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BELTERÜLETI ÚTFELÚJÍTÁSOK OKTÓBERBEN
Korábban már írtunk róla, hogy Zákányszéken útépítési és útfelújítási munkálatok kezdődtek, melyek mára már be is fejeződtek
és az autósok birtokba vehették az utcákat. Megújult a Szegfű János utca egy szakasza, az Ősz utca és az Ótemető utca is.
Zákányszéken a Magyar Falu
Program pályázati felhívás keretében október 21-én fejeződtek be a belterületi útépítési és
útfelújítási munkálatok. A műszaki átadás-átvétel is sikeresen
megtörtént, s Mindenszentek
ünnepére megújulhatott a temető környéki közlekedés.
A beruházás során a Szegfű
János, a Béke és a Tömörkény
utca közötti szakaszán felújították a meglévő aszfaltburkolatot,

valamint kialakították a kétoldali süllyesztett útszegélyt. A
Szegfű János utca szilárd burkolattal eddig nem rendelkező
szakaszán, a Tömörkény és a Tavasz utca között aszfaltos utat
építettek ki. Az Ősz utca szilárd
burkolattal eddig nem rendelkezett, ezért ezt a szakaszt kőzúzalékkal szórták le, hogy aztán
erre az útalapra egy következő
pályázatból aszfaltot húzhassanak a jövőben.

Nem e program keretében
valósult meg, de történt még
egy útjavítás ebben az időszakban. Régóta kérik a lakosok az
Ótemető utca javítását: földfeltöltéssel, gréderezéssel, hengereléssel mindez megtörtént októberben.

Az Ótemető utca felújítása valóban indokolt volt, mely jelenleg
még aszfalt nélküli útszakasz.
A kéréseknek eleget téve most
megújult az utca, több mint 60
köbméter földfeltöltéssel, annak
alapos elegyengetésével megtörtént az út javítása.

„CITERASIMOGATÓ”
A Művelődési Ház és Könyvtár
egy szabad zenei foglalkozásra
várta a gyerekeket és szüleiket
az őszi szünetben. Interaktív
formában, közös játékkal ismerkedtek a citerával az érdeklődők
a könyvtár falai között.
A hangszersimogató célja
a hangszer hangjának megismerése és megszerettetése, az
eg y ütt zenélés örömének átadása kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. A zenés foglalkozást
Hor váth Hajnalka pedagógus
Szalai Fanni citerás növendékkel
együtt vezette.

A könyvtár gyorsan benépesült, minden helyiségben történt
valami, egyikben kézműveskedtek, a másikban társasjátékoztak, sőt még a 3D-s színezővel
is megismerkedtek. A nap nem
múlhatott el köny vek és kölcsönzés nélkül, így a kis könyvmolyok sok olvasnivalóval és
élménnyel térhettek haza.
• TÓTH GÁBOR
könyvtáros
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TÁJÉKOZTATÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL
A Képviselő-testület 2021. október hónapban egy rendkívüli ülést tartott. Az október 28-ára tervezett közmeghallgatás elhalasztásra került.
2021. júniusában a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és
Bölcsődében villámcsapás következtében több berendezés
meghibásodott, illet ve használhatatlanná vált. A tűzjelző
rendszert is súlyos károsodás érte, amelynek a helyrehozatala közel 2 millió Ft-ba
k e r ü l . A z i nt é z mé ny ve z e t ő
kérelmére a Képviselő-testület az Önkormányzat tartalék

előirányzata terhére biztosította az összeget.
A Belügyminisztérium döntése alapján az Önkormányzat
147 erdei köbméter lágylombos tűzifa beszerzésére kapott támogatást. A pályázat
benyújtásakor a tűzifa megvásárlásához szükséges önerőt a
Képviselő-testület vállalta. Az
önerőn kívül a szállítási költség
is az Önkormányzatot terheli,

amely a folyamatosan növekvő
üzemanyagárak miatt jelentősen
megemelkedett. A szállításra
a Képviselő-testület a költségvetés tartaléka terhére
670 000 Ft-ot biztosított. A
tűzifa háztartásokba történő
kijuttatásának költségét szintén
a saját költségvetéséből fedezi
az önkormányzat. A kérelmek
elbírálása és a tűzifa kijuttatása
folyamatosan történik.

A Képviselő-testület munkatervében a 2021. október 28ára tervezett közmeghallgatás elhalasztásra került.
Amennyiben a későbbiekben a
járványügyi szabályok engedik
a megtartását, akkor az újabb
időpontról a lakosságot tájékoztatni fogjuk.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

HULLADÉKOK ÉGETÉSE TILOS A HÁZTARTÁSI
TÜZELŐBERENDEZÉSEKBEN
A fűtési szezonban gyakran előfordul, hogy tájékozatlanságból,
vagy szándékosan hulladék kerül
elégetésre. A hulladékok elégetésére a háztartási tüzelőberendezések alkalmatlanok. A nem
megfelelő körülmények között az
égetés során keletkező légszen�nyező szennyezőanyagok közvetlenül és hosszabb távon közvetve
komolyan veszélyeztetik az emberi egészséget.
A kezeletlen fa és a papír
kivételével tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az alábbiakat is:
• úgynevezett „kezelt fa”, tehát

•
•
•
•
•
•

festett, lakkozott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.),
rétegelt lemez, bútorlap,
építési fahulladék,
színes, „fényes” papírhulladék,
petpalack, műanyag hulladék,
autóg umi, haszná lt r uha,
rongy,
fáradt olaj, üzemanyag.

Az előbb említett anyagok elégetésekor a bennük található,
vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba
kerülnek, ezáltal szennyezve a
környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. Ezen túl, a

nem rendeltetésszerű használat
miatt a készülék garanciáját is
elveszíthetjük. Ha a tüzelőberendezés működése nem megfelelő, a
tökéletlen égés során felszabaduló
gázok egy része nem távozik a kéményen keresztül, így a szobában
lévők egészségét – különösen a
gyermekekét és időskorúakét –
közvetlenül károsítja.
Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási
tüzelőberendezésben történő
égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos. Amennyiben
hatósági eljárásra kerül sor és
bebizonyosodik, hogy az ingatlan

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 1 fő
Szociális munkatársi feladatok ellátása mellett tagintézmény-vezető munkakör
betöltésére 2022. január 1. napjától határozatlan időtartamra,
próbaidő kikötése mellett heti
40 órában, egyműszakos munkarendben.
A munkavégzésre elsődlegesen
a Homokháti Szociális Központ
Zákányszéki Tagintézmény 6787
Zákányszék, Dózsa György utca
44. szám alatt és 6787 Zákányszék, Lengyel tér 1. szám alatti
telephelyen kerül sor.

Pályázati feltételek:
• Főiskola, Felsőfokú szociális
alapvégzettség, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 3. sz.mellékletében előírt
végzettség,
• Felhasználói szintű MS Office
(irodai alkalmazások),
• Lehetőség szerint B kategóriás
jogosítvány,
• Büntetlen előélet, magyar állampolgárság
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

A Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény
idősek nappali ellátásának szociális munkatársi munkaköre mellett, határozott idejű, 5 éves vezetői megbízással a tagintézmény
szakmai munkájának helyi szintű
koordinálása; a központi intézménnyel való napi szintű kapcsolattartás. Munkáját az intézményvezető közvetlen utasítása mellett
kell végeznie.
Részletes felvilágosítást Csótiné Ördög Edit intézményvezető
nyújt a 62/254-286-os telefonszámon.

tulajdonosa a háztartási tüzelőberendezésében jogszabályi előírásokat megszegve éget el bármilyen
anyagot, akkor a környezetvédelmi hatóság (a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapján) 300 000 Ft levegőtisztaság-védelmi bírságot
szab ki.
Kérem a Tisztelt Lakosságot a
fentiek figyelembevételére és szigorú betartására!
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző
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ÉVA ÓVÓNÉNI EMLÉKÉRE
Szabó István Jánosné Schmidt
Éva Katalin 1944. november
25-én született Ószentivánon.
Édesapja férfiszabóként dolgozott, édesanyja idejét kitöltötte a
négy gyermek nevelése. Általános
iskolai tanulmányait Tiszaszigeten végezte, majd a Szegedi Rózsa
Ferenc Gimnáziumban szerzett
érettségit, 1963-ban. Ezt követően felvételizett a Szarvasi Óvónőképző Intézetbe, ahol 1965-ben
jelesen államvizsgázott.
Dr. Tóth Lajos intézeti igazgató így értékelte a hallgató munkáját: „…Szilárd ismeretei helyesen
befolyásolják nevelő-oktató munkáját. Értékes meglátásai kritikai
képességét dicsérik. Megállapítható, hogy igen értékes nevelői
sajátosságok birtokosa….” (1965.
04. 20.)
1965. augusztus 1-én a Kisteleki I. számú Óvodában kezdte pályafutását. 1965. december
1-től az akkor még Zákányszéki
Napköziotthonos Óvoda nevet
viselő intézményünk vezetését
bízta rá az akkori faluvezetés.
Az óvodában minden felmerülő
feladatot szinte egyedül kellett
megoldania, évekig – mondhatni – mindenesként (óvodavezető,
óvónő, gazdaságvezető) dolgozott.
Takáts József igazgató így jellemezte: …”Óvodánkhoz Mészáros Sándorné óvónő Kistelekre
történt áthelyezése kapcsán került, csere révén. – A szülők nagy
szeretettel és bizalommal fogad-

ták. A Kartársnő felmelegedése
akkor kezdődött, mikor 1-2 fiatal
szülővel összebarátkozott. Azóta
igen jó kapcsolatot alakított ki a
szülőkkel. Ez a jó kapcsolat segítette őt az óvoda benépesítésének
munkájában…1967. január 1-vel
óvodája megkapta az állandó napköziotthonos jelleget. Szakmai
felkészültsége alapos,- a munkához való viszonya hivatásszeretettől áthatott, lelkes.” (1967.
nov. 15.)
Először 20-30 gyerekkel egy
csoport, az óvodabővítésnek köszönhetően kettő, majd a 80-as
években három csoport indulhatott az intézményben.
1968-ban Zsolt nevű gyermeke született. A szülést követően
viszonylag gyorsan visszajött
dolgozni, hiszen az intézményben
sűrűn cserélődtek az óvónők, dajkák, meg kellett teremteni a stabil
és szakmailag is jó intézményt.
Kispéter János igazgató tíz
évvel később, így minősítette:
…”Sza k ma i mun k ájába n k iemelkedő. Gyermekszerető, jó
pedagógus…Mint vezető óvónő,
példaszerűen irányítja az óvodai
közösséget. Munkatársaival jó
emberi és munkatársi kapcsolatot alakított ki….” (1977. okt. 26.)
1981-ben kötött házasságot
Szabó Istvánnal.
Vass Vilmos AMK igazgató így
értékelte szakmai munkáját:…”
Jó óvónői egyéniség. Nagy hangsúlyt fektet a hátrányos helyzetű,
veszélyeztetett gyermekek diffe-

renciált felzárkóztatására….A
tanfelügyelet által javasolt feladatokat igyekszik a körülményeket
figyelembe véve, hasznosítani.”
(1983. aug. 12.)
A folyamatos munka mellett
aktív közéleti tevékenységet is
folytatott, hiszen tagja volt a
Nőtanácsnak, a Takarékszövetkezet felügyelőbizottságának,
küldöttként segítette a Mórahalom és Vidéke ÁFÉSZ munkáját.
Bekapcsolódott a Zákányszéki
Parasztkórus munkájába, kórustagként és az énekkar krónikásaként öregbítette a település
hírnevét.
Zákányszék Község Önkormányzatának 68/1992. (X. 21.)
Öh.sz. határozatának értelmében
1992. december 31-ével az összevont intézmény ( óvoda-iskola)
megszűnt. 1993. január 1-től
önálló gazdálkodással, önálló
szakmai munkával és szakmai
felügyelettel történik az óvodai
nevelés. Nagy szüksége volt arra
a felkészültségre, melyet az előző
évtizedek igazolnak. Óvodavezetői megbízásnak 1998. július
31-ig tett eleget. 2000. január
31-én kérte munkaviszonyának
felmentéssel történő megszüntetését. 2000. november 26-tól.
Oka: nyugdíjba vonulás.
Éva óvónéni 35 évet töltött a
szép, de akadályokkal teli pályán,
ebből 33 évet vezetőként. Munkássága során mindig a gyerekek
érdekeit tartotta a legfontosabbnak.

Sokszáz gyermeket indított
iskolába.
Fáradozását magasabb szinten is elismerték. Miniszteri
Dicséretben részesült 1977-ben,
Kiváló Munkáért kitüntetést kapott 1986-ban. 2000-ben nyugdíjba vonulásakor a Pedagógus
Szolgálatért Emlékérmet kapta.
2015.08.14-én az oktatásban végzett kimagasló tevékenységért,
életpályája elismeréseképpen részesült a „Zákányszékért” díjban.
Ötvenhat évig volt a településünk lakója, itt töltötte nyugdíjas
éveit is, szeretetben és tiszteletben.
Kedves Éva! Emlékedet megőrizzük!
Fájó szívvel búcsúzom Zákányszék Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, a nyugdíjas
kollégák, a hajdani neveltjeid és a
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és
Bölcsőde dolgozói nevében:
Liebhaber Gáborné intézményvezető.

Határidő-emlékeztető

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI

Az alábbi rövid összefoglaló tartalma a szeptemberi és az októberi
TISZ előadásokon teljes terjedelmében elhangzott. Megjelenését
és aktív részvételét ezúton is köszönjük.
Őstermelők nyilvántartása:
A közös őstermelő igazolványból törvény erejénél fogva alakult
ŐCSG-k a jogszabályi előírásnak
megfelelően haladéktalanul nyújtsák be alapító szerződésüket. Határidő: 2021.december.31.
ŐCSG-ben tag egyéni vállalkozók esetében a jogszabály szerinti
nyilatkozattételi kötelezettség határideje: 2021. december 31.

Őstermelői jogviszony igazolása:
Őstermelői jogviszony, valamint ŐCSG-tagság igazolása: adott hatóság részére a NÉBIH központilag szolgáltat adatot,
egyetlen ügyfél őstermelői jogviszonya a NÉBIH által biztosított
közhiteles keresőn ellenőrizhető
https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso).
Egységes Kérelem 2021:
Elindultak a kifizetések, az Államkincstár a támogatást igénylő
gazdálkodó saját ügyfélkapujára
küldi az előlegfizetési végzéseket (is). Érdemes legkevesebb

két-háromhetente megtekinteni az ügyfélkaput!
A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvekről:
Az ügyfélkapura küldött helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv
dokumentum tartalmára a letöltését követően 8 napon belül kell
reagálni. A határidő jogvesztő.
Kárenyhítési juttatás igénylése 2021.
Határidő: 2021. november 30.
NAK tagdíj:
A tagdíjtervezet 2021.november 15-ig tekinthető meg és fogadható el a tag NAK.HU honlapon
elérhető saját E-iroda felületén.

Befizetési határidő: 2021. november 30.
A VP-AKG 2021 és VP-ÖKO
2021 pályázatok november 25ig nyújthatók be, a pályázat
benyújtását segítő (és egyéb,
hasznos) kézikönyvek elérhetők a NAK honlapján.
Falugazdász: Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389
forrás: NAK.hu,
mvh.allamkincstar.gov.hu
njt.hu
nebih.gov.hu
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Zákányszék önkormányzata is hozzájárult a Rotary jótékonysági túrájához

715 EZER FORINT GYŰLT ÖSSZE LEVENTÉNEK
Október 16-án jótékonysági kerékpáros teljesítménytúrát szervezett a Rotary Club Mórahalom
a Homokhátság nevezetes pontjait
összekötve, s az itt összegyűjtött
nevezési díjakból és támogatásokból egy mórahalmi családot kívántak segíteni.
Zákányszék 3 helyszínnel
is részt vett a túrán. Rajtolni a
buszváróban lévő Rotary sátortól
lehetett, a Zabosfai Zöldségesnél
kávé és sütemény várta a részvevőket, a Putyi tejcsarnoknál pedig
az önkormányzat által biztosított
homoktövislevet lehetett megkóstolni. Dr. Mester Lajos főszervező
sikeresnek ítélte a rendezvényt és
elmondta: Paska Levente és családja november 4-én kapta meg hivatalosan is azt a 715 ezer forintot,
mely a mozgássérült fiú ausztriai
őssejtes gyógykezeléséhez járul
hozzá.
A Paska házaspár Mórahalmon
él már hat éve három gyermekük-

kel: a 8 éves Sárával és a 6 éves
ikrekkel, Lucával és Leventével.
Levente a koraszülés miatti komplikációk következtében vált moz-

gáskorlátozottá, melyen a külföldi
kezelés sokat segítene és várhatóan a beszédfejlődése is elindulna
- mondják a szülők. Mindez össze-

sen 12 ezer euróba kerül a családnak, de a 188 kerékpárosnak hála,
aki nevezett a Rotary túrájára,
ennek már ötöde rendelkezésre áll.

SÁRKÁNY ÉS MÉHECSKE, AVAGY TANMESE AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRÓL ÉS A BARÁTSÁGRÓL
A Somogyi-könyvtár támogatásával, az Országos Könyvtári Napok
keretében, október hónapban a
Szegedi Látványszínház új előadással kápráztatta el községünk
ovisait, kisiskolásait. Ezúttal is
tanmesét hoztak nekünk „Az
erdő hőse” címmel. A történet
Méziről, a szuper és erős méhecskéről, továbbá Artúrról, a nagy és
félős sárkányról szól. A mesében
a méhecske fontos munkája kerül
előtérbe és megvédése, a sárkánynak köszönhetően pedig a tűzgyújtás elkerülésének mikéntje.
A kis közönség kalandos úton, so-

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE 2021 TELÉN
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

november 2–november 5.
november 15–november 19.
november 29.–december 3.
december 13–december 17.
január 10–január 14.

november 8–november 12.
november 22–november 26.
december 6–11. (dec.11. munkanap)
december 20–december 23.
január 17–január 21.

kat nevetve és kiabálva tanult az
egészséges táplálkozásról, rendszeres testmozgásról, környezettudatosságról, és a barátságról. Új
tudással felvértezve tértek vissza
az iskolába, a legkisebbek pedig az
óvodába.
Hálánk jeléül a színészeknek,
Beátának és Barnabásnak házi kovászos kenyérrel kedveskedtünk.
Óriási nagy köszönettel tartozom
Vérné Móninak a finomságok elkészítéséért!
• TÓTH GÁBOR
könyvtáros

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

november 8–november 12.
november 22–november 26.
december 6–december 10.
január 17–január 21.

november 2–november 5.
november 15–november 19.
november 29.–december 3.
december 13–december 17.
december 27–december 31.
2022. január 3–január 7.
január 10–január 14.

Dr. Sebestyén Balázs SZABADSÁGON van: 2021. december 27-től 2022. január 7-ig.
Dr. Mester Lajos SZABADSÁGON van: 2021. december 20-tól december 23-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” - Mórahalom, Kölcsey u. 2., tel.: 20/256-0391
Tel: 06-62-561-401 (Szeged OMSz)
Dr. Sebestyén Balázs
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Öltöztessük ünnepi
díszbe ablakainkat!
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Zák
Várjuk azon helyi lakosok
jelentkezését, akik 2021. december
1-24 közötti időszakban vállalják,
hogy feldíszítik lakóházuk utcára
néző jól látható ablakát!
Jelentkezés a
művelődési házban
személyesen vagy
a Facebook
oldalunkon!

Karácsonyi kézműves vásár és mézeskalács
díszítés a művelődési házban
Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 2021. december 4-én, szombaton 9-12 óráig tartandó karácsonyi vásárra a művelődési házba, ahol
kedvükre válogathatnak a helyi és környékbeli kézműves portékákból. Ugyanebben az időpontban kézműves foglalkozásokkal is várjuk
a gyerekeket, felnőtteket, mézeskalácsot sütünk, díszítünk valamint
a méhviasz gyertya készítés praktikáit is meg lehet tanulni.
APRÓHIRDETÉS:
Eladó Zákányszéken, ruzsai úton, kövesút mellett a 0106/110 helyrajzi számú 8393 m2 rét. 490 ezer Ft.
Érdeklődni: 06-20/804-30-25

Ragyogjanak
karácsony fényei
Zákányszéken!

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
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SZÖGINÉ, MARIKA
Tel.: 30/621 6852

November elsején hagyományainkhoz híven megemlékeztünk és koszorúkat
helyeztünk el a II. világháborús emlékműnél. A lakosság mellett az ünnepi
eseményen részt vettek településünk intézményeinek és civil szervezeteinek
képviselői.

PAPDINÉ, ERIKA
Tel.: 30/845 2219

Italdiszkont
Zákányszék

Széles italválaszték
Kedvező árak
Forró kávé és tea
Minden nap nyitva

H-Cs 7-18
P 7-19
Szo 6-19
V 7-12

Termelői Piac
Ifjúság utca 1.
+36 30 996 1916

Zákányszéken a halottak napja és mindenszenteki megemlékezések kapcsán
megújult a temető. A ravatalozó környékét murvával borították, amelyen így
könnyebb a közlekedés, illetve a lélekharang külső borítása is új festékréteget
kapott.
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ZÁKÁNYSZÉKEN IS JÁRTAK A „KÉKTÚRÁZÓK”
A Kéktúrázás Napja az ország legnagyobb ingyenes közösségi túranapja a Magyar Természetjáró
Szövetség szervezésében. Célja,
hogy a hazai állami erdőgazdaságok, nemzeti parkok és természetjáró egyesületek szakmai
segítségével felhívják a figyelmet
nemzeti értékünkre, a Kéktúrára,
annak értékes múltjára és lendületes jelenére.
Október 9-én reggel Matuszka
Antal polgármester köszöntötte a
Kéktúra résztvevőit Zákányszéken. Az országos felhívás szerint
az alföldi kéktúra teljes szakaszán
megfordultak a túrázók egyetlen
nap alatt, így Zákányszék is sorra
kerülhetett. A település rövid bemutatása után a lelkes kis csapat
elindult a közel 15 km-es túra teljesítésére, melynek célállomása a
zsombói központi buszváró volt.

CSALÁDIAS PROGRAMOK ŐSSZEL AZ ISKOLÁBAN
„ A szabályok betartása
nagyon fontos. Reméljük,
továbbra is így dolgozhatunk…” Ez szerepelt a tavalyi novemberi Kis Újság
sulirovatában.
A helyzet - úgy tűnik - , nem
sokat változott.
JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSEK A ZÁKÁNYSZÉKI
ISKOLÁBAN
A családokban fokozódó megbetegedési esetszámok ismét
szükségessé tették az iskolai járványügyi intézkedések helyi módosítását.
A Szülőket a Kréta rendszeren keresztül tájékoztattuk az
intézkedési terv módosított tartalmáról. Maszkhasználat és a
testhőmérés, valamint a gyakori
kézmosás, kézfertőtlenítés, szellőztetés fontosságát ezúton is szeretném megerősíteni.
Kérem a Szülők és a partnerintézmények Munkatársainak
a megértését abban is, hogy újra
kissé jobban „bezárkóztunk”, azaz
az éves munkatervben megadott
események közül egyelőre külső
látogatók nélkül, csak az iskolán
belül szervezzük a programokat a
gyerekeknek, illetve pl. a nyílt hét
időpontját is későbbre halasztjuk.
A felettes szervek által kiadott
rendeletek, utasítások bármikor új
helyzetet teremthetnek, így azt a

Szülőkkel azonnal tudatni fogjuk.
Bízunk a jelenléti oktatás hos�szútávú lehetőségében, ezért is
vesszük komolyan az óvintézkedések felelősségteljes betartását.
Támogató együttműködésüket
remélve, a lehető legjobb egészséget kívánom!
Vigyázzunk Magunkra, Családtagjainkra, Egymásra!
• SÁPI ZOLTÁNNÉ
intézményvezető
A nehézségek és a különleges helyzet ellenére sok
programot sikerült megvalósítanunk az elmúlt hónapban is.
Megemlékeztünk a zene
világnapjáról, az Aradi vértanúkról, az állatok világnapjáról, az 1956-os eseményekről, és részt vehettek
tanulóink kirándulásokon,
közös iskolai és iskolán kívüli programokon.
ISKOLAI EGÉSZSÉGHÉT –
OTTHON HETE
Iskolánkban ismét megrendezésre került az Egészséghét,
október 11. és 15. között. A gyermekek színes programokon vehettek részt, illetve készültek is
előadásokkal. Az iskolarádióban
minden reggel más osztály készült
egy egészséghez kapcsolódó téma

feldolgozásával. Szóba került a
testünk ápolása, a környezet védelme, aktív életmód, sport, élelmiszerhiány, ételek értékelése,
megbecsülése, környezetünkben
lévő gyógynövények és felhasználásuk. Szerdán büfé várta az
éhes gyermekeket az első három
szünetben. A finom ételeket a 7.
osztályosok árulták. Ezúton is köszönjük a sok munkát Szüleiknek!
Az alsós osztályok saját osztályukban vetélkedtek, míg a
felsősök összemérték tudásukat
és ügyességüket. Csütörtökön
került sor a felsősök akadályversenyére. Öt csoportra osztottuk a
tanulókat, és öt helyszínen kellett
teljesíteni. A kézügyesség, sport és
a gondolkodás is fontos volt.
Minden alsós és felsős csapat

résztvevője kapott egy kis ajándékot!
A gyerekek nagyon jól érezték
magukat. A csapatok összetartottak és segítették egymást a feladatoknál is.
• KECELI MÉSZÁROS KATALIN
Az egészségünket nagyon sok
minden befolyásolja, és sajnos
sok dologra nem figyelünk még
oda ezzel kapcsolatban. Meg kell
ragadni minden alkalmat ezek ismertetésére, megbeszélésére, és ez
mind úgy lesz igazán hatékony, ha
igyekszünk példát mutatni is.
Az egészséghéten próbálunk
minél több oldallal foglalkozni.
A jó munka, amit szeretünk,
egy örömmel végzett elfoglaltság
hozzájárul a test és lélek egészsé-

2021. november

géhez. Ezért is rendeztük meg a
foglalkozások délutánját.
Október 15-én pénteken délután hat helyszínen különböző
gépekkel, munkákkal és elfoglaltságokkal, fűszer-és gyógynövényekkel, gombákkal ismerkedhettek meg a gyerekek az iskola
udvarában.
Ezúton is köszönjük dr. Pőcze
Tünde rendőr őrnagynak, Pappné
Péter Etelkának, Papp Árpádnak,
Szöginé Szűcs Juditnak, Burunkai
Péternek és Ábrahám Károlynak,
hogy eljöttek hozzánk!
Sok ismerettel és élménnyel
gazdagodtunk. Nagyon szép délután volt!
• ÁBRAHÁM ENIKŐ
KISÁLLATBEMUTATÓ
Az idei kisállatbemutatónkat rendhagyó módon az iskolai
egészséghéten rendeztük meg.
Ez volt a tizedik ilyen alkalom,
és a tavalyihoz hasonlóan ez sem
hagyományosan zajlott.
Október 13-án délután 3 órakor az érdeklődők összegyűltek az
első emeleti zsibongóban és Erika
néni köszöntője, valamint a konferáló gyerekek ismertetői után a
gazdik sorra bemutatták kiskedvenceiket.
Az előre elküldött állatfotókat
kivetítettük, és voltak olyan állatok, akikről még videófelvételt is
láthattunk.
A közönség nagyon figyelmesen hallgatta a bemutatásokat,
családias, kellemes légkör segítette a gazdikat.

SULI R O VAT
Az ismertetések
után a résztvevők
szavazhattak a legjobb előadóra.
Másnap elkészült a kinyomtatott képekből egy
kis kiállítás, amely
alapján mindannyian kiválaszthattuk
a számunkra legaranyosabb állatot. A
következő hét elején
egy állati totót is kitölthettek a
gyerekek.
A szavazások és a totó eredményei a következők:
Legaranyosabb állatok
I. Zsömi (kutyus),
gazdi: Bóka Luca 7.o.
II. Mazsi (kutyus),
gazdi: Agócs Evelin 3.o.
III. Oreo (nyuszi),
gazdi: Tandari Jázmin 5.o.
Legjobb előadók
Alsóban Sarnyai Réka (1.o.),
Vass Flóra Vilma (3.o.), Papp Zsóka (1.o.) és Csóti Klaudia (2.o.),
felsőben Lázár Tamás (7.o.),
Huszta Kata Antónia (7.o.) és
Huszta Kitti Virág (1.o.), valamint
Bóka Luca (7.o.).
Bár nem voltak a bemutatón
igazi állatok – és ez azért pótolhatatlan -, a képek és videók segítségével azok is bemutathatták
kiskedvenceiket, akik másképpen
nem tudták volna.
Köszönjük a részvételt, és minden közreműködőnek a segítséget!
• ÁBRAHÁM ENIKŐ
BŰVÖSVÖLGY
2021. OKTÓBER 4.
Idén végre sikerült időpontot foglalni a Médiaértés-Oktató
Központba, Budapestre Juhász
Katalin tanár néni kitartásának
köszönhetően.
Ezeket a központokat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) hozta létre. Három
központ működik az országban:
Budapesten, Debrecenben és Sopronban, mely a tanévben és a nyári
táborok időszakában is várja a
gyerekeket.
„A Bűvösvölg y médiaé r t é s - ok t ató
központok
fő célja, hogy
a 9 -16 é v e s
g yer mekeket
t á mo g a s s a a
média tudatos
és biztonságos
használatában.

A modern stúdiótechnikai eszközökkel felszerelt központokban
nagyjából 5-6 órát töltenek el a
látogató csoportok. Játékos formában, aktív alkotás közben tanulják meg, hogyan hat rájuk is a
média. Kis csoportokban dolgozva
ismerhetik meg, milyen döntéseken keresztül jön létre egy reklám,
híradó, rádióműsor, film vagy egy
magazincímlap. Felkészült médiaértés-oktatóink a korcsoportjuknak megfelelően irányítják,
ösztönzik és bátorítják a gyerekeket
a foglalkozásokon.”
(Bűvösvölgy)
A foglalkozások
végén az internetes veszélyekkel is
foglalkoztak a gyerekek.
Különbusz jött
értünk, nagy izgalommal és várakozással indultunk el
a hatodikosokkal és
hetedikesekkel.
Köszönjük Király Andrea tanító néninek és Véha Tímea tanár
néninek, hogy velünk tartottak!
Hatodikosok írták:
„Budapesten voltunk, nagyon
izgalmas volt. Nagyon sok kaland
volt. Jók voltak a tanárok. Újságírós, híradós és filmforgatós szobákban voltunk.”
„Busszal mentünk, két óra
hosszú volt az út. Csapatokba voltunk osztva, és minden csapatnak volt egy segítője. Kinga volt a
legjobb. Elsőnek a képstúdióban
voltunk, magazint szerkesztettünk. Másodjára a hírstúdióban,
harmadjára pedig a filmstúdióban
voltunk. Utána meg jöttünk haza.”
„Körülbelül 2 és fél -3 óra volt
busszal az út. A hatodik és a hetedik osztállyal voltunk. A rádióstúdiós volt a kedvencem.”
• JUHÁSZ KATALIN
és ÁBRAHÁM ENIKŐ
TERMÉSZETVÉDELMI ÉS
PÁLYAORIENTÁCIÓS KIRÁNDULÁSOK
Októberben a nyolcadikosok
két kiránduláson is részt vehettek.
Először október 5-én Budapesten az ötödikesekkel együtt az
„Egy a Természettel” vadászati és természeti világkiállítást
néztük meg. A Kiállítás kiemelten fontos küldetése volt, hogy a
legfiatalabb generáció számára is
bemutassa hazánk természeti kincseit, a benne élő ember múltját és
jelenét. Megismerkedhettünk a
Kárpát-medence vadászatával-ha-
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lászatával, és külön csarnokban
mutatkoztak be a világ minden tájáról érkező nemzetek. Lehetőség
volt több VR-játék kipróbálására
is, ami alkalmat adott arra, hogy
játszva ismerjük meg a természet
és a vadászat szépségeit. A feldolgozott témák között szerepelt a
solymászat, az íjászat, a koronglövészet és persze a különféle vadászati módok is. Lehetőség volt
például arra, hogy sólyomként
barangoljuk be hazánk virtuális

vidékeit.
Jó „buli” volt a vonatozás és a
„természetjárás”. Belekóstoltunk
a McDonald’s szendvicseibe és a
budapesti közlekedésbe is.
A kiránduláson a Fátyol Iskolaprogram keretében vettünk
részt, az utazás és a belépő is ingyenes volt számunkra.
Október 19-én a hetedikesek
kísértek el bennünket az ásotthalmi Bedő A lbert Erdészeti
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumba, ahol beavattak
bennünket az iskolai élet rejtelmeibe. Láttunk favágást, megnézhettük a fegyvereket és a múzeumot,
a bátrabbak lovagolhattak is.
Budapestre Vezsenyiné Csaba
Gabriella tanárnő, Ásotthalomra
Juhász Katalin tanárnő jött velünk.
• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ
a 8. o. osztályfőnöke
FONTOS DÁTUMOK:
Adventi gyertyagyújtás – december 5. (Vezsenyiné Csaba Gabriella, 5.o.)
Mikulás az iskolában – december 6.
Téli gyereknap – december 11.
(szombat)
Téli szünet – december 22-től
2022. január 2-ig
A téli szünet utáni első tanítási
nap – 2022. január 3.
Összeállította:
• ÁBRAHÁM ENIKŐ
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Egyházközségi hírek

MEGSZÉPÜL A TEMPLOMBELSŐ
Az utóbbi időben sok szép és fontos esemény történt egyházközségünkben, melyről most néhány
mondatban szeretnék beszámolni. Nagy örömmel töltött el, hogy
néhány napja, november 1-én,
Mindenszentek ünnepén sokan
együtt imádkozhattunk elhunyt
szeretteinkért a temetőben. Előtte szentmisét mutattunk be az
elhunyt zákányszéki lelkipásztorokért, majd másnap, Halottak
napján a szentmisén, az összes
elhunytért imádkoztunk. Szokatlan helyen került sor a szentmise
megünneplésére.
A Művelődési Ház nagytermében tartjuk a szombati, vasárnapi
és ünnepi szentmiséket október
közepe óta. Ennek apropója az,
hogy templomunk belső festése
elkezdődött. Ezúton is szeretném megköszönni a kedves hívek
nagylelkű adományát, amellyel
a házszentelések alkalmával ezt
a fontos és most már időszerű
beruházást támogatták. A villanyhálózat korszerűsítésével,
átalakításával együtt ez közel
2,5 millió forintos beruházás. A
festés végeztével, előreláthatóan
november utolsó napjaiban, vis�szaköltözünk a már megszépült,
még inkább díszessé váló templomunkba.
A következő évben is nagy
tervek és beruházások válnak valóra. Egy pályázat kapcsán vissza
nem térítendő 14,5 millió forin-

tos állami támogatást kaptunk a
templomkülső felújítására. Ezek a
munkálatok a jó idő elérkeztével,
előreláthatóan jövő év áprilisában kezdődnek. Ennek keretében
megszépülnek a stációsoszlopok,
kicseréljük az elkorhadt toronyablakokat, felújítjuk a szabadtéri oltár és a templom fa részeit és új
falszínt kap templomunk.
A templombelső szépítését is
folytatjuk. Ilyenkor már a katolikus bált kezdjük szervezni, ami
a kialakult járványhelyzet miatt
bizonytalan, sőt merem azt állítani, hogy reménytelen… A házszenteléseket azonban a szokott
időben elkezdjük, ennek beosztását december elején közzéteszem.
Ilyenkor nagyon sokan kedves
felajánlást tesznek, hogy az egyházközség működtetése mellett
mire gyűjtünk. A jövő évben a
kórus és a padok felújítását szeretnénk elvégezni, amely szintén
2 millió forintos beruházás lesz.
Segítségüket és támogatásukat
most ehhez kérjük, melyet ezúton
is megköszönök!
Egy másik pályázatunk is elbírálás alá esett… A Magyar Falu
pályázat kapcsán a plébánia melléképületének, irodájának és hittantermének felújítását szerettük
volna elvégezni. A teljes tetőcsere,
külső homlokzat felújítása és a
belső burkolatok cseréje, felújítása, villanyhálózat korszerűsítése,
napelemes rendszer kialakítása

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS A LENGYEL TÉREN
Kellemes hangulat, vidámság, jó ízű beszélgetések, meghitt karácsonyvárás, fűszeres forralt bor, meleg tea. Az Adventi Gyertyagyújtás
településünk hagyományos rendezvénye, melyre minden évben megtelt
a Lengyel tér, reményeink szerint az idei év sem lesz kivétel.
Az első adventi vasárnap a Lengyel téren 2021. november 28. 16 óra,
szeretettel várnak mindenkit a szervezők.

lett volna célunk. A közel 26 millió forintos kérelmünket sajnos elutasították, reméljük, hogy a jövő
esztendőben újra benyújthatjuk és
kedvező választ kapunk.
Köszönöm mindazok segítségét és támogatását, akik az elmúlt
időszakban az egyházközség szép

kezdeményezései mellett álltak!
Mindnyájuk életére a jó Isten áldását kívánom, melyhez társuljon
testi és lelki egészség!
Szeretettel:
• ZOLTÁN ATYA

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

ELMARAD A BÖLLÉRNAP
Ebben az évben november 20-ára terveztük a település egyik legnépszerűbb rendezvényét, a Böllérnapot. Törvényi rendelkezés ugyan
nem tiltaná a megrendezését, de a kialakult járványhelyzet miatt
fontosabbnak tartjuk a lakosság biztonságát, ezért idén elmarad a
Böllérnap. Köszönjük megértésüket!

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS

HÁZASSÁGKÖTÉS

Császár Lilla
2021.10.23.
Ördög Alexandra és
Császár Dávid gyermeke

Márki Dániel Imre és
Harkai Valentina
2021.10.16.

