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Szűz Mária égi édesanyaként fogadja a Zákányszékre érkezőket

SZOBROT AVATTUNK A TELEPÜLÉS HATÁRÁBAN
Sok településen szép hagyomány, hogy a határban akár fogadalomból, akár emlékezésként keresztet, vagy más szobrokat állítanak 
magánszemélyek vagy közösségek. Zákányszéken is jó néhány ilyen kereszt áll a tanyavilágban és belterületen egyaránt – idén pedig 
még eggyel több. Mórahalom felől Zákányszék határán Szűz Mária-szobor fogadja az arra járókat a főút és a kerékpárút mellett. A 
talapzaton álló, fülkében elhelyezett, közel másfél méter magas alkotás ünnepélyes megáldása június 6-án, vasárnap volt.

Nemrégiben egy kedves felajánlás-
nak köszönhetően egy Szűz Mária 
szobor került Kazi Péter alpolgár-
mester birtokába. A történet a 
kisteleki Tündérkertben, Hatvani 
Máriánál kezdődött, aki egy ha-
gyatékból őrizgette a már igencsak 
viseltes Mária-szobrot. Erre a közel 
150 éves alkotásra figyelt fel ottjár-
takor Kazi Péter, akit elmondása 
szerint már akkor különösen meg-

fogott a szobor szépsége. Másfél év 
múltán a hagyományőrző kert tu-
lajdonosa felajánlotta a szobrot az 
alpolgármesternek és ezzel együtt 
Zákányszéknek, tudván, biztosan 
jó helye lesz a településen. Így is 
lett: a Mária-szobor szakszerű 
restaurálását követően egy gon-
dosan megtervezett és megépített 
szoborfülkébe került a Zákányszék 
és Mórahalom között lévő hatá-

rúthoz, ismertebb nevén a Putyi 
tejcsarnokhoz. 

– Nagy öröm számunkra, hogy 
felajánlásból és adományokból el-
készülhetett a Szűz Mária-szobor. 
Bízom abban, hogy ez a szobor is 
emlékezteti településünk lakóit és 
az ide betérőket, átutazókat Isten 
gondviselő szeretetére és Szűz Má-
ria anyai pártfogására – mondta el 
Dr. Janes Zoltán atya a kegyhely 
szentelésén, aki mellett Joó Balázs, 
Mórahalom esperes-plébánosa is 
részt vett az ünnepi eseményen.

Matuszka Antal polgármester 
köszöntőjében elmondta, hogy a 
szobor már most mindenkinek 
mást jelent, és minden arra járónak 
biztosan mást fog jelenteni maga 
az emlékhely. Ez a szobor anyaként 
várja a Mórahalom felől hazatérő 
zákányszékieket és köszönti a te-
lepülésre érkezőket. – Talán egy 
pillanatra mindannyian megáll-
nak, kilépnek a világ forgatagából, 
és emlékeznek egy kicsit életük 
fontos pillanataiban – tette hozzá 
köszöntőjében a polgármester.

Kazi Péter szerint az összetarto-
zásra, az összefogásra is emlékez-
tethet bennünket a szobor, hiszen 
két település határán helyezték el a 
térségben élők baráti, családi kap-
csolataira is utalva. Mindemellett 
pedig sokan fogtak össze és tettek 
azért, hogy az új kegyhely létrejö-
hessen, így mindenképpen egyfajta 
összefogást is jelképez – mondta el 
az alpolgármester.

A 19. század végén készült al-
kotás Szűz Máriát ábrázolja gyer-
mekével, aki így égi édesanyaként 
fogadja, vagy búcsúztatja a telepü-
lésről érkező vagy azon áthaladó 
személyeket. Hogy személyesen 
kinek mit jelent vagy miért fontos 
a szobor, az persze egyéni döntés 
is lehet. Az azonban biztos, hogy 
mindannak a közel száz embernek, 
aki jelen lehetett e településtörté-
neti pillanatban, meghatározó él-
mény marad ez a vasárnap délután. 
A jövőben pedig bizonyára sokakat 
késztet majd megállásra Szűz Má-
ria alakja ebben a sokszor emlege-
tett „rohanó világban”.

Gondolunk a jövőnkre!

KUPAKGYŰJTŐ SZÍVET HELYEZTEK EL A PIACTÉREN
Május 15-én kupakgyűjtő szívet helyeztek el az önkormányzat munkatársai a termelői piacon. 
A látványos fém tároló a jótékonyság mellett a környezettudatosságra is felhívja a figyelmet.

Az ötletgazda Zombori István önkor-
mányzati képviselő, aki elmondta, 
hogy a kihelyezett szív formájú gyűj-
tőedényt Matuszka Antal polgármes-
ter, a képviselő-testület tagjai, vala-
mint külső támogatók felajánlásaiból 
készíttették el. Helyszínként több la-
kossági javaslattal egybehangzóan az 
új piacteret választották, ahol egyre 
nagyobb élet bontakozik ki.

Mit is rakhatunk bele?  Minden-
féle műanyag kupakot, mint például: 

étolaj, kakaó, tejes doboz, tejszínhab, 
motorolaj, gyógyszer, üdítő, vizes 
palack, sampon, balzsam, tusfürdő, 
fogkrém kupakjai… egyszóval min-
den kupakot, amely műanyagból ké-
szült.

Fontos szempont, hogy nem 
csupán a kupakok összegyűjtéséből 
származó bevétel miatt kell erre a 
projektre kiemelt figyelmet fordítani. 
A környezettudatos magatartás kiala-
kításában is jelentős szerepe van min-

den olyan lehetőségnek, amelyekkel 
elő tudjuk segíteni környezetünk tisz-
taságát – mondta el Zombori István.

A gyűjtőben bármikor lehetőség 
nyílik a műanyag kupakok elhelyezé-
sére. A kupakokért kapott pénz helye 
egyelőre még ötletelés alatt áll, vár-
ják a lakosság javaslatait és gyűjtik a 
környező települések jó gyakorlatait 
is. A gyűjtő bevételét minden esetben 
jótékonysági célra fogják felajánlani 
a szervezők.
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TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL
Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét néhány kivétellel továbbra is a polgár-
mester gyakorolja. A 2021. május 1-től meghozott polgármesteri döntések az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

2021. MÁJUS 11-ÉN  
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉS

Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény alap-
ján a jegyző évente beszámol a 
képviselő-testületnek a Pol-
gármesteri Hivatal tevékeny-
ségéről. A 2020-as évről szóló 
beszámoló szerint már nemcsak 
a megszokott feladatnövekedés, 
a folyamatos jogszabályváltozá-
sok, az ellenőrzések jelentettek 
kihívást a hivatal működteté-
sében, hanem koronavírus vi-
lágjárvány miatt kialakult 
rendkívüli helyzet kezelése 
is. A fertőzésveszély csökkenté-
se érdekében kialakításra került 
az ügyfélszolgálati rendszer, 
amely alapján az ügyfelekkel 
történő találkozás többnyire az 
ügyfélszolgálati térre szűkült. 
A személyes ügyfélfogadás lehe-
tősége csökkent, de nem került 
megszüntetésre, mint sok más hi-
vatalban. Az volt a cél, hogy a jár-
vány miatt az ügyfeleket ne érje 
jelentős hátrány. A nagymértékű 
bizonytalanság nagy odafigyelést 
kívánt a vezetéstől és a dolgozói 
állománytól is. Sajnos még nincs 
vége a járványnak, de az eddigi 
tapasztalatok alapján elmond-
ható, hogy a hivatal meg tudott 
felelni a rendkívüli helyzetben 
előállt feladatoknak is.

2021. MÁJUS 20-ÁN  
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEK

Rendkívüli élethelyzetükre 
tekintettel három kérelmező ka-

pott egyenként 20 000 Ft pénzbeli 
rendkívüli települési támogatást.

2021. MÁJUS 28-ÁN  
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEK

A belső ellenőrzési feladatokat 
a Homokháti Kistérség Belső Elle-
nőrzési Társulása keretében látja 
el Önkormányzatunk. A társulás 
ellenőre a 2020. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési összefoglaló 
jelentést megküldte. A jelentés 
megtárgyalása segíti a jegyzőt, 
a polgármestert és a képvise-
lő-testületet abban, hogy önkor-
mányzati szinten áttekinthesse, 
elemezhesse, értékelhesse az ön-
kormányzat tárgyévi belső elle-
nőrzési tevékenységét, az ellenőr-
zési tervek teljesítését, valamint a 
belső ellenőrzési tevékenység által 
tett megállapítások hasznosulá-
sát. 2020-ban az Önkormányzat 
által elfogadott éves ellenőrzési 
tervben foglaltak szerint 3 elle-
nőrzésre került sor, 16 ellenőrzési 
nap időszükséglettel. Az ellenőr-
zésekről 3 jelentés készült, a belső 
ellenőr által javasolt intézkedések 
végrehajtásra kerültek.

Az ál lamháztartásról szó-
ló törvény alapján elfogadásra 
került az önkormányzat 2020. 
évi költségvetésének végre-
hajtására vonatkozó zárszá-
madási rendelet. Az elmúlt évi 
gazdálkodást nagymértékben a 
koronavírus okozta veszélyhely-
zet határozta meg, ami egyszer-
re okozott többletköltségeket és 
bevétel kieséseket. A többletki-
adások az intézményi, valamint 

a közterületi fertőtlenítő szerek, 
a védőruhák, valamint maszkok 
beszerzése miatt merültek fel. 
A legnagyobb bevételkiesést a 
gépjárműadó elvonása jelentette, 
amely 11 millió forinttal csökken-
tette az éves bevételt. A Művelő-
dési Ház és a Sportcsarnok zárva 
tartása további 3 millió forint be-
vételcsökkenést okozott. Az így 
kialakult rendkívüli gazdasági 
helyzetben - az óvodába beíratott 
gyermekek létszámát figyelem-
be véve - a Képviselő-testület az 
óvodai csoportok számát négyről 
háromra csökkentette. Az Önkor-
mányzat és költségvetési szervei 
a kiadásokat a minimális szinten 
tartották, ennek eredményeként a 
váratlan helyzet miatt sem alakult 
ki kezelhetetlen állapot a gazdál-
kodásban. 

2021. február 19-én került 
elfogadásra az önkormányzat 
és szervei 2021. évi költségveté-
se, amelynek bevételi és kiadási 
főösszege 750 826 000 Ft volt. Az 
azóta eltelt időszak költségvetést 
érintő változásai miatt szüksé-
gessé vált a költségvetéséről 
szóló rendelet módosítása. Az 
előirányzatok módosítását köve-
tően az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének bevételi és ki-
adási főösszege 749 100 000 Ft 
lett.

2021. MÁJUS 30-ÁN  
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEK

A gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vény (Gyvt.) alapján a helyi ön-

kormányzat gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak 
ellátásáról minden év május 31-
éig átfogó értékelést kell készíteni. 
A dokumentum két részből áll, az 
önkormányzati értékelésből és 
a Homokháti Szociális Központ 
Zákányszéki Tagintézményének 
Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lata beszámolójából.

A Gyvt. előírja olyan észlelő- 
és jelzőrendszer működtetését, 
amely lehetővé teszi a gyermeke-
ket általában veszélyeztető okok 
feltárását, valamint az egyes 
gyermek veszélyeztetettségének 
időben történő felismerését. A ko-
ronavírus világjárvány jelentősen 
befolyásolta ezen a területeken 
dolgozók munkáját is. Például az 
iskolák átálltak a digitális oktatás-
ra, a tanulók kikerültek a pedagó-
gusok látóköréből, a hagyományos 
betegellátás szünetelése miatt 
kevesebb személyes találkozásra 
került sor a gyógyításban is, tehát 
a helyzet alapjaiban változott meg 
a korábbiakhoz képest.

Az Önkormányzat a fenntar-
tásában lévő Zákányszéki Ma-
nó-kert Óvoda és Bölcsődében a 
2021/2022-as nevelési évben 3 
óvodai csoport indítását enge-
délyezte, egész napos ellátással.

A kihirdetett önkormányzati 
rendeletek megtekinthetőek a 
Zákányszéki Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján, valamint 
a község honlapján és a nemzeti 
jogszabálytárban.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2021. július hónapban 
esedékes szociális ellátá-
sok PÉNZTÁRI kifizetése 
csak 2021. július 2-án (pén-
teken) és 2021. július 5-én 
(hétfőn) történik 8 – 12 óra 
között!

Hambalkóné Papp Renáta
pénztáros

NYÁRI IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
Az Önkormányzat vonatkozó helyi rendeletében foglaltaknak megfelelően a Polgármesteri Hi-
vatal nyári igazgatási szünetet tart 2021. július 19. - augusztus 8. között.

A Hivatal az igazgatási szünet 
idején is nyitva tart a megszokott 
rendben, azonban az ügyintézők 
többsége szabadságon lesz. Az 
önkormányzati rendeletben fog-
laltaknak megfelelően az igazga-
tási szünet alatt is gondoskodunk 
a postai küldemények és a szemé-
lyesen leadott kérelmek átvételé-

ről, nyomtatványok kiadásáról, 
a telefonhívások fogadásáról, a 
halasztást nem tűrő esetekben a 
sürgős intézkedések megtételé-
ről, valamint a lejárt határidejű 
számlák, a segélyek és a mun-
kabérek kifizetéséről. Amennyi-
ben az igazgatási szünet idején 
bekövetkező váratlan esemény 

miatt válik szükségessé az ügy-
intézés, forduljanak bizalommal 
az ügyeletes munkatársunkhoz, 
aki készséggel nyújt segítséget 
bármilyen hatáskörünkbe tarto-
zó probléma megoldásában.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző
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+36 30 996 1916

MEGVÁLTOZOTT
NYITVATARTÁSUNK!

I T A L D I S Z K O N T  Z Á K Á N Y S Z É K

Hétfő 7-20
Kedd 7-20

Szerda 7-20
Csütörtök 7-20

Péntek 7-20
Szombat 6-20

Vasárnap 7-12

Rendezvényekre előrendelést
felveszünk, nagyobb megrendelés

esetén ingyenes kiszállítást is
vállalunk!

ZÁKÁNYSZÉKI  K I S  Ú J S Á G

ÚJ LEHETŐSÉG A GENERALI BIZTOSÍTÓNÁL!

CSOK, BABAVÁRÓ, ÉPÍTÉSI, VÁSÁRLÁSI ÉS EGYÉB  
JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK, Személyi kölcsön, Hitelkiváltás stb. 
ügyintézése a GENERALI BIZTOSÍTÓ MÓRAHALMI irodájában, 

a Szabadság u. 34. szám alatt.

TELJES KÖRŰ PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS ÉS BIZTOSÍTÁSOK 
KÖTÉSE, ÜGYINTÉZÉSE LAKOSSÁGI, VÁLLALTI ÜGYFELEKNEK 

EGYARÁNT.

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

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

IDŐPONT-EGYEZTETÉS LEHETSÉGES!

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

Állatorvosi ügyelet júniusban:
június 12-13. Dr. Papp Sándor +36 30 487 9805

június 19-20. Dr. Kovács Tibor +36 30 965 3114

június 26-27. Dr. Tóth Ferenc +36 20 476 3517

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 31.–június 4.

június 7–június 11.
június 14–június 18.

június 21–június 25.
június 28.–július 2.

július 5–július 9.
július 12–július 16.
július 19–július 23.

augusztus 23–augusztus 27.
augusztus 23.–szeptember 3.

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 31.–június 4.

június 7–június 11.
június 14–június 18.

június 21–június 25.
június 28.–július 2.

július 26–július 30.
augusztus 2–augusztus 6.

augusztus 9–augusztus 13.
augusztus 16–augusztus 19.
augusztus 30.–szeptember 3.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN 2021 NYARÁN

 Dr. Sebestyén Balázs SZABADSÁGON van: 2021. július 05-től  július 23-ig  ÉS  augusztus 23-tól  augusztus 27-ig.
 Dr. Mester Lajos SZABADSÁGON van: 2021. július 26-tól  augusztus 19-ig.

Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16 h-tól másnap 08 h-ig,  
valamint szabad-, munkaszüneti-, vasár- és ünnepnapokon és július 1-én (Semmelweis napon, ami az egészségügy napja)  

08 h-tól másnap 08 h-ig „kistérségi központi orvosi ügyelet”,  Mórahalom Mentőállomás, Kölcsey u. 2. 

Tel: 06-62-561 401
A MÓRA-VITÁL Laboratórium kérésére a vérvétel a Zákányszék II.sz. rendelőben keddenként reggel fél 9 előtt van!!!

Dr. Sebestyén Balázs

MÉHÉSZEK FIGYELMÉBE
A méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes beteg-

ségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI.27.) 
FVM rendelet 9. § -sa szerinti be- és kijelentési kötelezettség teljesí-
téséhez szükséges nyomtatványok megtalálhatóak a település honlap-
ján a Polgármesteri Hivatal /Nyomtatványok menüben, valamint 
személyesen is kérhető a Polgármesteri Hivatalban hétköznapokon 
8:00-12:00-ig.

A kitöltött nyomtatványokat benyújthatják személyesen, valamint 
postai úton a 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. levelezési címre. A mé-
hészkedéssel kapcsolatos részletes tájékoztató a www.zakanyszek.hu 
oldalon az aktuális hírek között olvasható.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző



4. oldal 2021. júniusZÁKÁNYSZÉKI  K I S  Ú J S Á G

NYÁRI TÁBOROK ZÁKÁNYSZÉKEN – 2021.
Tábor megnevezése
időpontja

Résztvevők 
célcsoportja Tábor szervezője Leírás Részvételi díj Információ/elérhetőség

„Így tedd rá”
néptánc tábor
2021. június 7-11-ig

Nagycsoportos 
óvodások

Zákányszéki  
Manó-Kert Óvoda 
és Bölcsőde

Népi játékok tanulása, hagyományok megismeré-
se, sok játékkal.

Ingyenes
Zákányszéki Manó-Kert Óvoda és 
Bölcsőde

Ezerarcú Tanya ovi tábor 
2020. jún. 5-21-ig 

Nagycsoportos 
óvodások

Zákányszéki  
Manó-Kert Óvoda 
és Bölcsőde

Népi hagyományok - búcsú nap,  aratás, agyagozás 
vályogvetés, kalácssütés.

Ingyenes
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde

Úszásoktatás
2021. jún. 21. -  júl. 2. 

1-8. osztály Honti Tamás
Hagyományos úszásoktatás a mórahalmi fürdő-
ben Honti Tamás irányításával költségtérítéses 
formában.

27 000 Ft
Jelentkezés: 30/606-2370  
Honti Tamás 

Divat tábor
2021. július 5-9-ig

10-14 éves  
korosztály

Zákányszéki 
Művelődési Ház és 
Könyvtár
Kálmán Kamilla

A tábor ideje alatt a varrás alapjaival ismerkedhet-
nek meg a lányok. Ötleteket kapnak arra, hogyan 
lehet apró kiegészítőkkel feldobni a ruhatárat. A 
tábor mottója az újrahasznosítás, régiből új készül.

14 000 Ft 

Zákányszéki Művelődési Ház,  
Teleház 62/590-080
Kálmán Kamilla 
30/257-1864

ROBOTIKA 
2021. július 9.
13:00 – 16:00

10-15 éves  
korosztály

Foglalkozás 
vezetője
Genczinger Ildikó
és Tóth Gábor

A gyerekek megismerkednek a robotok alkatré-
szeivel, érzékelőivel, a programozási felülettel, 
egyszerű programok írását és azok robotokra törté-
nő feltöltését sajátítják el.

Ingyenes!
Somogyi 
Könyvtár  
támogatásával

Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár
Tel.: 62/290-403

VSC Tábor
2021. július 22-23. 

10-14 éves  
korosztály

Veteran Shooting 
Club Lőtér  
– Csikesz Péter

Térképészet, tereptan foglalkozás, fizikai ügyességi 
feladatok, lövészet verseny, bátorságpróba. 
A tábor bentlakásos!

8000 Ft

Jelentkezés:  
Zákányszéki Művelődési Ház  
30/606-4991,  
Csikesz Péter 30/5855-559

Gőrkoris Tábor
2021. július 26-30-ig

1-8. osztály
Viking Korisuli
Lavner Endre

A Viking Korisuli csapata görkoris sporttábort 
szervez Zákányszéken. Görkorcsolyát biztosítanak, 
kiscsoportos oktatás, napi 2x étkezés, szabadidős 
programok. Helyszín: Sportcsarnok, iskola udvar. 

14 000 Ft

Információ:  
Lavner Endre 20/555-3333
Jelentkezni a művelődési házban  
5000 Ft előleg befizetésével lehet. 

Zabosfai Ízörző 
Napközis Tábor
2021. augusztus 2-5-ig

6-15 éves korig
ZakaHom-e  
Egyesület

Hagyományőrző programok, kerékpáros és 
gyalogos túrák, kézműves foglalkozás, játékos 
vetélkedők, egy napos kirándulás a Gyulai Várba és 
az Almásy-kastélyba

18 000 Ft 

Jelentkezni az izorzok@zabosfa.hu 
email címen vagy a  
Zabosfai Zöldséges zákányszéki 
üzletében.

Kézműves Tábor
2021. aug. 16-18-ig

Általános iskola 
alsó tagozatosai

Zákányszéki 
Művelődési Ház és 
Könyvtár 

Délelőtt: különféle kézműves technikák kipróbá-
lása, kreativitás fejlesztése, önálló alkotások létre-
hozása. Várjuk azokat a gyerekeket, akik szeretnek 
vágni, hajtogatni, ragasztani, rajzolni.
Délután: szabadidős tevékenységek sok-sok játék-
kal. Szakmai vezető: Véha Tímea 

Részvételi 
költség: 
7500 Ft/fő

Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár/Teleház
62/590-080, 62/590-010 vagy a 
művelődési ház Facebook oldalán.

Hittan tábor
2021. aug. 25-27-ig

4., 5., 6., 7., 8.,  
9., 10., 11., 12.,  
évfolyamot  
végzettek

Szabó Norbert 
hitoktató

Hogy mi vár rád? 
Sok játék, móka és kacagás, kirándulás, tábortűz... 
és a többi maradjon meglepetés. :) 
Hol lesz a tábor?  Zákányszéken.

hittanos diákok 
számára  
7000 Ft/fő, 
ministráns 
diákok számára 
3000 Ft/fő

Jelentkezés:  
Szabó Norbert hitoktatónál
Jelentkezési határidő: június 30. 
(az összeg befizetésével válik 
érvényessé)

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja

Főszerkesztő: 
VESZELKA KRISZTINA

Kiadó: 
RENSZ Magyarország Kft.  

6725 szeged, Teve u. 39.

Ügyvezető: 
HODÁSZI ISTVÁN RÓBERT

Elérhetőség, hirdetésfeladás: 
zakanyszekikisujsag@gmail.com 

+36-62/281-219

Lapzárta: minden hónap 5. napja 

Nyomda: RENSZ Magyarország Kft.

ISSN: 2061-5485

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS

Rutai Bella Róza 
2021. 05. 27.  

Dinka Katalin Rozália  
és Rutai István

HÁZASSÁGKÖTÉS

Kuklis Sándor és  
Vitor Melinda 

2021. 05. 15. 
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Egy csettintés alatt eltelt
SOK MINDEN VAN IDÉN IS A HÁTUNK MÖGÖTT

„Ez az év is úgy tűnik el
Kérdezem, de mégse felel
S, hogy mi legyen majd dönteni kell
Vigyázz rám.”

(Dés László: Vigyázz rám)

PÉNZOKOS KUPA
Idén iskolánkból több csapat is 

részt vett egy országos pénzügyi 
tudásversenyen, a BankVelem Pén-
zOkos Kupán, melynek fővédnöke 
Dr. Matolcsy György, a Magyar 
Nemzeti Bank elnöke.

A versenyre 3 fős csapatok ne-
vezhettek, és több csapat indult a 
hatodik és a hetedik osztályból is. 
Az első online megmérettetésekre 
a digitális tanulás idején, március-
ban került sor. Csapataink közül 
a legkitartóbb és legsikeresebb a 
Gazdálkodj okosan! csapat volt, a 
járványügyi helyzet okozta nehéz-
ségek sem gátolták meg a tagokat a 
közös munkában.  A három online 
forduló, a megyei és a regionális 
online fordulók után bejutottak 
az országos döntőbe, ahol a 10 
legjobb csapat között a nyolcadik 
helyezést érték el. Erre a megmé-
rettetésre május 17-én került sor. 

A csapat tagjai: Börcsök Dávid, 
Fodor Ákos és Kószó Dávid.

Jutalmuk egy-egy 10 000 Ft-os 
eMAG utalvány, emellett igazgatói 
dicséret és matekból egy ötös.  Gra-
tulálunk!

ZRÍNYI ILONA  
MATEMATIKAVERSENY  

– MEGYEI FORDULÓ
2020 októberében az iskola 10 

fő, felsős tanulója jelentkezett a 
Zrínyi Ilona Matematikaverseny-
re. A nevezési díjakat az iskola 
Alapítványa finanszírozta. Idén 
májusban rendezték meg a me-
gyei fordulót, melyben diákjaink 
eredményesen oldották meg a fel-
adatokat. Közülük Császár Patrik 
7. osztályos tanuló, megyei 13. 
helyezésével díjazott is lett. 
Kispál Imre 8. osztályos tanuló 
a saját korosztályában 16. helye-
zést ért el. 

Császár Patrik (5.o.) Császár 
Dominik, Dékány Marcell, Lázár 
Tamás, Oltványi István Kornél, 
Varga Dániel (6.o.), Meleg Alex 
(7.o.) és Szalai Fanni (8.o.) az 
évfolyamukban sikeresen szere-
peltek.

Az Alapítvány a Zákányszéki 
Iskola Diákjaiért – diákcélú kisa-
lapítvány támogatását ezúton is 
köszönjük.

• SÁPI ZOLTÁNNÉ

SPORT
Ebben a tanévben sajnos nem 

büszkélkedhetünk sportsikerek-
kel, mivel minden diákolimpiai 
verseny elmaradt.  Örülhettünk 
annak is, hogy amikor járhattunk 
iskolába, a testnevelésórákat meg 
lehetett tartani, és az egyesületi 
edzések is engedélyezettek voltak. 

Az alsós fiúk és lányok járhattak 
szivacskézilabda edzésekre, a fiúk 
pedig focizni. A Bozsik versenyek 
tavasszal megtartásra kerültek, 
ami nagy örömmel töltötte el a kis 
focistáinkat. Május közepén pedig 
a legkisebb szivacskézilabdások is 
kipróbálhatták magukat egy Tisza 
Volán háziversenyen. Az elsős és 
a másodikos csapataink is három 
mérkőzést játszottak. Játékosaink 
nagyon ügyesen, nagyon lelkesen 
vetették magukat a küzdelembe, 
és igyekezetek megmutatni, mit ta-
nultak ebben az évben.  A verseny 
végén boldogan vették át a megér-
demelt jutalmat: az oklevelet és a 
csokoládét.

A harmadikosok is nagyon 
lelkesen jártak edzésekre, sajnos 
azonban az ő mérkőzéseiket idén  
nem rendezték meg.

Bízunk abban, hogy a jövő tan-
évben csapataink már a hivatalos 
bajnokságokban bizonyíthatnak, 
és a diákolimpia versenyein is el 
tudunk majd indulni.
• VEZSENYINÉ CSABA GABRIELLA 

és HONTI TAMÁS 
testnevelő tanárok

PAPÍRGYŰJTÉS AZ ISKOLÁBAN
Május 20-án megtartottuk a 

tavaszi papírgyűjtést az iskolában. 
Sajnos az idő nem kedvezett ne-
künk, egész nap zuhogott az eső. 
Szerencsére a cég, akit megkeres-
tünk, a pakoló embereket is biz-
tosította, akiknek nagyon hálásak 
vagyunk, hogy a szakadó esőben is 
teljes odaadással végezték a mun-
kájukat.

A gyűjtés nagyon jól sikerült.  
Összesen 11 501 kg papírt gyűjtöt-
tünk, amiért 191 000 Ft-ot kapott 
iskolánk. Ennek felét az osztályok 
kapták kirándulás-támogatásra, 

a másik fele a diákönkormányzat 
munkáját segíti majd.

Köszönjük szépen minden szü-
lőnek és minden gyereknek, aki 
hozzájárult ehhez az eredményhez!
• VEZSENYINÉ CSABA GABRIELLA 

DÖK segítő pedagógus 

TISZTELT SZÜLŐK!  
KEDVES GYEREKEK!

Mivel az idei tanévünk a COVID 
miatt nem a megszokott rendben 
zajlott, a tanév végi programok 
is kissé rendhagyóan alakulnak. 
Természetesen minden tanulónak 
csak a rá vonatkozó programokon 
kell részt venni. 

Az osztálykirándulásokat hely-
ben, Mórahalomra és Szegedre 
tervezik az osztályfőnökök. A gyer-
meknapi program a Diákönkor-
mányzat szervezésében, az iskola 
területén kerül megvalósításra. A 
Ballagáson idén is csak a 7-8. osz-
tályosok vesznek rész, és a Szülők 
segítségével szerveződik. Az Isko-
lanyitogató a leendő 1. osztályo-
soknak, két napon át, a jelenlegi 4. 
osztályosok mentorálásával kerül 
megvalósításra. 

A tanévzárás az iskola falai 
között, pontosabban az iskola ud-
varán tervezetten, a 3. osztályos 
tanulóink műsorával történik.

Pályáztunk nyári táborozásra, a 
Balaton mellé Zánkára, 20 + 2 főre. 
Várjuk ennek pozitív elbírálását is.

Köszönöm az egész éves együtt-
működésüket, az online oktatás 
során nyújtott segítségüket. Re-
méljük, hogy a következő tanévet 
nyugodtabb körülmények között 
kezdhetjük el.

Áldott, pihentető, egészségben 
gazdag nyarat kívánok Mindenki-
nek!

• SÁPI ZOLTÁNNÉ  
Zákányszéki Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola  
intézményvezető

FONTOS DÁTUMOK:
június 16-17.  900-1100   

Iskolanyitogató a leendő  
elsősöknek (Makráné Vass Éva, 
Harsányiné Szöllősi Edit)

június 19. 1000 óra   
Ballagás (Templomkert)

június 24. 800   
Tanévzáró ünnepély  
(Az általános iskola udvara)

szeptember 1. 800  
Tanévnyitó ünnepély

Összeállította: 
• ÁBRAHÁM ENIKŐ
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„Szerintem az általános isko-
lák arra valók, hogy megtanítsák, 
mindenben van valami jó, és a sok 
tanulásnak megvan a nyereménye. 
Ezeket az emlékeket és a tudást, 
senki nem veheti el. Továbbra is 
akarom tartani azokkal a kapcso-
latot, akiket megkedveltem.”

„Sokat kellett volna tanulni. 
Az alsó lassan telt, a felső pedig 
gyorsan. Unalmas volt. Talán 
egyszer egy évben történt max. 3 
izgalmas pillanat.” 

„ A tantárg yak közül nem 
mindegyiket szerettem, de pró-
báltam megkedvelni. Nem mind-
egyiket sikerült.”

„A 8 év alatt annyit sikerült 
megtanulnom, hogy nem szere-
tek tanulni. Nem tanulni akarok 
ide járni, hanem az osztály miatt.”

„2013-ban alsós osztályfő-
nökünk, Makráné Vass Éva néni 
tárt karokkal várt bennünket. 5. 
osztályban kíváncsian néztünk az 
idősebb osztályokra. Most meg az 
alsósok néznek ránk és álmodoz-
nak, milyen lehet a legidősebbnek 
lenni.”

„Az alsós évek tartalmasak 
voltak kalandokban, felfedezé-
sekben. Mindig kíváncsi voltam, 
milyen lehet felsősnek lenni. Nem 
ilyen évekre számítottam. Mivel 

már felsősök voltunk, mindenki 
többet várt tőlünk.”

„Így utólag rossz belegondolni, 
hogy vége. Ez a 8 év jó volt, így a vé-
gére teljesen együtt tudtunk dolgoz-
ni. Sok mindent átéltünk: új igazga-
tó, a COVID, az iskola külsője. A 
tanárokat is így a végére megszeret-
tük. A tudat is jó, hogy mi vagyunk 
a legnagyobbak és legérettebbek 
(és néha nagyon gyerekesek). Sok 
mindent mi csináltunk, például a 
biokertet mi kezdtük el nevelni.”

„Nagyon sok dolgot tanultam. 
Sok jóban, és ritkán rosszban is 
volt részem. Szerettem itt tanulni, 
de örülök is, hogy végre új iskolába 
mehetek.”

„Sok jó emlékem marad. Fel-
sőben a sok órai játék, nevetés. 
Alsóban: nagyon sok mindent kö-
szönhetünk Éva tanító néninek. 
Sok kerékpározás és feledhetetlen 
élmény.”

„Bár folyton csináltunk valami 
rosszat, mégis szerettek bennün-
ket a tanárok és mi is őket. Éva 
néni mindig segített a hétköznapi 
problémáinkban és tanulási nehéz-
ségeinkben, Honti tanár úr pedig az 
önállóságban.”

„Ez a 8 év nagyon meghatározó 
volt. Még kicsiként kerültünk ide, 
majd szinte komoly emberként 

jöttünk ki. Tanultunk és bohóc-
kodtunk, egyenlő arányban. Sok 
barátság született, és fog tartani 
még nagyon sokáig. Furcsa lesz egy 
más osztállyal lenni jövőre. Örökre 
emlékezni fogok életem ezen sza-
kaszára.”

„Szerettem a tanárokat, mindig 
csak segíteni akartak és előbbre 
juttatni minket. Szerettem, hogy 
a 2. emeletre kellett sétálnunk. 
Szerettem ezt a 2 évet, nagyon 
sajnálom, hogy egy csettintés alatt 
eltelt.”

Kedves Ballagó Diákok!

Nehéz belegondolni abba, hogy 
az a 8 év, amit az iskola falai között 
töltöttetek, hirtelen véget ér, és 
búcsút inthettek az általános isko-
lának. Ez a búcsú, ez az ünnep egy 
pillanatig tart csupán, s tudnotok 
kell, hogy újabb megmérettetések 
következnek. Közületek többen 
nagyon szeretnék az időt siettetni, 
s felnőtt életet élni. Ne rohanjatok! 
Az élet megvár.

Tanuljatok, tanuljatok még so-
kat: nemcsak az iskolai tananya-
got, de tanuljátok meg helyén ke-
zelni a dolgokat, tanuljátok meg 
megadni a módját az események-
nek – bár ez sokszor nehéz, és a 
felnőtteknek sem mindig sikerül 
–, de amit ily módon hátrahagy-
tok, arra büszkék lehettek, hiszen 
gazdagabbá teszitek környezetete-
ket, s nem utolsó sorban ÖNMA-
GATOKAT. 

Tanuljátok meg, hogy az ünnep 
nemcsak szép ruha dolga, először 
a lelketeket kell felöltöztetnetek! 

Tanuljatok meg vigyázni a má-
sok által létrehozott értékekre, be-
csüljétek meg azokat, s teremtsetek 
magatok is értéket! 

Tanuljatok meg felelősséget vál-
lalni önmagatokért! Ne keressetek 
kibúvót, ne hárítsátok a felelőssé-
get! Gondoljatok csak néhány pil-
lanatig azokra, akik segítettek, biz-
tattak, bátorítottak Benneteket az 
elmúlt évek során. Elsősorban Szü-
leitekre, családotokra gondolok.

Bízunk Bennetek, hogy válasz-
tott iskolátokban helyt álltok, és 
sok jót hallunk még Felőletek! 

A Zákányszéki Általános Iskola 
és AMI Munkatársai nevében bú-
csúzom Tőletek: 

• SÁPI ZOLTÁNNÉ  
intézményvezető
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Kedves Nyolcadikosok!

Az általános iskolai ballagással 
lezárul gyermekkorotok egy fon-
tos és szép szakasza, és megkez-
dődik egy újabb, egy még izgal-
masabb.

Sok mindent megtanultatok 
itt az iskolában.  Az itt meg-
szerzett ismereteken kívül fia-
talságotok, tettre készségetek, 
jókedvetek lehetnek a legfőbb 
útravalók a tarisznyátokban. 

Az út nem ért véget, hiszen 
valamennyien továbbtanultok: 
hárman gimnáziumba, egy fő 
szakgimnáziumba, heten szak-
képzőiskolába, kilencen pedig 
technikumba nyertetek felvételt.

Lesznek az úton nehézségek, 
akadályok, amelyekkel meg kell 
küzdenetek. De ismerve Benne-
teket, - talpraesettek és bátrak 

vagytok - tudom, és remélem, 
hogy meg fogtok birkózni azok-
kal!

Bízom abban, hogy azt mond-
játok majd: jól döntöttetek, és 
kívánom, hogy mindannyian 
találjátok meg azt a helyet, azt 
a munkát, amelyben örömöt lel-
tek.

A nyolc év alatt sok minden 
történt. Voltak szép pillanatok, 
jó cselekedetek és csínytevések 
is.

Majd néhány év múlva, ami-
kor a ballagó tarisznyátokba, 
a tablóra, a képekre ránéztek, 
biztosan sok szép emlék fog 
eszetekbe jutni. Éreztétek, mit 
jelent egy vidám és kreatív kö-
zösség ereje.

VIRÁGSZŐNYEG ÖSSZEFOGÁSBÓL
Úrnapi búcsút tartottak június 6-án a zákányszéki Szentháromság Templom szabadtéri oltáránál – ez az év egyik legszebben díszí-
tett egyházi ünnepe. Idei témának ószövetségi képeket választottak az alkotók, akik mindösszesen 25-en voltak. 

Igazi fa lusi összefogásból 
jönnek létre évről évre az Úrna-
pi búcsú virágszőnyegei – mond-
ta el az ötletgazda és a virágból 
készült a lkotások ter vezője, 
Kőröshegyi Béláné Tari Katalin. 
Hozzátette: minden évben több 

helyről kapnak virágfelajánlá-
sokat magánszemélyektől és 
kertészetektől, és van, aki már 
az esemény előtti hetekben fo-
lyamatosan gyűjtögeti a lombot 
és az elhullott szirmokat. A vá-
lasztott témának megfelelően a 

templomkert különböző pont-
jain ezúttal a teremtés, a vízö-
zön és Mózes kőtáblái voltak 
láthatóak aprólékos munkával, 
virágokból kirakva. Papp Lász-
ló és családja minden évben a 
Lourdes-i barlang előtti terü-

letet díszíti az adott egyházi 
év témájához kapcsolódóan. 
Ezúttal a család keze nyomán 
a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus jelképe rajzolódott 
ki virágszirmokból. 

Petőfi Sándor szavaival búcsúzom:

„Az életcél a boldogság, de elébb
Fáradni kell, hogy ezt a célt elérd,
Úgy ingyen ahhoz senki nem jut el,
Ahhoz nagyon sok mindenféle kell.
A becsülettől soha el ne térj
Sem indulatból, sem pedig díjért!
Szeresd híven felebarátidat
Ne vond föl közted, s más közt a hidat!
A hon nevét, a drága szent hazát
szívednek legtisztább helyére zárd!”

• HONTI TAMÁS 
osztályfőnök
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TOVÁBBI KÉPEK A SZOBORAVATÓRÓL

„Kedves Óvodám, sok víg nap után,
Itt a búcsúnap, indul a csapat!...” 

BÚCSÚZÓ GONDOLAT
2021. május 28-án délután, 

közösen elültettük a ballagók 
fáját. Egy platánt.

• Fiatal még, de életerős és 
felfelé törő. 

Mint a mi gyermekeink. 
• Majd minden évben új haj-

tást hoz, gyarapszik. 
Mint a mi gyermekeink. 
•  A többi  n a g y fa  köz öt t 

egyedül van. 
Nem úg y a m i g yer meke -

ink! 
Ők sokan vannak és, ha ösz-

szetartanak, erdővé válhatnak 
és erősek lesznek, minden vi-
hart legyőznek. 

KEDVES GYEREKEK! 
A sz eretet  és  a  ba r át s á g 

köte lékéve l  seg ítsétek eg y-
mást! Az itt maradók nevében 
ígérem, gondozzuk a fátokat, 
hogy erős gyökérzettel, nagyra 
nőjön. Ti se feledjétek, hogy itt 
vannak a gyökereitek! Szere-
tettel gondoljatok vissza az itt 
töltött évekre!

KEDVES SZÜLŐK! 
Önök pedig segítsék kis cse-

metéiket, hogy növekedjenek 
testben és lélekben. Idővel le-

gyen olyan terebélyes lombjuk, 
mint a platánnak, hogy egy-egy 
megfáradt nap után békésen pi-
henhessenek árnyékában.

Kívánok minden jót!

• LIEBHABER GÁBORNÉ 
intézményvezető

(Fotók: Börcsök Zoltán)


