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XXX. évf. 3. szám

A fegyelmezett védekezés, a szabályok betartása most életeket menthet!
Olyan időszakot élünk és olyan
események elé nézünk, melyre még
a világ történetében nem volt példa.
A baj településünket sem kerüli el.
Küzdünk egy megfoghatatlan
járvánnyal, melyről semmit nem tudunk és ellenszere sem ismert. Jelenleg egyetlen módon győzhetjük
le, ha összefogunk, és nagyon fegyelmezetten viselkedünk. Közel egy hónapja ezt tesszük. Bezárt az iskola,
távoktatás folyik, rendkívüli szünet
van az óvodában és a bölcsödében,
korlátozott ügyfélfogadás a hivatalban. Követjük a kormányzati
utasításokat, „szabályozzuk”
az életünket. Nem könnyű!
A vidék nehézsége most előny
lehet, ha tudunk vele élni, hiszen
kertes házunk van, nem vagyunk beszorítva a négy fal közé. Szokjuk azt,
hogy együtt van a család, egymásra
vagyunk utalva. Nem unatkozunk,
újratervezzük a napi időbeosztásunkat. Az élet közben nem áll meg, hiszen a mezőgazdaság mindig munkáskezet igényel, vetni, termelni
márpedig kell. Lassítani próbáljuk
a járvány terjedését, vigyázzunk
magunkra és egymásra.
A település veszélyeztetett korosztálya otthon marad, valamennyi
70 év feletti zákányszéki lakossal
felvettük a kapcsolatot, a szociális
ellátórendszeren keresztül figyelünk
rájuk, bevásárolunk, gyógyszert váltunk ki, szükség szerint ebédet viszünk. Önkénteseink szervezetten
várják a feladatokat. Reméljük,
nem lesz rájuk szükség!
Van egy korosztály, akik elvileg nem veszélyeztetettek és úgy
gondolják, rájuk a szabályok, szigorítások nem vonatkoznak. Ez
a fiatal, középiskolás, egyetemista
generáció. Számtalan fórum hívta
fel a figyelmüket a szabályok betartására. A fiatalok is maradjanak
otthon, mert veszélybe sodorják
szüleiket, nagyszüleiket!
Tartsunk be az egészségügyi
szabályokat. Két kiváló háziorvos
és egészségügyi apparátusuk vigyáz
egészségünkre, ne sodorjuk őket veszélybe, fogadjuk meg tanácsaikat.

Tartsunk be három nagyon fontos dolgot:
Maradjunk otthon, minél
kevesebb emberrel találkozzunk!
Maxmálisan tartsuk be a higiéniás élőírásokat, sűrűn fertőtlenítsük a kezünket!

Kérjünk telefonon segítséget,
ha bajban vagyunk!
A Képviselő-testület meghozta
a járvánnyal kapcsolatos intézkedéseket, melyek összhangban vannak
a kormányzati elvárásokkal. Kérem,
ezeket fogadja el mindenki és tartsa is be!

A zákányszéki emberek eddig
is fegyelmezetten viselkedtek, ne
változtasson ezen senki.
VISELKEDJÜNK FEGYELMEZETTTEN ÉS TARTSUK BE
A SZABÁLYOKAT!
• Matuszka Antal
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉVEL KAPCSOLATOS VÁLTOZÁSOKRÓL, POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL
A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendeletében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény alapján veszélyhelyzetben a települési
önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét
– néhány kivétellel - a polgármester gyakorolja. Ezen rendelkezés értelmében a döntéshozatal menetében az eddig megszokottakhoz képest változás következett be, amely a képviselő-testület üléseiről szóló tájékoztatást is módosítja.
A veszélyhelyzet következtében
beállt hatáskörváltozás ellenére
– tekintettel a rendkívüli helyzetre - Polgármester Úr a döntéseihez
továbbra is kikérte a képviselő-testület véleményét. A kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.)
Korm. rendelet hatályba lépéséig
a testület többször ülésezett, döntései azonban csak úgy érvényesek,
ha azokat – külön határozatban,
vagy rendeletben – a polgármester
is megerősíti. Az alábbiakban a közérdeklődésre legjobban számot tartó döntéseket közöljük.
A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében
előirányzatot biztosított önkormányzati gépjármű beszerzésére. A beszerzési eljárás lefolytatása
után a nyertes ajánlattevő a Molnár
Autóház Kft. (Szeged) lett. A gépjármű megvásárlására vonatkozó
pénzügyi lízingszerződés aláírásra

NAK hírek
Egységes kérelem 2020
Annak érdekében, hogy munkatársaink minden tagunknak maximális segítséget tudjanak nyújtani
az egységes kérelmek beadásában,
illetve tagjaink és munkavállalóink
egészségének védelmében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ügy-

került, a beszerzés megvalósult.
Az új gépjármű vásárlását követően
a Citroen C4 Picasso használt személygépkocsi értékesítésre kerül.
A 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet felhatalmazta a települési
önkormányzatok polgármestereit,
hogy a bölcsődei és az óvodai ellátást végző intézmények esetében
rendkívüli szünetet rendelhetnek
el. A koronavírus terjedésének csökkentése érdekében
- a Képviselő-testülettel egyetértésben - Matuszka Antal polgármester a Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsődében a bölcsődei
ellátás és az óvodai nevelésre
vonatkozóan 2020. március 16.
napjától 2020. április 3. napjáig
rendkívüli szünetet rendelt el,
amelyet később 2020. május 1.
napjáig meghosszabbított.
Az önkormányzat gazdasági programjának elkészítésére

félszolgálati pontjain az elkövetkezendő időszakban kizárólag előre
egyeztetett időpontban lehetséges a személyes ügyfélfogadás.
Az egységes kérelmek benyújtása
folyamatos, a beküldött kérelmeket az e-mail címmel rendelkező
gazdálkodók elektronikus levélben
kapják kézhez. Kérjük, gondoskodjék megfelelő e-mail címről (családtagé is megadható).
Bővebb információ az egységes kérelemről a falugazdászoktól kérhető.
Falugazdászok: Braunné Szollár
Kitti és Négyökrűné Juhász Mária
70/90-36-389
Nitrátérzékeny területen gazdálkodók számára előírás, hogy
az érintett parcellákról ötévente
talajvizsgálati eredménnyel rendel-

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 116. §-ban meghatározottak alapján került sor. A törvényi
rendelkezés alapján a Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti,
melynek elkészítéséért a helyi
önkormányzat felelős. A gazdasági program, fejlesztési terv
a képviselő-testület megbízatásának időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. Az előzetes
egyeztetéseket követően az önkormányzat 2020-2024. évekre
vonatkozó gazdasági programja,
és erre épülően a 2020. évi éves
fejlesztési terve elfogadásra került.
Az Önkormányzat kötelező
feladata a gyermekétkeztetés
biztosítása, amely a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
konyháján keresztül valósul meg.
Az élelmiszerek beszerzési árának, valamint az egyéb költségek
(pl. bér + járulék, dologi kiadások)
emelkedése miatt szükségessé vált
a nyersanyagnorma, ezáltal a térítési díjak 2020. április 1-től történő emelése. Térítési díjemelés
legutóbb 2017-ben volt.
A Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsőde bölcsődei Érdekkép-

viseleti Fórumába a fenntartó
képviseletére - szavazati joggal
rendelkező tagként - Dani Kálmán
Szabolcs önkormányzati képviselő
került kijelölésre.
A jogszabályi előírásokhoz és
egyéb változásokhoz történő igazodás miatt a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel
2019. december 23-án megkötött
Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés módosításra került. A szerződés továbbra is 2020.
december 31-ig hatályos.
A Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtár nyilvános könyvtára éves szakmai beszámolója és
2020. évi munkaterve elfogadásra
került. A Könyvtár magas színvonalon ellátja a törvényben előírt
feladatait, ezért az önkormányzat
részéről megköszönésre került
Zombori Istvánné intézményvezető és Paraginé Tóth Edina könyvtáros előző időszakban végzett
munkája.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján és a nemzeti jogszabálytárban.

kezzenek. A NAK szolgáltatásai közt
talajvizsgálat, és növénybiztosítás is
szerepel, melyeket a falugazdászok
segítségével vehet igénybe. Rendeljen most egyszerre laboratóriumi
talajvizsgálati és tápanyag-gazdálkodási terv szolgáltatásokat és 20%
kedvezményt kap a tápanyag-gazdálkodási terv árából.

lapok csak a kiváltás napjától
érvényesek! Kérem, ellenőrizze
értékesítési betétlapjait, és mielőbb gondoskodjék őstermelői igazolványa érvényesítéséről!

Őstermelői igazolványok:
Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre
érvényesített értékesítési betétlap
birtokában és jelenlétében történhet! A plasztikkártyán szereplő hatályosság megtévesztő lehet, hiszen
nem ad tájékoztatást a betétlapok
meglétéről. A március 19. után
kiváltott értékesítési betét-

• Gárgyán István
jegyző

Ügyfélfogadás a falugazdász
irodában:
kizárólag előzetes telefonos egyeztetés alapján
A falugazdász irodában történő
bármilyen ügyintézéshez hozni
kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új,
kamarai kártyát.
További információ a nak.hu, és
a mvh.allamkincstar.gov.hu internetes oldalon elérhető.
• forrás: NAK.hu
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Az egészségügyi szükséghelyzettel összefüg- Tájékoztatás a Zákányszéki Polgármesteri
gő háziorvosi munkarend Zákányszék terü- Hivatal ügyfélfogadásának – a koronavíletén a szükséghelyzet fennállásáig
rus járvány miatti – módosult rendjéről
Az egészségügyi szükséghelyzet miatt – a háziorvosi rendszer
fenntarthatósága érdekében – községünk két háziorvosi körzetének munkája átszerveződik. Az eddigi – rendelési idők
szerinti – munkamegosztás feladat alapú munkamegosztásra
változik.
Ezek alapján Dr Mester Lajos háziorvos rendelési ideje munkanapokon 8:00–12:00-ig és délután
15:00–16:00 óráig, illetve amíg betegek vannak.
Feladata a praxisához tartozó betegek számára:
– rendszeresen szedett gyógyszerek
felírását, igazolások kiadását végzi távkonzultációt követően
– rendelőben krónikus betegek gondozási feladatait végzi távkonzultáció útján
– telefonos tanácsadás tart a rendelési és rendelkezésre állási időben,
beteg panaszok alapján megfelelő
ellátóhelyre irányít
– rendelési és a rendelkezésre állási időben telefonon elérhető,
COVID-19 gyanús esetek regisztrálását és adminisztrálását végzi
a hatályban lévő eljárásrendnek
megfelelően
– sürgős szükség fogalomkörébe
tartozó megbetegedések ellátását
végzi a rendelési időben az egész
falu betegei részére – kivéve
a COVID-19 gyanús légúti betegek eseteit.
Dr. Sebestyén Balázs háziorvos
rendelési ideje munkanapokon
8:00–12:00 ig és délután 15:00–16:00
óráig, illetve amíg betegek vannak.
Feladata a praxisához tartozó betegek számára:

Pályázati
tájékoztató
A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtárban a felnőtt csoportok működtetése
az EFOP-3.7.3-16-2017-00203 kódszámú, „Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása Ruzsa, Öttömös és Zákányszék településeken” c.
pályázat keretében 2020. április 30-ig tart.
Intézményünkben 2018. január 1-től
nyílt lehetőség hét csoportot indítani
felnőtteknek, célirányosan a hátrányos
helyzetben élők bevonásával. Széleskörű
marketing tevékenységgel, plakátokkal,

– rendszeresen szedett gyógyszerek
felírását, igazolások kiadását végzi távkonzultációt követően
– rendelőben krónikus betegek gondozási feladatait végzi távkonzultáció útján
– telefonos tanácsadás tart a rendelési és rendelkezésre állási időben,
beteg panaszok alapján megfelelő
ellátóhelyre irányítja
– a rendelőhelyiség betegforgalom
előli zárása, akut ellátást igénylő betegek átirányítása az akut
ellátást nyújtó háziorvosi rendelőbe
– rendelési és a rendelkezésre állási időben telefonon elérhető,
COVID-19 gyanús esetek regisztrálását, az ezzel kapcsolatos
adminisztratív feladatokat végzi
a hatályban lévő eljárásrendnek
megfelelően
– egészséges csecsemő-tanácsadást
végez a település egésze számára
– az ágyhoz kötött, rendszeres
gondozást igénylő betegek látogatása szintén az egész település
részére.
Kérjük, hogy légúti tünetekkel a betegek NE MENJENEK BE a rendelőkbe, mert koronavírus fertőzés
igazolódása esetén – még fertőzés
továbbadása nélkül is – karanténba kényszeríthetik az egész rendelő
személyzetét is!

honlap és közösségi oldalak működtetésével minél több helyre eljuttattuk az információkat a különböző tanulási formák
lehetőségeiről. A pályázati támogatás
biztosította a csoportok működéséhez
szükséges bérköltséget és anyagköltséget. Tárgyi eszközök beszerzésére is lehetőség nyílt, amivel a színvonalasabb
oktatást elősegítettük. Az ének- és zeneművészeti csoport citerákat, a Kreatív
hobbivarró klub varrógépeket, a hagyományőrző tánccsoport népviselet szetteket, a főzőklub pedig egy villanytűzhelyt
kapott. Ezen kívül beszerzésre került egy
fényképezőgép, mely a pályázati programok dokumentálását nagyban segítette.

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.
(III. 11.) Korm. rendeletében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kijárási korlátozásról szóló
71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet előírja, hogy „A lakóhely,
a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyására az e rendeletben meghatározott alapos indokkal kerülhet sor.”
A veszélyhelyzetre tekintettel –
az ügyfelek és az ügyintézők egészségének megóvása érdekében
– a hivatalok többsége szigorú korlátozásokat vezetett be az ügyfélfogadásra, az ügyintézésre vonatkozóan.
A Zákányszéki Polgármesteri
Hivatalban az ügyfelekkel való
kapcsolattartás az alábbiak szerint folyik:
Az ügyintézés módjai
– Személyes ügyintézés munkanapokon 8–12 óráig, csak a legszükségesebb esetekben!
– Egyéb ügyintézési lehetőségek:
– Telefonon: 62/590-490, vagy a 06
30 606 23 76 számokon (munkaidőben).
– E-mailben: info@zakanyszek.hu
Ügyfélkapu (hivatali kapu), vagy
azzal nem rendelkező ügyfeleink
a legtöbb esetben postai úton is
beadhatják kérelmüket.
Az ügyintézés menete
Ügyfélfogadási időben:
– A hivatalban ügyfélszolgálat került kialakításra, így – a korábbiakban megszokottaktól eltérően
– az ügyfeleknek itt kell jelentkezni. Ügyfél csak az utca felőli
bejárati ajtót használhatja.
– A z ügyfélszolgálaton lévő ügyfelek kötelesek egymás között 1,5
méter távolságot tartani, ezért
a helyiségben egyszerre egy ügyfél tartózkodhat.

Intézményi költségvetés biztosítja
az Ének- és zeneművészeti csoport
heti próbáit minden kedden 17 órától.
(március 17-től szünetel!)
A Női körnek decemberben volt
az utolsó pályázati forrásból finanszírozott foglalkozása.
A Gazdakör is befejeződött, továbbiakban a tagok különböző szakmai fórumokon szerezhetnek aktuális információt
a gazdálkodással kapcsolatban.
Kreatív kézműves foglalkozás és
a Főzőklub februárban zárult, a Kreatív hobbivarró klubnak januárban
volt az utolsó a támogatott foglalkozása.

– Az ügyfél köteles a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítőt használni.
– A láthatóan beteg (lázas állapot,
erős köhögés) ügyfél a hivatalba
nem léphet be.
– A z ügyintézés az ügyfélszolgálaton történik, csak kivételes esetben történhet a többi irodában
(pl. ha a számítógépes program
igénybevétele szükséges, vagy
tárgyalás végett, stb.).
Ügyfélfogadási időn kívül, munkaidőben (a bejárati ajtó zárva van) az ügyfelek sürgős esetben telefonon keresztül (62/590-490, 06 30 606 23
76) tudnak bejelentkezni, vagy a bejáratnál elhelyezett csengőt használhatják. Amennyiben az ügyfél előzetesen
megbeszélt időpontra érkezik, akkor
az ügyfélszolgálaton ezt köteles jelezni
és további intézkedésig ott várakozni.
Kedves Ügyfeleink!
Tudjuk, hogy az élet a veszélyhelyzetben sem áll meg, ezért – ha nem
is a megszokott módon, de – továbbra is igyekszünk ügyeiket minél előbb elintézni.
A járványhelyzet függvényében
a központi és a helyi rendelkezések
gyakran módosulnak, ezért kérjük
Önöket, hogy kövessék figyelemmel
a tájékoztatásokat!
Köszönjük megértésüket és türelmüket!
• Gárgyán István
jegyző

A Hagyományőrző tánccsoport próbái is befejeződtek 2020. március 12-én.
A pályázat zárását követően tervezzük
a fenti csoportok egy részének további
működtetését. Sajnos a kialakult járványügyi helyzet miatt a folytatásról későbbi
időpontban fogunk tájékoztatást adni.
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Tűzgyújtási tilalom
Zákányszéken is!
Tisztelt Lakosság!
2020. április 3-tól – a fokozott tűzveszély Csongrád megyében, így
Zákányszéken is tűzgyújtási tilalom
lépett életbe.
Tilos tüzet gyújtani erdőkben, fásításokban, facsoportokban, útszéli
fasorokban és ezek kétszáz méteres
körzetében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is.
Kerti zöldhulladékot csak ott szabad égetni, ahol ezt az önkormányzat
kifejezetten erről szóló rendeletben
engedélyezi. Ilyen esetben is csak a
rendeletben meghatározott időben
szabad égetni. Amennyiben az önkormányzatnak nincs a kerti zöldhulladék égetésére vonatkozó rendelete,
akkor az tilos. Ha a rendelet engedi
az égetést, az alábbiakra kell figyelni:
• A tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül,
• L egyen a közelben megfelelő
mennyiségű oltóanyag,

• L
 egyen kéznél a tűz megfékezéséhez szükséges szerszám,
• Ha feltámad a szél, oltsuk el a tüzet,
• A z autóból, vonatról ne dobjunk
ki égő cigarettacsikket, mert az út
menti száraz növényzet pillanatok alatt meggyulladhat.
• Erdőben, füves területen álló
autó motorját ne járassuk, mert
a kipufogó hőjétől is meggyulladhat az aljnövényzet.
• Üveghulladékot se hagyjunk az
erdőben, réten, mert egyrészt
szennyezi a környezetet, másrészt az üveg a nap sugarait ös�szegyűjtve nagyítóként képes
meggyújtani a növényzetet.
• Baj esetén hívjuk a 112-es segélyhívó számot és kérjük a tűzoltók
segítségét.
Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és
a tűzgyújtási szabályokról az www.
erdotuz.hu ,vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett
térképen tájékozódhatnak.

Házhozszállítási szolgáltatás
a Zabosfai Zöldségesnél!
Több mint 300, kiváló minőségű termék közül válogathat
Egyenesen az ajtóig visszük megrendelését
A 12:00-ig leadott rendeléseket már a következő munkanapon kiszállítjuk
14 településen vagyunk elérhetőek Csongrád megyében
Kényelmes vásárlási lehetőség otthonról
Biztonságos ﬁzetés utánvéttel a futárnál

Megrendelés menete: A www.zabosfa.hu oldalon, telefonon (30/140-1222)
és a futar@zabosfa.hu e-mail címen lehetséges.
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Rendkívüli szünet
az óvodában is
A kialakult járványügyi helyzetben a Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsődében a Polgármester 2020. március 15-én
rendkívüli szünetet rendelt el, melyet a Képviselő-testülettel
egyetértésben 2020. május 1-ig meghosszabbított.
Azóta a bölcsődei ellátás és óvodai
nevelés szünetel az intézményben.
Az étkeztetés keretein belül az ebéd
igénybe vehető folyamatosan a bölcsődés, óvodás, iskolás gyermekek
részére. A szülők az ebédre vonatkozó igényüket ezen a telefonszámon
jelenthetik be: 06/30-846-5265
Március második felében az óvodapedagógusok és pedagógiai munkát segítők, előrehozott éves rendes
szabadságukat töltötték.
Az intézmény alkalmazottai jelenleg az alábbi feladatokat látják
el: a gondozónők, az óvodapedagógusok és pedagógiai asszisztensek
online szakmai továbbképzéseken
vesznek részt, otthoni munkavégzés keretében.
Jelenleg a bölcsődei és óvodai dajkák az intézmény tisztításán-fertőtlenítésén dolgoznak.
A konyhai dolgozók elkészítik,
adagolják a megrendelt mennyiségben az ételt, kiszolgálva a diétás

igényeket is. Az intézményvezetés
folyamatosan ellátja az intézményt
érintő ügyeket.

Ebben a veszélyes és nehéz helyzetben mi is csak azt kérjük, hogy
maradjanak otthon! Vigyázzanak
magukra és családjukra! Ehhez
sok-sok türelmet és kitartást kívánunk!
Az intézmény dolgozói nevében:
• Fekete Csabáné
Intézményvezető-helyettes
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Iskolai beiratkozás
Tisztelt Szülő/
Törvényes képviselő!
Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.
11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata
a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI
határozata alapján történik.
Jelen tájékoztató levelünk
a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos
fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!
Felhívjuk figyelmét, hogy amen�nyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény
felé csak a szándék megerősítése
szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt
választanak, akkor kell benyújtani
jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.
A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség
szerint online módon intézze
a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://
eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.
A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
• A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és

2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
• nem állami fenntartású általános iskolába, vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező
általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.
A körzetes iskolák listáját
a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/
Pub/Index oldalon találhatja meg.
A Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
beiskolázási körzete Zákányszék település teljes közigazgatási területe.
A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra
és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással
kapcsolatos ügyintézésüket, akik
gyermeküket:
• olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják
beíratni, amely azonban nem
a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola.
• a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába
kívánják beíratni.
Minden olyan tanuló 2020. április
28-án automatikusan felvételre kerül
a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki
nem nyert felvételt az első szakasz-

ban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben
a szakaszban szükséges megerősíteni
azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők
a lakóhely szerinti körzetes általános
iskolába szeretnének beíratni.
A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van
szükség, melyeknek bemutatása
a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév
első napján történik meg.
• A gyermek személyazonosságát
igazoló hatósági igazolvány
• A gyermek nevére kiállított
TAJ kártya
• A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
• Nyilatkozat az életvitelszerű
ott lakásról
• Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
Az online felületen a gyermekek
körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik,
hogy a https://eugyintezes.e-kreta.
hu/kezdolap felületen a gyermek
azonosításához szükséges adatok
megadása után megjelölik az intézményt. Ebben az esetben a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát. A 7/2020. (III. 25.)
EMMI határozat alapján az online
beiratkozás esetén az eredeti iratok
bemutatására a 2020/2021. tanév
első napján kerül sor.
Az életvitelszerű ott lakásra és
a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén

5. oldal

a KRÉTA e-Ügyintézés felületén
– az adatok megadását követően
– az „Előnézet” ikonra kattintva
tudja letölteni és aláírást követően
fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy
iskolánk esetében a második
szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére, melyről igény szerint
telefonos tájékoztatást is adunk
munkanapokon 10–12 óráig
(+36-62-590-120).
Amennyiben az elektronikus
úton történő beiratkozás az Ön
számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget
biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy
személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben
bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
Iskolánkban a jelentkezések
• Online módon a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen
talál meg.
Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során
a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.
A beiratkozás technikai részletei
itt megtekinthetők:
h t t p s: / / w w w. y o u t u b e. co m /
watch?v=qHTwy-h2o6E
Zákányszék, 2020. április 6.
Szeretettel várjuk leendő tanulóinkat!

Így néz ki a biokertünk április elején

• Sas Györgyné
intézményvezető

6. oldal
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Sulirovat egy digitális iskolában
Hetek óta csöndes az iskolaudvar, csöndesek a termek, a folyosók, nem szól a csengő. Minden korábban meghirdetett program és verseny elmaradt, vagy határozatlan időre elhalasztották. A biokert is árválkodik…és kel benne a szorgos kezek
által elvetett borsó. A digitális oktatás mindenkinek kihívás,
új feladatok elé állított bennünket. A lehető legegyszerűbben
próbáljuk megoldani, de fel van adva a lecke: haladjon a tananyag, legyen követhető, legyen érdekes, lehessen értékelni
a munkát, és ne legyen túl megterhelő.
A gyerekektől is más képességeket követelnek ezek a hetek:
még nagyobb pontosságot, odafigyelést, informatikai ismereteket…és most van igazán szükség figyelmes olvasásra, pontos
szövegértésre.
Szépen veszik az akadályokat,
gyönyörű munkák, pontos házi
feladatok készülnek!
Még biztosan nem megy minden tökéletesen, hiszen egyikünk sem volt ilyen helyzetben
korábban, de törekszünk a javításra. Ezért is fontosak a vis�szajelzések.
Keressük meg és fordítsuk
a javunkra mindazt, ami a nehézségek ellenére jó ebben
a helyzetben, ebben a digitális
oktatásban!
Ez csakis türelemmel és
együttműködéssel sikerülhet.
Köszönjük Mindenkinek!
Megkérdeztük a gyerekeket, ők hogyan látják ezt a tanulást az elmúlt
hetek alapján.
Az 5. osztályosok írták:
„Nekem minden jó.””
„Azért jó, mert gyorsan megcsinálom a leckét, utána azt csinálok,
amit akarok.”
„Nekem jó, mert ha kész vagyok,
pihenhetek és finomabbak az ennivalók.”
„Jó, mert gyorsabban kész vagyok.”
„Nekem nem annyira tetszik.”
„Jó, mert nem zavar senki, és
ha kész vagyok, akkor hosszabbak
a szünetek. De rossz is, mert nem
láthatom a barátaimat.”
„Nagyon hiányzik az iskola
meg a barátok, és a tanárok is.
Ebben a helyzetben jó, hogy nem
kell korán kelni. Rossz, hogy nem
lehet találkozni az osztálytársakkal. Nem lehet találkozni a rokonokkal.”

„Nekem csak az a jó, hogy nem
kell korán kelni.”
„Nekem olyan is-is.”
„Nekem tetszik ez a tanítás. Sokkal nyugodtabb vagyok, egész nap
a legkényelmesebb ruhámban lehetek, akkor eszek, amikor akarok,
nem fáj a hasam. A lecke nem an�nyira sok.”
„Nekem tetszik, bár amúgy kicsit
hiányoznak a barátaim, de megértem, hogy miért zárt be az összes
iskola. Én jól vagyok és ez az online
tanulás se rossz.”
Így látják a 7. osztályosok:
„Furcsa ez a helyzet, még meg kell
szokni! A tanulás rész abban jó,
hogy nem muszáj egyből akkor
megcsinálni, amikor küldik, de
abban rossz, hogy néhány dolgot,
például a matekot nehezebb így
megérteni.”
„Az otthoni munka nagyon nyugis, emellett furcsa, hogy nem találkozunk személyesen a barátaimmal.”
„Nagy változás nem volt, mivel
eddig is hazajárós voltam.
Várom, hogy újra találkozzunk...”
„…Valaki könnyedén veszi, valakinek nehézséget okoz. …Az előnye
magamból kiindulva az, hogy kön�nyebben tudok koncentrálni, mint
bent az iskolában…de hiányoznak
a tanárok magyarázatai, a közösen
tartott kísérletek. …és be kell tartani a szabályokat, hogy ne maradjon sokáig ez a tanulási módszer és
minél hamarabb visszaállhassunk
a régi kerékvágásba. Remélem.”
Ilyen a helyzet
a 8. osztályosok szerint:
„Sok jó dolog van benne, ami egy
kicsit könnyebbé teszi a diákok
életét, pl. hogy nem kell eljárni
az iskolába. A rossz pedig, hogy
már régen nem láttuk egymást,
és én teljesen elvesztem a fonalat
néha.”

„Hát nem a legjobb. Nehezebb
felkelni, több helyről is jön a házi,
összekavarodtam már az elején, sok
mindent nehéz követni.”
„Jó: nem kell korán kelni (kb.
csak ennyi). Rossz: nem találkozunk
nap mint nap az osztálytársakkal.
Unalmas már itthon lenni.”
„Annyiban jó, hogy otthon vagyunk. De rosszabb, mert így nehezebb tanulni. Az elején nehéz volt,
mert elvesztem a gmailben meg
a facebookban. Nem találkozhatok
a barátaimmal.”
„Ennek az online oktatásnak
igazán vége lehetne. Itt sokkal több
mindent kapunk, és még egész nap
a laptop előtt kell ülnöm egy igazán
kényelmetlen székben. De viszont
azért is jó ez, mert közben tudok
zenét hallgatni (kivéve matek). Már
nagyon unom a bent létet...”
„Nekem nem is a tanulás
a nehéz vagy az órák követése, hanem az osztály hiányzik.
Még az a pár hangulatos óra. A nehezebb, vagy talán unalmasabb órákat könnyebb végigülni, ha tudom,
hogy utána ott a szünet és az egész
osztály. Most, ha vége egy órának,
készülök a következőre, és nincs
semmi kapcsolat senkivel.”
„Online tanulás:
Nem kell annyira korán kelni, de
nehezebb felkelni.
Nem látjuk az osztályt, és ez
azért rossz, mert elvileg ez az utolsó évünk együtt. Talán többet van
együtt a család. Kipróbálhatjuk ezt
a rendszert is.”
„Szerintem nem jó, hogy így tanulunk, vagy legalább is nekem nem
tetszik, mert nagyon fáj a hátam, és
ezért nem tudok normálisan aludni.
De van benne jó is, hogy a családdal
több időt tudunk tölteni.”
„Nem a legegyszerűbb a dolgunk,
mivel nagyon sok anyagot kapunk.
Mostanság olyan tantárgyból is kapunk leckét, amiből még soha. Nem
láthatjuk egymást, ami szomorú.
A jó pedig, hogy hamarabb vége
vannak az óráknak (néha). Jelzi nekünk a classroom, ha valami teendőt nemsokára le kell adni. Nem
a legegyszerűbb tanulási forma, de
ezt kell elviselni.
Íme, ez a helyzet szerintem.”
„A jó az az, hogy kipróbálhatjuk milyen ez. A rossz az az,
hogy nem értjük meg annyira.

Az jó még, hogy nem kell annyira
korán kelni.”
„Mi jó abban, hogy itthon tanulunk:
Szerintem sokkal nyugodtabb
itthon tanulni, senki sem zavar.
többet lehetek a családommal. Ha
úgy van kedvem, hogy kint tanulok, akkor kimegyek és kint tanulok, mert jó az idő.
Mi rossz abban, hogy itthon tanulunk: Sokkal nehezebbnek tűnik
így az első hetekben és sokkal macerásabb. Mivel nem lehet a barátaimmal találkozni, ők is nagyon
hiányoznak. Jobban meg lehetett
érteni az anyagot úgy, ha a tanár
személyesen mondta el, így pedig
magunktól kell megtanulnunk.
Meg lehet szokni, viszont még elég
érdekes. De tegyük fel azt, hogy egy
rosszabb és trehányabb tanulóval
van dolgunk, akkor az a gyerek nem
fogja rendesen megcsinálni a feladatokat, ezzel lerontja az átlagát.”
Néhány 6. osztályos gondolat:
Dávid a gép előtt
Először örültünk a húgommal, hogy nem kell iskolába járni.
Aztán anyukám elmagyarázta, hogy
ugyanúgy kell tanulni (akkor már
nem örültünk annyira).
Aztán jöttek a bajok: nem sikerült letölteni,…belépni, …visszaküldeni,…stb. Akkor már egyáltalán nem örültünk, sőt! Anyukám
próbált segíteni, de nem egy „számítógép zseni”, sőt! Aztán mégis
sikerült.
Most itt ülök a tablet előtt és már
benne vagyok öt classroomban, ráadásul élőben megy a matekóra.
Tisztára mint a suliban.
Délután házi, és még gyorsabban
is „hazaérek” az órák után.
Nem nagyon megy még a gépelés,
de a rendes írás se ment.
Ha nem lenne ez a vírus, - amitől egy kicsit félek - , egész tűrhető
lenne ez a digitális oktatás.
Börcsök Dávid 6.o.
Patrik a gép előtt
Először nagyon örültem, hogy nem
kell iskolába menni, de az első hét
után rájöttem, hogy a suliban jobb
tanulni, mint itthon.
Eddig azt mondták, hogy menjek
a gép elől, most meg azt, hogy menjek a gép elé.
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Hiányoznak a barátaim is. Remélem, ez nem tart már túl sokáig.
Kezdjük megszokni az itthoni
munkát, de még így is néha sok felhalmozódik.
Császár Patrik 6.o.
A gép előtt Gréti!
A digitális oktatás egy elég fura
dolog. Fura, hogy már ilyen is van.
Régen el se tudták volna képzelni,
hogy létezik ilyesmi.
Én az elején eléggé bizonytalan
voltam. Volt mikor beletévedtem
valamibe, nem igazán tudtam mit,
hogy kell csinálni, és volt mikor
a házi feladatokat összekevertem.
Ezáltal egy kicsit feszültebb voltam.
Így, hogy már a harmadik hétben
vagyunk, kezdek egyre jobban belejönni. Nem keverem össze a dolgokat, és a házi feladatokat sem.
Szerintem egy jó dolog, mert legalább így meg lehet tartani az órákat, és nem kell évet ismételnünk.
Viszont elég rossz, mert valamikor
este is tanulni kell, de a szüleim
sokat segítenek.
Juhász Gréta 6.o.
Áron a gép előtt
Az a jó, hogy itthon lehetek, nem
kell korábban kelnem, és nem kell
messzire mennem.
Akkor ehetek, amikor szeretnék.
Az a rossz benne, hogy nem láthatom az osztálytársaimat/ barátaimat.
Nem lehet olyan jól megérteni
a tananyagot. Szeretem ezt a tanulási módszert is, de a suliban jobban
szeretem, mert ott minden más és
érthetőbb.

zákányszéki kis újság

De ezt soha az életben nem gondoltam volna, hogy hiányozni fog
az iskola.
Márton Áron 6.o.
…és egy ilyen
véleményt is kaptunk.
Köszönetnyilvánítást.
„Nagyon rossz érzés így tanulni,
hogy nem láthatom mások arcát,
nem hallhatom mások hangját,
nem beszélgethetünk a többiekkel
együtt a szünetben, nem láthatjuk
azt, hogy néha a tanárok idegeire
mászunk (sőt nem is néha), vagy
éppen tökre jól elvagyunk, és mintha nem is tanítás lenne, hanem egy
tanító jellegű beszélgetés.
Nem csak a diákoknak nehéz
így tanulni, hanem a tanároknak is
nehéz megcsinálni az órákat, és óráról órára ugrálni oda-vissza. (onnan
tudom, mert otthon is van olyan
személy, aki tanít, és látom, hogy
milyen nehéz így tanítani).
Remélem, minél hamarabb vége
lesz ennek a COVID19-nek, és vis�szatérhetünk az iskolába.
Én már nagyon várom.
De addig is nagyon köszönöm
szépen minden tanárnak, hogy
annyi időt elpazarolnak, csak azért,
hogy nekünk jó legyen!”
Sutus Orsolya Mária 7.o.
Köszönet
Ezúton köszönjük meg Engi Zsolt
felajánlását, aki egy komplett
számítógépet adományozott egy
négy gyermekes családnak, a digitális oktatás-nevelésben való
részvételük megkönnyítésére.

Tájékoztatás
A Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtár a kialakult járványügyi
helyzet miatt 2020. március 17-től
ZÁRVA tart. Az intézmény dolgozói
telefonon elérhetők, sürgős esetben a teleház dolgozóit kereshetik,
a könyvtári könyvek lejárati dátuma meghosszabbodik.

7. oldal

2020. április 6-án megkezdődött
a területalapú támogatások igénylése. A falugazdászok kérik a termelők türelmét, mindenkit fognak
keresni, lehetőség szerint döntenek
a kérelmek telefonos vagy személyes beadásáról.
Megértésüket
köszönjük!

Simon Csenge
nyuszija

A természet nem tudja, hogy járvány van: a virágok ugyanúgy nyílnak, mint tavaly, a fű ismét kizöldült, megérkezett a tavasz (Fotó: Duka Félix)

8. oldal
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Kedves Édesanyák, Nagymamák,
Keresztanyák!
A Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtárban 2012 óta minden évben megrendeztük a Községi Anyák
Napi Ünnepséget.
Az intézmény egyik legkedvesebb
programja, hiszen öröm a csillogó
szemű gyermekeket látni hogyan
készültek már hetekkel korábban
a fellépésre. Mosolyogva, csinosan felöltözve érkeztek május első
vasárnapján a Művelődési Házba,
ahol a nagyterem zsúfolásig megtelt
ünneplőkkel. Jöttek anyukák, nagymamák, keresztanyák – egy-egy
apuka és nagyapa is – hiszen ez is
egy családi program. A színpadon

ovisok, kisiskolások és fiatalok
szebbnél szebb versekkel, dalokkal,
tánccal léptek fel az anyák napi köszöntő műsorban.
Ebben az évben sem lett volna ez
másként, de az élet felülírta terveinket. Az ünnep ha nem ebben a formában is, de ünnep – a szívünkben,
a lelkünkben, érzéseinkben – gondoljuk szeretettel azokra akik számunkra a legkedvesebbek.
Az idei anyák napi ünnepség
megtatására nincs lehetőség, ezért
fogadják szeretettel e köszöntő verset és a tavalyi ünnepség néhány fotóját.

Mentovics Éva

A legdrágább anyukának
Ezernyi kis apró jellel
tudattam, hogy létezem.
Számlálgattad a napokat,
vajon mikor érkezem?
Később aztán ágyam mellett
álmot hozott szép dalod.
Hogyha néha nyűgös voltam,
karod lágyan ringatott.
Mint napfény a fellegek közt,
szivárvány a rét felett,
úgy hinted szét éltet adó,
melengető fényedet.

2020. április

Kedves zákányszéki lakosok!
Mint arról több fórumon is értesültek, az országunkat is veszélyeztető korona vírus miatt
a Magyar Katolikus Püspöki Kar
rendelkezéseket hozott a templomi szertartásokkal kapcsolatban.
Ezek szerint 2020. március 22-től,
Nagyböjt 4. vasárnapjától a rendelkezés visszavonásáig a nyilvános
liturgiákat (szentmisék, keresztelők, szentségek kiszolgáltatása)
közös imádkozásokat (keresztutak, litániák, rózsafüzér) minden templomban felfüggesztjük.
A már beíratott miseszándékok
a régi rend visszaállása után kerülnek bemutatásra, erről időben
tájékoztatást adunk. Templomunk
napközben látogatható, hogy a kialakult helyzetben is a lelki feltöltődés és imádság helye lehessen.
A rendelkezések értelmében minden szertartás szünetel, kivéve
a temetési szertartást, amelyet csak
gyászmise nélkül lehet megtartani.
A bérmálás és az elsőáldozás
az őszi hónapokra tolódnak, melyről
később adunk tájékoztatást. A betegek látogatása és áldoztatása sem
engedélyezett, de a betegeknek,
s valamennyiüknek, akik a szent-

gyónást szerették volna elvégezni,
lehetőségük van arra, hogy lelkükben felindítsák a tökéletes bánatot,
mely ebben az esetben ugyanolyan
érvényű, mint a személyes gyónás.
Kérem, hogy a vasárnapi Szentmisét mindenki otthonában, tevékenyen bekapcsolódva a televízió vagy
rádióközvetítésbe imádkozza végig,
töltsön kellő időt imádsággal egyénileg vagy a családban. Kérem Önöket, hogy az esti harangszó megkondulásakor az Úrangyala imádság
mellé imádkozzunk egy Miatyánkot
és egy Üdvözlégyet az egészségügyben, az állam- és település igazgatásban, a kereskedelemben és
a rendészetben dolgozókért! Sokat
segítenek rajtunk, támogassuk mi
is munkájukat imádságunkkal!
Az ismert elérhetőségen továbbra is megtalálható vagyok, keressenek bizalommal! Bízom abban,
hogy mihamarabb személyesen is
együtt ünnepelhetjük a szentmiséket. Addig is kívánom mindannyiuk
életére Isten áldását, jó egészséget,
sok-sok türelmet, elfogadást.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
• Zoltán atya

Akárhányszor születnék is,
nem kellene más nekem,
azt kívánnám századszor is,
mindig, mindig légy velem.
Kezemben e kis virággal
tiszta szívből kiáltom:
Te vagy nekem a legdrágább
Anyuka a világon.
Tavaly így ünnepeltünk
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