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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 ener-
getikai projektet, mely során meg-
újult az iskola, a sportcsarnok és 
takarékosabbá vált az óvoda épü-
lete is. közel 230 millió forint kel-
lett ahhoz, hogy új ajtók-ablakok, 
új fűtésrendszer, korszerű világító-
testek és napelemes rendszer szol-
gálja az  intézmények takarékos 
működését. Csapadékvíz elvezető 
és szikkasztó rendszer, záportáro-
zó 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 fejlesztések-
kel kapcsolatban sokszor állt nehéz 
döntések előtt, de mindig „előre-
menekült”. Az év végén beigazolódott 
ennek a helyessége, többlettámoga-
táshoz jutott a település. 

Utolsó évébe lépett az  öt évvel 
ezelőtt bizalmat kapott testület. 
A végzett munkáról az önkormány-
zati választások előtt részletesen 
beszámolok, addig azonban még 
nagyon sok a teendő. Biztosan meg-
valósul a már említett fitness park 
és felépül a régi vásártéren a piac-
csarnok. Ezek pályázati források. 
Februárban megalkotjuk az önkor-
mányzat költségvetési rendeletét, 
fejlesztjük intézményeinket, és 
önerő bevonásával biztonságosabbá, 

szebbé tesszük településünket, kör-
nyezetünket. Megkaptuk az enge-
délyt a központban gyalogátkelőhely 
építésére, ehhez kapcsolódóan jár-
dát újítunk fel a főutcán és az óvoda 

előtt. A COOP üzlet előtti terület is 
meg fog szépülni, erre tett ígéretet 
az üzletlánc vezetője.

Folytatás a 3. oldalon!

Múltbéli kincsek méltó helyen

Megújult a szenthároMság  
PlébániateMPloM seKrestyéje

2018 végére elkészült a Zákányszéki 
szentháromság Templom sekrestyéi-
nek kibővítése, mely úgy tűnik, máris 
beváltotta a hozzá fűzött reményeket. 
Az 1925-ben épült templomhoz eddig 
jelentős mértékben nem nyúltak hoz-
zá, 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 tárgyak-
kal, mint egy körülbelül 300 éves, latin 
nyelvű misekönyv, vagy a Lengyel jo-
zefától származó gravírozott kehely, 
miseruhák és hímzett zászlók. A ki-
állítás előre egyeztetett időpontban 
bárki számára megtekinthető. A plé-
bánia következő terve a templomot 
körülvevő kerítés cseréje. Dr. janes 
Zoltán plébános elképzelése szerint 
sokkal nyitottabbá és szebbé válik 
majd a megújulás után a falu központ-
jában 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 fo-
gadott el. A napirendek között szerepelt a zákányszéki Pol-
gármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló 
megtárgyalása, a fogorvosi feladat-ellátási előszerződés meg-
kötése, egyes külterületi csatornák tulajdonjogának átadása 
a Magyar állam részére. A képviselő-testület rendeletet alko-
tott a helyi közművelődési feladatok ellátásáról, a házasságkö-
tés engedélyezésének szabályairól, a településkép védelméről.

A Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvény alapján 
a jegyző évente beszámol a kép-
viselő-testületnek a Polgármes-
teri 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 ellátás-
ban vagy a  hulladékgyűjtési köz-
szolgáltatási feladtok ellátásában is 
országos szintű átalakítások történ-
tek. A járási hivatalok létrejöttével 
a hatósági feladatellátásban is meg-
növekedett az állam szerepe. Ezen 
feladatok átszervezésében és jelen-
legi ellátásában a polgármesteri hi-
vatalnak segítséget kellett és kell 
nyújtania, hogy a lakosságot közben 
minél kevesebb hátrány érje.

A fenti változások ellenére a hi-
vatal munkája nem csökkent, mivel 
a nagy rendszerek átalakítása elein-
te mindig jelentős többletmunkával 
jár, ezen kívül mindig jelentkeznek 
újabb feladatok is. jelentős kihívás 
az  informatika robbanásszerű fej-
lődése, ami az AsP szakrendszerek 
bevezetésével, valamint az elektro-
nikus ügyintézés lehetőségével szin-
tén sok-sok terhet ró a munkatár-
sakra. Az önkormányzat 2018-ban 
több százmillió forint pályázati tá-
mogatást nyert beruházásokra, 
amelyeknek a megvalósítása szintén 
komoly próbatétel a hivatali appa-
rátus számára. A hivatali munkához 
adott támogatásért köszönet illeti 

a képviselő-testületet, a Polgármes-
tert, az intézményeket, illetve a hi-
vatal valamennyi dolgozóját.

A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény meghatározza köz-
tisztviselőkre vonatkozó hivatás 
etikai alapelveket. A  hivatásetikai 
alapelvek részletes tartalmát, vala-
mint 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 előírások-
nak való megfelelése végett belső 
ellenőrzési rendszert kell működtet-
ni. A 2019-2022. évekre vonatkozó 
stratégiai belső ellenőrzési ter-
vet, valamint a 2019. évre vonatko-
zó éves belső ellenőrzési tervet 
a képviselő-testület jóváhagyta.

A képviselő-testület várható ülé-
seinek időpontját és a  tervezett 
napirendeket a testület a 2019. évi 
munkatervében határozta meg.

A képviselő-testület jóváhagyta 
a helyi közművelődési feladatok el-
látásáról szóló új önkormányzati 
rendeletét. A  kulturális törvény 
alapján a települési önkormány-
zat kötelező feladata a  helyi 
közművelődési tevékenység tá-
mogatása, valamint a nyilvános 
könyvtári feladatok ellátása. 
A települési önkormányzatnak helyi 
rendeletben kell meghatároznia 
az  ellátandó közművelődési alap-
szolgáltatások körét, valamint fel-
adatellátásának formáját, módját és 
mértékét. Az önkormányzat a Zá-
kányszéki Művelődési Ház és 
könyvtár intézményén keresztül 
látja el a törvényben meghatározott 
feladatokat. A rendelet a törvényben 
foglalt előírások, a helyi hagyomá-
nyok és az intézményrendszer mű-
ködtetésének eddigi tapasztalatai 
alapján került összeállításra.

Módosításra került a  települési 
szilárd és folyékony hulladékkal kap-

csolatos közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló önkormány-
zati rendelet. Ebben a rendeletben 
volt szabályozva a 70 év felettiek 
részére biztosított hulladékke-
zelési díjkedvezmény igénybe-
vétele, amely kedvezmény a rende-
letben meghatározott formában 
megszüntetésre került. Az egyedül 
élők számára már korábban meg-
nyílt a 60 l-es űrmértékű edényzet 
használatának kedvező lehetősége. 
Ezen kívül egyéni kérelem benyúj-
tásával szociális alapon, települési 
támogatás formájában történhet 
segítségnyújtás.

A talajterhelési díjról szóló ön-
kormányzati rendelet szintén mó-
dosításra került. Az elmúlt időszak-
ban kiépítésre került a  belterületi 
szennyvízcsatorna-rendszer. A ha-
tályos jogszabályi előírások értel-
mében, ha a szennyvízcsatorna ki-
építésre kerül, akkor az  ingatlan 
tulajdonosának (használójának) rá 
kell kötnie. Ha ez mégsem történik 
meg, a helyi rendeletben meghatá-
rozottak szerint talajterhelési díjat 
kell fizetni. A rendelet 2017. máso-
dik félévi bevezetésével egyidejűleg 
mentességek és kedvezmények is 
meghatározásra kerültek. Megálla-
pításra került, hogy ezen mentes-
ségek és kedvezmények további 
fenntartása indokolt. Így, aki 2019. 
június 30-ig ráköt a szennyvízháló-
zatra, az mentesül az eddigi beval-
lási és fizetési kötelezettségek alól. 
Minden érintett háztartás tájékoz-
tatást fog kapni a  lehetőségről és 
a rákötés elmulasztásával kapcsola-
tos következményekről.

jóváhagyásra került a  hivatali 
helyiségen kívüli, valamint a hiva-
tali munkaidőn kívül történő há-
zasságkötés engedélyezésének 
szabályairól, a többletszolgáltatá-
sért fizetendő díjak mértékéről, 
valamint az anyakönyvvezető díja-
zásáról szóló önkormányzati ren-
delet. Az anyakönyvi eljárásról szóló 
2010. évi i. törvény alapján a kép-
viselő-testület a házasság hivatali 
helyiségen kívüli megkötése, továb-
bá munkaidőn kívül történő házas-
ságkötés esetén a többletszolgálta-
tás ellentételezéseként díjat 
állapíthat meg, a  szolgáltatásért 
a  települési önkormányzat rende-
letében meghatározott mértékű 
díjat kell fizetni.

A Településképi törvény által min-
den önkormányzat részére előírt 
kötelezettség a településképi arcu-
lati kézikönyv és az erre alapozott 
településképi rendelet elkészíté-
se. A  településképi arculati kézi-
könyv korábban már elfogadásra 
került. A  településkép védelméről 
szóló önkormányzati rendelet 
az előírt véleményezési és egyezte-
tési eljárás lefolytatása után meg-
tárgyalásra és jóváhagyásra került.

A zákányszéki fogorvosi rendelő-
ben jelenleg helyettesítőként dolgo-
zó Dr. Sátai Andrea fogszakorvos 
megvásárolta a dr. Rózsavári Katalin 
fogszakorvos tulajdonában lévő fog-
orvosi praxist. Erről szerződést kö-
töttek, amelynek életbelépéséhez 
a képviselő-testület hozzájárulása 
is szükséges volt. A fogorvosi el-
látás a továbbiakban is a megszo-
kott rendben folytatódik.

Az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi igaz-
gatóság felmérte az állami tulajdonú 
csatorna szakaszok közé ékelődött 
önkormányzati tulajdonú és kezelé-
sű csatorna szakaszokat. Az egysé-
ges vagyonkezelői viszonyok rende-
zése érdekében az Alsó-Tisza-vidéki 
Vízügyi igazgatóság szükségesnek 
látja az  ingatlanoknak a  Magyar 
állam tulajdonába, illetve az Alsó-Ti-
sza-vidéki Vízügyi igazgatóság va-
gyonkezelésébe kerülését. Az érin-
tett önkormányzati tulajdonú és 
kezelésű csatorna szakaszok átadá-
sához a képviselő-testület hozzá-
járult.

A Zákányszéki Otthonokért Egye-
sület 10 éven keresztül magas szín-
vonalon látta el a zákányszéki kis 
Újság kiadását és szerkesztését. 
Az egyesület vezetője 2018 decem-
berében jelezte a képviselő-testü-
letnek, hogy a kis újság kiadásával 
járó feladatokat a  jövő évtől nem 
kívánják ellátni. A testület intézke-
dett a helyi újság kiadásának foly-
tatása érdekében, így 2019-től a mó-
rahalmi székhelyű Egy-Másért 
ifjúsági és közösségfejlesztő Egye-
sület látja el a kiadói és szerkesztői 
feladatokat.

A kihirdetett önkormányzati ren-
deletek megtekinthetőek a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján, va-
lamint az önkormányzat honlapján.

• GárGyán isTVán 
jegyző

A kEDVEZMényEZETT nEVE:  
Alapítvány a zákányszéki 

általános iskola Diákjaiért

ADósZáMA: 18455436-1-06

Köszönjük a támogatást!

kérjük, ADójuk 1%-ávAl  
táMoGAssák iskolánk 

AlAPítványát!
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orVosi ellátás rendje záKányszéKen  
2019. taVaszán

i.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákány-
szék, Dózsa gy. u. 70. Tel.: 590-050 
és  (+36-30-606-2371 (dr. Mester 
Lajos, elérhető munkanapokon 
8:00-16:00). Rendelés: bejelentke-
zett– 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 vala-
mint április 23-tól április 26-ig 
helyettesít is.  Március 11-től 
március 13-ig pedig szabadságon 
van!

ii.sz. Háziorvosi Rendelő –  Zá-
kányszék, józsef A. u. 38. Tel.:290-
509 és ) +36-30-606-2354 és +36-
70-628-7060 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 már-
cius 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. Már-
cius 14-én és április 23-április 
26-ig szabadságon van! Március 
11-től március 13-ig pedig he-
lyettesít is!  

sürgősségi orvosi ügyelet : Mun-
kanapokon 16:00–másnap 8:00-ig, 
valamint szabad–, vasár– és ünnep-
napokon, valamint július 01-én 
semmelweis napon –  mely 
az  egészségügyben munkaszüneti 
nap – 8:00–másnap 8:00-ig a köl-
csey utca 2 sz. alatt a Mentőállomás 
épületében.

segélyhívás: 104 és/vagy 112 
– ingyenes!

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 folyama-
tosan rontják a földutak járhatóságát.

A tavaszi munkálatok megkezdé-
séig még sok rendezvény vár a tele-
pülés valamennyi lakójára, hiszen 
szinte minden korosztálynak van 
bálja, legyen az óvodás, vagy nyug-

díjas. én biztatok mindenkit, hogy 
éljünk a kikapcsolódás lehetőségé-
vel, tiszteljük meg a  szervezőket 
azzal, hogy részt veszünk a rendez-
vényeken.

Bár az évből már eltelt egy hónap, 
talán még most sem késő, hogy tele-
pülésünk minden lakosának sok sikert, 
erőt és egészséget kívánjak a ránk kö-
vetkező év valamennyi napjára.

• MAtuszkA AnTAL
polgármester

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.

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

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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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 rendez-
vénysorozathoz, itt Zákányszéken 
már hetedik alkalommal szervezünk 
programot a kultúra napjára. Az or-
szágos ünnepségsorozat ráirányítja 

a figyelmet a kultúrára, a kulturális 
intézményekben folyó sokrétű tar-
talmi munkára. A lehetőségeket ki-
használva egy ilyen kis településen 
mint Zákányszék, igyekszünk tartal-
mas 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, idé-
zetek, történetek és még egy kis vi-
dámság 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 előteré-
ben, mely megtekinthető 2019. feb-
ruár 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-3.7.3-16-
2017-00203 kódszámú, „Az 
egész életen át tartó tanuláshoz 
hozzáférés biztosítása ruzsa, 
Öttömös és zákányszék telepü-
léseken” c. pályázat keretében: 
–  ének- és zeneművészeti cso-

port: a Zákányszéki Parasztkórus 
minden héten kedden 18 órától 

tartja próbáit Pálnik András mű-
vészeti 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 megkez-
dett koreográfiák továbbfejlesz-
tésén, valamint az idei év decem-
berére tervezett néptáncgálára 
készülnek. 

–  kreatív kézműves foglalkozás: 
következő foglalkozás 2019. feb-

ruár 23-án 9-11 óráig lesz, ahol 
az érdeklődők Czékus kitti segít-
ségével a nemezelés technikájával 
ismerkedhetnek meg.

–  kreatív hobbivarró szakkör: 
Vásárhelyi Mihályné mórahalmi 
varrónő szakmai irányításával 
a szabás-varrás fortélyaival ismer-
kednek a hobbivarrók. A követ-
kező foglalkozás 2019. február 
27-én 17 órától lesz a művelődé-
si házban.

–  A Gazdakör összejöveteleire ha-
vonta egy alkalommal várja az ér-
deklődőket négyökrűné juhász 
Mária növényorvos, ahol lehető-
ség van a mezőgazdasági termelés 
aktuális kérdéseinek megvitatá-
sára, termesztési ismeretek elsa-
játítására és tapasztalatok, jó 
gyakorlatok megosztására.

–  női kör: A Zákányszéki nőegylet 
Ördögh Dezsőné vezetésével ha-
vonta egy alkalommal tartja ösz-
szejöveteleit. A  februári téma 
a  farsangi est megszervezése, 
melyre 2019. február 23-án ke-
rül sor. A tagok lelkesen készül-
nek 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 klubve-
zető irányításával. Várjuk azon 
érdeklődők jelentkezését, akik 
a főzés világában jártasak, de sze-
retnének megismerkedni az egész-
séges alapanyagokkal, új ízekkel. 
A klubban lehetőség lesz főzésre, 
kóstolása, receptek cseréjére. Vár-
juk a kezdő háziasszonyokat is!  
Az alapanyagokat biztosítjuk!

A csoportokhoz továbbra is lehet 
csatlakozni. érdeklődni a művelő-
dési házban Zombori istvánnénál, 
a teleházban Veszelka Zotánnénál 
lehet. 
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értéKKözPontú Közösségi élet az ÓVodában
szeptemberben nevelőtestületünk el-
fogadta a módosított Helyi Pedagó-
giai Programunkat, melynek egyik 
kitűzött célja az érzelmi, az erkölcsi és 
az értékorientált közösségi nevelés.

Abból indulunk ki, hogy óvodás-
korú gyermek egyik jellemző sajá-
tossága, magatartásának érzelmi 
vezéreltsége. Elengedhetetlen, hogy 
a gyermekeket az óvodában érzelmi 
biztonság, állandó értékrend, derűs, 
kiegyensúlyozott, szeretetteljes lég-
kör vegye körül. Mindezért szüksé-
ges, hogy a gyermekeket már az 
óvodába lépéskor kedvező érzelmi 
hatások érjék. Célunk, hogy egy-
szerre segítsük az erkölcsi, szociális 
érzékenységük fejlődését, éntuda-
tuk alakulását, és engedjünk teret 
önkifejező törekvéseiknek. neveljük 
a gyermekeket annak elfogadására, 
megértésére, hogy az emberek kü-
lönböznek egymástól. A szocializá-
ció szempontjából meghatározó a 
közös élményeken alapuló tevékeny-

ségek gyakorlása, a gyermek erkölcsi 
tulajdonságainak (mint például: az 
együttérzés, a segítőkészség, az ön-
zetlenség, a figyelmesség) és akara-
tának (ezen belül: önállóságának, 
önfegyelmének, kitartásának, fel-
adattudatának, szabálytudatának), 
szokás- és normarendszerének meg-
alapozása. építünk a gyermekek 
nyitottságára és segítjük őket, hogy 
megismerjék szűkebb és tágabb kör-
nyezetüket, amely a nemzeti iden-
titástudat, a keresztény kulturális 
értékek, a hazaszeretet, a szülőföld-
höz és családhoz való kötődés alap-
ja, hogy rá tudjon csodálkozni a 
természetben, az emberi környezet-
ben megmutatkozó jóra és szépre, 
mindazok megbecsülésére. intéz-
ményünkben lehetőségük van a 
gyermekeknek olyan tevékenysé-
gekhez történő ingyenes, fakultatív 
hozzáféréshez, mint a kézműves 
tevékenység, népi gyermekjátékok, 
természeti és kulturális értékek, ha-

gyományok megismerése, ismerke-
dés a környezetvédelemmel.

Mind a négy csoportban elindí-
tottuk a játékos ismerkedést az an-
gol 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 szal-
mazsákon helyet foglalva hallgatták 
meg Holle anyó meséjét, majd sárga-
barack-szeder- és csipkelekváros 
kenyérrel, valamint kemencében 
sült tökkel múlattuk éhségünket.

Ezek a tapasztalások, tevékenysé-
gek személyiségformáló élmények.

• liEbHAbEr gáBORné

családbarát bölcsőde

Minden gyerMeK egyszeri és MegisMételhetetlen

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

A bölcsőde férőhelyszáma 12. Há-
rom kisgyermeknevelő és egy böl-
csődei dajka gondozza, neveli a gyer-
mekeket nagy odafigyeléssel.

Családbarát bölcsődeként műkö-
dünk, ahol az ellátás összhangban 
van a gyermekek szükségleteivel, és 
megfelel a szülők igényeinek.

Célkitűzésünk:
– Törekszünk a családokkal aktí-

van együttműködni, őket támogat-
va részt venni a gyermekek szemé-
lyiségének formálásában.

– A  kellemes bölcsődei légkör, 
a szakképzett kisgyermeknevelők, 
a gyermekcentrikus bánásmód fo-
kozhatják a  szolgáltatásunk iránti 
bizalmat a családok részéről.

– Olyan környezetet igyekszünk 
biztosítani a  gyerekek számára, 
amelyben önálló tevékenységekkel 
lehetőségük adódik az őket körül-
vevő világ megismerésére és egyben 
képességeik fejlesztésére.

– Megtanítjuk a gyermekeket egy-
más tiszteletére, arra hogy, alkal-
mazkodjanak, megismerjék egymás 
értékeit.

– szeressék a szép meséket, ver-
seket, mondókákat, dalokat, zenéket.

A tudás forrása a gyermek tevé-
kenysége során szerzett tapasztalat. 

A gyermeket olyan környezet veszi 
körül, amely biztosítja a  gyermek 
örömteli játékát, fejlesztését, isme-
retszerzését, szabadon választott 
játékos tevékenység által.

szakmai alapelvünk: a  neve-
lés-gondozás egysége, az  egyéni 
bánásmód, az önállósodás elősegí-
tése, a  pozitív megerősítés, a  sze-
mélyi állandóság, a  napirend és 
a fokozatosság elvének biztosítása.

Célunk, egy szeretetteljes, biz-
tonságot nyújtó, érzelmekben gaz-
dag bölcsődei élet megszervezése, 
ahol a szakszerű nevelés-gondozás, 
családias, nyugodt légkörben zaj-
lik, biztosítva a gyerekek fejlődé-
séhez szükséges változatos felté-
teleket.

szakmai irányelvünket arra pró-
báljuk építeni, amely azt a szemlé-
letet hirdeti, miszerint minden 
gyermek egyszeri és megismételhe-
tetlen csoda.

• Dicsőné PéTER jUDiT
bölcsődei szakmai vezető, 

 kisgyermeknevelő
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isKolai híreK
nemrégiben készítettük el 2018 mérlegét, és máris a követke-
ző 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 közpon-
ti felvételit, megtudták az elért pon-
tokat és jelentkeztek a középisko-
lákba. A  felvételről április végégig 
értesülnek majd. Többségüknek már 
csak az iskolai tanulásra és az év végi 
vizsgákra kell koncentrálniuk, van-
nak azonban néhányan, akikre a szó-
beli felvételiken – hamarosan – to-
vábbi megmérettetések várnak. 
Eközben minden osztályban zajlik 
az élet…

tanulás könnyítő  
Program a bátrabb és sikere-

sebb gyerekekért
A Vadvirág Alapítvány 2008-ban 
pedagógiai innovációs munkába 
kezdett kárpáti Anikó szakmai ve-
zető irányításával, ebből fejlődött 
ki ez a módszer (www.vadviragala-
pitvany.hu).

A TkP módszer alkalmazásával 
a gyerekek megismerik önmagukat, 
értékeiket, erősségeiket, azért bát-
rabbak, magabiztosabbak és egyre 
sikeresebbek lesznek. A TkP-foglal-
kozásokon a tanulók biztatják, lel-

kesítik, motiválják egymást a jobb 
teljesítményre, és közben megta-
pasztalják, milyen jó csapatban dol-
gozni. Így könnyű és élvezetes a ta-
nulás!

Boldogságkutatók kimutatták, 
hogy a boldogság nélkülözhetetlen 
kelléke a  kihívás. TkP „órákon” 
a gyerekek számos olyan felvetéssel 
találkoznak, ahol mindezt felfedez-
hetik, ezért számukra a probléma 
nem probléma lesz, hanem megol-
dásra váró feladat, mely egyben 
örömforrásukat is jelenti. Ezáltal 
rendkívül fontos képességük fejlő-
dik: nem a nehézséget, hanem a ki-
hívást fogják látni.

A Zákányszéki általános iskolá-
ban így történik ennek a  pedagó-
giai munkának az  adaptálása első 
és második osztályban: TkP foglal-
kozás vidám pillanatai közé szőjük 
be a 36 nem tanítási óra tananyagát. 
A foglalkozás kezdetét a zenével tör-
ténő ráhangolódás jelzi a tanulók-
nak. Ezután különböző feladathely-
zetben, különböző állomásokon 
találnak a gyermekek megoldandó 

feladványt, amelyet egyéni ütem-
ben, önállóan vagy éppen társak 
segítségével oldhatnak meg. Egy 
órán kétszer-háromszor is teljesít-
hetik ugyanazt, hiszen körbe men-
nek az állomásokon. A  jól végzett 
munka sikere motiváló tényező szá-
mukra. A  pedagógus a  háttérből 
figyel, az esetleges elakadásnál segít. 
A  foglalkozást játékkal zárjuk le, 
amelyet mindig a gyerekek értéke-
lése követ.

Mottónk: A boldog gyerekekből 
lesznek a sikeres felnőttek.

• Gál AngéLA és 
MAkráné VAss éVA

„kék tér”
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Osztálya 
évek óta kiemelt figyelmet fordít 
a térségben élő fiatalok biztonságá-
nak megteremtésére. 

A gyermekek hiszékenységük, bi-
zalmuk, óvatlanságuk vagy csekély 
testi erejük miatt kiváló célpontjai 
lehetnek egy-egy bűncselekmény-
nek. A kortárs csoport nyomására 
pedig hajlamosak lehetnek olyan 
cselekmények – gyakran csoportos 
– elkövetésére, amelynek következ-
ményeivel nincsenek tisztában, és 
ez az információhiány az elkövetővé 
válásuk kiemelkedő kockázatát je-
lenti.

A „kék tér” a Csongrád Megyei 
Rendőr-főkapitányság „Lépésről 
lépésre a  biztonságért” komplex 
prevenciós programjának egyik leg-
fontosabb eleme. A projekt komp-
lex módon támogatja az alsó tago-
zat harmadik-negyedik osztályában 
tanító pedagógusokat olyan alap-
vető bűn-, és baleset-megelőzési 
ismeretek, módszerek átadásában, 
amelyekkel az  életkori sajátossá-
goknak megfelelően, játékos és 
szórakoztató módon lehet felkészí-
teni a gyerekeket az áldozattá, el-
követővé válás elkerüléseinek le-
hetőségeire.

iskolánk is csatlakozott a prog-
ramhoz, mert a gyermekek bizton-
ságát kiemelt fontosságúnak tart-
juk.

A 2018/19-es tanévben a  har-
madik osztályosok vesznek részt 
a foglalkozásokon. A projekt nyi-
tányaként október 17-én Elek 
gábor rendőr alezredes átadta 
a  kék tér elnevezésű prevenciós 

oktatói csomagot iskolánk intéz-
ményvezetőjének, Sas Györgyné-
nek. Ezt követően bevezető órát 
tartott a 2–3. osztályosok számára. 
óráján a gyerekek megismerkedtek 
a gyalogos közlekedés alapvető sza-
bályaival.

• HArsányiné  
sZÖLLősi EDiT

nagyszerű előadással  
zárult a hetedikesek  

színházbérlet sorozata
január 25-én Dés László Valahol 
Európában című musicaljét tekin-
tették meg az iskola hetedik osztá-
lyosai. 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 gyere-
kek egyként fogalmazták meg az is-
mert színházi szlogent:

Jövőre veletek ugyanitt!
• tAkács jULiAnnA

A diákok tollából
„2019. január 25-én a szegedi 
Radnóti Miklós kísérleti gim-
názium humán műveltségi ver-
senyén vettem részt, melynek 
már a címe is érdekes volt: „Föl-
támadott a tenger” – a XiX. szá-
zadi Magyarország.  Az 1. for-
duló levelezős volt (online 40 
kérdés), annak kitöltésével ke-
rültem be a 2. fordulóba, amit 
a gimnáziumban tartottak meg. 
18 magyarországi és határon 
túli versenyző közül második-
ként jutottam tovább a 3. for-
dulóba. itt már csak hatan ma-
radtunk, és széchenyi életéről 
kellett egy prezentációt készí-
tenünk. A tanárok döntése sze-
rint a 2. helyezést érdemeltem. 
nagyon örülök az eredménynek, 
és köszönöm szépen a segítsé-
get Takács Julianna és Januj já-
nosné tanár néniknek.

• néMEtH AnnA 8. o.

január 28-án rendezte meg a sze-
gedi Radnóti Miklós gimnázium 
a szécsi szilveszter tehetségku-
tató biológiaversenyt, melyen 
a 42 versenyző közül Meleg Noémi 
a 12., Makra Lili a 19. helyet szerez-
te meg. Tanáruk Vezsenyiné Csaba 
Gabriella.
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népi játék,  
néptánc, néptáncgála

Az iskolában 2015 őszétől a gyere-
kek a  népi játék szakkör keretein 
belül ismerkedhetnek meg az énekes 
gyermekjátékokkal, népi hagyomá-
nyokkal és a  néptánc alapjaival. 
A délutáni szakkörnek két csoport-
ja van. A kisebbik csoport 1–2. osz-
tályos tanulókból áll, a nagyobbikat 
3–6. osztályos gyermekek alkotják. 
Az idei tanévtől ők már Margaréta 
Tánccsoportként  működnek. 2018. 
december 8-án rendezték meg a Za-
bosfa Táncegyüttes 30 éves jubileu-
mi gálaműsorát, amire a Margaréták 
is felkérést kaptak. Az est lehetősé-
get 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 felléphet-
tünk 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 szege-
den a  gedói általános iskolában 
a curie Matematika Emlékver-
seny megyei fordulóját. A levelező 
fordulók után iskolánkból 9 tanuló 
vehetett rész a  megmérettetésen, 
ahol szép eredmények születtek. 
Császár Dominik (4.o.) harmadik he-
lyezést ért el, Császár Patrik (5.o.) 
második, Meleg Noémi (8.o.)  har-
madik helyezett lett. 

Az országos összesítés után derül 
majd ki, hogy pontszámaik alapján 
részt vehetnek-e az országos dön-
tőben. Bízunk a folyatásban! Taná-
raik: Király Andrea, Ábrahámné Illés 
Anna, Gieth Zoltán.

Amire készülünk:
•  Február 22. iskolai farsang,
•  március 14. Megemlékezés 

az 1848-as forradalom és szabad-
ságharcról, 6.o.,

•  március 18–22. Fenntarthatósá-
gi témahét,

•  március 22. A víz világnapja,
•  március 25–29. nyílt hét – iskola-

csalogató.

Összeállította: 
• ábrAHáM Enikő

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

rendezVénynaPtár

KedVes olVasÓ!

2019 februárjától új szerkesztőség lát-
ja el a Zákányszéki kis újság kiadásá-
nak feladatait. A jól megszokott rova-
tok, az  információk széles köre és 
a terjedelem megmaradt, azonban a lap 
„új ruhát kapott” az új szerkesztők 
mellé. A kis újság oldalain a tájékoz-
tatás mellett a helytörténet, a közös-
ségek hangja, az értékek még nagyobb 
hangsúlyt kapnak, valamint lehetőség 
szerint minél több fotóval (szó szerint 
is) színesebbé válhat szeretett helyi 
újságuk. Mindehhez a szerkesztők vár-

ják a lakossági ötleteket, észrevétele-
ket, hiszen a lap az Olvasóknak, az Ol-
vasókért készül minden hónapban 
közös munka eredményeként. 

Az önkormányzat belénk vetett 
bizalmát szeretnénk meghálálni, és 
bízunk benne, hogy a lakosság to-
vábbra is örömét leli majd a  kis 
újság olvasásában.

• vEszElkA kRisZTinA
DukA FéLiX

szerkesztők
zakanyszekikisujsag@gmail.com

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja

Főszerkesztő: vEszElkA kRisZTinA
Szerkesztőség, kiadó:  
Egy-Másért ifjúsági  

és közösségfejlesztő Egyesület  
6782 Mórahalom, Röszkei út 1.

Elnök: DukA FéLiX

Elérhetőség, hirdetésfeladás:  
zakanyszekikisujsag@gmail.com  

+36-62/281-219
Lapzárta: minden hónap 5. napja

Nyomda: zEMAnEk ALBERT E. V. 
issn: 2061-5485

családi eseMényeK 
szűcs sándornak és Uhercsák Edi-
nának léna (2018.12.01.)

Dani Ferencnek és ábrahám Haj-
nalkának Dénes (2019.01.23.)
nevű gyermeke született.

Gratulálunk, és jó  
egészséget kívánunk.
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egészséghét  
záKányszéKen! 
Fergeteges hangulatban, telt házas 
alakformáló tornával zárult 
az Egészséghét első napja a sport-
csarnokban. gut gabi motivációs 
tréner és sportoktató megmozgat-

ta a zákányszékieket és a környe-
ző települések lelkes érdeklődőit 
is. További ingyenes edzések min-
den hétfőn a művelődési házban 
18:30-tól.

MorzsáK az V. záKányszéKi  
jÓtéKonysági KatoliKus bálrÓl
Valóban csak morzsák maradtak 
január 19-én, az immár V. jubileumi 
bálunkról... nemcsak a finom vacso-
ra morzsái, hanem mindannak az él-
ménynek emlékei, melyek az egész 
rendezvényünket széppé tették. 
Ezen az estén 580-an vettünk részt 
egy nagyon jó hangulatú mulatozá-
son. szép hagyomány ez települé-

sünkön. Visszaemlékszem az  első 
bál készületeire, fogadtatására: "Mit 
csinálnak ott, egy katolikus bál-
ban?"- 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 felejt-
hetetlenné tette: Cseh Zoltán atyát 
köszöntöttük 80. születésnapja al-
kalmából. A köszöntés után kitörő 
vastaps magáért beszélt. Embersé-
gének, szeretetének és 27 évnyi it-
teni lelkipásztori szolgálatának szép 
megkoronázása volt ez az elismerés. 
kívánjuk, hogy a jó isten még na-

gyon-nagyon sokáig megtartsa őt 
nekünk, értünk, köztünk! 

A házszentelési időszak végén sze-
retném ezúton is megköszönni a te-
lepülés lakóinak akár a bálban, akár 
a szentelések alkalmával kinyilvání-
tott nagyvonalúságukat, mellyel 
az idei célkitűzésünket: a templom- és 
plébániakerítés cseréjét támogatták! 
isten áldja meg érte mindannyiukat!

Remélem, hogy rövidesen látványo-
san megszépül településünk legszebb, 
legfontosabb épületének környéke.

• Dr. jAnEs ZOLTán 
plébános


