
2021. március zákányszéki kis újság 1. oldal

2021. március XXXI. évf. 2. szám

www.zakanyszek.hu

Nemzeti dal az ablakbaN

61 éves a zákáNyszéki 
maNó-kert  
óvoda és bölcsőde

2021 február 15-én ünneplőbe öltöztettük az egész házat. A csopor-
tok kiállítást szerveztek: a gyerekek az óvodát rajzolták, festették, 
makettezték, a felnőttek fényképeket, tablókat hoztak. színes lég-
gömbökkel díszítettük a folyosót. Csoportonként adták elő kis mű-
sorukat a gyerekek. Miután közösen megtapsoltuk az óriás tortán 
sziporkázó tűzijátékot, a saját csoportszobájában fogyasztotta el 
mindenki a szülinapi tortát. Délután minden gyermek lufit vihe-
tett haza. 

Eredeti dokumentumot őrzünk, 
melyen az áll, hogy 1960. február 
15-én kapta meg óvodánk a Törzs-
lapját, időszakos Napköziottho-
nos Óvoda néven. Ez azt jelentet-
te, hogy márciustól októberig 8 
órában, novembertől februárig 6 
órában biztosította az akkori kö-
zségi Tanács a település gyermekei 
részére az óvodai ellátást. Az  in-
tézmény a Zákányszéki általános 
iskolához tartozott, néhai Takács 
józsef igazgatásával. 39 férőhellyel 

– egy normál 21 fős és egy szükség 
csoportszobával, ami 18 férőhelyet 
biztosított. Azóta folyamatosan 
bővült, újult az óvoda és a kony-
ha egyaránt. 2012 szeptemberétől 
indult el a bölcsődei szolgáltatás. 
Mára elmondhatjuk, hogy színvo-
nalas munkát végez az  intézmé-
nyünk mindhárom egysége. 

jómagam 1990 júliusa óta va-
gyok itt óvodapedagógus. 1998 óta 
még szorosabban összeforrt az éle-
tem az óvodával. Vezetői megbíza-

tásaim során széleskörűvé váltak 
emberi kapcsolataim. 

Az intézmény több mint hat évti-
zede után, szeretettel és tisztelettel 
emlékezünk az elődökre. Vezetők-
re, kollégákra, sőt a  fényképeken 
felfedezett gyerekekre, akik ma 
kortársaink. sajnos a Covid miatt 
nem tudtunk közösen ünnepelni! 

Az  említettek e sorokat olvasva, 
érezzenek egy baráti ölelést! gye-
rekzsivajtól hangos óvodás napokat 
kívánok minden kedves kollégám-
nak és szülőnek! Élményekben gaz-
dag mindennapot a gyermekeknek!

•  LiebhAber gáborNÉ 
intézményvezető

Március 15-e megünneplésének új formáját választva a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 
felhívást tett közzé. Arra kérték a zákányszékieket, hogy a Nemzti dal egy-egy részletét írják ki és 
nemzeti színekkel díszítsék ablakaikat, így emlékezve az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 
hőseire. Köszönjük a résztvevők lelkesedését, színvonalas munkáját!



2. oldal 2021. márciusÖnkorMányzAti h í r E k

táJékoztató PolGármesteri döNtésekről
A kormány a magyar állampolgárok egészségének és életének 
megóvása érdekében - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a ve-
szélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. 
(i. 29.) korm. rendeletében - Magyarország egész területére is-
mét 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. A 2021. február 
4. után meghozott legfőbb polgármesteri döntések az aláb-
biakban kerülnek ismertetésre.

2021. február 15-én 
hozott poLgárMesteri 

DÖntések
A 2021/2022. nevelési évre vo-
natkozó óvodai, bölcsődei be-
iratkozás ideje:
2021. április 20–21. napokon 8–16 
óra között.
A bölcsőde nyitva tartása: 
2021. április 21-én a bölcsődében 
nevelés-gondozás nélküli munka-
nap lesz. 

Nyári időszakban – a 2021. au-
gusztus 2. és a 2021. augusztus 19. 
közötti idő kivételével – nyitva tart. 
2021. december 27. – 2021. decem-
ber 31-ig zárva lesz. 
Az óvoda nyári zárva tartása 
(nyári takarítási szünet): 
2021. augusztus 2-től 2021. au-
gusztus 19-ig. 
Az óvoda konyhájának nyári 
zárva tartása (takarítási szünet): 
2021. augusztus 2-től 2021. au-
gusztus 19-ig. 
Az Óvoda és az  Óvoda konyhá-
ja 2021. december 27. és 2021. 
december 31. között szünetelteti 
a szolgáltatásait.
Pályázati eljárás lefolytatása után 
a zákányszéki Művelődési ház 
és könyvtár intézményvezetői 
feladatainak 2021. március 1-től 
2026. február 28-ig tartó ellátá-
sával zombori istvánné került 
megbízásra.

2021. február 19-én 
hozott poLgárMesteri 

DÖntések
Az önkormányzat és szervei 2021. 
évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról, a  költségvetési 
gazdálkodás 2021. évi vitelének 
szabályairól szóló 3/2021 (ii.19.) 
önkormányzati rendeletben került 
elfogadásra az  önkormányzat 
2021. évi költségvetése. 

A koronavírus miatti járvány-
helyzet következtében a  köz-
ponti költségvetés és az önkor-
mányzat bevételei jelentősen 
csökkentek. Pl. 2021-ben a gépjár-
műadó teljes összege az állam bevé-
tele lesz, amely az önkormányzatnak 
11 millió Ft bevétel csökkenést jelent. 
Az önkormányzat bevételei az intéz-
mények működését fedezik, de a ter-
vezett felújításokra és beruházásokra 
jelenleg nincs meg a szükséges fede-
zet. A kialakult költségvetési helyzet 
kezeléséhez kapcsolódóan a  helyi 
rendeleten kívül több polgármesteri 
döntés is született.

Az önkormányzat és költség-
vetési szervei együttes 2021. évi 
költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszege 752.879.000 forintban 
állapította meg. Az önkormányzat 
továbbra is fenntartja és működteti 
az alábbi költségvetési szerveit, me-
lyek biztosítják a kötelező feladatok 
ellátását a településen:

1.  Önkormányzat (általános te-
lepülésüzemeltetési feladatok, 
közfoglalkoztatás)

2.  Polgármesteri hivatal (igazgatási 
feladatok)

3.  Művelődési ház és könyvtár 
(közművelődés, könyvtár, tele-
ház)

4.  Manó-kert Óvoda és bölcsőde 
(óvodai-, bölcsődei nevelés, gyer-
mekétkeztetés)
egyéb működési kiadások jog-

címen a működési célú pénzeszköz 
átadások kerültek megtervezésre 
41.457.000 Ft összegben. A szociá-
lis feladatellátást az önkormányzat 
a homokháti kistérség Többcélú 
Társulása intézményén keresztül 
látja el, amely helyileg a homokhá-
ti szociális központ Zákányszéki 
Tagintézményének működtetését 
jelenti. Az intézmény a működte-
tésére az állam nem biztosít ele-
gendő fedezetet, ezért az önkor-
mányzatnak a saját költségvetése 
terhére 32.500.000 Ft támogatást 
kell nyújtania. A Központi Orvosi 
Ügyeleti feladatokat szintén a Tár-
suláson keresztül látja el az Önkor-
mányzat, amelynek működéséhez 
4.500.000 Ft-tal kell hozzájárulni. 
A belső ellenőrzési feladatok végzé-
séért a homokháti kistérség belső 
Ellenőrzési Társulásnak 440.000 
Ft-ot, a községi temetőt üzemeltető 
kegyeleti kft-nek 1.017.000 Ft-ot 
kell fizetni. A Bursa Hungarica te-
hetséggondozó programban részt-
vevő diákok támogatására 400.000 
Ft, a helyi non-profit szervezetek tá-
mogatására 1.400.000 Ft lett elkü-
lönítve. A két háziorvosi körzet tá-
mogatására összesen 1.000.000 Ft 
került megállapításra. A homok-
háti Önkormányzatok kistérségi 
Területfejlesztési közhasznú Egye-
sületnek fizetendő 2021. évi tagi 
hozzájárulás összege 200.000 Ft.

2021. február 25-én 
hozott poLgárMesteri 

DÖntések
Elfogadásra került a zákányszéki 
Művelődési ház és könyvtár 
2021. évi közművelődési mun-
katerve. jogszabály alapján éves 
szolgáltatási tervet kell készíteni, 
amely a közművelődési intézmény 
éves munkatervének részét képezi. 

A sportról szóló 2004. évi i. tör-
vény alapján az  önkormányzat 
működteti zákányszéki sport-
csarnokot, melynek 2021. évi 
munkaterve elfogadásra került.

A zákányszéki települési 
értéktár bizottság 2020. má-
sodik félévében végzett tevé-
kenységéről szóló beszámolót 
elfogadásra került. A települési 
értékek közzététele 2020 decem-
berében megtörtént, részletes le-
írásuk a  www.zakimuvhaz.hu, 
illetve a https://www.facebook.
com/zakanyszekiertektar olda-
lon olvasható. Települési értékeink 
a  Csongrád Megyei közgyűlés 
honlapján a  megyei értéktárban 
is megtekinthetők: http://www.
csongrad-megye.hu/site/index.
php/onkormanyzat/ertektar/
telepulesi-ertektar.

kormányrendelet alapján vált 
szükségessé az Értéktár bizottság 
szervezeti és Működési szabályza-
tának felülvizsgálata, mely szerint 
a bizottságnak elegendő lesz évente 
beszámolnia tevékenységéről.

A kossuth u. 58. és 60. szám alat-
ti önkormányzati bérlakás költ-
ségalapon történő bérbeadására 
pályázat kihirdetésére került sor.

A kihirdetett önkormányzati ren-
delet megtekinthető a Polgármes-
teri hivatal hirdetőtábláján, vala-
mint az önkormányzat honlapján 
és a nemzeti jogszabálytárban.

• gárgyán isTVáN
jegyző

„zákáNyszék közséG díszPolGára” cím adomáNyozásáNak előkészítése
Zákányszék község Önkormányzata 
képviselő-testülete nevében a  „Zá-
kányszék község Díszpolgára” kitün-
tető cím adományozása előkészítésével 
megbízott Előkészítő bizottság az aláb-
bi nyilvános felhívást teszi közzé:

A képviselő-testület Zákányszék 
község Díszpolgára cím adományo-
zásával ismeri el:

– azok érdemeit, akik Zákány-
szék község szellemi, anyagi gyara-

podásáért példaértékűen dolgoztak, 
a  közélet, a  gazdaság, a  tudomá-
nyok, a kultúra és a művészetek, 
a gyógyítás, az oktatás-nevelés terü-
letein maradandó alkotó munkájuk-
kal elősegítették a község fejlődését, 
polgárainak boldogulását,

– a Zákányszék községben szüle-
tett vagy itt élő és alkotó, kiemel-
kedő humánumú, közmegbecsülést 
szerzett polgárok érdemeit, akik ki-

magasló eredményességű munkás-
ságukkal járultak hozzá Zákány-
szék fejlődéséhez.  

Ajánlásukat indokolással 
együtt, zárt borítékban 2021. áp-
rilis 30-ig juttathatják el az Elő-
készítő bizottságnak címezve 
(6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.), 
melyek alapján a bizottság ajánló-
listát terjeszt a képviselő-testület 
elé. Az ajánlásokat személyesen is 

leadhatják a Polgármesteri hivatal 
titkárságán a megjelölt időpontig.

kérem a település választópolgá-
rait, hogy éljenek ajánlási lehetősé-
gükkel, segítsék az Előkészítő bi-
zottság munkáját, járuljanak hozzá 
ahhoz, hogy a Zákányszék község 
Díszpolgára kitüntető cím arra érde-
mes személyt minősítsen és rangot 
jelentsen településünkön.

• Csóti jÓZsEF LásZLÓ
az Előkészítő Bizottság elnöke
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orvosi ellátás reNdJe  zákáNyszékeN 2021. tavaszáN
sürgősségi orvosi ügyelet: munka-
napokon 16 h-tól másnap 8 h-ig, 
valamint szabad-, munkaszüneti-, 

vasár- és ünnepnapokon és július 1-én 
(semmelweis napon, ami az egészség-
ügy napja) 8 h-tól másnap 8 h-ig „kis-

térségi központi orvosi ügyelet” Mó-
rahalom Mentőállomás - kölcsey u. 2. 

tel.: 06-62-561 401

A MÓrA-ViTáL Laboratórium ké-
résére a vérvétel a Zákányszék ii.sz. 
rendelőben keddenként reggel ½ 9 
előtt van!!!

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

március 1.–március 5. március 8.–március 12.

március 16.–március 19. március 22.–március 26.

március 29.–április 1. április 6.–április 9. + helyettesítés

április 12.–április 16. április 19.–április 23.

április 26.–április 30. május 3.–május 7.

május 10.–május 14. május 17.–május 21.

május 25.–május 28. május 31.–június 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

március 8.–március 12. március 1.–március 5.

március 22.–március 26. március 16.–március 19.

sZAbADság!!! március 29.–április 1.

április 19.–április 23. április 12.–április 16.

május 3.–május 7. április 26.–április 30.

május 17.–május 21. május 10.–május 14.

május 31.–június 4. május 25.–május 28.

Hulladékszállítás – aktuális Hírek
A korábbi tájékoztatásnak megfelelően 
2021. január 1-től az FBH-NP Nonpro-
fit Kft. látja el a szilárdhulladék kezelési 
és szállítási feladatokat Zákányszéken. 
A hulladék elszállítását Móraép Non-
profit Közhasznú Kft. végzi, a Társaság 
alvállalkozójaként.

AKtuális iNforMációK
Külterület:

A külterületi ingatlanok kommuná-
lis hulladékgyűjtését érintően NiNcs 
változás, minden a megszokott mó-
don történik!

Külterületi sZeleKtív 
HullAdéKsZállítás:

A szolgáltató kéri a külterületi lakos-
ságot, hogy a szelektíven gyűjtött 
hulladékot egyelőre külön-, átlátszó 
(a kommunális hulladékgyűjtésre hasz-
nálttól eltérő) zsákban (NE a korábban 
biztosított hulladékgyűjtő edényzetben 
– kukában), helyezzék ki a kommuná-
lis hulladék mellé, azzal egyidejűleg, 
így tudják elszállítani az év első felé-
ben. Amennyiben változás történik ez 
ügyben, úgy erről tájékoztatjuk a la-
kosságot.

Belterület:
•   Belterületen a kommunális hulla-

dék elszállítása továbbra is csü-
törtöki napokon zajlik. A hulladé-
kot az ingatlan előtti közterületre 
szíveskedjenek kihelyezni a gyűjtési 
napon reggel 6 óráig és az elszállítás 
időpontjáig az ingatlan előtt kint 
hagyni, oly módon, hogy azt a be-
gyűjtést végző gépjármű meg tudja 
közelíteni és kézi erővel mozgatható 
legyen.

•   Az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) 
csomagolási hulladék elszállítása 
az eddigi páros heteken történő el-
szállítása helyett PárAtlAN hete-
ken történik a kiosztott új típusú 
zsákban.

Hulladékudvar:
•   A hulladékudvar a korábbi nyitvatar-

tási renddel üzemel.

Új szolgáltatások:
•   Biológiailag lebomló hulladék gyűj-

tése BelterületeN minden hónap 
második csütörtöki napján történik. 
Az ehhez szükséges zsákokat a csoma-
golási hulladék gyűjtésére alkalmas zsá-
kokkal együtt hordják ki munkatársaink.

•   A korábbiaktól eltérően házhoz 
menő lomtalanítás kerül beveze-
tésre 2021. január 1-től. A lomtalaní-
tást évente 2 alkalommal / ingatlan 
díjmentesen tudja igénybe venni 
az az ingatlantulajdonos, aki minden 
negyedévben megkapja hulladék-
szállításra vonatkozó számláját, va-
lamint hátralékkal nem rendelkezik. 
Lomtalanítás keretében a háztartás-
ban keletkezett lom (feleslegessé vált 
használati tárgyak, eszközök, búto-
rok, egyéb kisebb méretű tárgyak, 
anyagok zsákolva vagy kötegelve) ke-
rül elszállításra. Lomtalanítási igényét 
a +36-79/524-821 telefonszámon 
tudja jelezni. A lomtalanítási igény le-
adáshoz válassza a 4-es menüpontot 
(Lomtalanítás), azt követően tárcsáz-
za a felhasználási hely irányítószámát.

ügyfélszolgálat:
Cím: 6521 Vaskút, 0551/2. hrsz.
Telefonszám: 06-79/524-821
E-mail cím: fbhnpkft@fbhnpkft.hu

ügyfélszolgálati helyek
Mórahalom, Röszkei út 34.

Hétfő 07:30 – 12:00, 12:30 – 16:00
Kedd Zárva • szerda Zárva

csütörtök 07:30 – 12:00, 12:30 – 17:00
Péntek 07:30 – 12:00

Az ügyfélszolgálat Zákányszéken 
a Polgármesteri Hivatalban érhető 
el minden hónap harmadik szerdai 
napján 8 – 10 óra között.

emlékezzüNk kisPéter JáNosNé taNárNőre

hiába a napsugár tavaszt ígérő si-
mogatása, a cinegék egyre hango-
sabb éneke, szívünket mégis ösz-
szeszorítja, hangulatunkat borússá 
teszi olyan ember halálhíre, aki 
örökre beírta nevét helyi történel-
münkbe, az itt élők emlékezetébe.

így történt, amikor kispéter já-
nosné (született király julianna) 
nyugalmazott gyémántdiplomás 
tanárnő, községünk díszpolgárá-
nak halálhíre érkezett: „A TANár 
NÉNi” életének 92. évében, 2021. 
február 14-én örökre itt hagyott 
bennünket.

Tőle méltóan kölcsey Ferenc 
költő szavaival búcsúzhatunk: „… 
az emlékezet életet ád: s ki tettei-
ben megemlegettetik, az halhatat-
lan lesz!”

A balmazújvárosi születésű ta-
nárnő szintén pedagógus házastár-
sával 1956 decemberében érkezett 
Zákányszékre, ahol a férj – kispéter 
jános – elnyerte az általános isko-
la igazgatóhelyettesi munkakörére 
kiírt pályázatot. A község népe sze-
retettel és segítőkészséggel fogadta 
a fiatal pedagógus házaspárt, kispé-
ter jánosné mindvégig zákányszéki-
nek érezte és vallotta magát. 1987-
ig éltek és tanítottak Zákányszéken, 
nyugdíjba vonulásuk után költöztek 
szegedre.

kispéter jánosné tanárnő fon-
tosnak tartotta, hogy a tanítványai 
minél jobban értsék és szeressék 
a magyar nyelvtant. osztályfőnök-
ként időt és energiát nem kímélve 
figyelt oda tanítványai külső meg-
jelenésére, tisztaságára, helyes visel-
kedésére. gondot fordított tanítvá-

nyai élet-, és családi körülményeinek 
megismerésére, hogy annak isme-
retében jobban meg tudja érteni 
az iskolai előmenetelüket és az eset-
leges magatartási problémákat. jó 
kapcsolatokat ápolt diákjai szüleivel. 
A tanórákon kívül szívesen kapcso-
lódott be a falu kulturális, közösségi 
életébe, színdarabokat, népi táncot 
tanított be, a helyi nőmozgalom se-
gítője, támogatója volt.

Életpályája példaértékű volt, 
pedagógusi pályáját a  település 
felnövekvő nemzedékének nevelé-
sével-oktatásával töltötte. Ennek 
elismeréseként 2007-ben a képvi-
selő-testület Zákányszék község 
Díszpolgára címet adományozta 
kispéter jánosnénak. szegedi la-
kosként, nyugdíjasként sem szakí-
totta meg a kapcsolatát a faluval, 
a „kedves zákányszéki ismerősei-
vel”. Amíg egészsége engedte, részt 
vett a  községi rendezvényeken, 
osztálytalálkozókon, családi esemé-
nyeken. Őszinte, elfogultságmentes 
véleménye sokat számított a helyi 
újság szerkesztőinek, a civil szerve-
zetekben tevékenykedőknek.

sokan közülünk személyesen ta-
pasztalhattuk meg Tanár néni egye-
dülálló személyiségét, szeretetét, 
kiapadhatatlan energiáját, kedves 
hangját és figyelmét. Túlságosan 
nehéz lenne felsorolni mindazt, 
amit kaptunk Tőle. Talán most nem 
is ez a dolgunk, csak annyi, hogy 
szívünkbe fogadjuk mindazt, amit 
adott. Amellett, hogy örök tudást 
adott, megtanított élni, tisztelni, 
becsülni a másikat.

• zAkAhoM-e EgyEsüLET
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Nem maradnak el a szűrővizsgálatok sem

az oNliNe térbeN tartottuk meG  
az eGészséGHetet 
A koronavírus járvány második hul-
lámában a közösségi rendezvények 
megtartása továbbra sem engedé-
lyezett, ezért az egészséghét 2021. 
február 15-19-ig az online térben 
került megrendezésre. Felmerül 
a  kérdés, lehet-e hasznos, akkor 
amikor már az életünk lassan na-
gyobbik részét a számítógépek előtt 
töltjük. Tudunk-e olyan programot 
szervezni, mely ráirányítja a figyel-
met a rendezvény céljaira?
Mindenesetre a XX. Zákányszéki 
Egészséghét szervezői megpróbál-
ták, a visszajelzések alapján a siker 
a napi megtekintések és kedvelések 
számában mérhető.  
A mozgás fontosságát nem lehet 
elég sokszor hangoztatni – azok, 
akik részt vettek gut gabi online 
tornáján, ezt tudják is. A Mórahal-
mi Egészségfejlesztési iroda mun-
katársa, Dusnoki-Tajti Franciska 
„Lelki egészségünk a járványhelyzet 
idején” címmel tartott előadást. 
Tündérboszi nemcsak beszélt 
a  húsmentes táplálkozásról, ha-
nem főzött is. Az elkészített ételek 

receptjei megtalálhatók az oldalán. 
„A doktor válaszol” élő adásában Dr. 
Mester Lajossal beszélgetett bör-
csök Zoltán a koronavírus járvány 
témájában. Az adás ideje alatt kér-
dezhettek a nézők, illetve az előre 
elküldött kérdéseket is megvála-
szolta a háziorvos. Az egészséghét 
utolsó napján véradás volt a műve-
lődési házban.  A Magyar Vöröske-
reszt tájékoztatása szerint a vér-
adásra 34 zákányszéki lakos jött 
el, akik hozzájárultak a vérre váró 
betegek gyógyításához, köszönjük 
nekik ezúton is.
A korábbi években népszerű szű-
rővizsgálatok (bőrgyógyászati 
szűrés, nőgyógyászati rákszűrés, 
gyermekultrahang) a  tervek sze-
rint későbbi időpontban lesz meg-
tartva, melyről tájékoztatni fogjuk 
a lakosságot!
köszönet mindazoknak, akik 
az  egészséghét szervezésében és 
megvalósításában részt vettek. 

• zoMbori isTVáNNÉ
intézményvezető

oNliNe irodalomóra a köNyvtárral
A Zákányszéki általános iskola és 
Alapfokú Művészeti iskola negyedik 
osztálya, Makráné Vass Éva tanárnő 
és a községi könyvtár könyvtárosa 
közreműködésével egy élő, online 
irodalomórán vett részt. A  téma 
természetesen a könyvekhez, iro-
dalomhoz kapcsolódott, a kisdiá-
kok Lázár Ervin életébe nyertek egy 
csöppnyi bepillantást. A hallottak-
hoz és az íróhoz kötődve játékos fel-
adatok is társultak. Az igaz-hamis, 
és a mese cím keresőben is nagyon 

ügyesek voltak. A játékos tanulás 
nagyon jó móka volt, de gyorsan 
elrepült az idő. Az első közös fog-
lalkozás alkalmából egy kisebb 
ajándékkal, saját készítésű könyv-
jelzőkkel kedveskedtem részükre. 
Legnagyobb meglepetésemre ők is 
készültek, egy, az osztály által írt, 
rajzolt üdvözlő lappal. Én is nagyon 
remélem, hamarosan személyesen 
is találkozhatunk!

• tóth gábor
könyvtáros

raJzPályázat
A három királyfi három király-
lány Mozgalom és a somogyi 
könyvtár összefogásában 
egy országosan meghirdetett, 
Csongrád-Csanád megyéből 
induló rajzpályázatra szeret-
ném felhívni a figyeleteket!

téma: 
A rajz szólhat a  szülők, a  gyere-
kek vagy a család által a lakásban, 
a házban, a ház körül közösen vég-
zett „láthatatlan munkáról”. Látha-
tatlan munka mindaz, amit anyagi 
ellenszolgáltatás nélkül végeznek 
a családtagok pl. mosás, főzés, ta-
karítás, illetve ilyen a gyerekek által 
nyújtott kisebb-nagyobb segítség 
is. A láthatatlan munka elsősorban 
az, amit szinte csak akkor veszünk 
észre, ha nem csinálja meg senki.

A képet A4-es méretben kell el-
készíteni, bármilyen szabadkézi 
technika alkalmazható. A kép ké-
szülhet ceruzával, zsír- vagy pasz-
tellkrétával, festékkel, vagy vegyes 
technikával.

A kép eLőoLDALárA, 
A rAjz ALá kérjük 

ráírni Az ALkotó neVét, 
teLepüLést, kAtegóriát/

éLetkort!

korcsoportok:
•  kiscsoportos óvodás 
•  középsős óvodás 
•  nagycsoportos óvodás 
•  1–2. osztály 
•  3–4. osztály 
•  5–8. osztály

határidő: 
2021. március 1. napjától 2021. 
március 31-ig. tart.

A közönségszavazatok gyűjtése 
a  Facebookon 2021. április 6-tól 
2021. április 16. 12:00-ig tart.

A szervező 2021. április 6. nap-
ján sorsolással dönt az egyes kate-
góriákban beküldött képek közül 
a díjazottakról.

bővebb információ:  https://
www.haromkiralyfi.hu/lathatat-
lan-munka-rajzpalyazat

Kérdés esetén keressenek bizalom-
mal az alábbi elérhetőségeken!
Zákányszéki Művelődési ház és 
könyvtár
6787 Zákányszék, Dózsa györgy 
u. 45.
Tel..: 62/290-403
E-mail: konyvtar@zakanyszek,hu
Facebook: községi könyvtár Zá-
kányszék

• tóth gábor
könyvtáros

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

Új leHetőség A geNerAli BiZtosítóNál!

CSOK, BABAVÁRÓ, ÉPÍTÉSI, VÁSÁRLÁSI ÉS EGYÉB JELZÁLOG TíPUSÚ 
HITELEK, Személyi kölcsön, Hitelkiváltás stb. ügyintézése a GENERALI 

BIZTOSÍTÓ MÓRAHALMI irodájában, a Szabadság u. 34. szám alatt.
TELJESKÖRŰ PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS ÉS BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE, 
ÜGYINTÉZÉSE LAKOSSÁGI, VÁLLALTI ÜGYFELEKNEK EGYARÁNT.

ITT VAN A GENERALI MAYDRON BIZTOSÍTÁS, AMELY 2021. 02. 01-TŐL 15% 
E-COM KEDVEZMÉNNYEL KÖTHETŐ.

2021. 03. 01-TŐL INDUL A DÍJTÁMOGATOTT ÉS HAGYOMÁNYOS 
MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE.

IDŐPONTEGYEZTETÉS LEHETSÉGES!

csásZárNé, MAriKA • sZÖgiNé, MAriKA • PAPdiNé, eriKA
Tel.: 30/427 0584 •  Tel.: 30/621 6852 • Tel.: 30/845 2219
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MOLETT 
DIVATÁRU
Női felsők, nadrágok, 

ruhák
L–6XL méretben

KEDVEZŐ ÁRON
ZÁKÁNYSZÉK
Kovács Miklósné 

06/30/4565 836

aPróHirdetés
Zákányszék, Tanya 128. sz. in-
gatlan 3 fázissal, kedvezmény-
nyel eladó!
Érdeklődni: Fleisz Zoltán
Tel.: +36-30/388-22-35

TájékozTaTjuk a lakosságoT,  
hogy a Termelői Piac  

a megszokott nyitvatartásal továbbra is üzemel!
Piaci nap minden kedden, pénteken  

és szombaton 6:00–12:00-ig.

országos bajnoki cím 

daka zsófia eGyéNi leGJobbJával  
a 2000 méteres erGométer verseNyszám 
korosztályos Győztese

idén rendezték meg 31. alkalommal a Magyar evezős ergomé-
teres országos bajnokságot, mely most egy kicsit eltért az ed-
digiektől. A kialakult vírushelyzet miatt idén online tartották, 
így mindenki a saját egyesületében „húzhatta le” a 2000 mé-
tert. A fair play érdekében mindenhova kiküldtek egy verseny-
bírót és a technológiának köszönhetően minden ergo gépet 
összekötöttek az ország egėsz területén, így monitoron lehe-
tett követni a verseny pillanatnyi állását.  A megmérettetésen 
egy zákányszéki fiatal sportoló, Daka zsófia kategóriájában 
aranyérmet szerzett. őt kérdeztük az eredmény kapcsán.

„Én a normálsúlyú U23-as korosztály-
ban versenyezhettem. Idén lettem má-
sodéves, így nálam jóval idősebbekkel 
kellett megmérettetnem magamat, de 
ez engem csak még jobban motivált, és 

végre kijött a lépés. Már évek óta vár-
tuk edzőmmel az áttörést. Igaz, mindig 
sikerült az évek során dobogóra állnom, 
de valahogy sosem jött ki igazán, ami 
bennem volt. Most végre megtörtént, 

és életem legjobb idejével sikerült a do-
bogó csúcsára lépnem; méghozzá nem 
akárhogyan. Büszkeséggel tölt el, hogy 
felkerülhettem a csúcstartók táblájára, 
ugyanis eddig a legjobb női U23-as idő 7 
perc 4 másodperc volt és nekem sikerült 
11 másodpercet javítanom rajta. Hatal-
mas nagy álmom volt, hogy végre hattal 
kezdődjön az időm és végre sikerült. Re-
mélem, ezt az eredményt át tudom vinni 
a vízre, és ott is megmutathatom, mi la-
kozik bennem. Bízom benne, hogy idén 
is erősíthetem csapatunkat az U23-as 

Európa bajnokságon és a Világbajnok-
ságon is. Még rengeteg célom, álmom 
van ezzel a csodás sporttal kapcsolat-
ban, amiket ha törik, ha szakad el fo-
gok érni. Teljes szívemből hiszek benne, 
hogy nem létezik lehetetlen, csak gyenge 
akarat. Igaz, ez egy hosszú,  göcsörtös 
út,  ahol egyszer fent vagyunk,  más-
kor pedig lent, de én mindent kibírok, 
minden akadályt ledöntök és célba fo-
gok érni, és megmutatom mindenkinek, 
hogy még egy kis falusi lányból is lehet 
akárki, ha nem adja fel!”  -bz-
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az első osztályáról készült képet a mai napig irattárcájában tartja

ábraHámNé illés aNNa 40 éviG taNította (Nem csak) matematikára a zákáNyszéki diákokat
2020 végéhez közeledve kaptam egy telefont az azóta nyugdíj-
ba vonult általános iskolai igazgatótól, sas györgyné ica néni-
től. Megkért, készítsek a kis Újságba egy interjút ábrahámné 
illés Annával, aki szintén elbúcsúzott a zákányszéki iskolától 
a tavalyi év folyamán. boldogan kerestem fel Anna nénit, aki-
nek elhivatott munkája nem csak bennem – volt tanítványában 
– hagyott szép emlékeket, hanem biztos vagyok benne, hogy 
több száz zákányszéki egykori diákban és szülőben. 

A személyes beszélgetés élménye jelen helyzetben sajnos 
elmaradt, kérdéseimre adott válaszait e-mailben kaptam meg 
tőle. Az élmény végül mégsem maradt el, hiszen szívből jö-
vő gondolatait olvasva egy mondat után hallottam fülemben 
hangját és láttam magam előtt, ahogyan órát tartott nekünk 
húsz évvel ezelőtt…

Úgy hírlik, gyerekkorában is pe-
dagógus szeretett volna lenni. 
Milyen emlékei vannak erről?

igen, ez így történt. Nekem ta-
nító bácsim volt üllésen –  Ótott 
jános –, akit mi nagyon szerettünk. 
sokat játszott velünk, és ő is nagyon 
szeretett minket. gyerekként azon 
gondolkodtam, milyen jó az ő mun-
kája, mindig mindent tud, és min-
denki szót fogad neki.

hogyan indultak a tanulmá-
nyai és végül miért a matemati-
ka mellett döntött?

Nagyon egyszerű családban nőt-
tem fel. A falutól több mint négy ki-
lométerre laktunk. Ezt az utat az is-
kolába naponta kétszer tettük meg 
a testvéremmel – gyalog. hatodik 
osztályos koromban kaptam az első 
biciklit. A szüleimnek nehéz, küzdel-
mes élete volt, viszont minden alap-
vető dolgot megadtak nekünk. Azt, 
hogy melyik középiskolába menjek 
továbbtanulni 1972-ben – Csóti szil-
veszter igazgató úr javasolta a szü-
leimnek. így jelentkeztem a szegedi 
radnóti Miklós gimnáziumba. kol-

légiumba kerültem, de akkor még 
csak havonta lehetett hazamenni. 
Ez nagyon nehéz időszak volt. Több 
tantárgyat is szerettem, de a ma-
tematika lett a kedvencem. gehér 
Lászlóné tanárnő türelmes, nyugodt 
volt, és értékelte a szorgalmamat. 
innen 1976-ban egyenes út vezetett 
a Tanárképző Főiskola matematika 
– műszaki ismeretek és gyakorlatok 
szakára. Más tárgyakkal nem páro-
sították a matematikát – ami nekem 
tetszett volna.  Mint utóbb kiderült, 
a műszaki ismeretek sem volt túl 
egyszerű (esztergálást, fémmeg-
munkálást, technológiát, géptant 
tanultunk - nem éppen lányos elfog-
laltságok). A technika szakot – mely 
a lányok és fiúk oktatását egyaránt 
lehetővé tette – csak később végez-
tem el. Attól kezdve már a háztartás-
tan órán igazán gyakorlatias dolgo-
kat tanultunk. Ezt nagyon szerették 
a gyerekek, és megvallom – én is.

hogyan kezdődött a  tanári 
pályafutás? 

Főiskolásként a  Teleki kollégi-
umban laktam, és a szobatársakkal 
a szabadidőnkben vállaltunk diák-
munkát, mosogatást, vasúti ko-
csik takarítását. Az egyik tanárom 
megkérdezte: korrepetálást vállal-
nék-e? Matematikát kellett taníta-
ni az egyik orvoscsemetének, majd 
sorban jöttek a tanítványok.

Elsőéves főiskolásként ismertem 
meg a későbbi férjemet – ábrahám 
imrét, akivel később össze is háza-
sodtunk. Az utolsó évben már anyó-
somék zákányszéki házából jártam 
be a főiskolára. Csaknem három évig 
laktunk a szegfű jános utcában.

Milyenek voltak az első évek 
a tanyasi iskolában?

Friss diplomásként 1980. au-
gusztus 1-jén kerültem a zákányi 

tagiskolába. igazi „mélyvíz” volt: 
összevont 1-4. osztály. hangos, óra, 
csöndes óra, minden alsós tantárgy 
tanítása – miközben én felsős tanu-
lók tanítására készültem fel.

Mégis ez az első év meghatározó 
élmény volt számomra. Néha haj-
nalig készültem az órákra, hiszen 
nem tanítóként végeztem a főisko-
lát. Minden évfolyamon 3-4 gyerek 
tanult, és bámulatosan segítették 
egymást, pesztrálták a három pici 
elsőst. Vas kályhával fűtöttünk, és 
olajos padlón jártunk. A gyerekekről 
készített osztályképet a mai napig 
az irattárcámban hordom.

A következő tanévet már nem 
kezdtem el, mert októberben meg-
született imi fiam.

A gyes letelte után már a falusi 
iskolába kerültem vissza.  A máso-
dik osztályosok osztályfőnöke let-
tem a  nyolcadikos ballagásig. úgy 
tudom, hamarosan osztálytalálkozót 
szerveznek. rengeteg emlékem van 
az életrevaló zsiványságukról. Egy al-
kalommal a farsangi szereplésre úgy 
szereztek katonaruhákat a fiúknak, 
hogy összeszedték az apukáktól. És 
mivel nem volt elegendő Zákányszé-
ken, hát elmentek érte a szomszéd fa-
luba is. Éjjel, titokban, Aro-val, a föld-
utakon. Persze a szülők tudta nélkül. 
Amikor megtudtam, alig kaptam 
levegőt, de a siker nem maradt el.

A két párhuzamos osztály mindig 
együtt szerepelt, soha nem rivalizál-
tak egymással. Ez a közösségi szem-
lélet ma már igen ritka – sajnos.

Miben változtak a gyerekek 
az  évtizedek során? kellett-e 
hozzájuk alakítani – például – a 
módszertant?

Tulajdonképpen mindenben. 
Óriási kincs az, hogy az  iskolából 
hazaérve, indultak a szülőkkel a ta-
nyára, a földbe, ahol olyan értékeket 
szívhattak magukba, mint a szorga-
lom, az odafigyelés, a gondoskodás, 
a tisztelet, és az egyszerű munka tisz-
telete. Ma már ez nincs így. sok csa-
ládban kikímélik a gyerekeket, meg-
fosztják őket annak az élményétől, 
hogy erőfeszítést tegyenek bármiért.

átalakulóban vannak az értékek. 
A világ, az iskolával szembeni elvá-
rások, a szülők nevelési elvei és mód-
szerei rengeteget változtak. sokféle 
elvárás van, de megváltozott a fon-
tossági sorrend. hiányzik a szorga-

lom és a kitartás. gyorsan csapjuk 
össze, legyünk túl rajta! Csak ne 
kelljen túl sok energiát belefektetni. 
rengeteg információ éri a gyereke-
ket, ami még túl korai számukra, és 
elveszi a figyelmüket. Érdekesek a já-
tékok is, amikkel órákig tudnak szó-
rakozni, olvasás, beszélgetés helyett.

Vannak olyan tanítási elvek, 
vagy hitvallás, amihez minden kö-
rülmények között ragaszkodott?

Mivel alapvetően elégedetlen, 
kicsit maximalista ember vagyok 
– nem volt könnyű dolgom. Próbál-
tam rávenni a tanulókat a szorgal-
mas, kitartó munkára, de ez nem 
mindig egyszerű feladat. általában 
a legjobb teljesítményre ösztönöz-
tem őket, a  képességeiket figye-
lembe véve. A módszereket folya-
matosan alakítva az ő reakcióikhoz. 
Persze, azért próbálkoztak kibújni 
a feladatok teljesítése alól. renge-
tegszer mondtam a negyven év alatt 
a lemaradóknak: gyere, segítek!

bárkivel megszerettethető 
a sokak által mumusként kezelt 
matematika?

Az évek során nagy figyelmet 
fordítottam arra, hogy ne legyen 
mumus. Aki nehezebben boldogult 
a matekkal, annak külön gyakorló 
feladatokat állítottam össze. A szor-
galom és a kitartás döntötte el, hogy 
egyes tanulóknál ez mennyire volt 
sikeres. Ahogyan teltek az  évek 
– a régi tanítványok szülőkké vál-
tak – egyre könnyebb dolgom lett. 
A szülői motiválás, a gyermek hoz-
záállása, a  tanári segítség együtt 
olykor csodákat eredményezett.

A tehetséges tanulókkal rendsze-
resen jártunk a kistérségi matema-
tikaversenyekre, és sok-sok dobogós 
helyezést nyertünk el. sőt egy móra-
halmi vándorserleg egy évig lehetett 
nálunk. Ez hatalmas dicsőség volt, 
mert a körzetbe 21 iskola tartozott!

A levelezős versenyek feladata-
inak megoldása is rendszeresen 
kihívást jelentett a  tanulóknak. 
számtalan módszertani dolgot ki-
próbáltam, hogy lekössem a figyel-
müket. A szakkör lehetősége sokat 
segített az érdeklődés felkeltésében. 
A logi-sztorikat, betűrejtvényeket 
igen szerették a gyerekek, sőt ők 
maguk is kitaláltak jó néhányat. 
Nagyon sok tehetséges tanulót ta-
níthattam, és végtelenül jó érzés 
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kedves aNNuska!
oktató-nevelő munkádat az iskola-
vezetéssel, tantestülettel, szülőkkel 
való együttműködés, a kölcsönös 
tisztelet és bizalom végig kísérte, 
melyet az iskolavezetés erkölcsileg 
rendszeresen elismert. hihetetlen 

gyermekszereteted, maximaliz-
musod, határozott, precíz szakmai 
munkavégzésed, valamint elkötele-
zettséged a személyiség- és a közös-
ségfejlesztés folyamatában példaér-
tékű számunkra. A felzárkóztatás és 

a tehetséggondozás terén kiemelke-
dő, értékes és eredményes pedagó-
giai tevékenységed hosszú időre 
meghatározza tanítványaid jövőjét.

Azt gondolom, hogy már most 
nagyon hiányzol, és a  jövőben is 
hiányozni fogsz Pedagógus kollégá-
idnak, a Munkatársaknak, a gyere-
keknek, a szülőknek. Értékrended 

és következetességed mércét állít 
mindannyiunk elé. kívánunk Neked 
nagyon jó egészséget, sok-sok szép 
élményt a Családoddal, de természe-
tesen még szeretnénk, hogy az ün-
nepeink részese legyél a jövőben is.

Szeretettel és tisztelettel: 
• sápi ZoLTáNNÉ 

Intézményvezető

elűztük a telet és virtuális alaPítváNyi esttel kedveskedtüNk a szülőkNek 
„Az ember tervez, és tervez az em-
ber egész életén keresztül, mind csak 
tervez. Ezt, meg azt. Mert szép az, 
tervezni. Az  életben aztán úgysem 
az történik, amit az ember tervez, de 
az már szinte mindegy. A tervezésről 
úgysem szokunk le soha. A tervezés 
maga az élet. Addig él az ember, amíg 
tervezni tud.”  (Wass Albert)

rengeteg tervünk van, és ren-
geteg dolog van folyamatban: 
csatlakoztunk az  országos 
pénz7 programjaihoz; fákat 
ültetnénk; szeretnénk bővíteni 
a biokertet; van, aki most kez-
dett egy kísérletbe; túrákat, 
közös osztályprogramokat ter-
veztünk; versenyek indultak 

volna, … és minden egyes óra 
egy megtervezett folyamat fon-
tos állomása.

Most kicsit megint másképpen 
dolgozunk: tantermen kívüli, digi-
tális tanulás folyik. Újabb kihívás 
ez mindannyiónknak. kihívás és 
erőpróba, mert ehhez sokkal na-
gyobb kitartás és akaraterő kell, 
mint egy rendes iskolai naphoz. 

reméljük, nem tart sokáig!

A DiákÖnkorMányzAt hírei
2021. 02. 24-én megtartottuk éves 
diákparlamentünket. A megszokott 
módon az  osztályok előzetesen 
összegyűjtötték az  iskolai élettel 
kapcsolatos véleményeiket és kér-
déseiket. Ezeket odaadtuk igazga-

tó néninek, aki nagyon alaposan 
utána járt a gyerekek ötleteinek, 
problémáinak. 

Maga a diákparlament igen kü-
lönleges módon, online formában 
valósult meg. Minden osztály a saját 
termében foglalt helyet. Meleg 
Alex, a diákönkormányzat elnöke 
megnyitotta a diákparlamentet és 
elfogadtatta a jegyzőkönyvvezető 
személyét. Az osztályok képviselői 
a kamerák elé ültek és felolvasták 
az összegyűjtött kérdéseket, igaz-
gató néni pedig minden osztálynak 
külön-külön válaszolt. Az osztályok 
nagyon fegyelmezetten hallgatták 
egymást és igazgató nénit, ami azt 
mutatta, hogy fontos számukra 
az iskola. komolyan vették, hogy 

elmondhatják véleményüket, és 
ezzel segíthetik az iskolai élet minél 
harmonikusabb működését.

köszönöm minden résztvevőnek 
a  felelősségteljes hozzáállást, és 
bízom benne, hogy a felvetett prob-
lémák minél előbb megoldódnak.

Vezsenyiné CsAbA gAbriELLA
DÖK segítő pedagógus

fArsAng
Nagyon sokunk számára fontos is-
kolai program a farsang. idén nem 
rendezhettük meg a hagyományos 
módon, de szerettük volna, ha nem 
marad el teljesen. 

Folytatás a következő oldalon!

hallani, hogy néhányan milyen 
komoly iskolákat végeztek el, és 
milyen magas beosztásokban dol-
goznak. A legnagyobb sikernek azt 
tartom, amikor olyan tanulónak se-
gíthettem, aki nehéz körülmények 
közül indulva – a saját erőfeszítésé-
nek eredményeképpen találta meg 
a  maga útját. bizony ott kellett 
igazán a szorgalom és a kitartás, 
ahol az élet nem hordta tenyerén 
se a gyermeket, se a családját. 

Akkor „mumus” a matematika, ha 
a tanulása során hiányzik egy lánc-
szem. Ennek a felderítése, megkere-
sése és pótlása az igazi tanári feladat.

Miben látja a tanári hivatás 
a szépségeit és nehézségeit?

A mi pályánk sokkal összetettebb 
munka, inkább hivatás, mint amit 
abból egy külső szemlélő lát. A tanóra 
a látványos része, amire azt mondják, 
hogy „leadja az anyagot”, és megy 
haza. De ez nem ennyi csupán.

Az osztályban levő tanulók mind-
egyike más-más képességű, olykor 
érdektelen, problémák tömkelegé-
vel, ezernyi lehetőséggel, nem min-
dig minta értékű szülői háttérrel. 

Észre kell azt venni, hogy „Pistikét” 
most valami bántja, vagy egyszerű-
en csak unja magát és a pad alatt 
matat –  ezért nem figyel. El kell 
nyerni a bizalmát szinte naponta 
újra és újra, beszélgetni vele, vagy 
csak egyszerűen meghallgatni. Erő-
síteni az önbizalmát a többiek előtt, 
és tapintattal kezelni a konfliktuso-
kat. Felépíteni és összetartani egy 
jó közösséget, hogy majdan egymás 
támaszai lehessenek, ha kell.

külön-külön minden tanulóra 
figyelni, megértőnek igazságosnak, 
következetesnek lenni – nem biztos, 
hogy mindig sikerült. Nekem szeren-
csém volt, mert jó, összetartó tantes-
tületben dolgozhattam, ahol őszin-
tén segítettük egymás munkáját. 
Elvünk szerint: nem elég tanítani, 
nevelni és példát is kell mutatni. ha 
jól dolgozunk a jutalom: egy őszinte 
mosoly, vagy egy hálás tekintet.

Folyamatos tanulás a  tanár fel-
adata. rendszeres tanfolyamokkal, 
továbbképzésekkel tartja szinten 
és fejleszti folyamatosan a tudását. 
A  mérhetetlen mennyiségű admi-
nisztráció viszont nehézségeket okoz.

ha visszatekintek az elmúlt évti-
zedekre, volt sok munka, sok öröm, 
sok siker – olykor néhány kudarc is, 
de nem tennék máshogy ma sem.

Mi az, amit elraktároz magá-
ban a zákányszéki évekből?

Mindent, ami a negyven év alatt 
történt. 37 évig voltam osztályfő-
nök, ami a pedagóguspálya legszebb 
és egyben legnehezebb része. ren-
geteg segítséget kaptam a szülőktől, 
akik legtöbbször inkább bátorítot-
tak, hogy legyek szigorú, és bíztak 
bennem. A táborok, a kirándulások, 
a megnyert versenyek, a rengeteg 
műsoros fellépés, ünnepély - mind-
mind ezernyi szép emlék.

Öt igazgató irányítása alatt dol-
goztam, nyolc osztályt kísértem el 
a továbbtanulásig. Persze, ez nem 
ment volna a segítőkész kollégák 
nélkül. Végtelenül hálás vagyok 
nekik. Nem véletlen, hogy a  zá-
kányszéki iskola diákjai Londontól 
Dubajig megállják a helyüket. Egy-
egy osztálytalálkozó után néhány 
napig azt érzem, hogy nem volt 
hiábavaló a  szigorúságom. Talán 
sikerült átadni valamit abból, ami 

az egész életüket végig kell, hogy kí-
sérje. szorgalom, kitartás, türelem, 
a „soha nem adom fel” - hozzáállás.

hogyan viszonyul a nyugdíja-
zásához? 

Leginkább annak örülök, hogy 
megértem. sajnos, ez nem min-
denkinek adatik meg. Az  utóbbi 
években nagyon nehéz időket éltem 
át. Édesanyámat majdnem 14 évig 
ápoltuk a férjemmel, majd fél év kü-
lönbséggel veszítettem el mindket-
tőjüket. Leírhatatlan, milyen nehéz 
idők vannak mögöttem.

Nyugdíjas életem igen aktívan 
kezdődött. Egy hónap pihenés után 
indult a három unokám online ta-
nulása. Mivel a szülők dolgoznak 
– szinte ott folytattam, ahol abba-
hagytam, csak itthon. barátok, is-
merősök gyerekeit készítettem fel 
a központi felvételire.

rengeteg dologra nem jutott 
eddig időm, sok-sok feladatom van 
– nem fogok unatkozni.

A költő szavai szerint: „Nem tudni 
hány napom van hátra még. Biztos 
csak egy – nem lesz elég.”

• VeszeLkA krisZTiNA
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családi eseméNyek
sZüLETÉs

horváth Dorka – 2021.02.03., 
Papp Beatrix és Horváth Zsolt 

Verba emma – 2021.02.11.,  
Szendrei Júlia és  

Verba László

háZAsságkÖTÉs

Martonosi györgy  
és barna gabriella 

2021.02.06.

simon jános istván  
és tóth erika  

2021.02.06.
 A falu tojásfáját ez a nyuszi család őrzi majd

a falu toJásfáJa
A közelgő húsvét alkalmából to-
jásfa állítását tervezi a Művelődési 
ház a Lengyel téren. Arra kérjük a 
zákányszéki gyerekeket és felnőt-
teket, készítsenek otthon festett 
tojásokat, apró húsvéti figurákat, 

amit hozzanak ki a Lengyel térre 
és aggassák föl a butik mögött 
található kis fára! A közösen dí-
szített tojásfa legyen jelképe az 
összefogásnak, települési hagyo-
mányaink ápolásának! 

Továbbá adójuk 1%-ának az Ala-
pítvány a  Zákányszéki általános 
iskola Diákjaiért részére történő 
felajánlásuk előző évben 118.233 
Ft bevételt jelentett.

Erre van idén is lehetőség:
Adószámunk: 18455436-1-06
A kedvezményezett neve: Ala-

pítvány a zákányszéki általános 
iskola Diákjaiért

A Zabosfa kerTÉsZ kft. 
300.000Ft-tal támogatta alapítvá-
nyunkon keresztül az Ökokert moz-
galom tevékenységét.

Tájékoztatom Önöket, hogy célja-
inknak megfelelően az előző évben 
is gyermekeink támogatására, se-
gítésére, jutalmazásra, sikeresebb 
iskolai tevékenységünk előmozdí-
tására fordítottuk bevételeinket.

Tisztelettel és köszönettel: 
DAkA iMrE

az Alapítvány a Zákányszéki Álta-
lános Iskola Diákjaiért elnöke

tanulóink nevében köszönjük 
az eddigi felajánlásokat, ame-
lyek megérkeztek az Alapítvány 
számlájára!

keDVes iskoLábA készüLő 
nAgyCsoportosok! 

keDVes szüLők!
Márciusban mindig szeretettel hív-
tuk és vártuk az  iskolába készülő 

nagycsoportos óvodásokat és szü-
leiket, valamint minden érdeklődőt 
az iskolába csalogató programunkra.

idén az igazi találkozás helyett 
egy képes-videós összeállítással 
készülünk majd, amely betekintést 
ad az elősök iskolai életébe.  

iskolába csalogató összeállítá-
sunk a tervek szerint március végén 
lesz látható az iskola Facebook ol-
dalán.

ALsós TANíTÓ NÉNik

Az iskola honlapján, facebook 
oldalán és a krétA iskolai Alap-
rendszeren keresztül igyek-
szünk mindenkit tájékoztatni 
a feladatokról, az iskolai mun-
kát érintő változásokról. 

kérjük, kísérjék ezeket foko-
zott figyelemmel, és jelezzék 
az osztályfőnököknek, ha bármi 
problémájuk adódik.

ezúton is köszönjük a megér-
tést, a türelmet, az együttmű-
ködést és a bizalmat!

kedves gyerekek! szép tavaszi szü-
netet kívánunk Nektek! reméljük, 
hamarosan találkozunk! kellemes 
húsvéti ünnepeket, nyugodt na-
pokat és jó egészséget kívánunk 
Mindenkinek!

• Összeállította: 
ábrAháM ENikŐ

Folytatás az előező oldalró!

Csatlakoztunk a Művelődési ház 
kiszebáb-készítő kezdeményezésé-
hez, online jelmezversenyt hirdet-
tünk és farsang-napot tartottunk 
az iskolában.

Az online jelmezversenyre 
18 jelmezes fotó érkezett, és a Fa-
cebookon megjelentetett képekre 
szavazatokat lehetett gyűjteni. 
A három legnépszerűbb jelmezt dí-
jaztuk, és minden jelentkező kapott 
egy kis ajándékot.

A legnépszerűbb jelmezesek: 
Masir Enikő (2.o.) szorgos méhecske

Varga Luca (2.o.) Pöttyös Túró rudi
Lázár jázmin (2.o.) Tusoló kislány
Emellett különdíjban részesítet-

tük a Pálcikaembert, rokolya ra-
mónt (6.o.) és videóban beküldött 
táncát.
A többi lelkes diáknak is köszönjük 
a részvételt: 
1.o.: Szabó Panna, Kispál Kolos
2.o.: Vass Flóra Vilma, Papp Anna, Ze-

manek Rózsa Lilla, Dani Dorina, 
Agócs Evelin, Horváth Admira, 
Haltmayr Kira Kinga, Simon 
Csenge Barbara, Bakaló Bella

3.o.: Bojcán Botond, Kispál Kamilla
4.o.: Agócs Eliza

Természetesen ez sem valósulha-
tott volna meg szülői, nagyszülői, 
testvéri segítség nélkül. köszönjük!

Február 16-át, keddet választottuk 
egy kis farsangi mókázásra, ekkor 
tartottuk első farsang-napunkat. 
jelmezbe öltözhettek a gyerekek, és 
a tanulás mellett voltak játékos órák 
is. sokan éltek a  lehetőséggel, vi-
dámságot csempészve ebbe a napba.

Ezen a  hamvazószerda előtti 
napon a tél és a sok rossz elűzé-
séhez is szerettünk volna hozzá-
járulni: a gyerekek és a felnőttek 
összegyűjtötték kis lapokra mind-
azokat a  rossz dolgokat, amiktől 
szeretnének megszabadulni, s ezt 
szigorúan ellenőrzött körülmények 
között elégettük az  udvaron. (A 

kiszebábokat a népszokás szerint 
elégetni sem szívünk, sem lehető-
ségünk nem volt.)  ki-ki egy-egy 
rossz tulajdonságát, rossz élményt, 
eseményeket írt fel, és habár a pa-
pírra írottak titkosak voltak, azt 
többen elárulták, hogy a  CoViD 
szó sokaknál szerepelt. A Tavaszi 
szél vizet áraszt című népdallal és 
egy mondókával, valamint dobok-
kal, kereplőkkel, egy kis körtánccal 
igyekeztünk besegíteni a  tél- és 
gondűző népi varázslatnak.

kiszebábjaink az iskola Facebook 
oldalán megtekinthetőek. Ezúton is 
köszönjük a szülők ötletességét, se-
gítőkészségét!

ALApítVányi est heLyett
Több mint 10 éve hagyomány isko-
lánkban az Alapítványi Est, melyen 
minden osztály egy-egy produkcióval 
lép fel. A hagyományos keretek között 
ez nem kerülhetett megrendezésre, 
de egy kis vidám videóval kedvesked-
tünk a szülőknek és mindenkinek, 
melyben minden osztály megmu-
tatja magát. Az ötletet az interneten 
terjedő jerusalema Dance Challenge 
mozgalom adta, melynek keretében 
iskolák, munkahelyek készítik el saját 
videójukat erre a zenére.

Az Alapítvány a Zákányszéki Álta-
lános Iskola Diákjaiért nevében tiszte-
lettel és szeretettel köszönjük megtisz-
telő figyelmüket, továbbá kollégáim és 
gyermekeink lelkes munkáját.

Ezúttal sajnos csak virtuális 
módon rendezhettük meg hagyo-
mányos estünket.

így az  eddig belépőként Önök 
által nemes segítségként felaján-
lott összegek is elmaradnak, melyek 
eddig alapítványunk fő bevételi for-
rását képezték.

Az előző évben például 694.500 Ft 
felajánlást kaptunk nagy segítségként.

Aki azonban úgy gondolja, hogy 
segítene, ezt megteheti a helyi Ta-
karékbanknál vezetett 56900037-
10301917 számlaszámunkra utalt 
bármely összeggel.


