkolat és útpadka felújítá-
sa fog megvalósulni.

• A Magyar Falu Programban a Pol-
gárőr Egyesület  mint civil szervezet 
is pályázatot nyert,  Polgárőr Iroda 
kialakítására, mely az ún. „butik-
sor” épületében kerül kialakításra.

• Önkormányzatunk együttműködési 
megállapodást kötött a B-A-Z me-
gyei Önkormányzattal, a „Bélus” 
patak mederrendezési, patakme-
der-burkolási projekt megvalósítá-
sára. A tervek készülnek, a pályázat 
is hamarosan benyújtásra kerül. 
Reményeink szerint ezzel a projek-
ttel hosszú időre elhárítjuk az árvíz-
veszélyt a településen.

• Komoly ígéretet kaptunk- dr. Turós 
András, Szalaszend szülötte köz-
benjárása kapcsán- hogy jövő év 
tavaszán a Közútkezelő a Jókai utat 
a teljes Szalaszendi  belterületi 
szakaszán felújítja, új aszfaltburko-
latot és útpadka-felújítást  kap.

• A Magyar Falu Programban pályá-
zatot nyújtottunk be az „alsószendi” 
temetőben  új ravatalozó építésére, 
ez a pályázatunk tartaléklistán van.

Folyamatosan figyeljük az új pályá-
zati kiírásokat, a település-fejlesztés 
érdekében ami számunkra érdekes 
lehet, pályázni és természetesen lob-
bizni fogunk.

III. Szalaszend külső megjelenésé-
nek javítása:

Ebben a kérdéskörben komoly, napi 
szintű problémáink vannak. A lakosok 
egy jelentékeny része folyamatosan 
szemetel, nem tartja rendben az in-

gatlanát, nem kaszálja, gyomtalanít-
ja sem a közvetlen környezetét, sem 
a háza előtti területet. Minden ilyen 
jellegű probléma felvetésekor egy is-
mert közmondást szoktam idézni: 
„Akinek nem inge, ne vegye magára, 
de akinek inge, az öltözködjön fel vég-
re.” Hosszú ideje mondjuk, példákkal 
illusztráljuk, hogy mit kellene a lakos-
nak csinálni, hogy szebben nézzen ki 
az ingatlana, ezáltal a falu összképe 
is. A mellékelt fotókon látszik, hogy 
ez a törekvésünk süket fülekre talál. 
Minden településen így Szalaszenden 
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is havi rendszerességgel, a Szociális 
és gyermekvédelmi Főigazgatóság 
élelmiszer-segélycsomagokat ad az 
arra jogosultaknak, egységes kar-
tondobozban. Mint a mellékelt fotón 
látszik, sokan a dobozokat az osztás 
helyszínén kiürítik és szétdobálják. 
Több alkalommal felhívtuk az érintet-
tek figyelmét, hogy ne tegyék, de hiá-
ba. Ezért írásban jeleztem a Főigazga-
tóság felé, hogy amennyiben  ez még 
egyszer előfordul, Szalaszend belte-
rületén nem lesz több csomagosztás.

Nagyon sokan a közfoglalkoztatás-
tól várják a település arculatának 
a javítását. Megtesszük amit lehet, 
csakhogy: ezek a lakosok leragadtak 
annál a helyzetnél, amikor 100-120 
fő dolgozott közfoglalkoztatásban.
Akkor mindent meg lehet ez ügy-
ben oldani. Jelenleg mindössze 20 fő 
közfoglalkoztatottunk van, és ebből 
a létszámból adunk az orvosi ren-
delőbe, a konyhára, és az ebédszál-
lításhoz létszámot. Ilyen létszámmal 
nem tudunk csodát tenni.  A lakos-
ságnak is törvényi kötelezettsége 
hozzájárulni az Önkormányzat tele-
püléskép-javítási törekvéseihez.

Nap mint nap látom, hogy az idős lako-
saink művelik, kapálják, gyomlálják a 
kertjüket, virágot ültetnek, söprik a jár-
dát, szépítik erejükhöz mérten a köz-
vetlen lakókörnyezetüket. Sajnos a fia-
talabb korosztályra nem ez a jellemző. 
Ezen a hozzáálláson változtatni kell.

Több jelzés érkezett az Önkormány-
zathoz néhány hatóságtól, magán-
személyektől, hogy sok  családban 
nincsenek meg az alapvető higiénés 
feltételek, mint pl.: nincs WC, nem 
tisztálkodnak, gondozatlan az in-
gatlan, a gyerekek nyugodt tanulá-
sához nem adottak a körülmények. 
Ezért hamarosan a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat elkezdi ezen csa-
ládoknál a helyszíni  vizsgálatot, és ha 
a körülmények valóban indokolják, a 
gyerekeket kiemeljük a családból és 
állami gondoskodásba adjuk.

Az utóbbi időben Szalaszenden el-
szaporodtak a kisebb rongálások, kis 
kárértékű betörések, ami jellemzően 
néhány munkakerülő fiatalhoz köthe-
tők. Ezek a fiatal, naphosszat csellen-
gő emberek semmi hasznos értéket 
nem  állítanak elő, viszont ha alkal-
mat látnak rá, kárt okoznak.  EBBŐL 
ELÉG VOLT, nem vagyunk hajlandóak 
tovább tűrni ezt a fajta magatartást.

Az alábbi intézkedésekkel biztosí-
tani kívánjuk, hogy Szalaszenden 
kevesebb legyen a lakosságot irri-
táló jogsértés:

1.  bővítettük, és a jövőben is bővíteni 
fogjuk a kamerarendszerünket.

2. hamarosan szolgálatba állítunk 
egy hőkamerás drónt, ami napjá-
ban több alkalommal, rendszer-
telen időközökben fog repülni és 
felvételeket készíteni. A tisztes-
ségesen élő, dolgozó lakosoknak 
nincs mitől tartaniuk, de akinek 
félnivalója van, az féljen.

3. rejtett kamerákat  is elhelyezünk a 
falu több pontján.

4. határozottabb fellépésre kértem 
fel a rendőrhatóságot.

Közeledik az év vége, ilyenkor ná-
lunk is szokás, hogy erőnkhöz mér-
ten ajándékozzuk a lakosságot, kész-
pénzt és élelmiszercsomagot adunk 
az ünnepek közeledtével. Ez az idén 
is így lesz, egy kis változtatással:

1. Csak az részesülhet kedvezmény-
ben, akinek bejelentett Szalaszen-
di lakcíme, lakcímkártyája van, és 
életvitelszerűen ebben az ingat-
lanban  lakik.

2. Főszabályként egy ingatlan egy pénz-
összeget és csomagot kap. Ha egy in-
gatlanban több család is él, a további 
csomagok csak a törvényes házassá-
got kötött családoknak adható.

3. Nem jár csomag és készpénz az 
elhanyagolt, gondozatlan ingatlan-
ban lakóknak függetlenül attól, ha 

meg is felelnek az  első két pontban 
foglaltaknak.

Kizáró ok továbbá, ha valakinek több 
ingatlana is van a faluban, és ezek 
nincsenek gondozva.

Az ingatlanok állapotának a felméré-
se elkezdődött és folyamatban van.

Nem adunk kedvezményeket csak 
azért, mert valaki Szalaszendre köl-
tözött. Ha a beköltöző kapni szeretne 
a közösségtől, először is a helyi nor-
mák szerint kell élnie, viselkednie, és 
értéket kell adnia a közösségnek, mi-
előtt jogot formálna a kedvezmények-
re. Ha ezeket az elveket nem tudják 
elfogadni, el is lehet innen menni, 
nem kötelező Szalaszenden lakni. 
Egyébként úgy tudom, nem hívta ide 
magukat senki.  Szalaszenden rend 
lesz, ha tetszik maguknak, ha nem.

Az utóbbi időben lépéseket tettünk 
hogy egy picit szépítsük a falut: ön-
kéntes munkával /SZIKE tagság, pol-
gárőrség/, és a közfoglalkoztatottak 
közreműködésével lefestettük az ösz-
szes villanyoszlop betongyámját. Gra-
tulálok, szép és dicséretes munkát 
végzett mindenki. Fákat és díszcser-
jéket ültettünk, ha megnőnek díszei 
lesznek a településünknek.

Rózsatöveket rendeltünk minden aktív 
ingatlanhoz három db-ot, melyet az in-
gatlan lakosai ültetnek el a ház elé, és 
gondozzák. Reményeink szerint jövőre 
mindegyik rózsa virágokat hoz, akkor 
lesz csak igazán látványos és szép a falu.
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Bízom benne, hogy ezek az intézke-
dések jelentősen hozzájárulnak Sza-
laszend szebbé, virágosabbá, tisztáb-
bá tételéhez. Remélem egyre többen 
segítenek az Önkormányzatnak ön-
kéntes munkával a település szépí-
tésében, mert a Facebook-on történő 
kommentelés önmagában édeskevés.  
Szalaszenden mindig is nagy hagyo-
mánya volt az önkéntes munkának. 
Ha összefogunk, nagyon széppé tud-
juk varázsolni a falut, hiszen egyéb-
ként is egy fantasztikus természeti  
környezetben fekszik.

Jó egészséget kívánok Önnek:

dr. Tóth István
polgármester

 Tisztelt Lakosság! 
Tisztelt Szalaszendi polgárok! 

A Szalaszendi Közös Önkormányzati 
Hivatal (SzKÖH) nevében és képvise-
letében ezúton is köszöntöm Önöket. 
Dr. Tóth István polgármester úr kérésé-
nek eleget téve egy rövid bemutatkozást, 
tájékoztatást szeretnék adni Önöknek.
 
Amint azt mindannyian tudják, 2020. 
szeptember 30. napjával a jegyzői fel-
adatokat ellátó dr. Arnóczki Tímea Hi-
vatalvezető asszony áthelyezését kö-
vetően már más településeken látja 
el jegyzői feladatokat. A Polgármeste-
ri Tanács a megüresedett jegyzői ál-
lás betöltésére ezért pályázatot írt ki, 
melynek eredményeként 2020. október 
15-napján került sor az új jegyző meg-
választására. Ennek során engem ért a 
megtiszteltetés, hogy a SzKÖH vezető-
jeként láthatom el a jegyzői feladatokat.
 
Elég sok embert ismerek a települé-
sen, a Képviselő-testület sem volt is-
meretlen számomra. A hozzánk tarto-
zó további hét településen is ugyanez 
a helyzet, de aki nem ismerne, egy 
pár szóban bemutatkoznék. 

Ignáczné dr. Brunclik Edina vagyok, 
2000. júniusában végeztem a Miskolci 
Egyetem Állami és Jogtudományi Ka-
rán. 2000. augusztus 01-től Encs Vá-
ros Polgármesteri Hivatalában kezd-
tem dolgozni, mint szociális ügyintéző, 
majd 2001. februárjában, mint meg-
bízott aljegyző, illetve polgármesteri 
referens láttam el a munkámat. 2002-
ben közigazgatási szakvizsgát, 2005-

ben pedig jogi szakvizsgát tettem. 
2008-ban az újonnan megalakult Cso-
bád és Hernádszentandrás községek 
körjegyzősége jegyzőjeként dolgoztam 
egészen 2012. december 31-ig. 

2013. január 01. és 2020. december 
31. közötti időszakban a Miskolci Tör-
vényszék alkalmazásában álltam, mint 
kijelölt bírósági titkár láttam el falada-
taimat az Encs Járásbíróságon, sza-
bálysértési, végrehajtási, büntető és 
polgári nemperes ügyekben. A bírósá-
gon eltöltött idő alatt sem szakad meg 
a kapcsolatom az önkormányzatokkal, 
volt kollégák, polgármesterek megma-
radtak jó ismerősöknek, barátoknak. 
Ennek köszönhetően döntöttem úgy, 
hogy a megbízott jegyzői álláshely-
re benyújtom a pályázatomat, melyet 
sikeresen elnyertem. Nagy örömöm-
re szolgál, hogy mind a Közös Önkor-
mányzati hivatal, mind az Intézmények 
dolgozói nagy szeretettel fogadtak, és 
úgy érzem a közös hangot is sikerült 
megtalálnom szinte mindenkivel. 

A jegyzői álláshelyet tehát 2021. ja-
nuár 01. napjától töltöm be, és vég-
zem a jogszabály által hatáskörömbe 
utalt jegyzői feladatokat. A pandémia 
által kialakult veszélyhelyzet mind 
az ügyfélfogadásban, mind a hiva-
tali feladat ellátásban új helyzetet 
teremtett, mely a közvetlen kapcso-
lattartás és személyes kontaktust is 
akadályozta. A nyár folyamán azon-
ban a helyzet javult, a környezetünk-
ben már szabadabban mozoghattunk.
 Az ügyfélfogadás is visszaállt a ren-
des kerékvágásba. A Hivatal műkö-

dése természetesen folyamatos volt, 
igyekeztünk a felmerülő feladato-
kat, problémákat, lakossági igényé-
ket megoldani, határidőben ellátni. 
A hivatali apparátus aktívan, nagy 
hozzáértéssel végezte, illetve végzi a 
munkáját, feladatát mind az otthoni 
(Home Office), mind a jelenléti mun-
kaidőben is. Az Önkormányzati feladat 
ellátás során így semmilyen fennaka-
dás nem történt. A hivatal dolgozói 
mindenben maradéktalanul segítik a 
munkámat, megfelelő képzettséggel, 
hozzáértéssel rendelkeznek, a mun-
kához való hozzáállásuk is kiváló. 

Örömömre szolgál, hogy a Szalaszen-
di Közös Önkormányzati Hivatal veze-
tője lehetek, és hogy a Közös Hivatalt 
fenntartó nyolc település jegyzőjének 
mondhatom magam.

Ignáczné dr. Brunclik Edina 
Szalaszendi Közös Önkormányzat 

Hivatal jegyzője
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OKTATÁS - VISSZATEKINTŐ

 Vége van a nyárnak, elkezdődött az 
iskolákban a tanítás. 

Előtte még, álljunk meg egy kicsit az 
időben és nézzük meg, hogy mi tör-
tént a Szalaszendi Körzeti Általános 
Iskolában az elmúlt tanév második 
felében, úgy év vége felé, s a nyár ele-
jén. Sajnos a világjárványnak köszön-
hetően, nem a hagyományos módon 
folyt az iskolai élet. Csak egy pár dol-
got említenék meg a sok óvintézke-
dés közül, amely próbára tette, a pe-
dagógusok, a dolgozók, a tanulók és a 
szülők türelmét is egyaránt. A reggeli 
lázmérések, az állandó kézfertőtlení-
tés, maszkhasználat a közösségi te-
rekben s az udvaron, a távolságtartás.
 
Az ebédeltetés sem volt zökkenő-
mentes, mert az ebédlőben csak egy 
osztály étkezhetett.

Fejünk fölött lebegett állandóan az 
otthonról tanítás-tanulás lehetősége, 
valamint a betegségtől való félelem.

Amitől féltünk be is következett, hiszen 
2021. március 8-tól elrendelték az álta-
lános iskolákban is a digitális oktatást. 
Mivel már másodszorra került erre sor, 
ezért ez a tanulási forma ismerős volt 
tanár, diák, szülő számára egyaránt. 
Alig pótoltuk be az iskolába járás során 
azt a rengeteg hiányosságot a gyere-
kekkel, ekkortól ismét szembe kellett 
néznünk a sok-sok problémával, amit 
az otthonról tanítás-tanulás okozott.

Sajnos sok tanuló, sőt még szülő 
sem vette komolyan a tanulást, úgy 
gondolták, hogy valamiféle szünet 
van, s a gyerekek ahelyett, hogy vé-
gezték volna feladataikat, az utcán 
csavarogtak, játszottak, kerékpá-
roztak. Volt internetünk, láttuk a 
másfajta megosztásokat bizonyos 
oldalakon, de a házi feladatokat 
„nem tudták megnézni!”

Így mikor visszatértünk a hagyomá-
nyos tanításhoz, az iskolába, min-
den kolléga rengeteg hiányossággal 
szembesült. A felső tagozatosoknak 
május 10.-én, az alsó tagozatosok-
nak pedig két héttel előtte szűnt meg 
a digitális oktatás.

Természetesen az előző tananyagok 
ismétléseivel kezdtük a munkát, de 
mivel közeledett a tanév vége, így 
nem sok időnk maradt a hézagok 
betöltésére.

A football pályán rendeztük meg 
a Gyereknapot, csak a gyerekeink 
részvételével. Volt csúszda, vízi foci, 
élőcsocsó. 

A nyolcadikosok ballagása, az előző 
tanévvégéhez hasonlóan zajlott le, 
zárt körben a pedagógusok és a nyol-
cadikos diákok jelenlétében, az elő-
írásoknak megfelelően.

A tanév befejezése után a Tankerületi 
Központ útmutatójának megfelelően, 

SZALASZENDI SZOCIÁLIS 
ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 Szemere Község Önkormányzata 
Szociális alapszolgáltatási feladato-
kat lát el több környékbeli települé-
sen, ezek a következők:
- Szemere, - Szalaszend, - Litka, - Fáj.

A szolgáltatások körébe tartozik a 
Házi segítségnyújtás és a Szociális ét-
keztetés is, melyet Szalaszend lakosai 
is igénybe vesznek. Az alapszolgálta-
tások megszervezésével a települési 
önkormányzat segítséget nyújt az idő-
sek, szociálisan rászorulók részére 
saját otthonukban és lakókörnyeze-
tükben önálló életvitelük fenntartásá-
ban, valamint egészségi állapotukból, 
mentális állapotukból vagy más okból 
származó problémáik megoldásában.

Ezen szolgáltatások helyi megvalósítá-
sában két fő teljes állású munkavállaló 
vesz részt, akik megfelelő képzettség-
gel és kompetenciával rendelkeznek 
eme munkakör betöltéséhez. 

A szociális étkeztetés keretin belül az 
ellátást igénybe vevők részére a napi 
egyszeri meleg étkezés biztosításával 
az életminőség javítását, a rászoruló 
lakosság egészségügyi és fizikai ál-
lapotának szinten tartását és romlá-
sának megelőzését szeretné elérni. 
Ezen szolgáltatást az ellátottak mun-
kanapokon vehetik igénybe, az ételek 
elkészítéséért a közétkeztetési jog-
szabályok betartásával Szalaszend 
főzőkonyhája van megbízva, ahonnan 

ízletes, házias ételeket kapnak a szol-
gáltatást igénybe vevők, jelenleg 33 fő.

A házi segítségnyújtás az igénybe 
vevő részére saját lakókörnyezetében 
biztosít ellátást. A településen 12 fő 
részére személyi gondozást, míg 4 fő 
részére szociális segítést nyújtanak 
a kollégák, a személyi szükségletek 
figyelembevételével. Az idősek élet-
vitelének fenntartásában, a minden-
napok nehézségeiben a gondozónő 
nagy segítséget nyújt, és idővel nél-
külözhetetlen „családtaggá” is válik.

Az előző és az idei év elején legnagyobb 
kihívást a Koronavírus megjelenése 
jelentette. Új protokoll bevezetésére, 
munkatársaink folyamatos teljes körű 
tájékoztatására volt szükség. Ezen 
időszakban átszerveztük az idősek 
ellátását, az ellátottjaink mellett se-
gítséget nyújtottunk Szalaszend azon 
lakosainak is, akik nehéz helyzetbe 
kerültek a vírus kapcsán. Úgy gondo-
lom, hogy legjobb tudásunk szerint si-
került megfelelni ennek a kihívásnak.

Szolgáltatásaink igénybevétele iránt ér-
deklődhetnek a település gondozóinál, 
illetve az Önkormányzat hivatalában.

Kovácsné Ferencsák Zita
Szoc. Alapszol. vezető
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   A Szalaszendi óvoda a település 
szívében található, mely már több 
mint 30éve fogadja nap mint nap a 
gyermekeket. Óvodánk két csoporttal 
működik, Katica és Pillangó csoport. 
Intézményünk tárgyi feltételei jó lehe-
tőséget teremtenek a gyermekek fej-
lesztésére. Az óvoda épületét, udvarát, 
kertjét, berendezését oly módon ala-
kítjuk ki, hogy a gyermekek biztonsá-
gát, kényelmét szolgálja, megfeleljen 
életkori sajátosságainak, biztosítsa 
egészségük megőrzését fejlődését, 
valamint, hogy lehetővé tegye moz-
gás és játékigényük kielégítését. 
A gyermekeket kellemes harmóniát 
árasztó színekkel, formákkal, anya-
gokkal vesszük körül. Az udvari játé-
kok folyamatos fejlesztés alatt állnak. 
Az épület belső adottságai az EU elő-
írásainak maximálisan megfelelőek. 
Az óvoda épületében 2 csoportszoba, 
2 gyermek öltöző, 2 gyermekmosdó, 
óvónői szoba, orvosi szoba, tornaszo-
ba, vezetői iroda, felnőtt öltöző és két 
felnőtt mosdó is található. Az épület 
akadálymentesített.

SZALASZENDI ÓVODA ÉS FŐZŐKONYHA

A dolgozói létszám, szakképesíté-
sük a törvény előírásainak megfele-
lő. Óvodánkban 5fő óvodapedagógus 
és 2fő dajka dolgozik. Nevelőtestü-
letünkre jellemző a nagyfokú gyer-
mekszeretet, az újra való nyitottság, 
a szakmai megújulásra törekvés és a 
partnerek igényeire való odafigyelés. 
Elfogadó, segítő, támogató légkörben 
neveljük gyermekeinket.

Az óvodánk egy befogadó intézmény, 
a családi nevelés kiegészítője, ahol a 
gyermekek biztonságérzete termé-
szetes módon a gondoskodás és külön-
leges védelem által alakul. Biztosított 

nagy élmény volt kicsiknek – nagyok-
nak egyaránt.

De ezzel még nem ért véget a tá-
borozások sora. Július 5.-től, júli-
us 10.-ig az Encsi Kistérség által 
szervezett félnapos táborban vehet-
tek részt iskolánk tanulói, 30 fővel. 
A vezető pedagógusok Sedenszki 
Csaba Jánosné és Szaláncziné Né-
meth Angéla kolléganők voltak.

A tábor elnevezése:” Rákóczi nyomá-
ban”. E köré a témakör köré szerve-
ződtek a programok.

Ezen a héten is volt kimozdulásos 
program, busszal utazhattak a gyere-
kek Sárospatakra a vár érdekessége-
it, szépségeit megtekinteni.

Mint látják programokban bővel-
kedő volt az év vége, nyár eleje. 
Tanulóink igazi élményeket, szóra-
kozási lehetőségeket kaptak isko-
lánktól, mégis voltak olyanok, akik 
nem éltek a felkínált lehetőségek-
kel, inkább otthon maradtak.

Reméljük, az új tanév zökkenőmente-
sebb lesz, folyamatos iskolai munká-
val, új kihívásokkal, programokkal és 
mindenki kipihenve, megújulva kezdi 
a 2021/2022-es tanévet.

Zádori Lajosné
képviselő

a Csodaszarvas Közösségi Program 
keretein belül kéthetes napközis tá-
bort szerveztünk tanulóink részére, 
napi négyszeri étkezéssel.

Az első hét június 21-től, június 27-
ig tartott, amelynek két vezető pe-
dagógusa, Sedenszki Csaba János-
né, valamint Gaálné Németh Enikő 
kolléganők voltak.

Ezen a héten az alsó tagozatosok 
közül 45-en vehettek részt az előre 
megtervezett programokon.

A nemzeti és kulturális identitás, 
hagyományőrzés, anyanyelvápolás 
köré voltak csoportosítva a progra-
mok minden napra.

A gyerekek reggel 8 órától, délután 
4 óráig vehettek részt különböző já-
tékos, ügyességi, vidám, mesés, raj-
zos foglalkozásokon. Egy alkalommal 
buszos kiránduláson vehettek részt a 
Miskolctapolcai Maya Játszóparkba, 
amely nagy élmény volt a gyerekek-
nek, hiszen nem minden családnak 
van lehetősége idelátogatni.

A felső tagozatosok részére szintén 45 
fővel indult a tábor 06.28-tól, 07.04-ig 
Szaláncziné Németh Angéla és Zá-
dori Gergely kollégák irányításával. 
A hét témamodulja, Közlekedés, Kresz, 
Sport és Egészségre nevelés. Az ő bu-
szos kirándulásuk a Miskolctapolcai 
Kalandparkba vezetett.

Ezen kívül az alsó tagozatos gyerekek 
bevonásával a tűzoltók hab-partija is 
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az óvodáskorú gyermek fejlődésének 
és nevelésének optimális feltétele, az 
óvó,- védő,- szociális funkció.

Óvodai programunkat hosszú évek 
tapasztalata alapján készítettük el. 
Pedagógiai programunkkal össz-
hangban készítettük el az Integrációs 
Óvodai Fejlesztő Programot, melyet a 
mai napig is használunk.

Intézményünk 60 gyermeket fo-
gad a mindennapok során, a szü-
lők mindenben partnerek. A Szü-
lői Munkaközösségi tagok aktívak, 
lelkesek, segítségünkre vannak. 
A gyerekek rendszeresen és lelke-
sen járnak óvodába.

Az elmúlt év során a COVID járvány 
hozott néhány változtatás a minden-
napi rutinba. Ezeket, (szülők nem 
léphetnek be, folyamatos fertőtlení-
tés, lázmérés stb.) megértően, be-
tartva fogadták mind a szülők mind 
pedig a gyermekek. Mindezek elle-
nére sikeres évet tudtunk zárni. 18 
kisgyermek ballagott el az óvodából 
és kezdi meg az iskolás éveit szep-
tembertől. A fenntartóval nagyon jó 
kapcsolatot ápolunk. Ennek ered-
ménye képen az elmúlt félévben 
nagyszabású felújításra került sor. 
Teljes körű festés, belső burkolatok 
cseréje, falvédők felhelyezése, vilá-
gítás korszerűsítése. 

Az elkövetkezendő nevelési évben 
is telt létszámmal tudunk indulni. 
Az érkező kicsik vegyes csoportok-
ban kezdik meg az óvodás éveiket. 

Igyekeztünk minden kérésnek és 
igénynek eleget tenni a gyermekek-
kel kapcsolatban.

Változatos tevékenységekkel vár-
juk az éven is minden kis óvodá-
sunkat. Óvodánk a mindennapi te-
vékenységeken túl Boldog Óvoda 
foglalkozásokkal és Így Tedd Rá 
programmal is színesíti a neve-
lő-oktató munkát. Célunk az éven 
a Zöld Óvoda cím elnyerése, mely-
nek keretein belül óvodánk udvara 
gyógynövénykerttel bővült.

Fazekas Zsuzsanna
óvoda vez.helyettes
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Háziorvos rendelése: 
3863 Szalaszend, Jókai u. 94. 
Háziorvos: dr. Vidákovics  Béla 

Receptírás:
Hétfő: 07:30 – 10:00
Kedd: 07:30 – 10:00
Szerda: 07:30 – 10:00 
Csütörtök: 07:30 – 10:00
Péntek: 07:30 – 10:00

Rendelési idő:
Hétfő: 10:00 – 12:00
Kedd: 10:00 – 12:00
Szerda: 10:00 – 12:00
Péntek: 10:00 – 12:00

Védőnő:
Lengyel Judit 

Fogadóóra: 
Kedd 8:00 – 10:00
Szerda 8:00 – 10:00
Péntek 8:00 – 10:00

3863 Szalaszend, Jókai u. 94.
Tel.: 46/470-350
judus12@gmail.com

Önkormányzat elérhetősége: 
3863 Szalaszend, Jókai út. 91/b.

Polgármester: Dr. Tóth István
Tel.: 46/470-101/20 mellék
polgarmester@szalaszendonkorm.t-online.hu
onkszalaszend@t-online.hu

Ügyfélfogadási rend:
Hétfő és Szerda: 10:00 – 12:00
Kedd és Csütörtök: nincs
Péntek:10:00 – 12:00
 a veszélyhelyzet fennálltáig.

Posta:
Nyitva: 8:00 – 14:00
Tel.: 46/470-110

NYITVA TARTÁS, FOGADÓÓRA, RENDELÉS


