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A rendkívüli tavaszi időszak után, mozgalmas nyári élet zajlott 
óvodánkban. A mindennapokat az a tevékeny időszak jelle-
mezte, ami a nevelési év szorgalmi időszakára jellemző. A min-
dennapi játék mellett számos programot kínáltunk.  Júliusban 
és augusztusban élményt élményre halmoztunk a „Kincses 
Kultúróvoda” és a Tanya-ovi programok keretében. Közép-
pontban saját környezetünk megismerése, őseink hagyomá-
nyainak felfedezése állt, de hangszerekkel és mezőgazdasági 
gépekkel is találkoztunk a nyár folyamán egészen közelről.

A „Kincses Kultúróvoda” pályázat 
jóvoltából 2020. július 6-tól 10-ig 
néptánc táboron vehettek részt 
a  nagycsoportosok. Ezt követte 
július 12-én az aratómise, mely-
re meghívást kaptak a  családok 
és a kollégák, hogy megtekintsék 
a  „Kincses” néptánc csoport 
záró-fellépését. Július 13-án elin-
dult az „Ezerarcú” Tanya-ovi tábor 
a kis-középső és a nagycsoportosok 
részvételével. Délelőtt a falumúzeu-

mot látogattuk meg Szabó István 
tanár úr vezetésével. Dicső Etel-
ka hagyatékából megismerked-
hettek a gyerekek a kézi aratás és 
a kenyérsütés munkálataival, régi 
gyermekjátékokkal, háborús kato-
nai emlékekkel. Ismét szeretném 
köszönetemet kifejezni Tanár úr-
nak, hogy fogadott bennünket. 

Pályázati forrásból délután alkotó 
tevékenység folyt az óvodai kisház-
ban: aratás és nyár témában szület-
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Zákányszék Község Önkormány-
zata támogatást nyert a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Prog-
ram (TOP) „Helyi gazdaságfejlesz-
tés” tárgyú pályázati felhívás kere-
tén belül „Piaci infrastruktúra 
kiépítése a  helyi termelők ter-

mékeinek térnyerése érdekében, 
Zákányszék” elnevezésű TOP-
1.1.3-16-CS1-2017-00007 azono-
sító számú projekt megvalósításá-
ra. A  beruházás megvalósítására 
vonatkozó Támogatási szerződést 
2018. május 9-én írták alá.

A beruházás elszámolható össz-
költsége bruttó 102.787.760,- Ft, 
melyből bruttó 102.437.577,- Ft 
támogatás, a  fennmaradó bruttó 
350.183,- Ft pedig önkormányzati 
önerő volt.

Zákányszék Község Önkormány-
zata a beruházás eredményeként 
közel 336 m2 alapterületű új aka-
dálymentes termelői piacot hozott 
létre a Petőfi Sándor és az Ifjúság 
utca sarkán. Az  épület fő részét 
képezi a fedett 230 m2 alapterületű 
piactér. Ezen felül három zárt mo-
dulegységben helyezkedik el a téli 
piactér, egy üzlethelyiség, valamint 
vizesblokkok és személyzeti raktár. 
A  környezettudatosság jegyében 
komplett napelemes rendszer te-

lepítése valósult meg az épület te-
tőszerkezetén. Az épület műszaki 
átadására 2020. május 6-án került 
sor, a kivitelezési munkák összkölt-
sége közel bruttó 94 millió Ft volt.

A használathoz, működéshez 
szükséges engedélyek megszerzés-
ével várhatóan a beruházás 2020. 
szeptember 28-án lezárul, és októ-
berben elkezdődhet a piacon törté-
nő árusítás. A teljes körű befejezés-
hez már csak a pályázat pénzügyi 
zárása marad hátra. 

Bízunk benne, hogy a  létrejött 
épület megfelelő körülményeket 
teremt a  helyi termelők számára 
az árusításra.

• MATUSZKA IMOLA
projektmenedzser

Néptánc tábor, gépmustra, „barátság-leves”,  
ovis gazdák és gazdasszonyok

„VÉGE VAN A NYÁRNAK...”

tek alkotások festés technikával. 
Július 14-én mindhárom korosz-
tállyal ellátogattunk a Zákányszé-
ki Művelődési Házba. Paraginé 
Tóth Edina könyvtáros segítségé-
vel filmvetítésen vehettünk részt 
Dicső Etelka munkásságáról. Ennek 
köszönhetően kihagyhatatlan lehe-
tőség adódott a generációk, illetve 
a nemzedék-kifejezések szemlélte-
tő magyarázatára. A rokoni szálak 
bemutatásával vált a  nagyobbak 
számára érthetővé a kifejezés. Mi, 
felnőttek is szembesülhettünk 
az idő múlásával. Ezután „A király 
kenyere” című mesefilmet néztük 
meg, mely szorosan kapcsolódott 
programsorozatunkhoz. Köszönöm 
a Művelődési Ház és Könyvtár part-
nerségét! Délután a Szegedi Móra 
Ferenc Múzeum munkatársa 
mesefoglalkozást tartott. Grimm 
Üveggolyó című meséjével nyílt 
lehetőség az érzelmi intelligencia 
fejlesztésére. Ezt pályázati forrásból 
finanszíroztuk.

Július 15-én mindhárom korosz-
tállyal ellátogattunk Szögi Jáno-
sék gépparkjába. Lehetőség nyílt 
a gyerekeknek megnézni, megtapo-

gatni a gépeket és a működésről is 
hallhattak érdekes információkat.  
Ezt követően felnőtt segítségével 
fölmásztak a vezetőfülkébe és „ve-
zették” a gépet, ami hatalmas él-
ményt jelentett fiúknak és lányok-
nak egyaránt. 

Utunk a  Zápor-tónál folyta-
tódott. Hidas játékkal vettük bir-
tokba a szigetet. Itt a vizes élőhely 
növény- és állatvilágának megfi-
gyelése volt a feladat, melyhez bo-
gárnézőkéket és fényképezőgépet 
használtunk. Természetesen a für-
gébb élőlények nem igazán hagyták 
magukat befogni. A kecskebékákat 
és a kishalak próbáltuk lencsevégre 
kapni. A vadvirágok, fű- és fafélék 
beazonosítása részint megtörtént. 
Délelőtti programunkat a fitnesz-
park eszközeinek kipróbálásával 
zártuk. Néhányan kagylót gyűjtöt-
tek, virágot szedtek.

A „Kincses Kultúróvoda” pályá-
zat jóvoltából, délután Sári Klára 
keramikus vezetésével az udvari 
kisházban kézműves foglakozáson 
vehettek részt a gyerekek. 

Folytatás a 6. oldalon!

HAMAROSAN BIRTOKBA VEHETIK AZ ÁRUSOK 
ZÁKÁNYSZÉK ÚJ TERMELŐI PIACÁT
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL

A 2020. június 17-ig hatályban lévő veszélyhelyzetben a telepü-
lési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskö-
rét – néhány kivétellel - a polgármester gyakorolta, amelyek-
ről a Kis Újságban is tájékoztatást adtunk. A veszélyhelyzet 
megszüntetése után visszaállt a megszokott döntéshozatali 
rend. A Képviselő-testület a nyári időszakban kétszer ülése-
zett, a legfontosabb döntéseket az alábbiakban ismertetjük.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TES-
TÜLETI ÜLÉS - 2020. VII. 9.

Önkormányzatunk a belső ellen-
őrzési feladatokat a Homokháti 
Kistérség Belső Ellenőrzési Társulá-
sa keretében látja el. Kormányren-
delet alapján a polgármester a 2019. 
évre vonatkozó éves ellenőrzési jelen-
tést, valamint a helyi önkormányzat 
által alapított költségvetési szervek 
éves ellenőrzési jelentései alapján ké-
szített éves összefoglaló ellenőrzési je-
lentést a zárszámadási rendeletterve-
zettel egyidejűleg a képviselő-testület 
elé terjeszti jóváhagyásra. Az ellen-
őrzési jelentések, illetve az éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés 
célja a vezetői felelősség, elszámol-
tathatóság kialakítása, az önkor-
mányzatnál az  átláthatóság biz-
tosítása és a közpénzek hatékony 
felhasználásának elősegítése. 2019-
ben a belső ellenőrzési napok szá-
ma 15 nap volt, az ellenőrzésekről 
3 ellenőrzési jegyzőkönyv készült. 
A belső ellenőr által javasolt intéz-
kedések végrehajtásra kerültek.

A Képviselő-testület az  önkor-
mányzat 2019. évi költségveté-
sének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendeletét - a ko-
ronavírus miatti veszélyhelyzettel 
összefüggésben hozott jogszabályi 
rendelkezés alapján –  a korábbi 
években megszokott időponttól 
eltérően július hónapban tár-
gyalta meg és fogadta el. Zákány-
szék Község Önkormányzatánál  
2019-ben az  alábbi költségvetési 
szervek működtek: Zákányszék Kö-
zség Önkormányzata, Zákányszéki 
Polgármesteri Hivatal, Zákányszé-
ki Művelődési Ház és Könyvtár, 
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde. Az önkormányzat a szo-
ciális feladatokat a  Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulásának 
intézményén keresztül látta el. 
Az önkormányzat és költségvetési 
szervei 2019. évi gazdálkodásáról 
elmondható, hogy az önkormányzat 
a Magyarország helyi önkormány-
zatairól szóló törvényben és a külön 

törvényekben rögzített feladatellá-
tási kötelezettségének 2019-ben is 
eleget tett. Biztosított volt az in-
tézményi alapellátás és a kötelező 
közfeladatok működtetése. 

A Képviselő-testület 2020. febru-
ár 14-én fogadta el az önkormányzat 
és szervei 2020. évi költségvetését, 
amelynek bevételi és kiadási főösz-
szege 781.550.000 Ft volt. A költ-
ségvetést érintő változások miatt 
szükségessé vált a  költségveté-
séről szóló rendelet módosítá-
sa. Az előirányzatok módosítását 
követően az önkormányzat 2020. 
évi költségvetés bevételi és kiadási 
főösszege 813.631.000 Ft lett.

Önkormányzatunk önállóan 
nem képes megteremteni vala-
mennyi alapfeladata ellátásának 
szakmai és pénzügyi feltételét, 
a Képviselő-testület a továbbiak-
ban is a már meglévő társulások-
ban, illetve együttműködések ke-
retében láttatta el egyes feladatait. 
A Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulása, a  Homokháti Önkor-
mányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulása, a  Homokháti Kistér-
ség Belső Ellenőrzési Társulása, 
a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Társulás, a Mórahalom 
és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás beszámolt 
tevékenységéről. Külön beszámolt 
működéséről a  Homokháti Kis-
térség Többcélú Társulása fenn-
tartásában működő Homokháti 
Szociális Központ Zákányszéki 
Tagintézménye. Megállapításra 
került, hogy a  megállapodások-
ban rögzített célok megvalósultak, 
a  Képviselő-testület határozat-
ban fogadta el a  beszámolókat.  
A Képviselő-testület megköszönte 
a társult önkormányzatok, a társu-
lási szervek, az abban foglalkozta-
tottak együttműködését, tevékeny-
ségét az  önkormányzat kötelező 
feladatainak ellátásában.

Az önkormányzati feladatellátást 
végző intézmények: az  I. és a  II. 
számú Háziorvosi Körzet, a Zá-
kányszéki Körzeti Fogászat, a Zá-

kányszéki Manó-kert Óvoda és Böl-
csőde, a Zákányszéki Művelődési 
Ház és Könyvtár szintén beszámol-
tak tevékenységükről, az állam fenn-
tartásában lévő Zákányszéki Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedig tájékoztatást adott 
a működéséről. A Képviselő-testület 
az intézményekben folyó munkáról 
szóló beszámolókat és tájékoztatáso-
kat megtárgyalta, azokat elfogadta. 
Köszönetét fejezte ki valamennyi 
intézmény dolgozójának az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységéért.

A Helyi Értéktár Bizottság el-
nöke Zombori Istvánné beszámolt 
a bizottság 2020. első félévi tevé-
kenységéről. A Zákányszéki Tele-
pülési Értéktár Bizottsághoz a fenti 
időszakban nem érkezett ajánlás te-
lepülési érték felvételére. A Zákány-
széki Kis Újságban 3 alkalommal be-
mutatásra kerültek az eddig felvett 
települési értékek. Rövid leírással és 
fotóval közzétett írásokból azok is 
tájékozódhattak a települési érté-
kekről, akik nem járatosak az inter-
net világában. Az értéktár bizottság 
továbbra is várja a lakosság részéről 
az ajánlásokat. 

A Képviselő-testület zárt ülésen 
döntött a 2020-ban átadandó ki-
tüntető címekről, elismerések-
ről. A  testület „Zákányszék Kö-
zség Díszpolgára” címmel Papp 
István Szilvesztert tüntette ki 
a  településen végzett kiemelkedő 
társadalmi, közéleti tevékenységé-
ért. „Zákányszékért” díjban ketten 
részesültek: Vass Ferenc életpályá-
ja elismeréseként, Ördög Józsefné 
(született: Deák Piroska) a település 
gazdasági életének segítése és példa-
értékű életpályája elismeréseként. 

A koronavírus miatti járvány-
helyzetre tekintettel ebben az évben 
a Falunap megrendezése települé-
sünkön is elmaradt, ezért a kitün-
tetések ünnepélyes átadására a Kép-
viselő-testület ünnepi ülésén kerül 
sor. Gratulálunk a  kitüntetet-
teknek, további munkájukhoz 
jó egészséget kívánunk!

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TES-
TÜLETI ÜLÉS - 2020. VIII. 18.

A kulturális intézményekben foglal-
koztatottak közalkalmazotti jogvi-
szonyának átalakulásáról, valamint 
egyes kulturális tárgyú törvények 
módosításáról szóló törvény ren-
delkezései alapján a Zákányszéki 
Művelődési Ház és Könyvtárnál 
foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonya 2020. november 1-jei 
hatállyal a Munka Törvénykönyve 
szerinti munkaviszonnyá alakul 
át. A változást az  intézmény ala-
pító okiratában - a törvény hatály-ában - a törvény hatály-ban - a törvény hatály-
balépését követő 60 napon belül 
- át kell vezetni. Az alapító okirat 
módosítását a testület jóváhagyta.

Zákányszék Község Önkormány-
zata tulajdonát képezi a Zákányszék, 
Kossuth utca 62. szám alatti bérla-
kás. A bérlő 2020. július 30-án visz-
szaadta a lakást, melynek közel 17 
évig volt a bérlője. A lakás felújításra 
szorul, amelyre a testület 1.500.000 
Ft-os pénzügyi keretet biztosított.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 
törvény alapján víziközmű-rend-
szerenként tizenöt éves időtáv-
ra gördülő fejlesztési tervet kell 
készíteni, melyet 2020. szeptember 
30. napjáig kell benyújtani a Magyar 
Energetikai és Közmű- Szabályozási 
Hivatalhoz jóváhagyásra. 

Településünket érintően a  Zá-
kányszéki ivóvízellátó rendszerre, 
a  Zákányszéki szennyvízelvezető 
rendszerre, valamint a Mórahalom-
Zákányszék szennyvíztisztító rend-
szerre vonatkozóan kell terveket 
készíteni. A Képviselő-testület a ví-
ziközmű szolgáltató Alföldvíz Zrt. 
által a 2021 – 2035. évekre elkészí-
tett fejlesztési és pótlási-, valamint 
beruházási terveket jóváhagyta.

A Képviselő-testület döntött 
arról, hogy a települési önkormány-
zatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázati kiírás 
alapján 200 erdei m3 lágy lombos 
tűzifa vásárlásához nyújt be tá-
mogatási igényt. Lágy lombos fa-
fajta esetében az önkormányzatnak 
1.000,- Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű 
önrészt kellett vállalni, valamint 
a szállítási költség is az önkormány-
zatot terheli. A szociális tűzifa iránti 
kérelmeket 2020. november 1-től 
lehet benyújtani.

A Képviselő-testület jóváhagyta, 
hogy a Magyar Falu Program pályá-
zati felhívására „Zákányszéki Pol-
gármesteri Hivatal épületének 
felújítása” címmel pályázat kerül-
jön benyújtásra. Sikeres pályázat 
esetén bruttó 28.000.000,- Ft ösz-
szegben az épület részleges felújí-
tására és akadálymentesítésére, va-
lamint irodai bútorok beszerzésére 
kerülne sor.

Településünkön két vállalkozás, 
illetve az önkormányzat olyan beru-
házásokat kíván megvalósítani, ame-
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A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI:

Tagjaink és munkavállalóink 
egészségének védelmében a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara ügy-
félszolgálati pontjain az elkövetke-
zendő időszakban kizárólag előre 
egyeztetett időpont szerint, 
orrot-szájat eltakaró kendő-
ben, vagy maszkban lehetséges 
a személyes ügyfélfogadás. 

Egységes kérelem 2020:
2020. június 9. után új támoga-

tási 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 vetést, lefor-
gatást vagy betakarítást követően 
15 nap áll rendelkezésre a kérelem 
felületén történő bejelentéshez.

Ökológiai másodvetés október 
1-ig, a hagyományos másodvetések 
október 31-ig vethetők. Minden 
másodvetés esetében figyelemmel 
kell lenni a 60 napos szabályra, tehát 
a vetés és a leforgatás dátuma között 
legalább 60 nap teljen el. Ettől rövi-
debb időtartam esetén a másodvetés 
nem kerül figyelembevételre. 

Hivatkozott jogszabályhely: 
22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20.§

A helyszíni ellenőrzési jegyző-
könyvekről:

Az egységes kérelmekbe beje-
lentett területek ellenőrzése folya-
matos. A mérési jegyzőkönyveket 
hivatalos iratként az Államkincstár 
folyamatosan küldi az érintett ter-
melők részére, akik a kézhezvételtől 
számított 8 napon belül észrevéte-
lezhetik azt elektronikus úton. 

Tenyészbika tenyésztésbe állítása 
– támogatás:

A Magyar Államkincstár 87/2020. 
(VIII. 24.) számú KÖZLEMÉNYE 
rendelkezik a tenyészbika tenyész-
tésbe állításának átmeneti támoga-
tása iránti kérelem benyújtásáról. 
A  kérelem kizárólag elektronikus 
úton nyújtható be. 

A kérelem benyújtásának leg-
végső határideje: 2020. szept-
ember 21. 23:59:59

A támogatási kérelemhez csatolni 
kell a tenyésztőszervezet igazolását 
arról, hogy a támogatási kérelemben 
megjelölt ENAR-számú és központi 
lajstromszámú állategyed a támoga-
tási időszakban apaállatnak minő-
sül, és azt a kérelmező a 41/2019. 
(VIII. 30.) AM rendelet 4. § (1) be-
kezdés d) pontja szerint tenyésztés-
be állította. 

Bővebb információ a támogatá-
sokról és a kötelezettségekről a fa-
lugazdászoktól kérhető.

Falugazdászok: Braunné Szollár 
Kitti 70/97-57-197 és Négyökrűné 
Juhász Mária 70/90-36-389

Őstermelői igazolványok:
2020. június 18-tól az elveszett, 

megsemmisült vagy megrongáló-
dott igazolvány pótlása díjmentes.

A NAK javaslata alapján év végé-
re kivezetésre kerülhet az ősterme-
lői igazolvány, ezért a 2020. május 
31. után kiállított ideiglenes igazol-
vány 2020. december 31-ig igazolja 
az őstermelői tevékenységet.

További újdonság, hogy a 2020. 
december 31. napján érvényes ős-
termelői státusszal rendelkezők 
határozatlan időre, további ügyin-
tézés nélkül is őstermelőnek minő-
sülnek, az erre vonatkozó konkrét 
jogszabály megjelenése a későbbi-
ekben várható.

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

Online számlaadat szolgáltatás
2020. július 1-től az online számla-

adat-szolgáltatás keretében a belföldi 
adóalany felé történő értékesítésről 
kiállított kézi vagy gépi számlát a ki-
állítást követő 4 naptári napon belül 
fel kell rögzíteni az erre a célra kiala-
kított online rendszerben. Az adat-
szolgáltatás az  alanyi adómentes 
szereplők számára is kötelező. 

Milyen dokumentumok esetén 

NEM kell adatot szolgáltatni?
•   nem magyarországi adóalany ré-

szére kiállított
•   magánszemély részére kiállított 

számlákra vonatkozóan
•   kompenzációs  felárra  jogosult 

mezőgazdasági termelő felé kiál-
lított felvásárlási jegy után

•   Nyugta után
Kinek KELL adatot szolgáltatnia?
•   belföldi nyilvántartásba vett adó-

alany részére kiállított
•   külföldön letelepedett, de belföl-

dön regisztrált adóalany részére 
kiállított

•   fordított adózással érintett ügyle-
tek számláira vonatokozóan

•   adólevonási  joggal  együtt  járó 
adómentes (korábbi nevén tárgyi 
mentes) tevékenységet folytató 
adózó részére kiállított számlákra 
vonatkozóan

•   Papír alapon kiállított  számlák 
esetén is

A NAK jelzését kedvezően fogadta 
a Pénzügyminisztérium, így döntése 
értelmében a NAV 2020. július 1. és 
szeptember 30. között szankciómen-
tes türelmi időszakot biztosít az online 
számlaadat-benyújtásra való zökkenő-
mentes átállásra. A büntetés elkerülé-
sének minimális előfeltétele, hogy 
az  érintett cégek, vállalkozók még 
az első számla kiállítása előtt regiszt-
ráljanak az onlineszámla-rendszerbe.

• forrás: NAK.hu

TISZTELT ZÁKÁNYSZÉKIEK!

Ez év márciusának közepétől gyö-
keresen megváltozott az életünk, 
egy számunkra eddig ismeretlen 
és veszélyes vírussal kell szembe-
néznünk. Úgy tűnik az első akadá-
lyokat sikeresen vettük, amelyben 
nagy szerepe lehetett fegyelme-
zettségünknek. Megtapasztaltuk 
az intézményi bezárásokat, a csök-
kentett idejű ügyfélfogadást. 

A településen eddig nem volt ko-
rona-vírusos személy. 

Ahogy az  sajnos várható volt, 
megérkezett a koronavírus-járvány 
második hulláma, és a hivatalos sta-
tisztikák szerint nagyobb lendület-
tel fertőz most, mint elsőre.

Ezért közösségünk védelmében 
arra kérek mindenkit, fokozottan 
ügyeljünk az egészségügyi előírá-
sokra!

A szabályokat nem könnyű meg-
határozni, még nehezebb betartani. 

Az oktatási-nevelési intézmények és 
a szociális ellátórendszer vezetőivel, 
két háziorvosunkkal tanácskoz-
va a kötelező szabályozás mellett 
három mindenféleképpen betar-
tandó feladatunk van:

–  Mindenki viseljen maszkot, 
aki közösségbe megy!

–  Rendszeresen és alaposan 
mossunk kezet!

–  Tartsuk egymástól a másfél 
méteres távolságot!

Az önkormányzat a  jövőben is 
mindent el fog követni a zákányszé-
kiek védelmében, intézményeinket 
ellátjuk megfelelő védőfelszereléssel 
és fertőtlenítőszerrel. 

Háziorvosaink szakmailag felké-
szültek és egészségügyi csapatuk el-
kötelezett feladatuk maradéktalan 
ellátásával kapcsolatban. 

Szociális ellátórendszerünk fel-
készült arra, hogy újra segíteni 

tudjunk a leginkább veszélyeztetett 
korcsoportoknak, el tudunk jutni 
valamennyi háztartásba.

Intézményeink elkészítették 
az  EMMI 2020. augusztus 17-én 
kiadott Intézkedési terv alapján 
a 2020/2021. tanévben a közneve-
lési intézményekben a járványügyi 
készenlét idején alkalmazandó eljá-
rásrendet. Kérem ezen szempont-
rendszerek betartását!

Eddig sikerrel meg tudtunk bir-
kózni a  járvánnyal. Eddig is a zá-
kányszékiek fegyelmezettségére 
és megértő türelmére volt szükség, 
most sincs ez másképp.

Arra kérek mindenkit, vigyáz-
zunk most is egymásra és magunk-
ra! 

Együtt, összefogással túl leszünk 
a járvány második hullámán is!

• MATUSZKA ANTAL
polgármester

lyek munkahelyeket hoznának létre. 
A gazdaságfejlesztés megvalósulása 
végett a településrendezési eszkö-
zökben változtatásokat szükséges 
végrehajtani. A tervezett módosítá-
sok alapján a 167/4 és a 167/17 hrsz-
okat érintően a zöldsáv beültetési 
kötelezettség területe csökkentésre 
kerülne, illetve a  080/106 hrsz-ú 
telek a „Gip iparterületbe” kerülne 
besorolásra. A testület döntése alap-
ján a településrendezési eljárás meg-
indításra kerül, a jogszabályokban 
előírt tervezési és egyeztetési folya-
mat lezárultával kerül sor a végleges 
döntés meghozatalára.

A kihirdetett önkormányza-
ti rendeletek megtekinthetőek 
a Polgármesteri Hivatal hirdető-
tábláján, valamint az önkormány-
zat honlapján és a nemzeti jogsza-
bálytárban.

• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző
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NYÁRI TÁBOROK A SZÜNIDŐBEN
Mind az  önkormányzat, mind 
az oktatási és kulturális intézmé-
nyek fontos feladatuknak tekintik, 
hogy a  településen élő gyerekek 
a tanítási időn kívül is hasznosan 
töltsék el szabadidejüket. Ezen gon-
dolat vezérelt bennünket a nyári 
táborok szervezésénél, melynek 
eredményeként több tábori prog-
ram is várta a gyerekeket az utóbbi 
hónapok folyamán.

Rögtön a szünidő kezdetén ren-
dezte meg az általános iskola az Er-

zsébet tábort, mely sokszínű és 
változatos programokkal várta 
a  gyerekeket. Önfeledten vettek 
részt mindenben: legyen szó tudo-
mányos kísérletezésről, közös zené-
lésről, táncról, kézműveskedésről 
vagy éppen sportról. Emellett pedig 
ellátogattak a Szegedi Vadasparkba 
és a mórahalmi fürdőbe is.

Divat tábort szervezett a Műve-
lődési Ház Kálmán Kamilla bordá-
nyi varrónő irányításával. A 10-12 
éves lányok megtanulhatták a var-

rás alapjait, készítettek egyszerű 
ruhadarabokat, apró kiegészítőket. 

Az óvoda nagycsoportosai 
a Tanya Ovi táboron vettek részt 
– jártak a Falumúzeumban, a könyv-
tárban, megismerkedtek az  ara-
táshoz kapcsolódó népi hagyomá-
nyokkal, emellett sok-sok játék és 
vidámság jellemezte a három napos 
programot.

A Zákányszéki VSC Lőtérre 
szervezett élménynapra 15 bátor fiú 
jelentkezett. A gyerekek ügyességi 
és logikai játékokkal ismerkedtek 
meg, volt repülőmodell készítés és 
röptetés, légpuska lövészet és ver-
seny, valamint fegyver bemutató.

A táborok sorában több éves 
múltra tekint vissza a minden évben 
megrendezésre kerülő Úszásokta-
tás és a Mazsorett tábor is.

A Viking Korisuli közreműködé-
sével első alkalommal szerveztük 
meg Zákányszéken a Görkori tá-
bort. Az általános iskola udvarán 
található betonpálya ideális hely-
színül szolgált az oktatásra. A részt-
vevők előzetes tudászint-felmérés 
után kezdő és haladó csoportokban 
görkoriztak.

A Zabosfai Ízőrző nyári tábor 
augusztus 10-től várta a hagyo-
mányokat megélni, a finom ízeket 
megkóstolni, a közösségi élménye-
ket befogadni vágyó gyerekeket. 
A szervezők idén is igyekeztek szí-
nes és tartalmas programokat biz-
tosítani a tábor valamennyi részt-
vevőjének 6-15 éves korig. 

A Művelődési Házban augusz-
tus végén rendeztük meg a három 
napos Kézműves tábort, ahol 
készült hűtőmágnes, buborékfújó, 
papírvirág, papírsárkány, hangszer, 
megismerkedtek a gyerekek külön-
böző kézműves technikákkal. Volt 
sok-sok játék, vidámság, új barát-
ságok szövődtek, táborunkba más 
településekről is érkeztek gyerekek. 

Összegzésként elmondható: 
a  nyári táborok jól sikerültek, 
a  gyerekek jól érezték magukat. 
Két táborunkról még a térségi tele-
vízió, a Móra-Net Tv is beszámolt. 
Köszönet a szervezőknek, segítők-
nek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy 
a zákányszéki gyerekek élmények-
kel és hasznos ismeretekkel teli 
nyári programokon vehettek részt.

• ZOMBORI ISTVÁNNÉ
intézményvezető

LOMTALANÍTÁSI 
TÁJÉKOZTATÓ

A Szegedi Hulladékgazdál-
kodási Nonprofit Kft. idén is 
meghirdeti az évi egyszeri 
díjmentes lomtalanítást.

A lomtalanítás időpontja: 
2020. október 9. (péntek)

Kérjük a Tisztelt lakossá-
got, hogy a lomtalanítani 
kívánt hulladékot reggel 
6 óráig szíveskedjenek ki-
tenni az ingatlan elé, a hul-
ladéktároló edény mellé úgy, 
hogy a gyalogos, valamint 
az autós forgalmat ne zavar-
ja. Az apróbb tárgyakat zsá-
kolva, dobozolva, a bútoro-
kat lapra szerelve szükséges 
kihelyezni.

A későn kihelyezett hulla-
dékot, valamint az alábbiak-
ban megjelölt hulladékokat 
nem áll módunkban elszál-
lítani.

A lomtalanítás során ki 
NEM helyezhető lomhulla-
dékok köre:
•   veszélyes hulladék: gumi-

abroncs, akkumulátor, 
festék, hígító, olaj, vegy-
szerek stb.;

•   elektromos,  elektronikai 
készülék: hűtő, tv, mikró-
hullámúsütő stb.;

•   építési  és  bontási  hulla-
dék, beton, tégla, cserép, 
csempe, ajtó-ablak, kád, 
mosdó, wc stb.;

•   rendszeres szemétszállítá-
si körbe tartozó háztartási 
hulladék;

•   zöldhulladék;
•   hulladékká vált gépjármű-

vek, valamint azok alkatré-
szei.

Együttműködésüket  
köszönjük!



2020. szeptember ZÁKÁNYSZÉKI KIS ÚJSÁG 5. oldal

A II. ZABOSFAI NYÁRI TÁBOR MARGÓJÁRA…
Augusztus 10-13-ig négy napos 
tábor várta a hagyományokat és 
a finom ízeket szerető gyereke-
ket, mindezt sok-sok közösségi 

élménnyel fűszerezve. Idén is 
igyekeztünk színes és tartalmas 
programokat biztosítani a tábor 
közel 50 résztvevőjének, akik 

a 6-15 éves korosztályt képvisel-
ték.

Az első nap első helyszíne a Zá-
kányszéki Művelődési Ház és 

Könyvtár volt, ahol a  nagy lét-
számnak köszönhetően egymással 
párhuzamosan zajlottak a szellemi 
és az ügyességi játékok. A vélet-
lenszerűen csapatokba rendeződő 
gyerekek vicces csapatneveket és 
csapatkapitányt választottak. Mi-
közben az udvaron hangos buzdí-
tással sorversenyeztek a gyerekek, 
a könyvtárban helytörténeti film-
nézés, településtörténeti kérdések, 
puzzle, „súgdolózó” és ételkitalálós 
játék közben mérték össze tudásu-
kat és gyorsaságukat. Ebéd után 
mindenki kerékpárnyeregbe pat-
tant, és néhány kilométer letekeré-
se után az önkormányzat tanyáján 
palacsintasütéssel, kézműves 
foglalkozással és társasjátékokkal 
folytatódott a délután. 

Kedden Petákné Fazekas Aran-
ka vezetett be minket a sajtkészí-
tés rejtelmeibe, mindenki elké-
szítette a saját házisajtját. Munka 
közben a Délmagyarország újság-
írója is meglátogatott minket, más-
nap már a zákányszéki sajtkészítő 
gyerekekről lehetett olvasni a na-
pilapban. Délután a falu kemen-
céjénél folytatódtak a programok, 
ahol Széll-Tanács Tünde cukros-
fahéjas kalácsot, kenyérlángost és 
házikenyeret sütött a gyerekek aktív 
közreműködésével. Miközben a ke-
mence kéményéből magasra szállt 
a füst, a másik asztalnál szebbnél 

szebb arcfestések készültek Séllei 
Dominika arcfestő ecsetvonásai 
nyomán.

Szerdán egy kiadós gyalogtúrá-
val indult a nap az Erdei Pihenő-
be, ahol az egész napot töltöttük. 
A kellemes és nagy szabadtér szám-
talan lehetőséget kínált a  kikap-
csolódásra. A  gyerekek örömmel 
fedezték fel a környéket, és tovább 
folytatódtak az ügyességi csapatjá-
tékok is. Kazi László a helyszínen 
készítette el a hatalmas adag gu-
lyást, aminek finom kísérője volt 
a kemencés kenyér. Délután szak-
értő felnőttek segítségével  íjász-
kodhattak a gyerekek. 

A negyedik napon, csütörtökön 
autóbuszos kiránduláson vettünk 
részt, az  úticél Ópusztaszeren 
a  Csillagösvény Labirintus és 
a Nemzeti Történeti Emlékpark 
volt. Az egész napos program után 
sem csendesedett el a busznyi tár-
saság, mindenki izgatottan figyelt 
Kazi Péterre, aki kihirdette a csa-
patok helyezéseit és az azzal járó 
jutalmakat. Hazaérkezve a Zabosfai 
Zöldségesnél következett az elma-
radhatatlan fagyizás és gazdára 
találtak a nyeremények, ajándékok. 
Elkészült a csoportkép valamennyi 
résztvevővel, majd érzékeny búcsú 
után mindenki fáradtan, de kelle-
mes emlékekkel és élményekkel 
gazdagodva térhetett haza a négy 
napos táborból.

Befejezésül álljanak itt az ötlet-
gazda és szervező, Kazi Péter gon-
dolatai:

„Négy nap után kicsit elhalkul 
minden, a tábor véget ért! Köszö-
nöm mindenkinek, aki segített és 
támogatott bennünket abban, hogy 
felejthetetlenné tegyük a  gyere-
keknek ezt a  4 napot! Különösen 
fontosnak tartom ezt egy olyan 
időszak után, amit magunk mögött 
tudunk az elmúlt fél év alatt. Hi-
szem, hogy ezek a gyerekek méltó 
módon viszik tovább majd azokat 
az  értékeket, amelyeket megosz-
tottunk Velük! Boldog vagyok, hogy 
megismerhettem őket, s bizton ál-
líthatom, hogy minden szülő büszke 
lehet a csemetéjére, mert a köszönet 
és a hála minden formáját kimutat-
ták, bármerre jártunk! Örülök, hogy 
együtt lehettünk, köszönöm, hogy 
ránk bíztátok csodálatos gyermeke-
iteket. Jövőre Velük, ugyanitt!”

• ZABOSFAI  
ÍZŐRZŐK CSAPATA
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Folytatás az 1. oldalról!

Az agyagozásban minden gyermek 
aktívan részt vett. A  művésznő 
az alkotásokat kiégette és vissza-
hozta a gyerekeknek, akik boldogan 
vitték haza.

Július 16-án kerékpár-túrát szer-
veztünk a  nagycsoportosoknak 
a szürkemarha gulyához. Ezen 
a  programon csak azok vehettek 
részt, akik a szülők döntése alapján 
biztonságosan tudnak két keréken 
biciklizni. A közlekedési szabályok 
tudatosítása mellett biztonságot je-
lentett a kellő számú felnőtt kísérő, 
valamint Adamik István polgárőr 
és Huszta László mezőőr, akik 
biztosították a biciklis-csapat köz-
lekedését. Köszönöm a támogatá-
sukat. Az úticélunk Motika Dezső 
és Dragon Mónika farmja volt, 
ahol kecskéket, pónilovat, birká-
kat, csacsikat nézhettünk és simo-
gathattunk. A szürkemarha gulyát 
távolabbról figyelhettük meg, de 
egy kapitális tenyészbikát közelről 
is szemügyre vehettünk, kiemelve 
annak termetes szarvát, patáját, 
mellyel éppen a  füvet kaparta és 
a  port verte föl maga körül. Bú-
csúzóul Fanni, a lovász felnyergelt 
és kilovagolt az ügetőre, ahol meg-
figyelhettük a lovas és a ló szoros 

kapcsolatát, a ló kecses mozgását. 
Fantasztikus élményben lehetett 
részünk, amit ezúton is köszönök 
a vendéglátóknak!

Délután a Szegedi Móra Ferenc 
Múzeum munkatársa természetis-
meret foglalkozást tartott minden 

gyermek számára. Ezt is pályázati 
forrásból finanszíroztuk.

Július 17-én a nagycsoportosok 
gyalogtúrán vehettek részt. Kitű-
zött célunk a nyári rét szépsége-
inek felfedezése volt. A „tücsök-
muzsikás” reggeli után elvarázsolt 
minket az „Ezerarcú sömlyék” leka-
szált pázsitja: a végtelen rónaság, 
az  erőpróbát sejtető szénabálák, 
az imádkozó sáska, egy fűben fész-
kelő kismadár megüresedett fészke 
a tojáshéjakkal, vizitre váró lepkék 
és bogarak. A gyerekek megfogal-
mazták szabadságérzetüket miköz-
ben kis csoportokban folyt a felfede-
zőmunka. Körülbelül 8 kilométert 
tettünk meg igény szerinti pihe-
nővel, ekkor a felhőket figyeltük, 
hanyatt fekve a  fűben. A tanyára 
visszaérve következett a kihozatott 
óvodai ebéd elfogyasztása, majd déli 
pihenő a hűvös szobában. A délutá-
ni melegben a tanyában maradtunk, 
a gyerekek kézműves tevékenységen 
vehettek részt ébredési sorrendben. 
Vágással, ragasztással, rajzzal képet 

alkothattak a magyarországi vadvi-
lágról. Az aktív munka eredménye-
ként csodálatos alkotások születtek, 
melyeket lelaminálva vihettek haza.

Július 21-én és 24-én a „Kincses 
Kultúróvoda” pályázat jóvoltából 
a kicsik és a középsősök autóbuszos 
kiránduláson vettek részt. Úticél 
az Öregház Tanyamúzeum volt, 
ahol a múzeumpedagógiai foglalkozá-
son sok érdekes „régiséggel” találkoz-
hattunk. Darálót, gabona szelelőt pró-
bálhattak ki a gyerekek. Sütőlapátot, 
seregély riasztót és még sok mindent 
megismerhettek Petákné Fazekas 
Aranka által. Köszönjük az élményt!

Július 30-án az  iskolába menő 
nagycsoportosok a  Szegedi Va-
dasparkba látogattak. Menetrend 
szerinti buszjárattal és gyalog köz-
lekedtek. A kirándulás költségeit 
az SZMK biztosította. Köszönjük!

Augusztus 3-án az iskolába menő 
nagycsoportosoknak Tanya-ovi 

búcsúnapot tartottunk. Kenye-
ret dagasztottunk, kemencét heví-
tettünk. „Barátság-levest” főztünk 
bográcsban: a hozzávalókat közö-
sen adtuk össze: krumpli, répa és 
egyéb zöldségféle, virsli. A közös 
előkészület, a készítés, a bogrács 
közös forgatása, a kóstolás után, 
alig várták az ebédet, majd egybe-
hangzóan megállapították, hogy 
ilyen finomat még soha nem ettek! 
A kemencében sült kiscipókat meg-
kóstoltuk az  ebédhez, de az  volt 
a  kérés, hogy vihessenek belőle 
haza. Így a hátizsákba úticsomag-

ként foglalt helyet a hagyományos 
finomság.

Az aznapi pihenési idő közös 
beszélgetéssel telt. Elmondhatták, 
hogy kinek melyik tanya-ovi program 
tetszett a legjobban és miért. Ezeket 
a búcsú meséket nagyon szépen, oly-
kor meghatóan megfogalmazták. Ki-
fejtették, hogy milyen jól érezték ma-
gukat, sok érdekeset és szépet láttak. 
Ezután mindenki megkapta az ok-
levelét, melyben az szerepel, hogy 
a  fiúk ovis-gazdák, a  lányok pedig 
ovis-gazdasszonyok lettek. Hazaindu-
láskor hangosan mondogatták, hogy 
„Szia tanya-ovi!” és szintén gyermeki 
kezdeményezésre az óvodai ballagó 
dalokat énekelték a buszmegállóig.

Augusztus 4-én a „Kincses Kul-
túróvoda” pályázat jóvoltából autó-
buszos kiránduláson vett részt 54 
gyermek 6 kísérővel. Kecskemétre 
látogattunk a  Leskowsky hang-
szergyűjteménybe, a  játékmúze-

umba, valamint múzeumpedagógiai 
foglakozáson vettünk részt.

Azt gondolom, hogy tartalmas 
nyarat búcsúztatunk. Pótoltuk a pó-
tolható évközi programokat, kihasz-
nálva pályázati tevékenységeink ered-
ményeit. Köszönöm az  intézmény 
dolgozóinak az elmúlt nevelési évben 
való aktív részvételt, együttműködést 
a pályázatok megvalósításában. 

Egészségben és eredményben 
gazdag új nevelési évet kívánok ki-
csinek és nagynak!

• LIEBHABER GÁBORNÉ
intézményvezető
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„Az igazi suli az igazi”

ENNYIRE TALÁN MÉG NEM VÁRTA SENKI  
AZ ISKOLAKEZDÉST

A 2019-2020-as tanév végén senki sem várta olyan kitörő 
örömmel a vakációt. Örültünk persze, de ez valahogy egészen 
más volt, hiszen otthon voltunk március óta. Most végre újra 
hangos az iskola! Ennyire még talán nem várta senki. Nem 
egészen olyan, mint ahogyan máskor kezdtük az évet, sok min-
denre kell figyelnünk, van sok furcsa szabály, de a többség ezt 
sem bánja. Nehéz időszakon vagyunk túl, de megcsináltuk! …
És bármi következik is ezután, azzal is megbirkózunk majd 
együtt. Elővigyázatosság, odafigyelés, megbeszélés, együtt-
működés, türelem. Ha ezek megvannak, biztosan megoldunk 
mindent. 

VISSZATEKINTŐ
Első iskolai fotópályázat

Május közepén meghirdettünk egy 
iskolai fotópályázatot. Szeret-
tünk volna a szabadba csábítani 
a gyerekeket, kreativitásra kész-
tetni, arra ösztönözni őket, hogy 
jobban figyeljenek a természetre, 
a  körülöttük lévő világra. Emel-
lett cél Zákányszék élővilágának 
megismertetése is: tervezzük egy 
fotókiállítás létrehozását ezekből, 
és a digitális tanulás alatt készült 
természetkalendáriumos képek-
ből. 

Négy kategóriában vártuk a fo-
tókat: 1. Növények és gombák, 2. 
Állatok, 3. Tájkép, 4. Egyéb. A pá-
lyázatra 70 alsós és 114 felsős 
fotó érkezett, összesen 24 pályá-
zótól. A képeket egy gyerekekből 
és felnőttekből álló zsűri értékel-
te, amit ezúton is nagyon köszö-
nünk. A zsűri online szavazott, és 
a tagoknak azért sem volt könnyű 
a feladata, mert nagyon sok szép és 
különleges „pályamunka” érkezett. 
Az iskola facebook oldalán keresz-
tül közönségszavazást is indítot-
tunk Timi néni közreműködésével, 
és ez alapján két közönségdíj is 
gazdára talált. 

A fotók és a nyertesek neve az Is-
kola facebook-oldalán megtekinthe-
tő. A nyertesek emléklapot és Me-
diaMarkt ajándékkártyát vehettek 
át a június 29-én megtartott ünne-
pélyes eredményhirdetésen. A fotók 
jutalmazását a  Zabosfa KerTÉSZ 
Kft. támogatta, amit ezúton is na-
gyon köszönünk. 

A sikerre való tekintettel biztosak 
vagyunk abban, hogy nem ez volt 
az egyetlen iskolai fotópályázat.

Napközi Erzsébet tábor
Az idén nem mehettünk ugyan 
a Balaton parti Erzsébet táborba, 

de napközi Erzsébet tábort szeren-
csére szervezhettünk.

Június 29. és július 3-a között 
a  Zákányszéki Általános Iskola 
és AMI volt a  fő táborhelyünk. 
A résztvevő gyerekek és felnőttek 
egyaránt élvezték az itt töltött időt. 
Ennek ékes bizonyítéka, hogy az el-
telt 2 hónap ellenére is fel tudják 
idézni napra pontosan tanulóink 
az eseményeket. 

„Hétfőn még a suliban voltunk és 
nagyon jókat játszottunk. Kedden 
a Vadasparkba mentünk és sok-sok 
aranyos állatot láttunk. Szerdán ren-
geteg szemetet szedtünk a faluban, és 
kicsit tisztább lett a környezetünk. 
Csütörtökön elbicikliztünk a tanya-
múzeumba, ahol számtalan érdekes 
tárgyat láttunk. Sajnos, elkezdett 
esni az eső, de jöttek a szülők, és el-
vittek bennünket autóval a fürdőbe. 
Jót játszottunk a vízben. Pénteken 
elmentünk volna a Gárgyán-erdőbe 
számháborúzni, de esett az eső, így 
a Sportcsarnokban küzdöttek a csa-
patok egymás ellen. Nagyon fan-Nagyon fan-
tasztikus volt ez az öt nap!” (Agócs 
Eliza, Dobó Barbara, Fehér Vivien, 
Flekenstein Eszter Molli, Szabó 
Emma 4. osztályos tanulók közös 
fogalmazása)

Ami még kimaradt a felsorolás-
ból: mozi, Suli-túra, rengeteg játék, 
gyönyörű alkotások a  kézműves 
foglalkozásokon, különböző ügyes-
ségi feladatok, sportolás, énekszó 
gitárkísérettel és mosoly, vidámság, 
öröm, hogy együtt lehetünk. 

Köszönjük mindazoknak, akik 
részt vettek a tábor szervezésében, 
lebonyolításában. 

Talán lesz még folytatás, az sem 
baj, ha a Balaton partján…

MAKRÁNÉ VASS ÉVA  
tanító néni

A tábor megvalósulásáért sokaknak 
tartozunk köszönettel: Kazi Péter-
nek, hiszen a Pedro Kocsmája látott 
el bennünket finom és változatos tíz-
óraival, ebéddel és uzsonnával. Peták-
né Fazekas Arankának, aki érdekes 
foglalkozást tartott nekünk az Öreg-
ház Tanyamúzeumban. Kispéter Évá-
nak, akivel fergetegeset táncoltunk és 
kedves dalokat tanultunk. Köszönjük 
a szülőknek a szállítást, mert így eső-
ben is elmehettünk Mórahalomra. …
És az iskola vezetőségének, amiért 
szorgalmazta a tábor szervezését és 
részt vett a tábor életében, valamint 
Gabi néninek, a rengeteg szervezési 
munkáért és utánajárásért!

ÁBRAHÁM ENIKŐ

„A NAGY VISSZATÉRÉS”  
(cím by J.B.)

A digitális oktatás elején megkér-
deztük a gyerekeket, hogy érzik ma-
gukat az új helyzetben. Elmondták 
a véleményüket a tanév végén is.

Fontos számunkra, hogyan látják 
most az iskolát. Egy másik módot 
kipróbálva egészen átértékelődnek 
a dolgok, és az derül ki, hogy min-
dent összevetve az igazi suli az igazi.

Néhány vélemény:
„Nagyon jó suliba járni. Kicsit jó, 

kicsit rossz. Azért is rossz, mert több 
szabály van, és azért is jó, mert nem 
szerettem otthon tanulni, csak kicsit.”

„Az iskola szerintem nagyon jó. 
Újra találkozom a  barátokkal, és 
a tanár nénik, bácsik is már kezd-
tek hiányozni, és az iskolai környe-
zet. Az online oktatás nagyon rossz 
volt, nem úgy tudtam, mint az isko-
lában és anya se tudta elmagyarázni 
az anyagot úgy, mint a tanár néni.”

„Szerintem nagyon jó, hogy járunk 
iskolába, és nem online tanulunk.”

„Nekem tetszik, jók a tanárok és 
a barátaimmal lehetek, és az online 
nagyon rossz.”

„Tetszik minden.”
„Az online oktatásból nehezebb 

visszarázódni a normális tanulásba.”
„Nagyon örülök, hogy jövünk 

iskolába. Nem tetszett a digitális 
tanulás.”

„Jó a suli, rossz a digitális.”
„Sokkal jobb a digitális oktatás-

nál. Azért jobb így, mert találkoz-
hatok a barátaimmal.”

„Szerintem jobb volt online.”
„Jó, hogy jöttünk normális su-

liba. Én nem szerettem az online 
oktatást. U.i.: Én szeretem a sulit.”

„Ez a bejárás sokkal jobb, mint 
az online, de az online se rossz.”

„Örülök, hogy jöttünk iskolába és 
hogy találkozhatok a barátaimmal. 
Sok idegesítő szabály van.”

„Király! Találkozhatok a spanok-
kal. Jobb így tanulni, … csak korán 
kell kelni.”

„Nekem jó, hogy jöttünk isko-
lába, mert találkozhatunk az osz-
tálytársaimmal. Meg az is jó, hogy 
a tanárok tudnak magyarázni.”

„Nagyon fura volt fél év után ki-
mondani, hogy újra iskola. Szerin-
tem jó, hogy újra így lehet tanulni. 
Őszinte legyek, nekem egyáltalán 
nem tetszett az online oktatás.”

„Furcsa most így jönni iskolába. 
Nekem az  online oktatás jobban 
tetszett.”

„Nagyon jó, hogy találkozhatok 
a barátokkal, tanárokkal. Az új sza-
bályok nekem nem tetszenek.”

 „Örülök, hogy látom a barátokat 
élőben, nem csak a  képernyőn. De 
az egy kicsit rossz, hogy nem leszek 
kész délre, a digitális oktatásban szabad 
volt a délután. Ez csak egy picit rossz.”

„Könnyebb, jobb, érthetőbb.”
„Én örültem, hogy visszajöttünk, 

de annak nem annyira örülök, hogy 
csak egy teremben vagyunk, és hogy 
fel van osztva az udvar.”

„Szerintem rosszabb volt online.”
„Találkozhatok a barátaimmal és 

tanáraimmal. Fura, hogy 45 percig 
egy helyben kell ülni.”

Miért jó, hogy iskola van?
Szerintem nagyon jó, hogy újra 

iskola van! Jó, hogy újra találkozha-
tunk az osztálytársainkkal és taná-
rainkkal! Igaz, bármikor visszajöhet 
az online oktatás, de ki kell élvezni, 
amíg iskola van. Jó, mert megismer-
hettem az új tanáraimat élőben is, 
és remélem, hogy sokáig lesz suli!

JUHÁSZ GRÉTA
7.o.

KÖSZÖNET
A különleges és nehéz helyzet elle-
nére nagyon szépen el tudtunk kö-
szönni nyolcadikosainktól június-
ban. Sokan összefogtak azért, hogy 
ez így legyen. A szülők és az iskola 
minden dolgozója nevében ezúton 
is nagyon köszönjük Mindenkinek!

ÁBRAHÁM ENIKŐ

FONTOS DÁTUMOK:
október 5–6. A  művészeti iskola 
térítési díjainak befizetése

• Összeállította:  
ÁBRAHÁM ENIKŐ
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS

Szűcs Bianka  
született: 2020.06.25

Szűcs István és Jakus Terézia  

Papp Annabella  
született: 2020.06.28 

Papp János Tibor  
és Belecz Boglárka  

Raffai Elena  
született: 2020.07.03

Raffai Csongor és Frisnyicz Diána

Csóti Bendegúz  
született: 2020.07.06 

Csóti Gábor és Dr. Fodor Ildikó  

Balogh Hédi  
született: 2020.07.11

Balogh Nándor és Sutka Csilla 

Borbás Bottyán 
született: 2020.08.19 

Borbás Norbert és Czékus Kitti  

Tanács Hanna  
született: 2020.08.25

Tanács Gábor és  
Szalkai Bernadett  

Kordás Ilona  
született: 2020.08.27

Kordás László és Keszei Ilona  

HÁZASSÁGKÖTÉS
2020.05.30  

Szabó Attila Máté  
és Balogh Emese

2020.09.05  
Hambalkó Zsolt  
és Papp Renáta

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE 
ZÁKÁNYSZÉKEN  
2020 ŐSZÉN
Sürgősségi orvosi ügyelet: munka-
napokon 16 h-tól másnap 8 h-ig, 
valamint szabad-, munkaszüne-
ti-, vasár- és ünnepnapokon és  
július 1-én (Semmelweis napon, 
ami az egészségügy napja) 8 h-tól 
másnap 8 h-ig „kistérségi központi 

orvosi ügyelet” Mórahalom Mentő-
állomás - Kölcsey u. 2. 
Tel.: 06-62-561 401. A MÓRA-VI-
TÁL Laboratórium kérésére a vérvé-
tel a Zákányszék II. sz. Rendelőben 
keddenként reggel 8:30 előtt van!
• DR. SEBESTYÉN BALÁZS

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

08:00–12:00 08:00–12:00  
és 15–16:00

aug. 31.–szept. 4. szept. 7.–szept. 11.

szept. 14.–szept. 18. szept. 21.–szept. 25.

szept. 28.–okt. 2. okt. 5.–okt. 9.

okt. 12.–okt. 16. okt. 19.–okt. 22.

okt. 26.–okt. 30. nov. 2.–nov. 6.

nov. 9.–nov. 13. nov. 16.–nov. 20.

nov. 23.–nov. 27. nov. 30.–dec. 4.

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

8:00 – 12:00 8:00–12:00  
és 15–16:00

szept. 7.–szept. 11. aug. 31.–szept. 4.

szept. 21.–szept. 25. szept. 14.–szept. 18.

okt. 5.–okt. 9. szept. 28.–okt. 2.

okt. 19.–okt. 22. okt. 12.–okt. 16.

nov. 2.–nov. 6. okt. 26.–okt. 30.

nov. 16.–nov. 20. nov. 9.–nov. 13.

nov. 30.–dec. 4. nov. 23.–nov. 27.


