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27. Zákányszéki Falunap 

A TELEPÜLÉS ÚJ DÍSZPOLGÁRA SAS GYÖRGYNÉ
A vírushelyzet sokáig kétségessé tette, lehet-e falunap ebben az évben Zákányszéken. A későn kezdődött szervezés ellenére, tar-
talmas programok várták a falu lakóit 2021. augusztus 20-án. Igyekeztünk minden lakót megszólítani: a kisgyermekes családoktól 
baráti társaságokon át a nyugdíjas korosztályig bezárólag. A nap egyik legfontosabb eseménye a kitüntető címek átadása volt. 
Megható körülmények között idén négy személyt ismert el ilyen formában a képviselő-testület. Zákányszék legújabb díszpolgára 
a helyi közművelődés és oktatás meghatározó alakja, Sas Györgyné lett.

Újításként először hirdettünk 
a kisgyermekes családoknak ba-
bakocsis, futóbiciklis, kismotoros 
felvonulást. Gyerekkoncert, játé-
kos feladatok, terménykiállítás és 
sok-sok játék várta a falunap ezen 
programjának résztvevőit. 

Zákányszék Község Önkor-
mányzata minden évben elisme-
rését fejezi ki azon személyeknek, 
akik a település közösségi életé-
ben részt vesznek munkájukkal, 
tevékenységükkel hozzájárulnak 
Zákányszék fejlődéséhez. Gieth-
né Viktor Editnek a koronavírus 
világjárvány miatti veszélyhelyzet 
idején a Zákányszéki Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
megbízott vezetőjeként végzett 
munkájáért „Elismerő Oklevelet” 
adományozott a képviselő-tes-
tület. Zemanek Albertné részére 
életpályája, Makráné Vass Éva 
részére példamutató családi élete 
és pedagógusi életpályája elisme-
réseképpen „Zákányszékért” díjat 
adományozott a testület. 

Zemanek Albertné Hegedűs 
Ilona 1974-től házi gondozóként 
kezdett dolgozni, kerékpárral jár-
ta be a tanyavilágot, így kereste fel 
az ellátottakat, majd 1980-ban el-
végezte Szegeden a nővérképzőt. 
1984-ben az akkor megalakuló 
Öregek Napközi Otthona veze-
tőjeként folytatta munkáját, me-
lyet az akkori orvosi lakásból és 
gyógyszertárból alakítottak ki. 
Az intézmény tíz lakóval indult, 
de a teljes külterület ellátása is a 
feladatok közé tartozott. Ica néni 
életét meghatározta mások segíté-
se, az idősek és az elesettek iránti 
szeretet, embertársai önzetlen tá-
mogatása, melyet az idei falunap 
keretében ismert el kitüntetéssel 
az önkormányzat.

Makráné Vass Éva tanító 
szintén a „Zákányszékért” díj bir-

tokosává vált augusztus 20-án. 
Édesapja Vass Vilmos Zoltán, aki 
tanító, tanár, iskolaigazgató volt 
a településen, édesanyja Ábra-
hám Rozália pedig főszakácsként 
dolgozott az óvodában. Makráné 
Vass Éva életének természetes 
része volt az iskola, a gyerekek 
közötti lét, és nem is volt kérdés 
számára, hogy ő is pedagógus lesz. 
Immár 30 éve tanít a helyi általá-
nos iskolában édesapja nyomdoka-
in haladva. Az iskolában kezdettől 
fogva alsós osztályfőnök volt, kö-
zel 150-200 kisiskolás kezét fogta 
első osztálytól negyedikig. 2011-
től alsós munkaközösség-vezető-
ként dolgozott 10 évig, valamint 
állandó szervezője és résztvevője 
a nyári balatoni Erzsébet tábo-
roknak. „Nagyon szeret tanítani, 
élete a hivatása, ahol a lényeg a 
gyermek és fejlődő személyisége” 
– hangzott el az átadás pillanatai-
ban elmondott indoklásban.

Sas Györgyné kiemelkedő 
kulturális és közéleti tevékenysé-
ge, valamint pedagógusi életpályá-
ja elismeréseként a „Zákányszék 
Község Díszpolgára” kitüntető 
címet vehetett át. Sas György-
né Németh Ilona szülőfalujából, 
Csurgóról került Zákányszékre 
1981-ben és egészen 2003-ig a 
művelődési ház igazgatói felada-
tait látta el. Az itt eltöltött több 
mint két évtized alatt mozgató-
rugója volt a település kulturális 
és közösségi életének. 1995-ben 
irányításával művészeti iskola 
alakult, bábáskodott a Zabosfa 
Táncegyüttes születésénél, szer-
vezte a művészeti csoportok ala-
kítását, működését és részt vett 
a Zákányszéki Közművelődési 
Egyesület létrehozásában. Ebben 
az időszakban a művelődési ház 
csoportjai több európai ország-
ban is vendégszerepeltek. Szerve-

zésében megvalósult a Dél-alföldi 
Regionális Hegedűverseny, majd 
ezt követően a Citerafesztivál is 
hagyománnyá vált. Zákányszék 
Község Önkormányzata 2009-
ben Zákányszékért díjjal ismerte 
el közösségépítő munkáját. A ta-
nári pályától sem vált meg, hiszen 
tanított az ÁMK időszaka alatt az 
iskolában. 2012 decemberéig igaz-
gatóhelyettesként, majd 2013-tól 
2020-ig igazgatóként irányította 
a Zákányszéki Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola szak-
mai munkáját. Munkája mellett 
a lakosság bizalmának köszön-
hetően több cikluson keresztül 
önkormányzati képviselőként is 
tevékenykedett. Mindig töreke-
dett a közös hang megtalálására, 
a konfliktusok helyett minden 
esetben a megoldásokra helyezte 
a hangsúlyt. Pályája kezdetétől 
vallotta: „Probléma nincs, csak meg-
oldásra váró feladat”.

Hagyomány, hogy a falunapi 
megnyitó ünnepség keretében a 
jubiláns házaspárokat is köszön-

ti Matuszka Antal polgármester. 
Ebben az évben 11 pár ünnepelte 
egybekelésük 65, 60, 55 illetve 50 
éves évfordulóját. 

A falunap további részében 
főzőverseny vette kezdetét, ahol 
15 csapat részvételével bográcsos 
és tárcsán sült ételek készültek a 
II. Zabosfai Ízőrző Fesztivál ke-
retében. A kulturális műsorban 
fellépett a Kéknefelejcs Nyug-
díjas Klub, az óvoda népi játék 
csoportja, a Classicon KTSE ma-
zsorettesei, valamint a Parlandó 
Énekegyüttes szórakoztatta a 
közönséget ismert operettsláge-
rekkel. 

Első alkalommal hirdettünk 
kenyérsütő versenyt, melyre több 
mint 20 fajta kenyér érkezett. A 
szakmai zsűri bírálata alapján a 
legízletesebb kenyeret Toppantó 
Zoltán készítette. A nap továb-
bi részében Sipos F. Tamás és az 
Overdream rock együttes szóra-
koztatta a közönséget, majd jó 
hangulatú Nosztalgia DISCO zár-
ta a falunapot.
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TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRMESTERI ÉS KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL

A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét – néhány 
kivétellel - a polgármester gyakorolja. 
A veszélyhelyzet feloldására ugyan még nem került sor, de a Kormány felhatalmazást adott a Képviselő-testületeknek hatáskörük 
2021. június 15-től történő ismételt gyakorlására. A Kis Újság legutóbbi számában tájékoztatást adtunk a májusban hozott Polgár-
mesteri döntésekről. Az azóta meghozott legfontosabb polgármesteri és képviselő-testületi döntéseket az alábbiakban ismertetjük.

2021. JÚNIUS 8-ÁN  
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEK
Az Önkormányzat pályázatot 

nyújt be a Magyar Falu Program pá-
lyázati felhívására „Kommunális 
eszközök beszerzése Zákányszé-
ken” címmel. 

Rendkívüli élethelyzete miatt 
pénzbeli rendkívüli települési tá-
mogatásban részesült 1 fő.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
- 2021.JÚNIUS 24.

Az önkormányzati feladatel-
látást végző intézmények: az I. 
és a II. számú Háziorvosi Körzet, 
a Zákányszéki Körzeti Fogászat, a 
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde, a Zákányszéki Művelő-
dési Ház és Könyvtár beszámoltak 
tevékenységükről, az állam fenntar-
tásában lévő Zákányszéki Általá-
nos Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola pedig tájékoztatást adott a 
működéséről. A Képviselő-testület 
az intézményekben folyó munkáról 
szóló beszámolókat, illetve tájékoz-
tatást megtárgyalta és elfogadta. 
Köszönetét fejezte ki valamennyi 
intézmény dolgozójának az elmúlt 
időszakban végzett tevékenységéért.

Önkormányzatunk önállóan 
nem képes megteremteni vala-
mennyi alapfeladata ellátásának 
szakmai és pénzügyi feltételét, a 
Képviselő-testület a továbbiakban 
is a már meglévő társulásokban, 
illetve együttműködések keretében 
látja el egyes feladatait. A Homokhá-
ti Kistérség Többcélú Társulása, a 
Homokháti Önkormányzatok Kis-
térségfejlesztési Társulása, a Ho-
mokháti Kistérség Belső Ellenőr-
zési Társulása, a Dél-Alföldi Térségi 
Hulladékgazdálkodási Társulás, a 
Mórahalom és Térsége Ivóvízminő-
ség-javító Önkormányzati Társulás 
beszámolt tevékenységéről. Külön 
beszámolt működéséről a Homok-
háti Kistérség Többcélú Társulása 
fenntartásában működő Homokhá-
ti Szociális Központ Zákányszéki 
Tagintézménye. A megállapodá-
sokban rögzített célok megvalósul-
tak, a Képviselő-testület határozat-

ban fogadta el a beszámolókat. A 
Képviselő-testület megköszönte a 
társult önkormányzatok, a társulási 
szervek, az abban foglalkoztatottak 
együttműködését, tevékenységét az 
önkormányzat kötelező feladatai-
nak ellátásában.

Matuszka Antal polgármester 
úr részletes tájékoztatást adott a 
testületnek a veszélyhelyzet idején - 
képviselő-testületi hatáskörben ho-
zott – döntéseiről, az előző rendes 
testületi ülés óta történt fontosabb 
eseményekről, és a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. A Kép-
viselő-testület a tájékoztatást és a 
meghozott polgármesteri döntése-
ket módosítás nélkül elfogadta.

A hulladékról szóló törvény ki-
mondja, hogy a települési önkor-
mányzatnak szabályozni kell a köz-
területen elhagyott hulladék 
felszámolásához szükséges helyi 
intézkedések körét. 

A törvény alapján a közterüle-
tek esetében az elhagyott hulladék 
felszámolásának kötelezettsége 
az ingatlan tulajdonosát terheli. A 
törvény rendelkezik arról is, hogy 
az ingatlantulajdonos az elhagyott 
hulladék észlelését követően köte-
les bejelentést tenni a hulladékgaz-
dálkodási hatóságnak (Kormány-
hivatal), a hulladék elhagyójának 
beazonosításához rendelkezésre 
álló adatok átadásával együtt. Az 
önkormányzati területeken elha-
gyott hulladékokkal kapcsolatos in-
tézkedésekről szóló helyi rendeletet 
a testület jóváhagyta.

A Képviselő-testület zárt ülésen 
döntött a 2021. évi kitüntető cí-
mekről, elismerésekről. 

A testület „Zákányszék Község 
Díszpolgára” címmel Sas György-
nét tüntette ki kiemelkedő kul-
turális és közéleti tevékenysége, 
valamint pedagógusi életpályája 
elismeréseként. „Zákányszékért” 
díjban ketten részesültek: Makrá-
né Vass Éva példamutató családi 
élete és pedagógusi életpályája el-
ismeréseként, Zemanek Albertné 
(született: Hegedűs Ilona) pedig 
életpályája elismeréseként. Gieth-
né Viktor Edit részére a koronaví-

rus világjárvány miatti veszélyhely-
zet idején a Zákányszéki Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la megbízott vezetőjeként végzett 
munkájáért a Képviselő-testület 
„Elismerő Oklevelet” adományo-
zott.

Az Önkormányzat a Zákány-
szék, Szegfű János utca 9. 
szám alatti épületét a Magyar Falu 
program keretében újította meg. A 
pályázatban azt a kötelezettséget 
vállalta, hogy szolgálati lakásként, 
lakbérfizetési kötelezettség nélkül 
adja bérbe. A szolgálati lakás - a 
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde óvodapedagógusa - Sár-
kány-Bata Noémi részére került 
kiadásra.

RENDKÍVÜLI KÉPVISE-
LŐ-TESTÜLETI ÜLÉS - 2021.

JÚLIUS 27.
A Képviselő-testület döntött 

arról, hogy a települési önkormány-
zatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásáról szóló pályázati kiírás 
alapján 200 erdei m3 lágy lombos 
tűzifa vásárlásához nyújt be tá-
mogatási igényt. Lágy lombos fa-
fajta esetében az önkormányzatnak 
1 000 Ft/erdei m3 + ÁFA mértékű 
önrészt kellett vállalni, valamint a 
szállítási költség is az önkormányza-
tot terheli. A szociális tűzifa irán-
ti kérelmeket 2021. november 
1-től lehet benyújtani.

Jogszabályi változások miatt a 
Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtárnak új Szervezeti és 
Működési Szabályzatot kellett ki-
dolgoznia. A szabályzat elfogadása 
fenntartói hatáskör, az előterjesztett 
dokumentumot a Képviselő-testület 
jóváhagyta.

A Homokháti Kistérség Több-
célú Társulása Integrált Szociális 
és Gyermekjóléti Központ Zá-
kányszéki Tagintézményének 
a 2020. évi zárszámadása alapján 
5 666 101 Ft összegű feladattal nem 
terhelt, szabad pénzmaradványa 
keletkezett. A Képviselő-testület 
döntött arról, hogy a Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulásától kéri 

az összeg Önkormányzat részére 
történő átutalását.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETI ÜLÉS  

- 2021. AUGUSZTUS 26.
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 

törvény alapján víziközmű-rend-
szerenként tizenöt éves időtáv-
ra gördülő fejlesztési tervet kell 
készíteni, melyet 2021. szeptember 
30. napjáig kell benyújtani a Magyar 
Energetikai és Közmű- Szabályozási 
Hivatalhoz jóváhagyásra. 

Településünket érintően a Zá-
kányszéki ivóvízellátó rendszerre, 
a Zákányszéki szennyvízelvezető 
rendszerre, valamint a Móraha-
lom-Zákányszék szennyvíztisztító 
rendszerre vonatkozóan kell terve-
ket készíteni. A Képviselő-testület a 
víziközmű szolgáltató Alföldvíz Zrt. 
által a 2022-2036. évekre elkészített 
fejlesztési és pótlási-, valamint beru-
házási terveket jóváhagyta.

A Képviselő-testület elfogadta 
a Zákányszék, József A. u. 35. 
szám alatti önkormányzati bér-
lakás bérbeadására vonatkozó 
pályázati felhívást. A pályázat be-
nyújtására vonatkozó részletes fel-
tételek az Önkormányzat honlapján 
megtalálhatóak.

A Magyar Falu Program kere-
tében a „Zákányszék Község 
belterületén történő útépítés 
és útfelújítás” tárgyú projekt ki-
vitelezőjének kiválasztására vo-
natkozó beszerzési eljárás lezárult. 
A nyertes ajánlattevő a P+P Gép Kft. 
(6781 Domaszék Tanya 962.) lett. 

A Képviselő-testület hozzájárult 
a „Rekreációt szolgáló színterek 
fejlesztése Zákányszéken” című pá-
lyázat benyújtásához, megvalósítá-
sához. A pályázatból egy szaniter 
konténer kerülne elhelyezésre a 
Sportcsarnok mögötti területen. 

A kihirdetett önkormányzati ren-
delet megtekinthető a Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtábláján, valamint az 
önkormányzat honlapján és a nem-
zeti jogszabálytárban.

• GÁRGYÁN ISTVÁN  
- jegyző
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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
szeptember 13–szeptember 17. szeptember 6–szeptember 10.
szeptember 27–szeptember 29. 
szeptember 30.–október 1. Szabadság

szeptember 20–szeptember 24.

október 11–október 15. október 4–október 8.
október 25–október 29. október 18–október 22.

november 8–november 12. november 2–november 5.
november 22–november 26. november 15–november 19.

november 29.–december 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
szeptember 6–szeptember 10. szeptember 13–szeptember 17.

szeptember 20–szeptember 24. szeptember 27.–október 1.

október 4–október 8. október 11–október 15.
október 18–október 22. Szabadság október 25–október 29.

november 2–november 5. november 8–november 12.
november 15–november 19. november 22–november 26.
november 29.–december 3.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE 2021 ŐSZÉN

 Dr. Sebestyén Balázs SZABADSÁGON van: 2021. október 18-tól  október 22-ig.
 Dr. Mester Lajos SZABADSÁGON van: 2021. szeptember 30-tól  október 1-ig.

Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16 h-tól másnap 08 h-ig,  
valamint szabad-, munkaszüneti-, vasár- és ünnepnapokon 08 h-tól másnap 08 h-ig  

„kistérségi központi orvosi ügyelet” - szeptemberben még biztosan  6782 Ruzsa, Rózsa u. 2. sz. alatt.
Tel: 06-62-561 401 (Szeged OMSz)

A MÓRA-VITÁL Laboratórium kérésére a vérvétel a Zákányszék II.sz. rendelőben keddenként reggel fél 9 előtt van!!!
Dr. Sebestyén Balázs

A Magyar Falu Program sikere
ÚJ ESZKÖZÖKKEL BŐVÜLT A HÁZIORVOSI ELLÁTÁS

A Magyar Falu Program keretében nyílt lehetősége az önkor-
mányzatnak javítani az egészségügyi alapellátás rendszeren 
különféle modern eszközök beszerzésével. A beszerzett orvos-
technikai és számítástechnikai eszközök régebbi változatait a 
háziorvosok már használták, de szükségessé vált a megújulás, 
a modernizáció, hogy a különféle vizsgálatok pontosabbak és 
gyorsabban elvégezhetőek legyenek. 

Az egyes munkafolyamatok-
hoz és a diagnózisok felállításához 
gyorsabbak, könnyebben használ-
hatóak a beszerzett eszközök. A 
pályázat keretében EKG, fonen-
doszkóp, vérnyomásmérők, látás-
vizsgáló tábla és plexilap, pulzoxi-
méterek, és egy laptop szolgálja 
ezentúl a helyi lakók egészségét. 

A megvalósult pályázatból a 
településen működő egészségügyi 
alapellátás erősödött, hozzájárul-
va a megfelelő orvosi eszközállo-
mány biztosításához, növelve a 
gyógyítás hatékonyságát és a kor-
szerű egészségügyi ellátáshoz való 
hozzáférés lehetőségét.

Kedves Olvasók!
A szeptembertől módosult buszjáratok menetrendjét következő lapszámunkban közöljük.

Zákányszéki Kis Újság
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Idén először vonultak fel a kisgyermekes családok az iskolától a Lengyel térig. 
A népes csapat babakocsikkal, futóbiciklikkel, kismotorokkal és rollerekkel 
indult útnak. A végállomáson gyerekkoncert várta őket.

KÉPES BESZÁMOLÓ A 27. FALUNAPRÓL ÉS A 7. TRAKTORSHOW-RÓL

Matuszka Antal polgármester köszöntötte az 50, 55, 60 és 65 éves házassági 
évfordulójukat ünneplő párokat. A legnagyobb számmal Makra Etelka és Kéri 
Miklós büszkélkedhet, akik 65 éve kötöttek házasságot.

A II. Zabosfai Ízőrző Fesztivál fő számában a marhapörköltek lettek a legsi-
keresebbek. A különdíjat egy Zákányszéken eddig nem kóstolható pörköltva-
rázslat nyerte el, Papp Károly és csapata Marokkói marhapörköltöt készített. 
A dobogóra 3 hagyományosnak mondható mégis ízvilágában teljesen más pör-
költ került! A végeredmény: 1. Zákányszéki Veterán Lövészek, 2. Veszelka 
Krisztina és csapata, 3. Zákányszéki Vadásztársaság. Emellett pedig tárcsán 
sült ételeikért vándorserleget vehetett át az Olasz csajok csapata.

A II. Zabosfai Ízőrző Fesztivál Gyerekkukta versenyén a zsűrinek egy Oreo 
torta tetszett a legjobban, amelyet Dobó Barbara és Szabó Emma készített, 
így ők lettek 2021-ben Zákányszék legjobb gyerekkuktái.

Rekord részvétellel zárult a 7. Zákányszéki TraktorShow augusztus 21-én. Több ezer látogató és közel 400 erőgép – ez az esemény mérlege számokban. A 
Zákányszéki Traktorosok Baráti Köre által szervezett esemény az egyik legnagyobb ünneppé nőtte ki magát a településen, melynek megye-, sőt országhatáron 
kívül is híre van a traktoros közösségben.

(Fotók: Börcsök Zoltán)
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A kenyérsütő versenyben Toppantó Zoltán királybúza lisztből készült fehér 
kovászos kenyere lett a zsűri értékelése szerint a legfinomabb. Köszönjük a 
19 benevezett versenyzőnek, hogy házi kenyereikkel emelték a fesztivál szín-
vonalát.

Helyi gazdák felajánlásából, helyi termékek felhasználásával készítettek el 
a művelődési ház dolgozói a Lengyel téren egy dekoratív terménykiállítást.  
A kiállításon szereplő növények nevét eltalálva a játékos kedvűek süticsoma-
got is kaptak a helyi Főzőklub tagjainak jóvoltából.

Mozgalmasan telt a nyár

A KÖLYÖKPARTITÓL A KENYÉRSÜTÉSIG
A pandémia után a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár munkatársai a nyár folyamán a közösségi és kulturális élet megújításán 
dolgoztak. Részt vettek nyári gyerektáborok szervezésében, de újjáélesztették a főzőklubot is.

2021. június 26-án nagy siker-
rel rendeztük meg a Nyárindító 
Kölyökpartit. A gyerekeknek és 
családoknak szóló rendezvény 
sikerét a résztvevők magas száma 
és a sok-sok pozitív visszajelzés 
igazolta. 

A nyári táborok meghirde-
tésében és lebonyolításában is 
közreműködtünk. A művelődési 
házban a kézműves tábort ren-
deztük meg, melyen 22 lelkes 
kispajtás vett részt. Véha Tímea 
tanár néni irányításával számta-
lan kreatív kézműves alkotás ke-
rült ki a gyerekek kezéből, sokat 
játszottak és nevettek, igazán 
jól érezték magukat. Nagy siker 
volt továbbá a divat-, ízőrző, 
görkoris és a VSC Lövészklub 
tábora is, ahol igazán katonás 
rend ura lkodott, de minden 
résztvevő fiú teli élményekkel 
tért haza a két nap komoly, já-
tékos kalandjai után. Összegzé-
sül elmondható, szép számban 
vettek részt ezeken a formákon 
nemcsak a zákányszéki, de a 
környező településekről érkező 
gyerekek is. Köszönet a pedagó-
gusoknak, segítőknek és minda-

zoknak, akik ezen táborok meg-
valósításában részt vettek.

A nyár folyamán workshopok 
keretében sajátíthatták el a házi 
kenyér és házi tészta készíté-
sének fortélyait az érdeklődő 
háziasszonyok. A résztvevők a 
tanulás mellett sok hasznos is-
meretet is átadtak egymásnak, 
melyre nemcsak a személyes 
talá lkozások alkalmával van 
lehetőség. Ezt a célt szolgálja a 
Zákányszéki Főzőklub Facebook 
csoportja is, melyhez bárki csat-
lakozhat.

A falunap sokáig kétséges volt, 
hogy megtartható, de végül gyors 
szervezés után igen tartalmas 
programot tudtunk kínálni a Zá-
kányszékieknek (részletes beszá-
moló külön cikkben – a szerk.). 
Ahhoz, hogy a falunap megva-
lósulhasson nagyon sok ember 
munkájára szükség volt. Nehéz 
lenne felsorolni mindazokat, 
akik az önkormányzat valamely 
intézményének dolgozójaként, 
vagy önzetlenül is segítettek. Kö-
szönjük mindannyiuknak!

A művelődési házban már az 
őszi időszak programjait tervez-

zük. Meghirdettük óvodások 
számára a gyerekfoglalkozá-
sokat, a kisiskolások számára 
a népi játék oktatást. A tanév 
kezdésével várjuk a gyerekeket 
és az osztályokat a könyvtári 
foglalkozásokra. 

Az intézmény munkájáról, 
programjainkról bővebben a kö-
zösségi oldalunkon tájékozód-
hatnak. 

• ZOMBORI ISTVÁNNÉ 
intézményvezető

A VSC Lövészklub táborában - fotó: Török János
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BECSÖNGETTEK – DE MI TÖRTÉNT A NYÁRON?
A mindig rövidnek tűnő nyári szünet után ismét benépesült az iskola. Az első napok közvélemény-kutatásai azt mutatták, hogy a 
gyerekek többsége jókedvvel érkezett, és kíváncsian várja a tanévet. Természetesen mindig vannak, akik nagyon nem örülnek az 
iskolakezdésnek. A nyáron megszépültek a termek, a folyosók, és a folyamatos nyári gondoskodásnak köszönhetően most is szép 
zöld az udvar, ápolt az iskola környéke. 

VISSZATEKINTŐ - A BALLA-
GÁS MARGÓJÁRA

A Zákányszéki Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Is-
kola Nevelőtestülete nevében 
2021. június 19-én búcsúztunk 
a végzős diákoktól. Események-
kel teli 8 tanév zárómomentu-
mához érkeztünk azon a napon. 
Teljesen természetes egy iskola 
életében az, hogy júniusban el-
jön a számadás ideje. Igaz, kissé 
bizonytalanabbnak látszott a 
járványügyi rendelkezések miatt 
a megszokott, hagyományos bal-
lagási rendezvény megvalósulása, 
azonban mégis remekül sikerült 
a templomkerti esemény. Szeret-
ném megköszönni Dr. Janes Zol-
tán plébánosnak és Matuszka An-
tal polgármesternek, hogy ezen a 
kellemes helyszínen tarthattuk 
az iskolai ünnepünket. Köszö-
net illeti a 6., 7. és a 8. osztályos 
tanulóink Szüleinek szervezői, 
díszítői munkáját, mellyel megte-
remtették a ballagás környezetét, 
hangulatát.

Mi, pedagógusok minden di-
ákot és minden diák-generációt 
elhelyezünk szívünk rejtekébe és 
hisszük, hogy mi is nyomot ha-
gyunk az ő lelkükben. Azt gon-
dolom, hogy az iskola nem csak 
a falakat jelenti, hanem azokat 
a Lélektől-lélekig utakat, emberi 
kapcsolatokat, melyek létrehoz-
zák ezt az összetartozást.

A ballagóséta „első állomásán” 
fát ültettek a fiatalok, egy gyö-
nyörű nemes juharfát. Örömmel 
és büszkeséggel tölt el Bennün-
ket ez a tevékenység, hiszen úgy 
tűnik, hogy SIKERÜLT annak a 
szemléletmódnak a kialakítása, 
amit az iskola kiemelten fontos-
nak tart: azaz a környezettuda-
tosságra, a fenntarthatóságra 
törekvés ténye. Azt kívánom, 
hogy a juharfára akasztott kis 
emléktábla formája és tartalma 
sokáig őrizze ennek az osztály-
nak a titkait, történeteit.
Kedves Szülők! Hozzátartozók!

Köszönjük a ballagó Tanulók 
Szüleinek, Nagyszüleinek min-
dennemű segítségét, munkáját, 
amit az Iskolánkért, a gyereke-
kért tettek az elmúlt 8 évben.  A 
szülők közül külön is szeretném 
megköszönni a leköszönő SZMK 

elnök Sebők Márta anyukának és 
Fodorné Császár Angéla anyuká-
nak a sok-sok segítséget, együtt-
működést! Mindketten az SZMK 
tagjaiként, folyamatosan tájékoz-
tatták a Szülőtársakat az adott 
feladatokról, teendőkről; szerve-
zői munkájukkal segítették pl. az 
Alapítványi estek lebonyolítását, 
valamint a Szülők bálja rendezvé-
nyeket. A továbbiakban is nagyon 
jó egészséget és sok örömet kívá-
nunk Nekik is!
Kedves Továbbtanulást választó 
Fiatalok!

Bízunk Bennetek, hogy vá-
lasztott iskolátokban helyt álltok, 
és sok jót hallunk még Felőletek! 
Merjetek nagyot álmodni …. Is-
ten Veletek!!!

Az Iskola Dolgozói
ISMÉT ZÁNKÁN!

Egy év szünet után újra meg-
nyitotta kapuit az Erzsébet-tábor 
Zánkán, ahol a 6. turnusban a 
mi iskolánk tanulói közül 20-an 
vettek részt, 2 fő kísérővel.  2021. 
július 25-én indult a nagy kaland! 

A szülők segítségével min-
den tanuló beutazott a szegedi 
vasútállomásra, ahonnan több-
szöri átszállás után érkeztünk 
meg Zánkára. A helyi állomá-
son a kedves TESO*-k fogadtak 
bennünket, ahol az irányításuk 
mellett megkaptuk a belépéshez 
szükséges karszalagunkat és el-
foglalhattuk a szállásunkat is. Mi 
a sötétkékek csapatának a tagjai 
lettünk, a lilák, a magenták, a 
zöldek, a bézsek, a vaníliák, a pi-
rosak és a bordók mellett. 

Még aznap este 8 órakor egy 
fergeteges hangulatú nyitóbu-
lival kezdődött a nyaralásunk, 
ahol csatakiáltással üdvözöltük 
a táborlakókat. A zászlófelvonás 
után indult a közös tánc, a vona-
tozás, a diszkó és az ismerkedés.

Egész héten nagyon sokat 
fürödtünk a Balatonban, hiszen 
csodás időjárást fogtunk ki, csu-
pa-csupa napsütést! Emellett 
rengeteg program szolgálta a 
szórakozásunkat: reggeli torna, 
kutyásbemutató, cirkuszi po-
rondmester-képzés, robotika, 
trambulin, sárkányhajó, lézer-
harc, érzékenyítő program, hadi 
járművek bemutatója, számító-
gépes játékok kavalkádja, kisvo-

nattal utazás a strandra, íjászat, 
tandembiciklizés, néptánc, kon-
cert, éjszakai túra, tábortűz…

Bizony, ez a tábor nem a pihe-
nésről szólt! Ha volt egy-egy sza-
bad fél óránk, akkor azt az időt is 
játékkal vagy ismerkedéssel töl-
töttük, hiszen a tábor területén 
3300 iskolás és kísérőik élvezték 
a sokszínű programot. Renge-
teg ismerősre és barátra tettünk 
szert ez idő alatt.

Július 29-én, a táborzáró mű-
sorban a 130 TESO kitett magá-
ért a látványos műsorszámokkal, 
és ráadásként még tűzijátékban is 
gyönyörködhettünk.

Másnap hazautaztunk az Er-
zsébet vonattal, sok-sok átszál-
lással. Bár a honvágy már mind-
annyiunk szívében ott lüktetett, 
de azért ott hagytunk belőle egy 
darabot Zánkán is. 

Terveink szerint jövőre ismét 
elindulunk a nagy kalandra, az 
ERZSÉBET TÁBORBA, A BALA-
TON MELLÉ! 

*TESO rövidítés jelentése: Tá-
bori Együttélést Segítő Opera-
tív munkatársak, akik tanárok, 
főiskolai vagy egyetemi hallgatók 
voltak. 

Makráné Vass Éva és  
Vezsenyiné Csaba Gabriella

ISKOLAI TISZTSÉGVÁLTÁS
A Diákönkormányzat mun-

káját sok-sok éven át Vezseny-
iné Csaba Gabriella tanár néni 
szervezte, irányította. Nevéhez 
fűződik számos program, kezde-

ményezés, melyekkel lelkesítette, 
színesebbé tette Tanulóink min-
dennapjait. Hihetetlen tettvágya, 
folyamatos, precíz munkavégzé-
se és hatalmas gyermekszeretete 
mozgatórugóként működtette a 
tanulói közösséget. 

„Nagyon jó volt, hogy mindenben 
segített, és mindent megbeszéltünk. 
Szuper volt, hogy a diáktanács-ülé-
seken mindent először tudtunk meg, 
és mi mondhattuk el a többieknek!” 
(Agócs Eliza, 5.o.)

Munkáját, fáradozását ki-
emelt köszönet illeti! Osztályfő-
nöki tevékenységében számítunk 
a továbbiakban is erre a példamu-
tatóan hiteles hivatásszeretetére!

A diákönkormányzat felnőtt 
segítője e tanévtől Keceli Mé-
száros Katalin tanár néni. Sok 
örömet kívánunk Neki ebben a 
tevékenységben is!

FONTOS DÁTUMOK:
október 5-6. A Művészeti Iskola 

térítési díjainak befizetése
október 8. Kisállat-bemutató 
okt. 12-15. Otthon hete – Egész-

séghét
okt.22. Ünnepi megemlékezés az 

1956-os eseményekről (Mik-
lós Lászlóné, 8.o.)

okt.25-nov. 1. Őszi szünet
nov. 2. Az őszi szünet utáni első 

tanítási nap
nov.11. Papírgyűjtés

Összeállította: 
ÁBRAHÁM ENIKŐ
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ZABOSFAI TEHETSÉGKIBONTAKOZTATÓ MŰHELY AZ ÓVODÁBAN
A Zákányszéki Manó-kert Óvodában 2020-ban pályázat útján támogatást nyertünk az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízá-
sából a Nemzeti Tehetség Program „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című projekt 
megvalósítására. Pályázó szervezetünk tagjai voltak: Tanácsné Kiss-Patik Tünde és Dani-Bernátsky Kamilla, Fekete Csabáné és 
Nagyné Deme Ágnes óvodapedagógusok. A pályázattal 900.000 Ft-ot nyertünk a 40 órás tehetségkibontakoztató programsorozat 
megvalósításához. 

A foglalkozáson 17 nagycso-
portos korú tehetségígéretes 
gyermek vett részt. A teljes körű 
tehetségfejlesztés érdekében a 
két kolléganőnk által szervezett 
táncos-mozgásos foglalkozások 
mellett Nagyné Deme Ágnessel 
közösen terveztük és szerveztük 
meg a személyiség- és önismeret 
fejlesztő, úgynevezett intraper-
szonális képességeket fejlesztő já-
tékos tevékenységeket. 

A Plusz 1 játékok gyakorlásával 
a szociális kompetenciák fejlesz-
tését tűztük ki célul. Ennek anya-
gát saját játékgyűjteményemből 
válogattuk össze. Így a Plusz 1 
Játékgyűjteményt a projektben 
módszertani segédleteként alkal-
maztuk. 

A foglalkozásokon a szervezett 
játékok segítségével elősegítettük 
a különböző személyiségtényezők, 
mint az önismeret, a szociális isme-

retek, képességek és készségek ha-
tékony fejlődését. Változatos mód-
szerek alkalmazásával élmény- és 
felfedezés központú foglalkozáso-
kat szerveztünk, amelyek megfele-
lő feltöltődést biztosítottak a gyer-
mekek számára. Az interakciós 
játékok lehetőséget biztosítottak a 
gyermekeknek arra, hogy felfedez-
zék és kifejezzék az önmagukhoz, 
társaikhoz, vagy éppen kedvenc 
mesehősükhöz fűződő érzelme-
iket. A játékok által sokoldalúan, 
tapasztalati formában fejlődtek 
az önmaguk elfogadását, a társas 
együttélési, és a kommunikációt 
érintő képességeik. A gyermekek 
örömmel vettek részt a különböző 
képességfejlesztő játékokban: az 
együttműködést, empátiát, kap-
csolatteremtést, a kudarctűrést, 
és érzelmeket kifejező csoportos 
tevékenységekben. 

A felfedezés és élményközpontú 

programok a közösséggé formáló-
dást is nagymértékben elősegítet-
ték. A projektet a pályázati összeg-
ből vásárolt társasjátékokkal és egy 
közös pizzázás és fagyizás öröme-
ivel zártuk. 

A műhelymunka részleteibe az 
érdeklődők betekinthetnek az óvo-
da honlapján: http://ovoda.zakany-
szek.hu/category/zabosfai-jatekok/

• FEKETE CSABÁNÉ 
óvodapedagógus - projekt-felelős

SULI  R O VAT

TANÉVNYITÓ GONDOLATOK
Halkan beköszönt az ősz, itt 

a szeptember s vele az új tanév. 
Valamennyiünk életében várako-
zással teli a mostani szeptembe-
ri becsengetés időszaka. Bátran 
kijelenthetem, hogy JELENLÉTI 
OKTATÁSRA készülünk az egész 
tanév során, a hagyományos 
mindennapok megvalósulását 
szorgalmazzuk közösségeinkben, 
csoportjainkban. Továbbra is ki-
emelten fontos azonban a járvá-
nyügyi intézkedések megtétele és 
mindenki részéről annak fokozott 
betartása. 

A közös szokásrend kialakí-
tása, az állandósult programok 
újragondolása, frissítése minden 
új tanév kezdetekor előkerül. Így 
az előttünk álló tanév tervezése 
során is a Komplex Alapprogram 
nyújtotta szakmai, módszertani 
újdonságok mellett, megjelennek 
a környezettudatosságra, a közös-
ségépítésre, a tanulói személyiség-
fejlesztésre, valamint a pályavá-
lasztást elősegítő programjaink, 
no és a sokféle mozgásra lehető-
séget adó, valamint a művészeti 
nevelést támogató szervezési tö-
rekvéseink. A hagyományápolás 
terén is szeretnénk megerősíteni 

az eddig elért eredményeket, ezért 
a helyi művelődési házzal együtt-
működve, az önkormányzat tá-
mogatásával, népi játék – néptánc 
alapokat biztosító foglalkozás 
igénybe vételére is lesz lehetőség. 
Ezt előre is köszönjük. Fontosak 
lesznek továbbra is a tanulói tu-
dásszintet, képességszinteket 
feltáró országos mérések. Több-
nyire online formában kerülnek 
lebonyolításra, erre készül az ok-
tatásirányítás. 

Tele vagyunk izgalommal, fé-
lelemmel, aggodalommal, vajon 
lesz-e ismét online oktatás, digi-
tális munkarend, mennyire válik 
ebben a tanévben is dominánssá 
a szülőkkel, más, külső támoga-
tóinkkal, segítőinkkel a CSAK 
online kapcsolattartás. Bízzunk 
benne, hogy sikerül az elmúlt 2 
tanévben is megtapasztalt, és a 
továbbiakban is megvalósuló, 
odafigyelő - felelősségteljes szülői 
és tanulói magatartással, együtt-
működéssel ezt elkerülni. 

Ehhez kapcsolódóan is szeret-
ném felhívni a kedves Szülők fi-
gyelmét, és kérni Tőlük, a gyors és 
naprakész ügyintézés, kapcsolat-
tartás érdekében, hogy a KRÉTA 

rendszer napi szintű használatát 
kiemelten fontosnak tekintsék. 
Ez az a platform, ahol a hivatalos 
tájékoztatások, ügyintézések, a 
tanulók mindennapjait követő 
tanulmányi és egyéb információk 
megjelennek, megtekinthetőek. 
Emellett az iskolánk honlapja, 
ami jelenleg megújulás alatt van; 
valamint az iskolai facebook oldal 
állandóan frissülő anyagai segít-
hetik a naprakész tájékozódást az 
iskolai munkát érintően.

Nyitott intézmény vagyunk és 
kívánunk maradni. Ebben a tan-
évben is több olyan rendezvényre 
készülünk, amelyre szeretettel 

hívjuk és várjuk a kedves Szülő-
ket, a közösség minden érdeklő-
dőjét. A járványügyi intézkedések 
döntik majd el, hogy jelenléti vagy 
online keretek között lesz erre le-
hetőség.

Mindennapi munkánkhoz sok 
örömet, jó egészséget; a Gyerme-
kekben a lehetőségek birodalmá-
nak felfedezését, a Szülőkben igaz 
segítőtársakat, velük együtt elért 
és megélt sikereket, optimizmust, 
a  Pedagógustársakkal együtt pe-
dig jó csapatmunkát kívánok!

• SÁPI ZOLTÁNNÉ  
intézményvezető
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CSALÁDI ESEMÉNYEK

 Papp Péter és Gyetvai Melinda 2021.07.03
 Dr. Szűcs Kálmán Ferenc és Dr. Pap Zsófia 2021.07.24.
 Kerekes László és Gurdics Renáta 2021.08.07.
 Rezsabek Ottó és Ördögh Szilvia 2021.08.07.
 Nagy Arnold és Csúcs Hajnalka 2021.08.23.

SZÜLETÉSEK

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

Szabó Adél Zsófia  
szül. 2021.06.22.,  

Szatmári Enikő Zsófia és  
Szabó Gergely gyermeke

Rácz Tekla 
szül. 2021.06.26.,  
Bózsó Alexandra és  

Rácz Zoltán gyermeke
Braun Anna 

szül. 2021.07.11.,  
Szollár Kitti és  

Braun Balázs gyermeke
Huszta Anna 

szül. 2021.07.23.,  
Deák Bettina és  

Huszta Péter gyermeke

Papp Lorina 
szül. 2021.08.11.,  

Frank Ivett és  
Papp László gyermeke

Gregus Zsófia 
szül.: 2021.08.22.,  

Kiri Ágnes és  
Gregus János gyermeke

Martonosi Olivér  
szül. 2021.08.29.,  
Barna Gabriella és  

Martonosi György gyermeke
Zörgő Dávid Lajos  

szül. 2021.09.03.,  
Bús Borbála és  

Zörgő Lajos gyermeke

ZÁKÁNYSZÉKI  K I S  Ú J S Á G

Régi és új egyházi ünnepeink a közelmúltból: aratómise, melyet az Indiából érkezett főtisztelendő, Benvin Sebastian Madassery atya, a Pápai Missziós Művek 
vezetője celebrált, illetve új kezdeményezésként a „Putyi Tejcsarnoknál” gyűltek össze a hívek a Kisboldogasszony napi ünnepi búcsúra.

ÚTFELÚJÍTÁSOK INDULNAK ŐSSZEL
A Magyar Falu Program keretében településünk sikeresen pályázott 
útfelújítási és útépítési projektekre. Ennek köszönhetően 2021. decem-
ber 31-ig a következő belterületi szakaszok újulnak meg:

1. Szegfű János utca (a Béke utca és a Tavasz utca között): a meglévő 
aszfalt javítása és a földes útszakasz aszfaltozása.

2. Ősz utca (volt Úttörő utca): útalap készítése.
A kivitelező ígérete szerint a munkálatok határidő előtt el fognak ké-
szülni.

Újabb sikeres túra a Homokháti Bringaklub szervezésében. Szeptember 11-én 
Palicsra tekertek át Mórahalmon és Ásotthalmon keresztül a résztvevők. A 
szervezők így összegeznek: „150 bringakerék és 165 belsőgumi segítségével 
sikeresen letudtuk a távot! Folytatás következik!”

Továbbra is várjuk a műanyag kupakokat a Piactéren elhelyezett szív alakú 
gyűjtőbe. Az egész évben összegyűlt kupakokért kapott pénzt az óvoda és az 
iskola részére adjuk át decemberben.


