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A 2019. ÉVI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS ZÁKÁNYSZÉKI
EREDMÉNYEI
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019.
október 13. napján tartott választásának főbb adatai: A névjegyzékben lévő választópolgárok

száma 2.344 fő, a szavazáson megjelent 903 fő (38.52 %). A polgármester, illetve a képviselő jelöltek az alábbi szavazatszámokat
érték el:

Polgármester jelölt

Jelölő szervezet

Szavazat

Matuszka Antal István

FIDESZ- KDNP

807

Képviselő jelöltek
(szavazólapon lévő
sorrendben)

Jelölő
szervezet

Szavazatok

1. Zombori István

független

435

2. Papp László

független

418

3. Adamik István

független

424

4. Tanács Adrienn

független

378

5. Nagy Lajos Ferenc

független

153

6. Kazi Péter

független

636

7. Palotás Attila

független

182

8. Sas Györgyné

független

325

9. Dani Kálmán Szabolcs

független

392

10. Borbás Norbert

független

228

11. Csóti József László

független

506

12. Széll-Tanács Tünde

független

372

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE
Polgármester

Jelölő szervezet

Szavazat

Matuszka Antal István

FIDESZ- KDNP

807

A képviselő-testület
tagjai

Szavazatok

Jelölő
szervezet

(csökkenő
sorrendben)

Kazi Péter

független

636

Csóti József László

független

506

Zombori István

független

435

Adamik István

független

424

Papp László

független

418

Dani Kálmán Szabolcs

független

392

Csongrád megyei közgyűlés választásának helyi eredménye:
Listák

Szavazatok

(csökkenő sorrendben)

1.

FIDESZ–KDNP

652

2.

MI HAZÁNK

65

3.

MOMENTUM

50

4.

MSZP

39

5.

DK

38

6.

JOBBIK

35

A választás helyi eredményeivel kapcsolatos további információk
a www.valasztas.hu, illetve a http://zakanyszek.hu/onkormanyzativalasztasok-2019/ weboldalakon találhatók.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
HVI vezető

KAZI PÉTER

ZOMBORI ISTVÁN

PAPP LÁSZLÓ

független

független

független

MATUSZKA ANTAL ISTVÁN
CSÓTI JÓZSEF LÁSZLÓ

ADAMIK ISTVÁN

DANI KÁLMÁN SZABOLCS

független

független

független

POLGÁRMESTER
FIDESZ-KDNP
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület 2019. szeptember 10-én rendkívüli ülést,
szeptember 19-én közmeghallgatást, szeptember 26-án munkaterv szerinti rendes ülést tartott. A rendkívüli ülésen kiválasztásra került a piactér építési munkálatait elvégző vállalkozás. Közmeghallgatás keretében Matuszka Antal polgármester
tájékoztatást nyújtott a Képviselő-testület és bizottságainak
2014-2019 között végzett munkájáról, az önkormányzat gazdasági programjának megvalósulásáról. A ciklus utolsó ülésén
megtárgyalásra került az önkormányzat 2019. évi I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztató, majd a testület módosította a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletét. Elfogadásra kerültek a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde módosított
dokumentációi, az önkormányzat ismét csatlakozott a BURSA
HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez.

RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS
- 2019. SZEPTEMBER 10.
Zákányszék Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
„Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú
pályázati felhívás keretében „Piaci
infrastruktúra kiépítése a helyi
termelők termékeinek térnyerése érdekében, Zákányszék” elnevezéssel bruttó 89.693.383,- Ft
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az építési munkákat elvégző generálkivitelező kiválasztásához közbeszerzési eljárás
lefolytatására került sor.
A legjobb ár–érték arányt benyújtó ajánlattevő ajánlata bruttó
12.870.758,- Ft-tal haladta meg
a beruházás megvalósulása érdekében elnyert 100%-os intenzitású pályázati támogatás építésre
elkülönített összegét. A Képviselőtestület - mérlegelve a beruházás
fontosságát - az eljárást eredményesnek nyilvánította és döntött
arról, hogy a különbözet fedezetét
központi költségvetési támogatásból vagy piaci hitel felvételével
biztosítja. Név szerinti szavazással
az eljárás nyertesének a Bodrogi Bau Kft.-t nyilvánította.

***
KÖZMEGHALLGATÁS
- 2019. SZEPTEMBER 19.
A Képviselő-testület a Művelődési
Házban „Tájékoztató a Képviselő-testület és Bizottságainak
2014-2019 önkormányzati ciklusban végzett munkájáról a gazdasági program megvalósításáról” napirenddel közmeghallgatást
tartott.
Matuszka Antal polgármester
prezentáció bemutatásával részletesen ismertetette a Képviselő-testület és bizottságainak munkájáról
készült beszámolót, a statisztikai
adatokat és a gazdasági program
megvalósításának részleteit. Az intézményrendszer folyamatos átalakulása és jogszabályi változások
mellett az önkormányzat intézményei biztonságosan működtek.
Számos sikeres pályázat eredményeként az önkormányzat vagyona az elmúlt öt évben megháromszorozódott. A Képviselő-testület
a ciklus elején elfogadott gazdasági
programjában tervezett feladatait
nagy részben megvalósította.
A közmeghallgatás további részében B. Nagy László ország-
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gyűlési képviselő tájékoztatást
adott az Európai Unió helyzetéről,
Magyarország gazdasági állapotáról. Méltatta Zákányszék község
elmúlt ciklusbeli fejlődését, elismerését fejezte ki a Polgármesternek és
a Képviselő-testületnek a településért végzett munkájukért.
***
RENDES TESTÜLETI ÜLÉS 2019. SZEPTEMBER 26.
Az Önkormányzat és költségvetési
szerveinek 2019. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás
alapján megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások az előirányzatoknak megfelelően alakultak,
az önkormányzat pénzügyi
helyzete stabil. Az előirányzatok
évközi változása miatt a költségvetés módosítására is sor került, így
a 2019. évi költségvetési rendelet
bevételi és kiadási főösszege
874.839.000 forint lett.
Lakosság tájékoztatása a környezet védelméről, a lakóhelyi
környezet állapotának alakulásáról. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény
szerint „A települési önkormányzat
a környezet védelme érdekében elemzi,
értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint,
de legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot”. Az önkormányzat
feladata, hogy gondoskodjon a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, kísérje figyelemmel
az azokban foglalt feladatok megoldását. A tájékoztató főbb elemei
között szerepelt a levegőtisztaság
javítása, a belvíz-és csapadékvíz
elvezető rendszerek fejlesztése,

az energiagazdálkodás, a közúthálózat fejlesztése, közlekedés és környezet, valamint a biológiai sokféleség fenntartása, élőhelymegőrzés,
komplex táj- és tájképvédelem.
Az Önkormányzat támogatja
a tanulni vágyó és a pályázati kiírásnak megfelelő fiatalokat, ezért idén
is csatlakozott BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez. A vonatkozó szabályok
alapján már kiírásra kerültek az A
és B típusú pályázatok, amelynek
részletei megtalálhatók településünk honlapján.
A pályázat rögzítésének és
az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:
2019. november 5. A pályázatot
az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely
szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
kell benyújtani.
A Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde a jogszabályi és
egyéb változások miatt módosította az intézményre vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatát,
a pedagógiai programját, az óvodára és a bölcsődére vonatkozó Házirendet, a bölcsőde szakmai programját, az intézmény 2019-2020
évre vonatkozó éves munkatervét,
valamint a 2019–2024 közötti időszak továbbképzési programját.
A dokumentumokat az intézmény
fenntartójaként a Képviselő-testület jóváhagyta.
A kihirdetett önkormányzati rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a Nemzeti Jogszabálytárban
és a község honlapján.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

Dr. Kertész József ügyvéd
30 ÉVE ZÁKÁNYSZÉKEN

Félfogadás: minden pénteken 8 órától
a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban.
Elérhetősége: 06-30/9535-740
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A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI
Őstermelői igazolványok:
Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában
és jelenlétében történhet! Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2020.
évre szóló érvényes értékesítési betétlap, úgy az 2020. március 20-ig
kiváltandó. Kérem, ellenőrizze plasztikkártyáján a magyar címer mellett
balra szereplő „igazolvány hatálya”
mezőt: amennyiben 2017-tel kezdődik, Ön is érvényesítse őstermelői
igazolványát (ha még nem tette meg)!

Egységes kérelem 2019:
Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló
másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak,
ha a vetés és betakarítás ténye
a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került. Hagyományos másodvetés bejelentése október 31-ig
elfogadott. Az ökológiai másodvetés
legalább 60 napig a területen legyen
megtalálható.

8 órás növényvédelmi tanfolyam
(zöld könyv megújítás):
Zöldkönyves , 8 órás továbbképzések: november 15. Bordány, november 28. Mórahalom, december 13.
Hmvhely SZTE Mg.Kar, január 17.
Szeged, január 24. Balástya, február
22. Szentes, február 28. Csongrád.
Az előadások minden alkalommal
reggel 8.30 órakor kezdődnek.
Sertéstartók figyelmébe:
Az afrikai sertéspestis (a továbbiakban: ASP) a házi sertések és vaddisznók heveny, lázas általános tüne-

Tájékoztató ingatlantulajdonosok
részére a villamos hálózatok
körüli gallyazásról
Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatjuk, hogy lakókörnyezetében gallyazó partnerünk legkésőbb egy
hónapon belül megkezdi a közcélú villamos hálózatot veszélyeztető fák tervszerű, éves gallyazását. A faágak eltávolítása kizárólag a hálózat mentén fog megtörténni, elsődleges célja a zavartalan villamosenergia-szolgáltatás biztosítása. A levágott
faágak elszállításáról gallyazó partnerünk az Önkormányzattal egyeztetett módon
gondoskodni fog. Kérjük, együttműködésével támogassa partnerünk munkáját!
TUDNIVALÓK A GALLYAZÁSRÓL
Társaságunk egész évben gondoskodik a légvezetékeket veszélyesen megközelítő fák gallyazásáról.
A gallyazó partnereink a fák ágait minden esetben a villamos hálózatok biztonsága érdekében,
a szükséges mértékig távolítják el, figyelembe véve
a fafaj növekedési ütemét is.
Ön is sokat tehet a zavartalan villamosenergiaszolgáltatás, valamint saját és vagyontárgyai
biztonsága érdekében, az ingatlanán lévő és az
elektromos vezetékekhez közeli növények és
faágak gallyazásával. A gallyazást célszerű a vegetációs időn kívül, októbertől áprilisig végezni.
Javasoljuk, hogy a gallyazást bízza gyakorlattal
rendelkező szakemberre. A megfelelő szakember ismeretének hiányában ügyfélszolgálatunktól
megkaphatja gallyazó partnereink elérhetőségeit.
A gallyazás költségét a szolgáltatás megrendelője
viseli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a gallyazási beavatkozás
idejére, az élet védelme és a vagyonbiztonság megőrzése érdekében az elektromos hálózatot feszültség mentesíteni szükséges. Gallyazási szándékáról
szóló bejelentését Társaságunk 06 62 565 600
számon elérhető telefonos ügyfélszolgálatán,
az e-vonal 7. menüpontjában fogadjuk. A feszültségmentesítés térítésmentes.
AZ NKM Áramhálózati Kft. azon dolgozik, hogy a
villamosenergia-szolgáltatás még a legviharosabb
napokon is folyamatos és zavartalan legyen. Ehhez
elkerülhetetlen a villamos hálózat biztonsági övezetét elérő fák és a hálózatba benyúló ágak galylyazása, valamint a növényzet biztonsági ritkítása.
A gallyazás során a lakosság biztonsága az elsődleges szempont, törekedve az esztétikai szempontok
betartására is. Kérjük, támogassa Ön is a minőségi
villamosenergia-szolgáltatás érdekében végzett
fagallyazási tevékenységünket!
NKM Áramhálózati Kft.

tekkel, test-szerte vérzésekkel járó,
vírusos betegsége. A kórokozó vírusra jellemző, hogy ellenálló képessége a környezeti hatásokkal szemben
igen nagy, nem hőkezelt termékekben, illetve nem ártalmatlanított
sertés- vagy vaddisznóhullában hónapokig fertőzőképes marad. A házi
sertés állományok elsősorban fertőzött vaddisznókkal való kontaktus révén, nem ellenőrzött helyről
származó, beteg vagy fertőzött házi
sertéseknek az állományba történő
behozatalával, illetve állati eredetű
terméket tartalmazó élelmiszer-hulladék etetésével fertőződhetnek, de
szerepe lehet a vírus mechanikus
átvitelében bármilyen, a fertőzött
állatok gondozásakor használt eszköznek vagy akár ruhának. Legfontosabb teendő a megelőzés:
• meg kell akadályozni, hogy a házi
sertések vaddisznóval, vagy annak
bármely részével érintkezzenek;
• a telepre behajtó gépjárműveket
fertőtleníteni kell, a belépő személyeknek át kell öltöznie;
• állati eredetű terméket tartalmazó élelmiszerhulladékot („moslékot”), valamint zöldtakarmányt
ne adjunk a sertéseknek;
• szemestakarmányt 30 napig, alomanyagot 90 napig vaddisznók által
hozzá nem férhető helyen kell tárolni felhasználás előtt!
A NÉBIH honlapján megtalálható
az ASP ellen hatékony fertőtlenítőszerek listája, valamint további
információk a témáról.
Ügyfélfogadás
a falugazdász irodában:
hétfő; kedd; csütörtök: 8:00–16:00
szerda: kéthetente 8:00–16:00
péntek: 8:00–12:00
Falugazdász: Négyökrűné Juhász
Mária 70/90-36-389
A falugazdász irodában történő bármilyen ügyintézéshez hozni kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új, kamarai kártyát.
További információ a nak.hu, a www.
naknonprofit.hu internetes oldalon
és a falugazdász irodában elérhető.

• forrás: NAK.hu; csmnovkam.hu;
portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis
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Pályázati tájékoztató

KLUBFOGLALKOZÁSOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
lyázat keretében 2018. január 1.
óta működő csoportok lehetőséget
nyújtanak a helyi lakosság számára különböző tanulási formákban
széleskörű ismeretek elsajátítására.

Intézményünkben az EFOP-3.7.316-2017-00203 kódszámú „Az
egész életen át tartó tanulás hozzáférésének biztosítása Ruzsa, Öttömös
és Zákányszék településeken„ c. pá-

Heti szakkörök foglalkozásai:
Ének- és zeneművészeti csoport (Zákányszéki Parasztkórus)
próbái: kedd 17 óra citera, 18 óra
énekpróba
Hagyományőrző tánccsoport
néptánc próbái: csütörtök 18:30 óra
A Főzőklub résztvevői havi szinten ismerkedhetnek meg új ízekkel,
főzési technikákkal az egészséges
életmód jegyében. Október 24-én
14 órától a gyorsan felszívódó szénhidrátok hatásai, a szénhidrát és
koleszterin számolása lesz a téma.
Oktató Szűcs Julianna.
A Kreatív Hobbivarró havi
szakkör foglalkozásain Kálmán

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE
ZÁKÁNYSZÉKEN 2019. ŐSZÉN-TELÉN
I.sz. Háziorvosi Rendelő
– Zákányszék, Dózsa Gy.u.70.
Tel.: 590-050 és
(+36-30-606-2371
dr. Mester Lajos, elérhető
munkanapokon 8.00–16.00
Rendelés: bejelentkezett– és területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8–12 h és páratlan
heteken:
2019. november 11–15-ig, november 25–29-ig, december 9–11ig, december 30–31-én,
2020. Január 2–10-ig, január 20–
24-ig, február 3–7-ig, február 1721-ig, március 2–6-ig és március
16–20-ig, március 30–április 3-ig
délután 15–16-ig is! December
30–31-én és 2020. Január 2–6-ig
helyettesít is. December 12–23-ig
pedig szabadságon van!
II.sz. Háziorvosi Rendelő
– Zákányszék, József A.u.38.
Tel.: 290-509 és ) +36-30-6062354 és +36-70-628-7060 mobilon
dr. Sebestyén Balázs, elérhető
munkanapokon 8.00–16.00
Rendelés: bejelentkezett– és
területi ellátás alá tartozó bete-

geknek munkanapokon 8–12 h és
páros heteken: november 4–8-ig,
november 18–22-ig, december
2–7-ig, december 12–23-ig, 2020.
Január 13–17-ig, január 27–31-ig,
február 10–14-ig, február 24–28-ig,
március 9–13-ig és március 23–27ig délután 15–16-ig is! December
30–31-én és 2020. Január 2–06-ig
szabadságon van, December 12–
23-ig pedig helyettesít is!
Sürgősségi orvosi ügyelet:
Munkanapokon 16.00–másnap
8.00-ig, valamint szabad–, vasár–
és ünnepnapokon, valamint július
1-én Semmelweis napon – mely az
egészségügyben munkaszüneti
nap – 8. 00 – másnap 8.00-ig a Kölcsey utca 2 sz. alatt a Mentőállomás
épületében.
Segélyhívás: 104 és/vagy 112
– ingyenes!
Az NGM rendelet alapján 2019.
évi munkaszüneti napok áthelyezése miatti munkarend:
December 7-én szombat munkanap, helyette december 24.
kedd PIHENŐNAP és
december 14-én szombat
munkanap, helyette december
27. péntek PIHENŐNAP

Kamilla szakmai vezetésével a farmer és egyéb textilek újrahasznosításának lehetőségei kerülnek
előtérbe.
A Kreatív kézműves szakkör
tagjai őszi hangulatban ötletes költségkímélő dekorációkat készítenek
az otthon díszítésére Czékus Kitti
segítségével.
A Gazdakör szakmai előadásai
segítséget nyújtanak a helyi gazdálkodóknak, kertészkedőknek
az aktuális mezőgazdasági munkálatokban. Ismereteiket Négyökrűné
Juhász Mária növényorvos segítségével bővíthetik.
A Női kör tagjai már a közelgő
ünnepekre készülnek. Közösségi
munkájukkal aktívan segítik a helyi
rendezvények lebonyolítását. Vezető: Ördögh Dezsőné
A foglalkozások helyszíne a művelődési ház.

A csoportokhoz továbbra is lehet
csatlakozni, bővebb információ található honlapunkon http://zakimuvhaz.hu/, közösségi oldalunkon

https://www.facebook.com/muvelodesihaz/, valamint munkanapokon 8-16 óráig a művelődési házban
is lehet érdeklődni.
Tel.: 06-62-590-010. munkanapokon
8–16 óráig. Tel: 06-62-590-010személyesen. Tel: 06-62-590-010

PROGRAMAJÁNLÓ

Márton nap
a Művelődési Házban!
2019. november 15. 15 óra
PROGRAMOK
•M
 ese – Lúdas Matyi
•K
 ézműves foglalkozás – liba és
lámpás készítése
•M
 árton napi finomságok – libazsíros kenyér, csőrege és újbor
kóstoló
• L ámpás felvonulás
• Táncház
Szeretettel várjuk
a gyerekeket és szülőket!
***

MEGEMLÉKEZÉS

2019. november 1-jén a 9 órakor
kezdődő szentmise után, 9.45 órakor
az intézmények és a civil szervezetek
vezetői, képviselői megkoszorúzzák a II. világháborús emlékművet.
A megemlékezés után a temetőben
szertartás és sírszentelés lesz.

BÖLLÉRNAP

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőta 2019. november 23án, szombaton megrendezendő
XVIII. Zákányszéki Böllérnapra.
Program:
6.30 Megnyitó a Művelődési Ház
udvarán
7.00 Disznóvágás
9.00 Reggeli a Művelődési Házban –
500 Ft/adag áron a helyszínen
vásárolható
17.00 Gyülekező a Sportcsarnokban
18.00 VACSORA, BÁL
Jegyek vásárolhatók a Lengyel téri
Butikban november 11-től.
Felnőtt jegy: 4000 Ft/fő
Gyermek jegy: 3000 Ft/fő
A jó hangulat felelőse
a Kosava Zenekar.
Mindenkit szeretettel várnak
a szervezők!

CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGKÖTÉS:
2019.09.14 Virág Pál és Papp Andrea
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„Elmúlt a nyár, itt az ősz, szőlőt őriz már a csősz.”

SZÜRETI MULATSÁG
VOLT AZ ÓVODÁBAN
Szeptember 26-án szüreti mulatságot tartottunk az óvodában,
immáron negyedik alkalommal.
A rendezvényünknek egyik fontos
célja, hogy a hagyomány ápolása
mellett, a magyar néphagyományokat, a népi játékokat átmentsük
napjainkba, gyermekeink életébe.
Ismerjék meg a régmúlt örökségét
a gyerekek, akik majd felnőve érzékenyebbé válnak a környezetükben
található szépségek iránt, és meg
tanulják óvni, védeni a természetet.

A mulatságra meghívást kaptak
a gyerekek családjai, a bölcsődések,
az Idősek Otthonának lakói, valamint Intézményünk nyugdíjasai is.
A rossz időjárás miatt sajnos kevesebben tudtak a meghívott vendégek közül részt venni a Szüreti
ünnepünkön. Reggel 9 órakor egy
rövid köszöntő után a Manócska
csoportban kezdődött az ünneplés,
ahol minden csoport egy kis műsort
adott elő őszi dalokból, versekből,
mondókákból. Majd ezt követően

a Kolompos együttes zenéjére táncoltunk közösen gyerekek és felnőttek. A közös tánc után minden csoport elment a termébe, ahol már
csoportonként folytatódtak a programok: szőlő- és pogácsakóstolás,
színezés, rajzolás, énekes játékok,
tánc, játék a vendégekkel. Felváltva
az óvoda udvarán lévő babaházba
is kimentünk, ahol Papp Árpád és
Szűcs Béla segítségével betekintést
nyerhettek a gyerekek a szőlődarálásba, préselésbe, felügyelet mellett segíthettek a munkálatokban,
megkóstolhatták a frissen préselt
szőlőlevet is. Az élményekben bővelkedő tevékenységek után a gyerekek kellemesen elfáradtak, ebéd
után nagyon jót aludtak, pihentek.

AZ ENERGIAITALOK VESZÉLYEI
Bár energiaitalnak nevezik őket, valójában nem adnak energiát olyan
értelemben, mint például a szénhidrátok. Az energiaitalok élénkítő szert, koffeint tartalmaznak.
Egy-egy energiaitalban kb. öt-tízszer annyi koffein van, mint a hagyományosan pörkölt kávéban. Egy
doboz elfogyasztása tehát annyit
jelent, mintha 5-10 csésze kávét
innánk meg. Ráadásul az energiaitalokban található koffein nem természetes, mint a kávéban, hanem
Kínában, gyógyszergyárakban fehér por formájában gyártják.
A koffein egy drog. Az energiaitallal hirtelen nagy mennyiségben
juttatjuk a szervezetbe, ahol erős
izgatószerként hat. És ahogy a szervezet hozzászokik, egyre több kell
belőle, hogy elérjük a kívánt élénkítő hatást. A túl sok koffein okoz-

hat álmatlanságot, nyugtalanságot,
szorongást, gyomorproblémákat és
izomrángásokat. Megemeli a vérnyomást és a pulzusszámot, szívdobogásérzést, szívritmuszavart
is előidézhet. Akinek veleszületett
szívrendellenessége van, annál
egyetlen doboznyi energiaital is
végzetes ritmuszavart okozhat. Ha
már kialakult a függőség és elvonjuk
a koffeint, megvonási tünetek jelentkeznek. Ilyen tünetek a fejfájás,
a fáradtság, az idegesség, a depressziós hangulat és a koncentrálási nehézségek.
A koffein mellett az energiaitalokban rengeteg cukor van, néhányukban akár 10 teáskanálnyi
is. A folyékony cukor a szilárdnál
sokkal károsabb, mert gyorsabban
felszívódik. Elhízáshoz, fogszuvasodáshoz, a cukorbetegség kocká-

zatának növekedéséhez vezet. Ezen
felül a cukor önmagában is képes
függőséget okozni. Ha cukormentes
energiaitalt választunk, akkor sem
járunk jobban, mert ezek mesterséges édesítőt tartalmaznak, ami
szintén egészségtelen. az energiaitalok különböző savakat is tartalmaznak, melyek felborítják a test
sav-lúg egyensúlyát, károsítják
a fogakat, veszélyeztetik a gyomrot, gyomorfekélyt, csontritkulást
okozhatnak.
Óriási a veszélye, ha az energiaitalt alkohollal együtt fogyasztjuk, hiszen mindkettő vízhajtó
hatású, ezért ilyenkor az alkohol
mérgező hatása is sokkal erőteljesebben jelentkezik, ami akár halálos kimenetelű is lehet. Veszélyes
sportolás előtt vagy közben inni,
hiszen a testmozgás is folyadékvesz-

Délután már nagyon szépen sütött
a nap, így folytattuk a gyerekek
kedvenc játékaival, a kötélhúzással
és a hordógurítással a szüreti programunkat.
A változékony időjárás ellenére
egy tartalmas, tevékenységekben
és élményekben gazdag programot tudtunk biztosítani „kicsik és
nagyok”számára egyaránt. Ezúton
szeretném megköszönni a program
szervezésében, lebonyolításában
a kollégáim, Papp Árpád és Szűcs
Béla segítségét, valamint a szőlő és
hordó felajánlásokat.
• TANÁCSNÉ
KISS-PATIK TÜNDE
óvodapedagógus

téssel jár, ugyanígy napozáskor is
kerülendő, mert a nap is szárít, így
a hatások együttvéve rövid idő alatt
eszméletvesztést okozhatnak.
Az energiaitalok fogyasztása
nem váltja ki az alvást, mindössze pár óra plusz energiát ad, ám
ezt követően még intenzívebb kimerültség jelentkezik. A koncentráció
fokozása érdekében helyesebb, ha
eleget alszunk, változatosan étkezünk, napközben pedig a jó minőségű tea járulhat hozzá az agy frissességéhez.
A hozzászokás elkerülése
vagy a kialakult függőség kezelése érdekében szakemberek
várják hívását, akik fogadóórát
is tartanak Zákányszék településen előre megbeszélt időpontban.
Elérhetőségek: alacsonykuszob.
orsolya@hoszkp.hu, időpont egyeztetés céljából a 06 (20) 269 3864
normál díjas szám hívható.
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Nem csak a tanórákon tanulunk…

OTTHON HETE AZ ISKOLÁBAN
A sokféle délutáni program, a témahetek, a világnapokról való
megemlékezés mind-mind remek alkalom a közösség formálására, az élethez szükséges ismeretek átadására. Voltunk
kerékpártúrán, túl vagyunk az első témahetünkön, sportoltunk az Európai Diáksport Napján. A Zene Világnapján rádiós
műsort hallhattunk a hatodikosok közreműködésével, melyet
Kígyósi Erzsébet tanár néni állított össze. A kisállatbemutatót
idén is megrendeztük, és tíz diákunk részt vett a SzeReTeD
Labor munkatársai által szervezett Természettudományos Kalandtúrán. Az iskolai egészséghéten a sokféle program mellett
előadásokat hallgathattak meg a gyerekek a Mórahalmi Egészségfejlesztési Irodával való együttműködésnek köszönhetően.

A tavalyi első alkalom után idén is
megrendeztük iskolánkban az Otthon hetét. Fontos számunkra, hogy
az iskola egy barátságos, otthonos
hely legyen, olyan tantermekkel,
folyosókkal, udvarral, ahol jó lenni.
Ezért is volt egyik kiemelt feladat
az osztálytermek otthonosabbá tétele. Minden teremben lett
valami változás, kisebb-nagyobb
szépítés: színesebb, barátságosabb
környezetben folyhat a tanulás.

Tavaly az I. Otthon hetén a gyerekek Véha Tímea tanár néni vezetésével kedves motívumokat,
képeket festettek az udvari épület
hosszabbik falára. Idén folytatták
a falfestést: az épület rövidebb
fala következett, az az oldal, ahová
a denevérek nyári szállása került.
Ugyanekkor Szöllősiné Harsányi
Edit és Király Andrea tanító nénik
ötlete alapján három ügyességi

játékot festettünk fel a járdára és
a betonpályára.
Tavaly nagy sikere volt a foglalkozások bemutatkozásának,
ezért ezt a programot idén is megrendeztük, de most két délutánra
bontva. A gyerekek számos helyszín
közül válogathattak: volt mézes
hely, ahová Hegedűsné Bálint
Mária három féle mézet is elhozott,
hogy megkóstolhassuk. A batikolás nagyon népszerű volt, sok szép
póló készült el ez alkalommal is
Takács Julianna tanár néninek köszönhetően. Ujváriné Csikós Ildikó
telefontokot varrt a gyerekekkel.
Mosolygós arcokat lehetett csak
látni. Farkas Ildikó már második
alkalommal jött el hozzánk. Most
origami-virág és quilling-smile készült, sokak örömére.
A menzán szorgos kezek közreműködésével, Juhász Kata tanár
néni irányításával finom diós linzer sült. Alig vártuk, hogy megkóstolhassuk.
Burunkai Péter révén autókerék–levétel és kerékpárszerelés
történt az iskola udvarán. A legaktívabbak és legérdeklődőbbek kerékpár gumijavító készletet kaptak
ajándékba.
Szögi Csaba és Szögi János jóvoltából idén két traktort is szemügyre vehettek a gyerekek, Frank Csaba
pedig egy fűnyíró traktorral érkezett hozzánk.
Az egymás megismerésére kiváló
alkalom a közös játék, ezért ez alkalommal is volt lehetőség a délutánokon társasjátékozásra. Jó volt
látni a vidám arcokat.
Az okos tanulás elengedhetetlen feltétele az eredményes
munkának. A mindennapokban is
törekszünk arra, hogy segítsünk
megtalálni a megfelelő tanulási
stratégiát, ezen a héten azonban
különös hangsúlyt fektettünk erre.
Négy osztálynál is volt olyan óra,
amelyen csak ezzel foglalkoztak
a gyerekek Király Andrea tanító
néni vezetésével. Mindannyian
kíváncsisággal, örömmel fogadták
a játékos feladatokat, és hasznosítható ismeretek birtokába jutottak.
A harmadikosok egyik osztálytársuk tanyájára kerékpároztak,
ahol kedvesen látták őket vendégül,

a következő napon pedig ők voltak
a házigazdák itt az iskolában: meghívták községünk egyik díszpolgárát, önkormányzati képviselőjét,
nyugalmazott körzeti rendőrét,
a polgárőrség egykori vezetőjét,
egy nagypapát: Adamik Istvánt,
aki örömmel mesélt nekik a községről, a közlekedésről.
Lakóhelyünk, Zákányszék megismerése, megismertetése mindig
is kiemelt feladat számunkra.
Idén először csak felnőtt előadókat hívtunk meg. Daka Imre tanár
bácsi nagyon sok anyaggal rendelkezik Zákányszékről. Őt kértük fel,
mutassa be írásos és képi emlékek
segítségével a község kialakulását,
fejlődését. Másik előadónk Paraginé Tóth Edina könyvtáros volt, aki
a községi könyvtár történetét vetítette elénk egy 2011-ben készült
kisfilm segítségével. Előzetesen
összeállítottunk két feladatlapot,
amelyet a gyerekek az előadásokban hallottak alapján tölthettek
ki. A ZakaHom-e Egyesület által
felajánlott két zákányszékes bögre
egyikét Szalai Kevin (8.o.) kapta
jutalmul tökéletes megoldásáért.
A délutánt Sziládi Ferenc, Sutus
Orsolya 7. osztályos tanuló nagypapájának versmondása és éneke
koronázta meg.
Ezúton is sok-sok köszönet minden résztvevőnek, segítőnek, mindazoknak, akik bármilyen formában
hozzájárultak a hét, a programok
sikeréhez!
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A MAGYAR NÉPMESE NAPJA – SZEPTEMBER 30.

KISÁLLAT-BEMUTATÓ AZ ISKOLÁBAN

Ez a nap Benedek Elek (1859.
szeptember 30. Kisbacon-1929.
augusztus 17. Kisbacon), a „,nagy
mesemondó” születésnapjához
kötődik, ilyenkor országszerte felhívjuk a figyelmet a mesék szépségeire a Magyar Olvasástársaság
kezdeményezésére.
Így történt a mi iskolánkban is.
Gál Angéla könyvtáros tanító nagy
lelkesedéssel készült erre a napra
a 3. osztályosokhoz. Meseszereplők segítségével csoportokat alakítottunk és már kezdődhetett is
a „varázslat.” Bebarangoltuk Meseország tájait a gondolkodtató és
játékos feladatok, apróhirdetések
segítségével. Végül „Hamupipőkévé „ változva magokat is válogattak a csapatok. Mint minden mese

is. Mindig annyi a segítő, hogy nincs
is annyi feladat.:)
Szülők, nagyszülők is megtiszteltek bennünket azzal, hogy eljöttek
a rendezvényre. Az ő segítségük
nélkül biztosan sokan nem tudták
volna bemutatni kedvencüket.

Összeállította:
• ÁBRAHÁM ENIKŐ

2019. október 4-én rendeztük meg iskolánkban a VIII. kisállat-bemutatót.
Idén is nagy izgalom előzte meg
a napot, a gyerekek már a tanév első
napjaiban – sőt, voltak, akik már
nyáron – tervezgették, kit fognak
elhozni a délutánra.
Az előzetes regisztráción 21 kisállat neve szerepelt.
Aggódva néztük az időjárás-előrejelzést, esős napokat mutatott
október elejére. Negyedikén azonban kisütött a nap, és sok érdeklődő
várta a kis vendégeket az iskola udvarára. Nagy volt a nyüzsgés, csodálkozó, izgatott és vidám arcokat
láthattak a jelenlévők.
A köszöntő után a szokásoknak
megfelelően minden gazdi bemutatta
a kedvencét. Idén is voltak visszatérő
vendégek, érdekes megnézni a tavalyi
képeket: ki változott többet, a gazdik
vagy az állatkák. Azt is jó látni, a gyerekek milyen szeretettel beszélnek
cicáról, nyusziról, tengerimalacról…
Tavaly volt először, hogy plüss
állatokat is vártunk a bemutatóra.
Most még többen „eljöttek”, a gazdik őket is bemutathatták.
A program szervezésében már
negyedik alkalommal vesznek részt
azok a gyerekek, akik most nyolcadikosok. Az előkészületekben sokat
segítettek a biokert szakkör tagjai

Gabriella fitnesz oktató tartotta
a zenés bemelegítést. Köszönjük
a munkáját! Délután az alsósok kerékpáros ügyességi versenyen illetve roller versenyen, a felsősök a foci

házibajnokságban bizonyíthatták
ügyességüket. Jutalmul mindenki
kipróbálhatta a levegővel felfújt
ügyességi akadálypályát. Úgy gondolom, hogy a gyerekek büszkék le-

hetnek a teljesítményükre és mozgás közben jól is érezték magukat.

végén, itt is elnyerte a jó a jutalmát,
hiszen sok élménnyel és egy mesefigurás könyvjelzővel gyarapodtak a gyerekek. A következő órán
a csapatok megalkották a saját kis
Csalimeséjüket, amelyeken a felolvasás után jókat kacagtunk. Másnap
a kiválogatott magokból termésképet készítettek a meseszereplőkről
is Giethné Viktor Edit tanító néni
segítségével.
Aznap este pedig otthon ők meséltek a család aprajának-nagyjának,
igazi mesekönyvből.
Carlo Goldoni: „Az olyan ember, aki
könyvet olvas, soha sincs egyedül.”
• MAKRÁNÉ VASS ÉVA
osztályfőnök

FONTOS DÁTUMOK:
okt. 28–31. Őszi szünet
nov. 4. Az őszi szünet utáni első
tanítási nap
nov. 7. Darules
nov. 18–22. Nyílt hét
nov. 28–29. Tanítás nélküli
munkanap - A gyerekeknek nem
kell jönni iskolába.
dec. 6. Mikulás
dec. 7. (szombat) Tanítási nap

dec. 8. II. Adventi gyertyagyújtás
(Juhász Katalin, 5.o.)
dec. 14. (szombat) Tanítási nap
dec. 20. Falukarácsony
dec. 23–jan.3. Téli szünet
jan. 6. A téli szünet utáni első
tanítási nap

Bízunk abban, hogy sok örömet
szereztünk ezzel a délutánnal, és
hogy minden állatka megnyugodott
az izgalom után.
Köszönjük mindazoknak – gyerekeknek, szülőknek, nagyszülőknek,
pedagógusoknak -, akik eljöttek, és
bármilyen módon segítették a program sikeres megvalósítását!

EURÓPAI DIÁKSPORT NAPJA
Iskolánk évek óta csatlakozik az Európai Diáksport Napja rendezvényeihez. Teljesítjük a futást, ami
az idén 2019 m volt, illetve a 120
perc mozgást. A futás előtt Gut

• VEZSENYINÉ
CSABA GABRIELLA
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Indul a termelői piac építése Zákányszéken

AZ ÚJ ÉPÜLET ÜZLETEKNEK IS HELYET AD MAJD
Eredményes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően aláírták a zákányszéki Termelői Piac építésére vonatkozó kivitelezői szerződést. Az építési munkákat a Bodrogi Bau Kft. fogja
elvégezni, és a tervek szerint jövő év közepére megtörténhet
az épület átadása.
Zákányszék önkormányzata, valamint az építkezés beruházója,
a Bodrogi Bau Kft. október 2-án
írta alá azt a szerződést, mellyel
hivatalosan is megkezdődik az új
piac építése. A településen jelenleg

is működik egy kisebb, átmeneti
piac, azonban ezzel a beruházással
a faluvezetés szélesíteni akarja, valamint szabályozottabbá szeretné
tenni ezt a szolgáltatást. A jövő
nyárra elkészülő piac megfelelően

ZÁKÁNYSZÉKI KÖZSÉGI SPORTKÖR
A Zákányszéki Községi Sportkör
a hagyományokhoz híven a 2019es évben is labdarúgó szakosztályt
működtet, melyben több korosztály szerepel. A gyermekek száma
minden évben változó, de általában tendencia, hogy különböző
korosztályos bajnokságokban

részt tudnak venni. Az egyesület
fő bázisa természetesen az általános iskola, mellyel jó kapcsolatunk
van.
A 7, 9, 11, 13 éves gyerekek a „Bozsik program” keretein belül régiós
tornákon vesznek részt, ahol több
azonos korú csapattal mérkőznek.

felszerelt lesz, ráadásul több piaci
napot is tartanak majd egy héten.
Zákányszék polgármestere, Matuszka Antal elmondta, hogy hos�szú időbe telt, mire eljutottak a mai
napig, azonban a vállalkozói szerződés aláírásával a célegyenesbe
értek, s már csak a megvalósítás van
háta. Hozzátette, hogy a zárt épületben üzlethelyiségek fognak majd
egymáshoz kapcsolódni, de lesz egy
nyitott, klasszikus piaci terület is,
ahol majd asztalok kerülnek elhelyezésre. További üzleteket is csatolnak
az épülethez. A jelenlegi keret két
ilyen üzlet kialakítását tette lehetővé, de a jövőben a vállalkozók további
helyiségek nyitására pályázhatnak.
Ami az árut illeti, egyelőre a helyben
előállított termékek kerülnek majd
forgalomba.
Bodrogi Ferenc, a Bodrogi Bau
Kft. ügyvezető igazgatója szerint
Zákányszék már régóta vár arra,
hogy elindulhasson ez az építke-

zés. A kivitelező egyébként éppen
a közelmúltban - a nyár végén, adott
át egy hasonló beruházást Makón.
A szerződés aláírásával a gyakorlatban is kezdetét vette az építkezés. Az első két hét kevésbé lesz
látványos ebből a szempontból,
hiszen az anyagok megrendelése zajlik, s majd ezután kezdődik
az alapozás és a talpgerendák lefektetése. Az idei év tervei között szerepel a falazott szerkezet, a födém
és a koszorúgerenda elkészítése,
illetve már a 2020-as előkészületek is megkezdődnek. Jövőre
tetőszerkezeti elemek kerülnek
a központba.
A tél befolyásolhatja a munkavégzés gyorsaságát, de amennyiben
alkalmas lesz az időjárás a munka
állandó jelleggel fog folyni, így májusra mindenképp elkészül az új
piac. A beruházás az Európai Unió
támogatásával, közel 90 millió Ft
támogatási összegből valósul meg.

A programok lebonyolítását Honti
Tamás testnevelő koordinálja.
A felnőtt csapat a megyei III. osztályú szereplése ebben az évben is
jónak mondható. Nagy öröm számunkra, hogy a 23 fős keret jelentős
részét helyi fiatalok adják. Reméljük, hogy ez a tendencia folytatódik
a következő években is. Az edzéslátogatottságnak köszönhetően jól

szerepel a csapat, mely a bajnokság
feléhez közeledve jelenleg az ötödik
helyen áll. Az elvárás a minél jobb
szereplés, amihez a körülmények,
feltételek adottak.
HAJRÁ ZÁKÁNYSZÉK!
• BORBÁS ISTVÁN
sportkör elnök
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