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Éltető sodrásban...
A Házasság Hete olyan
széles körű összefogásra épül,
amely nyíltan beszél a házasság
mindennapi valóságairól, örömeiről, feszültségeiről. Az országos programsorozatot 2008
óta minden évben megrendezik Magyarországon, melynek
célja ráirányítani a figyelmet a
házasságra és a család fontosságára.
Ehhez a kezdeményezéshez kapcsolódva 2018. február
15-én egy beszélgetős szórakoztató estre hívtuk a kedves
közönséget a Művelődési Házba. Vendégeink voltak Kiszely
Zoltán és Merényi Nikolett
szegedi művészházaspár, akik a
zenés műfaj képviselői, de szívesen beszéltek házasságukról,
pályájukról. Az est háziasszonya Hajdú Imréné Ica néni, aki
nyugdíjazásáig anyakönyvvezetőként dolgozott. Személyes
történetei még érdekesebbé,
változatosabbá tették az estet,
melyben az ismert operett slágerek mellett verseket is hallhatott a közönség. A kissé rendhagyóra sikeredett kulturális

programon, a beszélgetések és
zenés blokkok között a közönség feladatot is kapott. Megkérdeztük őket, mi a véleményük
a házasságról, érdemes-e érte
harcolni? A kiadott lapok megteltek gondolatokkal, és a résztvevők szerint igen érdemes és
kell is harcolni a házasságért,
melyben a bocsánatkérés is nagyon fontos.

irányítottuk rá a figyelmet egy
társadalmilag fontos kezdeményezésre.

A közel két órás esten a felhőtlen kikapcsolódás mellett

Zombori Istvánné,
intézményvezető

Szabó Fidó István: Nőnapra

Férfi szemmel megfejthetetlen,
Varázslatos, csodás lelkek.
Leesett állal epekedve,
Vágyjuk édes lényüket.
Szőke, barna, fekete, vörös,
Áhítatunk feléjük többszörös.
Hétköznapi áldozatuk elképesztő,
Ragyogó, világteremtő!
Hozzánk bújnak, ha gyengék,
Pedig ők nekünk a menedék.
Mosolyuk halványítják a napot,
Általuk leszünk boldogok!
Ölelésük maga az éden,
Szívük szeretete megtölt fénnyel.
Köszönjük az úrnak, hogy vagytok!
Varázslatosan boldog Nőnapot!

A házasság élethosszig tartó
elköteleződés, melyben senki
nem állítja, hogy annak minden
napja ünnep, de kellő odafigyeléssel, sok alázattal és szeretettel egy kiegyensúlyozott
boldog családi élet alapja lehet.

Zákányszék Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
nevében minden
Dédmamának,
Nagymamának,
Anyának, Kersztanyának,
Leánykának, Barátnőnek,
Szomszédasszonynak,
és minden Nőnek Boldog
Nőnapot kívánok!
Matuszka Antal,
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület 2017. decemberében egy munkaterv szerinti rendes ülést és egy rendkívüli ülést tartott. A 2018. év elején
hamar felgyorsultak az események, ezért a szükséges döntések
meghozatala végett januárban két
alkalommal is rendkívüli ülés megtartására került sor. A négy ülésen
számos döntés született, amelyek
közül a leglényegesebbek a következők:
2017. december 14-én a Képviselő-testület rendes ülést tartott.
Az önkormányzat támogatási bevételeinek
és kiadásainak időközbeni változása miatt a
Képviselő-testület módosította az önkormányzat és szervei 2017. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.
A bevételi és a kiadási előirányzatok módosítása után az önkormányzat bevételi és kiadási
főösszege 1.125.725 e Ft lett.
A Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló törvény alapján a jegyző évente beszámol
a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A beszámoló részletesen elemezte a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
2017. évi tevékenységét.
Az elmúlt években az önkormányzati működés átalakításával, valamint a járási hivatalok létrejöttével a helyi közigazgatás terepén
új szereposztás alakult ki, amely 2017-ben is
éreztette hatását. A centralizáció nagyfokú bizonytalanságot okoz az önkormányzatok és
az önkormányzati hivatalok jövőjére vonatkozóan. A 2017-es évben is sok nehéz feladattal
kellett szembenézni, nemcsak a jelentős feladatnövekedés, a sok jogszabályi változás és
az ellenőrzések miatt, hanem az ügyintézői
állományban történő személyi változások (betegségek, szülési szabadságok, stb.) miatt is. A
hivatali állomány igyekezett a feladatát a felettes szervek, és reméljük a lakosság megelégedésére is elvégezni. A hivatali munkához adott
támogatásért köszönet illeti a Képviselő-testületet, Polgármester Urat, az intézményeket,
illetve az áldozatkész munkáért a hivatal valamennyi dolgozóját.
Az idei év legnagyobb kihívása az „informatikai robbanás” kihívásainak való megfelelés lesz. Az ASP szakrendszerek bevezetése
és működtetése mellett 2018-ban az önkormányzatnak is biztosítania kell az elektronikus
ügyintézés lehetőségét, ami szintén újabb és
jelentős mennyiségű többletfeladatokat ró az
apparátus egészére.
Az önkormányzati és intézményi tevékenység jogszabályi előírásoknak való megfelelése
végett belső ellenőrzési rendszert kell működtetni. A vonatkozó Kormányrendelet alapján a
2018. évre vonatkozó éves belső
ellenőrzési tervet fogadott el a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület várható üléseinek időpontját és a tervezett napirendeket a testület a
2018. évi munkatervében határozta
meg.
A Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtár „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ruzsa, Öttömös és Zákányszék településeken” címmel

a meglévő és új csoportjainak működéséhez
19.431.979.-Ft összegű Európai Uniós támogatásban részesült. A pályázat megvalósításához
a három településnek konzorciumi megállapodást kellett kötni.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény előírja, hogy a legalább
kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő, szociálisan rászorult személyek
részére biztosítandó szolgáltatási feladatok
meghatározása érdekében szociális szolgáltatástervezési koncepciót készítsen. Önkormányzatunk a szociális feladatait
társulásban látja el, így a településre vonatkozó
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót a
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása készítette el, amelyet a Képviselő-testület jóváhagyott.
A testület szintén ezen az ülésen fogadta el
Zákányszék község Településképi
Arculati Kézikönyvét. A kézikönyv a
– települések természeti és épített környezete
által meghatározott – településképi jellemzők
bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek
arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés
formájában javaslatot tesz a településképhez
illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
2017. december 21-én a Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott.
A rendkívüli ülést elsősorban a Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és
Vidékfejlesztési Kamara Csongrád
megyei elnökségének helyi földbizottsági feladatkörben hozott állásfoglalása elleni kifogás
elbírálása miatt kellett tartania.
A napirend megtárgyalása után új közterületi elnevezésekről született még
döntés. A központi címregiszter (KCR) létrehozásának Kormányrendeletben előírt célja,
hogy a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat
egyetlen nyilvántartásba egyesítse. A fenti jogszabály értelmében Zákányszéken is megkezdődött a közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata. A felülvizsgálat során
megállapításra került, hogy a Kossuth utca illetve a Vasút utca végéből kiinduló utak külterületen találhatók, ezért belterületi címet a hozzájuk csatlakozó ingatlanok nem kaphatnak. A
testület a külterületen elhelyezkedő ingatlanok
belterületbe vonásához hozzájárult, valamint
az új közterületnek a „Szögihögyi utca”
és a „Zabosfa utca” elnevezést adta.
2018. január 9-én rendkívüli ülésen döntött a Képviselő-testület a 2018.
évi járási startmunka programban való részvételről. Ez alapján Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a 2018.
évi járási startmunka program mezőgazdasági
programjára. A program keretében megtermelt
termények elsősorban a helyi intézmények
konyhái – Zákányszéki Manó-Kert Óvoda,
Homokháti Kistérségi Többcélú Társulása és
Gyermekjóléti Központ - részére kerülnek
átadásra. Az esetlegesen keletkező felesleg
szociális céllal kerül felhasználásra, a további
felesleg piacon kerül értékesítésre.

2018. január 31-én a Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott.
A Képviselő-testület pályázati felhívást
tett közzé a Zákányszék, Kossuth u. 54, 56,
62 szám alatti önkormányzati bérlakások bérbeadására vonatkozóan. A
felhívásokra 5 db pályázat érkezett be. A bérbeadásról zárt ülés keretében született döntés,
amely alapján az eddigi lakásbérlők részesültek előnyben.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
pályázatot nyújtott be, „Tanyagondnoki
szolgálatok modernizációja Zákányszéken” megnevezéssel a fenntartásában, Zákányszék közigazgatási területén
működő három tanyagondnoki szolgálatának
fejlesztésére. A pályázat 1.998.948,-Ft támogatást nyert. A pályázat megvalósulása érdekében
az önkormányzat partnerségi megállapodás
keretében a sajáterő biztosítására 222.106,- Ft
összeget, valamint a 499.737,- Ft támogatást
megelőlegező működési célú visszatérítendő
kölcsönt biztosított a tárulás részére.
A Zákányszéki
Otthonokért
Egyesület 2017-ben a Képviselő-testület
korábbi határozatának megfelelően 1.200.000
Ft támogatásban részesült, melyet a település
helyi médiumainak frissítésére, kiadására, a település rendezvényeinek fotó-, videó és riport
formájában történő megörökítésére, valamint a
település kulturális értékeinek megőrzése, bemutatása, hagyományainak ápolása érdekében
használt fel. Az egyesület beszámolt 10 éves
fennállása alatt végzett tevékenységéről, illetve
a fenti feladatok ellátásáról. A testület döntött
a beszámoló elfogadásáról, illetve az egyesület
2018. évi támogatásáról is.
Mórahalom Város Önkormányzatának és
Zákányszék Község Önkormányzatának képviselő-testületei a települések szennyvíz beruházásainak megvalósítására Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és
Szennyvíztisztítási Társulása néven,
2009. október 1. napján önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást
hoztak létre. A Társulás elvégezte a létrehozásának célját szolgáló Mórahalom-Zákányszék
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási
beruházást, további beruházást nem végez. A
Társulás működésének célja megszűnt, erre
tekintettel a Tagok a Társulást 2018. március
31. napjával megszüntetik. A pályázati projekt
fenntartásával kapcsolatosan maradtak még
feladatok, ezért a felek a feladat megosztásra
vonatkozóan Konzorciumi Megállapodást kötöttek.
Homokháti Önkormányzatok Kistérségi
Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete LEADER helyi akciócsoport (HACS)
pályázati felhívása alapján az önkormányzat pályázatot nyújt be a tulajdonában
lévő Zákányszék, Szegfű János u. 9. számú
ingatlanon történő szálláshely kialakítására. A
fejlesztés megvalósításához és koordinálásához 5.666.667,- Ft összegű, 25%-os önerőt az
Önkormányzat biztosítja.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek
megtekinthetőek a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község
honlapján.
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Új vezetés
a Polgárőrség
élén
2017.
októberében a
Zákányszéki
Polgárőr
Egyesület
közgyűlést hívott
össze, mert az
elnökség 2 tagja
Adamik István
elnök és Hegyesi
József gazdasági
vezető
lemondott tisztségéről. (Adamik István egy
levelet juttatott el szerkesztőségünkbe, amit
a cikk alatt olvashatnak). A közgyűlés
elnöknek Kopasz Zsoltot, gazdasági vezetőnek
Kispálné Jáger Bernadettet választotta.
Kopasz Zsolt 2014 óta tagja a
polgárőrségnek, Zákányszéki lakos,
őstermelőként dolgozik, nős, egy gyermek
édesapja)
Az egyesület vezetője elmondta, hogy
szeretnék folytatni az eddigi munkát,
továbbra is jelen lesznek a település nagyobb
rendezvényein. Új feladatként a rendőrséggel
közös szolgálat adás jelentkezik, ez havi 48
óra szolgálatot jelent. Jelenleg 32 fővel
működik az egyesület.
A polgárőrség elérhetősége:
06 20 9969890 (Kopasz Zsolt)

3

2018. február

Egy korszak lezárult...
A Szegedi Törvényszék 2017. december 5-i hatállyal – a saját kérésre – megszüntette Adamik István, a Zákányszéki Polgár Egyesület
elnöki tisztségét, és kinevezte e pozícióra Kopasz Zsoltot elnöknek.
Rövid visszatekintés: a Zákányszéki Polgárőrséget 1995-ben alapítottuk, akkor mint körzeti megbízott, Gárgyán István akkori polgármester hozzájárulásával, segítségével. A polgárőrség vezetője Rácz
Sándor lett. Rácz Sándor 2001-ben lemondott a polgárőrségről. Ekkor
vettük át Hegyesi Józseffel a polgárőrség irányítását megőrizve a tagságot, a szervezettséget 17 évig, mely gyakorlatilag zökkenőmentes
volt.
Az idő eltelte, a kor előrehaladta, a feladatok sokasága, bonyolultsága, az egészségünk sem engedte tovább ezen önkéntes társadalmi
tevékenység folytatását.
A múlt években mindketten megkaptuk a „Zákányszékért díj”
elismerést, melyben benne volt – feltételezzük – a 17 év társadalmi
munkája is. A továbbiakban maradunk mindketten polgárőrök, de a
terhek nélkül. Az új vezetésnek a kellő, szükség szerinti segítséget
megadjuk. Biztosak vagyunk benne, hogy a Zákányszéki Polgárőr
Egyesület a továbbiakban is az elvárásoknak megfelelően végzi e
társadalmi önkéntes tevékenységet.
Én a magam részéről is megköszönöm a lakosság eddigi bizalmát,
támogatását, mely hozzájárult nagyban a 17 év zavartalan folyamatos
működéséhez.
Adamik István

Rabi család megsegítése
A szervezők, a Polgárőrség nevében nagy tisztelettel megköszönjük
azt az önzetlen anyagi segítséget mindazok részére, akik a nagy bajban lévő Rabi családon segítettek.
Az összeadott támogatás összege 1.045500,-Ftt. Kisebbik részét a
család az azonnalos gyógyíttatásra, a saját boldogulásukra fordították,
a nagyobbik részt tartalékba helyezték a be nem látható váltságos
helyzet fedezésére.
Mi, szervezők, napi kapcsolatban vagyunk a családdal, a támogatás
gyűjtését befejezettnek tekintjük.

Országgyűlési
képviselők választása
– 2018. április 8.
Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a köztársasági elnök 2018. április 8. napjára tűzte ki az országgyűlési
képviselők általános választását. A választással kapcsolatos
tudnivalókról az országos médiából, a helyben megszokott
információs lehetőségekből, illetve a személyre szóló értesítőkből tájékozódhatnak.
Részletesebb ismertetés a Nemzeti Választási Iroda honlapján (http://www.valasztas.hu) olvasható. Helyben főként Zákányszék Község honlapján, valamint a Kis Újságban, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, vagy a hivatalban adunk
tájékoztatást.
Gárgyán István – Helyi Választási Iroda vezető

Adamik István

Megjelenési
lehetőség a
választásokon
induló pártok,
szervezetek részére
A Zákányszéki Kis Újság a 2018. április 8-i választásokon induló pártok, szervezetek, jelöltek részére ingyenes hirdetési
lehetőséget biztosít, a márciusi újságban.
Az anyagok leadási határideje: 2018. március 5.
Terjedelem: max. A/5- ös méret.
E-mail cím: szerkesztoseg@zakanyszek.hu
Bővebb felvilágosítás: 06 30 606 23 58 (Börcsök Zoltán)
– szerkesztőség –
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Meghívó
Szeretettel várjuk a gyerekeket és szülőket is

2018. március 24-én
a Zákányszéki Művelődési Házba

Húsvétváró kézműves délutánunkra.
Programok:
13 óra Tavaszi zsongás
– a Vackor Zenekar interaktív koncertje

14 óra Kézműves foglalkozás

kicsiknek és nagyoknak – tojásfestés, tojástartó,
tavaszi ajtódísz és még sok érdekesség készítése.
Kézműves segítőnk: Farkas Ildikó
Nyuszisimogatás

15 óra

„Süssünk süssünk valamit,
azt is megmondom, hogy mit!”
Húsvéti fonott kalács kóstolás.

16 óra

Séta a templomba ahol Zoltán atya a húsvéti
népszokásokról mesél a gyerekeknek, majd
tojáskeresés a Templomkertben!

Hagyományőrző rendezvényünkre szeretettel várjuk a családokat és minden kedves érdeklődőt.
A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói

Meghívó
Zákányszék Község
Önkormányzata
szeretettel meghívja Önt
és Kedves Családját
az 1848/49-es
forradalom
és szabadságharc
tiszteletére rendezendő
ünnepi
megemlékezésre,
2018. március 14-én
16 órára,
a Kegyeleti Parkba.

Emlékezzünk közösen a szabadságharc hőseire!

Egyedi ajándéktárgyak nyomtatása és biztonsági kamerák telepítése felügyelete
A Térség Média KFT karácsonyra is várja egyedi ajándék tárgyak nyomtatásával ügyfeleit!
Kínálatunkból: Egyedi nyomtatás: n bögrére n kőlapra n órára n párnára n hűtőmágnesre n puzzle-ra
Termékeink megtekinthetőek a www.bzshop,hu oldalon, valamint nyitvatartási időben a könyvtárban.
Rendeljen ajándéktárgyat egyedi fotóval, akár 1 db-ot!

Figyelje távolról otthonát,
üzletét tartsa biztonságban értéket!
Vállajuk egyedi biztonsági kamerák
telepítését, üzemeltetését
magánszemélyeknek és cégeknek.

Elérhetőségeink: Térség Média Kft e-mail: info@tersegmedia.hu www.bzshop.hu +36 30 606 23 58 (munkanapokon 10-14 óra között)
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Magyar Kultúra Napja Zákányszéken
2013 óta minden évben
megrendezzük a Művelődési
Házban a kultúra napi
programjainkat.
2018. január 19-én megtelt az intézmény nagyterme Kudlik Júlia és Szvorák
Katalin Szeretettel c. előadóestjén. Kudlik Júlia a Magyar Televízió örökös tagja,
egykori tv bemondó, Szvorák Katalin
Kossuth- és Liszt Ferenc díjjal kitüntetett
népdalénekes.
Kettejük kapcsolata sok-sok évre nyúlik
vissza, és ebből a kapcsolatból és
barátságból született meg a Szeretettel
című műsor anyaga, melyben Kudlik
Júlia gondolatai hangzottak el világi
és egyházi megközelítésben, és ehhez
kapcsolódtak a népdalok Szvorák Katalin
előadásában.
Reményt keltő örömüzenet, mely a tiszta szó erejével és a népdal szépségével
a zákányszéki közönséghez is eljutott.

Idei kiállításunk anyagát
Ábrahám Árpádné Erzsikének
köszönhetjük.
Festményei, keresztszemes hímzései az
intézmény előterét díszítve hívják fel
a figyelmet arra, hogy milyen sokféle
alkotás készíthető a tű és a fonal
használatával, vagy a legegyszerűbb
festőeszközökkel. Az ásványgyűjtemény
Erzsike utazásainak emlékét őrzi, hiszen
a világ bármely táján is járt, néhány kő
mindig meglapult utazótáskájában.
Köszönet mindazoknak, akik
hozzájárultak a rendezvény sikeréhez!

Zákányszéki Kis Újság

Iskolai hírek
Alig hogy az első félév végére
értünk, máris újabb feladatok állnak előttünk. Talán mozgalmasabb
és színesebb, éppen ezért nehezebb is a következő időszak.
Túl vagyunk az Alapítványi Esten, a továbbtanulási lapok
beadásán, jön az iskolai farsangi bál, vetési varjút és denevéreket
mentünk …, és természetesen sportolunk, versenyekre készülünk,
tanulunk, új ismereteket gyűjtünk a világról.
Az elsősöknél is zajlik az élet:
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szerepelnek a fiúk. Vezsenyiné Gabi néni vezetésével pedig lelkesen
készülnek a gyerekek a szivacskézilabda meccsekre is. Az
Alapítványi Estre kifogyhatatlan lelkesedéssel gyakoroltunk.
Nem is maradt el a jutalmunk: köszönjük a hatalmas tapsot!
Mindezek mellett már készültünk a Bendegúz NyelvÉsz
verseny iskolai fordulójára is, amelynek még várjuk az
eredményét.
Az elért és majdani sikerek hátterében biztos pontot jelent
számunkra a szülői támogatás, az óvodai évek alatt megszerzett
tudásbázis, az óvó nénik továbbra is támogató szeretete, a délutáni
munkában pedig Gál Angéla tanítónő és Molnár Tímea pedagógiai
munkatárs segítsége.
Mindezekre szükségünk van, hiszen a sok külön munka mellett
a tanulásra is kell, hogy maradjon időnk és energiánk. December
végére már 21 betűt ismertünk, de ez a szám napról napra növekszik.
Szívesen betűzgetünk, de sokan közülünk már szépen ki is olvassák
a szavakat és vannak, akik már mondatokat, kis szövegeket is
tudnak olvasni! Matematikából már elhagytuk a tízes számkört és
tovább lépünk a húszasra. Nagyon szeretünk szépen, igényesen írni
a munkafüzeteinkbe, de szívesen rajzolunk, kézműveskedünk és
énekelünk is.

Vackor új csapata

Vackor, az első osztályosok segítője és barátja szeptembertől újra az
iskolánkba költözött és örömmel látja, hogy az iskolakezdők napról
napra ügyesebbek.
Már júniusban, az Iskolanyitogató napokon találkoztunk Vackorral, a
jószívű játék mackóval, aki munkánk jutalmaként megajándékozott
bennünket egy Vackor kártyával. Ezt a kedves meglepetést azóta
is nagy becsben őrizzük, mert megvéd és óv az esetleges „iskolai
bajtól” minden tanulót.
Szeptember 1-jén lettünk igazán elsősök, mert a tanévnyitó
ünnepségen bebizonyítottuk fegyelmezettségünkkel, hogy itt a
helyünk, – azóta ez még jobban megerősödött, hiszen tudásunk,
akaratunk és szeretetteljes, kíváncsi személyiségünk mind ezt
tanúsítja.
Bár még csak 5 hónapja járunk iskolába, rengeteg kihívásnak tettünk
eleget a tanuláson kívül is: Mindenki lefutotta szeptemberben
a 2017 méteres táv alsós megfelelőjét, a papírgyűjtésen
1554 kg-ot gyűjtöttünk össze, ezzel a 3. helyet szereztük meg az
1.–4. osztályosok versenyében. A Kisállat bemutatóra a mi
osztályunkból hozták el a legtöbben a kedvenceiket, Dobó Barbara
cicája pedig a „Legaranyosabb állat” címet is elnyerte.
Egészségheti rajzpályázaton különdíjas lett az osztály
közös rajza. Ezen a héten sok gyümölcsöt és zöldséget
is kóstolhattunk szüleink jóvoltából. A Darulesen is 11-en
képviselték a természetszeretők csapatát.
A napi tevékenységeken kívül még 3 pályázatba is bekapcsolódtunk.
A „Mosolygó fogacskák” című volt az első, ahol az iskolai
munkán kívül még sok támogatást kaptunk a szülőktől, a fogorvos
nénitől és az asszisztensétől. Ezúton is köszönjük a segítségüket!
De meg is érte a sok munka! A sok értékes ajándékkal megrakott
hátizsákon kívül az osztály kapott egy mikroszkópot is.
A következő megmérettetés egy rajzpályázat volt „Szeretem a
természetet” címmel, ahol szintén minden tanuló részt vállalt a
közös munkából. A színvonalas alkotások jutalmaként egy délelőtt
bemehettünk Szegedre a Járási Hivatalba. A „Hulladékból
állatka” című felhívás nyomán a szülők is bekapcsolódtak a
munkába, és sok szép és ötletes alkotás született.
A Művelődési Ház sikeres pályázata által pedig októberben
ellátogattunk a nagycsoportos óvodásokkal és a 2. osztályos
tanulókkal Szegedre, a Vadasparkba. A körzeti mesemondó
versenyre két tanulónk jutott tovább: Agócs Eliza és Bóka
Liza. Fodor Olivér szép verset mondott Szegeden, a Klauzál
téren december 23-án. A Bozsik programban is sikeresen

Vackor ismét jó csapatot kapott, de a négy évvel ezelőttiekkel sem
szakadt meg a kapcsolata, hiszen az ötödik osztályosok az elsősök,
azaz a mi mentoraink: reggel beszélgetnek és együtt játszanak
velünk, segítenek bennünket a napi munkában. Decemberben
egy közös könyvjelző készítésen is részt vett a két osztály, amely
teázással, sütizéssel jó hangulatban zárult.
Mottónk: Nincs semmi baj!
Ha valami nem sikerül, nem esünk kétségbe, addig próbáljuk,
amíg meg tudjuk oldani a problémát, ki nem javítjuk a hibát
Kívánjuk, hogy ne csak nekünk legyen ez az életszemléletünk,
hanem mindenkinek!
Az első osztályosok és Vackor megbízásából:
Éva tanító néni

ALAPÍTVÁNYI EST

Idén 2018. február 10-én rendeztük meg Iskolai Alapítványi
Estünket. A közönség megtöltötte a Sportcsarnokot és lelkes
tapssal jutalmazta a fellépőket. A műsor után tea és kalács várta
a vendégeket és gyerekeket. Az érdeklődők a paravánokon lévő
rajzok alapján egy kis betekintést nyerhettek az iskolában folyó
munkába, valamint láthatták a tavalyi Erzsébet tábor során készült
fényképeket is.
Az est folyamán ünnepélyes keretek között került sor egy
együttműködési szerződés aláírására: a Zabosfa KerTész kft.
támogatásával egy biokert létrehozására kerül sor az általános iskola
udvarában. Köszönjük a támogatást! Reméljük, a megvalósítással
sok kellemes élményben lesz részünk, és sok hasznos ismerettel
gazdagodunk!
Az Est során lehetőség nyílt az Alapítvány támogatására. Idén
519.000 Ft gyűlt össze, amit ezúton is nagyon köszönünk! A befolyt
összeget az Alapítvány a Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola diákjaira, illetve a gyerekek oktatásának segítésére
fordítja.
Reméljük, a jelen lévők jól érezték magukat! Köszönet minden
résztvevőnek és közreműködőnek!

Fontos dátumok:

február 23. péntek 14 óra Művelődési Ház – Iskolai farsang
március 9. péntek – Gergely járás
március 10. szombat – Tanítási nap márc. 16. helyett
március 14. 13 óra Művelődési Ház – Ünnepség az 1848-49-as
forradalom és szabadságharc emlékére
március 16. péntek – Pihenőnap, nem kell jönni iskolába
március 19–23. – Nyílt hét alsó tagozatban
március 29-től április 3-ig – Tavaszi szünet
április 4. szerda – Első tanítási nap
Összeállította: Ábrahám Enikő
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Jó állapotú, derékig érő bőrdzsekit keresek
fekete színben megvételre 170/75 női méretben.

Telefon: 0630 46161-65

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE
ZÁKÁNYSZÉKEN
2018. március, április, május hónap
I.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70.
Tel.: 590-050 és +36-30-606-2371
Rendel: dr. Mester Lajos, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig.
Rendelési idő: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8-tól 12 óráig, valamint a páratlan heteken: február 26tól március 2-ig, március 12-től 14-ig március 26-tól április 4-ig, április
9-től 13-ig, április 23-tól 27-ig, május 7-től 11-ig valamint május 22-től 25ig délután 15 órától 16 óráig is!
Március 27-től április 4-ig helyettesít is.
II.sz. Háziorvosi Rendelő
– Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509,
valamint a +36-30-606-2354 és a +36-70-628-7060 mobilon.
Rendel: dr. Sebestyén Balázs, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig.
Rendelés: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8-tól 12 óráig, valamint a páros heteken: március 5-től
10-ig, március 19-től 23-ig, április 5-től 6-ig, április 16-tól 21-ig, május
2-től 4-ig, május 14-től 18-ig, valamint május 28-tól június 1-ig délután 15
órától 16 óráig is!
Március 28-tól április 4-ig szabadságon van!
Sürgősségi orvosi ügyelet:
– munkanapokon 16 órától másnap 8 óráig,
– szabad-, vasár- és ünnepnapokon, valamint és július 1-jén – Semelweis
napon, a magyar egészségügy napján – 8 órától másnap 8 óráig
Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatt, a Mentőállomás épületében.
Telefon: ÜGYELET +36-30/537-18-69 ,
MENTŐK +36-62/280-592
Segélyhívás: 104 – ingyenes!

Az NGM rendelet alapján 2018. évi munkaszüneti
napok áthelyezése miatti munkarend:

március 10-én szombat munkanap, helyette a nemzeti
ünnepet követő március 16. péntek PIHENŐNAP
április 21-én szombat munkanap, helyette a munka
ünnepe előtti április 30. hétfő PIHENŐNAP
október 13-án szombat munkanap, helyette az 1956-os
forradalom ünnepét megelőző október 22. hétfő PIHENŐNAP
november 10-én szombat munkanap, helyette a
mindenszentek napja utáni november 2. péntek PIHENŐNAP
december 1-jén szombat munkanap,
helyette december 24. hétfő PIHENŐNAP és
december 15-én szombat munkanap,
helyette december 31. hétfő PIHENŐNAP

LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken.
Digitális TV-vel (MindigTv) kapcsolatos tanácsadás,
antennaszerelés.
Komlós Zsolt tv-műszerész
Tel.: 06 30/626-1021
www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu

TOBORZÓ
A Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtár az
EFOP-3.7.3-16-2017-00203
kódszámú,
„Az egész életen át tartó
tanuláshoz hozzáférés
biztosítása Ruzsa, Öttömös és
Zákányszék településeken”
c. pályázat keretében
az alábbi csoportokba
várja a jelentkezőket:
n Ének és zeneművészeti
csoport,
n Kreatív hobbivarró szakkör,
n Kreatív kézműves foglalkozás,
n Gazdakör,
n Női kör,
n Hagyományőrző tánc-csoport,
n Főzőklub.
A pályázat célcsoportja a felnőtt lakosság.
A csoportok heti, illetve havi szakkör formájában valósulnak meg, szem előtt tartva a
résztvevők igényeit is.
A csoportok működésével kapcsolatos információ személyesen vagy telefonon kérhető
a Művelődési Ház irodájában Zombori Istvánnétól, a 30/606-4991, vagy a Teleházban
Veszelka Zoltánnétól, a 30/418-2189 telefonszámon.

Jelentkezési határidő:
2018. március 14.
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Számítógépes
kölcsönzés
a könyvtárban
Egy régóta várt jó hírrel szeretném köszönteni a könyvtárba járókat.
2018. január 2-án elkezdtük a számítógépes kölcsönzést! Aki idén már járt nálunk, tapasztalhatta, hogy a kölcsönzések nem papíralapon, hanem vonalkódok leolvasásával kerülnek rögzítésre. Ezt az újítást egy hosszú munkafolyamat előzte meg,
melynek során a könyvtár teljes állománya, valamennyi dokumentuma vonalkódot kapott, és a szükséges adatokat rögzítettük a Corvina
adatbázisban. Ezután az olvasók adatai is felkerültek az online nyilvántartásba, az olvasójegyeket a könyvekhez hasonlóan szintén vonalkóddal láttuk el. E munkafázisok elvégzése után kezdődhetett el a
számítógépes kölcsönzés. A munkát nehezítette, hogy sok elavult,
rongálódott könyv lapult a polcokon, melyeket a feldolgozással párhuzamosan törölni kellett az állományból. A feldolgozó munka 2017
májusában kezdődött és év végéig tartott.
Melyek a számítógépes kölcsönzés előnyei? Látható,
hogy a könyvtárban a keresett könyv megvan-e, illetve hozzáférhető
vagy kölcsönzésben van? Ezt eddig csak valamennyi kölcsönzőtasak
átnézése után lehetett megmondani, jelenleg néhány kattintás után
megkapjuk a választ. A kölcsönzésben lévő könyvekre előjegyzés
kérhető, így ha a keresett könyv visszakerül a könyvtárba, a rendszer
jelzi, hogy ki vár rá, vagyis ki kért rá előjegyzést. Meg tudjuk nézni,
hogy egy írónak milyen könyvei, egy könyv mely kiadásai vannak
meg az állományban. Ha nem ismert a szerző neve, a címre keresve is
találathoz jutunk. Ami ezen kívül még nagy előnyt jelent, hogy az olvasó akár otthon is kereshet a könyvtár állományában, meg tudja nézni, hogy milyen könyvek vannak nála kölcsönzésben, illetve egy alkalommal hosszabbítást is kérhet.
Ehhez a könyvtár önálló honlapja áll a használók rendelkezésére,
mely folyamatosan frissül. A konyvtar.zakanyszek.hu oldalon
a menüsorban található az „online katalógus” menü. Erre kattintva
egy rövid ismertető olvasható a használatáról. A könyvtár honlapján
az „elérhetőség” menüben kérdéseket lehet feltenni a honlap használatával kapcsolatban, melyre e-mailben válaszolunk.
Reméljük, hogy a felsorolt újítások új lehetőségeket tartogatnak a
könyvtárlátogatók számára a gyorsabb, rugalmasabb tájékozódás
szempontjából. Számunkra a legfontosabb, hogy megelégedéssel tudják használni a könyvtár szolgáltatásit.
Paraginé Tóth Edina, könyvtáros

Családi hírek
Születések
Varga Károlynak és Farkas Nikolettnek Kitti,
Ördögh Dánielnek és Baranyai Mártának Anna,
Rácz Zoltánnak és Bózsó Alexandrának Kristóf
nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁSOK
2017.11.23. Varga István Zákányszék, Béke u. 9.
2017.11.19. Németh Zoltán Lászlóné Zákányszék,, Nyár u. 31.
2018.01.04. Márki László János Zákányszék, Tanya 20.
2018.02.07. Kása Józsefné Zákányszék, Tömörkény u. 6.
2018.02.02. Papp Gézáné Zákányszék, Tanya 162.

MANÓ-KERTI HÍRADÓ
Az óvodában és a bölcsődében,
február 9-én Farsangi mulatságot
rendeztünk.
Minden csoport izgatottan készült. Szorgalmasan gyártották a jelmezeket otthon és a csoportban egyaránt. Reggel már jelmezben jöttek
be a csoportba gyermekeiket, boldogan mutatkoztak be Ámulva csodálták egymás jelmezét. A készülődést átható, családi élmény megsokszorozódott. Lehet, hogy az otthon készített jelmez nem olyan
profi, mint a bolti, de apa, anya a szívét-lelkét beleadta, hogy gyermekének örömöt szerezzen és ezt elvigye magával az oviba.
Kedves Szülők! Köszönöm a fáradozásukat!
Ünnepi asztalnál reggeliztünk, majd interaktív Bűvész-műsorral kedveskedtünk az intézmény minden lakójának. A varázslatok, mutatványok kísője volt a csodálkozás, a nevetés, a sikoly és a tapsvihar. A
műsor után önfelent játékkal és zsúrral telt a délelőtt.
Pedagógiai Programunkban kitűzött célunk a hagyományőrzés. A farsangi ünnepkörben ezt a porcukros-lekváros, farsangi, szalagos fánk jelenti. A népszokás megismertetése sikeresen zárult a gasztronómiai élménnyel, mely hozta a hozzáfűzött reményeket. Ma is sikerült adni valami újat! Mind az apróságok, mind
a felnőttek körében bővültek az ismeretek. A szakavatott konyhai dolgozók többször elmondták a receptet. Ezekután arra következtetek,
hogy óvodai dolgozók családja figyelem! Lehet kérni otthon anyát,
vagy a feleséget, hogy süssön szalagos fánkot! Ha ezt megtudják
gyermekeink szülei, a szomszédasszonyok és a barátnők, talán ők
sem hagyják szó nélkül! Talán több asztalra visszakerül ismét az igazi, nagymama féle fánk!
Liebhaber Gáborné

