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Kincses Kultúróvoda címet szerzett a Manó-Kert

Kultúra az óvodánkban
A Zákányszéki Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde nevelőtestülete
2018 decemberében pályázatot nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Kulturális Államtitkársága által kiírt,
„Kincses Kultúróvoda 2019” elnevezésű pályázatra.
A program célja a kultúraközvetítés: az intézménynek egy kulturális
programcsomag kidolgozása mellett, eddigi tevékenységéről kellett
hiteles bizonyítékot felmutatnia.
Több mint száz benyújtott pályázatból, szakértői csoport értékelése
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alapján 25 nyert támogatást, köztük a zákányszéki nevelőtestületé
is. A Kincses Kultúróvoda 2019 Díj
viselésére három évre formált jogot a helyi óvoda, de ezután is újrapályázható majd a cím. Liebhaber
Gáborné intézményvezető május

16-án Fekete Péter kulturális minisztertől vehette át a díjat.
Ennek a nem csekély munkának
óvodánk gyermekei lesznek a haszonélvezői: a következő nevelési évben
1,3 millió Ft-ot fordíthatnak a nevelők kultúrát közvetítő programokra.
Csak néhányat kiemelve: bábszínház
bérletek, mellyel az óvoda minden
gyermeke eljut a Szegedi Kövér Béla
Bábszínházba. A nagyobbak a Kecskeméti Leskowsky hangszergyüjteményt és a játékmúzeumot, a kicsik az Öregház Tanyamúzeumot
látogathatják meg. Mézeskalácsos,
Szegedi papucs készítő, valamint

keramikus mesterek látogatnak
az óvodába. Hangszereket, bábokat, ábrázolási eszközöket vásárolhatnak, új hagyományokat teremthetnek, és a régieket ápolhatják
a programnak köszönhetően. 15
fiú és 15 leány részére varrathatnak
népi viseletet és elindulhat a fakultatív néptánc oktatás, nevelési időn
belül. A kultúróvoda partnerei lesznek az általános iskola művészeti tanárai és néptánc csoportja, a művelődési ház és a könyvtár. A pályázat
időszakában az Óvodák Kistérségi
Egyesületével is együttműködnek
a zákányszékiek.

A szögedi bajuszos mönyasszony

Kiemelt Arany minősítés a Kék Nefelejcs Nyugdíjas Klubnak
A Homokháti Szociális Központ
Zákányszéki Tagintézményének
keretében működő Kék Nefelejcs
Nyugdíjas Klub idén is részt vett
az immár kilencedik alkalommal
megrendezett Országos Nyugdíjas Ki-Mit-Tud vetélkedőn. A februári szegedi elődöntőt követően
Harkányban vettek részt a középdöntőn, ahonnan sikeresen továbbjutottak a döntőbe. A végső
megmérettetésnek a harkányi Ther-

mál Hotel adott otthont június első
hétvégéjén. A klubtagok Ábrahám F.
Antalné által megírt A szögedi bajuszos mönyasszony című jelenetükkel
Kiemelt Arany minősítést szereztek.
A jelenet szereplői: Ábrahám F. Antalné, Battancs Imréné, Fodor Istvánné, Molnár Sándorné, Rózsa Józsefné, Papp Istvánné, Tanács Dezsőné és
Tanács Dezső.
• Sutka Zsófia
Tagintézmény-vezető
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 2019. május
28-án tartotta meg. A testület megtárgyalta a 2018. évi belső
ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést, elfogadta
az önkormányzat 2018. évi zárszámadását, valamint a 2019.
évi költségvetésének módosítását. Jóváhagyta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint támogatta dr. Harkai
István r. alezredes kinevezését a Szegedi Rendőrkapitányság
vezetőjévé.
Önkormányzatunk a belső ellenőrzési feladatokat a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása
keretében látja el. Kormányrendelet
alapján a polgármester a 2018. évre
vonatkozó éves ellenőrzési jelentést,
valamint a helyi önkormányzat által
alapított költségvetési szervek éves
ellenőrzési jelentései alapján készített
éves összefoglaló ellenőrzési jelentést
a zárszámadási rendelettervezettel
egyidejűleg a képviselő-testület elé
terjeszti jóváhagyásra. Az éves (és
összefoglaló éves) ellenőrzési jelentések célja a vezetői felelősség,
elszámoltathatóság kialakítása,
az önkormányzatnál az átláthatóság
biztosítása és a közpénzek hatékony
felhasználásának elősegítése. Az ellenőrzésekről 2018-ban 4 jelentés
készült, a belső ellenőr által javasolt
intézkedések végrehajtásra kerültek.
A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény alapján
megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét.
Zákányszék Község Önkormányzatánál 2018-ban az alábbi költségvetési szervek működtek: Zákányszék Község Önkormányzata,

Tájékoztatás
az  Európai parlamenti
képviselők
2019. évi
választásának helyi
eredményeiről
A szavazás napja: 2019. május 26.
ZÁKÁNYSZÉK
Választópolgárok száma összesen:
2283 fő
Zákányszék 1. számú szavazókörben (Művelődési Ház): 1153 fő
Zákányszék 2. számú szavazókörben (Sportcsarnok): 1130 fő

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal,
Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtár, Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde. Az önkormányzat a szociális feladatokat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának intézményén keresztül látja el.
Az önkormányzat és költségvetési
szervei 2018. évi gazdálkodásáról
elmondható, hogy az önkormányzat
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben és a külön
törvényekben rögzített feladatellátási kötelezettségének 2018-ban is
eleget tett. Biztosított volt az intézményi alapellátás és a kötelező
közfeladatok működése. A költségvetési szervek 2018. évi szabad
pénzmaradványa 3.856.000 Ft.
A Képviselő-testület 2019. február 15-én fogadta el az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetését, amelynek bevételi és
kiadási főösszege 767.247.000 Ft
volt. Az azóta eltelt időszak költségvetést érintő változásai miatt
szükségessé vált a költségvetéséről szóló rendelet módosítása.
Az előirányzatok módosítását követően az önkormányzat 2019. évi
költségvetés bevételi és kiadási főösszege 822.726.000 Ft lett.

A gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt.) alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról minden év május 31éig átfogó értékelést kell készíteni,
melyet a képviselő-testület megtárgyal. A dokumentum két részből
áll, az önkormányzati értékelésből
és a Homokháti Szociális Központ
Zákányszéki Tagintézményének
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata beszámolójából.
A Gyvt. előírja olyan észlelő- és
jelzőrendszer működtetését, amely
lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető okok feltárását,
valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségének időben történő
felismerését. A gyermekvédelem
rendszeréhez kapcsolódó feladatot
ellátó személyek, szervezetek, intézmények, hatóságok, óvoda, iskola, gyermekorvos, védőnői szolgálat, rendőrség kötelesek jelezni,
ha a gyermek veszélyeztetettségét
észlelik, súlyos esetben hatósági
intézkedést kell kezdeményezni.
A 2018. évi statisztika alapján
megállapítható, hogy településünkön a jelzések száma csökkent.
A gyermekek esetében nagy hangsúlyt kell fektetni a megelőzésre,
melyet már az első intézménybe
(bölcsődébe vagy óvodába) kerüléskor el kell kezdeni. Ezt célt szolgálja
az óvodai és iskolai szociális munkás alkalmazása is.
A felnőtt lakossággal kapcsolatos jelzések főként idős, egyedül élő emberekre vonatkoznak,

akiknek nincs olyan segítő családtagja, aki gondozná, ápolná.
Az önkormányzat nyári napközbeni felügyeletet biztosít
azon gyermekek részére, akiknek
családja ezt más módon nem tudja
biztosítani. A Képviselő-testület
a felügyelet megszervezését a polgármesterre bízta.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője tájékoztatta
önkormányzatunkat arról, hogy
a Szegedi Rendőrkapitányság
vezetőjévé dr. Harkai István r.
alezredes, rendőrségi tanácsos,
megbízott rendőrkapitány urat
tervezi kinevezni, amelyhez jogszabályi előírás alapján kérte a képviselő-testületének véleményét.
A testület határozatában támogatta
dr. Harkai István r. alezredes kinevezését a Szegedi Rendőrkapitányság vezetőjévé.
Az Önkormányzat és a Csongrád
Megyei Kegyeleti Kft. anyagi támogatásával a temetőben lévő ravatalozó homlokzata és egyéb külső
elemei felújítására kerültek. A Képviselő-testület hozzájárult az Önkormányzat által nyújtott pénzös�szeg rendelkezésre bocsátásához.
A Képviselő-testület a továbbiakban - zárt ülésen - köztemetés
költségeinek visszafizetésére vonatkozó kérelem ügyében döntött.
A kihirdetett önkormányzati
rendeletek megtekinthetőek a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján, valamint a község
honlapján.
• Gárgyán István
jegyző

Zákányszék – érvényes szavazatok száma
Jelölő szervezet

Zákányszék 1. számú szavazókör (Művelődési Ház)

Zákányszék 2. számú szavazókör (Sportcsarnok)

Összesítve

FIDESZ – KDNP
Mi Hazánk Mozgalom
Demokratikus Koalíció
Momentum
MSZP – Párbeszéd
Jobbik
Magyar Kétfarkú Kutya Párt
LMP
Magyar Munkáspárt
ÖSSZESEN:
érvénytelen szavazat
Választáson megjelentek

375
21
24
26
22
11
10
8
1
498
3
501

356
37
27
23
19
12
10
7
0
491
3
494

731
58
51
49
41
23
20
15
1
989
6
995

Részvételi arány Zákányszéken: 43,58 %.
• Helyi Választási Iroda

2019. április
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SEMMELWEIS-NAP
A Semmelweis nap a magyar egészségügy napja és egyben legnagyobb ünnepe, melyet július 1-én tartanak országszerte.
Ezen jeles nap alkalmából tisztelettel köszöntöm településünkön az egészségügyben és a szociális szférában dolgozókat.
Minden intézmény annyira működik jól, amennyire a benne tevékenykedők értik a dolgukat és
elkötelezettek hivatásuk iránt.
Az egészségügyi és a szociális
szféra szorosan összekapcsolódik,
a szakemberek szolidárisak egy-

mással, egymás munkáját megbecsülik, feladatellátásuk partnerségen alapul.
Jelen vannak a gyermek születésénél és végig kísérik egész életüket, részeseik a család örömeinek,
de osztoznak a nehézségekben és

Nyári igazgatási szünet
a Polgármesteri Hivatalban

mint a lejárt határidejű számlák,
a segélyek és a munkabérek kifizetéséről. Amennyiben az igazgatási
szünet idején bekövetkező váratlan
esemény miatt válik szükségessé az
ügyintézés, forduljanak bizalommal
az ügyeletes munkatársunkhoz, aki
készséggel nyújt segítséget bármilyen hatáskörünkbe tartozó probléma megoldásában.
•Gárgyán István
jegyző

Teljes körű pénzügyi tanácsadás és biztosítások kötése,
ügyintézése, megtakarítási számla nyitása akár 20%
adójóváírással a Generali Biztosító mórahalmi
irodájában a Szabadság u. 34. szám alatt az alábbi
nyitvatartási időben vagy időpont egyeztetéssel
nyitvatartási időn kívül is lehetséges.
Hétfő: 13–17, Kedd: 9–14, Szerda: 13 ó-1,
Csütörtök: 9–14, Péntek: Zárva
Különféle akciókkal várjuk minden
kedves meglévő és új ügyfelünket.
Császárné, Marika • Szöginé, Marika
Tel.: 30-4270584 • Tel.: 30-6216852
E-mail: csaszarbelane@generalimail.hu

Épületburkolás

r ö v i d hatá r i d ő v e l he ly i vá l l a l k o z ó t ól

Farkas Ferenc

napra, évről évre mérhetetlen fizikai és lelki erőről tesznek tanúbizonyságot, amiért százszorosan
járnak a köszönőszavak.
Szeretettel köszöntök a nap alkalmából minden orvost, asszisztenst,
ápolót, védőnőt, egészségügyi és
szociális dolgozót. Köszönöm a településen, a településért végzett
munkájukat.
• Matuszka Antal
polgármester

Orvosi ellátás rendje
Zákányszéken 2019 nyarán

Az Önkormányzat vonatkozó helyi rendeletében foglaltaknak
megfelelően a Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünetet
tart 2019. július 22. – augusztus 11. között.
A Hivatal az igazgatási szünet idején is nyitva tart a megszokott
rendben, azonban az ügyintézők
többsége szabadságon lesz. Az önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az igazgatási
szünet alatt is gondoskodunk a
postai küldemények és a személyesen leadott kérelmek átvételéről,
nyomtatványok kiadásáról, a telefonhívások fogadásáról, a halasztást nem tűrő esetekben a sürgős
intézkedések megtételéről, vala-

igyekeznek gyógyírt találni fájdalmukra is.
Köszönöm mindennapi áldozatos
munkájukat, azt hogy nehéz körülmények között is reményt, támaszt
és hitet adnak a segítségért folyamodóknak. Az Önök folyamatos
helytállása, kitartása, együttérzése
és mosolya nélkül az egészségügyi
ellátó rendszer csak silány, lelketlen nagyüzem lenne. Orvosként,
asszisztensként, ápolóként napról

Érdeklődni lehet telefonon: 20/221-3248
vagy személyesen: Zákányszék, Tömörkény u. 29.

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 8–12 h és páratlan
heteken: június 17-től június 21-ig,
július 02-től július 05-ig, augusztus
05-től augusztus 16-ig és augusztus 26-tól augusztus 30-ig délután 15–16 h-ig is! Július 08-tól
augusztus 02-ig szabadságon
van! Június 17-től június 21-ig
és augusztus 05-től augusztus
16-ig pedig helyettesít is!
II.sz. Háziorvosi Rendelő –
Zákányszék, József A. u. 38.
Tel. :290-509 és +36-30-6062354 és +36-70-628-7060 mobilon (dr. Sebestyén Balázs, elérhető
munkanapokon 08:00–16:00)

Rendelés: bejelentkezett és
területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8–12 h és
páros heteken: június 11-től június
14-ig, június 24-től június 28-ig,
július 08-től augusztus 02-ig és augusztus 21-tól augusztus 23-ig délután 15–16 h-ig is. Június 17-től
június 21-ig és augusztus 05tól augusztus 16-ig szabadságon van, Július 08-tól augusztus 02-ig pedig helyettesít is!
Sürgősségi orvosi ügyelet:
Munkanapokon 16 órától másnap
8 óráig, valamint szabad–, vasár–
és ünnepnapokon, illetve július 01jén Semmelweis napon – mely
az egészségügyben munkaszüneti nap – 8 órától másnap 8 óráig
Mórahalmon, 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
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Tájékoztató a 2019. évi agrárkamarai tagdíjbevallásról és tagdíjfizetésről:

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hírei
Azon tagok, akik a 2019. évben ös�szesen legalább 16 napig és a 2018.
évben is összesen legalább 16 napig
NAK tagok voltak, tagdíjbevallásra
kötelezettek. Azon őstermelőknek,
akik a 2019-es évben váltak őstermelővé, de a 2018. év folyamán
melléklapos őstermelők voltak,
szintén kell bevallást készíteniük.
Azon tagok, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek,
mentesülnek a tárgyévi tagdíjbevallási kötelezettség alól:
1. a tárgyévet megelőző évben
kizárólag őstermelőként voltak a
kamara tagjai, és
2. a megelőző évben őstermelői
tevékenységből keletkezett árbevételük a nettó 600.000,- forintot
nem haladta meg, és
3. a tárgyévben nem kívánnak
élni tagdíjalapot/árbevételt csökkentő kedvezményekkel, valamint
4. a tárgyévi tagdíjat 2019. június 30-ig megfizetik.

Azon tagok, akik adataink alapján megfelelnek az 1-2) pontoknak,
a tavalyi évhez hasonlóan ún. fehér
csekket kapnak, melyen teljesíthetik a tagdíjbefizetésüket. Nem kapnak csekket azok, akiknek az idei
tagdíjon kívüli, fennálló tagdíjtartozása eléri az 5.000,- Ft-ot.
A tagdíjbevallási időszak
2019. június 1-től 2019. július
15-ig tart.
Azon tagdíjbevallásra kötelezett
tag részére, aki határidőig nem tesz
eleget bevallási kötelezettségének,
a NAK az állami adóhatóságtól kapott adatok alapján állapítja meg a
fizetendő tagdíj összegét, egyúttal
20%-os mulasztási pótlék is előírásra kerül.
A tagdíjat a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 1174900820190244 számú bankszámlájára banki átutalással, illetve
a bevallás során igényelt, egyedi
azonosítóval ellátott csekken lehet
megfizetni. Ez utóbbi csak abban az

A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
EFOP-3.7.3-16-2017-00203
számú pályázati program keretében működőhavi szakkörök júniusi foglalkozásainak
témái:
• Kreatív Hobbivarró szakkör
2019. 06. 26. 17 óra – Újrahasznosítható textilek felhasználásának
lehetőségei
Vezető: Kálmán Kamilla
mester női szabó
• Főzőklub
2019. 06. 27. 14 óra – „Mi kerül
a kamrába?” – Befőzés, házi tartósítás hagyományosan és korszerűen.
Házi fűszerkészítés, aszalás, szárítás.
Vezető: Szűcs Julianna

• Kreatív kézműves szakkör
2019. 06. 28. 18 óra – Bútorfestési alapismeretek, újabb technikák
megismerése

Vezető: Czékus Kitti
• Női kör
2019. 06. 27. 18 óra – Nyári programok megbeszélése
Vezető: Ördögh Dezsőné
• Gazdakör
2019. 06. 24. 18 óra – Júniusi
növényvédelem
Vezető: Négyökrűné Juhász Mária
növényorvos
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a foglalkozásokra!
Bővebb információ kérhető
a Művelődési Házban
munkanapokon 8–16 óráig.
Tel.: 06-62-590-010

esetben igényelhető, ha a fizetendő
tagdíj nem haladja meg a 30.000
Ft-ot.
Átutaláskor a közlemény rovatban fel kell tüntetni a kamarai tag
kamarai azonosítóját (nyilvántartási számát), továbbá adószámát vagy
adóazonosítóját.
A tagdíj megfizetésének határideje: 2019. augusztus 15.
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.
Egységes kérelem 2019:
Másodvetések: Az egységes kérelembe bejelentett területeken 2019ben megvalósult másodvetéseket a
Kincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a betakarítás, vagy leforgatás ténye a vonatkozó jogszabályok

szerint a kérelem felületén rögzítésre került.
Ügyfélfogadás a falugazdász irodában:
hétfő; kedd; csütörtök: 8:0016:00
szerda: kéthetente 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00
Falugazdász: Négyökrűné Juhász
Mária 70/90-36-389
A falugazdász irodában történő
bármilyen ügyintézéshez hozni kell
az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új,
kamarai kártyát.
Bővebb információ a nak.hu internetes oldalon és a falugazdász
irodában elérhető.
• forrás: NAK.hu

Zákányszéki Falunapok 2019.
Augusztus 10. – szombat
10 óra 	Megnyitó ünnepség– kitüntetések átadása, jubiláns házaspárok köszöntése a Művelődési Házban
15 óra
Zabosfai Ízőrző Fesztivál – Helyszín: Lengyel tér
	Főzőverseny – csapatok jelentkezését várjuk! Bármilyen jellegű étel készíthető, a szervezők az alapanyagot biztosítják.
Csapatonként 5 kg sertés, baromfi vagy marhahús igényelhető.
Gyümölcs és zöldségszobrász bemutató
16.30	Palacsintasütő verseny – a szervezők az alapanyagokat biztosítják
17 óra 	Gyerek főzőverseny
19 óra
„Dalolj csak jó harmonikám” fellép: Solymos Tóni
20 óra
Retro Disco – Dj Nacsa
20 óra
Főzőverseny eredményhirdetése
Augusztus 11. – vasárnap – Helyszín: Lengyel tér
11 óra
Ünnepi szentmise a Zákányszékről elszármazottakért
	Szentháromság Templom
13 óra 	Gulyáságyú élesítés
Ebéd a Lengyel téren
	Jó ebédhez szól a nóta
15 óra
Fogathajtó bemutató a Focipálya mellett
15 óra 	Kulturális műsor a színpadon
16.30
Csatai Gergő lufizsonglőr műsora
17 óra
Alma Együttes koncertje
18.30	Sörivó verseny – jelentkezés a helyszínen
19 óra
Bódi Guszti és Margó
20 óra
Falunapi Bál a Ráadás Zenekarral

2019. június

Manó-Kerti Híradó

Miért szerencsés az a gyermek, aki a zákányszéki óvodába jár?

Hétköznapok és ünnepek
2015 szeptemberétől az óvodai nevelés 4 egésznapos csoporttal működik. Harmadik éve megközelítően tiszta életkorú csoportokkal. Bölcsődénk egy csoportos, 12 férőhellyel.
Az intézmény jól karban tartott, esztétikusan berendezett. A fenntartó
a település önkormányzata, gondot
visel az intézményre: rendszeresen
megtörténik a festés, szeptembertől megújuló energiával biztosított
az áramellátás, napjainkban pedig új
kerítés épült az utcafronton.

ónk az „Ezerarcú Tanya-ovi” program nagycsoportosoknak, ami egy
új, óvodán kívüli nevelési színtér,
számtalan élménnyel, nevelési és
tanulási lehetőséggel.
A nyár folyamán kétszer egy nap
tábor jellegű program biztosított
az érdeklődőknek. Nevelőtestüle-

Pedagógiai Programunk a tevékenységközpontúságra épül. Ez azt
jelenti, hogy a játék az elsődleges
tevékenység. Annyira, hogy játszva
tanulunk. Az ismereteket játékba
ágyazva közvetítik az óvodapedagógusok. A ma gyermekei felkészült óvónéniket kívánnak: minden
napra hozzon valami újat, érdekeset és korszerűt. Legyen az mese,
játék, informatika, vagy ismerkedés
az angol nyelvvel, de gondot fordítunk az anyanyelvi nevelésre. Találja
meg a kulcsot minden gyermek szívéhez, akkor a lehetőségek határtalanok. Vegye észre, ha valami baj
van, de azt is, ha valaki szárnyal, ha
bíztatást kap. Egyedinek mondható
az egyéni megsegítést szolgáló Sindelar programot kiegészítő „+ Egy
játék”, mesterpedagógusi innováció.
A nevelési évet témahetekben töltjük meg új tartalommal, komplexen
kezeljük a műveltségi területeket.
Rendszeresen kimegyünk az intézményből, hogy a valóságot felfedezzük. Ismerkedünk a természettel, egyik kiemelt célkitűzésünk
a környezettudatosság alapjainak
lerakása. Tudatosítjuk, hogy a társadalomban az emberi normáknak
milyen jelentősége van, gyakoroljuk
a közösségi nevelésben. Megismerjük településünket, a középületeket,
a falut és a tanyát. Másik innováci-

tünk felkészültségét, a pedagógiai
munkát segítők rátermettségét igazolják a korszerű értékelések: vezetői- és intézményi tanfelügyeletek,
pedagógus minősítések sikerei.
A gyermeki kompetenciákat
Mérő-értékelő munkaközösségünk
rendszeresen végzi, melyet visszacsatolunk a nevelőmunkába. A kisebbeknek egyéni mérőlapot szerkesztettünk. 5 éves kortól a DIFER
diagnosztikus mérőeszközzel dolgoznak, az erre kiképzett óvodapedagógusok.
Az egészséges életmódra nevelést
jól szolgálja településünk tiszta levegője, intézményük zöldövezetben
történő elhelyezkedése, a tágas és
jól felszerelt udvar, a közeli játszótér és a sportcsarnok, ahol heti
rendszerességgel megfordulunk.
Szintén egyedinek mondható a teljeskörű, diétás étkezést biztosító,
saját konyha. Itt kell megemlítenem
azokat a szülőket és helyi kívülállókat, vállalkozókat, akik zöldség- és
gyümölcs termékeikkel rendszeresen támogatják az intézményt. Köszönjük!
Tiszta szívvel megéljük ünnepeinket: jeles napjainkat, hagyományainkat, ismerkedünk a magyarság
és a „zákányszékiség” történelmével, a keresztény értékrenddel. Éves
Munkatervünk Rendezvény-nap-

tárában ezek jól nyomon követhetők. Ebbe a rendszerbe illeszkedik
a Kincses Kultúróvoda 2019 programcsomag.
Mi az, ami még kincsünk? Aktív,
segítőkész Szülői közösség. Évente több programunk zajlik a családdal közösen. Ha kell, a háttérből, ha kell, tevőlegesen szebbítik
a gyermekek óvodai életét, segítjük
egymás munkáját. Jótékonysági
rendezvényt szerveznek a farsang
jegyében. Idén a „Manó-lak” (udvari
faház) újra festésére, és tetőcseréjére, 3 új homokozó beszerzésére,
„Manó-kertek” kialakítására fordították a befolyt összeget, megtoldva
sok-sok társadalmi munkával, amit
ezúton is köszönünk!
Hétköznapjaink és ünnepeink segítői a település társintézményei.
Az általános iskolával „kézenfogva”
törekszünk az óvoda-iskola átmenet
minél zökkenőmentesebbé tételére.
Kölcsönös látogatásokat szervezünk
egymásnak, melyre meghívást kapnak a szülők is. A tanítók munkaközössége évente több programot
szervez a nagycsoportosoknak és szüleiknek. Mi pedig „Tejbegríz-zsúrra”
várjuk vissza az oviba a gyerekeket.
A Művelődési Ház és Könyvtár
évente több alkalommal biztosít
lehetőséget a gyerekeknek, illetve
a családoknak: gyerekműsorokra,
kézműves foglalkozásokra és könyvtári mese-délelőttre. A gyermekjóléti szolgálattal állandó kapcsolatban
vagyunk: működik a jelzőrendszer.
A szociális segítő munkatárs jelenléte folyamatos.
Intézményen kívüli szakmai
partnerségben vagyunk az Óvodák
Kistérségi Egyesületében. A befolyt 1%-ból minden évben szervezünk a gyerekeknek valamilyen
élményt, biztosítva a hozzáférés

5. oldal

esélyegyenlőségét. 19 éve van Kistérségi Gyermeknap az iskolába indulóknak, amit minden évben más
településen rendezünk meg. Idén mi
adtunk ennek otthont, május 15én. 297 gyermeknek szerveztünk
programot, akiket közel 60 felnőtt
kísért el. Ehhez az „egész falu” megmozdult. Szeretném mindenkinek
köszönetemet kifejezni: a Képviselő-testületnek a rendezvény
anyagi támogatásáért; az alkalmazotti- és a szülői közösség segítette
az előkészületet és a lebonyolítást;
a polgár-és mezőőrség a rendezvény
biztosítását; a Zabosfa KerTÉSZ
Kft., a Bordányi és a Zákányszéki vadásztársaság a vendéglátást;
a Homokháti Szociális Központ
a helyszínt, a sátrat, a vendéglátást
segítette; az önkormányzat brigádja
az előkészületet és az utómunkálatokat végezte. Ennyien nem fáradhattak hiába, a cudar idő ellenére is
csillogott a gyermeksereg szeme!
A rendezvény záróakkordja a gyermek-koncert volt, amin „kicsi-nagy”
egyaránt jól érezte magát.
A hétköznapok és ünnepek további színesítését tűztük ki célul.
Elhivatott nevelőtestületünk pályázni kíván a "Boldog óvoda" címre,
valamint ismét magáénak szeretné
tudni a Zöld Óvoda címet. Azért,
hogy szeptemberben újult erővel
fogadjunk minden óvodásunkat,
egy kis feltöltődésre van szüksége
mindannyiunknak. Kívánok sok élményt minden gyermeknek, hogy
legyen miről mesélni, kikapcsolódást minden kollégának, hogy újult
erővel kezdődjön a Kincseket rejtő
nevelési évünk!
• Liebhaber Gáborné
a Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetője

A Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde ballagói

6. oldal

suli rovat

Történelem – másként
A nyolcadikosok május hónapban
- rendhagyó történelemórákon ismerkedtek meg közelebbről falunk
életével. Május 10-én a polgármesteri hivatalban tettek látogatást,
ahol Matuszka Antal polgármester
tartott tájékoztatót a hivatal működéséről és válaszolt a gyerekek által
feltett kérdésekre. Május 17-én pedig Kazi Péter - iskolánk egykori diákja - a Zabosfa KerTÉSz Kft. ügyvezetője vezette végig tanulóinkat
a csomagoló üzem egységein, és jó
hangulatú tájékoztatón mesélt a cég
indulásáról, napi működéséről.
Mindkét lehetőséget köszönjük
nyolcadikos diákjaink nevében.
• Takács Julianna
A Zabosfa KerTÉSZ Kft. üzemében
nem csak nyolcadikosaink jártak:
a fenntarthatósági témahét alkalmából voltak ott a negyedikesek,
a másodikosok, az ötödikesek és
a hetedikesek is. A kedves fogadtatás, részletes ismertető és a szemléletes, gyakorlati bemutatás mellett
gyümölcsökkel és a helyes válaszokért járó ajándékokkal is elhalmoztak bennünket. Ezúton is köszönjük
Kazi Péternek és munkatársainak!
Madarak és fák napja
„Évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében!”
(Herman Ottó)
A Madarak és Fák napja az egész természet ünnepe, amikor mi, emberek
azt ünnepeljük, hogy testvérei vagyunk minden élőlénynek a Földön.

Május 10-én a Madarak és Fák Napja
alkalmából megrendezett akadályversenyen vettek részt az alsó tagozatos osztályok. A 9 állomásból álló
akadályversenyen többek között madárhangok és termések felismerése,
interaktív feladat, ügyességi játékok
vártak a gyerekekre. A feladatok
megoldásához a környezetismereten
kívül kreativitásra, csapatszellemre
és megfelelő időérzékre is szükségük volt a tanulóknak. Forgószínpad szerűen folytak az események.
A menetleveleikre a megállóhelyeken
gyűjthették be a jó megoldásokért
járó pontokat, melyek a nap végén
összesítésre kerültek. A gyerekek
beszámolója szerint a nap érdekes
és izgalmas feladatokkal, de annál
gyorsabban telt el.
• Harsányiné Szöllősi Edit
Zölden jobb! –
zöld esküvel
Május 31-én iskolánk is csatlakozott a Zölden jobb! mozgalomhoz.
Az Italos Karton Környezetvédelmi
Egyesülés (IKSZ) zöldpólós mozgalmat indított, amelynek célja, hogy
felhívja a figyelmet a környezet
megóvásának fontosságára. Ezen
a napon nagyon sokan jöttek zöldben. Akinek valamiért nem sikerült, a legtöbb esetben az is talált
magán valami zöldet, mutatva, számára is fontos a környezet védelme.
Már ötödik éve, hogy az első osztályosok ünnepélyes keretek között
leteszik a Zöld esküt az iskola valamennyi tanulója előtt. Idén erre
is május 31-én került sor. Minden
elsős zöld pólóban, megilletődve, de

2019. évi bérmálkozók

Első sor balról-jobbra: Lázár Petra, Tóth Tamara, Dobó Bianka,
Fodor Alexandra, Lakatos Kata, Meleg Noémi, Németh Anna, Papp Ildikó,
Bóka Sára,
Hátsó sor: Szűcs Dusán, Lovászi Milán, Barbócz Bence, Fődi Bence,
Bubori Kartal, Balog Noel, Gregus Tamás,
Baloldalon Dr. Kovács József Általános püspöki helynök a Szegedi
Papnevelő Intézet rektora, Szabó Norbert hittan tanár, jobb oldalon:
Dr. Janes Zoltán plébános

határozottan mondta az eskü szövegét. Az utolsó mondatot mindannyian megismételtük: „Legyen
mindenki boldog földlakó!” Most
már csak az eskü megtartása van
hátra, ami a legnehezebb feladat.
Ez csak együtt sikerülhet!
Biokerti hírek
A biokertben érik a borsó. Ügyes kis
kezek örömmel szedik, meg-megkóstolva közben az édes szemeket.
Lesz már málnánk, pirosodnak a szemek, és jövőre még több lesz, mert
Szöginé Szűcs Juditéktól is kaptunk
újabb töveket. A sárgabarackfán is
dédelgetünk két gyümölcsöt. A kis
tóban nagyon sok ebihal fejlődik,
a nagyobbak már kezdenek békára
hasonlítani - kíváncsian figyeljük
a változásokat. A fűszernövényes
kertben is van már néhány növényünk: menta, citromfű és oregánó
Fehérné Szekeres Aranka jóvoltából.
A legtöbbet a biokert szakkörösök és a természet szakkörösök dolgoznak a kertben, de mindig akad
segítő. A másodikosok sütőtököt
vetettek, a harmadikosok pedig kiültették a bab-palántákat.
Köszönünk minden támogatást,
örömmel fogadjuk a továbbiakban is.
Alsós sikerek
Sok tanulmányi versenyen vettek
részt kis diákjaink a második félévben is.
Március 6-án a Móra Ferenc olvasási és szövegértési versenyen
Császár Dominik Kiváló Olvasó
és Szögi Nikolett Ügyes Olvasó
címet nyerte el.
Felkészítő: Király Andrea. Köszönjük a szülői segítséget a gyermekek utaztatásában.
Március 12-én Mórahalmon a 7
mérföldes csizmában heted 7 határon át vetélkedőn a 3. osztályosok elhozták az első helyet, így
ők képviselték iskolánkat a megyei
versenyen. Csapattagok: Burunkai
Boldizsár, Fődi Fanni, Mityók
Gábor, Tóth Viola.
Felkészítő: Harsányiné Szöllősi
Edit.
A területi versenyen a második,
harmadik és negyedik helyet a 2.
osztályosok szerezték meg. Csapattagok: Börcsök Patrik Lajos,
Kazi Márk István, Kazi Máté
Mirkó, Oltványi Norbert, valamint Agócs Eliza, Flekenstein
Eszter Molli, Paplukács Nóra,
Sztoika Margit Katalin, a kö-

2019. április

vetkező csoport: Dobó Barbara,
Makra Csaba, Szabó Emma.
Felkészítő: Makráné Vass Éva
Április 6-án a Curie matematika. Emlékverseny országos döntőjén Császár Dominik (4.o.) a 16.
helyen végzett. A tanulót Melegné
Szűcs Mónika vitte el a versenyre.
Felkészítő: Király Andrea
Április 9-én volt a Területi matematika verseny Csólyospáloson,
ahova az eljutásban segített Adamik István és Császárné Szélpál
Ildikó szülő. Köszönjük nekik! Itt is
szép eredményeket értünk el, mert
Oltványi Norbert (2.o.) 2. helyezett, Oltványi Kornél és Császár
Dominik (4.o.) 3. helyezett lett.
A két testvér képviselte iskolánkat
a megyei versenyeken (Hódmezővásárhely, Szentes), ahol a középmezőnyben végeztek. Rajtuk kívül
még részt vett a megmérettetésen
Flekenstein Eszter Molli, (2.o.),Császár Patrik és Nagy Sándor
Márk (3.o.) .
Felkészítők: Makráné Vass Éva,
Harsányiné Szöllősi Edit, Király
Andrea
Április 12-én a Fontos Sándor
Emléknapon Üllésen a rajzával Flekenstein Eszter Molli (2.o.) a 3.
helyet szerezte meg. Felkészítő:
Véha Tímea
A Területi helyesírási verseny április 15-én volt Ruzsán, ahova a polgárőrség autója és Hegedűs Zoltán
szülő segítségével jutottak el a tanulók. Itt a legjobb eredményt Kazi
Márk István (2.o.) érte el, aki a 8.
helyen végzett, de a többi tanuló is
ügyesen megoldotta a feladatokat:
Sztoika Margit Katalin (2.o.),
Hegedűs Alexandra (3.o.), Lázár
Tamás, Szögi Nikolett (4.o.).
Felkészítők: Makráné Vass Éva,
Harsányiné Szöllősi Edit, Király
Andrea
A CSMPSZ rajzpályázaton
az egyéni kategóriában a következő eredmények születtek Mórahalmon május 23-án:
2. o. Dobó Barbara 2. hely, 3.o.
Kovács-Tanács Martina – különdíj, 4.o. Kispál Balázs 3. hely, 5.
o. Börcsök Dávid – különdíj, 6. o.
Kovács-Tanács Lizanna 1. hely
Csoportos kategóriában:
1.o. Pintér Milán, Masa Ádám,
Zemanek Zsombor: 2. hely,
2. o. Dobó Barbara, Flekenstein Eszter: 2. hely, 3-4.o. Kispál Balázs- Huszta Kata 2. hely

2019. április

Felkészítő pedagógusok: Baloghné Dobó Anikó gyógypedagógus, Véha Tímea szaktanár
Természetesen ezeket a szép sikereket nem érhettük volna el a biztos
szülői háttér és támogatás nélkül.
Örüljünk együtt és legyünk büszkék
közösen a „gyermekeinkre”!
• Makráné Vass Éva
tanító néni
Felsős sikerek
Természetismeret
Május 15-én rendezték meg Mórahalmon a Csizmazia György
komplex kistérségi természetismereti emlékversenyt. Ez az az
idei volt a 20. alkalom, 2009-ben
Csizmazia tanár úr volt a védnöke
az első versenynek. Ebben a tanévben hat település 7 iskolájának 4
fős csapatai vettek részt. A találkozó témájául az erdőt választották.
A helyszín az előzetes tervek szerint az ásotthalmi Gárgyán-erdő lett
volna, méltó helyül a jubileumi alkalomnak, az időjárás azonban közbeszólt és egy más szempontból szép
helyen, az iskolai könyvtárban került sor a megmérettetésre. Iskolánk

suli rovat

csapata a dobogós III. helyezést szerezte meg, mely mellé értékes jutalmak is jártak. A csapat tagjai: Ábrahám Anna, Tajthy Virág, Császár
Patrik, Meleg Alex, felkészítőjük
Ábrahám Enikő. (További információk és fotók a Mórahalmi Móra
Ferenc Általános Iskola honlapján).

97,1% – 13. hely.
Felkészítőjük: Juhász Katalin
6. osztály
The Double Lottie: Csúcs Anikó,
Szalai Fanni 94,8% – 26. hely
Everyday Bro: Bazán Bendegúz,
Kispál Imre 94,7% – 27. hely
Felkészítőjük: Szabó Anikó Márta

Olvasni jó!
Iskolánk néhány tanulója egész
évben szorgalmas résztvevője volt
az országos Olvasni jó! versenynek. Szépen szerepelt Meleg Alex
és Császár Patrik, Lakatos Kata
pedig maximális pontszámmal idén
is I. helyezést ért el az olvasási és
szövegértési versenyen. Koordináló:
Miklós Lászlóné

TITOK országos levelezős
verseny – Történelem
A Titok országos történelem levelezős versenyben a hatfordulós feladatmegoldás szép eredményeket
hozott. A helyezések a következők:
Tankcsapda: Börcsök Zsolt, Gyuris Kevin, Móra Norbert, Szűcs
Dusán (8.o.) 92,6 % – 9. hely
Grófnők: Lakatos Kata, Lázár
Petra, Tóth Tamara (8.o.) 89,0
% – 15. hely
Holdraszállók: Barbócz Bence, Németh Anna, Börcsök Bence, Lovászi Milán (8.o.) 88,7 % - 16. hely
Vitézek: Szélpál Janka, Tóth Vivien, Flekenstein Attila (7.o.)
89,5 % – 24. hely
Hadvezérek: Masir Emil, Márton
Ákos, Szalai Kevin (7.o.) 89,5 %
– 24. hely

TITOK országos levelezős
verseny – Angol
5. osztály
Császár Patrik, Márton Áron, Meleg Alex, Fodor Ákos 95,6% - 24. hely
Jankó Mirella, Juhász Gréta, Papp
Emma, Szalai Lilla 96,1% – 21. hely
7. osztály
Ábrahám Anna, Szélpál Janka, Tajthy Virág, Takács Márk

7. oldal

Sport
„A Szent Mihály U14-es leány
csapata nyerte a korosztályos
bajnokság délnyugati csoportjának küzdelmeit. A szegedi csapat
a nyolc csapatot felvonultató mezőnyben két mérkőzését kivéve
mindet megnyerte, így aranyérem
kerülhetett a lányok nyakába.”
(Délmagyarország, 2019. május
29.) A bajnokcsapatból öten a mi
iskolánk tanulói: Ábrahám Anna,
Hemm Karola, Papp Ildikó, Tajthy Virág, Tóth Vivien. A tanulás
mellett edzésekre és meccsekre járni kitartást és elszántságot igényel.
Büszkék vagyunk rájuk, és szurkolunk az iskolai csapatnak a diákolimpián!
Mindenkinek szép nyarat, jó pihenést és hasznos időtöltést kívánunk!
Fontos dátumok:
Jún. 17-júl. 2. Úszótábor Mórahalmon
Aug. 11-16. Erzsébet tábor, Zánka
Szept. 2. hétfő – Tanévnyitó ünnepély
• Összeállította:
Ábrahám Enikő

8. oldal

zákányszéki kis újság

2019. június

A könyvtárban járt az ásotthalmi
Borostyán Nyugdíjas Klub
Mindig megtisztelő, ha más településekről érkeznek hozzánk
látogatók. Ez egyrészt azt a pozitív üzenetet hordozza, hogy érdeklődnek az intézményünk iránt,
másrészt a találkozás alkalmat
teremt egymás megismerésére,
a kölcsönös, jó kapcsolat kiépítésére. Tavaly nyáron az ásotthalmi
Sulifelejtő táborban résztvevő
gyerekekkel töltöttünk el néhány
vidám órát a könyvtárban, 2019.
május 27-én pedig a Borostyán
Nyugdíjas Klub tagjai kirándultak Zákányszékre. A szépkorúak
először megtekintették a tetőtéri
könyvtárhelyiséget, megismerték
annak különböző öbleit, részle-

geit. Különösen a gyerekkuckó és
a közelmúltban régi katalóguscédulák újrahasznosításával feldíszített télikert nyerte el a tetszésüket. A könyvtár bemutatása
után jó hangulatban folyt tovább
a nosztalgikus beszélgetés, és még
régi szavas játékot is játszottunk
a kortalan, életvidám nyugdíjasokkal. Köszönjük a látogatást,
örültünk a találkozásnak! További aktív nyugdíjas éveket kívánunk
a klub tagjainak!
• Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

Hagyomány sok éve már, hogy a nyolcadikosok kis ünnepség keretében
jelképesen átadják az osztályfájukat az újonnan érkezőknek. Május 27-én az
iskola legnagyobb diákjai izgatottan várták a nagycsoportosokat. A köszöntő
szavak után Lakatos Kata elmondta Jókai Mór: Ültess fát! című versét.
Kiderült, hogy ezt az óvodások is ismerik, és el is szavalták! A nyolcadikosok
elismeréssel és mosolygós szemekkel néztek a kicsikre, akik fegyelmezetten
és okosan válaszoltak a feltett játékos találós kérdésekre. Ezt követően
közösen énekelték el a Tavaszi szél vizet áraszt kezdetű dalt, amit Dobó
Bianka (8. o.) gitáron kísért. A faátadás emlékére alkotás is készült – a kicsik
és nagyok festékes kezének nyomai hatalmas lapokon két fát formáztak meg.

Zákányszékről
elszármazottak találkozója

2019. július hónapban esedékes
szociális ellátások kifizetése
2019.07.02-05-ig történik

2019. augusztus 11-én a Zákányszéki Falunapokon rendezzük immár második alkalommal az elszármazottak találkozóját.
Abban kérjük a helyi lakosok
segítségét, hogy azon rokonaik
vagy ismerőseik elérhetőségét
(név, postacím), akik már nem
élnek Zákányszéken, juttassák el
a Művelődési Házba vagy a Tele-

házba. Így, akik nem rendelkeznek internetes elérhetőséggel,
azoknak postai úton eljuttatjuk
a meghívást.
Az elszármazottakat 11 órára
várjuk a szentmisére, majd az azt
követő ebédre. Ezután kötetlen
beszélgetésre, illetve a falunapi
programokon való részvételre van
lehetőség.

Családi események
Házasságkötés:
2019.05.25
Puskás Pedro és
Nagy Eszter Éva
2019.05.29
Bacsó Károly és
Gyetvai Hajnalka Éva
2019.06.01.
Péter István és
Balog Ildikó
Az iskola Robotika szakkörének hatodik osztályos csapata 2019. 06.
05-én első alkalommal vett részt
a WRO (World Robot Olympiad)
szegedi regionális fordulóján “I am

not a robot” névvel. Ez volt a csapat
első versenye. Tagok: Csúcs Anikó,
Kispál Imre, Bazán Bendegúz és
Gieth Zoltán felkészítő tanár.
• Fotó: delmagyar.hu

***
SZületések:
2019.05.02. Kószó Letícia
(Papp Ildikó, Kószó Gábor)

2019.05.10. Czimber Nimród
és Czimber Ervin
(Szabó Anita, Czimber Péter)
2019.05.11. Pintér Gergő
(Simon Mónika,Pintér Zoltán)
2019.05.14. Takács Lea
(Fodor Anett, Takács Sándor)
2019.05.27. Szunyogh Olívia
(dr.Papp Renáta, Szunyogh Attila)
***
Halálozás:
2019.05.07.
Szűcs Kálmánné
Zákányszék, Petőfi S. u. 9.

