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VII. Jótékonysági Katolikus Bál

KÖZEL 700 000 FT GYŰLT ÖSSZE A TEMPLOM FELÚJÍTÁSÁRA
Hosszú kihagyás után, a járványhelyzet elmúltával, április 23-án, szombaton este ismét megrendezhettük a zákányszéki VII. 
Jótékonysági Katolikus Bált. A 465 fő részvételével eltelt este úgy gondolom már hiánypótló volt a rendezvények között, hiszen 
az utóbbi másfél évben ilyen nagyszabású összejövetelt nem lehetett rendezni. Az est a régi hagyományoknak megfelelően nyitó-
táncokkal vette kezdetét. 

Elsőként a Zákányszéki Nő-
egylet tagjai leptek meg min-
ket táncműsorukkal. Ők első 
alkalommal léptek fel a Kato-
likus Bálban. Ezúton is szeret-
ném Nekik kifejezni hálámat 
és köszönetemet! Ajándék volt 
számunkra jelenlétük, táncuk! 
Ezt követte Tanács Rebeka, aki 
mazsorett táncosként, művészi 
szinten, ismét magasra téve a 
mércét művészetével, kisugár-
zásával, járult hozzá a nyitótán-
cokhoz. Neki is köszönettel tar-
tozom. A táncért is, de azért is, 
hogy már évek óta a Vadangya-
lok tánccsoportunkat lelkesedés-
sel és kitartással, türelemmel és 
nagy hozzáértéssel tanítja, akik 
a megnyitó következő fellépői 
voltak. Néhány új taggal is bő-
vült ez a lelkes csoport, min-
den résztvevőnek köszönöm 
idejüket, kitartásukat, lelkese-
désüket! Ezt követte a vacsora, 

melyet ismét a Vadgesztenye 
Étterem készített. Ennek végez-
tével pedig kezdődött a hajnal fél 
5-ig tartó táncmulatság, mely-
nek hangulatfelelőse a Ráadás 
Zenekar volt. Akiknek hozzáál-
lásában, a jó hangulat megtartá-
sában most sem csalódtunk! Na-
gyon köszönöm szolgálatukat! 

A bál, ahogy a nevében is ben-
ne van: jótékonysági. Minden év-
ben van egy szép célkitűzésünk, 
mely a templom és annak kör-
nyezetének szépítését segíti. A 
tombola bevétele, közel 700.000 
forint bizony ismét jól jött, hi-
szen a település lakói és a temp-
lomba járók látják, hallják, hogy 
igen sok felújítás elé nézünk az 
idei esztendőben is. A templom 
teljes külső és belső felújítása, a 
stációk, a szobrok restaurálása, 
kegytárgyak vásárlása bizony 
jelentős kiadással járnak. Erről 
eg y részletesebb beszámolót 

szeretnék készíteni a munkák 
befejeztével. 

Köszönetet mondok Minden-
kinek, akik bármilyen módon is 
segítettek a bál megtartásában, 
a háttérmunkákban! Kívánom 

településünk minden lakójának 
a bál hangulatának megvalósu-
lását a hétköznapi életben is: a 
jókedvet, a gondtalanságot, a 
találkozás örömét! 

Szeretettel: Zoltán atya 

Fotó: Börcsök Zoltán

A Zákányszéki Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde május 7-én újra megrendezte jótékonysági bálját. A bál legszebb és legmeghatóbb része a már hagyományosnak 
tekinthető szülő-gyermek tánc, melyben a ballagó óvodások édesapjukkal vagy édesanyjukkal közösen járják el a nyitótáncot.

Fotó: Kothencz Mónika
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2022. április 28-án munkaterv szerinti rendes ülést tartott. A rendes testületi ülésen az előre tervezett napi-
rendeken kívül számos egyéb előterjesztés is megtárgyalásra került. A döntések közül a leglényegesebbek az alábbiakban kerülnek 
ismertetésre. 

A tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzol-
tóságról szóló törvény szerint a 
hivatásos tűzoltóság évente be-
számol a működési területén lévő 
települési önkormányzat képvise-
lő-testületének a település tűzvé-
delmi helyzetéről, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról. 
A Szegedi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság elkészítette 
a 2021. évi beszámolóját, amely 
alapján megállapítható, hogy a Ki-
rendeltség teljesítette a 2021. évre 
vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan 
támogatta az illetékességi terü-
letén működő önkormányzatok 
védelmi igazgatási feladatait, és 
megfelelően biztosította a műkö-
dési terület lakosságának élet és 
vagyonbiztonságát. 

Zákányszéken a hivatásos 
tűzoltóság 7 db műszaki men-
tésben vett részt, és 9 tűzeset-
hez vonult.

Az Önkormányzat a 2021. évi 
beszámoló jelentést elfogadta, 
megköszönte a Szegedi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség - Szegedi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
és a Ruzsai Katasztrófavédelmi 
Őrs dolgozóinak a térségben és a 
településen végzett munkáját, a 
további feladatok ellátásához sok 
sikert kívánt.

Elfogadásra került a Zákány-
szék község közrendjének, 
közbiztonságának helyzeté-
ről, a közbiztonság érdekében 
2021-ben tett intézkedésekről 
szóló éves rendőrségi beszá-
moló. 

A település a Szegedi Rendőr-
kapitányság illetékességi területé-
hez tartozik, ahol Mórahalom vá-
rosban önálló központi rendőrőrs 
létrehozásával látja el a Homokhá-
ti Kistérség közrendjének, közbiz-
tonságának rá háruló feladatait. 
Zákányszék községben Csernus 
János c.r. zls. és Huszta Péter r. 
ftörm látja el a körzeti megbízotti 
feladatokat. Zákányszék község 
területén 2021-ben rendőri eljá-
rásban 28 db bűncselekmény 
került regisztrálásra. 

Az állampolgárok szubjektív 
közbiztonságérzetét leginkább 
befolyásoló kiemelten kezelt 
bűncselekmények közül 11 db 

vált ismertté. Az ebbe a kiemelt 
kategóriába tartozó bűncselekmé-
nyekből 8 db lopás, 1 db rongálás, 
1 db garázdaság és 1 db testi sér-
tés volt. A település közigazgatási 
területén sem életelleni, sem erő-
szakos vagyoni elleni bűncselek-
mény nem fordult elő. 

A közterületen elkövetett 
bűncselekmények száma 2021. 
évben 7 db volt. Rendőri intéz-
kedéssel járó közúti közlekedé-
si baleset 15 esetben történt, 1 
esetben halálos, 3 esetben súlyos, 
1 esetben könnyű sérüléssel járó 
valamint 10 esetben anyagi kárral 
járó közúti közlekedési baleset kö-
vetkezett be.

Új bűncselekményi formák 
jelentek meg, 4 db közokirat-ha-
misítás, valamint az átalakuló 
vásárlási szokásokhoz kapcsoló-
dó internetes vásárlási csalások 
(5 db).

A rendőrség a helyi polgárőr 
egyesülettel közös szolgálatokat 
tartott, kiemelkedő, egymás mun-
káját támogató kapcsolat alakult 
ki közöttük.

Az önkormányzat megköszön-
te a Szegedi Rendőrkapitányság 
és a Mórahalmi Rendőrőrs dolgo-
zóinak a térségben és a települé-
sen végzett munkáját, a további 
feladatok ellátásához sok sikert 
kívánt.

A Magyarország hely i ön-
kormányzatairól szóló törvény 
alapján a jegyző évente beszá-
mol a képviselő-testületnek a 
Polgármesteri Hivatal tevé-
kenységéről. A 2021. évről szóló 
beszámoló szerint már nemcsak 
a megszokott feladatnövekedés, 
a folyamatos jogszabályváltozá-
sok, az ellenőrzések jelentettek 
kihívást a hivatal működtetésé-
ben, hanem folytatódott a ko-
ronavírus világjárvány miatt 
kialakult rendkívüli helyzet 
kezelése is, valamint új felada-
tok is jelentkeztek az ukrajnai 
háború miatt. A fertőzésveszély 
csökkentése érdekében kialakí-
tásra került az ügyfélszolgálati 
rendszer, amely alapján az ügy-
felekkel történő találkozás több-
nyire az ügyfélszolgálati térre 
szűkült. Jelentősen emelkedett a 
köztisztviselők szülési szabadság 
és betegség miatti tartós távolléte 

is, helyettesítésük nem könnyű 
feladat. Polgármesteri hivatalban 
dolgozni sajnos nem vonzó pálya 
jelenleg, határozott időre még ne-
hezebb munkavállalót találni.

A nagymértékű bizonytalan-
ság nagy odafigyelést kívánt a ve-
zetéstől és a dolgozói állománytól 
is. A fenti kihívások ellenére a 
hivatal meg tudott felelni a rend-
kívüli helyzetben előállt felada-
toknak is.

Az 1991. évi XX. törvény 138. § 
(3) bekezdésében alapján a jegyző 
beszámol a Képviselő-testületnek 
a helyi adóztatásról. Az önkor-
mányzat képviselő-testülete a 
helyi adók fajtáit önkormányzati 
rendeletben állapíthatja meg. Az 
önkormányzati adóhatóság látja 
el az önkormányzat működésé-
hez szükséges források jelentős 
részének beszedését, egyben más, 
az állam által ide delegált hatósá-
gi feladatokat is végez (2020. de-
cember 31.-e előtti gépjárműadó 
tartozások behajtása, adók mód-
jára behajtandó köztartozások 
beszedése stb.). Az adóbevételek 
alakulása a helyi önkormányzati 
költségvetés tervezésére is befo-
lyással bír.

2021-ben az önkormányzati 
adóbevétel 83 183 625 Ft volt, 
amely összeg tartalmazza a ví-
rushelyzet miatti iparűzési adó-
kiesés az állami kompenzációját 
is (18 518 000 Ft), valamint a ko-
rábbi gépjárműadó tartozásokat.

Zákányszék Község Önkor-
mányzatánál az alábbi adók ke-
rültek bevezetésre:

- Magánszemélyek kommuná-
lis adója

- Helyi iparűzési adó 
- Talajterhelési díj
Az önkormányzati adóhatóság 

látja el a fenti adónemek mellett 
a termőföld bérbeadásából szár-
mazó jövedelemadó beszedését, 
valamint továbbra is nyilván-
tartja és a NAV felé továbbítja a 
helyi jövedéki adó keretén belül 
a desztillálóberendezés tulajdon-
jogának megszerzéséről szóló be-
jelentéseket is. További feladatot 
jelentenek az egyes adónemekhez 
kapcsolódó általános feladatok, 
késedelmi pótlék, bírság, idegen 
bevételek, államigazgatási eljá-
rási illetékek kezelése. Az adó-és 

értékbizonyítványok kiállítása 
tekintetében plusz feladatot okoz, 
hogy az ingatlanok felértékelésé-
nek szabályai jelentősen szigorod-
tak, többletfeladattal járnak. A le-
igazolt értékeket többféle módon 
alá kell támasztani, minden egyes 
helyrajzi számról fényképfelvételt 
kell készíteni, melyet kinyomtatva 
az ügyiratban kell tárolni. A 2021. 
évben a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal Földhivatali 
Főosztálya magas darabszámban 
kezdeményezte póthagyatéki el-
járás megindítását Önkormány-
zatunknál, mely ügyek esetében 
minden alkalommal történt adó-
és értékbizonyítvány kiállítása is. 

2021-ben az adóügyek intézé-
sét 1 fő ügyintéző végezte, egyéb 
feladatok ellátása mellett.

A helyi értéktár bizottság tagja 
Boldogné Fodor Erzsébet a közel-
múltban elhunyt. 

A Képviselő-testület a Zákány-
széki Települési Értéktár Bizott-
ság új tagjának Kasperné Babarczi 
Magdolnát megválasztotta meg.

Zákányszék Község Ön-
k or m á ny z at a  2020 - b a n a 
Magyar Falu program kereté-
ben pályázati támogatási nyert 
„Zákányszéki Polgármesteri 
Hivatal épületének felújí-
tása” címmel, amely feladatra 
27 999 999 Ft vissza nem térí-
tendő támogatást kapott. A pá-
lyázat megvalósításához építési 
kivitelező kiválasztása szüksé-
ges. A beérkezett árajánlatok 
alapján a pályázati összeg nem 
volt elegendő a hivatal felújítá-
sára, ezért 2021-ben a 22/2021.
(II.19) P.m. határozat alapján az 
önkormányzat 15 000 000 Ft 
többletforrást biztosított a pá-
lyázat sikeres megvalósításá-
hoz. Az időközben ugrásszerűen 
megnövekedett az építőanyag és 
egyéb eszközök ára, amely miatt 
a felújításhoz a Képviselő-testü-
let további 15 000 000 Ft saját 
forrást biztosított az önkor-
mányzat költségvetéséből. 

A polgármesteri hivatal felújí-
tására beszerzési eljárás indult, 
amelynek nyertes ajánlattevője 
az ArtAngyal Stúdió Kft. (6726 
Szeged, Mária utca 18.) lett.
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Az állatok védelméről és kí-
méletéről szóló 1998. évi XXVI-
II. törvény alapján a települési 
önkormányzat kötelező feladata 
a település belterületén a kóbor 
állatok befogása. A 785/2021. 
(XII. 27.) Korm. rendelet alapján 
ebrendészeti tevékenység el-
látását az önkormányzat,

a) ha rendelkezik ebrendészeti 
teleppel, akkor saját szervezeti ke-
retei között vagy önkormányzati 
társulás keretében, illetve

b) ebrendészeti telepet mű-
ködtető természetes vagy jogi 
személlyel kötött szerződés kere-
tében biztosítja.

A rendkívül szigorú szabá-
lyok miatt ebrendészeti telep 
létrehozását az önkormányzat 
önállóan nem tudja megoldani. A 
térségben jelenleg nem működik 
megfelelő ebrendészeti telep. Az 
önkormányzat folyamatosan ke-
resi a szerződéskötés lehetőségét. 
A Bács Kiskun megyei Kelebián 
terveznek ebrendészeti telepet 
létrehozni, árajánlatuk alapján 
havonta 100 000 Ft készenléti 
díjat, illetve ezenfelül befogott ál-
latonként 65 000 Ft-ot kellene fi-
zetnie a szolgáltatásért az önkor-
mányzatnak. A Képviselő-testület 
a magas ár miatt arról döntött, 
hogy további megoldási, illetve 
szerződéskötési lehetőséget kell 
keresni.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

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

08:00–12:00 08:00–12:00 és 15:00–16:00

május 16–május 20. május 9–május 13.
május 30.–június 3. május 23–május 27.
június 13–június 17. június 7–június 10.
június 27–június 30. június 20–június 24.

július 4–29. (helyettesít is)
Szabadságon!

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

08:00–12:00 08:00–12:00 és 15:00–16:00

május 9–május 13. május 16–május 20.
május 23–május 27. május 30.–június 3.
június 7–június 10. június 13–június 17.

június 20–június 24. június 27–június 30.
Szabadságon!

augusztus 1–26 (helyettesít is)

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN 2022 NYARÁN

Semmelweis nap /egészségügyi munkaszüneti nap/: 2022.07.01
dr. Mester Lajos szabadságon van 2022. július 4–július 29.

dr. Sebestyén Balázs szabadságon van: 2022. augusztus 1–26.
Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16 h-tól másnap 8 h-ig, valamint szabad-, munkaszüneti-, vasár- és ünnepnapokon  

8 h-tól másnap 8 h-ig „kistérségi központi orvosi ügyelet” Mórahalom, Kölcsey u. 2., tel.: 20/256-0391
Tel: 06-62-561-401 (Szeged OMSz)

Dr. Sebestyén Balázs

MEGKEZDŐDIK A POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA,  
VÁLTOZIK AZ ÜGYFÉLFOGADÁS HELYSZÍNE

Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Polgármesteri Hivatal felújítása kerül, ezért 

2022. május 9-től
az ügyfélfogadás átmenetileg a Zákányszék, Lengyel tér 1. szám alatt 

(szociális étterem mögött, volt jegyzői lakás) történik.
Az ügyfélfogadás időpontja változatlan marad, a veszélyhelyzetre tekintettel

személyes ügyintézésre mindennap 8-12-ig
van lehetőség.

Ettől eltérően csak sürgős esetben, vagy az ügyintézővel történő egyeztetés alapján  
munkaidőben fogadjuk ügyfeleinket.

Kérjük, hogy vegyék igénybe a telefonos vagy elektronikus ügyintézési lehetőségeket is!
Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

APRÓHIRDETÉS:
Eladó Zákányszéken ruzsai 
úton kövesút mellett 0106/110 
helyrajzi számú 8393 nm rét. 
490 ezer Ft. 
Érdeklődni: 0620/8043025



ZÁKÁNYSZÉKI  K I S  Ú J S Á G

E L K Ö L T Ö Z T Ü N K !
A GENERALI BIZTOSÍTÓ IRODÁJA 2021.12.01-TŐL ÚJ HELYEN, 

A SZEGEDI ÚT 15. SZÁM ALATT VÁRJA TOVÁBBRA IS  
SZERETETTEL MEGLÉVŐ ÉS ÚJ ÜGYFELEIT! 

HITELEK ÜGYINTÉZÉSE!
TELJESKÖRŰ PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS ÉS BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE 

ÜGYINTÉZÉSE, LAKOSSÁGI ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEKNEK EGYARÁNT  
AZ ALÁBBI NYITVATARTÁS SZERINT: 

Hétfő: 12–17, Kedd: 9–14, Szerda: 12–17, Csütörtök 9–14, Péntek: Zárva

Időpontegyeztetéssel nyitvatartási időn kívül is sok szeretettel  
várunk minden kedves meglévő és új ügyfelünket!

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI  AKCIÓ  
1-2-3 HAVI DÍJKEDVEZMÉNNYEL! 

CSÁSZÁRNÉ, MARIKA SZÖGINÉ, MARIKA PAPDINÉ, ERIKA
Tel.: 30/427 0584 Tel.: 30/621 6852 Tel.: 30/845 2219

4. oldal 2022. május

HITTAN TÁBOR 2022.

Kedves Hívek! 

Idén nyáron várjuk sok szeretettel a hittanos gyermekeket  
a Jézus barát gyalogtúra táborba.

Tábor helyszíne: Szenttamás (Szerbia) - Zákányszéktől 
95km-re délre található. 
Tábor időpontja:  július 18-22.
Részvételi díj: 2 000 Ft  
Korosztály:  a jelenlegi 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. osztályos 
diákok. 
Jelentkezési határidő: 2022. június 15.

Minden további információ és a jelentkezési lapok Szabó 
Norbert hitoktatónál kaphatók.

Az Édesanyákat köszöntöttük a művelődési házban május másodikán. Verssel, tánccal, énekkel, szép gondolatokkal és végül egy-egy cserép virággal.
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MEGHÍVÓ
A Zákányszéki Parasztkórus tagjai szeretettel meghívják Önt és Kedves Családját  

a 2022. június 4-én 16 órakor kezdődő

Népzenei Találkozóra
Helyszín: Zákányszéki Művelődési Ház

A találkozón fellépő csoportok:
Zsombói Népdalkör, Mórahalmi Parasztkórus, Öttömösi Népdalkör, Ásotthalmi Népdalkör,  

Borostyán Népdalkör – Bordány, Hóvirág Népdalkör – Szeged, Oromhegyesi Népdalkör, Mindszenti Népdalkör, 
Öreghegyi Bodza Citerazenekar – Szeged Kiskundorozsma, Zákányszéki Parasztkórus.

A műsor után vacsora és táncos mulatság várja a résztvevőket.  
Vacsora igényelhető a művelődési házban 3500 Ft/fő áron!

A tavalyi év sikere után ismét lesz
NYÁRINDÍTÓ KÖLYÖKPARTI

2022. június 25-én 14-18 óráig 
a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár  udvarán. 

Természet, logika, népi játszóház, gyógynövény, könyvtár és 
lőtér állomások. Lesz még rendőrségi bemutató, Csiga Duó 
Gyerekkoncert, póni lovaglás, arcfestés, kézműves vásár és 

foglalkozás a legkisebbeket „pöttöm sziget” várja.

Az állomásokon feladatokat kell megoldani  
a gyerekeknek és felnőtteknek. Sok-sok élmény, kaland és 

hasznos ismeret várja a résztvevőket.

Szeretettel várjuk a gyerekeket és családokat a kölyökpartira!

EL CAMINO: KIÁLLÍTÁS ÉS KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ
A művelődési házban minden évben több kiállítást is szervezünk, zömmel egy-egy rendezvény kísérőprogramjaként. Fotó, festmény 
vagy épp gyerekrajz kiállítás, a sűrű dolgos hétköznapok közepette azonban nem mindig van lehetőség kiállítás megnyitót szer-
vezni. E hónap áprilisában egy igazán különleges anyag érkezett az intézménybe, mely az  „El Camino de Santiago – Zarándoklat 
képekben és gondolatokban” címet viseli. Polner Tamás fotóit Varga Lóránt gondolatai kísérik, a nézelődőt pedig elröpítik a Szent 
Jakab zarándokútra. 

Az április 29-én este tartott 
rendezvényünk egy közönségta-
lálkozó keretében valósult meg, 
ahová vendégeket hívtunk – se-
gítsenek megérteni, elmagyarázni 
honnan és hova érkeznek a zarán-
dokok, mennyiben változik meg 
az életük azután, hogy több száz 
kilométert gyalogolnak. 

Dr. Janes Zoltán zákányszéki 
plébános a Szent Jakab út törté-
netét vázolta föl a hallgatóságnak. 
Polner Frigyesné a kiállítási anyag 
gondozója és Polner Tamás, a fo-
tók készítőjének édesanyja szin-
tén sok érdekességet mesélt az El 

Caminoról. A világ pedig valóban 
nagyon kicsi, hiszen egy zákány-
széki fiatal ezen zarándokút befe-
jező szakaszát, 124 km-t tudhat 
maga mögött. Makra Márti sze-
mélyes élményeit, tapasztalatait 
osztotta meg a hallgatósággal. 

A jó hangulatú közönségta-
lálkozó az előtérben található 50 
db fotó megtekintésével és közös 
beszélgetésekkel zárult. A fotók 
2022. május 6-ig voltak tekinthe-
tők a művelődési házban. 

• ZOMBORI ISTVÁNNÉ
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DIGITÁLIS TÉMAHÉT AZ ISKOLÁBAN A DIGITÁLIS  
MÉRÉSEK ÉS A ROBOTIKA SZEMSZÖGÉBŐL

A Digitális Témahét Magyarország legnagyobb digitális pedagógiai eseménye. A Zákányszéki Általános Iskolában a mindennapi 
digitális kultúra mellett ezen a héten több eseményt is szerveztünk a tanulók, pedagógusok és a szülők digitális kompetenciájának 
fejlesztésének érdekében.

A 2022. április 04-08-ig tartó 
hét első napján „Szakterületi 
módszertani napok” kereté-
ben két pedagógus vett részt „A 
problémamegoldó gondolkodás 
fejlesztése programozással ma-
tematikai példákon keresztül az 
5-8. osztályban” című előadá-
son, ahol sok értékes ismeretet 
szereztek.

Szerdán a harmadik osztá-
lyosok vehettek részt a Szegedi 
Tudományegyetem Oktatásel-
méleti Kutatócsoport munká-
jának eredményeként létrejött 
olvasási és helyesírási kész-
ség fejlesztéséhez kapcsolódó 
program keretében szervezett 
digitális méréssorozatban.

Ugyanígy a negyedik osztá-
lyosok is folytatták csütörtö-
kön a megszokott matemati-

kai fejlesztő tesztsorozatot. 
Mindkét teszt az eDia rendszer 
felületén zajlott, amelyet már 
jól ismernek diákjaink, mert Gi-
ethné Viktor Edit mesterprog-
ramjának megvalósításához (A 
technológia alapú mérés-ér-
tékelés legújabb eredmé-
nyeinek megismertetése és 
integrálása az intézményi 
fejlesztő munkába címmel) 
is ezt a platformot használják. 
A mesterprogram részeként va-
lósult meg az 5. osztályosok osz-
tályszintű feladatmegoldása is, 
a Szegedi Tankerületi Központ 
közreműködésével beszerzett 
tabletek használatával. Jernei 
K ata l in matemat i k a sza kos 
pedagógus az eDia rendszer 
Tanári tesztek moduljának se-
gítségével állított össze digitális 

tesztet, melyet a tanulók a tanó-
rán oldottak meg. A gyerekek a 
teszt végén összteljesítményük-
ről százalékos visszacsatolást 
kaptak.

A pedagógus a rendszerbe 
belépve nemcsak a fenti összeg-
zett adatokat látja, hanem diá-
konkénti bontásban letöltheti a 
diákok válaszait, megnézheti, ki 
hányszor próbálkozott egy fela-
dat megoldásával és konkrétan 
milyen választ adott a kérdések-
re. Ezeket felhasználva péntekre 
ismét teszt készült, amely már 
célzottan a nehezebbnek talált 
feladatok gyakorlását szolgálta, 
tanulónkénti differenciálással 
egybekötve. 

Az első osztályosok a Tanu-
láskönnyítő Program kereté-
ben használják ezt a felületet 

Makráné Vass Éva tanító néni 
vezetésével.

A Digitális témahét esemé-
nye volt a 3D nyomtató be-
üzemelése, melyet szintén a 
Szegedi Tankerületi Központ 
biztosított intézményünk szá-
mára. A k inyomtatott mun-
kadarabot csodálatta l szem-
lé lté k a  t a nu lók ,  sz ü lők és 
pedagógusok.

A hét záróakkordja az ugyan-
csak ezen a héten zajló „Nyílt 
hét” keretében megtartott ro-
botika bemutató foglalkozás 
volt, amelyre érdeklődő tanulók 
és szülők érkeztek iskolánkba. 
A foglalkozás főszereplői a má-
sodik osztályos mini robotika 
szakkör tagjai voltak, akik lel-
kesen mutatták be tudományu-
kat a megjelent vendégeknek a 
WeDo 2.0 eszközkészlet segít-
ségével. A bemutató fináléja a 
nagyobb korosztály által épített 
robotok bemutatása volt, me-
lyet Gieth Zoltán matematika 
szakos tanár, intézményünk 
rendszergazdája menedzselt a 
Spike és az EV3 legokészletek 
segítségével.

Az 5. és 6. osztályos robotika 
szakkörös diákok készülnek a 
WRO (World Robot Olympiad) 
versenyre RoboMission kategó-
riában, melyet május 31-én ren-
deznek meg a szervezők. Szur-
kolunk nekik! 

• GIETHNÉ VIKTOR EDIT

TEHETSÉG NAPJA

2022. április 11-én, a költé-
szet napjával egybekötve tar-
tottuk a Tehetség napját is. A 
gyerekek az iskola indulóját 
írták meg. Első helyezett a 
2. osztály csapata és Szalai 
Lilla 8. o. tanuló lett. A tanu-
lók játékos vetélkedő kereté-
ben ismerkedtek a versekkel. 
A szintetizátor kísérettel 
előadott költemények még él-
vezetesebbé tették a délutánt. 
Az ügyes válaszokért örömmel 
kapkodták a jutalom cukrokat 
és csokikat. A program felelőse 
Miklós Lászlóné és Keceli Ka-
talin tanárnő volt.
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FENNTARTHATÓSÁGI  
TÉMAHÉT 2022

2 0 1 5  s z e p t e m b e r é b e n 
New Yorkban egy történelmi  
ENSZ-csúcstalálkozón 193 or-
szág egyhangúlag elfogadott 17 
globális fenntartható fejlődési 
célt. Ez a 17 globális cél mindenkit 
cselekvésre szólít fel: országokat és 
embereket, hogy vessenek véget a 
szegénységnek, kezeljék az egyen-
lőtlenségeket, és birkózzanak meg 
a klímaváltozással 2030-ig.

2016 óta minden évben meg-
rendezzük iskolákban a Fenn-
tarthatósági Témahetet, melyben 
mindig kiemelten foglalkozunk 
a kiválasztott területekkel. Idén 
a következők voltak: a víz, az 
egészségvédelem, a felelős 
fogyasztás és a hulladékok. A 
mindennapi munka során is esik 
szó ezekről, de ilyenkor még na-
gyobb hangsúly kerül rájuk. 

Hétfőn ünnepélyes megnyitón 
nyolcadikos tanulók közreműkö-
désével megismerhették a gye-
rekek a célkitűzéseket és a rájuk 
váró feladatokat.

Keddtől minden reggel, első 
órában volt egy rövid rádiós mű-

sor, a felsősök készültek fel osz-
tályonként. Volt szó arról, mit te-
hetünk azért, hogy egészségesek 
maradjunk, és arról is, hogyan vá-
sároljunk okosan, hogyan vigyáz-
zunk a Föld adta kincsekre: vízre, 
levegőre, élőlényekre, magunkra.

Minden napnak adtunk egy cí-
met. Hétfő a Föld, az otthonunk 
napja lett. Kedd volt a mozgás 
napja, ennek a fontosságáról 
szólt a rádiós műsor, valamint 
Gabi néni egy három perces test-
tartásjavító tornával megmutatta, 
milyen egyszerű is lenne a sok ülés 
közben kicsit megmozgatni izma-
inkat, serkenteni vérkeringésün-
ket. Ezen a napon délután 2 órától 
az év élőlényeiről és természeti 
képződményeiről volt szó a fizika 
teremben, ahol az év madaráról, 
a zöld küllőről, és az év ásványá-
ról, a magnetitről hallgathattak 
meg előadást az érdeklődők. Az 
előadók negyedikesek, a délután 
mesélői, narrátorai nyolcadiko-
sok voltak.

Szerda a táplálkozás napja 
volt. Azt javasoltuk, hogy ezen a 
napon ültessenek valamilyen nö-
vényt, vagy vessetek magvakat a 
gyerekek. Olyanokat, amit haza 

lehet vinni, a termet díszíti, vagy 
esetleg kivihetik majd a biokert-
be. Közben készültek a biokerti 
magaságyások is. Szerdára esett 
az iskolai papírgyűjtés, amelyre 
a várakozáson felüli papírmennyi-
ség érkezett.

Csütörtök az élőlények nap-
ja volt. Ez alkalomból egy iskolai 
tanösvény próba-táblácskáit he-
lyezték ki a nyolcadikosok.

Péntek a takarékosság napja 
lett. Ezen a napon reggel ünnepé-
lyesen lezártuk a hetet, és ekkor 
tették le előttünk az elsősök a 
Zöld esküt. Nagyon sokan jöt-
tünk ennek tiszteletére zöld felső-
ben, Irénke néni pedig mesélt ne-
künk az eskü szerepéről, az adott 
szó erejéről. Szép és ünnepélyes 
pillanat volt.

Játékra, önmaguk megfigye-
lésére is hívtuk a gyerekeket. Az 
egyikben feladatokat, kihívásokat 
fogalmaztunk meg, amiket meg 
kellett próbálni betartani. A mási-
kon a saját cselekedeteitekről szá-
molhattak be, amit a nap céljaival 
összhangban cselekedtek. A kitöl-
tés és ezzel foglalkozás önkéntes 
volt, de az elsősök mindannyian 
kitöltötték: egyszerű, ám nagyon 

fontos dolgokat írtak a gyönyörű-
en kidíszített lapokra.

A következő héten a reggeli is-
kolai összejövetelen számos osz-
tály beszámolt a fenntarthatóság 
heti megfigyelésekről.

Az ötödikesek figyelemmel kí-
sérték, mivel jöttünk a témahéten 
iskolába. Erről is elmondták, mit 
tapasztaltak.

Mindenki segített, és nagyon 
komolyan vette a feladatokat: fi-
gyelték, mi kerül a szemetesbe, 
különválogatták, kiértékelték. Az 
elősök örömmel látták, hogy ha 
odafigyeltek, kevesebb hulladék 
került a szemetesükbe. A gyere-
kek magvakat vetettek, palántá-
kat hoztak.

A hét tapasztalatait, a számuk-
ra legfontosabbakat minden osz-
tály egy plakátban összegez majd.

Bízunk abban, hogy a lelkese-
dés és az odafigyelés nem múlik el, 
a jó szokások kialakulnak, és a té-
mahét elteltével is megmaradnak.

Láttuk, hogy kis odafigyeléssel 
sokat tehetünk környezetünkért, 
önmagunkért. Az is kiderült, hogy 
ezek a dolgok legtöbbször csak 
rajtunk múlnak.

• ÁBRAHÁM ENIKŐ

CSALÁDI 
ESEMÉNYEK

HÁZASSÁGKÖTÉS
2022.04.08. 

Andula János Dániel és 
Csóti Izabell

SZÜLETÉS
Szekeres Zalán   

2022. 04. 04 
Szülők: Lógó Mária és  

Szekeres Zoltán

Szűcs István   
2022. 04. 15. 

Szülők: Jakus Terézia és 
Szűcs István

Sebők-Kovács Réka Kamilla 
2022. 04. 21. 

Szülők: Kovács Cintia és  
Sebők Krisztián

Gyugel-Kisapáti Márkó 
2022. 04. 22. 

Szülők: Kisapáti Lilla és  
Gyugel Norbert



ZÁKÁNYSZÉKI  K I S  Ú J S Á G8. oldal 2022. május

„ÉN KISKERTET KERTELTEM…”
A tavasz a vidéki embernek a még dolgosabb hétköznapok kezdetét hozta el. Így van ez a mi óvodánkban is. Nevelőtestületünk el-
határozta, hogy óvodakertet alakítunk ki. Erre vonatkozóan pályázatot adtunk be az Iskolakertekért Alapítványhoz, mely pozitív 
elbírálásban részesült.

Ez a folyamat még az elméleti 
oktatás fázisában van. A gyakor-
latban azonban már magunk is 
elindítottuk, mert számtalan él-
ményt ad a gyerekeknek és rend-
kívül sok pedagógiai lehetőség 
rejlik benne. A gyerekek is részt 
vettek a kertépítésben. 

Április 22. a Föld napja, ezt tet-
tük ünnepélyessé a kert közös ve-
teményezésével és körjátékokkal. 
Kis kertészeink azóta minden nap 
kíváncsian figyelik a magok kibú-
jását, az ültetvények megeredését. 

Tervezzük a karalábé és őszirózsa, 
rézvirág palántázását, a retek, a 
rukkola, a sóska, cukkini és borsó 
közös elfogyasztását.

Gyógynövény és fűszerkertünk 
a nyári üdítő italaink, a paradi-
csom levesünk és milánói maka-
rónink ízesítését fogják szolgálni. 

Köszönet azoknak a családok-
nak, akik növényekkel támogat-
ták a fűszerkertünket.

• LIEBHABER GÁBORNÉ 
intézményvezető


