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Az iskolai BIOKERT sikere

ORSZÁGOS ISKOLAKERT TALÁLKOZÓ ZÁKÁNYSZÉKEN
Az ORSZÁGOS ISKOLAKERT-FEJLESZTÉSI PROGRAM 2019 januárjában indult az Agrárminisztérium, mint fő támogató kezdeményezésére. Az országos program támogatói köre folyamatosan bővül, így 2021 tavaszán a Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola is sikeresen pályázott a tagok közé. 2021. október elsején igazi ünnepi alkalom adódott az iskolánk életében,
hiszen a VII. Országos Iskolakert-hálózati Találkozó helyszíne Zákányszék lett. A tervezett napi programok között az iskola BIOKERT-jét megmutathattuk a közel száz érdeklődő, az ország különböző tájegységeiről érkező pedagógusnak.

Matuszka Antal polgármester
az önkormányzat intézményeinek, sátrainak, berendezéseinek
helyszínként való támogatásával,
valamint Munkatársai segítőkész
feladatvégzésével rugalmasan,
együttműködően hozzájárult a
pénteki teljes program sikeres
megvalósításához. A nap kulcs�szereplője, legfőbb mozgatórugója Kazi Péter volt, aki lelkesítő,
aktív, céltudatos hozzáállásával
szívügyének tekinti az iskola-és
óvodakertek működését.
Nos,….Hogyan is jött létre a
mi biokertünk?
2018-ban írt alá egy együttműködési megállapodást az Önkormányzat, a Szegedi Tankerület és

a Zabosfa KerTÉSZ Kft, egy iskolai
biokert létrehozása céljából. Azóta
heti rendszerességgel dolgoznak a
gyerekek. Az eltelt időszakban az
iskolai Alapítványon keresztül finanszírozza ezt a programot a cég,
melynek vezetője Péter. Nagyon
szépen köszönöm az Iskola tanulói
nevében ezt a folyamatos támogatást!
Az iskolakertünk és az ÖKO
munkacsoport vezetője Ábrahám
Enikő kolléganő, aki kiemelkedő
természettudományi felkészültséggel, lelkiismeretesen, fáradtságot nem ismerő aktivitással,
olykor-olykor szakmai segítséget
is kérve, átgondolva dolgozik a
gyerekekkel. Szakköröseivel, a

Országos Ki Mit Tud

lelkes diákokkal együttműködve valósítja meg elképzeléseit és
rendkívüli igényességgel, odafigyeléssel törekszik építeni, szépíteni a kiskertet. Enikőnek már
korábban is jelentős szerepe volt
abban, hogy 2016–ban az „ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA” címet nyerte
el az iskola közössége. Kiemelt
hangsúlyt kap azóta is nálunk a
környezettudatos magatartásra, a
fenntarthatóságra nevelés, melyet
nemcsak az iskola falain belül, hanem azon kívül, a település egész
területén képviselünk, akcióinkkal propagálunk.
Fontos szereplői voltak a pénteki napnak Tanítványaink is, akik
munkájukkal nagyon sokat tettek
az elmúlt években is a kert fejlesztéséért. Tudásuk, hozzáértésük
egyre inkább bővül, lelkesedésük,
munkaszeretetük pedig erősíti emberi kapcsolataikat, felelősségteljes munkavégzésüket. Komolyan
veszik a rájuk eső feladatokat. Meg
is fogalmazták a BIOKERT szó
kezdőbetűit felhasználva a legfontosabb értékeket, amit számukra
jelent a BIOKERT: Így Bizalom,
Izgalmas felfedezés, Odafigyelés,
Kaland, Együttműködés, Rend,

Természet. Elkészült Általuk egy
logó is, melyet az iskola honlapján
is érdemes lesz megnézni, hiszen
megjelennek benne a gyerekek
számára fontos, emlékeket hordozó rajzi elemek.
A találkozón résztvevő diákok,
a „Biokert Ifjú Gazdái” (3–9. o.):
Vass Flóra Vilma, Kazi Máté Mirkó, Kazi Márk István, Császár Dominik, Czimber Levente, Juhász
Ádám, Oltványi István Kornél, Juhász Gréta, Papp Emma és Ujvári
Anna (aki már középiskolai tanuló), tanáruk irányításával meséltek
a kerti történésekről.
Gratulálok, és a továbbiakban
is segítő együttműködést és aktív
munkálkodást kívánok a „BIOKERTESEKNEK”! Hálás szívvel gondolunk a már elballagott diákjainkra
is, mindazokra, akiknek keze munkáját, gondoskodását őrzi a kert.
A nap sikeréhez kollégáim segítségére is szükség volt: az előkészületekben, a kert megszépítésében,
a biztatásban, lelkesítésben, és a
program ideje alatt az iskolában
való helytállásban. Köszönöm
Mindannyiuknak!
• SÁPI ZOLTÁNNÉ
intézményvezető

KIEMELT ARANY MINŐSÍTÉS A KÉK NEFELEJCS NYUGDÍJAS KLUBNAK
A Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézményének
keretében működő Kék Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai az idei évben is részt vettek az Országos Nyugdíjas Ki Mit Tud vetélkedőn.

A döntőt 2021. július 9. és 11.
között rendezték Balatonszárszón, ahol a színjátszás kategóriában előadott Az anyósnak mindig
igaza van című jelenettel Kiemelt
Arany minősítést szereztek. A
darab megírója a klub egyik tag-

ja, Ábrahám Antalné Gizi néni,
aki maga is részt vett az előadásban. További szereplők: Battancs
Imréné, Fodor Istvánné, Nyilasi
Antalné, Ördög Istvánné, Tanács
Dezsőné és Tanács Dezső.
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TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRMESTERI ÉS KÉPVISELŐTESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL
A Képviselő-testület 2021. szeptember hónapban egy rendkívüli és egy munkaterv szerinti rendes ülést tartott. Többek között
tájékoztatás hangzott el az önkormányzat 2021. évi I. féléves gazdálkodásáról, valamint módosításra került a költségvetési rendelet. Sor került a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde dokumentációinak elfogadására. Az önkormányzat csatlakozott a
BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez. Megemelésre kerültek a települési támogatások (szociális segélyek) jövedelemhatárai, illetve a támogatások összegei.
RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉS
2021. SZEPTEMBER 15.
Az Önkormányzat pályázatot
nyújtott be a Magyar Falu Program keretében az „Egészségügyi
alapellátási rendszer fejlesztése
Zákányszéken” címmel orvosi
eszközök beszerzése céljából,
amely támogatásban részesült és
megvalósult. A beruházás elszámolható összköltsége bruttó
1 999 996 Ft és 100%-os támogatási intenzitású volt.
A pályázatból a háziorvosi
rendelőkben az alábbi orvosi
eszközök beszerzése teljesült:
EKG, fonendoszkóp, vérnyomásmérők, pulzoximéter, látásvizsgáló tábla és látásvizsgáló plexilap,
laptop.
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS
2021. SZEPTEMBER 29.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. I. félévi
gazdálkodásáról szóló tájékoztatás alapján megállapítható,
hogy a bevételek és a kiadások
az előirányzatoknak megfelelően
alakultak, az önkormányzat
pénzügyi helyzete – a koronavírus miatti a központi elvonások ellenére - stabilnak mondható. Az előirányzatok évközi
változása miatt a költségvetés
módosítására is sor került, így a
2021. évi költségvetési rendelet
bevételi és kiadási főösszege
798 196 000 forint lett.
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”. 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. A
Képviselő-testület a környezet
védelméről, a lakóhelyi környezeti állapotáról szóló előterjesztést elfogadta.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális
és Gyermekjóléti Központ (továbbiakban: Központ) alapító okirat
szerinti székhelye Zákányszék,
Dózsa György utca 44. szám alatt
található. A Központ feladatainak
bővülésével és a munkavállalóinak számának növekedésével a
székhely által biztosított helyiségek nem voltak megfelelőek, ezért
a központot érintő adminisztrációs munkák átkerültek a Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18
szám alá. Zákányszék Község
Önkormányzata kezdeményezte, hogy a Központ hivatalos
székhelye is az adminisztrációs munkavégzés helyszínén:
Mórahalmon legyen.
A sürgősségi fogászati ügyelet biztosítása önkormányzati
feladat. A háziorvosi ügyelet ellátásához hasonlóan a fogorvosi ügyeletet sem tudja önállóan ellátni
egy kisebb önkormányzat. A Képviselő-testület döntött arról, hogy
a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása által szervezett, sürgősségi
fogászati ügyeleti rendszer kialakításában részt kíván venni, csatlakozni kíván az SZTE Szent-Györgyi
Albert Klinikai Központ Fogászati
és Szájsebészeti Klinika által biztosítandó közfinanszírozott fogorvosi sürgősségi ügyelet feladatellátásához.
A Csongrád-Csanád megyei
rendőrfőkapitány tájékoztatta önkormányzatunkat arról,
hogy Csongrád-Csanád Megyei
Rendőr-főkapitányság Szegedi
Határrendészeti Kirendeltség kirendeltségvezetője –
Dr. Révész Szabolcs r. alezredes
– vezetői megbízását 2021.
december 1. napi hatállyal meg
kívánják hosszabbítani. A Rendőrségről szóló törvény szerint a
határrendészeti kirendeltség vezetőjének kinevezését megelőzően a

kinevezési jogkör gyakorlója kikéri
az illetékességi területen működő
települési önkormányzatok képviselő-testületének a véleményét. A
Képviselő-testület javasolta a kinevezés meghosszabbítását.
Az önkormányzatok által biztosított szociális ellátás, illetve segélyezés neve 2015. március 1-jétől
egységesen települési támogatás
lett. A Képviselő-testület megalkotta a települési támogatások
rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.)
önkormányzati rendeletét,
amelyben az egyes ellátásokhoz
való jogosultság jövedelemhatárai
a nyugdíjminimum százalékában
lett meghatározva. Magyarország
gazdasági helyzetében változások
következtek be, pl. a minimálbér
megemelkedett. A jövedelem és
bevételi források növekedése miatt több esetben is előfordult, hogy
a kérelmezők csak kismértékben
lépték túl a jövedelemhatárokat,
ezért nem voltak jogosultak a támogatásokra. Ezen okok miatt a
rendeletben meghatározott jövedelemhatárok felülvizsgálatra, illetve megemelésre kerültek. Az időközben bekövetkezett
áremelkedések (főként az élelmiszerek és a gyógyszerek esetében)
a támogatások havi összegének
emelését is indokolttá tették.
A rendeletben foglaltakat az
október 1-től beadott kérelmekre,
illetve megállapított ellátásokra
kell alkalmazni. Részletesebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal
ügyintézőitől lehet kérni.
A fenti okok miatt a szociális célú tüzelőanyag juttatásának helyi szabályairól szóló
rendelet szintén módosításra
került, a jövedelemhatárok itt
is megemelkedtek. A kérelmeket
november 2-től fogadja a Polgármesteri Hivatal.
Az Önkormányzat támogatja a tanulni vágyó és a pályázati kiírásnak megfelelő fiatalokat, ezért idén is csatlakozott a
BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrend-

szerhez. 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:
2021. november 5-e. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan
kinyomtatva, aláírva kizárólag a
lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál lehet benyújtani.
A Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde jogszabályi
és egyéb változások miatt módosította az intézmény Szervezeti
és Működési Szabályzatát, a Házirendjét, illetve elkészítette az intézmény 2021/2022. nevelési évre
vonatkozó éves munkatervét.
A dokumentumokat fenntartói
jóváhagyásra a Képviselő-testület
elé terjesztette, amelyek elfogadásra kerültek.
Zákányszék Község Önkormányzata a gyermekek védelméről szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) 21/A. § (1)
bekezdése szerinti gyermekétkeztetési feladatokat (bölcsődei, óvodai, általános iskolai
étkeztetést, valamint a szün
idei gyermekétkeztetést) az
Önkormányzat fenntartásában lévő Óvoda konyhája által
biztosítja. 2016. március 1-től
az Óvoda a diétás ételt a helyi
igények mellett Ásotthalom, Mórahalom és Bordány önkormányzatainak is biztosítja. A diétás
étkeztetésre egyre nagyobb igény
van, amely meghaladja az óvodai
konyha jelenlegi kapacitását. A
diétás étkeztetés adagszámának
növelésére csak akkor lenne lehetőség, ha valamelyik korcsoport
étkeztetését nem az óvodai konyhán keresztül biztosítaná az Önkormányzat.
A szociális ellátások étkeztetési feladatainak ellátására a SzoFolytatás a következő oldalon –>
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ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE 2021 ŐSZÉN
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

október 11–október 15.
október 25–október 29.
november 8–november 12.
november 22–november 26.
december 6–december 10.

október 4–október 8.
október 18–október 22.
november 2–november 5.
november 15–november 19.
november 29.–december 3.
december 13–december 17.

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

október 4–október 7.
október 8–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.
december 6–11. (dec.11. munkanap)
december 13–december 17.

Dr. Sebestyén Balázs SZABADSÁGON van: 2021. október 18-tól október 22-ig.
Dr. Mester Lajos SZABADSÁGON van: 2021. október 8-án.
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” - 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
–> Folytatás az előző oldalról

ciális Központ működtetésében
korszerű konyha üzemel. Az előzetes egyeztetések alapján lehetőség nyílna az általános iskolás
korosztály gyermekétkeztetési feladatainak 2022. január
1-től történő átadására. Az általános iskolás diétás étkeztetést
(helyi és térségi szinten) továbbra
is az Óvoda konyhája látná el. A
Képviselő-testület ülésén a javaslat megtárgyalásra került. A testület döntött arról, meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy ha a
szociális intézmény konyhája az Önkormányzat működtetésébe kerülne.
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde pillangó csoportja
gyermekmosdójának lefolyó
rendszerét benőtte a fák gyökérzete, ezért annak cseréje vált

szükségessé. Az intézmény vezetője kérelemmel fordult a fenntartóhoz, hogy a felújításához szükséges bruttó 850 000 Ft biztosítsa. A
Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
tartaléka terhére megszavazta a
felújításhoz szükséges összeget.
A Képviselő-testület zárt ülésen döntött a Zákányszék, József
A. u. 35. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadásáról,
valamint 2 családot 25-25 ezer forint pénzbeli rendkívüli települési
támogatásban részesített.
A kihirdetett önkormányzati
rendeletek megtekinthetőek a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat
honlapján és a nemzeti jogszabálytárban.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

SZOCIÁLIS TŰZIFA
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. mellékletének
I.2.2.1. pontjában szabályozott települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatása iránt.
A Belügyminisztérium támogatta pályázatunkat, így a 20212022-es évben is tudjuk a rászoruló családokat szociális célú tűzifával támogatni. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a szociális célú
tüzelőanyag juttatásainak helyi szabályairól szóló 16/2015. (X.30.)
önkormányzati rendelet módosult. A jogosultság és igénylés feltételeit szabályozó rendelet elérhető a község honlapján és az njt.hu
oldalon. Kérjük, kísérjék figyelemmel a változtatásokat és a jogosultságot érintő feltételeket.
Kérelem benyújtására leghamarabb november 02-tól lesz
lehetősége az érintetteknek. További részletes tájékoztatást a
Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási idejében Farkasné Szekeres
Nikoletta ügyintézőtől vagy a 06/62 590-490-es telefonszámon
kérhetnek.
Kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre.
Tisztelettel:
• MATUSZKA ANTAL ISTVÁN
polgármester

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,
VÁLLALATI 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
Tel.: 30/427 0584

SZÖGINÉ, MARIKA
Tel.: 30/621 6852

PAPDINÉ, ERIKA
Tel.: 30/845 2219

TISZTELT ZÁKÁNYSZÉKIEK!
Kérjük Önöket, hogy a település központjában található szelektív
hulladékgyűjtő helyre KIZÁRÓLAG háztartási mennyiségben vigyenek
ki hulladékot! Nagyobb mennyiség esetén kérjük, a Hulladékudvarba
szállítsák ki (Zákányszék, külterület 018/51. hrsz.)!
Hulladékudvar nyitvatartás:
szerda: 08:00 – 14:00
péntek: 08:00 – 14:00
szombat: 08:00 – 16:20
A hulladékudvarokban a háztartásokban keletkező szelektíven
gyűjtött hulladékok átvételét munkatársaink abban az esetben tudják
teljesíteni, amennyiben a behozni kívánt hulladék megfelelően szétválogatásra került.
FONTOS! A hulladékudvar igénybevétele minden olyan lakos számára térítésmentes, aki felmutatja az FBH-NP Nonprofit Kft. szolgáltatási
területéhez tartozó településre vonatkozó lakcímkártyáját, a hulladékszállítási számláját (vevőazonosító igazolására).
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ZÁKÁNYSZÉK, AUTÓBUSZ-VÁRÓTEREM
Célállomás / Destination
Vonalszám
Line number

Menetidő
Travel time

Munkanapokon (hétfőtől-péntekig)
From Monday to Friday ①−⑤

Balotaszállás, autóbusz-váróterem
5046
43'-52'
16:15 65 19:45
Bordány, autóbusz-váróterem
5032
10'
06:05
07:55
18:17
Domaszék, bejárati út
I 06:45
06:15
5032, 5044 27'-32'
Forráskút, autóbusz-váróterem
5032
20'-30'
06:05
07:55
Kiskunhalas, autóbusz-állomás (ideiglenes)
5046
60'-69'
16:15 65 19:45
Mórahalom, autóbusz-állomás
I 06:45
5032
10'-17'
06:15
5044
09:20
10:55
I 17:00
5045
17:40
Négyesjárás
5045
39'
09:05
Öttömös, ABC
5045
25'
05:45
07:05
5046
14:15
15:20
18:10
19:10 65

Hétvégén (szombat-vasárnap)
Saturday and Sunday ⑥−⑦

11:20
11:55

14:30

16:00

11:20

16:15

65 19:45

07:20

N 08:28

14:05

17:20

05:45
13:05
17:10
21:15

07:05
14:25
18:10
96 23:20

V 15:05
V 19:10

09:05

o 10:05
N 15:20
65 19:45

11:20
16:15
34 20:10

N 05:45
o 13:05

07:05
14:25
V 19:10

09:05

o 10:05
N 15:20

N 17:10

09:05

o 10:05
N 17:10

o 13:05

09:05

N 08:28

14:30

17:05

06:53
13:05
19:30

07:00
13:20

07:20
16:00

09:05
15:55
19:45

11:15
16:15
34 20:10

13:25
16:25
34 21:15

17:10
96 23:20

07:05
16:25

09:05
17:10

11:15
18:10

96 23:20

13:25

14:15

Pusztamérges, autóbusz-váróterem
5045
33'-56'
07:05
09:05
17:10
18:10

96 23:20

11:15

13:25

14:15

15:20

Pusztamérges, VOLÁN telep
5045
34'-57'
07:05
17:10

09:05
18:10

96 23:20

11:15

13:25

14:15

15:20

Ruzsa, autóbusz-váróterem
17'
05:45
5045
5046
14:15
18:10

07:05
15:20
19:10

09:05
15:55
65 19:45

11:15
16:15
34 20:10

13:25
16:25
34 21:15

I 13:35

Öttömös, Dobó-tanya
5045
30'
09:05
Öttömös, Erdei forduló
5045
33'
09:05
Pusztamérges, autóbusz-forduló
5045
32'-55'
05:45
5046
15:20

65 19:45

17:05

08:28
11:55

16:15

08:28

10 16:45

I 13:35

N
o
N
34

18:10

17:10
96 23:20

07:05

V 15:05
96 23:20

N 15:20

V 15:05
96 23:20

18:10

11:20

14:25

V 19:10

V 15:05
96 23:20

N 15:20

o 10:05
N 17:10

o 13:05

18:10

V 19:10

05:45
13:05
17:10
21:15

07:05
14:25
18:10
34 21:15

V 15:05
V 19:10
96 23:20

09:05

o 10:05
N 15:20
65 19:45

11:20
16:15
34 20:10

07:05

N
o
N
V

14:25

Ruzsa, Szivárvány-major
N 07:05
5045
11'
07:05
Szeged, autóbusz-állomás
I 06:30
N 04:20
N 06:45
5032, 5043 35'-50'
04:20
04:40
05:50
06:10
06:15
04:40
05:50
06:10
I 06:45
I 06:45
N 08:28
V 08:33
5044, 5045
06:45
08:00
08:28
08:50 o 07:35
08:50
10:20
I 14:35
N 11:25
N 15:10
5046
10:05
11:25
12:45
13:55
15:10 V 10:35
12:45
13:53
15:50
16:50 96 19:25 96 20:45
15:50
16:50
17:45 96 19:25 96 20:45
Szeged, II. Kórház
I 06:45
5032
41'-46'
06:15
Üllés, autóbusz-váróterem
5032
20'
07:55
11:55
14:30 10 16:00
17:05
Zsombó, templom
5032
40'
07:55
14:30
17:05
A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / Due to the special features of road traffic, schedule is subject to change.
Jelmagyarázat / Key to the signs used:
10 nyári tanszünetben munkanapokon
34 munkaszüneti napok kivételével naponta, de nem közlekedik XII.24-én
65 hetek első tanítási napját megelőző napokon
96 naponta, de nem közlekedik XII.hó 24-én
I iskolai előadási napokon / on school-days
N munkaszüneti napok kivételével naponta / except days of rest daily
o szabadnapokon / on free days
V munkaszüneti napokon / on days of rest
Érvényes: 2021. szeptember 1-jétől

A03215-1 (1/1)

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.hu
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GYEREKFOGLALKOZÁSOK A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN
Szeptember utolsó hetében elkezdődött a kézműves szakkör, népi
játék és gyerektánc foglalkozás a művelődési házban. A csoportokhoz
még lehet csatlakozni! Bővebb információ a művelődési házban!

Az Idősek Világnapja alkalmából a Homokháti Szociális Központ
által szervezett klubnapon finom ebédet követően jó hangulatú beszélgetésen vehettek részt a település szépkorú lakói. A késő délutánig
tartó program elérte célját, hiszen mind fizikailag, mind mentálisan
feltöltődtek a résztvevők.
2021. november 13-án, szombaton 14 órától
MÁRTON NAPI PROGRAMOKRA várjuk az
érdeklődőket a Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtárba!
A Péter&Pán Gitárduó interaktív koncertje után a
kézműves foglalkozáson készítünk lámpást és libát,
majd a felvonulás veszi kezdetét. A séta után jól fog
esni a libazsíros kenyér, lesz csöröge és borkóstolás
is. Ezután mulatozás következik, a Pöttöm Táncházba várja a kicsiket és nagyokat Beták Barnabás! Lesz még bio termékek vására és
kézműves kiállítás is. Szeretettel várjuk rendezvényünkre!

OKTÓBERI JÁTÉKUNK
NYEREMÉNYEI
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Ismét elindult a tanya-ovi

HOMOKI KIKERICS-TÚRA AZ EZERARCÚ SÖMLYÉKEN
Az új nevelési évvel együtt ismét indult az „Ezerarcú Tanya-ovi” programsorozat is. Ötödik éve van lehetősége a nagycsoportosoknak az óvodán kívüli, természeti és társadalmi értékek megismerésére. Ezt az ismeretszerzési folyamatot mindig tapasztalatszerzés
jellemzi és pozitív élmények erősítik. Első túránk színhelye az ex-lege védelem alatt álló (törvény által védett) Ezerarcú sömlyék volt.

Idén ősszel ez volt az első igazán
ködös reggel. A homályos táj, a
ködcseppes fűszálak és pókháló
valóságos csoda volt számunkra.
Lovaskocsival jutottunk
ki a rétre. Ez önmagában
is érdekes és izgalmas
volt a gyermekek számára. Többen soha nem
ültek még ezen a járművön, nem érezték a zötykölődést, az ügetést, a ló
szagát.
A he ly sz í n re ér ve
nagyon megéheztünk,
ezért hozott mindenki a
hátizsákjában enni- és innivalót. Az otthon kiszolgált, sokszor étvágytalan
gyermekek, néhányan
kis segítséggel, önállóan
bontották ki az otthonról
hozott uzsonnát. Jóízűen falatoztak és közben
elmondták egymásnak,
hogy kinek, mi van a csomagjában. Büszkék voltak
anyukájukra, hogy milyen
finomat készített. Mindenki boldog volt.

Miután ettünk-ittunk és becsomagoltunk mindent, kezdődött a
kaland. Kis határozónkkal, bogár
nézőkékkel elindultunk felfedező

útra. A baráti csoportok együtt
keltek útra a végtelen, jól belátható síkságon. A biztonságos környezet adta a szabadságérzetet,
az ösztönzést a futásra, a
bogarászás, kincskeresés
lehetőségét.
A „nyomolvasással”
fejlődött szókincsük, logikus gondolkodásuk, képzeletük és beszédkészségük. Felfedeztük a rókák
kaparását (egerészés céljából), a baromfi tollakat
a kotorék közelében és a
róka ürülékét a szénabála
tetején. Eközben tudósokká váltak és elmesélték, hogyan képzelik el a
ragadózó útját. A többiek
csigaházakat, virágokat,
mohát gyűjtöttek. Egyre jobban szétszéledtek
a gyerekek és a csatorna
parton felfedezték az
„izzó” galagonyát. Nem
hagyhattuk ki, hogy meg
ne kóstoljuk! Weöres Sándor Galagonya című verse
megzenésített formában

jelentette a kapcsolatot az irodalommal és a zenével egyaránt.
A nap csúcspontja akkor jött el,
amikor egy kisfiú rátalált egy rózsaszínű, sárga porzós, szártalan
és levéltelen, hatszirmú kisvirágra. Ahogy jöttek a többiek is, úgy
fedezték fel, hogy milyen sok van
belőle. Ezek a gyerekek itt és akkor,
olyan ismerettel lettek gazdagabbak, amivel napjainkban sem sok
felnőtt rendelkezik. Megismerhették a fokozottan védett, 250.000.Ft eszmei értékkel bíró természeti
kincsünket, a homoki kikericset.
Ahhoz, hogy kíváncsiságuk kielégüljön engedtem leszedni és megtapasztalni minden tulajdonságát.
Ha legközelebb találkoznak vele,
tudni fogják, hogy miért kell rá
vigyázni.
Az őszi virágos rétről nem jöhettünk be virágcsokor nélkül. Ezt
az élményt az őszi vérfűvel éltük
meg. Egy új ismeret, esztétikum,
ami megszárítva a csoportszobában, vagy otthon a homoki kikerics-túrára emlékeztet.
• LIEBHABER GÁBORNÉ
mesterpedagógus

FÖLDIMOGYORÓ-BETAKARÍTÁS AGRÁRMINISZTERI KÓSTOLÓVAL
Zákányszéken járt Nagy István agrárminiszter, aki a helyben termesztett földimogyoró betakarítására volt kíváncsi, majd a feldolgozás további lehetőségeiről beszélgetett és konzultált a helyi gazdákkal.
Egy villamossággal foglalkozó
vállalkozó és növénytermesztő
barátja gondoltak egyet, és belevágtak valami új dologba, és a
klímaváltozásra készülve nyolc
hektáron földimogyorót termesztenek Zákányszéken. A két vállalkozó, Kővári Róbert és Dobó
Jenő 2019-ben nyilatkozott róla
először a Délmagyarországnak,
hogy Balla Zoltán szaktanácsadó, fajtanemesítő segítségével
fogtak bele a földimogyoró-termesztésbe.
A közelmúltban náluk járt
Nagy István agrárminiszter, mint
kiderült, nem első alkalommal.
Kővári Róberttől megtudtuk,
tavaly is ellátogatott hozzájuk
a miniszter, aki kíváncsi volt a
betakarításra, amit akkor nem
tudtak megmutatni neki, ezért
kereste fel őket ismét. Most vé-

gigkövette a folyamatot a betakarítástól a feldolgozásig, meg is
tudta kóstolni a terméket.
Nagy István a közösségi oldalán számolt be arról, hogy hatalmas fehérjeigény van a világban,
amit hosszú távon ki kell elégíteni. Ebben a folyamatban fontos
szerepet játszik a földimogyoró
is. Mint írta, jó látni azt a tudatos
termesztési és nemesítési folyamatot, ami a Dél-Alföldön zajlik.
A munkát betakarítógépek, szárító és pörkölő is segíti.
A növény a homokos területeken sikerrel vizsgázott, hektáronként két tonna terméssel
számolhatnak a helyi gazdák.
2021-re államilag elismert fajtákká válhatnak a Balla Zoltán által
nemesített mogyorók.
Matuszka Antal, Zákányszék
polgármestere elmondta, az ag-

rártárca vezetője a helyi gazdákkal konzultált a Homokhátság
vízpótlása projektről, pályázati
lehetőségekről tájékoztatta őket,
és arra biztatott mindenkit, hogy

Fotó: Pelsőczy Csaba

éljenek ezekkel a lehetőségekkel.
– Kötetlen szakmai megbeszélés
volt – tette hozzá a polgármester.
Forrás: delmagyar.hu
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AZ ISKOLÁBAN NEM CSAK A TANÓRÁKON TANULUNK
A sokféle délutáni program, a témahetek, a világnapokról való megemlékezés, a tanulmányi kirándulások, mind-mind remek alkalmak a közösség formálására, az élethez szükséges ismeretek megszerzésére az iskolában. Sok minden történt az elmúlt hónapban
is: kerékpároztunk az Európai Autómentes Nap alkalmából, sportoltunk az Európai Diáksport Napján, megemlékeztünk a Magyar
Népmese Napjáról, a Zene Világnapjáról és az aradi vértanúkról. Folytatódnak a digitális mérések, újraindul a Lázár Ervin Program, kezdődnek a tanulmányi versenyek. Rendeztünk egy honismereti kiállítást a tetőtéri zsibongóban, és részesei voltunk egy
országos találkozónak.
HONISMERETI KIÁLLÍTÁS
Iskolánk nagyon fontosnak
tartja a múlt ápolását. Tudjuk,
hogy a múltunk megismerése nélkül nincs jövő! A tanév elején a
nagyon lelkes ötödikes tanulókkal
elhatároztuk, hogy nagyszüleink,
dédszüleink, ükszüleink emlékeiből kiállítást rendezünk az iskola
tetőterében. A gyűjtemény anyagához hozzájárult a tantestület
néhány tagja is. A kiállított tárgyak között vannak ruhák, amelyeknek különleges darabja a XIX.
sz. végi keresztelő rékli és kising,
valamint egy magyaros öltözet,
szintén kislánynak való. A Horthy-korszak revíziós politikájának

társasjátéka a Trianon játék, ahol
az győz, aki minél több elcsatolt
területet szerez vissza. Az 1892es jogi egyetemen kiállított leckekönyv tulajdonosa sem él már.
Van itt megsárgult fénykép, szenes vasaló, palatábla spongyával,
XX. század eleji borotvakészlet.
Az emlékeket, elsárgult
fényképeket nézegetve beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogy
vajon a digitális világunk emlékeit hogyan nézik majd meg 100 év
múlva? Mi lesz a telefonnal elkészített fényképekkel?
Nagyon köszönjük a szülőknek a segítő felajánlásokat,
egyben kértünk mindenkit, hogy
aki színesíteni, bővíteni tudná
múltbéli emlékeinket, az hozza
el nekünk „kincseit”. A kiállítást
folyamatosan, év végéig tervezzük
bővíteni.
• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ

EURÓPAI DIÁKSPORTNAP
SZEPTEMBER 24-ÉN
Iskolánk ebben az évben is
csat la kozott a diá kspor tnap
eseményeihez. Délelőtt 11:00kor kezdődött a program egy kis
közös gimnasztikával, amit két
nyolcadikos tanuló, Jankó Mirella és Farkas Virág vezetett.
A bemelegítés után a „nagy futásra” került sor, amit a felsősök kezdtek 2021 méter futással, majd indultak az alsósok a
körülbelül 1000 méteres távra.
Mindenki nagyon büszke volt,
hogy teljesíteni tudta a távot,
és a legjobbakat éremmel jutalmaztuk.

Délután folytatódtak a programok. A kellemes közös játék
mellett cél volt az is, hogy ezen
a napon a gyerekek 120 percet
sportoljanak. Az alsósok ejtőernyős játékot, lepedő röplabdát,
mini focit játszottak, illetve kézilabdáztak és akadálypályán
ügyeskedtek a sportcsarnokban.
A felsősök kapitánylabdáztak,
fociztak a füves pályán, pingpongoztak. A roller és kerékpár
akadálypályát mindenki kipróbálhatta, de a legnagyobb sikere
a kötélhúzásnak volt.
Szerencsére az idő is kedvezett
nekünk, így a programok nagy része a szabadban, az iskolaudvaron
volt. Úgy tűnt, mindenki jól érezte magát ezen a délutánon. Jó volt
látni a mosolygós arcokat, a vidáman játszó gyerekeket.
• KECELI MÉSZÁROS KATALIN és
VEZSENYINÉ CSABA GABRIELLA

SZITAKÖTŐ OKTATÁSI
PROGRAM
Az előző tanév végén iskolánk megnyerte a Liget Műhely
Alapítvány pályázatát, amelynek
keretében egy éven át térítésmentesen kapunk a Szitakötő irodalmi
és ökológiai gyermekfolyóirat idei
számaiból 33 példányt. A negyedévente megjelenő folyóirat őszi
száma már az iskolai könyvtár
állományába került, ahonnan tanáraink bevihetik az osztályokba
tanórai felhasználásra, de a diákjaink egyénileg is kölcsönözhetnek belőle.
A program keretében az alapítvány munkatársa csoportos gyermekfoglalkozást és egy felnőtteknek szóló továbbképzést tart
október 18-án az iskolánkban.
A folyóirat honlapján található egy pedagógusoknak szóló
módszertani tudásbázis, amelyhez hozzáférési lehetőséget kaptunk, másrészt kötelezettséget is

vállaltunk arra, hogy tanáraink
is rendszeresen feltöltik oda saját
ötleteiket, óraterveiket.
Ez a program minden tantárgyhoz felhasználható, reméljük,
hogy tovább gazdagítja, színesíti
az iskolában folyó oktatási-nevelési munkát, és a folyóirat felkelti
a gyermekek érdeklődését az olvasás és a környezetvédelem iránt.
• NAGYNÉ CSATLÓS IRÉN
FONTOS DÁTUMOK:
okt. 18. – Projektnap: Szitakötő
oktatási program
okt.22. 12 óra - Ünnepi megemlékezés az 1956-os eseményekről
okt. 25-29. - Őszi szünet
nov.2. - Tanítás nélküli munkanap, a gyerekeknek nem kell
jönni iskolába
nov. 3. - Az őszi szünet utáni első
tanítási nap
nov.15-19. - Nyílt hét
dec. 4. - Jelentkezés a központi
írásbeli felvételire (8.osztály)

Elsőáldozók 2021-ben (Fotó: Szondi Sándor)
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Kérdezzen a Képviselő-testülettől!

KÖZMEGHALLGATÁS
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2021. október 28-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja közmeghallgatással egybekötött ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Művelődési Ház nagyterme (Zákányszék, Dózsa
Gy. u. 45.)
Szeretném kikérni véleményét, meghallgatni elképzeléseit és közösen megoldást találni a felmerülő problémákra. Amennyiben olyan
kérdése, észrevétele van, amiről szeretne bővebb tájékoztatást kapni,
kérem előre jelezze a polgarmester@zakanyszek.hu e-mail címen.
A közmeghallgatást követően tisztelettel várom Önöket egy kötetlen beszélgetésre!
A közmeghallgatás Zákányszék község Facebook oldalán élőben
követhető lesz.
• MATUSZKA ANTAL
polgármester

NOVEMBERBEN MEGÚJUL A TEMPLOMBELSŐ
A Zákányszéki Szentháromság
Templom az utóbbi években több
megújuláson is átesett: új díszített
üvegablakokat kapott, kibővült a
sekrestyéje és megújult a külső
környezete is, kezdve például a kerítéssel. November 3-án pedig el-

kezdődik a templom belső festése
is, mely előreláthatólag november
végéig tart majd. Ezen időszakban
a misék hétköznapokon a sekrestyében, szombaton és vasárnap a
szokott időben a művelődési házban lesznek megtartva.

TELEPÜLÉSFÁSÍTÁS A ZÁPORTÁROZÓNÁL
A Településfásítási Program
2021-es második ütemében 24
ezer sorfa talált gazdára hazánkban. Az előzetes regisztrációt követően a jogosult települések benyújtották igénylésüket, melyeket
az Országos Erdészeti Egyesület
beérkezési sorrendben ellenőrzött
és bírált el.
Zákányszék Község Önkormányzata sikeresen pályázott

30 őszi ültetésű magas kőrisre. A
minisztérium most is teljes ültetési csomagot biztosított, amely a
nagyméretű földlabdás sorfa mellett annak tárolását, nevelését,
szállítását, és az ültetéshez szükséges eszközöket (mint támasztó karó, mulcs és favédő rács) is
tartalmazta. A fákat a már kialakított záportározó környékén tervezi az önkormányzat elültetni.

Dobó István és Csonka Attila kezdeményezésének köszönhetően újult meg a
bogárzói iskolánál található kereszt, amelyet dr. Janes Zoltán plébános 2021.
október 24-én 15 órai kezdettel fog megszentelni. Az ünnepi szertartásra várják az érdeklődőket a helyszínre.
TISZTELT KÜLTERÜLETI LAKOSOK! KEDVES OLVASÓK!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a Magyar Posta megszüntette
a címezetlen nyomtatványok kézbesítését, így a külterületi lakosok
postaládájába nem tudjuk eljuttatni a Zákányszéki Kis Újság aktuális
számait. Tisztelettel kérjük, hogy akik ezt az információt olvassák,
terjesszék minél több módon a tanyai lakosság körében, hogy az újságot ezentúl hol kereshetik!
A www.zakanyszek.hu oldalon elérhetőek a régebbi számokkal
együtt az új, friss kiadások is, illetve a következő zákányszéki üzletekből, intézményekből lehet elvinni az aktuális számokat:
Kérjük, csak a külterületi lakosok vigyék el,
mert belterületen továbbra is benne lesz a postaládákban!

• Papp ABC • COOP • Fődi ABC • Jutka bolt
• Művelődési Ház • Polgármesteri Hivatal

MEGEMLÉKEZÉS
2021. november 1-én a 9 órakor kezdődő
szentmise után 9.45 órakor az intézmények
vezetői és a civil szervezetek képviselői megkoszorúzzák a II. világháborús emlékművet.
A megemlékezés után a temetőben szertartás
és sírszentelés lesz.
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