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Üzenet Borszékről

KöszöntjÜK a 70 éves 
záKányszéKet
Piros betűs ünnep egy település éle-
tében a kerek évforduló. A napok-
ban kaptam kézhez a Zákányszéki 
kis újság legújabb számait és abból 
értesültem az eseményről. Lélekben 
együtt ünnepelünk testvértelepü-

lésünk lakóival, a település vezeté-
sével. Lapozgatva a település törté-
netét olvashatjuk, hogy kezdetben 
az  avarok, majd a  kunok lakták 

a vidéket. 1731-től a szomszédos 
szeged város lakói kapták haszná-
latra. kijártak szőlőt termeszteni. 
Az 1800-as években megjelentek 
az első tanyák. Ezek idővel Alsó- és 
Felsőtanya néven szerveződtek. 

Zákány (kezdetben így hívták egy 
hasonló nevű család neve után) 
szeged Alsótanyához tartozott és 
a szegedi kapitánysághoz tartozott. 

A kapitányság központja Zabosfa 
néven Lengyelkápolna volt. A Len-
gyel család 1843-ban kápolnát 
építtetett. Első iskolája 1852-ben 
épült (minő hasonlóság, Borszéken 
is ugyanabban az évben kezdődik 
az  oktatás). 1924-ben templom 
épül, majd rá 8 évre plébánia.

1950. január elsején megalakult 
Zákányszék. Augusztus 23-án lekö-
szönt a községi Tanács és szeptem-
ber 30-án megalakult a községi ön-
kormányzat, élén gárgyán istván 
polgármesterrel. új orvosi rendelőt 
építettek, illetve egy tágas sport-
csarnokot. 1998-ban dr. kovács jó-
zsef lett a település polgármestere. 
2005. május 17-én testvértelepülési 
együttműködési szerződést kötött 
a két település. 2006 október elsejé-
től napjainkig Matuszka Antal a te-
lepülés új polgármestere. 2008-ban 
a Zákányszék jövőjéért Alapítvány 
jóvoltából megjelent Zákányszék 
és Borszék épített és természeti 
értékei c. kiadvány, amely ismer-
teti mindkét település természeti 
adottságait és legfontosabb érté-
keit. Ugyanabban az évben kiad-
ták a Zákányszéki Ízek c. füzetet, 
benne kolbert Tünde által össze-
állított borszéki ételrecepteket 
is. A  zákányszéki cserkészcsapat 
1996-ban táborozott Borszéken, 
a  borszéki Zimmethausen Antal 
cserkészcsapat rá három évre vi-

szonozta a táborozást. gyerek fo-
cicsapatuk több alkalommal volt 
Borszéken edzőtáborban, illetve 
a  városi sportcsarnokunk avató 
ünnepségén. Mi is kínt voltunk 
2009-ben a gyerekcsapattal. Rend-
szeresen részt veszünk mind a Falu-
napon, mind a Böllérnapon, de ott 
voltunk 2016-ban a harangláb ava-
táson. 2017-ben zarándok csoport 
érkezett Zákányszékről, dr. janes 
Zoltán plébános úr vezetésével. 
Az új alsóborszéki templom egyik 
ólombetétes ablakát a zákányszéki 
hívek, illetve Matuszka Antal pol-
gármester adományozta. Börcsök 
Zoltán és Paraginé Tóth Edina do-
kumentumfilmet készített 2016-
ban és a  tavalyi Bográcsfesztivál 
alkalmával. Ízletes pacalpörkölttel 
lenyűgözték a zsűrit is, meg a ven-
dégeket (kazi Péter alpolgármester 
és segítőtársai jóvoltából). Nem-
csak a település vezetők látogatják 
kölcsönösen egymás rendezvényeit, 
hanem a civil szervezetek is. Több 
alkalommal volt iskolás csoport ná-
lunk, akik élvezhették vendégsze-
retünket. Mi is szívesen megyünk, 
mert hasonló szeretetben van ré-
szünk. jó látni, hogy Zákányszék 
évről évre épül és szépül. Az isten 
éltesse a  70 éves Zákányszéket, 
annak lakóit és a két település kö-
zötti testvértelepülési kapcsolatot.

• Farkas ALAdáR

trianon 100 éves 
év fordulójáról 
a testvér telepÜléseKKel 
egyÜtt emléKeztÜnK
Online programmal emlékezett 
a magyarság a nemzeti összetar-
tozás napjára, június 4-re. Telepü-
lésünk temploma is csatlakozott 
ahhoz a kezdeményezéshez, amely 
szerint 16 óra 30 perctől 100 má-
sodpercig megszólaltak a  haran-
gok szerte a kárpát-medencében. 

Így „tettek” a Zákányszéki szent-
háromság Templom harangjai is, 
majd ezt követően a  község kö-
zösségi oldalán egy rövid vide-
ós bejelentkezés az emlékezés és 
az összetartozás jegyében. A vide-
óban megszólalt Mik józsef, Bor-
szék polgármestere, sövény Rudolf, 

a hajdújárási helyi közösség vezető-
je és Matuszka Antal, Zákányszék 
polgármestere is. 

A képen a június 7-ei zákányszé-
ki szentháromság ünnepi búcsún 
a hajdújárási delegáció látható.

A testvértelepülési megállapodás hivatalos megkötése 2005-ben
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tájéKoztató polgármesteri döntéseKrŐl
a május hónapban is hatályban lévő veszélyhelyzetben a te-
lepülési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét – néhány kivétellel - a polgármester gyakorolja. 
Döntés született egy pályázat benyújtásáról, illetve egy koráb-
bi pályázat visszavonásáról. az óvodai és bölcsődei ellátásban 
a koronavírus járvány miatt elrendelt rendkívüli szünet meg-
szüntetésre került, csökkent a nyári takarítási szünet ideje, 
valamint az óvodában a 2020/2021-es nevelési évben 4 csoport 
helyett 3 óvodai csoport kerül elindításra. Elfogadásra került 
a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról szóló beszámoló.

2020. május 7-én 
hozott polgármEstEri 

határozat

Az Országos Vízügyi Főigazgató-
ság és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi 
igazgatóság készíti elő és valósítja 
meg a „homokhátság vízpótlása 
iii. ütem” megnevezésű közérde-
kű öntözésfejlesztési beruházást, 
amelynek keretében valósul meg 
a Homokhátság kistérség vízgazdál-
kodási célú fejlesztése, öntözővíz-el-
látása. A  beruházás a  Tisza folyó 
hasznosítható vízkészletére alapoz-
va, az öntözési célra felhasználható 
vízgazdálkodási rendszer fejleszté-
sével kívánja megoldani a Homok-
hátsági kistérség felszíni vízpótlását. 
kiépítésre kerül egy 8036 m hosszú 
dN 800 mm átmérőjű nyomócső, 5 
db vízleadási pont, és egy nyomás-
központ, amelyek segítségével a Ti-
sza folyóból kivett víz eljuttatható 
a Homokhátsági kistérségbe. A ve-
zeték, valamint ezek tartozékai és 
alkotórészei, mint közcélú vízi léte-
sítmény megvalósulása a Homokhá-
ti kistérség öntözővíz-ellátás érdeké-
ben vált szükségessé.

Az új nyomóvezeték kiépítése 
és biztonsági övezete érinti az Ön-
kormányzat tulajdonában álló 
ingatlanok egy részét, melyekre 
az ATiViZig javára - kártalanítás 
ellenében - vízvezetési szolgalmi 
jog alapítására kerül sor. Az  Ön-
kormányzat a vízvezetési szolgalmi 

jogok bejegyzéséhez hozzájárult, 
illetve a 257.040,- Ft összegű kár-
talanítási ajánlatot elfogadta.

2020. május 22-én 
hozott polgármEstEri 

határozatok

A Magyar Falu Program (MFP) 
keretében a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter pályázatot hirde-
tett a Magyarország területén mű-
ködő 5000 fő, és ez alatti állandó 
lakosságszámú települések önkor-
mányzatai számára a közösségi 
tér ki-/átalakítás és foglalkoz-
tatás támogatására. A felhívás 
célja a kistelepülések népességmeg-
tartó erejének növelése, a fiatalok 
helyben maradása, az elvándorlás 
visszaszorítása. Az MFP keretében 
nyújtott támogatás vissza nem térí-
tendő, 100%-os támogatási intenzi-
tású hazai támogatásnak minősül. 
Az Önkormányzat a fenti felhívás-
ra támogatási kérelmet nyújtott be 
közösségszervező személy bértá-
mogatására, melynek elszámolható 
összköltsége bruttó 2.969.460,- Ft.

Mag yarország kormánya 
a  215/2020. (V.20.) kormány-
rendeletével döntött az óvodák és 
bölcsődék újranyitásáról. Ennek 
megfelelően Zákányszék község 
polgármestere határozatot ho-
zott a zákányszéki manó-kert 
Óvoda és Bölcsődében koráb-
ban elrendelt rendkívüli szünet 

2020. május 25. napjával törté-
nő megszüntetéséről.

Az Önkormányzat 2019-ben 
„szálláshely kialakítása zákány-
széken” címmel pályázatot nyújtott 
be a LEAdER program keretében. 
Ennek során az Arany jános utcá-
ban konténerszállások építése való-
sulna meg. Az eredeti tervek alapján 
a bruttó 25.508.049,- Ft összegű, 
75 % mértékű támogatás igény-
bevételéhez az Önkormányzatnak 
6.377.012 Ft önerőt kell biztosíta-
ni. A koronavírus járvány gazdasági 
hatásai miatt az önkormányzat be-
vételei várhatóan jelentősen csök-
kennek, illetve a  projekt sikeres 
megvalósításához az árak emelke-
dése miatt további többlet önerőt 
kellene bevonni. Az Önkormányzat 
a költségvetési bizonytalanságra te-
kintettel más beruházások megva-
lósítását fontosabbnak tartja, ezért 
a pályázatát visszavonta.

2020. május 25-én 
hozott polgármEstEri 

határozat

A sportpálya mellett kialakított 
záportározó közepén található 
sziget megközelítéséhez egy híd 
kialakítása vált szükségessé. 
Az előzetes számítások szerint en-
nek költsége közel 2,5 millió forint 
lesz, amelynek fedezetét az  Ön-
kormányzat a  költségvetésében 
a „szennyvíz gyűjtése, tisztítása, 
elhelyezése” előirányzatából tör-
ténő átcsoportosítással biztosítja.

2020. május 29-én 
hozott polgármEstEri 

határozatok

A gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló törvény-
ben foglaltak alapján a helyi ön-
kormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-
éig átfogó értékelést kell készíteni. 
Az értékelés az önkormányzati ér-
tékelésből és a Homokháti szociális 
központ Zákányszéki gyermekjó-
léti szolgálatának beszámolójából 
áll. Az utóbbi évek helyi statiszti-
káit áttekintve jellemző, hogy egy-
re kevesebb azon családok száma, 
amelyek jogosultak a  rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezmény 
igénybevételére. 

A településen a  veszélyeztetett 
helyzetben lévő gyermekek, szemé-

lyek és családok feltérképezése, a ve-
szélyeztetettség észlelése és megelőzé-
se érdekében jelzőrendszer működik. 
A jelzőrendszer jól működik, a 2020. 
február 12. napon megtartott éves 
szakmai tanácskozás tapasztalatai 
alapján a 2020. évi éves jelzőrendszeri 
intézkedési tervben további célkitűzé-
sek fogalmazódtak meg.

Az óvodák és bölcsődék újranyitá-
sáról, valamint a nyári táborok meg-
szervezéséről szóló kormányrende-
let szerint „Az óvodák és a bölcsődék 
2020. augusztus 31-éig legfeljebb két 
hétre zárhatnak be.” A képviselő-tes-
tület korábbi döntése alapján a nyári 
zárva tartás több mint két hétig lett 
meghatározva, ezért az erről szóló 
határozatot módosítani kellett. 
a bölcsőde nyári időszakban fo-
lyamatosan nyitva tart 2020. au-
gusztus 10-19-ig tartó takarítási 
időszak kivételével. az óvoda és 
a konyha nyári takarítási, kar-
bantartási szünete 2020. au-
gusztus 10-19 között lesz.

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsődében jelenleg 4 óvodai cso-
port működik. 

A gyermeklétszám jelentős 
csökkenése miatt az  óvodában 
a 2020/2021-es nevelési évben 
(2020. szeptember 1-től) a  fenn-
tartó engedélye alapján 4 csoport 
helyett 3 óvodai csoport kerül 
elindításra.

• gárgyán isTVáN
jegyző

ÜzlEthElyiség  
kiaDÓ

A település új termelői 
piacának 2 db üzlethelyisé-

gébe bérlőket keresünk.
Bővebb információ  

Matuszka Antal polgármes-
tertől a 30/606-2364 
telefonszámon vagy 

polgarmester@zakanyszek.
hu e-mail címen kérhető.

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja

Főszerkesztő:  
VEszElka kRisZTiNA

Kiadó:  
rEnsz Magyarország kft. 

6725 szeged, Teve u. 39. 

Ügyvezető:  
hoDászi isTVáN RÓBERT

Elérhetőség, hirdetésfeladás:  
zakanyszekikisujsag@gmail.com  

+36-62/281-219

Lapzárta: minden hónap 5. napja

Nyomda: rensz Magyarország kft. 

issn: 2061-5485

 a 2020. július  
hÓnapBan EsEDékEs  
szociális Ellátások 

kiFizEtésE  
2020. 07. 2–3-ig  

történik.
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naK híreK

Tagjaink és munkavállalóink egész-
ségének védelmében a  Nemzeti 
Agrárgazdasági kamara ügyfélszol-
gálati pontjain az elkövetkezendő 
időszakban kizárólag előre egyez-
tetett időpontban lehetséges a sze-
mélyes ügyfélfogadás.

EgységEs kérElEm 2020
2020. június 9. után új támogatá-

si igény jelölésére, már bejelentett 
tábla területének növelésére nincs 
lehetőség. A korábban be nem je-
lentett területeket június 9-e után 
új táblaként kell feltüntetni, melyek 
vonatkozásában támogatást nem 
lehet igényelni.

2020. június 9. után az  egyéb 
adatváltozásokat, másodvetéseket 
be lehet nyújtani.

A termeléshez kötött zöldség-, 
ipari zöldség-, és 2019 őszén, vagy 
2020 tavaszán telepített lucernára 
igényelt szálas fehérjenövény támo-
gatások esetében az érintett ügyfelek 
kérelmében adatváltozás keretében 
az egységes kérelem módosító felü-
letén a vonatkozó adatblokk részt 
kell kitölteni a bizonylat típusával, 
számával, dátumával, a szaporító-
anyag típusával, mennyiségével, 
növényfajtával és fémzárszámával, 
vagy tételazonosítójával. Csak névre 
szóló számla fogadható el, a szállító-
levél nem megfelelő ezekben az ese-
tekben. E feladat az érintett ügyfelek 
számára kötelező. kérjük, amennyi-
ben a fent jelzett termeléshez kötött 
támogatások esetében az érintett 
ügyfelek rendelkeznek a szükséges 

dokumentumokkal (a termeléshez 
kötött támogatással érintett má-
sodvetés esetében is), úgy a szüksé-
ges adatszolgáltatás megtétele felől 
intézkedni szíveskedjenek. időpont 
egyeztetést követően személyesen, 
vagy a szükséges információk e-mail-
ben történő megküldése után telefo-
nos úton is megoldható a kérelem ide 
vonatkozó adatblokkjának kitöltése.

Bővebb információ az egységes 
kérelemről a falugazdászoktól kér-
hető.

Falugazdászok: Braunné szollár 
kitti 70/795-71-97 és Négyökrűné 
juhász Mária 70/90-36-389

Fűszerpaprika de minimis: A fű-
szerpaprika-termelők mezőgazdasá-
gi csekély összegű (de minimis) tá-
mogatásáról szóló 37/2014. (iV. 4.) 
VM rendelet (a továbbiakban: Ren-
delet) alapján vissza nem térítendő 
mezőgazdasági csekély összegű tá-
mogatást igényelhet a fűszerpapri-
ka-termelő a minőségi fűszerpaprika 
termelése céljából vásárolt fémzárolt 
vetőmag költségeinek részbeni kom-
penzálására. A  32/2020. (iV. 28.) 
számú kincstár közleményben rend-
szeresített N0845 számú „Támoga-
tási kérelem” nyomtatvány postai 
úton vagy ügyfél saját ügyfélkapuján 
2020.08.05-ig nyújtható be.

Nitrátérzékeny területen gaz-
dálkodók számára előírás, hogy 
az  érintett parcellákról ötévente 
talajvizsgálati eredménnyel rendel-
kezzenek. A NAk szolgáltatásai közt 
talajvizsgálat, és növénybiztosítás is 
szerepel, melyeket a falugazdászok 
segítségével vehet igénybe. Rendel-
jen most egyszerre laboratóriumi 
talajvizsgálati és tápanyag-gazdál-
kodási terv szolgáltatásokat és 20% 
kedvezményt kap a tápanyag-gaz-
dálkodási terv árából.

ŐstErmElŐi igazolVányok
A Nemzeti Agrárgazdasági kama-

ra a gazdálkodók érdekképviseleté-

ben eljárva jelezte a jogszabályalko-
tónak, hogy a fennálló egészségügyi 
veszélyhelyzet miatt a  gazdaság-
védelmi akcióterv keretében az ős-
termelők jogviszonyára vonatkozó 
rendelkezéseket is módosítsák. 
Az  intézkedések eredményeként 
a 122/2020. (iV.16.) kormányrende-
let 3. § paragrafusa szerint a hatályos 
igazolvánnyal rendelkező mezőgaz-
dasági őstermelő esetében az érté-
kesítési betétlap akkor is az adóév 
első napjától hatályos, ha a betét-
lapot az őstermelő – a mezőgazda-
sági őstermelői igazolványról szóló 
436/2015. (Xii. 28.) korm. rendelet 
3. § (6) bekezdés a) pontjától elté-
rően – az adóévben a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 napon belül 
kérelmezi. Ez azt jeleni, hogy az ős-
termelői igazolvány 2020. január 
elsejére történő visszamenőleges 
érvényesítésének határideje idén 
nem március 20-a. Tehát aki március 
20-át követően már kiváltotta, vagy 
a veszélyhelyzet megszűnését követő 
30 napon belül kérelmezi a 2020. évi 
értékesítési betétlapját, annak őster-
melői jogviszonya szintén 2020. ja-
nuár elsejére visszamenőleges. 

Értékesítés kizárólag érvényes 
őstermelői igazolvány, és adóévre 
érvényesített értékesítési betétlap 
birtokában és jelenlétében történ-
het. 

Az ügyfélfogadás a falugazdász 
irodában kizárólag előzetes tele-
fonos egyeztetés alapján, június 
hónapban péntek kivételével folya-
matos.

A falugazdász irodában történő 
bármilyen ügyintézéshez hozni kell 
az őstermelői igazolvány plasztik-
kártyát, vállalkozók esetében új, 
kamarai kártyát.

További információ a nak.hu, és 
a mvh.allamkincstar.gov.hu interne-
tes oldalon elérhető.

• forrás: nak.hu

júniusBan újraindul 
a KormányaBlaK 
Busz záKányszéKi 
Ügyfélfogadása
A Csongrád-Csanád Megyei kor-
mányhivatal Mórahalmi járási 
Hivatalának tájékoztatása alapján 
a veszélyhelyzet enyhülésével a kor-
mányablak busz 2020. június hó-
napban megkezdi működését.

A kormányablak buszban a ko-
rábbi, települési ügysegédek által 
biztosított szolgáltatások teljes mér-
tékben elérhetőek, ezenfelül pedig 
további – kormányablakban intézhe-
tő – ügyek is elintézhetőek helyben.

időpont: minden hónap harma-
dik keddjén 13-16 óráig

Helyszín: Zákányszék, Lengyel 
tér 7., Zákányszéki Polgármesteri 
Hivatal előtti parkoló

nyári igazgatási szÜnet a polgármesteri hivatalBan
Az Önkormányzat vonatkozó helyi 
rendeletében foglaltaknak megfele-
lően a polgármesteri hivatal nyá-
ri igazgatási szünetet tart 2020. 
július 20. - augusztus 9. között.

A Hivatal az  igazgatási szünet 
idején is nyitva tart a megszokott 
rendben, azonban az  ügyintézők 
többsége szabadságon lesz. Az ön-
kormányzati rendeletben foglaltak-

nak megfelelően az igazgatási szü-
net alatt is gondoskodunk a postai 
küldemények és a személyesen le-
adott kérelmek átvételéről, nyom-
tatványok kiadásáról, a telefonhívá-
sok fogadásáról, a halasztást nem 
tűrő esetekben a sürgős intézkedé-
sek megtételéről, valamint a lejárt 
határidejű számlák, a segélyek és 
a munkabérek kifizetéséről. Ameny-

nyiben az igazgatási szünet idején 
bekövetkező váratlan esemény 
miatt válik szükségessé az  ügy-
intézés, forduljanak bizalommal 
az ügyeletes munkatársunkhoz, aki 
készséggel nyújt segítséget bármi-
lyen hatáskörünkbe tartozó prob-
léma megoldásában.

• gárgyán isTVáN
jegyző

orvosi ellátás rendje  
záKányszéKen 2020 nyarán

dr. Mester Lajos(I.sz.h.o) 
62/590-050, 30/606-2371

08:00–12:00
jún. 8-jún. 12

jún. 23–jún. 26
aug. 31–szept. 4.

8:00–12:00 és 15–16:00
jún. 15.– jún. 22.

jún. 29–júl. 03
aug. 3–aug. 29.  

szombati munkanap
szept. 7–szept. 11

dr. Sebestyén Balázs(II.sz.h.o)
62/290-509, 30/606-2354

8:00–12:00
jún. 29–júl. 03

szept. 7–szept. 11
8:00–12:00 és 15–16:00

jún. 8–jún. 12
jún. 23–jún. 26
jún. 23–jún. 26

júl. 6–júl. 31
aug. 31–szept. 4

dr. Mester Lajos SZABADSÁGON vAN: 
2020. 07. 06-tól 2020.07.31-ig

dr. Sebestyén Balázs SZABADSÁGON 
vAN: 2020.06.17-től 2020. 06. 22-ig 

(a szükséghelyzet feloldása esetén)  
és 2020. 08. 03-tól 2020. 08. 28-ig.

Sürgősségi orvosi ügyelet: 
Munkanapokon 16 h-tól másnap 08 h-ig, 
valamint szabad, munkaszüneti-, vasár- 
és ünnepnapokon, július 1-én, Semmel-
weis napon, (az egészségügy napján) 8 
h-tól másnap 8 h-ig „kistérségi központi 
orvosi ügyelet” Mórahalom Mentőállo-
más - Kölcsey u. 2. Tel.: 06-62-561 401

A MÓRA-VITAL Laboratórium kérésére 
a Zákányszék  II.sz. Rendelőben ezután 
az eü. vészhelyzet előtt csütörtökönként 
volt vérvételt dr. Sebestyén Balázs  ked-
denként végzi reggel ½ 9 előtt!!!
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Nyári táborok Zákányszéken – 2020. 

TÁBOR meGNeveZéSe
IDőpONTjA

RéSZTvevők 
célcSOpORTjA TÁBOR SZeRveZője leíRÁS RéSZvéTelI 

Díj
INfORmÁcIó/
eléRheTőSéG

erzsébet tábor
2020. június 29–július 3. 

Zákányszéki Általános 
Iskola

A tábor a meghirdetést  
követően betelt!

Úszásoktatás
2020. július 27– 
augusztus 7-ig.

1–8. osztály Honti Tamás

Hagyományos úszásoktatás a 
mórahalmi fürdőben Honti Tamás 

irányításával költségtérítéses 
formában

27 000 Ft,  
1 hét esetében 

15.000.-Ft
Honti Tamás

Divat tábor
2020. július 6–10-ig

10–14 éves 
korosztály

Zákányszéki Művelődési 
Ház és Könyvtár
Kálmán Kamilla

A tábor ideje alatt a varrás alapjaival 
ismerkedhetnek meg a résztvevők. 

Ötleteket kapnak arra, hogyan 
lehet apró kiegészítőkkel feldobni a 
ruhatárat. A tábor legfőbb mottója 

az  újrahasznosítás, ennek jegyében 
készítenek a régiből újat.  
jelentkezési határidő:  

2020. június 23.

12 500 Ft 

Zákányszéki 
Művelődési Ház, 

Teleház 62/590-080
Kálmán Kamilla 

30/257-1864

Tanya ovi tábor 
2020. július 13–15.

Nagycsoportos 
óvodások

Zákányszéki Manó-Kert 
Óvoda és Bölcsőde

Könyvtári foglalkozás, filmvetítés, 
dagasztás és kenyérsütés – új kenyér 

ünnepe, búcsú nap   
Ingyenes

Zákányszéki Manó-
kert Óvoda és 

Bölcsőde

Gőrkoris tábor
2020. aug. 3–7-ig 1–8. osztály Viking Korisuli

A Viking Korisuli csapata görkoris 
sporttábort szervez Zákányszéken. 

Görkorcsolyát biztosítanak, 
kiscsoportos oktatás, napi 2x étkezés, 

szabadidős programok. Helyszín: 
Sportcsarnok, iskola udvar. 

12 000 Ft

Információ: Lavner 
Endre 20/555-3333

Jelentkezni a 
művelődési házban 

5000.-Ft előleg 
befizetésével lehet. 

Zabosfai ízörző 
napközis tábor

2020. augusztus 10–13-ig
6–15 éves korig ZakaHom-e Egyesület

Hagyományőrző programok, 
kerékpáros és gyalogos túrák, 
kézműves foglalkozás, játékos 

vetélkedők, egy napos kirándulás 
Ópusztaszerre.

16 000 Ft teljes 
ellátással, 
belépők 

buszjegyek árát 
tartalmazza

Jelentkezni a 
62/290-403 

telefonszámon, 
vagy konyvtar@
zakanyszek.hu 
email címen.

kézműves tábor
2020. aug. 17–19-ig

Általános iskola 
alsó tagozatosai

Zákányszéki Művelődési 
Ház és Könyvtár 

Délelőtt: Különféle kézműves 
technikák kipróbálása, kreativitás 

fejlesztése, önálló alkotások 
létrehozása. Várjuk azokat a 

gyerekeket akik szeretnek vágni, 
hajtogatni, ragasztani, rajzolni.
Délután: hasznos szabadidős 
elfoglaltság, sok-sok játékkal. 

Részvételi 
költség: 

6000 Ft/fő

Zákányszéki 
Művelődési Ház és 
Könyvtár/Teleház

62/590-080, 
62/590-010 vagy 
a művelődési ház 
Facebook oldalán.

a Könyvtár „Karantén-szolgáltatásai”
A kulturális intézményekben el-
rendelt zárvatartást sajnos még 
nem oldották fel (legalábbis lap-
zártáig), de bízunk benne, hogy 
júniusban már mi is visszatérhe-
tünk a megszokott kerékvágásba. 
A Zákányszéki Művelődési Ház és 
könyvtár 2020. március 17-én a 
kormányzati utasítás figyelembe-
vételével bezárt, azóta az intéz-
ményi munka zárt ajtók mögött 
történik. Azóta a könyvtárban is 
szünetel a kölcsönzés, a könyvek 
egészségügyi szempontból biz-
tonságos szolgáltatását nem tud-
tuk garantálni. A kölcsönzésben 
lévő könyvek határidejét termé-
szetesen erre az időszakra meg-
hosszabbítottuk. Az elmúlt hetek 
a megszokott tevékenységek újra-

gondolását tették szükségessé. A 
legfontosabb szempont az volt, 
hogy a zárt intézményajtó ne je-
lentsen teljes elszigeteltséget a 
könyvtárlátogatók számára. En-
nek érdekében különböző módon 
és csatornákon igyekeztünk fenn-
tartani a kapcsolatot a kedves ol-
vasókkal. Ennek összegzése olvas-
ható a folytatásban. 

ingyEn ElVihEtŐ  
könyVEk 

Az állományból rongálódás és tar-
talmi elavulás miatt kivont köny-
veket ingyen elvitelre ajánlottuk 
fel a könyvtár facebook oldalán. 
203 darab könyv fotója került fel 
heti frissítésben az albumba, ahol 
hozzászólásban jelezhették az ol-

vasók igényüket. A könnyebb átte-
kinthetőség érdekében a könyvek 
sorszámokkal ellátva, tematikusan 
rendszerezve, a címek külön listán 
feltüntetve lettek elérhetők. A ki-
választott, névre szólóan csoma-
golt  könyveket „pihentetés után” 
a kijelölt időpontokban lehetett 
átvenni a szükséges óvintézkedé-
sek betartásával. A könyvcsoma-
gokat először április 24-én adtuk 
ki az épület utcára nyíló ablakán 
az olvasóknak. Már több, mint 
100 könyv talált gazdára, ez-
zel is új esélyt adva a nyomtatott 
dokumentumoknak. A „községi 
könyvtár zákányszék” face-
book oldalán még lehet válogatni 
„az ingyen elvihető könyvek” 
albumából. 

E-könyV  
és hangoskönyV ajánlÓ

A kölcsönzés szünetelése alatt on-
line elérhető könyvekkel kezdtük 
el segíteni az otthoni olvasást. Bár 
ezek a könyvek fizikálisan nem 
kézzelfoghatók, ily módon a tartal-
muk mégis olvasható, hallgatható. 
április 16-ától  minden kedden 
egy e-könyvet, csütörtökön pe-
dig egy hangoskönyvet teszünk 
elérhetővé a könyvtár facebook 
oldalán. Első alkalommal szabó 
Magda: Az ajtó című regényének 
elektronikusan olvasható verzió-
ját, majd Wass Albert: Tizenhárom 
almafa című regényének hangos-
könyv változatát ajánlottuk az ol-
vasók figyelmébe. Eddig közel 20 
könyv internetes linkjét tettünk 
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elérhetővé e-könyv, illetve hangos-
könyv formájában. 

papÍrszÍnház
A „tündérkönyvtáros papírszín-
háza” címmel indult útjára április-
ban új sorozatunk, melynek kere-
tében szerda reggelente egy-egy 
papírszínházas mesét mutattunk 
be a könyvtár facebook oldalán. (A 
japánból származó papírszínház 
lényege, hogy a fakeretben mozgat-
ható nagyméretű lapok segítségével 
a mesélő a lapok hátulján látható 
szöveg felolvasásával, a lapok moz-
gatásával és egy kis játékossággal 
igyekszik színházi jellegű élmény-
nyé változtatni a hagyományos 
meseolvasást.) A papírszínházas 
meséket, történeteket korábban 
gyakran alkalmaztuk a könyvtári 
foglalkozások színesítésére. Az el-
múlt hetekben - közönség hiányá-
ban - a meséket kamerával rögzítet-
tük, majd az ebből készült videókat 
tettük közzé.  A mesék felvételét 
mindig megelőzte egy internetes 
szavazás, ahol a szülők és gyerekek 
kiválaszthatták, hogy következő 
héten melyik mese legyen látható. 
Május végéig hat mesét vettünk 
fel és tettünk elérhetővé. Nagy örö-
münkre egy-egy mesének több száz 

megtekintője volt. közönség nélkül 
eleinte szokatlan volt a mesélés és 
nagyon hiányzott a közvetlen visz-
szacsatolás, de hála a szülőknek és 
az óvó néniknek, sok pozitív reakció 
érkezett, sőt még fotókat is kaptunk 
a papírszínházat néző gyerekekről. 
külön érdekesség, hogy nem csak 
Zákányszékről, hanem más telepü-
lésekről is kaptunk megerősítéseket. 
Május végén elköszöntünk, de ősz-
től új mesékkel jelentkezik majd a 
“Tündérkönyvtáros Papírszínháza”. 

Mondják, minden rosszban van 
valami jó… Ha erről az oldalról kö-
zelítünk, akkor e nehéz időszak 
pozitívumaként hozható fel az az 
aktív érdeklődés, ami a könyvtár 
internetes posztjait kísérte. sike-
rült olyan réteget is megszólítani, 
akik korábban csak ritkán jutottak 
el a könyvtárba, de követni kezdték 
a könyvtár bejegyzéseit. későbbiek-
ben talán majd ők is rendszeres 
könyvtárlátogatók lesznek. 

Néhány statisztikai adat az elmúlt 
hetek aktivitásának szemléltetésé-
re: a könyvtár facebook oldalára 
március 17-től június 5-ig 70 be-
jegyzés került ki (könyvtári infor-
mációk, szavazások, papírszínházas 
mesék, ingyen elvihető könyvek, 
könyvosztások, e-könyvek, hangos-

könyvek, stb.), mely bejegyzések 28 
ezer felhasználót értek el!

Reményeim szerint a könyvtár 
szempontjából ezekkel az „áthidaló” 
megoldásokkal sikerül átvészelni a 
koronavírus miatt kialakult nehéz 
és váratlan helyzetet, és továbbra is 
fennmarad az olvasókkal a kölcsönö-
sen jó kapcsolat. köszönöm a türel-
met, a sok pozitív visszajelzést! Ne 

feledjük, első az egészség, vigyázzon 
mindenki erre a nagy kincsre! Bízom 
benne, hogy hamarosan személye-
sen is találkozhatunk! 

A könyvtár elérhetőségei: (62) 
290-403 ; konyvtar@zakany-
szek.hu

• paraginé TÓTH EdiNA 
könyvtáros

Búcsúzás  
és Köszönet
ismét eltelt egy év, egy gyermekse-
reg kinőtte az óvodát. Nem is olyan 
régen volt, amikor anya szoknyája 
mögé bújva, ki félve, ki pityeregve, 
jött először. Aggódott a család, biz-
tattuk a szülőket. Néhány hónap el-
telvétel belaktuk a csoportszobát.

Mindenkinek saját helye lett 
az asztalnál és az öltözőben, a mos-

dóban. Így vált fontossá minden-
ki. Ha valaki nem jött, - hiányzott. 
Várták a pajtásai, az óvónénik és 
a dajka néni. Ezzel kezdődött a kö-
zösség kovácsolása. A többit hozta 
az  élet: az  együttjátszás öröme, 
a barátságok szövődése, a csinta-
lankodás. Az óvónénik odafigye-
léssel, terelgetéssel segítették a sze-
mélyiség formálódását.

Természetesen a  gyerekekkel 
együtt nőttek, - és még nőnek is – a 
gondok, az elvárások. Az elmúlt évek-
ben kialakult a gyermekek érdeklődé-

si köre, szociális képességei. Az őket 
körülvevő világról széleskörű isme-
retek szereztek. Az óvodai fejlesztő 
munkát segítette Anikó néni, detti 
néni, amit köszönök. Lehetőség volt 
játékos hitoktatáson részt venni, 
aminek örömét Norbi bácsi biztosí-
totta. Az óvodai lehetőségeken túl, 
a Művelődési Ház szakköreit látogat-
ták a gyerekek, szülői igény alapján. 
köszönjük a lehetőséget!

Óvodánk életében először nyílt 
széleskörű lehetőség a  nemzeti 
kultúránk megismerését illetően. 
"kincses kultúróvoda" pályázatunk 
izgalmas két hónapja reméljük, csak 
halasztódott.

Az előző évekkel együtt épültek 
be mindannyiunk személyiségébe. 

Búcsúzik egy sereg szeretni tudó, 
életvidám, érdeklődő és tudni akaró 
gyermek, akik nagy izgalommal ké-
szülnek a  tudományok világába. 
Hosszú út lesz ez!

kívánom, hogy mindannyian 
leljék örömüket a tanulásban, mert 
ez a záloga a tudásnak, a boldogu-
lásnak.

szeretném megköszönni azok-
nak a munkáját, akik a gyermekek 
mindennapjait igyekeztek - kellő 
következetességgel, - élménnyel és 
tartalommal megtölteni, testi, lelki 
szükségleteiket, a lehető legjobban 
kielégíteni. A mára kialakult közös-
ség karnagyaiként mindig úgy vezé-
nyelni, hogy dalukból az őszinteség, 
a szeretet és tudás csengjen.

A szakmai munkát mindig kézen-
fogva segítette a szülői szervezet. 

köszönöm minden szülő áldoza-
tos segítségét, felajánlását, konst-
ruktív együttműködését, amivel 
a gyermekek óvodai életét színesí-
tették! kívánom, hogy találják meg 
örömüket gyermekeikben! Legye-
nek biztos és bíztató háttér.

köszönöm a fenntartónak, hogy 
igényesen karbantartott, otthonos 
környezetet biztosít az  intézmé-
nyünket választó családok részé-
re és az itt dolgozó munkavállalók 
számára.

• liEBhaBEr gáBORNÉ
intézményvezető
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ez a tanév is véget ért

sulirovat – avagy egy digitális  
tanulási idŐszaK margójára

nagyon sok minden van mögöttünk: sok tanulás, sok verseny, 
sok program, sok megoldott feladat. …és egy olyan erőpróba, 
amelyről egyikőnk sem gondolta, hogy bekövetkezik: március 
közepétől digitálisan tanultunk, interneten keresztül voltunk 
ott a tanórákon. Biztosan mindenkinek kialakult a véleménye 
erről az időszakról, amelyben számos nehézséggel kellett meg-
küzdenünk: az önfegyelemmel, a kitartással, az odafigyeléssel, 
az idővel, az informatikai nehézségekkel… az mindenkép-
pen elmondható, hogy büszkék lehetünk magunkra! haladt a 
munka, gyönyörű és értékes alkotások, szép beadandók, házi 
feladatok és témazárók születtek ez alatt a több mint 10 hét 
alatt! Ebben mindannyian „benne voltunk”, közösen dolgoz-
tunk: gyerekek, szülők, nagyszülők és pedagógusok. 

sok program elmaradt, hiányzott a 
közös megismerés, a közösség, de 
nyertünk is ezekkel a hónapokkal. 
Mindannyiunk informatikai isme-
retei bővültek (ez biztos), de en-
nél jóval többről van szó. Tanultuk 
megszervezni a napot (még ha nem 
is mindig sikerült). Legtöbbször az 
írott szöveg volt, és semmi más – 
megtanultunk ez alapján figyelme-
sen dolgozni, pontosan fogalmazni. 
A szülők a nyílt órákhoz hasonlóan 
részt vettek az órákon, és beleláttak 
az ott folyó munkába. …és többet 
lehetett együtt a család.

A második félévre tervezett 
programok közül számos még így 
is megvalósult egy kicsit más - és 
alkalmanként nem is akármilyen - 
formában: megemlékeztünk a Föld 
Napjáról, a Madarak és Fák Napjá-
ról, a Nemzeti Összetartozás Nap-
járól… Az iskola facebook-oldalán 
sok minden látható ezekről. Nap-
közi Erzsébet táborra is pályáztunk, 
reméljük sikerrel! …és közben ké-
szültünk egy újabb búcsúzásra.

Egy országos pályázatrÓl
A Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal Maradék nélkül prog-
ramja rajzpályázatot hirdetett  3-6. 
osztályos diákok számára Élelmi-
szerpazarlás címen 2020. április 
24-ig.  Ebben a témakörben a har-
madik osztály majdnem minden ta-
nulója megmérettette magát. 

Eredményt tandari jázmin ért 
el, akinek a rajzára a második leg-
több szavazat érkezett a közel 800 
alkotás közül. Ezzel kivívta a 2. he-
lyezést a közönségdíj kategóriá-
ban. A tárgynyereménye mellé még 

az iskolának nyert egy komposztáló 
ládát is.

gratulálunk neki és édesanyjának, 
hiszen vele beszélgettek az élelmi-
szerpazarlás miértjeiről. Ennek ered-
ményeképpen született ez a pályamű.

támogatások 
Az Erőforrás Alapítvány United 
Way Magyarország iskolánknak 
kézfertőtlenítő szereket ajándé-
kozott március végén - április ele-
jén, május hónapban pedig 5 darab 
számítógépet (mobil internet szol-
gáltatással) juttattak el iskolánkba. 

Rendszergazdánk, gieth Zoltán 
ellátta operációs rendszerrel és a 
digitális oktatásban való részvétel-
hez szükséges szoftverekkel, majd 
ezután tanulóink birtokba és hasz-
nálatba is vehették szeptemberig 
azokat. A siM- kártyához havi 4 gB 
adat jár, plusz egy egyszeri 100 
gB került feltöltésre, így összesen 
1 siM-kártyához 108 gB adat tarto-
zik – a Telenor támogatásával.

Az ősz első napján újra az iskola 
állományába kerülnek a gépek, ame-
lyek egy esetleges vészhelyzetben 
ismét kikölcsönözhetőek lesznek. 

Ezúton is köszönjük a támogatást!
makráné VAss ÉVA 

tanító néni

a második héten megkérdeztük 
a gyerekeket, milyen így tanul-
ni. a tanév végén álljon itt is-
mét a gyerekek véleménye:

az 5. osztályosok szErint 
ilyEn Volt:

„Nekem nagyon tetszik. Örülök, hogy 
később is felkelhetünk, és már délre 

kész szoktam lenni mindennel, és utá-
na azt csinálok, amit akarok. Bármikor 
ehetek, ihatok (még óra közben is).”

„Nekem így tetszett. Az a jó, hogy 
finomabbak az ételek, és az is jó, hogy 
délre kész vagyok a házi feladattal is. 
És szabad a délután. Nincs rossz dolog.”

„Nekem tetszik ez a tanulás, csak az 
a baj, hogy így a tanár nénik, tanár bá-
csik nehezebben tudják elmagyarázni. 
Jó ez a helyzet, mert így legalább akár 
a szobából is tanulhatok:) Amivel még 
ezt a tanulást lehetne bővíteni, az az, 
hogy hetente egy videochatóra.”

„Először nagyon szokatlan volt, 
hogy egyik napról a másikra bezárták 
az iskolát. Nehézséget okozott az is, 
hogy nem tudtam követni a feladato-
kat, mert más-más helyre küldték. Az-
után kb. a második hétre már minden 
kialakult, tudtam, hogy mikor hol kell 
lennem. Szeretek így tanulni, mert 
több a szabadidőm, mással is tudok 
foglalkozni. De azért már hiányoznak 
a barátok.”

„Először egy kicsit fura volt, de 
minél több napon át csináltuk, annál 
jobban beleszoktam. Nekem tetszett 
ez az oktatási mód, de jobban jártam 
volna inkább iskolába. A rossz az volt, 
hogy nem találkozhattam a barátaim-
mal, a sok jó program és az együttlé-
tek hiányoztak. Ha választani kellene, 
akkor én a normális iskolába járós hét-
köznapokat választanám.”

„Szerintem nem olyan rossz, de le-
hetne jobb is. Azért jó, mert hamarabb 
készen vagyok a leckével, több szabad-
időm van. Azért rossz, mert a tanár néni 
nem tudja elmagyarázni a tananyagot, 
és sokkal nehezebb így tanulni.”

 „Nekem már hiányzik az iskola. Jó 
lenne már a barátokkal játszani, és 
edzésekre menni. Jó lenne otthon is 
lenni, de én mennék már az iskolába. 
Hiányoznak a termek, a tanárok, és 
sok más. Szeretnék már a termekben 
ülni és ott megírni egy dolgozatot. 
Kezdem javítani a jegyeket, és ennek 
örülök. Meg vagyok magammal elé-
gedve. Kezdek belejönni ebbe a ta-
nulásba. Nekem a tanulás megy, de 
néha nem indul be a videó, vagy még 
mindig töltődik. Néha mérges vagyok, 
máskor meg boldog. Mikor vége van 
az óráknak, mindig átnézem, hogy el 

van-e küldve minden. Jó lenne fárad-
tam hazaérni. Jó lenne, ha vége lenne 
a karanténnak! Nekem már hiányzik 
az iskola!”

„Én az elején szerettem az onli-
ne tanulást, de már vissza szeretnék 
menni az iskolába. Szeretnék a baráta-
immal nem online játszani. Hiányzott 
az is, hogy nem rádiózhattunk hétfőn-
ként a színpadpedagógiásokkal. De a 
leckét gyorsan meg tudom csinálni, és 
délre általában kész is szoktam lenni. 
Örülök, hogy a következő tanévben 
már mehetek vissza az iskolába.”

Így látják a Digitális 
tanulást a 6. 
osztályosok:

„Nekem így tetszett a tanulás! Köny-
nyebb volt tanulni, és sokat használ-
tuk a laptopot.”

„Jobb így tanulni, mint suliban, de 
azért most csak jobb lenne a suliban 
lenni évzárón.”

„Mindig arra vártam, hogy itthon 
tanulhassak, de most már visszamen-
nék az iskolába. Az órák ellen nincs 
kifogásom, tökéletes úgy, ahogy van.”

„Szerintem a régi tanulás jobb volt, 
mert jobban értettem minden tan-
tárgyból az anyagot, és jó volt minden 
nap találkozni az osztálytársaimmal. 
A rossz az, hogy nem látom a tanárt, 
csak matek órán a táblát, és régen jó 
volt figyelni a tanárra személyesem, 
mert lehet, hogy attól is értettem job-
ban az anyagot.”

„Nekem jobban tetszett az iskolá-
ban tanulni, mert könnyebb volt.”

„Nekem így tanulni itthon nehéz 
volt, mert sokat kellett szenvedni, 
mire bejelentkeztünk.  Meg vagyok 
magammal elégedve, mert ahhoz ké-
pest nagyon ügyes voltam a tanulás-
ban. Meg sokat változtak az átlagaim, 
mert feljavítottam a jegyeimet. Jobb 
jegyeket szoktam kapni, mert sokat ta-
nulok. Nekem az volt a jó ebben, hogy 
együtt lehettem a CSALÁDOMMAL 
:o) Nekem az volt ebben a rossz, hogy 
nem találkozhattam az osztályom-
mal, barátaimmal, és a tanáraimmal 
és nekem az volt ebben a nehézség, 
hogy nem annyira értem meg az anya-
gokat.”

„Szerintem nem olyan jó így ta-
nulni, mert nincs mindig kész a lecke. 
Amikor suliba jártunk, mindig kész 
volt a lecke, és egy óráról sem marad-
tunk le. De így meg többet lehetünk 
itthon és többet tevékenykedhetünk.”

„Szerintem volt jó és rossz oldala 
is az online tanulásnak. Jó volt, hogy 
nem kellett iskolába járni (mármint 



2020. június zákányszéki kis újság 7. oldal

  

 

 

 

  

 
8. osztály 

 
2012-2020 

 

 

 

 

  

  Márton Ákos  Szélpál Janka    Hemm Karola  Masir Emil Nándor   
              

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
Takács Márk  Tajthy Virág  Kazi Viktor     Kazi László  Tóth Vivien  Szalai Kevin 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dezső Dorina  Flekenstein Attila 

Márk 
 Kővári Anna  Farkas Dorina 

Mónika 
      Tóth Amanda 

           Kincső 
 Sztoika Lajos     Ábrahám Anna 

             

fizikailag). Érdekes volt így az okta-
tás. Sokat fejlődtem informatikából, 
új  dolgokat ismertem meg, és megta-
nultam ezeket használni. Szerintem 
ez a továbbiakban is hasznos lesz. Jók 
voltak a játékos feladatok és a videók 
is, amiket a tanárok küldtek. Nem volt 
olyan rossz a tanulás sem, mert a taná-
roktól mindig lehetett segítséget kérni. 
Bosszantó volt viszont, ha valamit nem 
sikerült letölteni vagy éppen elküldeni.”

„Eleinte elég nehéz volt. Nem iga-
zán tudtam mit, hogy kell csinálni, 
nem tudtam hogyan kell belépni egyes 
helyekre, de a szüleim és a pedagógu-
sok sokat segítettek. Nehezebb volt át-
venni az anyagot, és tovább is tartott. 
Volt mikor este 10-ig tanulni kellett. 
Ami viszont boldoggá tett, hogy sokkal 
többet lehettem a családtagjaimmal, 
és nem kellet annyira korán kelni. A 
legtöbb videó chat-es matek óra han-
gulatos és izgalmas volt, és igazából az 
összes olyan óra, ahol beszélgettünk a 
tanárokkal. Hiányoztak az osztály-
társaim, a tanárok, és az iskola is. 
Mivel napközben egyedül vagyunk, a 
felmerülő problémánkat nekünk kell 
megoldani, így sokkal többet foglalko-
zok a tananyaggal. Szeptembertől jó 
volna, ha minden a régi kerékvágásban 
folytatódna tovább. Viszont megtanul-
tam, hogy ha lesz ilyen helyzet, vagy 

valami közbejön, akkor nem kell meg-
ijedni, mert együtt meg tudjuk oldani.”

a 7. osztályosok 
VélEményE:

„Eleinte nagyon rossz volt, de idővel 
megszoktam, és tetszik ez az egész. 
Bár jobb lenne iskolában lenni/ta-
nulni. Pár tantárgy elég nehéz így, de 
elviselhető.”

„Nekem teszik itthon. Kényelme-
sebb, mint a suliban, de azért nem 
ismételném meg jövőre. Hamarabb 
végzek a házi feladattal, de nem lehet 
a barátaimmal játszani.”

„Az elején még nagyon rossz volt így 
tanulni, de már megszoktam. Szerin-
tem minél többet tanulunk így, annál 
könnyebb lesz/lett. Nem szívesen ta-
nulnék így jövőre. A jegyek azok ugyan 
olyanok legtöbb esetben, mint ha bent 
lennék, a kelést még gyakorolni kell. 
Ha suliba megyünk, nem lesz nehéz, 
mert akkor fel kell kelnem hamarabb, 
és nem lehet visszaaludni, mert el-
kések, és ezért erőt kell vennem ma-
gamon. Otthon pedig elég felkelnem 
előtte 5 perccel.”

„Számomra a digitális óra egyál-
talán nem tetszik, mert nem olyan 
mintha, ott ülnénk a padban. Remé-
lem, minél hamarabb lesz újra iskola, 

és vége lesz a digitális oktatásnak, és 
a vírusos időnek.”

kazi márk istVán (3.o.) 
: minDEnnapi élEt a 

karanténBan
Márciusban egy világjárvány miatt, 
aminek a neve koronavírus, a ma-
gyar embereknek is a karanténba 
kellett vonulniuk. A mi iskolánk is 
bezárt és innentől kezdve itthon 
voltunk iskolások, és Anyukánk 
segített a tanulásban.

Nagy szerencse, hogy interneten 
tudjuk tartani Éva nénivel az óráinkat 
és tudunk beszélni a barátainkkal is.

Nekem hiányzik az iskola, mert 
ott sokkal könnyebb a tanulás, és a 
barátaimmal is tudok ott személye-
sen találkozni. sajnálom, hogy sok 
jó iskolai program elmaradt, a csa-
ládi nap és az osztálykirándulás is. 
Lesz mit bepótolni! 

Azt viszont szeretem a karan-
ténban, hogy többet van együtt a 
család! jókat játszok a tesómmal, 
Anyával és Apával jókat biciklizünk 
meg sétálunk, és jókat beszélgetünk. 
sokat foglalkozok a kismacskáimmal 
is. szeretek nagyokat aludni. 

Nemsokára vége a tanévnek, kez-
dődik a nyári szünet, amit már na-
gyon várok!

Remélem, addigra megszűnik a 
karantén is, és minden olyat csinál-
hatok újra, amit most nem lehet! 

BúcsúzÓul - mEgint 
ElBallag Egy csapat… 

Talán Ők azok, akik legtöbbet ve-
szítettek ezzel az időszakkal: az 
utolsó év utolsó hónapjait együtt. 

sok mindent nem tudtunk el-
mondani egymásnak:

„Ahogy körbenézek, látom mind-
azokat, akik megtanították azokat, 
amiket most tudunk. Olyan, mint-
ha búcsúznánk, de örökre összeköt 
minket az, ami itt velünk történt. 
Emlékeztetni fog majd arra, hogy 
kik vagyunk, hogy változzunk meg, 
ha kell.”

A csodálatos Pókember c. film

kEDVEs nyolcaDikosok!
Nagyon fogtok hiányozni! Az öt-
letek, a sulirádió, a mosolyok és a 
huncutságok…

Biztosak vagyunk abban, hogy 
megálljátok a helyeteket! Vigyázza-
tok Magatokra, és meséljetek majd, 
ha találkozunk!

Összeállította: 
• áBrahám ENikŐ
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kabai illés roland 
és kurai julianna

sZüLETÉs
pető gergő noel 

2020.05.26
Szülők: Pető Csaba,  
Török Eszter Mária

HALáLOZás
kiri józsef  
Zákányszék,  

Tanya 38.

letette az esKÜt a szentháromság  
pléBánia új tanácsadó testÜlete
2020. június 7-én a búcsúi szentmi-
se végén letette az esküt a szenthá-
romság Plébánia új Tanácsadó Tes-
tülete. A megbízatás öt évre szól.

Akik segítik dr. janes Zoltán plé-
bános munkáját:
Bendéné Mihállfy Ágnes
Csernus János
Csúcs Illés

Dobó László
Dóczi Ferenc
Kazi Péter
Meleg Zsolt
Papp László
Szabó Norbert
Széll-Tanács Tünde
Szondi Annamária
Zombori István

képek a Szentháromság és az Úrnapi búcsúról, melyeket 
hagyományosan a szabadtéri oltárnál és a templom körül, 
körmenettel tartottak meg június elején.
Fotók: Börcsök Zoltán és Szondi Sándor

a nyolcadiKosoK gondolatai  
a Ballagásról, a Búcsúzásról:

„Nagyon furcsa érzés, hogy jövőre 
másik osztályba fogok járni.”

„Úgy képzeltem, hogy átlagos bal-
lagásunk lesz, mint eddig minden 
nyolcadik osztálynak, de sajnos nem 
így lett.”  

„Nagyon emlékezetes volt ez a hét 
és fél év. Sajnáljuk, hogy kimaradt az 
utolsó két és fél hónap, mert biztosan 
nagyon izgalmas lett volna ez az idő-
szak is.”

„Nagyon fura lesz így ballagni, de 
biztosan így is jó lesz.”

„Nagyon szokatlan volt ez az utol-
só pár hónap, és sajnos nem is tudunk 
normálisan elbúcsúzni az iskolától és 
egymástól. Nagyon fog hiányozni az 
osztályom!”

„Hát ez egy kicsit nehéz, mert nem 
fogunk találkozni úgy, mint osztály és 
nem is beszélgethetünk, de ki fogjuk 
bírni.”

„Vegyes érzelmek vannak bennem. 
Nem vagyok itt sok ideje, de nagyon 
megszerettem az osztályt. Nagyon jó 
közösségünk van. Hiányozni fognak!”

„Egy összetartó jó osztály voltunk. 
Rengeteg szép emlékkel megyünk el év 
végén. Sokk vicc, sok történet, amit to-
vább viszünk magunkkal.”

 „Nagyon örülnék, ha lehetne egy 
kisebb összejövetelt szervezni, ha már 
ballagásunk nem lesz! Hiányoztak már 
nagyon a többiek!”

„Jó volt ez a nyolc év, sokat segítet-
tek a tanár nénik. Ez az utolsó időszak 
olyan volt, mint ha hamarabb kezdő-
dött volna a nyári szünet.”

„Örülnék, ha még nyolc évet eltölt-
hetnék ezzel az álom osztállyal! Örü-
lök, hogy belekezdünk a nagybetűs 
életbe, de jobb lenne veletek együtt!”

„Ez a nyolc év nagyon szuper volt 
a legjobb osztállyal. Sajnálom, hogy 
nem lehet „normális” ballagás.”

„Nagyon jók voltak az itt eltöltött 
évek. A sok játék Anikó nénivel, és a 
sok nevetés a felsős évfolyamokban, 
mind egy-egy nagyon szép emlék 
számomra. Történt néha kellemetlen 
dolog is, de a tanár nénink mindig fel-
vidított utána.”


