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A feladat adott:

BIZALOMRA ÉPÜLŐ, A ZÁKÁNYSZÉKIEK
ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ SZOLGÁLAT

Ifjúság, sport-szabadidő vonatkozásában elsődleges a fiatalok
aktívabb részvételének előre mozdítása a település életében. A sport-

maradást segítő bérlakás programot kell indítani.
A turizmus fejlesztése érdekében kuriózumokra és hatékony
marketingre is szükség van. Fejleszteni szükséges a gasztroturizmust,
tevékenység fejlesztésébe szakembert kell bevonni. Kiemelt feladat
a munkahelyteremtés, melynek
érdekében szociális szövetkezet

hozatalára. A Polgármesteri Hivatallal, a hivatali munkával szemben
támasztandó alapkövetelmények
a következők: szakszerűség, pontosság, érthetőség. Gyors (a lehetőségek szerint gyors), kulturált,
udvarias ügyintézés, nyitottság,
szolgálatkészség. A település sajátosságainak megfelelő munkarend
kialakítása.

pálya melletti terület rendezésével,
a záportó kialakításával megkezdődött a „Szabadidő és Sportcentrum” kialakítása, mely bővül egy
kültéri fitness-parkkal. Továbbra
is támogatnunk kell a helyi sport
és szabadidős civil szervezeti tevékenységeket.
Élhető környezet biztosítása érdekében többek között
biztosítani kell a külterületi utak
járhatóságát, szorgalmazni kell
kerékpárút építését, belterületi
utak pormentesítését, a szelektív
hulladékgyűjtés népszerűsítésére
kampányt kell szervezni, helyben

alapításában való részvételünket
meg kell vizsgálni, önkormányzati tulajdonú gazdálkodó szervezet
létrehozását kell szorgalmazni. Inkubátorház építésével segíteni kell
a betelepülő vállalkozásokat.
A települést irányító Képviselő-testületi munka a siker érdekében meghatározó. A feladat adott:
bizalomra épülő, fegyelmezett, Zákányszék érdekeit mindenekfelett
képviselő, a település lakosságát
szolgáló munka. Az Önkormányzatnak és a testületnek készen kell
állni a feladatok végrehajtására,
elsősorban a gyors döntések meg-

A most ismertetett program nem
teljes, mert folyamatosan alkalmazkodni kell a lehetőségekhez és ki kell
használni azokat. A Képviselő-testület gazdasági programjának képezheti alapját, azonban a program akkor
lesz teljes, ha abba valamennyi képviselő elképzelése belefoglaltatik majd.
A most megalakult Képviselőtestület nevében köszönöm megtisztelő bizalmukat, mellyel lehetőséget adtak, hogy a következő öt
évben felelősséggel végezhessük
munkánkat.
• MATUSZKA ANTAL
polgármester

2006-ban bizalmat kaptam Önöktől, hogy településvezetőként
végezhessem a munkámat, ezt a bizalmat most a következő
öt évre is megelőlegezték nekem, amit ezúton is tisztelettel
megköszönök. Szintén bizalmat szavaztak a most megalakuló Képviselő-testületnek, melyet az Ő nevükben is köszönök.
Az elmúlt öt évben megháromszoroztuk az önkormányzat vagyonát,
mely most meghaladja a 3,2 milliárd forintot. Megfeleltünk a kormányzati elvárásoknak és a jogszabályi előírásoknak is, biztonságosan
működtettük a település intézményrendszerét. Ez a további időszakban is így lesz. A felelősséggel
végzett munkára garancia a most
megválasztott polgármester és
Képviselő-testület.
A jövőre vonatkozó elképzelések érintik a település valamennyi
szegletét.
Oktató-nevelő munka, kulturális tevékenységgel kapcsolatosan szükségesek tartom olyan
jellegű fejlesztések megvalósítását,
mely egyedivé és vonzóvá teheti
intézményinket. Ezek közül kiemelkedő lehet a lego-matematika
oktatási módszer bevezetése, biokert továbbfejlesztése kibővítve
az önkormányzati fűszer-kerttel.
A Művelődési Ház és Könyvtár
működésének biztosítása érdekében
tervezett és szervezett programok,
csoporttevékenységek megvalósítása szükséges. Kiemelt fontosságú
a „70 éves Zákányszék” programsorozat megvalósítása, valamint
a hagyományokkal rendelkező csoportok további működtetése, újak
létrehozása.
Egészségügyi és szociális
szféra tekintetében meghatározó
a településen a jól működő orvosi praxisok további fenntartása,
működésének segítése. A szociális
alapfeladat-ellátás jól beváltan társulásban működik, fejlesztési cél
a bentlakásos intézmény fejlesztése.
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TÁJÉKOZTATÓ

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL
Az újonnan megválasztott képviselő-testület 2019. október 24én ünnepélyes keretek között megtartotta alakuló ülését. Az önkormányzatok működésének legfőbb szabályait a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló törvény határozza meg. A jogszabály előírja az alakuló ülés kötelező napirendjeit, így többek
között sor került a képviselők és a polgármester eskütételére,
a polgármesteri program ismertetésére, az alpolgármester és
a bizottságok tagjainak megválasztására, a polgármester illetményének, illetve az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítására. A Képviselő-testület
megbízta Matuszka Antal István polgármestert az önkormányzat
gazdasági programjának előkészítésével.
A Képviselő-testület alakuló ülésére a Művelődési Ház nagytermében
került sor. A Himnusz meghallgatása után Dobó László a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a 2019. október 13. napján
megtartott helyi önkormányzati
képviselő- és polgármester választás hivatalos végeredményét.
A tájékoztató után a HVB elnöke
a polgármester és a képviselők részére átadta a megbízóleveleket.
A polgármesteri tisztséget továbbra is Matuszka Antal István
látja el, a képviselő-testület tagjai
lettek: Kazi Péter, Csóti József László, Zombori István, Adamik István,
Papp László, Dani Kálmán Szabolcs.
A választóknak a választás többnyire csak a szavazatszámláló bizottságok előtt történő szavazást
jelenti, de a háttérben a választások
előkészítésére és törvényes lebonyolítására országosan és helyben
is több hónapos kemény munka folyik. A helyben elvégzendő feladatokat a Helyi Választási Iroda végzi,
melynek tagjai főként a polgármesteri hivatal dolgozói közül kerülnek
ki. Zákányszéken a választás rendben lezajlott, ezért ezúton is minden közreműködőnek (a bizottsági
elnököknek és tagoknak, a választási iroda tagjainak, a polgárőrségnek,

az intézményvezetőknek és minden
segítőnek) köszönetet mondunk!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (a továbbiakban: Mötv.) előírja, hogy
a képviselőknek, majd a polgármesternek esküt kell tenni. Dobó
László előmondása alapján először a képviselők, majd a polgármester tette le az esküt.
Az eskütétel után Matuszka Antal
István polgármesteri programjában ismertette azokat a célokat,
elképzeléseket, amelyekért a településen, a kistérségben, a járásban a ciklus során dolgozni kíván, és amelyek
megvalósítása érdekében számít
a képviselő-testület, a helyi civilszervezetek, gazdálkodó szervek, valamint a lakosság együttműködésére.
Az Mötv. alapján a képviselő-testület az alakuló (vagy az azt követő)
ülésen a polgármester előterjesztésére köteles megválasztani a törvény által kötelezően létrehozandó
és a Szervezeti és Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ)
szerinti bizottságokat. A Képviselő-testület - az SZMSZ kisebb
módosítását követően - az előző
ciklushoz hasonlóan továbbra is
két bizottságot hozott létre és
megválasztotta azok elnökeit
és tagjait. A Pénzügyi, Ügyrendi és

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

Településfejlesztési Bizottság elnöke
Papp László képviselő lett, tagjai
pedig Csóti József László és Dani
Kálmán Szabolcs képviselők lettek.
Az Oktatási, Kulturális és Szociális
Bizottság elnöke Adamik István képviselő lett, tagjainak pedig Zombori
István képviselőt és külső tagként
Sas Györgynét választották meg.
A bizottságok megalakítása után
Sas Györgyné az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság külső tagja
is esküt tett.
Az Mötv. szerint a képviselő-testület a polgármester javaslatára,
titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy
alpolgármestert választ, több alpolgármestert választhat. A Képviselőtestület SZMSZ-e alapján egy fő társadalmi megbízatású alpolgármester
választható. A Képviselő-testület
a polgármester javaslatára ismét
Kazi Péter képviselőt választotta
alpolgármesterré, aki ezt követően
erre a tisztségére is letette az esküt.
Az alakuló ülésen dönteni kell
a polgármester illetményéről
és költségtérítéséről, az alpolgármester tiszteletdíjáról és
költségtérítéséről, illetve helyi
rendeletben a képviselők tiszteletdíja meghatározható. Az Mötv.
alapján a főállású polgármester
illetménye és költségtérítése ös�szegében a testületnek nincs mérlegelési lehetősége, a törvény által
előírt összeget kell meghatároznia.
A jogszabály ugyanakkor korlátozza a polgármester egyéb kereseti
lehetőségeit, mivel munkavégzésre
irányuló jogviszonyt nem létesíthet,
más kereső foglalkozást nem folytathat, nem lehet gazdasági társaság
személyesen közreműködő tagja.

Az Mötv. alapján az alpolgármester kötelezően adandó tiszteletdíját
és költségtérítését a képviselő-testület állapítja meg úgy, hogy az nem
haladhatja meg a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíja
90%-át. Az alpolgármester a tiszteletdíjának 15%-ában meghatározott
összegű költségtérítésre jogosult.
Az önkormányzat a saját teherbírásának megfelelően állapítja
meg a képviselőinek és a bizottsági
tagjainak a tiszteletdíját. Előírás,
hogy a tiszteletdíjak kifizetése nem
veszélyeztetheti az önkormányzat
kötelező feladatellátását. Meg kell
említeni, hogy a testület által megállapított juttatások összegeiből
természetesen a személyi jövedelemadó és a járulékok levonásra kerülnek, így a ténylegesen kifizetett
nettó összeg kevesebb lesz. A fentiekkel kapcsolatos részletes anyag
az ülésről készült jegyzőkönyvben
megtalálható, amely a község honlapján (http://www.zakanyszek.hu)
elérhető, vagy a községi könyvtárban megtekinthető.
A továbbiakban a Képviselő-testület döntést hozott SZMSZ-ének
és az önkormányzat gazdasági programjának felülvizsgálatáról. Az ülés
záró napirendjében Gárgyán István
jegyző tájékoztatást nyújtott a polgármestert és a képviselőket érintő
összeférhetetlenségi szabályokról,
a vagyonnyilatkozat-tételi és egyéb
kötelezettségekről.
Polgármester Úrnak és a Képviselő-testület tagjainak ezúton is gratulálunk, munkájukhoz a következő
önkormányzati ciklusban is sok sikert kívánunk!
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

Dr. Kertész József ügyvéd
30 ÉVE ZÁKÁNYSZÉKEN

Félfogadás: minden pénteken 8 órától
a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban.
Elérhetősége: 06-30/9535-740
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ÁLLATORVOSI FELADATELLÁTÁS ZÁKÁNYSZÉKEN
A Magyar Állatorvosi Kamara
Csongrád Megyei Szervezetének
tájékoztatása szerint az alábbi
személyek látják el Zákányszék
község területén az állatorvosi
feladatokat:
DR. HURSÁN MIHÁLY
Tel.: 0630/998-6139
DR. KOVÁCS TIBOR
Tel.: 0630/965-3114
DR. TÓTH FERENC
Tel.: 0620/476-3517
Az állatorvossal megbeszélt egyezség
alapján el lehet térni a területi felosztástól, mely a térképen jelölve van.

Zákányszék község területén az állatorvosi ügyeletben a fenti állatorvosokon kívül részt vesznek:
Dr. Papp Sándor
Tel.: 0630/487-9805
Dr. Papp Zalán
Tel.: 0620/973-9149
Dr. Szőke Csaba
Tel.: 0630/324-5032
Az állatorvosi praxisengedélyek
érvényessége Magyarország egész
közigazgatási területére kiterjed,
ezért bárki más érvényes praxisengedéllyel rendelkező állatorvost is
kihívhatnak az állattartók.

A NEMZETI
AGRÁRGAZDASÁGI
KAMARA HÍREI
Őstermelői igazolványok:
Értékesítés kizárólag érvényes
őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében
történhet! Amennyiben nem áll
rendelkezésre a 2020. évre szóló
érvényes értékesítési betétlap, úgy
az 2020. március 20-ig kiváltandó.
Kérem, ellenőrizze plasztikkártyáján a magyar címer mellett balra
szereplő „igazolvány hatálya” mezőt: amennyiben 2017-tel kezdődik, Ön is érvényesítse őstermelői
igazolványát (ha még nem tette
meg)!
Egységes kérelem 2019:
Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló
másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás
ténye a vonatkozó jogszabályok
szerint a kérelem felületén rögzítésre került.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE 2019 ŐSZÉN-TELÉN
Az előző lapszámban tévesen jelent meg,
ezért kérjük, jelen ellátási rendet vegyék figyelembe!
I.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050
és (+36-30-606-2371) (dr. Mester
Lajos, elérhető munkanapokon
08:00–16:00)
Rendelés: bejelentkezett– és területi
ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8–12 h és páratlan heteken: november 18–22-ig, december
02–07-ig, december 30–31-én és
2020. január 02–03-án, január 13–17ig, január 27–31-ig, február 10–14-ig,
február 24–28-ig, március 9–13-ig és
március 23–27-ig délután 15–16-ig
is! December 30–31-én és 2020. január 2–3-án helyettesít is. December
12–23-ig szabadságon van!
II.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509 és
+36-30-606-2354 és +36-70-628-7060
mobilon (dr. Sebestyén Balázs, elérhető munkanapokon 08h 00–16h 00)
Rendelés: bejelentkezett– és területi
ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8–12 h és páros heteken:
2019. november 25–29-ig, december
09–20-ig, december 23-án, 2020.

január 6–10-ig, január 20–24-ig,
február 03–07-ig, február 17–21-ig,
március 02–06-ig és március 16–20ig, március 30–április 03-ig délután
15–16-ig is! December 30–31-én és
2020. január 2–3-án szabadságon
van, december 12–23-ig pedig helyettesít is!
Sürgősségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16:00-tól másnap
08:00-ig, valamint szabad–, vasár–
és ünnepnapokon, valamint július
01-én Semmelweis napon – mely
az egészségügyben munkaszüneti
nap – 08:00-tól másnap 08:00-ig
Mórahalom, Kölcsey utca 2. sz. alatt
a Mentőállomás épületében.
Segélyhívás: 104 és/vagy 112 – ingyenes!
Az NGM rendelet alapján 2019. évi
munkaszüneti napok áthelyezése
miatti munkarend :
December 7-én szombat munkanap,
helyette december 24. kedd PIHENŐNAP és december 14-én szombat
munkanap, helyette december 27.
péntek PIHENŐNAP
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8 órás növényvédelmi tanfolyam
(zöld könyv megújítás):
Zöldkönyves , 8 órás továbbképzések: december 13. Hmvhely SZTE
Mg.Kar, január 17. Szeged, január
24. Balástya, február 22. Szentes,
február 28. Csongrád. Az előadások
minden alkalommal reggel 8.30
órakor kezdődnek.
Sertéstartók figyelmébe:
Az afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) a házi sertések és
vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel, test-szerte vérzésekkel járó, vírusos betegsége.
A kórokozó vírusra jellemző, hogy
ellenálló képessége a környezeti
hatásokkal szemben igen nagy,
nem hőkezelt termékekben, illetve
nem ártalmatlanított sertés- vagy
vaddisznóhullában hónapokig
fertőzőképes marad. A házi sertés
állományok elsősorban fertőzött
vaddisznókkal való kontaktus
révén, nem ellenőrzött helyről
származó, beteg vagy fertőzött
házi sertéseknek az állományba
történő behozatalával, illetve ál-

lati eredetű terméket tartalmazó
élelmiszer-hulladék etetésével
fertőződhetnek, de szerepe lehet
a vírus mechanikus átvitelében
bármilyen, a fertőzött állatok
gondozásakor használt eszköznek
vagy akár ruhának. Legfontosabb
teendő a megelőzés:
meg kell akadályozni, hogy a házi
sertések vaddisznóval, vagy annak
bármely részével érintkezzenek;
a telepre behajtó gépjárműveket
fertőtleníteni kell, a belépő személyeknek át kell öltöznie;
állati eredetű terméket tartalmazó
élelmiszerhulladékot („moslékot”),
valamint zöldtakarmányt ne adjunk a sertéseknek;
szemestakarmányt 30 napig, alomanyagot 90 napig vaddisznók által hozzá nem férhető helyen kell
tárolni felhasználás előtt!
A NÉBIH honlapján megtalálható
az ASP ellen hatékony fertőtlenítőszerek listája, valamint további
információk a témáról.
Ügyfélfogadás a falugazdász irodában:
hétfő; kedd; csütörtök: 8:00-16:00
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.
További információ a nak.hu,
a www.naknonprofit.hu internetes
oldalon és a falugazdász irodában
elérhető.

• forrás: NAK.hu;
csmnovkam.hu; portal.nebih.gov.hu/
afrikai-sertespestis
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FALUKARÁCSONY
Zákányszék Község Önkormányzatának szervezésében
Falukarácsonyi Ünnepség lesz
2019. december 20-án, pénteken 11 órai kezdettel,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk a település lakóit.
Helyszín:
Zákányszéki Sportcsarnok
Műsort adnak az óvodások, általánosés művészeti iskolások, valamint a művelődési ház
népi játék és gyerektánc csoportja.
Ezen ünnep keretében gyújtjuk meg
az adventi koszorú negyedik gyertyáját is.
Köszöntőt mond Matuszka Antal polgármester.
A rendezvény támogatóinak jóvoltából teával,
forralt borral és süteménnyel vendégeljük meg
a résztvevőket.
A falukarácsony megrendezéséhez köszönettel fogadjuk anyagi támogatásukat a Polgármesteri Hivatalban
és a Művelődési Házban.

A ZABOSFA
NÉPTÁNCEGYÜTTES
tagjai
szeretettel meghívják Önt és Kedves Családját
az évzáró Luca Mulatságra,
ahol Röszke, Mórahalom, Domaszék, Üllés,
Ruzsa és Zákányszék települések néptáncosai mutatkoznak be.
A műsort hajnalig tartó táncház követi,
amelyet kísér a Rézhúros Banda.
Jegyek 500 Ft/fő áron elővételben kaphatók a Zákányszéki Butikban Mulatiné Ica néninél,
valamint a rendezvény napján a helyszínen.
A mulatságot 2019. december 14-én 17 órai
kezdettel tartjuk a Zákányszéki Sportcsarnokban.
A büfében forralt bor, tea, üdítő,
kávé, fasírt és szendvicsek kaphatók.

2019. november

MUNKAADÓK – MUNKAVÁLLALÓK FIGYELEM!
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001.
„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS
MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”
A paktum projekt célja a hátrányos helyzetű álláskereső személyek munkába állásának
támogatása. Az együttműködés
szolgáltatásai már 2017. júniusa óta elérhetőek a Mórahalmi
járás, a Kisteleki járás, valamint
a Szegedi járás 5 településén,
melynek eredményeként 282 fő
bevonása valósult meg.
A projekt keretében mind
a munkáltatók, mind a munkavállalók részesülhetnek támogatásban az alábbiak szerint:
Munkáltatók részére foglalkoztatást segítő támogatásokat
nyújtunk (bérköltség támogatás,
foglalkoztatás bővítését szolgáló
támogatás, munkatapasztalatszerzést elősegítő bérköltség-támogatás, illetve mobilitás támogatás).
A munkavállalók elhelyezkedést segítő támogatásokat
vehetnek igénybe (a munkába
járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez kapcsolódó utazás támogatása, mobilitás támogatása).
A legfeljebb 6 hónapra kapható,
a mindenkori minimálbérnek
megfelelő összegű támogatás
az önfoglalkoztatóvá válás
elősegítését célozza.
Az előzőek mellett ingyenes
munkaerő piaci szolgáltatások is igénybe vehetőek, melyet
a projekt keretében mentorunk,
Oltányi Edit Gréta (telefon
0670/3747222, cím 6782 Mórahalom, József Attila u. 6.) nyújt
minden érdeklődő számára.

A mentor folyamatos támogatást
nyújt a munkavállalóknak annak
érdekében, hogy az álláskereső
személy igényeinek és kompetenciáinak megfelelő szolgáltatásban
részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő cél minél
több álláskereső személy munkába állásának, illetve az elhelyezkedett ügyfelek munkahely-megtartásának elősegítése. Előzetes
időpont egyeztetésért keresse fel
mentorunkat elérhetőségei valamelyikén.
A támogatások igénybevételével, illetve a szolgáltatásokkal
kapcsolatban további információ érhető el a Csongrád Megyei
Kormányhivatal járási kirendeltségei foglalkoztatási osztályain,
illetve a Paktumirodán (telefon:
06-30/5610039, cím 6782 Mórahalom, István király út 8.).
E-mail: paktumiroda@morahalom.hu
Facebook: www.facebook.com/
PaktumIroda
A projektről bővebb információt a http://www.morahalom.hu/
foglalkoztatasi_paktum oldalon
olvashatnak.
A projekt a Széchenyi 2020
program keretében valósul meg.

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: 13–17,
Csütörtök: 9–14, Péntek: Zárva
Különféle akciókkal várjuk minden
kedves meglévő és új ügyfelünket.
Császárné, Marika • Szöginé, Marika
Tel.: 30/427-0584 • Tel.: 30/621-6852
E-mail: csaszarbelane@generalimail.hu
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MANÓ KERTI HÍRADÓ

INNOVÁCIÓ AZ ÓVODÁBAN
Harmadik éve már, hogy saját terveim alapján, fejlesztő innovátori tevékenységet végzek a Manó-kert Óvodában. Célja:
a tanulási nehézségek feltárása és kezelése, ezáltal az iskolai
tanulási és magatartási zavarok megelőzése, a tünetek enyhítése. A programot 5 éves időtartamra terveztem. Kitűzött
céljaim megvalósítására a „Sindelar – Plusz 1 játék” komplex
programot alkalmazom.
A Sindelar módszer már sok éve
segíti nevelő-fejlesztő munkámat.
Ez egy olyan napi rendszerességre épülő képesség tréning, amely
egyéni fejlesztő tevékenység által
valósul meg. Így segítve az iskolai
tanuláshoz (írás, olvasás, számolás)
elengedhetetlenül szükséges részképességek fejlesztését, a magatartási rendellenességek kezelését.
A Plusz egy játék módszer létrehozásával az a célom, hogy az in-

tézmény egyéni képességfejlesztő tevékenységét komplexebbé,
eredményesebbé tegyem, mindezt
a gyermekek egyéni szükségleteinek megfelelő formában. A Plusz
egy játék tartalma egy évről-évre
fokozatosan bővülő, elsősorban
a szociális képességek megalapozását, fejlesztését elősegítő, általam szerkesztett játékgyűjtemény.
A játékok között vannak olyanok
is, amelyeket az óvodapedagógusok

KOZMIKUS VARÁZSLAT
Az Óvodák Kistérségi Egyesületének finanszírozásában, „Legyél Te is űrhajós!” címmel, mozgó planetáriumi előadáson
vettek részt az óvodás gyermekek.November 5-én a Zákányszéki Sportcsarnok adott helyet még három település,- Ásotthalmi, Bordányi, Öttömösi és a helyi óvoda középsős- és nagycsoportos gyermekei számára. Három csapatban, mintegy 190
gyermek számára sikerült felejthetetlen élményt adni.
A gyerekek sikoltozva figyelték
a kozmikus képeket. A világűr
bolygói, a légi közlekedés eszközei,
a kezdetleges repülőktől a modern

űrhajóig, űrszondáig, mind nagy
érdeklődésre találtak. A bolygók
közül a Földről, mint életünk teréről, - fontos információkat közölt
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nem csak egyéni vagy páros, hanem
csoportos foglalkoztatási formában
is alkalmazhatnak, ezáltal a gyermekcsoportok nevelőmunkájának
szerves részévé is válhatnak.
Az általam koordinált komplex
módszer megfelel az óvodáskor
életkori sajátosságainak. Az egyéni
gyakorlójátékokat a programban
résztvevő gyermekek eddigi tapasztalataim szerint nagyon kedvelik.
A teljesítményre és magatartásra
irányuló vizsgálóeljárás eszközként
szolgál az egyéni fejlesztőprogramok elkészítéséhez, valamint a fejlesztési periódusok végén az elért
eredmények feltérképezéséhez.
A Sindelar és Plusz 1 játék komplex programot az intézményi nevelőmunka fejlesztésének érdekében
5 év alatt fokozatosan ki fogom terjeszteni az egész intézményre. Ez

azt jelenti, hogy jó gyakorlatomat
fokozatosan megosztom kollégáimmal. A fejlesztő munkát már második éve folytatjuk óvodapedagógus
kollégáimmal összehangolt szakmai
együttműködésben. Így az elmúlt
nevelési évben 9 nagycsoportos
gyermek egyéni fejlesztőprogramját valósítottuk meg, 4 kollégával
közösen, a szülőkkel együttműködve.
Terveim szerint, a következő
években az iskolai tanulási- és
magatartászavarok megelőzése érdekében, sajátosan kialakított intézményi gyakorlatunk megismerésére lehetőséget fogunk biztosítani
az Óvodák Kistérségi Egyesületének
óvodái számára is.

a gyermekek számára a narrátor. Ez
Óvodánk Pedagógiai Programjában
szereplő, környezettudatosságra és
fenntarthatóságra nevelés megalapozását, mint egyik sikerkritériumot támogatta.
A rakéta fellövés visszaszámlálását, az űrhajósok Holdra szállását,
a súlytalanság, folyamatos csodálkozást váltott ki a gyerekekből.
A gyerekek vidám hangoskodása kísérte a térhatású képeket is,
melyeken a dinoszauruszok világába kalandoztunk. A szembe jövő

őslények, a termetük, a fogazatuk,
minden gyermek számára nagyon
érdekesnek tűnt.
A műsor végén hullámvasútra
„vitt” a technika minket: a száguldás le és föl, körbe-körbe, visszarepített minket az űrbe, Földünket
a többi bolygó közé.
Mindannyiunkon múlik, hogy
meddig lesz életterünk az egyetlen,
életet hordozó bolygó, vigyázzunk
rá együtt!
• LIEBHABER GÁBORNÉ

• FEKETE CSABÁNÉ
óvodapedagógus

óvodapedagógus
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EGÉSZSÉGHÉT ÉS PAPÍRGYŰJTÉS
Az őszi szünet az elmondások alapján a legtöbb tanulónak kellemesen telt. Volt benne munka, sport, játék, születésnap,
pihenés és megemlékezés. Szükség volt egy kis feltöltődésre, mert a téli szünetig nem igen lesz megállás. Októberben
is volt számos program. Csatlakoztunk a Világ Legnagyobb
Tanórájához és ebben a hónapban volt az iskolai egészséghét.
Pályaválasztási napon jártak a nyolcadikosok a Szent-Györgyi
Albert Agórában. Nekik és tanáraiknak: Ábrahámné Illés Anna, Vezsenyiné Csaba Gabriella a Véha Tímea tanár néniknek
köszönhetően szép ünnepséggel emlékeztünk meg az 1956-os
eseményekről a Művelődési Házban. A Községi Könyvtárban,
Edina néninél egy foglalkozáson vettek részt a negyedikesek,
a nyolcadikosok pedig a Kisszínházban jártak, és megnézték
az Időfutár című ifjúsági színművet. Alsósaink bemehettek
a Sportcsarnokban felállított Mozgó Planetáriumba. Ezúton is
köszönjük az Óvodának, hogy a gyerekek részt vehettek ezen
az általuk szervezett programon.
EGÉSZSÉGHÉT: FÓKUSZBAN
AZ EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS, A MOZGÁS ÖRÖME ÉS
A LELKI EGÉSZSÉG
Október 14. és 18. között egészséghét volt iskolánkban. A hetet
megelőzte a szervezés, amelyben
fontos feladata volt a Diáktanács
tagjainak, hiszen a javaslataik alapján állította össze a programokat
Vezsenyiné Csaba Gabriella tanár
néni. A tanulóknak egy héttel korábban csapatokat kellett összeállítani kötélhúzásra, lepedő röplabdára, amőbára és teremhokira. Egyéni
versenyekre is ekkor lehetett jelentkezni: pingpongra, ugrálókötelezésre, célba rúgásra, célba dobásra.
Az első napon megtöltötték
a zsibongóban lévő nagy faliújságot
az „Egészséges életmód ”című rajzpályázatra érkezett rajzok, amelyekre
két napon keresztül lehetett szavazni.
Egyéni kategóriában a következő
helyezések születtek alsó tagozaton:

A hét zárásaként védőnői előadások voltak az alsó tagozaton
a helyes táplálkozásról, a tisztálkodás fontosságáról, az egészségbetegség kapcsolatáról és a lelki
egészségről.
Tartalmas hetünk volt, ahol
a gyermekek sok-sok ismerettel és
élménnyel lettek gazdagabbak a tanítási órákon kívül is.

I.hely: Flekenstein Eszter Molli (3.o.)
II. hely: Lázár Noémi (2.o.)
III. hely: Tandari Jázmin (3.o.)
A felső tagozat eredményei:
I.hely: Farkas Dorina (8.o.)
II. hely Ujvári Anna (7. o.)
III. hely: Kispál Balázs (5.o.
Csoportos kategóriában a dobogóra
jutottak :
I.hely: Csúcs Anikó, Kovács-Tanács
Lizanna, Szalai Fanni (7. o.)
II. hely: Bóka Luca, Szögi Nikolett (5.o.)
III. hely: 4
 . osztály (Harsányiné Szöllősi Edit, Giethné Viktor Edit)
Ahol erre volt lehetőség a héten,
az osztályok különféle napokat
tartottak: gyümölcs-, zöldség-,
müzli- és olajos magok napját. Gyümölcsnap-hétfő, zöldségnap-kedd,
müzlinap-csütörtök, olajos magvak
napja-péntek. A nyers céklát is elkészítettük és a következő héten hétfőn jóízűen elfogyasztottuk. Volt

• MAKRÁNÉ VASS ÉVA
***
olyan harmadikos, aki itt kóstolta
meg először.
A 3. osztályosoknál Kazi Péter
szülő népszerűsítette a frissen
facsart zöldség-és gyümölcs kombinációkat. Köszönjük Neki! Délután pedig ellátogattak a gyerekek
a Pedró nevezetű vendéglátóhelyre,
ahol a süteménykészítés rejtelmeivel ismerkedhettek és kóstolhatták
meg a finom linzereket.
Október 14-én, hétfőn az egészséghét első délutánja az egyéni
versenyekkel indult, ahol a jelentkezők megmérethették magukat ugrálókötelezésben, célba rúgásban és
dobásban, pingpongozásban. Kedd
délután a csapatversenyeké volt
a főszerep, de előtte közösen bemelegítettek a tanulók Török Árpád vezetésével. Szerdán délelőtt az egészséges ételeket népszerűsítették a 7.
osztályosok és szüleik a büfében,
délután pedig a kötélhúzásé volt
a főszerep.
A sportversenyek mellett zajlottak egészség heti vetélkedők osztályonként és osztályok között alsó
és felső tagozaton egyaránt.

PAPÍRGYŰJTÉS: 15 264 KG
PAPÍR GYŰLT ÖSSZE
Idén is megrendezte iskolánk a papírgyűjtési versenyt október 10-én.
A szülők és a gyerekek a megszokott lelkesedéssel kötegelték össze
hónapokon keresztül az újságot,
kartondobozt, megunt könyvet,
használt füzetet, szórólapot. Ezen
az esős napon pedig megtöltötték
a kihelyezett konténereket. Vezsenyiné Csaba Gabriella tanár néni,
aki koordinálta a program lebonyolítását, nem győzte hívni a céget
újabb és újabb gyűjtőedényért.
A hetedikes tanulók – egy óra erejéig a 8. osztályosok is – rendületlenül dolgoztak, hordták ki a papírt
a sorban érkező szülők kocsijából,
rakták fel a mázsára, mérték tanári
segítséggel, írták a mennyiséget és
végül a helyére pakolták a papírokat. Köszönjük a munkát mindenkinek!
Október 18-án izgatottan nyüzsgött a földszinti zsibongó reggel ¾
8-kor. Ki nyerte a versenyt?
Az iskola tanulói összesen
15 264 kg papírt gyűjtöttek.
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Egyéni helyezések-alsó tagozat:
I. hely F
 ődi Fanni (4.o.) 497 kg
II. hely Lázár Jázmin és Lázár Noémi
(1. és 2. o.) 474–474 kg
III. hely Paplukács Nóra (3.o.) 413 kg
Egyéni helyezés-felső tagozat:
I hely Ujvári Anna (7. o.) 1304 kg
II. hely Lázár Tamás (5.o.) 474 kg
II. hely Tóth Vivien (8.o.) 450 kg
A csapaversenyt alsó tagozaton a 3. osztályosok nyerték
meg 2569 kg papírral, ami azt
jelentette, hogy átlagban 151
kg/fő papírt gyűjtöttek.
A felsős csapatversenyben a 7.
osztályosok győzedelmeskedtek
2436 kg papírral, ami 128kg/fő
mennyiséget jelentett.
Sok tanuló hozott 100 kg felett
papírt, ami nekik is osztályfőnöki
dicséretet jelentett egyben:
1. osztály:
Hegedűs Bite Jázmin
Oltványi Tamás
Tóth Valentin
Dani Dorina
Zemanek Rózsa
Haltmayer Kira

139 kg
237 kg
117 kg
333kg
300kg
147 kg

2. osztály:
Kopasz Máté
Zemanek Zsombor
Pintér Milán
Meleg Detti

403 kg
300 kg
135 kg
110 kg

3. osztály:
Dobó Barbara
Fodor Olivér
Fehér Vivien
Péter Manasé Milán
Oltványi Norbert
Tandari Jázmin

169 kg
410 kg
139 kg
394kg
237kg
401 kg

4. osztály:
Hegedűs Alexandra
Frank Csaba
Tóth Viola

197kg
331 kgs
117kg

5. osztály:
Dékány Marcell
Huszta Kata
Barbócz Máté
Oltványi Kornél
Dobó Gergely
Szél Zalán
Császár Dominik

113 kg
150 kg
103 kg
237kg
169kg
141kg
106 kg

6. osztály:
Illés Szabolcs

258kg

Kószó Dávid
Meleg Alex
Császár Patrik

110 kg
160 kg
350 kg

7. osztály:
Bazán Bendegúz
Sebők Barnabás
Török Bence
Kővári Anna

290 kg
214 kg
206 kg
356 kg

8. osztály:
Ábrahám Anna
Márton Ákos
Hemm Karola

161kg
161 kg
176 kg

Köszönjük minden szülőnek, tanulónak a sok-sok munkát! Tavaszra
is számítunk az aktív részvételre!
• MAKRÁNÉ VASS ÉVA
tanító néni
***
MÉG EGYSZER
A KISÁLLAT-BEMUTATÓRÓL
A résztvevők mindig szavazhatnak
az ott látott kisállatokra. Így történt ez most is.
Idén „A kisállat-bemutató legszebb kisállata” címet holtversenyben Fődi Fanni (4.o.) Nudli
nevű kutyusa és Tandari Jázmin
(3.o.) Oreo nevű nyuszija nyerte
el. A Kisállat-bemutató legaranyosabb kisállata Vass Tímea
(5.o.) nyuszija, Rudi lett. Visszatérő résztvevő már nálunk Piti, Dobó
Gergely (5.o.) királypitonja. Ő kapta
„A Kisállat-bemutató legérdekesebb kisállata” címet. Egy különdíj
is kiosztásra került: Csizmadia-Kovács Zita tanító néni Nanika nevű
kutyusa kapta. Sokunknak okozott
örömet érdeklődésével és énekével.
Gratulálunk a gazdiknak!
• ÁBRAHÁM ENIKŐ
***
FONTOS DÁTUMOK:
dec. 6. Mikulás
dec. 7. (szombat) Tanítási nap
dec. 8. II. Adventi gyertyagyújtás
(Juhász Katalin, 5.o.)
dec. 14. (szombat) Tanítási nap
dec. 20. Falukarácsony
dec. 23-jan.3. Téli szünet.
jan. 6. A
 téli szünet utáni első tanítási nap.
jan. 24. Az első félév vége.
febr. 6-7. Tanítás nélküli munkanap, a gyerekeknek nem
kell jönni iskolába.
febr. 15.16 óra Alapítványi est
febr. 28. 14 óra Iskolai farsang
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ISMÉT DARULESRE
INDULTAK AZ ISKOLÁSOK
Minden évben van egy lelkes csapat, aki kíváncsi arra, hogyan
húznak be a darvak a szántóföldekről esti szállásukra, a Szegedi
Fehér-tóra. November 7-én harmincketten utaztunk el darulesre.
A Tisza-völgyi Bemutatóháznál
kezdtük a túrát, ahol Ábrahám
Krisztián, a Kiskunsági Nemzeti
Park munkatársának előadása alapján bepillantást nyertünk a Fehértó élővilágába. Innen Sándorfalvára
indultunk. Besétáltunk egy tóhoz
közeli, szabadon nem látogatható
területre, és vártuk a madarak érkezését. Itthon, Zákányszéken is láthatunk darumadarakat, hallhatjuk
krúgató hangjukat. Ez is magával
ragadó, de a tóhoz közel, a bokrok
mellett meghúzódva, az a madártömeg – valami fantasztikus látvány.
Aki először volt, lehet, kicsit más
túrára számított – volt, aki erdei sétára –, de végül a délután senkinek
sem okozott csalódást. Jó levegőn,
jó társaságban beszélgettünk, sétáltunk, fényképeztünk, ismerkedtünk
gyógynövényekkel, kóstoltunk csipkebogyót, ezüstfa termését, zamatos turbolyát… Mi sem bizonyítja
jobban, hogy jó ott lenni, hogy többen már harmadik vagy negyedik
alkalommal jönnek velünk.
Különbusszal és három személygépkocsival mentünk. Ezúton is
köszönjük a szállítást Paplukács
Péternének, Széll-Tanács Tündének
és Varga Miklósnak!
A túra után mondtuk:
„Rengeteg daru volt! Megszámlálni sem lehetett!”

„Szépek voltak.”
„Rengeteg és szép hang terítette
el a Napot.”
„Nagyon sok szép madár volt és
a táj is nagyon szép volt.”
„Jó volt. Jó volt a múzeum is.”
„Nagyon jó volt, hogy sok csipkebogyót találtunk.”
„Lehet, hogy összeszurkálta a kezemet, de megérte. Nagyon sokat
szedtem.”
„Sokat kellett gyalogolni, de megérte.”
„Jó volt az idő.”
„Nagyon jó volt, de több darut is
láthattunk volna!” (Megjegyzés: …
csak harmincezret láttunk!)
„Énnekem nagyon tetszettek
a darvak.”
„Nagyon tetszett az út, bár egy
kicsit fárasztó volt.”
„Nekem az volt a jó, hogy láthattam darukat, és hogy amikor hazaértem, pihenhettem.”
„Nagyon jó volt, mert jól elbeszélgettünk.”
„Örömmel jöttem ezzel a jó kis
csapattal.”
„TFKCs – Tisztelet, Figyelem,
Kedvesség, Csend – mindenki betartotta, és még a Nap is sütött ma
nekünk. Nagyon szép délután volt!”
• ÁBRAHÁM ENIKŐ és
MAKRÁNÉ VASS ÉVA

8. oldal

ZÁKÁNYSZÉKI KIS ÚJSÁG

ADVENTI GYERTYAGYÚJ
TÁSOK DECEMBERBEN
Advent I. vasárnap – 2019. december 1. 16 óra – Lengyel tér
Az adventi koszorún az első gyertyát meggyújtják:
Matuszka Antal polgármester,
Daka Lucia ifjúsági polgármester,
Dr. Janes Zoltán plébános
Ünnepi műsort adnak a Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat tagjai.

Elindult Mária!
Budai Ilona Kossuth díjas népdalénekes adventi műsora.

Advent II. vasárnap – 2019. december 8. 16 óra – Lengyel tér
Az adventi koszorún a második
gyertyát meggyújtják a Zákányszéken működő intézmények vezetői.
Ünnepi műsort adnak a zákányszéki ovisok és az általános iskolások.
A korábbi évekhez hasonlóan ismét
vendégünk lesz a MIKULÁS!

A Zákányszéki Egyházközség
szervezésében az adventi gyertyagyújtások után 17.30 órától „Lelki
felkészülés a karácsonyra” címmel
közös beszélgetésre várják a kedves
érdeklődőket a Zákányszéki Művelődési Ház nagytermébe.
2019. december 1.–Kovács Zoltán
kisteleki káplán,
2019. december 8.–Tarjányi Anita
hitoktató lesz a beszélgetések vendége.

Advent III. vasárnap – 2019. december 15 .– Művelődési ház
Az adventi koszorún a harmadik
gyertyát meggyújtják Zákányszék
község díszpolgárai.

Az adventi koszorú IV. gyertyája 2019. december 20-án
a Zákányszéki Falukarácsonyi
Ünnepség keretében lesz meg�gyújtva a Sportcsarnokban.

Szeretettel várjuk a település lakóit
az adventi programokra!

December 7-én, szombaton 10.00-kor pálinkaszentelés és szentmise lesz
a Szentháromság Templomban, Zákányszéken. A kép a tavalyi eseményen
készült.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGKÖTÉS:
2019. 10. 19. - Takács Tamás
és Botka Nóra Fanni
2019. 10. 26. - Császár Róbert
Lajos és Börcsök Katalin

***
SZÜLETÉS:
Mihály Zénó
(született: 2019.10.17.,
anyja neve: Csinyovszki Szilvia,
apja neve: Mihály Szilárd)

2019. november

„EGY DOBOZNYI
SZERETET”
Tisztelt Zákányszéki Lakosság!
Segítsünk együtt!
A Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény Család- és Gyermekjóléti Szolgálata és Védőnői
Szolgálata

2019. november 13.
és december 13. között
„cipősdoboz akciót”
szervez, ezzel segítve a rászoruló zákányszéki családokat.
Szívesen fogadjuk adományaikat, amelyek lehetnek
tartós élelmiszerek (liszt, cukor, rizs, tészta, konzervek,
stb.), édességek, játékok (más számára még használható),
könyvek.
ADOMÁNYAIKAT LEADHATJÁK TELEFONOS
EGYEZTETÉST KÖVETŐEN:
Kaziné Olácsi Edit családsegítőnél
(30/688-9659) Dózsa Gy. u. 44.
Gregus-Dohány Magdolna és Lékó Regina védőnőknél (30/557-4224, 30/408-8318) Petőfi u. 11.
A D O M Á N YA I K AT K Ö S ZÖ N J Ü K !

2019. november 1-jén a zákányszéki intézmények vezetői és a civil
szervezetek képviselői megkoszorúzták a II. világháborús emlékművet a
Lengyel téren.
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