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Polgármesteri évindító

Kültéri fitness park, gyalogátkelőhely
és piaccsarnok is létesül idén a faluban
Minden év előremutató tervekkel indul minden háztartásban.
Az önkormányzatnál sincs ez másképp. A 2018-as év lezárult,
mérleget vonhatunk.
Sikeresen megvalósítottuk az energetikai projektet, mely során megújult az iskola, a sportcsarnok és
takarékosabbá vált az óvoda épülete is. Közel 230 millió forint kellett ahhoz, hogy új ajtók-ablakok,
új fűtésrendszer, korszerű világítótestek és napelemes rendszer szolgálja az intézmények takarékos
működését. Csapadékvíz elvezető
és szikkasztó rendszer, záportározó képezi az alapját egy hosszú távú
elképzelésnek, mely a sportpálya
mellett egy rendezett területen
sport és szabadidőpark kialakítását
teszi majd lehetővé. A folytatásban
először egy kültéri fitness park
épül a záportározó mellett, még
az idén.

A képviselő-testület a fejlesztésekkel kapcsolatban sokszor állt nehéz
döntések előtt, de mindig „előremenekült”. Az év végén beigazolódott
ennek a helyessége, többlettámogatáshoz jutott a település.
Utolsó évébe lépett az öt évvel
ezelőtt bizalmat kapott testület.
A végzett munkáról az önkormányzati választások előtt részletesen
beszámolok, addig azonban még
nagyon sok a teendő. Biztosan megvalósul a már említett fitness park
és felépül a régi vásártéren a piaccsarnok. Ezek pályázati források.
Februárban megalkotjuk az önkormányzat költségvetési rendeletét,
fejlesztjük intézményeinket, és
önerő bevonásával biztonságosabbá,

szebbé tesszük településünket, környezetünket. Megkaptuk az engedélyt a központban gyalogátkelőhely
építésére, ehhez kapcsolódóan járdát újítunk fel a főutcán és az óvoda

Múltbéli kincsek méltó helyen

Megújult a Szentháromság
Plébániatemplom sekrestyéje

előtt. A COOP üzlet előtti terület is
meg fog szépülni, erre tett ígéretet
az üzletlánc vezetője.
Folytatás a 3. oldalon!

2018 végére elkészült a Zákányszéki
Szentháromság Templom sekrestyéinek kibővítése, mely úgy tűnik, máris
beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Az 1925-ben épült templomhoz eddig
jelentős mértékben nem nyúltak hozzá, így ez a mostani bővítés igazán
különleges eseménynek számít a falu
életében. A sekrestyében ráadásul egy
helyi jelentőségű gyűjtemény is méltó
helyet kapott, köztük olyan tárgyakkal, mint egy körülbelül 300 éves, latin
nyelvű misekönyv, vagy a Lengyel Jozefától származó gravírozott kehely,
miseruhák és hímzett zászlók. A kiállítás előre egyeztetett időpontban
bárki számára megtekinthető. A plébánia következő terve a templomot
körülvevő kerítés cseréje. Dr. Janes
Zoltán plébános elképzelése szerint
sokkal nyitottabbá és szebbé válik
majd a megújulás után a falu központjában lévő templom és környéke.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület a 2018. december 20-án és 2019. január
23-án tartott ülésein 33 határozatot és 6 helyi rendeletet fogadott el. A napirendek között szerepelt a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
megtárgyalása, a fogorvosi feladat-ellátási előszerződés megkötése, egyes külterületi csatornák tulajdonjogának átadása
a Magyar Állam részére. A Képviselő-testület rendeletet alkotott a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, a házasságkötés engedélyezésének szabályairól, a településkép védelméről.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján
a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről.
Az önkormányzati működés és
a közigazgatás struktúrájában 2010
óta hatalmas változások történtek.
Például az állam átvette az általános
iskolai oktatást, de az ivóvíz ellátásban vagy a hulladékgyűjtési közszolgáltatási feladtok ellátásában is
országos szintű átalakítások történtek. A járási hivatalok létrejöttével
a hatósági feladatellátásban is megnövekedett az állam szerepe. Ezen
feladatok átszervezésében és jelenlegi ellátásában a polgármesteri hivatalnak segítséget kellett és kell
nyújtania, hogy a lakosságot közben
minél kevesebb hátrány érje.
A fenti változások ellenére a hivatal munkája nem csökkent, mivel
a nagy rendszerek átalakítása eleinte mindig jelentős többletmunkával
jár, ezen kívül mindig jelentkeznek
újabb feladatok is. Jelentős kihívás
az informatika robbanásszerű fejlődése, ami az ASP szakrendszerek
bevezetésével, valamint az elektronikus ügyintézés lehetőségével szintén sok-sok terhet ró a munkatársakra. Az önkormányzat 2018-ban
több százmillió forint pályázati támogatást nyert beruházásokra,
amelyeknek a megvalósítása szintén
komoly próbatétel a hivatali apparátus számára. A hivatali munkához
adott támogatásért köszönet illeti
Kérjük, adójuk 1%-ával
támogassák Iskolánk
Alapítványát!
A kedvezményezett neve:
Alapítvány a Zákányszéki
Általános Iskola Diákjaiért
Adószáma: 18455436-1-06
Köszönjük a támogatást!

a Képviselő-testületet, a Polgármestert, az intézményeket, illetve a hivatal valamennyi dolgozóját.
A közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény meghatározza köztisztviselőkre vonatkozó hivatás
etikai alapelveket. A hivatásetikai
alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait
a képviselő-testület állapítja meg.
A Zákányszéki Polgármesteri
Hivatal etikai kódexét a testület
meghatározta és jóváhagyta.
Az önkormányzati és intézményi
tevékenység jogszabályi előírásoknak való megfelelése végett belső
ellenőrzési rendszert kell működtetni. A 2019-2022. évekre vonatkozó
stratégiai belső ellenőrzési tervet, valamint a 2019. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet
a Képviselő-testület jóváhagyta.
A Képviselő-testület várható üléseinek időpontját és a tervezett
napirendeket a testület a 2019. évi
munkatervében határozta meg.
A Képviselő-testület jóváhagyta
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló új önkormányzati
rendeletét. A Kulturális törvény
alapján a települési önkormányzat kötelező feladata a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, valamint a nyilvános
könyvtári feladatok ellátása.
A települési önkormányzatnak helyi
rendeletben kell meghatároznia
az ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint feladatellátásának formáját, módját és
mértékét. Az önkormányzat a Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtár intézményén keresztül
látja el a törvényben meghatározott
feladatokat. A rendelet a törvényben
foglalt előírások, a helyi hagyományok és az intézményrendszer működtetésének eddigi tapasztalatai
alapján került összeállításra.
Módosításra került a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kap-

csolatos közszolgáltatások kötelező
igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet. Ebben a rendeletben
volt szabályozva a 70 év felettiek
részére biztosított hulladékkezelési díjkedvezmény igénybevétele, amely kedvezmény a rendeletben meghatározott formában
megszüntetésre került. Az egyedül
élők számára már korábban megnyílt a 60 l-es űrmértékű edényzet
használatának kedvező lehetősége.
Ezen kívül egyéni kérelem benyújtásával szociális alapon, települési
támogatás formájában történhet
segítségnyújtás.
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet szintén módosításra került. Az elmúlt időszakban kiépítésre került a belterületi
szennyvízcsatorna-rendszer. A hatályos jogszabályi előírások értelmében, ha a szennyvízcsatorna kiépítésre kerül, akkor az ingatlan
tulajdonosának (használójának) rá
kell kötnie. Ha ez mégsem történik
meg, a helyi rendeletben meghatározottak szerint talajterhelési díjat
kell fizetni. A rendelet 2017. második félévi bevezetésével egyidejűleg
mentességek és kedvezmények is
meghatározásra kerültek. Megállapításra került, hogy ezen mentességek és kedvezmények további
fenntartása indokolt. Így, aki 2019.
június 30-ig ráköt a szennyvízhálózatra, az mentesül az eddigi bevallási és fizetési kötelezettségek alól.
Minden érintett háztartás tájékoztatást fog kapni a lehetőségről és
a rákötés elmulasztásával kapcsolatos következményekről.
Jóváhagyásra került a hivatali
helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének
szabályairól, a többletszolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről,
valamint az anyakönyvvezető díjazásáról szóló önkormányzati rendelet. Az anyakönyvi eljárásról szóló
2010. évi I. törvény alapján a Képviselő-testület a házasság hivatali
helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat
állapíthat meg, a szolgáltatásért
a települési önkormányzat rendeletében meghatározott mértékű
díjat kell fizetni.

A Településképi törvény által minden önkormányzat részére előírt
kötelezettség a településképi arculati kézikönyv és az erre alapozott
településképi rendelet elkészítése. A településképi arculati kézikönyv korábban már elfogadásra
került. A településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet
az előírt véleményezési és egyeztetési eljárás lefolytatása után megtárgyalásra és jóváhagyásra került.
A zákányszéki fogorvosi rendelőben jelenleg helyettesítőként dolgozó Dr. Sátai Andrea fogszakorvos
megvásárolta a dr. Rózsavári Katalin
fogszakorvos tulajdonában lévő fogorvosi praxist. Erről szerződést kötöttek, amelynek életbelépéséhez
a Képviselő-testület hozzájárulása
is szükséges volt. A fogorvosi ellátás a továbbiakban is a megszokott rendben folytatódik.
Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság felmérte az állami tulajdonú
csatorna szakaszok közé ékelődött
önkormányzati tulajdonú és kezelésű csatorna szakaszokat. Az egységes vagyonkezelői viszonyok rendezése érdekében az Alsó-Tisza-vidéki
Vízügyi Igazgatóság szükségesnek
látja az ingatlanoknak a Magyar
Állam tulajdonába, illetve az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésébe kerülését. Az érintett önkormányzati tulajdonú és
kezelésű csatorna szakaszok átadásához a Képviselő-testület hozzájárult.
A Zákányszéki Otthonokért Egyesület 10 éven keresztül magas színvonalon látta el a Zákányszéki Kis
Újság kiadását és szerkesztését.
Az egyesület vezetője 2018 decemberében jelezte a Képviselő-testületnek, hogy a Kis Újság kiadásával
járó feladatokat a jövő évtől nem
kívánják ellátni. A testület intézkedett a helyi újság kiadásának folytatása érdekében, így 2019-től a mórahalmi székhelyű Egy-Másért
Ifjúsági és Közösségfejlesztő Egyesület látja el a kiadói és szerkesztői
feladatokat.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján.
• Gárgyán István
jegyző
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Meghívó
Zákányszék Község Önkormányzata
szeretettel meghívja
Önt és Kedves Családját
az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre
2019. március 14-én
16 órára a Kegyeleti Parkba.
Ünnepi műsort adnak
a Zákányszéki Manó-kert
Óvoda Pillangó csoportos óvodásai,
valamint
az általános iskola 6. osztályos tanulói.
Köszöntőt mond
Matuszka Antal
polgármester
Emlékezzünk közösen a szabadságharc hőseire.

Szerződéskötés

fűszerpaprikára
Tisztelt Termelő!
A térségben 35 éve vásárolok fel fűszerpaprikát.
2019. február 18-án megkezdem az idei évre
szóló nyers fűszerpaprika termékértékesítési
szerződésének kötését!
Fémzárolt vetőmagok, baktérium rezisztens fajták.

Azonnali fizetés!
Tervezett felvásárlási árak:
őstermelőknek:
165 Ft/kg + kompenzáció = 185 Ft/kg
áfásoknak:
165 Ft/kg + ÁFA = 210 Ft/kg
Ha a piaci helyzet úgy kívánja,
a felvásárlási árat megemeljük! Nincs minősítés!
A terméket nem kell csumázni!
Felvásárlás helye: Üllési Paprikatelep-szárító
Bővebb információ a 0630/262-0979-es telefonszámon!
Tisztelettel: Vasas Róbert • Organic Zsombó Kft.
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Kültéri fitness park, gyalogátkelőhely
és piaccsarnok is létesül idén a faluban
Folytatás az 1. oldalról!
A tél nem kedvezett a külterületi
utaknak sem. Kiemelten kezeljük
helyreállításukat, karbantartásukat,
bár a tavaszi mezőgazdasági munkák
szállítójárművei és erőgépei folyamatosan rontják a földutak járhatóságát.
A tavaszi munkálatok megkezdéséig még sok rendezvény vár a település valamennyi lakójára, hiszen
szinte minden korosztálynak van
bálja, legyen az óvodás, vagy nyug-

díjas. Én biztatok mindenkit, hogy
éljünk a kikapcsolódás lehetőségével, tiszteljük meg a szervezőket
azzal, hogy részt veszünk a rendezvényeken.
Bár az évből már eltelt egy hónap,
talán még most sem késő, hogy településünk minden lakosának sok sikert,
erőt és egészséget kívánjak a ránk következő év valamennyi napjára.
• Matuszka Antal
polgármester

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken
2019. tavaszán
I.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050
és (+36-30-606-2371 (dr. Mester
Lajos, elérhető munkanapokon
8:00-16:00). Rendelés: bejelentkezett– és területi ellátás alá tartozó
betegeknek munkanapokon 8:00–
12:00 és páratlan heteken: március
1-én, március 14-én, március 25-től
március 29-ig, április 8-tól április
12-ig, április 23-tól április 26-ig,
május 6-tól május 10-ig és május
20-tól május 24-ig délután 15:00–
16:00-ig is! Március 14-én valamint április 23-tól április 26-ig
helyettesít is. Március 11-től
március 13-ig pedig szabadságon
van!
II.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, József A. u. 38. Tel.:290509 és ) +36-30-606-2354 és +3670-628-7060 mobilon (dr. Sebestyén
Balázs, elérhető munkanapokon
8:00–16:00). Rendelés: bejelentke-

zett– és területi ellátás alá tartozó
betegeknek munkanapokon 8–12 h
és páros heteken: március 4-től
március 13-ig, március 18-tól március 22-ig, április 1-tól április 5-ig,
április 15-től április 18-ig, május
2-tól május 3-ig és május 13-tól
május 17-ig,valamint május 27-től
május 31-ig du. 15–16h- ig is. Március 14-én és április 23-április
26-ig szabadságon van! Március
11-től március 13-ig pedig helyettesít is!
Sürgősségi orvosi ügyelet : Munkanapokon 16:00–másnap 8:00-ig,
valamint szabad–, vasár– és ünnepnapokon, valamint július 01-én
Semmelweis napon – mely
az egészségügyben munkaszüneti
nap – 8:00–másnap 8:00-ig a Kölcsey utca 2 sz. alatt a Mentőállomás
épületében.
Segélyhívás: 104 és/vagy 112
– ingyenes!

Dr. MARÓTI EDIT
ügyvéd Zákányszéken!

Félfogadás:
minden csütörtökön: 8:30–10:30-ig
Cím:
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
Elérhetőség:
Dr. Maróti Edit ügyvéd:
20/9268-943
Dr. Pálfi Edit ügyvédjelölt:
30/3243-493
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A Himnusz születésnapja vagy valami más?
A Magyar Kultúra Napját 1989 óta
ünnepeljük meg január 22-én, annak
emlékére, hogy Kölcsey Ferenc
1823-ban ezen a napon tisztázta le
Csekén a Himnusz kéziratát.
Kapcsolódva az országos rendezvénysorozathoz, itt Zákányszéken
már hetedik alkalommal szervezünk
programot a kultúra napjára. Az országos ünnepségsorozat ráirányítja

a figyelmet a kultúrára, a kulturális
intézményekben folyó sokrétű tartalmi munkára. A lehetőségeket kihasználva egy ilyen kis településen
mint Zákányszék, igyekszünk tartalmas programokat szervezni az itt élők
számára. A Zákányszéki Művelődési
Házban 2019. január 25-én Császár
Angela Jászai Mari díjas színésznő
előadóestje méltó keretet adott a kul-

túra napi ünneplésnek. Versek, idézetek, történetek és még egy kis vidámság is része volt műsorának.
Köszönjük neki a tartalmas estét!Kultúra napi rendezvényeink kísérő
programja minden évben egy-egy
kiállítás. „Zákányszék régen és ma!”

– címmel fotókiállítás a településről,
valamint régi papírpénz és érme
kiállítás nyílt az intézmény előterében, mely megtekinthető 2019. február 22-ig.
• Zombori Istvánné
intézményvezető

A Művelődési Ház csoportfoglalkozásai
A Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtárban 2019-ben is tovább
folytatódnak a felnőtt csoportok
foglalkozásai az EFOP-3.7.3-162017-00203 kódszámú, „Az
egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés biztosítása Ruzsa,
Öttömös és Zákányszék településeken” c. pályázat keretében:
– Ének- és zeneművészeti csoport: a Zákányszéki Parasztkórus
minden héten kedden 18 órától

tartja próbáit Pálnik András művészeti vezető irányításával.
– Hagyományőrző tánccsoport:
a néptáncot Kispéter Éva és Beták
Barnabás oktatja minden kedden
19.30 – 21.30 óráig. A csoport
tagjai az elmúlt évben megkezdett koreográfiák továbbfejlesztésén, valamint az idei év decemberére tervezett néptáncgálára
készülnek.
– Kreatív kézműves foglalkozás:
következő foglalkozás 2019. feb-

ruár 23-án 9-11 óráig lesz, ahol
az érdeklődők Czékus Kitti segítségével a nemezelés technikájával
ismerkedhetnek meg.
– Kreatív hobbivarró szakkör:
Vásárhelyi Mihályné mórahalmi
varrónő szakmai irányításával
a szabás-varrás fortélyaival ismerkednek a hobbivarrók. A következő foglalkozás 2019. február
27-én 17 órától lesz a művelődési házban.
– A Gazdakör összejöveteleire havonta egy alkalommal várja az érdeklődőket Négyökrűné Juhász
Mária növényorvos, ahol lehetőség van a mezőgazdasági termelés
aktuális kérdéseinek megvitatására, termesztési ismeretek elsajátítására és tapasztalatok, jó
gyakorlatok megosztására.
– Női kör: A Zákányszéki Nőegylet
Ördögh Dezsőné vezetésével havonta egy alkalommal tartja ös�szejöveteleit. A februári téma
a farsangi est megszervezése,
melyre 2019. február 23-án kerül sor. A tagok lelkesen készülnek a fellépésre: táncos koreog-

ráfiával és színdarab előadásával
színesítik a rendezvényt.
– A Főzőklub első foglalkozása
2019. március 28-án indul havi
rendszerességgel a művelődési
házban, Szűcs Julianna klubvezető irányításával. Várjuk azon
érdeklődők jelentkezését, akik
a főzés világában jártasak, de szeretnének megismerkedni az egészséges alapanyagokkal, új ízekkel.
A klubban lehetőség lesz főzésre,
kóstolása, receptek cseréjére. Várjuk a kezdő háziasszonyokat is!
Az alapanyagokat biztosítjuk!
A csoportokhoz továbbra is lehet
csatlakozni. Érdeklődni a művelődési házban Zombori Istvánnénál,
a teleházban Veszelka Zotánnénál
lehet.
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Értékközpontú közösségi élet az óvodában
Szeptemberben nevelőtestületünk elfogadta a módosított Helyi Pedagógiai Programunkat, melynek egyik
kitűzött célja az érzelmi, az erkölcsi és
az értékorientált közösségi nevelés.
Abból indulunk ki, hogy óvodáskorú gyermek egyik jellemző sajátossága, magatartásának érzelmi
vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy
a gyermekeket az óvodában érzelmi
biztonság, állandó értékrend, derűs,
kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkör vegye körül. Mindezért szükséges, hogy a gyermekeket már az
óvodába lépéskor kedvező érzelmi
hatások érjék. Célunk, hogy egyszerre segítsük az erkölcsi, szociális
érzékenységük fejlődését, éntudatuk alakulását, és engedjünk teret
önkifejező törekvéseiknek. Neveljük
a gyermekeket annak elfogadására,
megértésére, hogy az emberek különböznek egymástól. A szocializáció szempontjából meghatározó a
közös élményeken alapuló tevékeny-

ségek gyakorlása, a gyermek erkölcsi
tulajdonságainak (mint például: az
együttérzés, a segítőkészség, az önzetlenség, a figyelmesség) és akaratának (ezen belül: önállóságának,
önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának),
szokás- és normarendszerének megalapozása. Építünk a gyermekek
nyitottságára és segítjük őket, hogy
megismerjék szűkebb és tágabb környezetüket, amely a nemzeti identitástudat, a keresztény kulturális
értékek, a hazaszeretet, a szülőföldhöz és családhoz való kötődés alapja, hogy rá tudjon csodálkozni a
természetben, az emberi környezetben megmutatkozó jóra és szépre,
mindazok megbecsülésére. Intézményünkben lehetőségük van a
gyermekeknek olyan tevékenységekhez történő ingyenes, fakultatív
hozzáféréshez, mint a kézműves
tevékenység, népi gyermekjátékok,
természeti és kulturális értékek, ha-

gyományok megismerése, ismerkedés a környezetvédelemmel.
Mind a négy csoportban elindítottuk a játékos ismerkedést az angol nyelvvel. Második éve fut az
Ezerarcú Tanya-ovi program, mely
a nagycsoportosokat invitálja közös
programra. Utolsó túránkon téli
programon vehettek részt: Ezerarcú
szafari, csipkebogyó szüret, kerti
munka: bio-trágya (fahamu) szórá-

sa. A “munka után édes a pihenés”
mottóra, a meleg kemencénél, a
dunnás ágyakba belefeküdve, a szalmazsákon helyet foglalva hallgatták
meg Holle anyó meséjét, majd sárgabarack-szeder- és csipkelekváros
kenyérrel, valamint kemencében
sült tökkel múlattuk éhségünket.
Ezek a tapasztalások, tevékenységek személyiségformáló élmények.
• Liebhaber Gáborné

Családbarát bölcsőde

Minden gyermek egyszeri és megismételhetetlen

Egycsoportos bölcsődénk, az óvoda
épületében van kialakítva. A közös
intézményben a bölcsőde szakmailag önálló egységként működik.

A bölcsőde férőhelyszáma 12. Három kisgyermeknevelő és egy bölcsődei dajka gondozza, neveli a gyermekeket nagy odafigyeléssel.

Családbarát bölcsődeként működünk, ahol az ellátás összhangban
van a gyermekek szükségleteivel, és
megfelel a szülők igényeinek.
Célkitűzésünk:
– Törekszünk a családokkal aktívan együttműködni, őket támogatva részt venni a gyermekek személyiségének formálásában.
– A kellemes bölcsődei légkör,
a szakképzett kisgyermeknevelők,
a gyermekcentrikus bánásmód fokozhatják a szolgáltatásunk iránti
bizalmat a családok részéről.
– Olyan környezetet igyekszünk
biztosítani a gyerekek számára,
amelyben önálló tevékenységekkel
lehetőségük adódik az őket körülvevő világ megismerésére és egyben
képességeik fejlesztésére.
– Megtanítjuk a gyermekeket egymás tiszteletére, arra hogy, alkalmazkodjanak, megismerjék egymás
értékeit.
– Szeressék a szép meséket, verseket, mondókákat, dalokat, zenéket.
A tudás forrása a gyermek tevékenysége során szerzett tapasztalat.

A gyermeket olyan környezet veszi
körül, amely biztosítja a gyermek
örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését, szabadon választott
játékos tevékenység által.
Szakmai alapelvünk: a nevelés-gondozás egysége, az egyéni
bánásmód, az önállósodás elősegítése, a pozitív megerősítés, a személyi állandóság, a napirend és
a fokozatosság elvének biztosítása.
Célunk, egy szeretetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmekben gazdag bölcsődei élet megszervezése,
ahol a szakszerű nevelés-gondozás,
családias, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyerekek fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket.
Szakmai irányelvünket arra próbáljuk építeni, amely azt a szemléletet hirdeti, miszerint minden
gyermek egyszeri és megismételhetetlen csoda.
• Dicsőné Péter Judit
bölcsődei szakmai vezető,
kisgyermeknevelő
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Iskolai hírek
Nemrégiben készítettük el 2018 mérlegét, és máris a következő év februárjában járunk! Az első félév lezárult, minden diák
megkapta a bizonyítványt, és belátása szerint fogott hozzá
a második félévi munkához.
A nyolcadikosok megírták a központi felvételit, megtudták az elért pontokat és jelentkeztek a középiskolákba. A felvételről április végégig
értesülnek majd. Többségüknek már
csak az iskolai tanulásra és az év végi
vizsgákra kell koncentrálniuk, vannak azonban néhányan, akikre a szóbeli felvételiken – hamarosan – további megmérettetések várnak.
Eközben minden osztályban zajlik
az élet…
Tanulás Könnyítő
Program a bátrabb és sikeresebb gyerekekért
A Vadvirág Alapítvány 2008-ban
pedagógiai innovációs munkába
kezdett Kárpáti Anikó szakmai vezető irányításával, ebből fejlődött
ki ez a módszer (www.vadviragalapitvany.hu).
A TKP módszer alkalmazásával
a gyerekek megismerik önmagukat,
értékeiket, erősségeiket, azért bátrabbak, magabiztosabbak és egyre
sikeresebbek lesznek. A TKP-foglalkozásokon a tanulók biztatják, lel-

kesítik, motiválják egymást a jobb
teljesítményre, és közben megtapasztalják, milyen jó csapatban dolgozni. Így könnyű és élvezetes a tanulás!
Boldogságkutatók kimutatták,
hogy a boldogság nélkülözhetetlen
kelléke a kihívás. TKP „órákon”
a gyerekek számos olyan felvetéssel
találkoznak, ahol mindezt felfedezhetik, ezért számukra a probléma
nem probléma lesz, hanem megoldásra váró feladat, mely egyben
örömforrásukat is jelenti. Ezáltal
rendkívül fontos képességük fejlődik: nem a nehézséget, hanem a kihívást fogják látni.
A Zákányszéki Általános Iskolában így történik ennek a pedagógiai munkának az adaptálása első
és második osztályban: TKP foglalkozás vidám pillanatai közé szőjük
be a 36 nem tanítási óra tananyagát.
A foglalkozás kezdetét a zenével történő ráhangolódás jelzi a tanulóknak. Ezután különböző feladathelyzetben, különböző állomásokon
találnak a gyermekek megoldandó

feladványt, amelyet egyéni ütemben, önállóan vagy éppen társak
segítségével oldhatnak meg. Egy
órán kétszer-háromszor is teljesíthetik ugyanazt, hiszen körbe mennek az állomásokon. A jól végzett
munka sikere motiváló tényező számukra. A pedagógus a háttérből
figyel, az esetleges elakadásnál segít.
A foglalkozást játékkal zárjuk le,
amelyet mindig a gyerekek értékelése követ.
Mottónk: A boldog gyerekekből
lesznek a sikeres felnőttek.
• Gál Angéla és
Makráné Vass Éva
„Kék tér”
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya
évek óta kiemelt figyelmet fordít
a térségben élő fiatalok biztonságának megteremtésére.
A gyermekek hiszékenységük, bizalmuk, óvatlanságuk vagy csekély
testi erejük miatt kiváló célpontjai
lehetnek egy-egy bűncselekménynek. A kortárs csoport nyomására
pedig hajlamosak lehetnek olyan
cselekmények – gyakran csoportos
– elkövetésére, amelynek következményeivel nincsenek tisztában, és
ez az információhiány az elkövetővé
válásuk kiemelkedő kockázatát jelenti.
A „Kék tér” a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság „Lépésről
lépésre a biztonságért” komplex
prevenciós programjának egyik legfontosabb eleme. A projekt komplex módon támogatja az alsó tagozat harmadik-negyedik osztályában
tanító pedagógusokat olyan alapvető bűn-, és baleset-megelőzési
ismeretek, módszerek átadásában,
amelyekkel az életkori sajátosságoknak megfelelően, játékos és
szórakoztató módon lehet felkészíteni a gyerekeket az áldozattá, elkövetővé válás elkerüléseinek lehetőségeire.
Iskolánk is csatlakozott a programhoz, mert a gyermekek biztonságát kiemelt fontosságúnak tartjuk.
A 2018/19-es tanévben a harmadik osztályosok vesznek részt
a foglalkozásokon. A projekt nyitányaként október 17-én Elek
Gábor rendőr alezredes átadta
a Kék tér elnevezésű prevenciós

oktatói csomagot iskolánk intézményvezetőjének, Sas Györgynének. Ezt követően bevezető órát
tartott a 2–3. osztályosok számára.
Óráján a gyerekek megismerkedtek
a gyalogos közlekedés alapvető szabályaival.
• Harsányiné
Szöllősi Edit
Nagyszerű előadással
zárult a hetedikesek
színházbérlet sorozata
Január 25-én Dés László Valahol
Európában című musicaljét tekintették meg az iskola hetedik osztályosai. A történet tragikus valósága,
a felnőtt és a gyermekszereplők
csodálatos játéka, az ismert slágerek
elbűvölték a nézőket. A hosszúra
nyúlt előadást a közönség vastapssal
jutalmazta. Az épület előtt a gyerekek egyként fogalmazták meg az ismert színházi szlogent:
Jövőre veletek ugyanitt!
• Takács Julianna
A diákok tollából
„2019. január 25-én a Szegedi
Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium humán műveltségi versenyén vettem részt, melynek
már a címe is érdekes volt: „Föltámadott a tenger” – a XIX. századi Magyarország. Az 1. forduló levelezős volt (online 40
kérdés), annak kitöltésével kerültem be a 2. fordulóba, amit
a gimnáziumban tartottak meg.
18 magyarországi és határon
túli versenyző közül másodikként jutottam tovább a 3. fordulóba. Itt már csak hatan maradtunk, és Széchenyi életéről
kellett egy prezentációt készítenünk. A tanárok döntése szerint a 2. helyezést érdemeltem.
Nagyon örülök az eredménynek,
és köszönöm szépen a segítséget Takács Julianna és Januj Jánosné tanár néniknek.
• Németh Anna 8. o.
Január 28-án rendezte meg a Szegedi Radnóti Miklós Gimnázium
a Szécsi Szilveszter Tehetségkutató Biológiaversenyt, melyen
a 42 versenyző közül Meleg Noémi
a 12., Makra Lili a 19. helyet szerezte meg. Tanáruk Vezsenyiné Csaba
Gabriella.
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Kedves Olvasó!
2019 februárjától új szerkesztőség látja el a Zákányszéki Kis Újság kiadásának feladatait. A jól megszokott rovatok, az információk széles köre és
a terjedelem megmaradt, azonban a lap
„új ruhát kapott” az új szerkesztők
mellé. A Kis Újság oldalain a tájékoztatás mellett a helytörténet, a közösségek hangja, az értékek még nagyobb
hangsúlyt kapnak, valamint lehetőség
szerint minél több fotóval (szó szerint
is) színesebbé válhat szeretett helyi
újságuk. Mindehhez a szerkesztők várNépi játék,
néptánc, néptáncgála
Az iskolában 2015 őszétől a gyerekek a népi játék szakkör keretein
belül ismerkedhetnek meg az énekes
gyermekjátékokkal, népi hagyományokkal és a néptánc alapjaival.
A délutáni szakkörnek két csoportja van. A kisebbik csoport 1–2. osztályos tanulókból áll, a nagyobbikat
3–6. osztályos gyermekek alkotják.
Az idei tanévtől ők már Margaréta
Tánccsoportként működnek. 2018.
december 8-án rendezték meg a Zabosfa Táncegyüttes 30 éves jubileumi gálaműsorát, amire a Margaréták
is felkérést kaptak. Az est lehetőséget adott arra, hogy számos ismert
táncegyüttes mellett bemutathassák
újonnan tanult koreográfiájukat.
Sőt, először tapasztalhatták meg,
milyen felemelő érzés az, amikor élő
zenekar húzza a talpalávalót.
„Nagyon örültünk, hogy felléphettünk és nagy lelkesedéssel készültünk.
Élményekkel telve tértünk haza.”
– Szalai Fanni, a csoport tagja.
A Margaréta Tánccsoport tagjai:
Dékány Marcell, Kovács-Tanács Martina,
Szögi Dóra, Csúcs Hanna, Bóka Luca,
Papp Emma, Sutus Orsolya, Csúcs Anikó,
Fodor Bence, Szalai Fanni, Szögi Nikolett,
Jankó Mirella, Fődi Norbert, Ujvári Anna
• Szabó Anikó Márta
csoportvezető

Curie Matematika
Emlékverseny
Február 2-án rendezték meg Szegeden a Gedói Általános Iskolában
a Curie Matematika Emlékverseny megyei fordulóját. A levelező
fordulók után iskolánkból 9 tanuló
vehetett rész a megmérettetésen,
ahol szép eredmények születtek.
Császár Dominik (4.o.) harmadik helyezést ért el, Császár Patrik (5.o.)
második, Meleg Noémi (8.o.) harmadik helyezett lett.
Az országos összesítés után derül
majd ki, hogy pontszámaik alapján
részt vehetnek-e az országos döntőben. Bízunk a folyatásban! Tanáraik: Király Andrea, Ábrahámné Illés
Anna, Gieth Zoltán.

Dani Ferencnek és Ábrahám Hajnalkának Dénes (2019.01.23.)
nevű gyermeke született.

RENDEZVÉNYNAPTÁR
Rendezvény
időpontja

Megnevezése

Helyszíne

Szervezője

2019. 02.22.
14–20 óra

Iskolai
farsangi bál

Zákányszéki
Művelődési Ház és
Könyvtár

Zákányszéki Általános
Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

2019 02.23
18 óra

Farsangi Est

Zákányszéki
Művelődési Ház és
Könyvtár

Zákányszéki
Nőegylet

Amire készülünk:
• Február 22. Iskolai farsang,
• m árcius 14. Megemlékezés
az 1848-as forradalom és szabadságharcról, 6.o.,
• március 18–22. Fenntarthatósági témahét,
• március 22. A Víz világnapja,
• március 25–29. Nyílt hét – Iskolacsalogató.
Összeállította:
• Ábrahám Enikő

Családi események
Szűcs Sándornak és Uhercsák Edinának Léna (2018.12.01.)

ják a lakossági ötleteket, észrevételeket, hiszen a lap az Olvasóknak, az Olvasókért készül minden hónapban
közös munka eredményeként.
Az önkormányzat belénk vetett
bizalmát szeretnénk meghálálni, és
bízunk benne, hogy a lakosság továbbra is örömét leli majd a Kis
Újság olvasásában.
• Veszelka Krisztina
Duka Félix
szerkesztők
zakanyszekikisujsag@gmail.com

Gratulálunk, és jó
egészséget kívánunk.

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja
Főszerkesztő: Veszelka Krisztina
Szerkesztőség, kiadó:
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Morzsák az V. Zákányszéki
Jótékonysági Katolikus Bálról
Valóban csak morzsák maradtak
január 19-én, az immár V. jubileumi
bálunkról... Nemcsak a finom vacsora morzsái, hanem mindannak az élménynek emlékei, melyek az egész
rendezvényünket széppé tették.
Ezen az estén 580-an vettünk részt
egy nagyon jó hangulatú mulatozáson. Szép hagyomány ez települé-

sünkön. Visszaemlékszem az első
bál készületeire, fogadtatására: "Mit
csinálnak ott, egy katolikus bálban?"- kérdezték többen. Ugyanazt,
mint a többiben. Együtt vannak,
találkoznak, jól érzik magukat. És
közben segítenek. Nagyon-nagyon
sokat. Azért, hogy egyházközségünk
fejlődjön, szépüljön. Az idei jubileu-

mot egy másik szép ünnep is felejthetetlenné tette: Cseh Zoltán atyát
köszöntöttük 80. születésnapja alkalmából. A köszöntés után kitörő
vastaps magáért beszélt. Emberségének, szeretetének és 27 évnyi itteni lelkipásztori szolgálatának szép
megkoronázása volt ez az elismerés.
Kívánjuk, hogy a jó Isten még na-

2019. február

gyon-nagyon sokáig megtartsa Őt
nekünk, értünk, köztünk!
A házszentelési időszak végén szeretném ezúton is megköszönni a település lakóinak akár a bálban, akár
a szentelések alkalmával kinyilvánított nagyvonalúságukat, mellyel
az idei célkitűzésünket: a templom- és
plébániakerítés cseréjét támogatták!
Isten áldja meg érte mindannyiukat!
Remélem, hogy rövidesen látványosan megszépül településünk legszebb,
legfontosabb épületének környéke.
• Dr. Janes Zoltán
plébános

Egészséghét
Zákányszéken!
Fergeteges hangulatban, telt házas
alakformáló tornával zárult
az Egészséghét első napja a sportcsarnokban. Gut Gabi motivációs
tréner és sportoktató megmozgat-

ta a zákányszékieket és a környező települések lelkes érdeklődőit
is. További ingyenes edzések minden hétfőn a művelődési házban
18:30-tól.

