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Kultúra az online térben
A zákányszéki Művelődési Ház és könyvtár dolgozói a járvány 
második hullámában is igyekeztek megtalálni a lehetőséget 
a kulturális és közösségi élet terén. Az adventi ablakdíszítés, 
karácsonyi rajzpályázat, online műsorok az adventi vasárna-
pokon – csak néhány a karácsonyi időszak kínálatából. Célunk 
volt a fizikai aktivitásra ösztönzés, mely az adventi várako-
zás időszakában meg is valósult. köszönjük azt a sok pozitív 
visszajelzést, mely ezeket a kezdeményezéseket végigkísérte, 
nagy örömet okozva nekünk szervezőknek és mindazoknak, 
akik a közösségi oldalon kedvelték a bejegyzéseket.

Az új esztendő nem hozott változást, 
a kulturális intézmények továbbra is 
zárva maradnak a látogatók előtt. 

Online irodalmi est a Magyar 
kultúra napján

A művelődési házban a Magyar kul-
túra Napjára immár kilencedik al-
kalommal szerveztünk programot. 
kiszely Zoltán, szegedi előadómű-
vész versestjében Petőfi sándor, 
Arany jános, szép Ernő, garai gá-

bor, Németh László és Lackfi jános 
versei hangoztak el, melyet az elő-
adó személyes történetei még ün-
nepibbé tettek.

kiszebábokkal vidáman
A farsang a  jókedv, a  mulatozás 
és a vidámság időszaka. Farsangi 
dekoráció készítésére ösztönöz-
tük a település lakóit, hogy ötle-
tes figurákkal és kiszebábukkal jó 
kedvre derítsenek mindannyiunkat  

a szürke hétköznapokban. A kezde-
ményezés sikerét a lakóházak előtt 
díszelgő mókás emberkék látványa 
jelzi, bízunk benne, sikerült hagyo-
mányt teremtenünk.

Házasság hete 
A házasság hetében (2021. február 
7–14-ig) fotópályázatot hirdetett 
a művelődési ház. Zákányszéki pá-
roktól kértünk közös fényképet, 
mellyel az egymás iránti elkötele-
ződés fontosságára hívják fel a fi-
gyelmet. A képeket a közösségi ol-
dalunkon lehet megtekinteni.

nemzeti ünnep  
a kegyeleti Parkban

A járványhelyzet további alakulá-
sát nem tudhatjuk biztosan, a már-
cius 15-i ünnepség megrendezését 
azonban már a  kegyeleti Parkba 
tervezzük. Amennyiben a  szabá-

lyozások nem enyhülnek, úgy itt is 
az online formát fogjuk választani.

Addig is kísérjék figyelemmel be-
jegyzéseinket a közösségi oldalunkon! 
Mi már nagyon készülünk a szemé-
lyes találkozásra, melyre reményeink 
szerint nem kell sokat várni.

• zOMbOri istváNNé
intézményvezető

Polgármesteri évindító
Az év első hónapjának egyik fontos feladata az éves költségvetés 
elkészítése, melyben biztosítani kell az önkormányzat és az intéz-
mények működéséhez szükséges anyagi fedezetet.  A többszöri szá-
mítás és egyeztetés után a közvetlen működtetés biztosítottnak 
látszik. A pályázati forrásokon kívül nem marad keret fejlesztésekre. 
Ennek elsődleges oka a járvány miatti elvonások megjelenése, a gaz-
daság kedvezőtlen állapota. Ennek ellenére minimális tartalékot 
mégis képeznünk kell, hiszen nem várt kiadások is keletkezhetnek.

zákányszékre hozzák  
a Tisza vizét

A település Lódri-tó felőli oldalán 
nagy munkálatok nyomai láthatók. 
A Homokhátság vízpótlásával kap-
csolatos beruházás első szakaszának 
megvalósítása kezdődött. A tiszából 
felhozott víz kerül csővezetéken el-
vezetésre. kiépül a gerincvezeték, 
mely érinti a már meglévő csapadék-
víz csatornákat, és a csatlakozást biz-
tosító műtárgyak (zsilipek, elzárók, 
átereszek) kiépítése után a csator-
nák feltöltését követően irányított 
formában megkezdődhet a  térség 
vízpótlása, öntözése, hiszen a szél-
sőséges időjárás bizonyítja, hogy 
térségünkben a mezőgazdasági te-

vékenység, egyáltalán a megélhetés 
lehetetlen öntözés, vízpótlás nélkül. 
A beruházás sok türelmet igényel 
az érintett térség lakóitól, az érintett 
ingatlanok tulajdonosaitól, hiszen 
a munkagépek mind a vetemények-
ben, mind a közlekedő utakban je-
lentős károkat okoznak. Ezen károk 
megtérítése és az utak helyreállítása 
minden esetben a kivitelező feladata. 
Problémás esetekben keressék az ön-
kormányzat munkatársait, elsősor-
ban a mezőőröket. 

Megkezdődött  
a védőoltások beadása

A járványhelyzettel kapcsolatban 
a maximális fegyelmezettséget ké-

rem mindenkitől. állami irányítás-
sal megkezdődtek a védőoltások, 
bízom benne, hogy mindenki, aki 
igényli, megkapja a szükséges el-
látást. A háziorvosaink kitartóan 
helyt állnak és a  szociális ellátó-
rendszer dolgozói szükség szerint 
eljutnak valamennyi háztartásba. 
intézményeink a törvényi előírá-
soknak megfelelően működnek.

Megújul a hivatal és csarnok 
épül a vállalkozásoknak

A korlátozások és kedvezőtlen költ-
ségvetési lehetőségek ellenére még-
iscsak előre kell tekintenünk. A te-
lepülés fejlesztése, a komfortérzés 
javítása, a stabilitás megteremtése, 
fenntartása meghatározó a testüle-
ti munkában.

Pillanatnyilag két nyertes pályá-
zat megvalósítását kezdjük. Fel-
újításra kerül a polgármesteri hi-
vatal épülete, melynek elsősorban 
az elektromos hálózata a nagyon 
elavult, de a fűtésrendszerének ha-
tékonysága is nagyon kedvezőtlen.  
Bízom benne, hogy az  év végére 
megújulhat az  épület belülről is, 

szolgálva a település lakosságát és 
megfelelő körülményeket biztosít-
va a benne dolgozóknak is.

ipari parkos fejlesztést hajtunk 
végre a  volt tsz udvar területén. 
Hőszigetelt csarnok építését, hoz-
zákapcsolva irodákat és szociális he-
lyiséget jelent az építés.  A megvaló-
sítás után vállalkozások bérelhetik 
az  épületet átmeneti, időszakos 
jelleggel. Az  önkormányzat ilyen 
módon tudja segíteni a vállalkozá-
sok elindulását, betelepülését.

Pályázati előkészítés szakaszában 
van a Zákányszék-Bordány közötti 
kerékpárút építése. tervezés, enge-
délyezés folyamata, majd pályázatí-
rás és pályázat benyújtás. készülnek 
a  „Bentlakásos szociális Otthon” 
bővítésének tanulmánytervei, mely-
nek megvalósításával, mind telepü-
lési, mind járási szinten javulnának 
az idősellátás körülményei.

Ezek a legfrissebb év eleji infor-
mációk, melyeket meg kívántam 
Önökkel osztani, mindenkinek ki-
tartást és jó egészséget kívánok.

• MATuszkA ANtAL
polgármester
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táJéKoztató Polgármesteri dÖntéseKrŐl
A kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(Xi. 3.) korm. rendeletében Magyarország egész területére 
ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXViii. törvény alapján veszélyhelyzetben a tele-
pülési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatás-
körét – néhány kivétellel - a polgármester gyakorolja. A 2020. 
december 1-től meghozott legfőbb polgármesteri döntések 
az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

2020. dECEMbEr 3-án  
HOzOTT POlgárMEsTEri 

dönTésEk
A Homokháti kistérség Belső El-
lenőrzési társulása által az önkor-
mányzatra és intézményeire vonat-
kozó 2021. évi belső ellenőrzési 
terv jóváhagyásra került.

Zákányszék község település-
rendezési eszközeinek – a kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánított hely-
színekre vonatkozó –  módosítási 
tervéhez kapcsolódó partnersé-
gi egyeztetése lezárásra került.

Zákányszék község Önkormány-
zata képviselő-testületének szer-
vezeti és Működési szabályzatának 
melléklete tartalmazza az  önkor-
mányzat szakágazati besorolását, 
valamint a kötelező és önként vállalt 
feladatainak kormányzati funkció 
szerinti részletezését. A Magyar Falu 
programban „Szolgálati lakás kialakí-
tása Zákányszéken” címmel elnyert 
támogatás könyvelését a támogató 
okirat szerint a „062020 Település-
fejlesztési projektek és támogatá-
suk” megnevezésű kormányzati 
funkcióra szükséges elvégezni. 
A kormányzati funkció eddig nem 
szerepelt a felsorolásban, ezért fel-
vételre került a rendeletbe.

2020. dECEMbEr 16-án 
HOzOTT POlgárMEsTEri 

dönTés
Zákányszék község Önkormány-
zata a zákányszéki köztemető 
üzemeltetésére 2021. január 1-től 
2030. december 31-ig tartó időtar-
tamra kegyeleti közszolgáltatási 
szerződést kötött a Csongrád Me-
gyei kegyeleti kft.-vel.

2020. dECEMbEr 22-én  
HOzOTT POlgárMEsTEri 

dönTésEk
A polgármester díjmegállapító ha-
táskörében 2020. november 25-én 
döntést hozott az önkormányzat 
intézményeiben az  egyes szol-
gáltatásokért fizetendő díjak 
(pl. terembérleti díjak, edény és 

eszközkölcsönzési díjak, a teleház 
szolgáltatási díjainak, stb.) emelé-
séről. A koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásá-
nak enyhítése érdekében szüksé-
ges gazdasági intézkedésről szóló 
603/2020. (Xii. 18.) korm. rendelet 
1. § (1) a) pontja értelmében a helyi 
önkormányzat által nyújtott szol-
gáltatásért, végzett tevékenységéért 
megállapított díj, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodás kereté-
ben felmerülő díj, illetve egyéb díj-
fizetési kötelezettség mértéke nem 
lehet magasabb, mint az ugyanazon 
díjnak az e rendelet hatálybalépését 
megelőző napon hatályos és alkal-
mazandó mértéke, erre tekintettel 
a polgármester az említett ha-
tározatokat visszavonta.

A képviselő-testület szervezeti és 
Működési szabályzatában foglaltak, 
valamint a külön jogszabályokban 
előírtak alapján összeállított 2021. 
évi képviselő-testületi munka-
tervet a polgármester jóváhagyta.

A 314/212. (Xi. 8.) korm. rende-
let alapján évente egy alkalommal 
szükséges a Települési Arculati 
kézikönyvvel és a Településké-
pi rendelettel kapcsolatosan be-
érkezett vélemények kiértékelése. 
Megállapításra került, hogy a te-
lepülési Arculati kézikönyvvel és 
„a településkép védelméről” szóló 
16/2018. (Xii.28.) önkormányzati 
rendelet módosításához kapcsolódó 
nyilvános értékelő felületen keresz-
tül nem érkezett be vélemény.

Az időközi önkormányzati költ-
ségvetési változások átvezetése 
végett az önkormányzat és szervei 
2020. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról, a költségvetési gaz-
dálkodás 2020. évi vitelének szabálya-
iról szóló 2/2020.(ii.14.) önkormány-
zati rendelet módosításra került.

2020. dECEMbEr 30-án  
HOzOTT POlgárMEsTEri 

dönTésEk
Zákányszék község Önkormány-
zata a Zákányszék, kossuth u. 62. 

szám alatti önkormányzati bér-
lakást 2021. január 4. napjától 
- 2026. január 3. napjáig bérbe 
adta Hambalkóné Papp Renáta zá-
kányszéki lakos részére.

A 603/2020. (Xii. 18.) korm. ren-
delet alapján a díjfizetési kötelezett-
ség mértéke nem lehet magasabb, 
mint az ugyanazon díjnak az e rende-
let hatálybalépését megelőző napon 
hatályos és alkalmazandó mértéke. 
Ezen rendelkezés miatt a 11/2020. 
(Xi.23) önkormányzati rendeletben 
2021. január elsejétől meghatározott 
magasabb lakásbérleti díjak nem 
léphettek hatályba, a rendelet 
visszavonásra került.

Az egyes adótörvények módo-
sításáról szóló 2020. évi CXviii. 
törvény módosította a helyi adók-
ról szóló 1990. évi C. törvény helyi 
iparűzési adóra vonatkozó rendelke-
zéseit. A módosítás következtében 
2021. január 1-jétől megszűnik 
az ideiglenes jelleggel végzett 
iparűzési tevékenység adózta-
tása, ezért a helyi iparűzési adóról 
szóló 24/2011. (Xii.30.) Ör. rende-
let módosításra került.

2021. jAnuár 5-én HOzOTT 
POlgárMEsTEri dönTés

Az önkormányzat 2021. évre 
a RENsZ Magyarország kft.-nek 
átadta a zákányszéki kis Újság 
kiadói jogait, valamint megbíz-
ta a kapcsolódó feladatok ellá-
tásával.

2021. jAnuár 11-én HOzOTT 
POlgárMEsTEri dönTés

Zákányszék településrendezési esz-
közeinek a 75/2020. (viii.18.) kt. 
képviselő-testületi határozattal 
kiemelt fejlesztési területté nyilvá-
nított helyszínekre vonatkozó mó-
dosítási terve elfogadásra került.

2021. jAnuár 15-én HOzOTT 
POlgárMEsTEri dönTés

Zákányszék község Önkormány-
zata a 2021. évi járási startmunka 
programok közül a Mezőgazdasági 
programban vesz részt, amelyben 8 
fő foglalkoztatását tervezi.

településünkön két vállalkozás, 
illetve az önkormányzat olyan be-
ruházásokat kíván megvalósítani, 
amelyek munkahelyeket hoznának 
létre. A gazdaságfejlesztés megvaló-
sulása végett a településrendezési 
eszközökben változtatásokat kel-
lett végrehajtani. A tervezett módo-
sítások alapján a 167/4 és a 167/17 

hrsz-okat érintően a zöldsáv beülte-
tési kötelezettség területe csökken-
tésre került, illetve a 080/106 hrsz-ú 
telek a  „gip iparterületbe” került 
besorolásra. A  képviselő-testület 
2020. augusztus 18-án hozott hatá-
rozata alapján a településrendezési 
eljárás megindításra került, azóta 
a  jogszabályokban előírt tervezé-
si és egyeztetési folyamat lezárult, 
a településrendezési terv módosítá-
sa megtörtént. A változás érintette 
a helyi építési szabályzatot, ezért 
1/2021.(i.11.) önkormányzati ren-
delet is módosításra került.

2021. jAnuár 20-án HOzOTT 
POlgárMEsTEri dönTésEk

A „Zákányszék-Bordány kerék-
párút zákányszéki szakaszának 
(3477 méter) engedélyezési tervdo-
kumentációjának felülvizsgálatára, 
a  közműegyeztetések lebonyolítá-
sára és az  engedély beszerzésében 
való közreműködésére” beérkezett 
árajánlatok alapján megállapításra 
került, hogy a nyertes ajánlattevő 
a legkedvezőbb árat adó Útterv 83 
Mérnöki iroda kft. (6726 szeged, 
vöcsök utca 11.).

A szegedi Rendőrkapitányság ve-
zetője Dr. Harkai istván r. ezredes 
úr – mint a kinevezési jogkör gyakor-
lójának – tájékoztatása alapján Zá-
kányszék község Önkormányzata 
támogatta dobó Attila r. száza-
dos úrnak a Mórahalmi rend-
őrőrs parancsnokává történő 
kinevezését.

2021. jAnuár 29-én HOzOTT 
POlgárMEsTEri dönTés

A 4/2013. (i. 11.) korm. rendelet 
és a  678/2020. (Xii. 28.) korm. 
rendelet az Önkormányzat és költ-
ségvetési szerveire vonatkozóan 
előírta a 2019. évi költségvetési 
maradvány korrekcióját, amely 
végrehajtásra került.

2021. fEbruár 2-án HOzOTT 
POlgárMEsTEri dönTés

A helyi piac heti nyitvatartási 
ideje egy nappal bővült, így a pia-
con kedden, pénteken és szombati 
napokon, 6-12 óráig lehet árusítani.
A kihirdetett önkormányzati ren-
deletek megtekinthetőek a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján, va-
lamint az önkormányzat honlapján 
és a nemzeti jogszabálytárban.

• gárgyán istváN
jegyző
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a nemzeti agrárgazdasági Kamara hírei

A kormány a  veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 478/2020. 
tagjaink és munkavállalóink egész-
ségének védelmében a  Nemzeti 
Agrárgazdasági kamara ügyfél-
szolgálati pontjain az  elkövetke-
zendő időszakban kizárólag elő-
re egyeztetett időpont szerint, 
maszkban lehetséges a szemé-
lyes ügyfélfogadás. 

ŐsTErMElŐk, ŐsTErME-
lŐk CsAládi gAzdAságA, 
CsAládi MEzŐgAzdAsági 

TársAság:
A családi gazdaságokról szóló 2020. 
évi CXXiii. törvény, valamint a csa-
ládi gazdaságokról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 665/2020. 
(Xii. 28.) korm. rendelet révén 
2021 januárjától az  őstermelő, 
az őstermelők családi gazdasága 

(ŐCsg) és a családi mezőgazda-
sági társaság (CsMT) szervezeti 
formák jelentek meg. A NAk külön 
internetes aloldalon is összefoglal-
ja az új jogszabállyal kapcsolatos 
tudnivalókat. A www.nak.hu/csg 
oldalon elérhető egy „tájékoztató 
kiadvány a családi gazdaságokról 
szóló törvényről” című dokumen-
tum, valamint megismerhetők 
a működési formák, beszerezhetők 
az  ügyintézéshez szükséges irat-
minták és információk.

A törvény által bevezetett egyik 
jelentős változás, hogy 2021. ja-
nuár 1-jével megszűnt a fizikai 
őstermelői igazolvány, továbbá 
megszűnt az értékesítési betét-
lap érvényesítési funkciója is. 
Az őstermelőnek a jövőben is kell 
vezetnie valamilyen alapnyilvántar-
tást, megmaradt erre a célra az ér-

tékesítési betétlap is. Amennyiben 
az őstermelő jogosult betétlapon 
bevételeinek nyilvántartására, úgy 
azt a NAk honlapjáról letöltheti.

TáMOgATásOk:
•   A juhtenyésztők szankciómente-

sen 2021. február 1. és március 
20. között nyújthatják be az anya-
juhtartás támogatás igénylést. 

•   A méhállomány egészségügyi 
kondíciójának megőrzéséhez 
2021. évben igénybe vehető át-
meneti támogatás szintén be-
nyújtható 2021. február 1. és 
2021. március 1. között.

niTráT AdATszOlgálTATás:
A nitrátérzékeny területen va-
lamennyi mezőgazdasági tevé-
kenységet folytató, továbbá a nit-
rátérzékeny területen kívül a külön 
jogszabály szerinti magánszemélyek 
háztartási igényeit meghaladó mér-

tékben állattartást végző természe-
tes és jogi személy, illetve jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet 
adatszolgáltatási kötelezettsé-
gének március 31-ig tehet eleget. 

MunkArEnd  
A fAlugAzdász irOdábAn:

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában: 
hétfő - csütörtök: 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00
falugazdászok: braunné szollár 
kitti 70/79-57-197 és négyökrű-
né juhász Mária 70/90-36-389

• forrás: nAk.hu, 
mvh.allamkincstar.gov.hu

njt.hu

JelzŐrendszeres házi segítségnyúJtás
A Homokháti szociális központ Zá-
kányszéki tagintézményében – más 
szociális alapellátások mellett – jel-
zőrendszeres házi segítségnyúj-
tás is működik.

szeretném Önöket röviden tá-
jékoztatni az ellátásról: a saját ott-
honában élő, egészségi állapota és 

szociális helyzete miatt rászoruló, 
segélyhívó készülék megfelelő hasz-
nálatára képes időskorú (65 év fe-
letti) vagy fogyatékos személyek, 
illetve pszichiátriai betegek részé-
re az önálló életvitel fenntartása 
mellett felmerülő krízishelyzetek 
elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Az ellátás igénybe vehető egye-
dül élő és kétszemélyes háztartás-
ban élők esetében is, ahol mindkét 
fél részéről fennáll a rászorultsági 
kritérium.

Zákányszék közigazgatási terü-
letén jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás keretében az  alábbi 
feladatokat végzi az intézmény:

•  Az ellátottnál jelzőkészülék elhe-
lyezését, használatának bemuta-
tását és elmagyarázását,

•  Segélyhívás esetén az ügyeletes 
gondozónak a helyszínen történő 
haladéktalan megjelenését,

•  A segélyhívás okául szolgáló problé-
ma megoldása érdekében szükséges 
azonnali intézkedések megtételét,

•  Szükség esetén további egészség-
ügyi vagy szociális ellátás kezde-
ményezését.
Az ellátás térítésköteles, díja 

50 Ft/ellátási nap/készülék. 
Az ellátás igénybevételéhez ké-

relem adatlap kitöltése szükséges, 
mely elérhető intézményünk hon-

lapján (www.hoszkp.hu) vagy sze-
mélyesen a Zákányszék, Lengyel tér 
1. sz. alatt.

Amennyiben az ellátással kap-
csolatban bármilyen kérdésük 
felmerül, keressék a fenti címen 
sutka Zsófia tagintézmény-ve-
zetőt munkanapokon 8 és 16 óra 
között vagy telefonon a 62/624-
582-es telefonszámon. Előzetes 
telefonos egyeztetés megkönnyíti 
a találkozást.

Forduljanak hozzánk bizalommal!

• CsóTiné ÖRDÖg EDit
Intézményvezető

Homokháti Szociális Központ

orvosi ellátás rendJe  
záKányszéKen  
2020–2021 télutó
sürgősségi orvosi ügyelet: mun-
kanapokon 16 h-tól másnap 8 
h-ig, szabad-, munkaszüneti-, 
vasár- és ünnepnapokon (2021. 
március 15.) 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 vérvétel a Zákányszék 
ii.sz. Rendelőben keddenként reg-
gel 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
febr. 1–febr. 5 febr. 8–febr. 12

febr. 15–febr. 19 febr. 22–febr. 26

márc. 1.–márc. 5 márc. 8–márc. 12

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
febr. 8–febr. 12 febr. 1–febr. 5 

febr. 22–febr. 26 febr. 15–febr. 19
márc. 8–márc. 12 márc. 1.–márc. 5
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MOLETT 
DIVATÁRU
Női felsők, nadrágok, 

ruhák
L–6XL méretben

KEDVEZŐ ÁRON
ZÁKÁNYSZÉK
Kovács Miklósné 

06/30/4565 836

TErMEljEn  
fűszErPAPrikáT!

tisztelt termelők! vasas Róbert 
és fia (vasas Paprika kft., Zsom-
bó) a térségben közel 30 éve vá-
sárol fel fűszerpaprikát. Február 
18-án megkezdjük a 2021-es évre 
szóló szerződések kötését. 

Amit kínálunk:
•  azonnali fizetés
•  emelkedő felvásárlási árak
•  fémzárolt vetőmagok
•  baktérium rezisztens fajták 
•  ingyenes tanácsadás
•  gyors ütemezés a felvásárlásra

• a paprikát nem kell csumázni
•  kisebb területre  

is leszerződünk 
• a felvásárlás végén megvesszük 
a kormos paprikát is

bővebb információ  
06-30/262-0979 vagy  

06-30/446-8025 telefon-
számon

Tisztelettel:  
Vasas róbert és  
ifj. Vasas róbert

„nincs időm olvasni” kihívás

Februárban terítéKen 
a Piros borítós KÖnyveK

idén februárban a községi könyvtár is csatlakozott szaba-
dos ágnes „nincs időm olvasni” kihívásához. (szabados ágnes 
magyar riporter, újságíró, az rTl klub hétvégi híradójának 
műsorvezetője – a szerk.). 12 hónap alatt 12 könyvet kell el-
olvasni, havonta egyet. A témát mindig ági határozza meg, 
ebben a hónapban a piros borítós kötetek kerültek terítékre.

Bárki csatlakozhat, akár otthon 
megtalálható irodalommal is. in-
tézményünkben több mint húsz 
piros könyvet találhatnak meg olva-
sóink. tekintettel arra, hogy a jár-
ványügyi intézkedések miatt nem 
látogatható a könyvtár, a közössé-
gi oldalunkon lehet megtekinteni 
a választékot, a kért dokumentum 
pedig a  könyvponton átvehető.  
A  közhiedelemmel ellentétben 
a  könyvtárosoknak sincs mindig 

idejük olvasni, így olvasóinkkal 
magam is részt veszek benne.  

A könyvpont hétfőtől péntekig 
9:00–15:30 között érhető el. A kivá-
lasztott olvasnivaló megrendelhető 
az alábbi elérhetőségeken:
telefon: 62/290-403
E-mail: konyvtar@zakanyszek.hu
Messenger: községi könyvtár Zá-
kányszék

• TóTH gáBOR
könyvtáros

a himnuszt illusztráltáK az isKolásoK

A könyvtárak online jelenléte meg-
erősödött az  utóbbi időszakban, 
az olvasókkal való kapcsolattartás, 
könyvajánlók és programok tekin-
tetében is. A  település új könyv-
tárosa és a Zákányszéki általános 
iskola és Alapfokú Művészeti iskola 
első közös programja is így valósult 
meg. A Magyar kultúra Napja alkal-
mából, egy-egy osztály a Himnusz 

versszakait dolgozta fel. Csodás 
alkotások születtek, melyből onli-
ne kiadvány készült. Nagy köszö-
nettel tartozom az oktatóknak és 
diákoknak a megvalósításban való 
részvételért. Biztosra veszem, hogy 
intézményeink a jövőben is jól fog-
nak tudni együttműködni.

• 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

 Tenkes kapitánya, Nikola Tesla, Osztrigás Mici,  
Valahol Európában, Zorán és még sokan mások! 

Minden megvásárolt jegy mellé fürdőbelépőt adunk ajándékba! 

Részletek és jegyvásárlás: www.lovasszinhaz.morahalom.hu
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zabosFai JátéKoK
A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde támogatást nyert az Em-
beri Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából a Nemzeti tehetség 
Program (NtP) „A hazai és határon 
túli óvodai tehetség-kibontakozta-

tó programok támogatása” című, 
NtP-OtkP-20-0054 pályázati ka-
tegória kódú projekt megvalósítá-
sára. A program 2021. január 04-én 
kezdődött és terveink szerint 2021. 
június 30-ig fog tartani. 

2020 november végén örömmel 
értesültünk, hogy pályázatunkkal 
900.000 Ft-ot nyertünk tevékeny-
ségeink megvalósításához. kétféle 
foglakozáson: személyiség- és önis-
meret fejlesztő (intraperszonális), 
valamint az „Így tedd rá!” népi játék 
és néptánc foglalkozáson (testi-ki-
nesztetikus és zenei) lesz lehető-

ségünk a gyermekek fejlesztésére. 
A foglakozások vezetői: Fekete Csa-
báné, Nagyné Deme ágnes, tanács-
né kiss-Patik tünde, és Dani-Ber-
nátsky kamilla óvodapedagógusok.

Az „Így tedd rá!” népi játék és 

néptánc foglalkozásokat tanácsné 
kiss-Patik tünde és Dani- Bernátsky 
kamilla, a személyiség- és önisme-
ret fejlesztő foglalkozásokat Fekete 
Csabáné, Nagyné Deme ágnes óvo-
dapedagógusok vezetik. A foglalko-
zásokon nagycsoportos korú tehet-
ségígéretes gyermekek vesznek részt.

„Így tedd rá!”
Az „Így tedd rá!” zenei program egy 
tudatos, tervezett fejlesztési folya-
mat, mely rengeteg játékos, sok 
mozgással kísért zenei élményt kí-
nál gyermekeink számára. Az „Így 

tedd rá!” program eszközeivel, fel-
adataival fejlesztjük a gyermekek 
mozgáskészségét, megalapozzuk 
a későbbi tánctanuláshoz szüksé-
ges technikákat, valamint a mozgás 
által megteremtjük a kreativitás és 
az önkifejezés örömélményét.

Céljaink: a  népzene, néptánc, 
a népi játékok, mondókák megis-
mertetése, megszerettetése, a zene 
befogadására való képesség megala-
pozása, a zenei anyanyelv ápolása.

Feladatunk: személyiségfejlesztés 
a zene eszközeivel, zenei képességek, 
készségek fejlesztése és ez utóbbiak 
összekapcsolása más fejlesztési terü-
letekkel a szociális, érzelmi, kognitív 
képességek fejlesztése, játék, egyéni 
és közösségi élmény nyújtása.

Plusz 1 játékgyűjtemény
A szociális kompetenciák fejleszté-
sét a Plusz 1 játékgyűjtemény fel-
használása biztosítja. A  módszer-
tani segédlet szervezetünk egyik 
tagjának saját gyűjtése. Ezt a játék-
gyűjteményt intézményünkben már 
negyedik éve alkalmazzuk a maga-
tartási zavarok tüneteinek kezelése, 
az egyéni képességek és készségek 

differenciált kibontakoztatása, a kor-
rekciós és hátránykompenzációs 
tevékenység, a teljes személyiség-
fejlesztés céljából. A kolléga játék-
gyűjteményével a pályázó szervezet 
tagjaként, a tehetséges gyermekek 
esetleges gyenge oldalainak fejlesz-
tését hatékonyan tudja szolgálni. 
A gyakorlás során szociális ismere-
tek, képességek és készségek fejlőd-
nek, miközben a játékokat a gyerme-
kek igazi élményként élhetik meg.

A Plusz 1 játékok célja, hogy 
általuk fejlesszük a  szociális is-
mereteket, képességeket és kész-
ségeket. A játékokon és gyakorla-
tokon keresztül teremtsünk olyan 
helyzeteket, amelyeken keresztül 
a személyiségtényezők (önismeret, 
szociális kompetenciák stb.) fejlesz-
tését a leghatékonyabb módon elő 
tudjuk segíteni.

A Plusz 1 játékokat megfelelő 
módszerek megválasztásával él-
mény- és felfedezés központúvá 
tesszük, amelyek megfelelő feltöltő-
dést és pihenést biztosítanak majd 
a gyermekek számára.

• fEkETE CsABáNé
projektfelelős

tisztelt labdarúgást KedvelŐK!
néhány mondatban szeretnék beszámolni a községben már 
több évtizede működő labdarúgó szakosztályról. A fenőtt 
csapat már jó ideje megyei iii. osztályban szerepelt, majd 
a 2019/2020-as bajnoki idényben az előkelő második helyen 
végzett és így lehetőség adódott egy osztállyal feljebb, a me-
gyei ii. osztályba lépni. 

Mindet különös problémát a játéko-
sok szempontjából nem jelentett, 
hiszen mindenki meg szerette volna 
mutatni, hogy egy felsőbb szinten is 
helyt tud állni. A 2020/2021-es őszi 
bajnoki idényt is érintette a járvány-
helyzet, de az  edzéseket, bajnoki 
mérkőzéseket a szabályok betartá-
sával mindig sikerült megrendezni 
(néhány esetben közönség nélkül). 
A keret jelenleg 23 fős, 80 százalé-

kuk helyi fiatal. A mérkőzésekre tör-
ténő utazás kissé nehézkes, melyet 
saját személygépkocsikkal tudunk 
megoldani olyan helyekre, mint pél-
dául Hódmezővásárhely, Mindszent, 
Mártély és Csengele. A megoldást 
egy kisbusz beszerzése jelenthetné, 
amit pályázat útján szeretnénk meg-
valósítani. A tavaszi szezon előrelát-
hatólag feburár végén kezdődik, a cél 
a minél jobb helyezés elérése.

Az utánpótlásról néhány gondolat
Ez a terület fájdalmasan érint ben-
nünket. Fő bázisunk az általános 
iskola, ahol a  létszám alacsony, 
mindamellett kevesen szeretnek 
az „izzadságszagú” mozgáslehető-
séggel, a labdarúgással élni. A ne-
hézségek ellenére az alaplétszámot 
figyelembe véve el tudtunk indítani 
minden évben 7, 9, 11, 13 éves kor-
osztályokat az úgynevezett Bozsik 
programban. A gyerekek versenyez-
tetését Honti tamás edző irányít-
ja. Ezekben a korosztályokban a cél 
minél több gyekekkel megszerettet-
ni a labdarúgást.

Az alapfeltételeket, a  pálya és 
az öltöző használatát a helyi önkor-

mányzat biztosítja. A fiatalabb kor-
osztály versenyeztetése tAO forrá-
sokból tud működni. Összességében 
járvány ide – járvány oda, a lehetősé-
gek adottak és ezeket minél jobban 
és ésszerűen szeretnénk kihasználni.

köszönet a támogatóknak 
végezetül szeretném megköszönni 
a  helyi önkormányzat, a  Zabos-
fa kft., a korona Patika, a Mester 
Cure kft., valamint stone Net kft. 
(kővári Róbert) önzetlen segítségét 
és természetesen azoknak is, akik 
a  csapat körül tevékenykednek. 
Az egyesület nevében minden szur-
kolónak, szimpatizánsnak Boldog 
új évet és jó Egészséget kívánok!

• bOrbás istváN
Zákányszéki Községi Sportkör  

elnöke
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nyugdíJba vonulása  
alKalmából búcsúzunK  
sas gyÖrgynétŐl

kEdVEs  
sAs györgyné, iCu!

Hozzád szól most levelünk, aki éve-
ken át voltál kedves kollégánk, ve-
zetőnk, évtizedeken át községünk 
minden lakójának kedves ismerőse, 
programjainak szervezője. 

életre varázsoltál sok-sok cso-
portot, féltő gonddal kísérted mű-
ködésüket. sok szép élményt kö-
szönhet neked ez a közösség. 

Népzene, néptánc, társastánc. 
Hazai és nemzetközi fellépések 
maradandó emlékét őrzik az  ál-
talad működtetett együttesek 
tagjai. többüknek már gyermeke, 
unokája folytatja a szülők, nagy-
szülők által elkezdett és képviselt 
hagyományt.

itt, iskolánkban is érezhettük 
a  kultúra iránti elkötelezettség, 
a gyermekek szeretete, a társak és 

a beosztottak megbecsülésének jó-
tékony hatásait. 

segítőkészséged, bizalmad gyak-
ran segített át bennünket a problé-
mákon. itt is fontosnak tartottad, 
segítetted a  művészetoktatást. 
Ezzel is sok élményben részesítve, 
sokoldalúbb, teljesebb értékű em-
berré téve a gyermekeket. 

Munkád során sok figyelmet for-
dítottál a tehetséges és a hátrányos 
helyzetű gyermekekre is. Az iskola-
épület korszerűsítésében, rendbe-
tételében is sok és áldozatos mun-
kát vállaltál. A biokert létrehozását 
is koordináltad, segítetted. 

A sok-sok közös élményre em-
lékezve boldog nyugdíjas éveket 
kíván iskolád nevelőtestülete.

Mindig visszavárunk!

Az iskola dolgozói nevében:  
• dAkA iMRE

köszönET...
gyorsan eltelt a  Zákányszéken 
töltött 40 év, immár én is a nyug-
díjasok táborát gyarapítom. Ez al-
kalomból szeretném megköszönni 
munkatársaimnak, a gyerekeknek 
és szülőknek a hosszú évek alatt 
nyújtott konstruktív, együttmű-
ködő, segítőkész munkáját. kö-
szönöm továbbá a  társintézmé-
nyeknek, a  helyi vállalkozóknak, 
az önkormányzatnak, a lakosság-
nak és a tankerületi központ mun-
katársainak is az együttműködést.

Minden munka, legyen az 
köz-foglalkoztatotti, alkalmazotti, 
vezetői - csak csapatmunkával lehet 
eredményes. Egyedül nem megy! 
köszönöm mindenkinek!

Az iskola élére 2021. január 23-
ától új intézményvezető került sápi 
Zoltánné, Erika személyében. kí-
vánom, hogy legalább annyi segítő 
kéz kísérje munkáját, mint amiben 
nekem volt részem.

sAs gyÖRgyNé

az isKola úJ vezetŐJe sáPi zoltánné
TiszTElT EgykOri  

igAzgATónŐ, kEdVEs iCukA!
Megköszönni szeretném a Zákányszé-
ki Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Munkatársai, Tanulói 
és a Szüleik nevében az intézmény-
vezetői munkádat, amelyet tanári 
pályád során a gyermekek fejlődése, 
nevelése érdekében végeztél. Mindig 
megértő, nevelő, oktató jó pedagógusa 
voltál a gyermekeknek. Jó együttmű-
ködés volt az Intézmény és az Önkor-
mányzat között, ami roppant fontos 
az ilyen kis közösségek életében. Én 
magam 2015-ben dolgozhattam Ve-
led először, amikor utazó gyógypeda-
gógusként jöttem az Iskolába a tanu-
lókhoz. Mindig az együttműködés és 
az együtt gondolkodás volt jellemző 
a munkakapcsolatunkra. Biztos va-
gyok benne, hogy sok-sok terved van 
a felszabaduló plusz időkre vonatko-
zóan, ami a nyugdíjazásod kapcsán, 
most szabaddá válik.

Azt gondolom, hogy hiányozni 
fogsz Pedagógus Kollégáidnak, a Gye-

rekeknek, a Szülőknek a jövőben. Ér-
tékrended és következetességed mér-
cét állít mindannyiunk elé. Kívánunk 
Neked nagyon jó egészséget, sok-sok 
szép élményt a Családoddal, de termé-
szetesen még szeretnénk, hogy az ün-
nepeink részese legyél a jövőben is. 

Ne aggódj! Minden rendben lesz…
Szeretettel és tisztelettel üdvözöllek:

ERikA
* * *

TiszTElT  
zákányszéki lAkOsOk!

köszöntöm önöket! 
sápi Zoltánné matematika – tech-
nika szakos tanár, tanulásban aka-
dályozottak pedagógiája szakos 
gyógypedagógus vagyok. szegeden 
élek a családommal, a férjem is pe-
dagógus. 

2021. 01. 23-tól kaptam megbí-
zást az intézményvezetői feladatok 
ellátására. szeretem a kihívásokat, 
az  új módszerek, munkaformák, 
eszközök kipróbálását, használatát. 

szívesen veszek részt képzéseken, 
amelyek a  mindennapi munkám 
lelkiismeretes végzését szakmailag 
erősítik. A munkám során az eddi-
giekben is korrekt, hiteles és etikus 
magatartást mutatva kommunikál-
tam és cselekedtem. A felém irányu-
ló visszajelzések is folyamatosan ezt 
erősítik. 

terveimben az iskola saját arcu-
latának erősítése sport, informati-
ka, környezettudatosság terén ---- 
szeretetteljes, biztonságos légkör 
--- elfogadás erősítése, érzelmi in-

telligencia fejlesztése --- változatos 
tevékenységek, kreativitás --- lelki-
ismeretes, szülői együttműködésen 
alapuló, jól működő külső-, belső 
kapcsolatrendszer további alakítá-
sa szerepel.

úgy gondolom, vezetőként al-
kalmas lehetek arra, hogy felelős-
séget vállaljak más emberekért, 
célokat határozzak meg és irányt 
mutassak, döntéseket hozzak, meg-
hallgassak másokat, megértessem 
másokkal, mit kell tennünk, moti-
váljak, elismerjek, esetleg szank-
cionáljak. Az intézmény arculatát 
megőrizzem, erősítsem, úgy, hogy 
a település iskolájának identitása is 
megmaradjon és erősödjön. Felada-
tom továbbá az iskolában a hagyo-
mányápolás, az értékek megőrzése, 
és mindezek mellett tanítványaimat 
és a munkámat szeressem.

Együttműködésüket, támogatá-
sukat remélve: 

• sáPi ZOLtáNNé
intézményvezető



2021. február 7. oldalsuli ROvAt

úJ év, régi-úJ 
FeladatoK

Az i. félév lezárult, és ha vol-
tak is rövidebb digitális ok-
tatásos időszakok, a tanulás 
legnagyobb része szerencsé-
re az iskolában zajlott.

Minden diák megkapta a bizonyítvá-
nyát - volt, akinek meglepetést oko-
zott az, hogy most nem könyvecskébe 
írva kapta, hanem külön lapon. Idén 
került sor először arra is, hogy a ta-
pasztalatokat online szülői értekez-
leten beszéltük meg a Szülőkkel. Az 
ünnepeink, programjaink egy része is 
online felületen történik. Mint min-
denben, ebben is van azonban valami 
jó: a Magyar Kultúra Napjáról a Köz-
ségi Könyvtárral közös szervezésben 
Kölcsey Ferenc Himnuszáról szép il-
lusztrációkkal, feldolgozással emlékez-
tünk meg. A művészeti vizsgák szűk 
körben zajlottak ugyan, de a vizsgán 
készült felvételek felkerültek az iskola 
facebook oldalára, ahol megtekintheti 
minden érdeklődő. Bizakodóan nézünk 
az előttünk álló időszak elé: reméljük, 
a hagyományos keretek között folyhat 
a tanulás, tervezünk helyi versenyeket, 
természetjárást, a tavalyi sikerén fel-
buzdulva újabb fotópályázatot. Gyere-
kek - Szülők - Pedagógusok és Minden 
Iskolai Dolgozó. Nem menne a munka 
az  együttműködés, megbeszélés és 
egymás segítése nélkül.

Ezúton is köszönjük!

részlET A sulirádió 2021. 
jAnuár 25-i Adásából:

„semmi sem állandó, mindig válto-
zik valami, bennünk, vagy körülöt-
tünk, és a változásokkal mindig elve-
szítünk és mindig nyerünk valamit.

tavaly júniusban az online tanulás 
alatt elköszöntünk sas györgyné icu 
nénitől, aki szeptembertől már nem 
volt velünk az iskolában. December 
30-án nyugdíjba vonult, ezúton is 
köszöntjük ebből az alkalomból, és 
jó egészséget kívánunk Neki.

A tanév elejétől igazgatóhe-
lyettesként Edit néni lett a felelős 
az iskoláért, hozzá fordulhattunk 
kéréseinkkel, problémáinkkal. Azt 
hiszem, sokak nevében mondha-
tom, hogy bár sok feladatunk van, 
jó itt lenni az iskolában, és ezt Edit 
néninek is köszönhetjük.

Mától kezdve azonban új igazga-
tója van az iskolánknak! :o)

sok szeretettel köszöntjük első ilyen 
napján sápi Zoltánné Erika nénit, akit 
matematika tanár néniként már meg-
ismerhettünk az elmúlt hónapokban.

Azt kívánjuk, hogy lelje örömét 
a munkában! …és engedjétek meg, 
hogy mindannyiunk nevében meg-
ígérjem, hogy igyekszünk rendesen 
viselkedni, és megtenni minden tő-
lünk telhetőt a tanulásban is."

A diákönkOrMányzAT HÍrEi
Hagyomány iskolánkban, hogy fél-
évkor és év végén megjutalmazzuk 
azokat a  gyerekeket  (osztálylét-
számtól függően két vagy három 
tanulót), akik abban az időszakban 
a  legtöbbet tették osztályukért, 
az iskoláért, aktívan részt vesznek 
a közösség életében. jól teljesítenek 
például a meghirdetett versenyeken 
(rajzversenyek, online tanulmányi 
versenyek), kiveszik a részüket az is-
kolai rendezvények feladataiból (pa-
pírgyűjtés, sportnap, egészséghét, 
hulladékcsökkentési hét, sulirádió, 
iskolai ünnepségek), illetve ötleteik-
kel, tevékenységükkel segítik az osz-
tályuk életét, a  jó osztályközösség 
kialakulását. A 2020-2021. tanév i. 
félévében a következő tanulókat je-
lölték a jutalomra a tanító nénik, osz-
tályfőnökök és az osztályközösségek: 
1.  o.: szabó Panna és szabó Dénes
2.  o.: Haltmayer kira kinga, tóth 

valentin és varga Luca
3.  o.: Börcsök Patrícia és Bojcán Botond
4.  o.: tandari jázmin és Lévai Bianka
5.  o.: szögi Dóra és Burunkai Bol-

dizsár
6.  o.: Császár Dominik, kispál Ba-

lázs és Lázár tamás
7.  o.: kószó Dávid és Márton áron
8.  o.: Csúcs Anikó és kispál imre
Mivel idén jutalommoziról, juta-
lomkorcsolyázásról nem lehetett 
szó, a gyerekek áRkáD utalványt 
vehettek át. A jutalom költségeit - 
mint eddig is minden alkalommal - 
a Diákönkormányzat finanszírozta.

A gyerekekről készült képek az isko-
la Facebook oldalán megtekinthetőek.
VEzsEnyiné CsABA gABRiELLA 

DÖK működését segítő pedagógus

ÚjrAélEszTés TAnÍTásA 
Az iskOlábAn

Az Országos Mentőszolgálat 
a Nemzeti Népegészségügyi stra-
tégiához kapcsolódó egészségügyi 
ágazati szakpolitikai program kere-
tében országos közösségi újraélesz-
tési tréningsorozatot indított el 
a tankerületek együttműködésével. 

Cél az alapszintű újraélesztés is-
koláskorú diákok számára történő 
készségszintű megtanítása. A hirte-
len bekövetkezett, elsősegélynyújtást 
igénylő eseteknél különösen fontos 
az ellátás gyorsasága és hatékony-
sága, mivel a késlekedés csökkent-
heti a beteg túlélésének esélyét vagy 
növelheti a  maradandó egészség-
károsodás kialakulásának veszélyét. 
kulcsfontosságú lehet tehát az azon-
nali beavatkozás még a szakellátást 
végzők megérkezése előtt, hiszen 
már a laikusok által végzett elsőse-
gélynyújtás is megóvhatja az életet, 
csökkentheti az egészségkárosodás 
mértékét. Ennek a programnak a ke-
retében arra nyílt lehetőség, hogy 7. 
osztályosaink bővítsék az elsősegély-
nyújtással kapcsolatos ismereteiket. 
A gyerekek átérezték, mennyire fon-
tos, amit tanulnak, mert adott eset-
ben akár életet is menthetnek ezzel 
a tudással. Nagyon odafigyeltek, és 
pontosan végezték a gyakorlatokat, 
amelyhez a tankerület próba bábut, 
és tanuló defibrillátort is biztosított.
VEzsEnyiné CsABA gABRiELLA

fArsAng:  
OnlinE és Az iskOlábAn

idén sajnos nincs lehetőség arra, 
hogy hagyományos keretek kö-
zött rendezzük meg a farsangot, de 
hogy ne maradjunk teljesen farsangi 
élmény nélkül, online jelmezver-
senyt hirdettünk. A jelmezesekről 
készült fotót vagy rövid videót (ha 
volt produkció is) február 8-ig vár-
tuk a zakanyszekiskola@gmail.com 
címre. (A szülő a kép/videó elkül-
désével beleegyezett a Facebookon 
való közzétételhez.) A feltöltés után 
a közönség február 16-ig szavazha-
tott a fotókra/videókra. A legötle-
tesebb és legnépszerűbb jelmezek 
jutalomban részesülnek, a  jelent-
kezők számától függően. Reméljük, 
jövőre már a megszokott formában 
tarthatjuk meg ezt a rendezvényt 
is! Csatlakoztunk a Művelődési Ház 
kezdeményezéséhez, és az iskolában 
is készítettünk és helyeztünk ki 
kiszebábokat. köszönjük a gye-
rekeknek, szülőknek, nagyszü-
lőknek és Minden segítőnek 
a  lelkesedést! A képek az  iskola 
Facebook oldalán megtekinthetőek.

bEPillAnTásA A 8. OszTá-
lyOsOk MunkájábA

A 2020/21 tanév középiskolai eljárás-
rendjét alaposan átírták a Covid vírus 
miatt hozott oktatási intézkedések

jól kezdtük a tanévet, fel kellett 
készíteni a  gyerekeket arra, hogy 
a vírus miatt bármikor áttérhetünk 
a digitális oktatásra. A tavalyi tapasz-
talatokat kiértékeltük, megbeszéltük 
a tanulságokat, feladatokat.  A tanév 
elején a szülői értekezleten megbe-
széltük a teendőinket, az új rendsza-
bályokat, hogyan kell megfelelően 
felkészülnünk a feladatainkra.  

A kapcsolatot, kommunikációt 
az interneten, a krétában (az isko-
lai digitális naplóban) és telefonon 
tartjuk.   Erősítettük a tanár-, diák-, 
szülő kapcsolatot, hogy minél job-
ban tudjunk alkalmazkodni a  ki-
alakult helyzethez! Aktívan részt 
vettünk az iskola életében is.

Nagyon fontos az osztály életében 
az összefogás, egymás segítése, jó-
kedvvel való tanulás! sajnos novem-
ber közepén az osztály fele 10 napra 
karanténba került, utána a másik 
fele volt karanténban. Az aktuálisan 
távol lévők erre az időszakra tanter-
men kívüli, digitális munkarendre 
tértek át. A nehézségek erősítették, 
színesítették az osztályközösséget.

Az osztály félévi tanulmányi átla-
ga jónak mondható: 4,2. 

kiugró magatartási, szorgalmi prob-
lémák nem voltak, mindenki tette 
a dolgát.  Egy kitűnő tanulónk van, 
Szalai Fanni, 8 szaktárgyi dicsérettel.

január 23-án megírták a közép-
iskolai központi írásbeli felvételit, 
várjuk az eredményeket.     

Bízunk benne, mindenkit felvesz-
nek majd abba az iskolába, amelyik-
be jelentkezett. 

A szülőkre nagyobb feladat há-
rult, mint eddig: minden adatlapot, 
igazolást internetes felületen kellett 
kitölteni, a kért dokumentumokat 
pontosan elküldeni.  köszönöm 
a segítőkész, precíz munkájukat!     

HOnTi tAMás
osztályfőnök

fOnTOs idŐPOnTOk:
• febr. 24. Diákparlament
• febr. 23. (kedd) Téli túra
•  márc. 11. Gergely-járás (a járvány-

ügyi helyzet megszűnése esetén)
•  márc. 12. Iskolai megemlékezés 

az 1848–49-es forradalom és sza-
badságharc eseményeiről (juhász 
katalin, 6.o.)

•  márc. 15. (hétfő) Nemzeti ünnep 
- tanítási szünet

• márc. 22–26. Digitális témahét

Összeállította:  
• ábrAHáM ENikő
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családi eseményeK
sZÜLEtés

Pintér Máté – 2020.12.27.  
Szülők: Nádas Nikolett 

és Pintér Péter
kiss zoé – 2020.12.28.  

Szülők: Fődi Adrienn Anikó 
és Kiss Norbert

stiener bertalan – 
2021.01.04. Szülők: Hajducsek 

Renáta és Stiener Ákos
gregus Eliza- 2021.01.04. 

Szülők: Dohány Magdolna 
és Gregus Gellért

daróczi Panni jázmin – 
2021.01.26. Szülők:  

Krausz Helga és Daróczi Tamás

HáZAsságkÖtés

Csata kálmán és  
sebők Elisabeth 

2020.12.12.

dani kálmán szabolcs és  
bernátsky kamilla Emese 

2020.12.12.

kispál róbert és 
 Mészáros kitti gyöngyi 

2021.01.23.

zörgő lajos józsef  
és bús borbála Anita 

2021.01.30.

„isten gondot visel választottainak életére”

emléKhely a meg nem született  
gyermeKeKért

Tavaly ősszel a bordányi templomba érkezett az a vándorszo-
bor, mely a meg nem született gyermekekre és emberi méltó-
ságukra irányítja figyelmünket. Egy, korunkat sajnos nagyon 
érintő esemény, az abortuszok egyre növekvő száma adta ap-
ropóját e szobor elkészültének. Ennek érkezése, itt léte egy 
régi tervemet erősítette meg.

Hónapokkal ezelőtt kaptam két 
nagyon régi márvány síremléket 
az egyik papbarátomtól. Az otta-
ni temetőből ezek elévülés miatt 
kikerültek, a családok már nem 
gondozták, talán már nincsenek 
hozzátartozók sem, s így e két fel-
szabadult síremlék gazdátlan ma-
radt. Ekkor jött a lehetőség, hogy 
ezeket megszerezzem. tudtam, 
hogy Bordányban és Zákányszéken 
jó helyet találok nekik. Néhány nap 
gondolkodás, és egy belső indítta-
tás után kirajzolódott: nem egyházi 
ünnepnek, nem helyi, vagy orszá-
gos hősnek, sem trianonnak nem 
szeretnék emléket állítani. van 
ennél sokkal fontosabb, emberi, 
mélyebb téma is: az abortuszok ál-
dozatainak és a halvaszületett, vagy 
nagyon korán elhunyt gyermekek-
nek szeretnék emléket állítani.

több dolog is fontossá teszi ezt. 
Elsősorban kihangsúlyozza, hogy 
az abortusz áldozatai sZEMéLyEk, 
EMBEREk. Akiknek egy vagy két 
szülő döntése alapján nem adták 
meg a lehetőséget az életre. ők 
nem csak sejtek és kromoszómák, 
hanem isten ajándékai, melyeket 

valakik nem fogadtak el… de sokan 
elfogadnák pedig…

A másik oka, nemcsak a magza-
tok sérülnek és „semmisülnek meg” 
ebben, hanem akkor – vagy később 
– az anya és apa is. Akik vagy a rossz 
döntésüket gyászolják, vagy a vala-
miért elhunyt kis életet…

szeretném, ha ez az emlékmű gyó-
gyító hely lenne településünk lakói-
nak. Azoknak, akik valamilyen módon 
érintve vannak e témában. Egy rossz 
döntéssel, vagy egy tragédiával kell 
együtt élniük. isten szeretné meggyó-
gyítani az ő szívüket, kapcsolatukat 
is! Ez a hely lehetőség… az odaállásra, 
odagondolásra. Egy hely, ahol lehet 
gyászolni, emlékezni, megállni, bocsá-
natot kérni… Mert a mai törvények 
nem engedik meg, hogy ezt a magzat 
sírjához kimenve megtegyük. kívánom 
azt a gyógyulást az érintettek számára, 
melyet csak isten kegyelme és szerete-
te képes megadni. s ezúton szeretném 
megköszönni Lajkó Antal műkövesnek 
precíz munkáját, aki lehetővé tette, 
hogy ez a régi, elfeledett síremlék meg-
újuljon, s talán sokak szívébe gyógyu-
lást, az újrakezdés örömét adja.

• zOlTán AtyA

egészséghét  
2021. fEbruár 15. 

Online torna gut gabival.

2021. fEbruár 16.
lelki egészségünk a járvány-
helyzet idején – online pszi-
chológiai előadás a Mórahalmi 
Egészségfejlesztési iroda szer-
vezésében.

2021. fEbruár 17. 
Egészséges ételek tündérbo-
szi ajánlásával.

2021. fEbruár 18. 
A doktor válaszol! Dr. Mes-
ter Lajos háziorvos a lakosság 
kérdéseire (moderátor: Bör-
csök Zoltán) adoktorvalaszol@

zakanyszek.hu e-mail címre 
küldjék el kérdéseiket, de az élő 
adás ideje alatt is lehet a hozzá-
szólásoknál kérdezni! 

2021. fEbruár 19.  
10–13 óráig

VérAdás a művelődési ház-
ban. Minden véradó személyi 
igazolványát, tAj- és lakcím 
kártyáját hozza magával!

Az előadásokat Zákányszék 
község Facebook oldalán te-
kinthetik meg minden nap 18 
órai kezdettel!
A szűrővizsgálatok későbbi idő-
pontban lesznek megtartva, 
melyről értesítjük a lakosságot!

szenvedélybetegeK naPPali intézménye és 
szenvedélybetegeK alacsonyKüszÖbű ellátása
Ha Ön úgy érzi, egyes szerek (alko-
hol, gyógyszer, kábítószer) haszná-
lata fölött elvesztette a kontrollt, 
illetve egyes viselkedési formák 
(online és/vagy szerencsejáték, vá-
sárlás, munka, evés, önsértő maga-
tartás) kényszeressé váltak az életé-
ben, forduljon hozzánk bizalommal. 
A témában jártas szakemberek se-
gítenek abban, hogy megtanuljon 
együtt élni a szenvedélybetegségével 
– hozzátartozónak a szenvedélybe-
teggel – úgy, hogy a lehető legkeve-
sebb kárt okozza magának és kör-

nyezetének. Ha szeretne változtatni 
az életmódján, abban is segítünk, de 
a változtatás szándéka nem feltétele 
az ellátás igénybevételének.

Az ellátás Zákányszéken akár ottho-
nában is ingyenesen igénybe vehető. 

központ: 6782 Mórahalom, 
Móradomb körút 40. 

intézményvezető: Csótiné Ördög Edit
szakmai vezető: jakabos Boglárka
Mobil: 30/570-4978
E-mail: szenvedelybh@hoszkp.hu
időpont-egyeztetés munkanapo-

kon 8–16 óra között lehetséges.


