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A MAgyAr FAlu ProgrAM lehetőségeit kihAsználvA 
újAbb Fejlesztéseket tervez Az önkorMányzAt

A 2014-ben megválasztott képviselő-testület elkészítette az öt 
éves ciklusra szóló Gazdasági Programját, melynek most utol-
só évéhez értünk. Minden év elején ezt a programot alapul 
véve a testület elkészíti az aktuális évre vonatkozó Fejlesztési 
Tervét. A 2019-es is ennek a szellemében készült.

Nem fontossági sorrendben és 
a  teljesség igénye nélkül szeret-
ném most megismertetni Önöket 
a főbb elképzelésekkel. Az oktatás 
terén lezárult mind az  iskolánál, 
mind az óvodánál az energetikai 
fejlesztés. szintén befejeződött 
a belvízelvezető-szikkasztó árkok 
és a  sportpálya melletti záportó 
építése is. A piacépítés a közbeszer-
zési eljárás lebonyolításának, illetve 
a kincstárral történő egyeztetések 

stádiumában van, mert jelentős 
mértékben megemelkedtek mind 
az anyagárak, mind a munkadíjak 
költségei, ezeket valamilyen módon 
csökkenteni kell.

A Magyar Falu Program kereté-
ben szeretnénk kihasználni min-
den lehetőséget, hiszen a követ-
kező időszak egyik meghatározó 
forrása lehet a 150 milliárd forint-
ból a településre eső rész, amely 
valószínűleg nem túl magas, ezért 

elő kell készíteni több projektet 
is, hiszen nem minden pályázat 
nyer. kockáztatjuk a tervezés, elő-
készítés költségeit, de tervek és 
költségvetések nélkül nincs esély 
megfelelő pályázat benyújtására. 
A  program keretében irodahe-

lyiségeket szeretnénk az  óvoda 
padlásterében kialakítani. Több 
belterületi utcát szeretnénk por-
mentesíteni, valamint előkészítjük 
egy szolgálati lakás terveit is. 

Folytatás a 3. oldalon!

A polgárőrség fiatalítása a legfőbb cél

éves beszáMoló 
közgyűlést tArtott 
A zákányszéki  
Polgárőr egyesület
A Zákányszéki Polgárőr Egyesület 
március 9-én tartotta éves beszámo-
ló közgyűlését. Az eseményen szép 
számmal jelentek meg a meghívott 
vendégek és polgárőrök. A gyűlést 
megtisztelte jelenlétével Batiz István, 
a Csongrád Megyei Polgárőr szerve-
zetek szövetségének elnöke, Matusz-
ka Antal, Zákányszék polgármestere, 
Dobó Attila, a Mórahalmi Rendőrőrs 
parancsnoka, Gyuris Ernő, a Bordá-
nyi Polgárőr Csoport elnöke, vala-
mint Gárgyán István jegyző.

Kopasz Zsolt, az egyesület elnöke 
számolt be a 2018-as évről. A jelen-
lévők megtudhatták, hogy tavaly 
a zákányszéki polgárőrök mintegy 
3232 óra szolgálatot teljesítettek, 
melyből 2100-at általános polgárőri 

feladatra, 1132-t pedig külterületi 
szolgálatra fordítottak. Az  elnök 
arra is kitért, hogy az  idei év ki-
emelt feladatának tekinti az egye-
sületi tagság fiatalítását, valamint 
a teljesített szolgálati órák és kilo-
méterek számának megemelését.  
Továbbá, azt is kijelentette, hogy 
nagyon jó kapcsolatot ápolnak 
az önkormányzattal, a rendőrség-
gel és a lakossággal is.

A beszédet követően megvitat-
ták és elfogadták a 2019. évre vo-
natkozó pénzügyi terveket, majd 
Batiz istván, Matuszka Antal és 
gyuris Ernő hozzászólása követ-
kezett, melyben a zákányszéki pol-
gárőrség munkájáért, a jó együtt-
működésért mondtak köszönetet.
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tájékoztAtó A kéPviselő-testület üléséről
A képviselő-testület 2019 márciusában egy rendkívüli ülést 
és egy munkaterv szerinti rendes ülést tartott. Az üléseken 
többek között elfogadásra került a Belső Ellenőrzési Társulás 
társulási megállapodásának módosítása, az önkormányzat 
2019. évi éves Fejlesztési Terve, az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről szóló polgármesteri beszámoló, a könyvtár 
munkaterve és szakmai beszámolója. Felülvizsgálatra került 
a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja, valamint önkor-
mányzati bérlakásokkal kapcsolatos intézkedések születtek.

A képviselő-testület zárt ülésen 
pénzbeli rendkívüli települési 
támogatási kérelemről döntött. 
A  képviselő-testület rendkívüli 
pénzbeli települési támogatást ál-
lapíthat meg azon családok részére, 
akik önhibájukon kívül rendkívüli 
élethelyzet (pl. tartós betegség, 
elemi kár, három hónapot meg-
haladó kórházi ápolás, rendkívüli 
gyógyszerköltség, stb.) kialakulása 
következtében különös méltánylást 
igénylő nehéz helyzetbe kerültek. 

A kérelmező külterületi ottho-
na tűzeset következtében kiégett, 
ezáltal lakhatatlanná vált, minden 
ingósága, vagyona megsemmisült, 
ezért a testület az ingatlan helyre-
állítására, illetve a  jelenlegi élet-
helyzete stabilizálására pénzbeli 
támogatásban részesítette.

A 2019. március 28-án tartott 
rendes ülés döntései

A képviselő-testület a 2014-2019. 
évekre vonatkozó gazdasági Prog-
ram végrehajtását szolgáló operatív 

terv aktuális feladatainak meghatá-
rozására minden évben fejlesztési 
tervet fogad el. A 2019. évi éves 
Fejlesztési Terv 15. pontban tar-
talmazza a  folyamatban lévő és 
tervezett önkormányzati fejlesz-
téseket.

A képviselő-testület egyes hatás-
köreinek gyakorlását rendeletében 
átruházhatja a polgármesterre, bi-
zottságaira, jegyzőre, illetve tör-
vényben meghatározottak szerint 
létrehozott társulásra. Az átruhá-
zott hatáskör gyakorlója az átruhá-
zott hatáskörben hozott döntések-
ről rendszeresen, de legalább évente 
egy alkalommal köteles a  képvi-
selő-testület ülésén beszámolni. 
Az átruházott hatáskörben hozott 
döntések lehetővé teszik a gyorsabb 
ügyintézést. A képviselő-testület 
a polgármesterre ruházott át hatás-
köröket, amelyek közül a legtöbb 
döntést szociális támogatások 
ügyében kellett hoznia. A kép-
viselő-testület a polgármester által 
- átruházott hatáskörében - hozott 

2018. évi döntésekről szóló tájékoz-
tatót megtárgyalta és elfogadta.

A gyermekétkeztetés szabályait 
a gyermekek védelméről és a gyám-
ügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXi. törvény és Zákányszék 
község Önkormányzata képvise-
lő-testületének a gyermekvédelem 
helyi rendszeréről szóló 27/2013. 
(Xii.20.) Ör. rendeletében fog-
laltak tartalmazzák. Ennek 
keretében a  képviselő-testület 
a gyermekétkeztetés intézmé-
nyi térítési díjának mértékét 
önköltségszámítást követően 
felülvizsgálta és ezek alapján meg-
állapította, hogy a díjak módosítása 
jelenleg nem indokolt.

A muzeális intézményekről, a nyil-
vános könyvtári ellátásról és a köz-
művelődésről szóló 1997. évi CXL. 
törvény szabályozza a települési ön-
kormányzatok közművelődési fel-
adatait. A törvény alapján a Zákány-
széki Művelődési Ház és könyvtár 
könyvtári intézményegysége 
külön munkatervet és szakmai 
beszámolót készít. A  képvise-
lő-testület a benyújtott munkatervet 
és beszámolót elfogadta.

A hulladékról szóló törvény alap-
ján a települési önkormányzat az ön-
kormányzati hulladékgazdálkodási 
közfeladat ellátását a közszolgálta-
tóval kötött hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés útján 
biztosítja. Zákányszék község Ön-

kormányzatának a Csongrád Me-
gyei Településtisztasági non-
profit kft.-vel a  nem közművel 
összegyűjtött háztartási szennyvíz 
gyűjtésére vonatkozó hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás ellátására 
kötött közszolgáltatási szerződése 
2019. március 31. napjával lejárt. 
A képviselő-testület 5 évre tovább-
ra is ezt a kft-t bízta meg a közszol-
gáltatással.

Évek óta az önkormányzat tervei 
között szerepel a  településköz-
pont közlekedésbiztonságának 
rendezése gyalogátkelőhely kiépí-
tésével. Az átkelőhelyhez szükséges 
a közvilágítás bővítése is. A beruhá-
záshoz szükséges építési- és kiviteli 
tervek rendelkezésre állnak. A kép-
viselő-testület a terveket megvizs-
gálta és annak átdolgozására tett 
javaslatot.

A képviselő-testület zárt ülésen 
önkormányzati bérlakásokra vo-
natkozó döntéseket hozott. Az ön-
kormányzat tulajdonában lévő két 
bérlakás bérlői a bérleti szerződésük 
lejártával a lakásokból nem tudtak 
kiköltözni, ezért a lakásokra kiírt 
korábbi pályázati kiírások vissza-
vonásra kerültek. Az önkormány-
zat a bérlőkkel egyeztetést folytat 
a lakás kiürítésére vonatkozóan, il-
letve ezzel kapcsolatosan a testület 
további intézkedéseket is elrendelt.

• GárGyán isTváN
jegyző

Dr. MARÓTi EDiT 
ügyvéd Zákányszéken!

FélFogadás: 
minden csütörtökön: 8:30–10:30-ig

Cím: 
zákányszéki Művelődési ház és könyvtár

ElérhEtőség:
Dr. Maróti edit ügyvéd:  
20/9268-943

Dr. Pálfi edit ügyvédjelölt:  
30/3243-493

Tisztelt  
választópolgárok!

Magyarország Köztársasági Elnöke  
2019. május 26. (vasárnap) napjára  
tűzte ki az Európai Parlament tagjainak  

2019. évi választását. 
 

A szavazás 6:00 órától 19:00 óráig tart.
A választással kapcsolatos tudnivalókról  
Zákányszék Község honlapján található  

hirdetményből tájékozódhatnak az érintettek  
és az érdeklődők.

Gárgyán István
Helyi Választási Iroda vezető

FölDterület elADó!
zákányszéken, faluhoz közel termőföld 1 kh. szántó eladó.

érd.: 20/494-69-11



elszárMAzottAk  
tAlálkozójA
Zákányszék község Önkor-
mányzata 2019. augusztus 11-
én a  Zákányszéki Falunapok 
keretében második alkalommal 
rendezi meg az elszármazottak 
találkozóját, melyhez kérjük 
a helyiek segítségét. 

Nagyon sokan elköltöztek már 
Zákányszékről, legyen az család-
tag, volt szomszéd, barát, isme-
rős. kérjük Önöket, ha vannak 
az ismerőseik körében ilyen sze-
mélyek, azoknak az elérhetőségét 
(név, postacím) juttassák el a mű-

velődési házba vagy a teleházba, 
így akik nem rendelkeznek inter-
netes elérhetőséggel azoknak pos-
tai úton eljuttatjuk a meghívást. 

A találkozóra várjuk nemcsak 
az elszármazottakat, hanem a zá-
kányszékieket is, hiszen a régi 
ismerősökkel való találkozás 
mindenki számára nagy élmény 
lehet. 

A rendezvény részleteiről 
a kis újság következő számában 
adunk tájékoztatást!

• szErvEzők

2019. április 3. oldalÖnkorMányzATi híREk

A MAgyAr FAlu ProgrAM lehetőségeit kihAsználvA  
újAbb Fejlesztéseket tervez Az önkorMányzAt
Folytatás az 1. oldalról!

Ezek a Magyar Falu Program nagy 
projektjei, de tervezzük kisebbek 
beiktatását is, úgymint a temető 
kerítésének rendbetételét, közterü-
let karbantartását segítő eszközök 
beszerzését. 

Nincs azonban mindenre pályá-
zati lehetőség, saját költségvetésből 
is valósítunk meg fejlesztéseket. ki-
emelten kezeljük a külterületi utak 

állapotának javítását, a közlekedés 
biztonságosabbá tétele érdekében 
gyalogátkelő helyet alakítunk ki 
a település központjában.

sok év után új kerítés építésére 
kerül sor az óvoda utcai homlokza-
ta előtt, valamint ehhez kapcsoló-
dóan kiselemes térkőből járda épül 
a központtól két irányban: a Dózsa 
györgy utcában az orvosi rendelőig 
és a Petőfi utcában a védőnői szol-
gálat épületéig. 

A kegyeleti kft-vel közösen, szin-
tén saját forrásból felújítjuk a temető-
ben a ravatalozó épületét és a kapcso-
lódó épületeket. új urnafal építését is 
be kell venni a tervek közé. Folytatjuk 
a közmunka programot, melynek ke-
retében közel húsz személy dolgozik 
az  intézményekben, a  földeken és 
a közterületeken. Mindezek mellett 
igyekszünk a  település zavartalan 
működését biztosítani, erre a költség-
vetés biztosítja a forrást. 

A szándék és a tervek azonban 
nem minden, a  falu nem tud lé-
tezni és működni a közösség tenni 
akarása és összefogása nélkül. sze-
retném, ha együtt tudnánk örülni 
közös sikereinknek és tudnánk kö-
zösen ünnepelni, hiszen idén jubi-
leumi, XXv. Falunapon köszönthet-
jük majd egymást.

• MATuszkA ANTAL
polgármester

ingyenes gerinc-
giMnAsztikA
áprilistól ingyenes gerincgimnasz-
tikai órákra (is) várják az érdeklő-
dőket a  Zákányszéki Művelődési 
házba. A gyakorlatok a gerincprob-
lémák megelőzésére, az egészség 
megőrzésére szolgálnak. Az órák 
során a  résztvevők mobilizálják, 
átmozgatják az ízületeket és a ge-
rincet, valamint erősítik és nyújtják 
a törzset, a gerincet tartó, stabili-
záló izomcsoportokat. Mindezzel 
korrigálhatják a testtartásukat is.  

kinek ajánlott? Mindenkinek, aki-
nek fontos gerince egészsége, hát- il-
letve derékfájdalommal küzd és nor-
malizálni szeretné testtartását!

A Mórahalmi Egészségfejlesztési 
iroda térítésmentesen 10 000 Ft ér-

tékű 10 alkalmas bérletet biztosít 
felnőtteknek szóló mozgásprogram-
jaira, köztük a gerincgimansztikára 
is, azoknak, akik vállalják, hogy leg-
alább hat alkalommal részt vesznek 
valamelyik programon.

időpont: minden szerdán 17:30–
18:30-ig 

helyszín: Zákányszéki Művelő-
dési ház

Oktató: kocsány kitti gyógy-
tornász

A tornákra minden alkalommal 
szükséges a bérlet, kényelmes tor-
naruha, edzőcipő, törölköző, víz 
és polifoam. gimnasztikai labdát 
a szervezők biztosítanak.

A hoMokhátság összegyűlt A kereszt AlAtt
Március 13-14-én Mórahalmon, a 
szent László király templomban 
találkozhattak a homokháti hívek 
a Missziós kereszttel. „Egy meghí-
vó ez a kereszt, mellyel a 2020-as 
Nemzetközi Eucharisztikus kong-
resszusra mutatunk előre” – fogal-
mazott serfőző Levente helynök 
atya, aki az első nap végén ünnepi 
szentmisét mutatott be tizenegy 
környékbeli plébános koncelebrá-
lásával a mórahalmi és a szomszéd 
településekről érkezett hívek által 
zsúfolásig megtöltött templom-
ban.

A szentmise előtt már több 
mint egy órával korábban megtelt 
a templom, amikor előbb a helyi 
szívvel-énekkel kórus által vezetett 
szentségimádással, majd a zákány-
széki hívek és plébánosuk, janes 
Zoltán atya felajánló imaórájával 
hangolódhattak az Oltáriszentség 
ünneplésére. Maga a szentmise is 
felemelő volt, a számos közösség-
ből összegyűlt hívő együttes imája 
és éneke valódi búcsús-zarándokla-
tos hangulatot teremtett a kereszt 
körül.

A két nap folyamán napközben is 
szép számmal tértek be a különle-
ges kereszthez hosszabb-rövidebb 
időre, és sokan kapcsolódtak be 
a plébánia önkéntesei és a szent 
László katolikus általános iskola 
osztályai által vezetett közös imák-
ba, akik rózsafüzérrel, keresztúttal, 
énekes és csendes szentségimádás-
sal várták az érkezőket. A hittanos 
gyerekek tanáraikkal, hitoktatóik-
kal vagy plébánosukkal, joó Balázs 
atyával érkeztek, az imaórák után 
pedig valamennyien kíváncsian 
állták körül és vizsgálták a kereszt 
gyönyörű díszítését és a benne el-
helyezett ereklyéket. 

Nagy örömként és megtisztelte-
tésként élték meg ezt a két napot 
a mórahalmi és homokháti hívek, 
hiszen a Missziós kereszt hosszú 
zarándokútjának itt töltött órái lé-
lekemelő, közösségerősítő érzéssel 
töltötték el szíveinket. köszönet 
érte, hogy így is közelebb kerülhet-
tünk a világegyház nagy 2020-as 
ünnepéhez.

• Forrás: 
MárTon gáBOR
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FAlugyűlés  
A költészet nAPján
kissé szokatlan módon kezdődött 
Zákányszéken a Falugyűlés 2019. 
április 11-én. A  település aktuális 
ügyeit érintő tájékoztatás előtt rö-
vid verses összeállítást hallhatott 
a közönség a költészet napja alkal-
mából. Zelk Zoltán és józsef Attila 
verseit a településen élő vállalkozó 
kedvű versmondók adták elő. 

köszönet Dani Dorina nagy-
csoportos óvodásnak, Bóka Liza és 
kazi Máté 2. osztályos tanulónak, 
Lakatos kata 8. osztályos tanuló-
nak, Daka Zsófia középiskolásnak, 
kispálné Erki-szabó Évának, kazi 
istvánnak és huszta gézánénak.

• zoMBori isTváNNÉ
intézményvezető

köszöntjük  
Az éDesAnyákAt!
községi Anyák napi ünnepségre 
hívunk és várunk minden kedves 
érdeklődőt 2019. május 5-én 16 
órai kezdettel a Zákányszéki Mű-
velődési házba.

A műsorban fellépnek a Zákány-
széki Manó-kert Óvoda Bóbita Cso-
portos kis pajtásai, a Zákányszéki 
általános iskola 4. osztályos tanu-
lói, a művelődési ház gyerektánc és 
népi játék csoportosai, Lakatos kata 
és Dobó Bianka.

Ünnepi köszöntőt mond: Ma-
tuszka Antal polgármester

szeretettel várjuk rendezvé-
nyünkre!

• zákányszéki MűvELőDÉsi 
háZ És kÖNyvTáR DOLgOZÓi

hírek Az 55 éve AlAkult zákányszéki  
PArAsztkórus házA tájáról

intézményünk 2018-ban nyújtott be pályázatot a zákányszéki 
Parasztkórus működési költségeire a Csoóri sándor Alaphoz, 
melynek eredményeként 700.000.-Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesült az együttes, melyet működési kiadá-
sokra lehet fordítani.

A kórus tagjainak régi vágya telje-
sül rövidesen, hiszen a már eddig 
tanult népdalcsokrok és kórusmű-
vek anyagának CD felvételét, vala-
mint új fellépőruhák beszerzését 
is fedezi a kapott támogatás. Ezen 
kívül a fellépésekre történő utazási 
költségek, valamint kis értékű tár-
gyi eszközök beszerzésére fordítjuk 
a pályázati támogatás összegét.

Településünk legrégebben mű-
ködő amatőr művészeti csoportja 
ebben az évben ünnepli megalaku-

lásának 55 éves jubileumát. A kórus 
tagjai lelkesen készülnek e jeles év-
forduló megünneplésére, a gálamű-
sor a művelődési házban 2019. 
június 22-én lesz. 

Az együttes tagjai szeretettel 
hívják a  közös ünneplésre mind-
azokat, akik korábban tagjai voltak 
az együttesnek, de várnak minden 
kedves népzenét és népdalokat 
kedvelő vendéget is. A gálaműsorra 
meghívást kaptak ásotthalom, Bor-
dány, Mórahalom, Zsombó települé-

sek népdalkörei, valamint a vajdasá-
gi Oromhegyes népzenei együttese 
lesz a rendezvény vendége. A jubie-
lumi gálaműsor után közös vacsora 
és táncos mulatság lesz.

• ZomborI IstVánné
Zákányszéki  

Művelődési Ház és Könyvtár  
intézményvezető

Főzőklub indult • Március 28-án, az EFOP-3.7.3-16-2017-00203 kód-
számú pályázat keretében Szűcs Julianna irányításával elindult a Főzőklub 
a Zákányszéki Művelődési Házban. Az első foglalkozásra szép számmal jöttek 
az érdeklődők, ahol zöldséges batyut készítettek kétféle ízesítéssel, saláta 
körettel.  A következő Főzőklubot április 25-én 14 órakor tartjuk. Terítéken 
a spárga, melynek sokoldalú felhasználásában rejlő lehetőségeket ismerhetik 
meg a résztvevők. Készítünk levest, főételt és salátát is. Várjuk az érdeklődőket!
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zAbosFAi ízőrzők
Ahogy telnek az évek, egyre többen 
érezzük az igényt, hogy felidézzük 
az  elmúlt 20–30, akár 40–50 év 
kedves emlékeit, emlékezzünk 
azokra, akik valaha küzdöttek fej-
lődésünkért, boldogságunkért, 
sorsunk jobbra fordításáért. A gon-
doskodásnak számos formája elő-
fordul. Lehet az egy ölelés, egy mo-
soly, egy kedves kérdés, vagy egy tál 
finom étel. Ezek közül talán az étel 
az, melynek ízét a legkönnyebb fel-

idézni, melynek köszönhetően újra 
átélhetjük gyermekkorunk kedves, 
boldog pillanatait.

Ebben a rohanó világban, fontos-
nak tartjuk, hogy egyre több ilyen 
boldog pillanatot élhessünk át és 
felidézzük őseink szokásait, kö-
zösségünk eredetét. hiszem, hogy 
ezeket az  értékeket tovább kell 
adjuk az utódok számára és ezzel 
megőrizzük identitásunkat, ma-
gyarságunkat, értékeinket. Ennek 
fényében hívtuk életre a Zabosfai 
ízőrzők közösségét és célunk, hogy 
azokat a recepteket, melyeket mind-
annyian jól ismertünk és már talán 
rég el is feledtünk, a legjobb szaká-
csok, azaz Önök által egy csokorba 
összegyűjtsük, mindenki számára 

elérhetővé tegyünk és megőrizzük 
a jövő nemzedéke számára.

A gyűjtemény összeállítása nagy 
feladat. Azt szeretnénk, hogy 
az évek során minél többen adják 
közre a kincset, melyet a kredenc 
fiókjában őriznek, és hagyjuk meg 
a lehetőséget gyermekeinknek, hogy 
átélhessék ők is azokat a csodás pil-
lanatokat, melyek bearanyozzák, 
vagy bearanyozták a mi életünket is.

Aki érez megában egy kis készte-
tést, hogy bemutassa főzési tudását, 
keressen fel bennünket és mi segí-
tünk, hogy a családi kincs fennma-
radjon az utókor számára. 

A csoport tagjai:
•   A Könyvtáros  –  Paraginé  Tóth 

Edina – aki a beszélgetéseket ve-
zeti; a kapcsolódó hagyományo-
kat, szokásokat fogja csokorba;

•   A Videós – Börcsök Zoltán – aki 
a felvételekért és a terjesztésért 
felelős;

•   A Szakács – Kazi Péter – aki a me-
nüt állítja össze; és

•   A Dekoros – Széll-Tanács Tünde 
– aki a harmóniáért és a recepte-
kért felel.

Légy/Legyen a történelem írója Te/
Ön is, és ne hagyjuk, hogy feledés-
be merüljenek nagyanyáink felejt-
hetetlen ételei.

jelentkezni az alábbi elérhetősé-
geken lehet:

Zákányszék községi könyvtár 
– Tóth Edina

Zabosfai Zöldséges –  Zákány-
szék, Lengyel tér 

• kAzi PÉTER

A nAgy húsvéti Fonott kAlács
Hozzávalók: 
7 dl tej • 10 dkg vaj • 1 evőkanál 
cukor • 5 dkg élesztő • 1 kg fi-
nomliszt • 2 púpozott teáskanál 

só • 1 egész tojás a kenéshez 
(sütés előtt) • kevés vaj a kenés-
hez (sütés után).

Recept

A hAzAszeretet MegAlAPozásA: Március 
15-ét ünnePeltük Az óvoDábAn
A Pillangó csoportba 3-5 évesek jár-
nak. A hazafias témát másfél hetes 
projekt keretében, sokféle közös 
tevékenységen keresztül dolgoz-
tuk fel.

A tervek megvalósításának fő cél-
jai és feladatai voltak: az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharc ese-
ményeivel való ismerkedés, a gyer-
meki tevékenységeken keresztül 
a hazaszeretet és a nemzeti hova-
tartozás érzésének megalapozása. 

A Pillangó csoportban az ünnepet 
nagy készülődés előzte meg. képe-
ket nézegettünk Magyarországról, 
várakról, csatákról. ismerkedtünk 
a  magyar jelképekkel: meghall-
gattuk a himnuszt, megcsodáltuk 
a magyar zászlót és címert. színes 
tésztából nemzeti színű nyaklán-
cokat fűztünk. Az ünnep hangulata 
áthatotta a mozgásos játékainkat is: 
meneteltünk, „ágyúgolyót” görget-
tünk. A szabadtéri játékok alkalmá-
val a „huszárok” jókedvűen lovacs-
káztak. Érdeklődéssel hallgatták 
a „hogyan lett a huszárnak lova?” 
című mesét. A tevékenységek köz-
ben hamar megtanulták a játékos 
ünnepi mondókákat, verseket, da-
lokat. játékidőben várat építettek, 
bástyákat számláltak. szabadidőben 

huszárokat, zászlókat színeztek, ké-
peket párosítottak, hazafias zené-
ket hallgattak. A nemzeti színben 
pompáztak a  közösen elkészített 
eszközök: a tortapapírokra festett 
kokárdák, a zoknilovak, a madarak, 
a spirál-zászlók. 

Március 14-én a  Pillangó cso-
porttal együtt ünnepelt a Bölcsőde 
és az Óvoda összes apró „lakója”, va-
lamint intézményünk valamennyi 
dolgozója. Zenés ünnepi műsorunk 
egy jó hangulatú közös meneteléssel 
és zászlólengetéssel zárult. Majd jó-
ízűen fogyasztották el a gyermekek 
a „kokárda tányérokról” a nemzeti 
színben tálalt zamatos gyümölcsö-
ket. A szabadban való mozgást egy 
különleges ünnepi menü követte: 
karddal aprított zöldségleves és 
huszárszelet burgonyával. 

Délutáni programként néhány 
mondókával, verssel és dallal hoz-
zájárultunk a község emlékműso-
rához is, melyen már a gyermekek 
szülei is részt vehettek.

valamennyi tevékenységet 
a gyermekek személyiségfejlődésé-
nek szolgálatában valósítottuk meg. 

• FEkETE CsABáNÉ
óvodapedagógus
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A tanítási órák szünetében jó kint lenni a nagy, tágas, az öntö-
zésnek is köszönhetően egyre zöldebb udvaron. A biokert kis 
taván molnárkák kergetőznek. Egy zöld varangynak is megtet-
szett a hely, óvó kezek odamenekítették a száraz, meleg belső 
udvarból.  A szépen felfestett pályán jobban esik a focizás. Ha 
áprilisnak vége, már csak hat hét, és kitör a vakáció!

kéPzőMűvészeti 
PályázAtok ereDMényei
A Tisza Expo Zrt. plakátversenyt 
hirdetett március 15-e alkalmából 
a Csongrád megyei általános isko-
lák részére. A plakátokat a széche-
nyi téren állították ki a  nemzeti 
ünnepen.

Felsős kategóriában 1. he-
lyezést ért el az iskola csapata. 
A csapat tagjai: Farkas Dorina 
Mónika (7.o.), kovács-Tanács li-
zanna (6.o.) és Tajthy virág (7.o.)

Az Alsó-Tisza-vidéki vízügyi 
igazgatóság (ATiviZig) és a Magyar 
hidrológiai Társaság (MhT) szegedi 
Területi szervezete március 22-én 

tartotta a  víz világnapi ünnepi 
rendezvényét szegeden. Összesen 
24 pályamunkát, ezzel együtt 30 
alkotót díjaztak a felhívásra bekül-
dők közül. Az eredményhirdetés és 
a díjak átadása is a szegedi ünnep-
ségen történt meg.  

képzőművészeti kategóriá-
ban a felsősök között 2. helye-
zés:

Bazán Bendegúz, Fodor Bence 
és Padejski nikolasz (6. osz-
tály): víztisztító üzem (kollázs 
hulladék anyagokból) 

Felkészítő tanáruk: véha Tímea

gergely-járás
A zákányszéki első osztályosok 
Angéla és Zita tanító néni szer-
vezésében 2019. március 13-án 
rendezték meg - hagyományaink-
nak megfelelően - az iskoláskorú 
gyerekek adománygyűjtő, köszön-
tő játékát, a gergely-járást.

A gyerekek jelmezbe öltözve (ger-
gely pápának, katonának) rigmusba 
szedett versikékkel az iskolába invi-
tálták a nagycsoportosokat.  A meg-

hívás után mindannyian átsétáltunk 
az iskolába, és közös tízóraizással 
folytattuk a délelőttöt az osztály-
teremben. Ezt követően játékos 
feladatokat oldottunk meg a sport-
csarnokban, amelyben a hatodikosok 
és gabi néni voltak a segítségünkre.

Reméljük, ez a nap hozzásegíti 
az  óvoda „nagyjait” ahhoz, hogy 
az iskolára szép emlékekkel a szí-
vükben gondoljanak!

iskolábA hívogAtó ProgrAM 
A nagycsoportos óvodások ismét is-
kolánkba érkeztek március 27-én. 
Néhányukat a szüleik is elkísértek. 
Az iskola aulájában már várták őket 
az elsősök, és a vendégeket gieth-
né viktor Edit intézményvezető-he-
lyettes köszöntötte kedves szavak-
kal. Ezután csapatokat sorsoltunk 
Micimackó, Bagoly, Tigris és Nyuszi 
segítségével. A tanító nénik irányí-
tása mellett az  első osztályosok, 

mint házigazdák kalauzolták el 
a  különböző iskolai helyszínekre 
a gyerekeket.
Élményekkel telve, az iskolanyito-
gató programot várva búcsúztak 
az ovisok iskolánktól.
szeretettel várjuk őket vissza!

Iskolánk pedagógusai és dolgozói 
nevében  

• Gál ANgÉLA  
tanító néni

köszönet…
2019. március 29-én az iskolában 
ügyeletátadással kezdődött a nap, 
ahol az éppen aktuális versenyered-
mények kihirdetése után bejelentet-
tem, hogy a szülők segítségének kö-
szönhetően a mai napon az udvari 
betonpályára felfestésre kerülnek 
a pályacsíkok. A gyerekek önkénte-
lenül tapsviharral fogadták a jó hírt. 
Tanulóink nevében is ezúton szeret-
nék köszönetet mondani a szülői 
Munkaközösségnek és Frank Csa-
bának a koordináló munkájáért. 

köszönöm továbbá minden ked-
ves szülőnek, a polgárőröknek, Ada-
mik istvánnak és a hOsZkP veze-

tőjének, hogy segítségünkre vannak 
a gyermekek versenyekre történő 
szállításában.

• sAs gyÖRgyNÉ 
intézményvezető

* * *
köszönjük, hogy adója 1%-át is-
kolai alapítványunknak ajánlja fel! 
Alapítványunk támogatja az osz-
tálykirándulásokat, a Boldog isko-
la és a Tanulás könnyítő Progra-
mot (TkP), a versenyekre történő 
utaztatásukat, a kitűnő tanulókat 
jutalmazza.

Alapítványunk neve: Alapítvány 
a zákányszéki általános iskola 
Diákjaiért

Adószáma: 18455436-1-06

szépen fest a jótékonyság eredménye

Megújult Az iskolA 
AszFAltPályájA
A Zákányszéki általános iskola 
udvarán lévő betonpályát két évvel 
ezelőtt aszfaltozták újra, melyet a 
Tankerület és a község önkormány-
zata finanszírozott. Most a kézi- és 
kosárlabda pályakép felfestésére 
került sor, mely a szülői összefogás-
nak köszönhetően a Rügyfakasztó 

Tavaszi Mulatságunk után, Frank 
Csaba szakmai támogatásával való-
sult meg. hálásan köszönjük min-
denkinek, aki bármely formában 
segített abban, hogy gyermekeink 
sok-sok évig újabb játékélmények-
kel lehessenek gazdagabbak a fel-
újított pályán.  • szMk
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A diákok tollából…

FenntArthAtósági téMAhét

A Fenntarthatósági Témahét idei 
témakörei a közösségi közlekedés, 
a víz és a globális Célok közül a „3. 
Egészség és jóllét” a „11. Fenntart-
ható városok és közösségek” és a „13. 
Fellépés az éghajlatváltozás ellen” 
témái köré szerveződtek. Az isko-
lai munka során a fenntarthatóság, 
az azzal kapcsolatos problémák és 
teendők nap mint nap előkerülnek, 
de ezen a héten még több figyelmet 
fordítottunk ezekre a tanítási órákon 
és azokon kívül is. A reggeli fenntart-
hatóság heti rádió adásaiban szó volt 
a levegőről, a vízről, a faluról és kör-

nyékéről. Egy délutáni előadáson 
sok érdekességet tudhattunk meg 
a denevérekről Paulovics Pétertől. 
szerveztünk papírgyűjtést, és hir-
dettünk rajzpályázatot a víz napja 
alkalmából. A  hetedikesek közre-
működésével működött az  iskolá-
ban vízbár, amelyben egy szavazás 
során kiderült, a csapvíz is van olyan 
jó, mint egy ásványvíz. Pénteken pe-
dig mi is bekapcsolódtunk az orszá-
gos Teszedd! Önkéntesen a tiszta 
Magyarországért! akcióba. Minden 
osztály végigjárta a számára kijelölt 
útvonalat. jó volt látni, hogy a leg-

több csoportnál nem lett sok szemét, 
de a kiserdő és a bordányi bekötő út 
sok munkát adott a gyerekeknek. El-
gondolkodtunk, vajon ki dobálja el, 
ki hagyja ott ilyen helyen a szeme-
tet…? Több mint 30 zsák hulladék 
gyűlt össze, melynek elszállításában 
most is a zákányszéki Polgárőr 
csoport volt segítségünkre. külön 

köszönet Adamik istvánnak, aki-
hez mindig fordulhatunk.

nagyon sokan dolgoztak 
a héten: gyerekek, pedagógusok, 
takarító nénik és karbantartó 
bácsik. nem is lehetne másként. 
köszönjük Mindenkinek!

Néhány rövid vélemény a téma-
hétről:

Amire készülünk
•  április 26. Föld napja (rövidített 

órák).
•  Május 2–3. Az alsósok anyák napi 

ünnepségei.
•  Május 5. községi anyák napja 

a Művelődési házban (4. osztály).
•  Május 13. 17:00 A  leendő első 

osztályosok szülői értekezlete.

•  Május 15. Túra 2-8. osztályosok-
nak (Atkai-holtág, Algyő).

•  május 22. Országos nyelvi mérés 
(6. és 8. osztályosok).

•  Május 29. Országos kompeten-
cia-mérés (6. és 8. osztályosok)

•  Május 24. gyermeknap (tanítás 
nélküli munkanap)

Összeállította: 
• áBrAHáM ENikőiskolai vízbár

„Iskolánk is csatlakozott az országo-
san megrendezett Fenntarthatósági 
témahéthez. Március 18-tól 22-ig 
tartott. nagyon hasznos volt szá-
momra, sok új információval gaz-
dagodtam.

Minden reggel volt rádiós műsor, 
és ha valaki odafigyelve hallgatta 
végig a társait, akkor nagyon sok jó 
tanácsot hallhatott. Ha azokat meg-
fogadja, akkor talán a Föld is élhe-
tőbb lesz. A környezetünk szennye-
zése nem csak a mi saját életünkre 
hat ki rosszul, hanem az egész vi-
lágra. tennünk kell valamit, mert 
ha nem teszünk semmit, akkor 
előbb-utóbb a Földön élő emberek, 
állatok, növények sorsa egyre rosz-
szabb lesz. Ezen nekünk, fiataloknak 
kellene változtatnunk, mert ez csak 
rajtunk múlik, hogy a Föld milyen 
lesz 10, 20 és 50 év múlva. 

én eddig is igyekeztem tenni 
ennek érdekében. Mióta jó idő van, 
azóta én is kerékpárral járok iskolá-
ba, így próbálom megóvni a Földet 
a  légszennyezéstől. Ha éppen esik 
az eső, vagy nagy szél van, akkor se 

ülök autóba, hanem helyette a tö-
megközlekedést veszem igénybe. 
Műanyag tasakok helyett papírta-
sakokat használok vásárláshoz, ha 
boltba megyek, akkor pedig viszek 
magammal ruhatáskát. számomra 
nagyon fontos az is, hogy az álta-
lam fogyasztott ételek származási 
helyéről is tudjak. A húst nem a bolt-
ból vesszük meg, hanem csirkét ne-
velünk és sertést tartunk. Próbálok 
minél egészségesebben élni. A lehető-
ségeim szerint próbálok sokkal több 
tiszta vizet (csapvizet) fogyaszta-
ni cukros üdítők helyett. nagyon 
praktikus az  is, ha az  innivalóját 
az ember nem műanyag flakonban 
hordja, hanem inkább kulacsban tá-
rolja. szerintem nagyon jó ötlet volt, 
hogy az iskola aulájában elhelyeztek 
egy ivókutat. nap mint nap látom, 
hogy sok diák használja ( pedig csap-
víz J ). 

én arra kérek mindenkit, hogy fi-
gyeljen oda jobban a környezetére, 
hogy a Föld minél szebb és egészsége-
sebb maradjon még nagyon sokáig.”

• TóTH TAMARA 8. o.

„Hasznos volt, mert szerintem 
több gyerek elgondolkodott rajta. 
A  szemétszedés jó volt, így meg-
tisztítottuk a falut. A vízbár jó volt, 
mindegyik víz finom volt, és így 
megtudhatták az  emberek, hogy 
nem mindig a legdrágább víz a leg-
finomabb. én minél jobban próbálok 
vigyázni a ruháimra, de lehet, hogy 
a villannyal jobban kellene takaré-
koskodni. A vízzel szerintem jól bá-
nok, próbálom nem pazarolni.”

„sok minden volt, ami elgondol-
kodtatott. Kevesebb ásványvizet 
iszok és több (csap)vizet! szerintem 
lehet máskor is ilyen, mert nAGYOn 
jó volt. többet fogok biciklizni.”

„továbbra is tusolok, és nem für-
dök. Kikapcsolom a tV-t, lekapcso-
lom a villanyt.”

„én az ételt biztosan nem paza-
rolom, mert még repetát is szoktam 
kérni. általában tusolni szoktam.”

„többet jövök biciklivel (azért nem 
jöttem azzal, mert elszakadt a lánc). 
nem szárítok hajat hajszárítóval 
(akkor szárítottam, ha sietni kellett).”

 „nem kellene szemetelni az em-
bereknek. szerintem hasznos volt, 
hogy megtisztítottuk az  utcákat. 
nem kellene eldobni a  szemetet, 
hanem a kukába kellene rakni.”

„Hasznos volt, jó tanácsokat kap-
tunk a sulirádióból. többször is lehet-
ne szemetet gyűjteni. több emberhez 
eljuttatni a  bolygónk problémáit 
azért, mert meglepően kevesen tud-
ják, vagy csak nem érdekli őket a baj.”

„Fontos volt! Otthon a családom-
ra rászóltam, hogy ne háttér-tévéz-
zenek. Felhívtuk a gyerekek figyel-
mét a kiselőadásokkal. szerintem ez 
a legfontosabb. A teszedd! szemét-
gyűjtés által megtisztítottuk kicsiny 
falunkat, itt volt már az ideje. Fon-
tosak ezek a dolgok!”
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csAláDi eseMények 
sZÜLETÉsEk:

Magda liliána  
2019.03.27. 
anyja neve:  

Módra Marianna ilona,  
apja neve:  

Magda szilárd
* * *

hALáLOZásOk:
2019.02.05.

szélpál Jánosné
Zákányszék, Tanya 345.

* * *
2019.03.11.

Jójárt sándor Mihály
Zákányszék, Dózsa gy. u. 13.

* * *
2019.03.24.

kiri istvánné
Zákányszék, szegfű j. u. 24.

A Homokháti Bringaklub megtartotta első teljesítménytúráját, I. Homok-
hátság Kör elnevezéssel. A közel száz túrázó Üllésről rajtolva 8 településen 
áthaladva teljesítette a 70 km-es távot. Bővebb beszámolót, és az idei túrákról 
részletesen a következő számban olvashatnak.

A szenthároMság róMAi kAtolikus teMPloM MiserenDje A következő iDőszAkbAn
•  Május 5. vasárnap 11:00  

Anyák napi műsor 
•  Május 26. vasárnap 11:00  

Bérmálás
•  Június 9. Pünkösd vasárnap 

11:00 Elsőáldozás 

•  Június 15. szombat 10:00 
Templom búcsú.  

Ekkor lesz a  környékbeli papság 
részvételével ünnepi szentmise és 
körmenet. Másnap, június 16-

án vasárnap 11.00-kor ünnepi 
szentmise. 

A búcsú az  idei évtől szombati 
napra kerül, mert paphiány miatt 
vasárnapra képtelenség ünnepi szó-
nokot találni. Pont azért nem aggó-

dom a szombati búcsú sikere miatt, 
mert a Nagyboldogasszony búcsút 
is mindig a napját ünnepeljük.

• Dr. JAnEs ZOLTáN 
plébános

tesz vesz tavasz

közösen tettük renDbe 
A teMPloM környezetét

A Tesz vesz Tavasz program 2008-
ban indult útjára a szeged-Csanádi 
Egyházmegyében. Fő célja, hogy 
arra buzdítsa a fiatalokat, hogy mér-

jék fel környezetük hiányosságait 
mind szociális és kulturális, mind 
pedig ökológiai szempontok sze-
rint. A programban az Egyházmegye 

egész területéről jelentkeznek kész 
projektekkel ifjúsági csoportok és 
plébániai közösségek. Évről évre diá-
kok százai dolgoznak saját életterük 
javulásáért egy hétvége alatt. Már-
cius 23-án a kitűzött célok jegyében 
Zákányszéken is megmozdult a diá-
kok és szüleik közössége.

A templom- és plébániakert 
rendbetételén összesen 40 lelkes 

helyi lakos dolgozott: a korábbi te-
reprendező munkálatok maradvá-
nyait, törmelékeket ki-ki a saját esz-
közeivel gyűjtötte össze, majd helyi 
vállalkozók elhordták a területről. 
A faanyagok rászoruló családokhoz 
kerültek. A tavaszi nagytakarítást 
követően minden önkéntest a hit-
tanteremben vendégeltek meg egy 
ebéddel. 


