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mÁRCius idusÁRA…
hazánk történelmének egyik legszebb, szívünkhöz talán legközelebb álló korszakának, az 1848-1849-es forradalomnak és
szabadságharcnak minden bizonnyal egyik legtöbbet idézett
mondatait a nemzeti dalban találjuk: „talpra magyar, hí a haza, itt az idő, most vagy soha!”.
A történelemben akkor lehet nagyot
alkotni, ha a vezetők és követőik
megértik, megérzik az idő szavát. Akkor és ott azt teszik, amit tenni kell,
amit tenni lehet, amit tenni érdemes.
Történelmünk e jeles időszakának
éppen ez az egyik legfontosabb tanulsága. Hiszen nekünk is fel kell
ismernünk az idő szavát, a jelen feladatait, a valódi, megoldásra váró
kérdéseket. És ez egyúttal felelősséget is jelent. Nem is kicsit. Ez minden nemzedéknek a maga felelőssége. Hiszen ha háborúzni akarunk,
akkor, amikor alkotni, dolgozni,
fejleszteni kellene, amikor pusztán
aktuálpolitikai célból kreált álellenségek elleni harcra hívnak minket
és mi nem a valódi és kézzelfogható
feladatainkra koncentráltunk, akkor
tévesen értelmezzük azt a világot,
amiben élünk.
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Összefogással győzzük le azokat
a gondokat, melyekkel nap, mint
nap szembesülünk.
Az összefogáshoz bizalomra van
szükség, amely nélkül az ország nem
működhet jól. Mindez igaz egy vidéki település lakóira is, hiszen telepü-

lésünk a mi kis országunk, földünk,
életterünk. Minden nap küzdünk,
teszünk azért, hogy szebbé, élhetőbbé tegyük településünket. Ahhoz,
hogy a múltban és a napjainkban
kitűzött célokat meg tudjuk valósítani, bíznunk kell egymásban. Ez
az egyetlen helyes út melyen járva
meg tudjuk valósítani a közösen
elképzelt terveinket. Egy közösség csak akkor emelkedik ki a többi
közül, ha a célhoz vezető úton összefog és segítséget nyújt egymásnak.
Az említettekre legyen példaértékű a márciusi ifjak és az 1848-49-es
szabadságharc hőseinek cselekede-

tei. Az akkori kor mindezt csodának
élte meg, hiszen szabadságuk eljövetelének hajnalát látták március
15-én. Legyünk hát büszkék azokra
a magyarokra, akik kinyilvánították
akaratukat 1848-ban, egy emberként álltak a szabadság elnyeréséért
az elnyomással szemben.
A hősök iránti tisztelet késztet
bennünket arra, hogy minden év
március közepén kokárda kitűzésével emlékezzünk, fejet hajtsunk azok
előtt, akik tudták, minek van meg
az ideje, mit „követel meg a haza”.
• Matuszka ANTAL
polgármester

Jótékonysági estek az óvodában és az iskolában

TÖbb miNT eGY millió FORiNT GYŰlT
Össze A zÁkÁNYszÉki GYeRekekNek
Februárban a község minden intézményében a bálaké, a farsan-

gi mulatságoké volt a főszerep.
Az oktató-nevelő intézményekben

a kikapcsolódáshoz és a szórakoztatáshoz hagyományos módon
jótékonyság is kapcsolódott. idén
az óvoda bálon és az iskolai alapítványi esten résztvevők adományai
meghaladták az egy millió forintot.
Február 9-én már a tizedik alapítványi estet rendezte meg a Zákányszéki általános iskola és
Alapfokú Művészeti iskola. A rendezvényt a diákok és a pedagógusok több hónapnyi felkészülése
előzte meg: minden osztály egyedi zenés-táncos produkcióval gazdagította a műsort. Az est során
lehetőség nyílt az iskola alapítvá-

nyának támogatására, melynek köszönhetően 529 000 Ft gyűlt össze.
A befolyt összeget az Alapítvány
a gyerekek oktatásának segítésére
fordítja majd.
A iii. jótékonysági Farsangi Óvoda Bál szintén a szülők és
a pedagógusok jó kapcsolatáról
és együttműködéséről árulkodik.
A február 16-ai bál előkészületeiben és lebonyolításában éppúgy
kivették részüket a szülők, mint
a Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
dolgozói és az oda járó gyerekek.
A produkciók között bölcsisektől
kezdve a legnagyobbakig, édesanyákon és édesapákon át az óvónőkig mindenki színpadra lépett.
A bál bevétele ezúttal közel 600 000
Ft, melyet az intézmény udvarának
szebbé tételére szeretnének fordítani.
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TÁJÉkOzTATó A kÉPViselő-TesTüleT ülÉsÉRől
a képviselő-testület 2019. február 14-én munkaterv szerinti
rendes ülést tartott. többek között elfogadásra került az önkormányzat 2019. évi költségvetése, több döntés született
az Óvoda és bölcsőde működésével kapcsolatosan, elfogadásra
került a zákányszéki Művelődési ház és könyvtár 2019. évi
közművelődési munkaterve, valamint zákányszéki sportcsarnok 2019. évi munkaterve.
A képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás
2019. évi vitelének szabályairól
szóló 1/2019 (ii.15.) önkormányzati rendeletében elfogadta az önkormányzat 2019. évi költségvetését.
A terjedelmes anyagból ebben
a tájékoztatóban csak rövid öszszefoglalót lehetséges közzétenni. A költségvetésben összesen
767.247.000 Ft bevételi előirányzat, illetve összesen 767.247.000
Ft kiadási előirányzat szerepel.
Az önkormányzati feladatellátásban
a tavalyi évhez képest változás nem
történt. Az önkormányzat továbbra
is fenntartja és működteti az alábbi
költségvetési szerveit, melyek biztosítják a kötelező feladatok ellátását
a településen:
1. Önkormányzat (általános településüzemeltetési feladatok,
közfoglalkoztatás)
2. Polgármesteri Hivatal (igazgatási
feladatok)
3. Művelődési Ház és könyvtár (közművelődés, könyvtár, teleház)
4. Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
(óvodai-, bölcsődei nevelés, gyermekétkeztetés)

Meg kell említeni, hogy a szintén kötelező szociális feladatellátást az önkormányzat a Homokháti
kistérség Többcélú Társulása intézményén keresztül látja el, amely helyileg főként a Homokháti szociális
központ Zákányszéki Tagintézményének működtetését jelenti. Az intézmény a működtetésére az állam
nem biztosít elegendő fedezetet,
ezért az önkormányzatnak a saját
költségvetése terhére 38.200.000 Ft
támogatást kell nyújtania. A központi orvosi Ügyeleti feladatokat szintén
a Társuláson keresztül látja el az Önkormányzat, amelynek működéséhez
3.563.000 Ft-tal kell hozzájárulni.
A Zákányszék községi sportkör
700 e Ft, valamint a Zákányszéki Otthonokért Egyesület 1.300 e Ft vissza
nem térítendő működési támogatást
kapott 2018-ban az Önkormányzattól. A testület megtárgyalta a civilszervezetek tájékoztatóját a támogatás felhasználásáról. Megállapításra
került, hogy az önkormányzat által
nyújtott támogatást mindkét civilszervezet a megjelölt célok megvalósítására fordította.
Elfogadásra került a zákányszéki Művelődési ház és könyvtár
2019. évi közművelődési munkaterve, valamint zákányszéki
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sportcsarnok 2019. évi munkaterve.
zákányszéki Manó-kert Óvoda
és bölcsőde működésével kapcsolatosan több döntés született:
2019/2020 nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás
ideje: 2019. április 25–26. napokon
8–16 óra között lesz. A Bölcsőde
nyári, téli nyitva tartása: a nyári
időszakban folyamatosan nyitva
tart a 2019. augusztus 5.–2019.
augusztus 23-ig tartó időszak kivételével. A Bölcsőde téli zárva tartása 2019. december 30–31., illetve
2020. január 2–3. között lesz.
Az Óvoda nyári zárva tartása
(nyári takarítási szünet) 2019. július
29.–2019. augusztus 23. között lesz.
Az Óvoda konyhájának nyári zárva
tartása (takarítási szünet) 2019. augusztus 5–23. között lesz.
A hulladékról szóló törvény szerint
a települési önkormányzat az önkor-

mányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását a közszolgáltatóval
kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
Zákányszék község Önkormányzatának a szegedi hulladékgazdálkodási nonprofit kft.-vel a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátására kötött közszolgáltatási
szerződése 2019. március 31. napjával lejár, azonban továbbra is biztosítani kell a közszolgáltatás folyamatos
ellátását a településen. A képviselő-testület döntése alapján az új közszolgáltató kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás eredményes
lefolytatásáig továbbra is a jelenlegi
közszolgáltató látja el a feladatot.
A kihirdetett önkormányzati rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint
az önkormányzat honlapján.
• GáRGyán isTváN
jegyző

Tisztelettel
Meghívom
2019. április 11-én (csütörtökön)
18.00 órakor tartandó
FALUGYŰLÉSRE
a Művelődési Ház nagytermébe.
Tervezett napirend:
1. Tájékoztató a 2019. évi költségvetésről.
2. Tájékoztató a folyamatban lévő projektek állásáról.
3. Tájékoztató az aktuális településpolitikai kérdésekről.
Szeretném kikérni véleményét, meghallgatni elképzeléseit, és közösen megoldást találni a felmerülő problémákra. Amennyiben olyan kérdése, észrevétele van,
amiről szeretne bővebb tájékoztatást kapni, kérem
előre jelezze a polgarmester@zakanyszek.hu e-mail
címen.
A hivatalos program zárása után várom
egy kötetlen beszélgetésre.
Matuszka Antal
polgármester
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TÁJÉkOzTATÁs külTeRüleTi
szelekTÍV HullAdÉkszÁllÍTÁsRól
tisztelt Ügyfeleink!
zákányszék külterületi
ügyfeleink részére.
A szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit kft. szervezésében
az Önök lakókörzetében is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtés. köszönjük Tisztelt Ügyfeleinknek, hogy aktívan részt vállalnak
ebben a hulladékgyűjtési formában,
amelyhez Társaságunk biztosította
a szelektív anyag gyűjtéséhez szükséges hulladéktároló edényt.
A megtelt edényt az alább felsorolt gyűjtési napokon kérjük
kihelyezni arra a helyre, melyet

a kommunális hulladék esetében is
alkalmaznak.
A szelektív hulladék begyűjtésének
napjai 2019 év hátralévő részében:
2019. április 10.
2019. május 8.
2019. június 5.
2019. július 3.
2019. augusztus 14.
2019. szeptember 11.
2019. október 9.
2019. november 6.
2019. december 4.
Az edényekből a szelektív hulladékok begyűjtése külön gépjárművel történik.

Amennyiben a szelektíves edény
olyan anyagot is tartalmaz, ami
nem felel meg a kritériumoknak,
azokat az edényeket Társaságunk
nem üríti ki és azt munkatársunk
figyelmeztető matricával látja el.
Az ilyen edények tartalmát kérjük, válogassa át és a legközelebbi
gyűjtési napon szíveskedjen újra
kihelyezni. Amennyiben a gyűjtőedénybe nem fér bele a szelektív
hulladék, akkor a többletként mutatkozó szelektált anyagot, átlátszó
műanyag zsákban, az edényük mellé
kihelyezve Társaságunk munkatársai elszállítják.
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a szelektív hulladékgyűjtést
társaságunk térítésmentesen
végzi.
köszönjük, hogy Ön is hozzájárul
a szelektív gyűjtéssel a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, lakókörnyezete minőségének javításához.
Társaságunk diszpécserszolgálata
a szállítással kapcsolatban felmerülő kérdéseikre az alábbi telefonszámon tájékoztatást nyújt, és fogadja
ügyfeleink észrevételeit.
telefonos
elérhetőségeink:
Tel.: 06-62/777-177
Zöldszám:
06-80/822-228
„közös ügyünk
a környezetünk!”

ORVOsi ellÁTÁs ReNdJe zÁkÁNYszÉkeN
2019. TAVAszÁN

„zÁkÁNYszÉk kÖzsÉG dÍszPOlGÁRA” CÍm
AdOmÁNYOzÁsÁNAk előkÉszÍTÉse

i.sz. Háziorvosi rendelő – Zákány-

Zákányszék község Önkormányzata képviselő-testülete nevében
a „Zákányszék község Díszpolgára” kitüntető cím adományozása
előkészítésével megbízott Előkészítő Bizottság az alábbi nyilvános
felhívást teszi közzé:
A képviselő-testület Zákányszék
község Díszpolgára cím adományozásával ismeri el:
• azok érdemeit, akik Zákányszék
község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak,
a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek,
a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak boldogulását,
• a Zákányszék községben született
vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést
szerzett polgárok érdemeit, akik

szék, 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 8–12 h és páratlan
heteken: március 1-én, március 11. és
március 12-én, március 25-től március 29-ig, április 08-tól április 12-ig,
április 23-tól április 30-ig, május 06tól május 10-ig és május 20-tól május
24-ig délután 15–16 h-ig is! április
23-tól április 30-ig helyettesít
is. Március 13-14-én és április
17–18-án 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: bejelentkezett– és területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8:12 h és páros heteken: március 4-től március 08-ig,március 13-ig, március 22-ig, április
01-tól április 05-ig, április 15-től április 18-ig, május 02-tól május 03-ig
és május 13-tól május 17-ig,valamint május 27-től május 31-ig du.
15-16h- ig is. április 23-április
30-ig szabadságon van! Március 13-14-én és április 17-18-án
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!

kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak hozzá Zákányszék fejlődéséhez.
Ajánlásukat indokolással együtt,
zárt borítékban 2019. április 30-ig
juttathatják el az Előkészítő Bizottságnak címezve (6787 Zákányszék,
Lengyel tér 7.), melyek alapján a bizottság ajánlólistát terjeszt a képviselő-testület elé. Az ajánlásokat
személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hivatal titkárságán a megjelölt időpontig.
kérem a település választópolgárait, hogy éljenek ajánlási lehetőségükkel, segítsék az Előkészítő Bizottság munkáját, járuljanak hozzá
ahhoz, hogy a Zákányszék község
Díszpolgára kitüntető cím arra érdemes személyt minősítsen és rangot
jelentsen településünkön.
• sas gYÖrgYNÉ
az Előkészítő Bizottság elnöke

A tavaszi időjárás megérkeztével
szükségessé válik a külterületi utak
javítása. Első körben lakossági összefogásnak köszönhetően a mórahalmi
út mellett a “Papp dűlő” újul meg 3
km hosszan. A beavatkozás egy komolyabb művelet, hiszen egy útalapot alakítanak ki, amely segítség
a későbbi esetleges önkormányzati
pályázathoz is, amikor aszfalt réteg
kerülhet az útra.

4. oldal

zákányszéki kis újság

2019. március

megtapasztaltuk a közösségi mozgás élményét
és újraélesztésről is tanulhattunk

AGRÁRkAmARAi HÍRek

ilYeN VOlT Az eGÉszsÉGHÉT

Őstermelői igazolványok: Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői
igazolvány, és adóévre érvényesített
értékesítési betétlap birtokában és
jelenlétében történhet. A 2019. március 20 után kiállított betétlapok
csak a kiállítás napjától érvényesek.
nitrát adatszolgáltatás: A nitrátérzékeny területeken gazdálkodó termelők nitrát adatszolgáltatási
kötelezettségüknek március 31-ig
tehetnek eleget. Az adatszolgáltatási kötelezettségre szóló felhívás
a 2018. évi egységes kérelem dokumentáció hibajegyzékében, a térképek előtti oldalon található.
egységes kérelem benyújtás
2019: Az egységes kérelem benyújtásához időpont a Teleházban kérhető áprilistól. Bővebb tájékoztatás
a vonatkozó jogszabályok megjelenése után várható.
húshasznú és tejhasznú
tehén támogatások: 2018-tól
a gümőkór-, brucellózis- és leukózis-mentességre vonatkozó igazolást nem kell csatolni a kérelemhez,
azt a kincstár szerzi be az illetékes
megyei kormányhivataltól, viszont
a hármasmentességnek a kérelem
benyújtásakor fenn kell állnia.

Zákányszéken február 11–17. között nagyszabású programsorozat
hívta fel a figyelmet az egészség
megőrzésére, az egészséges életmódra. A korábbi évekhez hasonlóan nőgyógyászati rákszűrést és
bőrgyógyászati szűrést hirdettünk
meg, amelyen szép számban vett
részt a lakosság. Zákányszék község
Önkormányzatának képviselő-testülete az egészséghét megrendezésével a településen élők jobb életminőségéhez kíván hozzájárulni.

Az egészséghét első napján
a sportcsarnokba szervezett alakformáló torna a mozgás fontosságára hívta fel a figyelmet. A résztvevők – több mint 100 fő – helyiek és
a környező településekről érkezők
gut gabriella irányításával megtapasztalhatták, milyen fantasztikus
közösségi élmény, amikor ennyi
ember közösen tornázik.
A művelődési házban kedden
Fiedler orsolya, a Mórahalmi Egészségfejlesztési iroda pszichológusa
a családi szerepek, kapcsolatok fontosságáról beszélt. Az előadások kiválasztásakor a szervezők próbálnak
érdekes témákat találni, így esett

a választás a szerdai napon az asztrológiára.
A ZakaHom-e Egyesület kezdeményezésére és a generali életprogram támogatásával lebonyolított újraélesztő tanfolyamon olyan
hasznos tanácsokat kaptak a résztvevők, mellyel baleset esetén segíteni tudnak beteg hozzátartozójukon
a mentő kiérkezéséig.
A sokszínű női szeretetről tartott
előadást február 14-én Dr. gőgh
Edit kunszentmártoni pszichiáter
főorvos. E napi rendezvényünket
a házasság heti országos programsorozathoz kapcsolódva hirdettük
meg. A főorvos előadásában rámutatott a nők családban betöltött
fontos szerepére is.
Az ismeretterjesztő programok
sorát pénteken gut gabriella motivációs tréningje zárta – Nyolc
igazság az egészséges életmódról!
valóban elgondolkodtató, ébresztő
és hasznos gondolatok hangzottak
el a témában, amit nem igazán lehet
néhány mondatban összefoglalni.
Az előadásról készült felvétel rövid
összefoglalóját Zákányszék község
Facebook oldalán tekinthetik meg.
köszönjük az előadóknak, a szűrővizsgálatokat végző orvosoknak
a közreműködést és minden segítőnek, aki munkájával hozzájárult
a rendezvény sikeréhez.
Az egészséghét programsorozata
az önkormányzat anyagi
támogatásával valósult meg.
• zoMboRi isTváNNÉ
intézményvezető

HÚsVÉTVÁRó kÉzmŰVes dÉlelőTT
április 18.–zákányszéki
Művelődési ház és könyvtár
ProgrAMok:
9.30 óra rosszcsont Nyuli és
az óriás csibe – meseelőadás a szegedi Látványszínház művészeinek
közreműködésével
10.30 óra kézműves foglalkozás kicsiknek és nagyoknak – tojásfestés
különböző technikákkal, tavaszi
ajtódíszek, nyuszi csibe tojástartó

forma készítése, és még sok érdekesség vár benneteket.
Húsvétváró délelőttünk egyéb
programjai – nyuszisímogatás,
húsvéti kalács kóstoló, tojáskeresés
a művelődési ház udvarán.
Húsvétváró rendezvényünkre
szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt!

Másodvetések: Az egységes
kérelembe bejelentett területeken
2018-ban megvalósult másodvetéseket a kincstár akkor tekinti
elfogadottnak, ha a betakarítás,
vagy leforgatás ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem
felületén rögzítésre került. A betakarítás/leforgatás ténye legkésőbb
a 2019. évi egységes kérelem benyújtásakor megtehető.
A falugazdász irodában történő
bármilyen ügyintézéshez hozni kell
az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új,
kamarai kártyát.
Ügyfélfogadás a falugazdász
irodában az egységes kérelem
felület megnyitásáig:
hétfő-kedd: 8:00-16:00
szerda: kéthetente 8:00-16:00
csütörtök: 12:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00
Falugazdász:
Négyökrűné juhász Mária
70/90-36-389
Bővebb információ a nak.hu internetes oldalon és a falugazdász irodában elérhető.
forrás: nak.hu

mesemONdó A kÖNYVTÁRbAN
2019. márcus 6-án, egy verőfényes
márciusi délelőttön csupa olyan kisgyermek látogatott el Zákányszéken a községi könyvtárba, akik nagyon szeretik a meséket, szeretnek
olvasni. ők a nagycsoportos ovisok
és az általános iskola 1–3. osztályos
tanulói voltak.
Hogy, hogyan nem a dolog épp
úgy történt ahogy mondom, Zalka
Csenge Virág mesemondó eltévedt,
és a könyvtárban kötött ki. Ha már
úgyis erre járt, mesélt a gyerekeknek
a madarakról, fákról, vízi állatokról,

folyókról, tengerekről, a természet
körforgásáról és még sok-sok érdekes dologról. sárkány, király, királyfi
és még királylány is szereplője volt
azoknak a meséknek, melyek életre
keltek a történeteiben.
köszönjük neki a varázslatos délelőttöt!
• zoMboRi isTváNNÉ
intézményvezető

2019. március
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Tisztelt
Szülők!
Értesítjük Önöket, hogy a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
2019/2020. nevelési évre történő
óvodai, bölcsődei beiratkozásának időpontjai:
2019. április 25.
csütörtök 8.00–16.00 óráig
2019. április 26.
péntek 8.00–16.00 óráig
A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:
– gyermek nevére kiállított személyi azonosító (születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány)
– szülő személyi azonosító igazolványa
– szülő, gyermek lakcímkártyája
– g yermek TAJ kártyája
– oltási kiskönyv
Nem magyar állampolgárok esetén:
– regisztrációs kártya
– 
személyazonosságot igazoló dokumentum, személyi igazolvány
vagy útlevél
– szülő, gyermek TAJ kártyája
– születési anyakönyvi kivonat fordító iroda által kiadott magyar
dokumentum
– szülő, gyermek lakcímkártyája
– oltási kiskönyv
Tisztelettel:
Óvodavezetés

Tisztelt Adózó!
Amennyiben
támogatni szeretné
a Zákányszéki Polgárőr
Egyesület munkáját,
kérem személyi jövedelemadója 1 %-át ajánlja
fel részünkre:

Adószámunk:
18455962-1-06
Támogatását köszönjük!

6. oldal

ManÓ-keRti HírADÓ

2019. március

beszÁmOló Az óVOdA bÁlRól
2019. február 16-án immár 3. alkalommal rendeztük meg a jótékonysági Farsangi Óvoda Bált.
köszönhetően a Zákányszéki
Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
dolgozóinak, a gyermekeinknek,
a Classicon kTsE vezetőjének
és növendékeinek, ismét egy
nagyon szép és értékes műsornak lehettünk tanúi. köszönjük
az óvó néniknek, dajka néniknek,
kisgyermeknevelőknek gyermekeink felkészítését.
A műsor zárásaként ballagó
nagycsoportosaink és szüleik ha-

gyománnyá vált tánca csalt meghatott mosolyt az arcokra.
Az este meglepetése az Óvónők és sZMk-sok tánca volt,
amely idevarázsolta a „Hungária”
együttest, és megalapozta a hajnalig tartó mulatozást.
A bál bevételéből az Óvoda udvarát szeretnénk szebbé varázsolni.
köszönjük a felajánlásokat, támogatást és mindazok segítségét, akik bármilyen formában
lehetővé tették, a bál létrejöttét.
• CsÚCsné MoLNár ANiTA
SZMK elnök

mANó-NAP Az óVOdÁbAN!
„Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Járják a bolondját:
Dínomdánom vigalom,Nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot:
takarodjon el a télÖrvendezzen, aki él!”
Sarkady Sándor – Farsang
Február 6-án – Dorottya napján
– télűző, tavaszváró, farsangi napot tartottunk a Manócska csoportban. A szülők által támogatott

„Manó ruhába” öltöztek a gyerekek reggeli után, és ebben élhették
meg a Manó-nap játékos tevékenységeit. kipróbálhattak régi, néphagyományokhoz fűződő és mai
farsangi játékokat: lufifújás, játék
lufikkal, pattogatott kukoricaevő
verseny, szörpivó verseny, székfoglalójáték, drámajátékok (pl.:
Hettyenpitty) és tánc farsangi
zenére. Ezen a napon a gyerekeknek lehetőségük volt arra, hogy elhozzák otthonról kedvenc játékukat. kipróbálták egymás játékait
és rengeteg élménnyel, ismerettel

lettek gazdagabbak. Az étkezések alatt is törekedtünk az ünnepi
hangulat átélésére és fokozására.
A Manó-nap folyamán a gyerekek
komplex játékos tevékenységek során új tapasztalatokhoz és pozitív
sikerélményekhez jutottak. A nap
sikerességén fellelkesedve úgy döntöttünk, hogy hagyományt teremtünk a Manó-napból a csoportban,
amit Dorottya napján fogunk megtartani minden évben. szeretnénk
a szülőknek megköszönni a Manó-nap támogatását.
• bernátsky kamilla
tanácsné kiss-Patik tünde
óvodapedagógusok

FARsANGi HAGYOmÁNYőRzÉs Az óVOdÁbAN
Az óvoda hagyományaihoz híven,
idén is sor került egy kis farsangi
mulatságra, amit minden csoport
a saját termében tartott meg. A jelmez nem volt kötelező, ám aki szeretett volna, az beöltözhetett. sokan
már napokkal előtte hoztak finomságokat, és a gyerekekkel feldíszítettük
a csoportot, mely már megalapozta
a hangulatot. Farsangi szemüvegeket
készítettünk egyéni díszítéssel, valamint bohócokat festettünk nagy
csomagoló papírra, melyek a folyosói faliújságot díszítették.
A gyerekek tisztában vannak
a régi népi hagyományokkal is,
amik a farsangot övezték. képek-

kel és videó felvételekkel szemléltettük, ezzel is közelebb kerültek
az értékek megőrzéséhez és ahhoz,
hogy más megyékben, milyen télűző népszokások vannak (kiszebáb
égetés, busójárás).
A farsangi mulatságot megelőző
nap egy bűvész is megörvendeztette műsorával az óvodásokat.
Nagyon jól beleillett az előadása
a farsangi hangulatba.
A farsangra mindenki jelmezben
érkezett, vagy talált a jelmezes kosarunkban kedvére valót.
A lányok, akik táncra járnak
kezdeményezték a táncot és kérték a zenét hozzá, a finomságok

nagy része elfogyott. A hangulathoz az aznapi ebéd is hozzájárult,
hiszen farsangi fánkkal kedves-

kedtünk, ezzel is egy tradicionális farsangi ételt ismerhettek meg
a gyerekek.

2019. március

suli rovat
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Virágoznak az iskola körül a szilfák, kék dongók röpködnek
az udvaron és egyre hangosabb a madárdal! Már mókusunk is
van: az előkert fenyőfáin látjuk időről időre. Az elsősök a hagyományoknak megfelelően idén is ellátogattak az óvodába
Gergely járásra, áprilisban pedig a leendő elsősöket várjuk,
hogy beiratkozzanak az iskolába. A nyolcadikosok túl vannak
a felvételiken, hamarosan kiderül az eredmény. A tanulmányi versenyek folytatódnak, és lesznek iskolai versenyek is.
Reméljük, a következő hónapokban szép helyezésekről számolhatunk majd be.

ISKOLAI SPORTHÍREK

X. ALAPÍTVÁNYI EST
2019. február 9-én rendeztük meg
Iskolai Alapítványi Estünket.
Az első est Deme Józsefné igazgatónő nevéhez kapcsolódik. Az idei volt
a tizedik, Sas Györgyné intézményvezető és Daka Imre, az Alapítvány
Kuratóriumának elnöke is megemlékezett erről. Jó néhány színes kép
idézte fel a korábbi estek hangulatát.
A műsor után most is tea és kalács
várta a vendégeket és a gyerekeket.
Az érdeklődők a paravánokon lévő
rajzok alapján egy kis betekintést
nyerhettek a képzőművészeti csoportok munkájába, valamint láthatták a tavalyi Erzsébet tábor során készült fényképeket. Szó esett

számos sikerről, szép eredményről,
valamint az iskola energetikai felújításáról. Erre az alkalomra készült el
egy kis kiadvány Véha Tímea tanárnő szerkesztésével, melynek címe
Zákányszék gyerekszemmel.
A nyomtatásért Zemanek Albertnek
tartozunk köszönettel.
Az est során lehetőség nyílt
az Alapítvány támogatására. Idén
529. 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.

Iskolánkban a labdarúgás és a kézilabda az a két sportág, amit a legtöbben és a legsikeresebben űznek
tanulóink közül.
A IV. korcsoportos futsal diákolimpia megyei döntőjén a 7-8.
osztályos fiúk 3. helyezést értek
el. A csapat tagjai: Szűcs Dusán,
Gyuris Kevin, Lovászi Milán, Barbócz Bence, Sztoika Lajos, Börcsök
Bence, Börcsök Erik, Molnár Ádám,
Gregus Tamás, Márton Ákos.
A diákolimpiák március végén,
április elején folytatódnak.
A szivacskézilabdások közül
az U11-es és az U10-es korosztály
versenyei már ősszel megkezdődtek, az U9-es és U8-as fiúk és lá-

nyok versenyei pedig most tavas�szal indultak el.
A legkisebbek az elmúlt hétvégén
játszották életük első mérkőzését,
és nagyon szépen, ügyesen játszottak, sok gólt lőttek.
• Vezsenyiné Csaba Gabriella

Folytatódik a munka a biokertben
A Zabosfa KerTÉSZ Kft. támogatásával létrehozott biokertben a munka ebben a tanévben is folytatódik.
Ezúton is köszönjük a biokertnek
adományozott gyümölcsfákat
a Mangó Faiskolának, a mogyoróbokrokat Ábrahámné Illés Annának
és Kabanica Zitának, a málnát Kovács-Tanácsné Fekete Mariann-nak
és Bókáné Papp Gyöngyinek, a szerves trágyát Ujvári Antalnak és Ujváriné Csikós Ildikónak, valamint
a szalmát Barbócz Lászlónak. To-

vábbra is köszönettel várjuk a növényeket, és mindazt, ami a kert
„életéhez” szükséges!
Kedves Iskolába Készülő Nagycsoportosok! Kedves Szülők!
Szeretettel meghívunk minden
érdeklődőt az Iskolába csalogató
programunkra a Zákányszéki Általános Iskolába.
Ennek ideje: 2019. március 27.
(szerda) 14-15 óra között.

Amire készülünk
• Március 25–29. Nyílt hét (Bővebb
információ a honlapon.)
• Március 27. 14 óra Iskolába csalogató.
• Április 8-12. Digitális témahét.
• Április 11. 13:45-15:00 Költészet
napi szépkiejtési verseny .

•Á
 prilis 18–23. Tavaszi szünet (Első
tanítási nap: április 24., szerda).
• Május 2–3. Az alsósok anyák napi
ünnepségei.
• Május 5. Községi anyák napja
a művelődési házban (4. osztály).
Összeállította:
• Ábrahám Enikő

• Alsós tanító nénik
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közel kétszázan vigadtak együtt

szÉPkORÚAk kisTÉRsÉGi FARsANGi mulATsÁGA

Ebben az évben is nagy sikert aratott a február 23-án megrendezett
szépkorúak kistérségi Farsangi
Mulatsága Zákányszéken, közel
200 fő részvételével. Mórahalomról, ásotthalomról, Üllésről, ruzsáról, Öttömösről, Pusztamérgesről

és természetesen Zákányszékről
fogadtunk vendégeket. kazi Péter
alpolgármester és Dombóvári Artúr
Tamásné intézményvezető- helyettes köszöntője után vidám versek
és a kék Nefelejcs Nyugdíjas klub
jelenete szórakoztatta a megjelen-

teket. A műsort a hagyományos
táncverseny követte: a résztvevők
tánctudását a pártatlan kollégákból
álló zsűri pontozta. Ezután következett a finom ebéd, majd tánc vér
istván muzsikájára, és végül a tombolasorsolás sem maradt el.

Bízunk benne, hogy vendégeink
is jól érzeték magukat rendezvényünkön!
Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik idén is hozzájárultak
a mulatság és a tombolasorsolás
sikeréhez: Matuszka Antal polgármester úr és Zákányszék Község
Önkormányzata, Papp Szikvíz, Korona Patika, Zabosfa Kertész Kft.,
Fődi ABC, Dr. Sebestyén Balázs, Dr.
Mester Lajos, Szalai László és neje,
Rózsa József és neje, Papp Istvánné, Bóka István Antalné, Ábrahám
Antalné, Dobó Andrásné, Bálintné
Mityók Szilvia, Lázárné Papp Ilona,
Somogyiné Farsang Szilvia és Bozóki
Ildikó.
• sutka ZsÓFiA
Tagintézmény-vezető
Homokháti Szociális
Központ

CsAlÁdi esemÉNYek
sZÜLETÉsEk:
kiss elina
2019.02.09.
anya neve: kovács Enikő Tímea,
apa neve: kiss Dávid
***
ádok zara andrea
2019.02.23.
anya neve: romhányi gabriella,
apa neve: ádok Alex

HALáLoZások:
2019.01.24.
katona kálmán Mihály
Zákányszék, szegfű j. u. 35.
***
2019.02.14.
ábrahám imre
Zákányszék, Dózsa gy. u. 40.
***
2019.02.04.
Fődi Józsefné
Zákányszék, Tömörkény u. 61.

A Zákányszéki Nőegylet 2019. február 23-án tartotta hagyományos Farsangi
Estjét. A meglepetés műrorra az asszonyok már hetekkel korábban készülnek
- a humoros jeleneteket, táncos korográfiákat nagy tapssal jutalmazta a közönség. A finom vacsora után hajnalig tartó mulatság zárta az estet.

Z K Ú
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

