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RÉGEN LÁTOTT VÍZMENNYISÉG VAN IDÉN A LÓDRIN
A Zákányi-medence talán a legnagyobb viszonylag érintetlen homokvonulat Csongrád megyében. A homokhátak közötti semlyékek 
(időszakosan vízzel borított területek) és szikes tavak vadvizeit csatornák vezetik le. Legjelentősebb a Domaszéki főcsatorna, amely 
áthalad az ex-lege védett Lódri-tavon.

A szikes medence legmélyebb részein – pl. az 
ún. Lódri-tó (mocsár) – tavasszal megmarad a 
víz, s ilyenkor vonuló madarak csapatai lepik 
el a környéket. A nyár végéig sok védett madár 

számára biztosít táplálékot (bíbic, piroslábú 
cankó, bölömbika, rétihéja, vörös vércse, stb.), 
környezetében számos növényritkaság is ta-
lálható (mocsári kosbor, hússzínű ujjas kosbor, 

poloskaszagú kosbor, szibériai nőszirom, kor-
nistárnics, fehér zászpa stb.).

Forrás: www.zakimuvhaz.hu
Fotó: VASS KÁROLY

DIGITÁLIS MUNKAREND MÁRCIUSI TAPASZTALATAI 
AZ ISKOLÁBAN

2021. március 8-tól a mi iskolánkban is a tantermen kívüli digitális oktatásra tértünk át. Ezen időszak alatt is igyekeztünk fi-
gyelembe venni a tanulók életkori sajátosságait. A digitális tananyag megválasztása a tantárgyi követelményeknek, céloknak és 
feladatoknak megfelelően történt. Többféle platformon dolgoztunk, dolgozunk a gyerekekkel. 

Előnyben részesítjük a KRÉTA 
– DKT, a Let’s meet, a Google 
Meet, Zoom, Messenger - online 
tanítási felületeket. A Kollégák 
szívesen alkalmazzák a ppt-k, 
YouTube videók, online gyakorló 
felületek (Wordwall, Learning-
Apps, Okos Doboz) használatát, 
amelyek változatossá teszik az 
online órákat. Összességében 
a tanórák közel 80 %-ban kon-
taktórák formájában zajlottak, 
zajlanak. Kezdetben a digitális 
rendszer összeomlása nehezítet-
te a kapcsolatfelvételt, ez azon-
ban mostanra már úgy tűnik, 
normalizálódott. 

A felmerülő nehézségekre in-
tézményi szinten elsősorban az 
iskolai eszközök kiadásával (5 
asztali gép); mindennap a tanulói 
megsegítés-felügyelet megszerve-
zésével (7–8 fő részére tanulói lap-
topok); e-mail cím hiányok, tech-
nikai nehézségek elhárításával 
segítettünk a megoldásban. Má-
sodsorban a szülői oldal segítését 
személyre szabott belépési navi-
gálással, telefonos értekezésekkel 
és egyéb problémák megbeszélésé-
vel oldottuk meg. Harmadsorban 
a koordináló tevékenységben a ta-
nulói belépések, a tanórai anyagok 
és a linkek használata, valamint a 

digitális felületek megismerteté-
se a tanulókkal is, mindennapos 
tevékenységet jelentett a Tantes-
tület részéről. 

Néhány tanuló esetében még az 
internetkapcsolat ma sem biztos, 
valamint be kell vallanunk, hogy 
az informatikai eszközök haszná-
latának képessége is még fejleszt-
hető sokunk (gyermek - szülő - pe-
dagógus) esetében egyaránt. 

Sokat fejlődött azonban a prob-
lémamegoldási, a kudarctűrés és a 
rugalmas alkalmazkodó képesség 
is mindannyiunkban. Az önzetlen 
segítségnyújtásban is többet jeles-
kedhetünk. 

Sok türelmet, megértést és 
együttműködést tapasztaltunk 
minden érintett partner részéről. 
Ezt ezúton is hálásan köszönjük! 

Továbbra is tisztelettel kérjük a 
segítő, támogató hátteret, a rend-
szerességet biztosító szülői hoz-
záállást a gyermekek eredményes 
munkája érdekében! Remélhető-
leg hamarosan találkozhatunk az 
iskola falai között is… 
A lehető legjobb egészséget kívá-
nom a Munkatársaim nevében is!

• SÁPI ZOLTÁNNÉ  
intézményvezető

Zákányszéki Általános Iskola és 
AMI
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TÁJÉKOZTATÓ POLGÁRMESTERI DÖNTÉSEKRŐL

Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testü-
letének feladat- és hatáskörét néhány kivétellel továbbra is a 
polgármester gyakorolja. A 2021. március 1-től meghozott főbb 
polgármesteri döntések az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

2021. MÁRCIUS 1-ÉN  
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉS
Az Önkormányzat tulajdonát 

képező Zákányszék, belterület 
552. hrsz. alatti, 1105 m2 terü-
letnagyságú építési telek, és a 
Zákányszék, belterület 553. hrsz. 
alatti, 1105 m2 területnagyságú 
építési telek értékesítésre 
került. Az eladási ár a Képvise-
lő-testület korábbi döntésének 
megfelelően 875 Ft/m2 volt, mely 
alapján a Vevők a két telekért 
bruttó 1.933.750,- Ft-ot fizettek.

2021. MÁRCIUS 4-ÉN  
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEK
A z Önkormányzat költ-

ségvetési szerveinek alapító 
okirata módosításra került az 
alábbiak szerint:

A 2022. évi népszámlálás elő-
készítésével és lebonyolításával 
kapcsolatos feladatok ellátására 
kötött együttműködési megál-
lapodás szerint ellátott felada-
tokkal összefüggő bevételeket és 
kiadásokat a polgármesteri hiva-
tal könyveiben a „013210 Átfogó 
tervezési és statisztikai szolgálta-
tások” kormányzati funkción kell 
kimutatni. A kormányzati funk-
ció felvételre került a Zákány-
széki Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratába.

A Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde pályázatot 
nyert „Zabosfai Játékok” cím-
mel. A támogatást a „084070 A 
fiatalok társadalmi integrációját 
segítő struktúra, szakmai szol-
gáltatások fejlesztése, működte-
tése.” kormányzati funkción kell 
kimutatni. A kormányzati funk-
ció felvételre került az intézmény 
alapító okiratába.

A Zákányszéki Művelődési 
Ház és Könyvtár alapító okirata 
tartalmazza a költségvetési szerv 
vezetőjének megbízási rendjét. Az 
intézményvezetői pályázat lefoly-
tatásának rendjét egy új jogszabály 
a 39/2020. (X. 30.) EMMI rendelet 
határozza meg. A alapító okiratban 
a fenti rendeletet szerepeltetni kell, 
ezért az okiratot módosítani kellett.

2021. MÁRCIUS 9-ÉN  
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEK
A muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és 
a közművelődésről szóló törvény-
ben foglalt szempontok alapján a 
Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár megküldte a Könyvtár 
előző évről szóló szakmai be-
számolóját és 2021. évi mun-
katervét. A szakmai beszámoló 
alapján megállapítható, hogy a 
Könyvtár 2020-ban is magas szín-
vonalon látta el a törvényben előírt 
feladatait. A határozatban az intéz-
ményvezető és a könyvtárosok elő-
ző időszakban végzett munkája el-
ismerésre került. A Könyvtár 2021. 
évi munkatervét a Polgármester 
jóváhagyta.

A települési támogatások rend-
szeréről és a szociális ellátásokról 
szóló rendelet alapján rendkívüli 
élethelyzetükre tekintettel két 
zákányszéki családnak 60-60 ezer 
forint rendkívüli települési tá-
mogatás került megállapításra.

2021. MÁRCIUS 11-ÉN 
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEK
A Belügyminisztérium a Ma-

gyarország 2021. évi központi költ-
ségvetéséről szóló törvény alapján 
„Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatás-

ra” pályázatot írt ki. A felhívás-
ra az Önkormányzat pályázatot 
nyújtott be a tulajdonában lévő a 
Védőnői Szolgálat épületének 
felújítására, fejlesztésére. A 
20.346.302,- Ft összegű (95% mér-
tékű támogatás) igénybevételéhez 
szükséges 1.017.315- Ft összegű 
(5%-os mértékű) saját forrást a 
költségvetéséből biztosítja.

Az Önkormányzat pályázati 
felhívást tett közzé a Zákány-
szék, Kossuth utca 58., illetve 
a Kossuth u. 60. szám alatti ön-
kormányzati bérlakások bérbe-
adására vonatkozóan. A megjelölt 
határidőig a Zákányszék, Kossuth 
utca 58. szám alatti bérlakásra vo-
natkozóan 7 db pályázat érkezett 
be. A pályázatok értékelését kö-
vetően a nyertes pályázó Turcsik 
Gábor lett.

A Zákányszék, Kossuth utca 60 
szám alatti bérlakásra vonatko-
zóan 2 db pályázat érkezett be. A 
pályázatok értékelését követően a 
nyertes pályázó Lengyelné Bulik 
Barbara lett.

2021. MÁRCIUS 26-ÁN 
HOZOTT POLGÁRMESTERI 

DÖNTÉSEK
Helyi rendeletben meghatáro-

zott feltételek alapján zákányszé-
ki civil szervezetek vissza nem 
térítendő önkormányzati tá-
mogatást kaptak 2020-ban az 
alábbiak szerint:
- a Zákányszéki Községi Sportkör 

1.000 e Ft-ot, 
- a Zákányszéki Polgárőr Egyesület 

200 e Ft-ot, 
- a Zákányszéki Szentháromság 

Plébánia 200 e Ft-ot.
A támogatásban részesülők 

kötelesek voltak a támogatást 
a támogatási megállapodásban 
meghatározott célra fordítani és 
annak felhasználását bizonylattal 
dokumentálni. Az önkormányzati 
támogatás felhasználásáról szóló 
pénzügyi és szöveges beszámo-
lót mindegyik érintett szervezet 
határidőben megküldte, amelyek 
elfogadásra kerültek. Az Önkor-
mányzat köszönetét fejezte ki a 

szervezetek vezetőinek és tagjai-
nak az önként végzett munkáért.

A tűz elleni védekezésről, a 
műszaki mentésről és a tűzol-
tóságról szóló törvény szerint a 
hivatásos tűzoltóság évente be-
számol a működési területén lévő 
települési önkormányzat képvise-
lő-testületének a település tűzvé-
delmi helyzetéről, a tűzvédelem 
érdekében tett intézkedésekről és 
az azzal kapcsolatos feladatokról. 
A Szegedi Hivatásos Tűzol-
tó-parancsnokság elkészítette 
a 2020. évi beszámolóját, amely 
alapján megállapítható, hogy a Ki-
rendeltség teljesítette a 2020. évre 
vállalt célkitűzéseit. Hatékonyan 
támogatta az illetékességi terü-
letén működő önkormányzatok 
védelmi igazgatási feladatait, és 
megfelelően biztosította a műkö-
dési terület lakosságának élet és 
vagyonbiztonságát. 

Az Önkormányzat a 2020. évi 
beszámoló jelentést elfogadta, 
megköszönte a Szegedi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség - Szegedi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
és a Ruzsai Katasztrófavédelmi 
Őrs dolgozóinak a térségben és a 
településen végzett munkáját, a 
további feladatok ellátásához sok 
sikert kívánt.

A közbeszerzésekről szóló 
törvény hatálya alá tartozó aján-
latkérői szervezet minden költ-
ségvetési év elején, március 31-ig 
éves közbeszerzési tervet kö-
teles készíteni az adott évre ter-
vezett közbeszerzéseiről. Az Ön-
kormányzat önerőből nem tervez 
közbeszerzési értékhatárt megha-
ladó beszerzést megvalósítani, és 
közbeszerzési értékhatárt elérő 
aláírt új támogatási szerződéssel 
nem rendelkezik a jelenleg be-
nyújtott pályázatai tekintetében. 
Az Önkormányzat ilyen esetben 
is köteles határozatot hozni, és a 
tervet az elektronikus közbeszer-
zési rendszerben (EKR) haladék-
talanul közzétenni.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

MÓDOSULT A KISZABHATÓ ÁLLATVÉDELMI 
BÍRSÁG DÍJTÉTELE

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. 
törvény és az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) 
Kormányrendelet 2021. január 7. napjától hatályos módosulása 
alapján felhívom az állattartók figyelmét az alábbi lényeges 
változásokra.

Jelentősen megnőtt a kedv-
telésből tartott állatok vonat-
kozásában kiszabható állat-
védelmi bírság alapösszege, 
mely az eddigi 15.000,- Ft-os 
alapösszegről 75.000,- Ft-ra 
módosult! 

A módosulás szerint a kedvte-
lésből tartott állatok vonatkozásá-
ban a két leggyakrabban előfordu-

ló probléma esetén a hatóság által 
minimálisan kiszabható bírságok 
összege:
- amennyiben az állattartó az 

állat kötelező egyedi jelölését 
(chip) nem végeztette el a bír-
ság alapösszege: 225. 000,- Ft;

Folytatás a következő oldalon –>
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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
március 1–március 5.

március 8–március 12.
március 16–március 19.

március 22–március 26.
március 29.–április 1.

április 6–április 9.
április 12–április 16.

április 19–április 23.
április 26–április 30.

május 3–május 7.
május 10–május 14.

május 17–május 21. (helyettesít is!)
május 25–május 28.

május 31.–június 4.

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
március 1–március 5.

március 8–március 12.
március 16–március 19.

március 22–március 26.
március 29.–április 1.

április 6–április 9.
április 12–április 16.

április 19–április 23.
április 26–április 30.

május 3–május 7.
május 10–május 14.

SZABADSÁG! (rendelkezések függ.)
május 25–május 28.

május 31.–június 4.

ZÁKÁNYSZÉKI  K I S  Ú J S Á G

A 2021. rendelkező évre regisztrált, szja 1%-os felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek

Adószám Név Székhely

18455436 1 06 Alapítvány a Zákányszéki Általános Iskola Diákjaiért 6787 Zákányszék József Attila utca 36.

19983910 1 06 Zákányszéki Községi Sportkör 6787 Zákányszék József Attila utca 31.

16686322 1 06 Zákányszéki Művelődési Ház És Könyvtár 6787 Zákányszék Dózsa György utca 45.

18479311 1 06 Zákányszéki Otthonokért Egyesület 6787 Zákányszék Lengyel tér 7.

18455962 1 06 Zákányszéki Polgárőr Egyesület 6787 Zákányszék Lengyel tér 7.

- amennyiben az állattartó az 
állat szökésének megakadályo-
zásáról nem, vagy nem megfe-
lelően gondoskodott, a bírság 
alapösszege: 450.000,- Ft.
Továbbá, amennyiben az 

állattartó az állatra vonat-
kozóan kötelezően előírt 
adatszolgáltatást nem, vagy 
nem megfelelően teljesítette 
(ebösszeírás), a bírság alapösz-
szege: 150.000,- Ft.

Tájékoztatom a kutyatulajdo-
nosokat, hogy a 3 évente esedékes 

ebösszeírásra 2022 tavaszán kerül 
sor, azonban az adatszolgáltatás-
nak folyamatosnak kell lennie (pl. 
új eb beszerzése, bejelentett eb 
elhullása). Az erre vonatkozó be-
jelentő lap folyamatosan átvehető 
a Polgármesteri Hivatalban, to-
vábbá letölthető az önkormányzat 

honlapjáról a Polgármesteri Hiva-
tal/nyomtatványok menüpontból.

Fentiek alapján felhívom a 
figyelmet a gondos és felelős 
állattartásra!

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

–> Folytatás az előző oldalról

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE  ZÁKÁNYSZÉKEN 2021. TAVASZÁN (RENDELKEZÉSEK FÜGGVÉNYÉBEN...)
Sürgősségi orvosi ügyelet: mun-
kanapokon 16 h-tól másnap 08 
h-ig, valamint szabad-, mun-
kaszüneti-, vasár- és ünnepna-

pokon és  július 1-én (Semmel-
weis napon, ami az egészségügy 
napja) 08 h-tól másnap 08 h-ig 
„kistérségi központi orvosi ügye-

let” Mórahalom Mentőállomás - 
Kölcsey u. 2.

Tel: 06-62-561 401

A MÓRA-VITAL Laboratórium 
kérésére a vérvétel a Zákányszék 
II.sz. Rendelőben keddenként 
reggel ½ 9 előtt van!!!

Tisztelt Adózó!

Amennyiben támogatni szeretné a Zákányszéki Polgárőr Egyesület  
munkáját, kérem személyi jövedelemadója 1%-át ajánlja fel részünkre:

Adószámunk: 18455962-1-06

Támogatását köszönjük! 
Kopasz Zsolt elnök
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Megmozdult a falu lakossága az ünnepek közeledtével

HÚSVÉTI TOJÁSFA ÉS SÉTA 
 Az online tér talán már kezd telített lenni, ezért a Zákányszéki Művelődési Ház 
és Könyvtár szabadtéri programokat hirdetett a húsvéti készülődés jegyében.

A falu tojásfája a Lengyel téren várta a 
húsvéti díszeket, hímes tojásokat a fatör-
zsekből készült nyuszi család társaságában.

Húsvéti hagyományőrző sétára is buz-
dítottuk a zákányszékieket, ahol az állo-
másokon feladatok várták a résztvevőket. 
Az érdeklődés minden várakozásunkat 
felülmúlta, hiszen összesen 111 kitöltött 
feladatlap érkezett vissza postaládánkba. 
A helyes feladatlapok kitöltői között Andi 

Virág, Fődi ABC, Fődiné Kálmán Renáta, 
Retro Bistro és a Zabosfai Zöldséges által 
felajánlott ajándékokat sorsoltuk ki. 

Köszönjük a falu tojásfájára a díszeket, 
a hagyományőrző séta résztvevőinek a 
lelkesedést, a helyi vállalkozóknak a tá-
mogatást. 

• ZOMBORI ISTVÁNNÉ 
intézményvezető

ÚJ LEHETŐSÉG A GENERALI BIZTOSÍTÓNÁL!

CSOK, BABAVÁRÓ, ÉPÍTÉSI, VÁSÁRLÁSI ÉS EGYÉB JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK,  
Személyi kölcsön, Hitelkiváltás stb. ügyintézése  

a GENERALI BIZTOSÍTÓ MÓRAHALMI irodájában, a Szabadság u. 34. szám alatt.

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

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

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

IDŐPONT-EGYEZTETÉS LEHETSÉGES!

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

Apróhirdetés
Zákányszék, Tanya 128. sz. 
ingatlan 3 fázissal,  
kedvezménnyel eladó!
Érdeklődni: Fleisz Zoltán,  
tel.:  +36-30/388-22-35
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Menetidő
Travel time

5046  43'-52' 16:15 65 19:45 11:20 16:15 65 19:45

 10' 06:05 07:55 11:55 14:30 16:00 17:05
18:17

 27'-32' 06:15 I 06:45 08:28 N 08:28

5032  20'-30' 06:05 07:55 11:55 14:30 17:05

5046  60'-69' 16:15 65 19:45 11:20 16:15 65 19:45

 10'-17' 06:15 I 06:45 06:53 07:00 07:20 08:28 07:20 N 08:28 14:05 17:20
09:20 10:55 13:05 13:20 16:00 10 16:45

I 17:00 17:40 19:30

5045  39' 09:05

 25'-30' 05:45 07:05 09:05 11:15 13:25 I 13:35 N 05:45 07:05 09:05 o 10:05 11:20
14:15 15:20 15:55 16:15 16:25 17:10 o 13:05 14:25 V 15:05 N 15:20 16:15
18:10 19:10 65 19:45 34 20:10 34 21:15 96 23:20 N 17:10 18:10 V 19:10 65 19:45 34 20:10

34 21:15 96 23:20

5045  33' 09:05

 32'-55' 05:45 07:05 09:05 11:15 13:25 14:15 N 05:45 07:05 09:05 o 10:05 11:20
15:20 16:25 17:10 18:10 96 23:20 o 13:05 14:25 V 15:05 N 15:20 N 17:10

18:10 V 19:10 96 23:20

 33'-56' 07:05 09:05 11:15 13:25 14:15 15:20 07:05 09:05 o 10:05 o 13:05 14:25
17:10 18:10 96 23:20 V 15:05 N 15:20 N 17:10 18:10 V 19:10

96 23:20

 34'-57' 07:05 09:05 11:15 13:25 14:15 15:20 07:05 09:05 o 10:05 o 13:05 14:25
17:10 18:10 96 23:20 V 15:05 N 15:20 N 17:10 18:10 V 19:10

96 23:20

 17'-22' 05:45 07:05 09:05 11:15 13:25 I 13:35 N 05:45 07:05 09:05 o 10:05 11:20
14:15 15:20 15:55 16:15 16:25 17:10 o 13:05 14:25 V 15:05 N 15:20 16:15
18:10 19:10 65 19:45 34 20:10 34 21:15 96 23:20 N 17:10 18:10 V 19:10 65 19:45 34 20:10

V 21:15 34 21:15 96 23:20

5045  11' 07:05 N 07:05

 9' 05:45 07:05 09:05 11:15 13:25 I 13:35 N 05:45 07:05 09:05 o 10:05 11:20
14:15 15:20 15:55 16:15 16:25 17:10 o 13:05 14:25 V 15:05 N 15:20 16:15
18:10 19:10 65 19:45 34 20:10 34 21:15 96 23:20 N 17:10 18:10 V 19:10 65 19:45 34 20:10

V 21:15 34 21:15 96 23:20

 35'-50' 04:20 04:40 05:50 06:10 06:15 I 06:30 N 04:20 04:40 05:50 06:10 N 06:45
I 06:45 I 06:45 06:45 08:00 08:28 08:50 o 07:35 N 08:28 V 08:33 08:50 10:20

10:05 11:25 12:45 13:55 I 14:35 15:10 V 10:35 N 11:25 12:45 13:53 N 15:10
15:50 16:50 96 19:25 96 20:45 15:50 16:50 17:45 96 19:25 96 20:45

5032  41'-46' 06:15 I 06:45

 31'-43' 04:20 04:40 05:50 06:10 I 06:30 I 06:45 N 04:20 04:40 05:50 06:10 N 06:45
06:45 08:00 08:28 08:50 10:05 11:25 o 07:35 N 08:28 V 08:33 08:50 10:20
12:45 13:55 I 14:35 15:10 15:50 16:50 V 10:35 N 11:25 12:45 13:53 N 15:10

96 19:25 96 20:45 15:50 16:50 17:45 96 19:25 96 20:45

5032  20' 07:55 11:55 14:30 10 16:00 17:05

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. március 16-ától

 5032, 5043
 5044, 5045

 5046

Vonalszám
Line number

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

5045

Pusztamérges, autóbusz-váróterem
5045

Pusztamérges, autóbusz-forduló
5045
5046

Öttömös, Erdei forduló

Öttömös, ABC
5045
5046

Négyesjárás

5032
5044
5045

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

Célállomás / Destination

ZÁKÁNYSZÉK, AUTÓBUSZ-VÁRÓTEREM

Zsombó, templom

Üllés, autóbusz-váróterem

Szeged, Rókus vasútállomás bejárati út
5043
5044
5045
5046

Szeged, II. Kórház

Szeged, autóbusz-állomás

5045
5046

Ruzsa, Vágó

Ruzsa, Szivárvány-major

Ruzsa, autóbusz-váróterem
5045
5046

Pusztamérges, VOLÁN telep

Bordány, autóbusz-váróterem

Balotaszállás, autóbusz-váróterem

 5032, 5044

Mórahalom, autóbusz-állomás

Kiskunhalas, aut. áll. (ideiglenes)

Forráskút, autóbusz-váróterem

Domaszék, bejárati út

5032

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.huA03215-1  (1/1)
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Zabosfai Játékok Tehetség-kibontakoztató Program
TÁNCOS MOZGÁSFEJLESZTÉS - ÍGY TEDD RÁ!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt, és óvodánk 
által megnyert „A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibon-
takoztató programok támogatása” elnevezésű pályázat kereté-
ben 17 fő tehetségígéretes nagycsoportos gyermek vesz részt 
táncos mozgásfejlesztő foglalkozáson 2021. január 7-től. 

A foglalkozásokon népi mon-
dókákkal, fogócskákkal, népi 
játékokkal, táncos mozgásgya-
korlatokkal, népzenével és rela-
xációs gyakorlatokkal ismer-
kedhetnek meg a gyermekek. Az 
Így tedd rá! program eszközei-
vel (diók, korongok, tulipánok, 
gumiszalagok, keszkenő, zenei 
kiadványok) fejlesztjük a gyer-
mekek táncos mozgáskészsé-
gét, és megalapozzuk a későbbi 
tánctanuláshoz szükséges tech-
nikákat. A mozgás által pedig 
megteremtjük a kreativitás és 
az önkifejezés örömélményét. 

Összesen 30 foglalkozást ter-
veztünk a pályázat keretében, 
ebből 17 foglalkozást sikerült 
eddig megvalósítanunk a kol-

léganőmmel, Dani-Bernátsky 
Kamillával. 

A gyerekeknek vannak már 
kedvenc játékaik, dalaik, mon-
dókáik, szívesen és örömmel 
vesznek részt a délutáni foglal-
kozásokon. A foglalkozásokról 
a szülőket zárt Facebook cso-
porton keresztül tájékoztatjuk, 
illetve fotók és videók segítsé-
gével betekintést nyerhetnek a 
tevékenységekbe. A Zákányszé-
ki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde 
Facebook oldalán is megtekint-
hetőek a pályázati programja-
ink.

• TANÁCSNÉ KISS-PATIK TÜNDE 
óvodapedagógus

PAPÍRGYŰJTÉS
Minden tavasszal rendez papírgyűjtést az iskola Diákönkor-
mányzata. Ebben az évben a tervek szerint erre május 6-án 
kerülne sor. Kérjük, amennyiben van lehetőség, már gondol-
janak erre, gyűjtsék addig is a papírokat! 
A cél kettős: fontos, hogy minél több papírhulladék kerüljön 
újrahasznosításra, emellett a papírért kapott összeg hozzá-
járul programjaink színesítéséhez.
A papírgyűjtésből befolyt pénz egy részét az osztályok kap-
ják, a többit a Diákönkormányzat programjaira, a tanulók 
jutalmazására fordítjuk.
Idén az újságpapírt teljesen külön kell gyűjtenünk, ez ér a 
legtöbbet.
Előre is köszönjük!

Börcsök Dávid (7.o.)

A VÍZ 
Tudod, a víz érték,
Legyen ez a mérték! 
Évmilliók óta 
Életünk rugója.

Ugyanaz a képlet 
Jelenti a létet. 
Őskorban pocsolya,
Most élted itala.

Ez örök körforgás, 
Hát becsüld meg, pajtás!
Nem változik soha 
A vízmolekula.

Kószó Dávid (7.o.)

A VÍZ 
Színe sincs, szaga sincs,
A Földön mégis  

nagy kincs.
Víz nélkül az életed
Nem sokáig élheted.

Az élet egy  
nagy körforgás,

Pazarlásra nincs kifogás.
Állatok és növények
A víztől nőnek, fejlődnek.

Fodor Ákos (7.o.)

A VÍZ 
Csöpög a víz a csapból a fazékba,
Anyukám főz belőle levest marékra.
Rak bele répát, hagymát keveset,
Ezekből párat nem annyira szeretek.

Anyukám főzött még egy adagot négy főre,
Amit nem tudtunk megenni, eltettük hétfőre.
Ha nem lesz elég a leves nekünk,
A csapból hozzá vizet merünk.

VERSEK A VÍZRŐL
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TÉLI TÚRÁK – VISSZATEKINTŐ 
Idén két alkalommal is szerveztünk téli túrát, 
akkora volt az érdeklődés. 
A keddi túrán (február 23-án) főként elsősök 
vettek részt, és néhány másodikos is csat-
lakozott a csapathoz. A kiserdő felé vettük 
utunkat, azon az útvonalon jártunk, amit egy 
évvel ezelőtt zord, téli időben tettünk meg. A 
másodikosok emlékeztek is a tavalyi őzmentő 
kirándulásra. Ez alkalommal nagyon szép ta-
vaszi időnk volt.
A séta során megbeszéltük, mennyire máshoz 
kell alkalmazkodnia az élőlényeknek egy réten 
és egy erdőben.  Beszéltünk arról is, miért köl-
tözik el a tél elől a madarak egy része. Láttunk 
madárfészkeket, növekvő gabonát, virágzó 
veronikát, és azt, hogy még csak ébredezik a 
természet.
Az elsősök ezeket mondták a túra után Zita 
tanító néninek: 
„Nagyon jó volt együtt lenni!”
„Izgalmas volt a lábnyomok megfigyelése.”
„Jó volt a futás!”
„Az iránytű használata nagyon izgalmas!”
Volt, aki a bogár megfigyelését említette, más 
pedig a madarak hangjára emlékezett szívesen.
Ezen a sétán Igazgató néni és Irénke néni is 
velünk tartott. 
A pénteki csapattal (február 26-án) egy 
közeli tanyára kirándultunk, és ezúttal 
másodikosokkal, harmadikosokkal és egy 
negyedikessel indultunk útnak. A gyerekek 
nagyon érdeklődőek voltak, mindent észre-
vettek és okosan megtalálták a válaszokat 
a felmerülő kérdésekre. A túra végén meg-
állapítottuk Éva nénivel, milyen klassz volt 
a csapat. Jó hangulatban tértünk vissza az 
iskolához, és már ekkor a következő túrát 
tervezgettük.

• ÁBRAHÁM ENIKŐ

PÉNZ7 (MÁRCIUS 16-19.)
Iskolánk az idén egy újabb országos kezde-
ményezéshez csatlakozott, a Pénzügyi és 
Vállalkozói Témahéthez. Ennek célja, hogy 
fejlődjön, bővüljön a magyar diákok pénz-
ügyi felkészültsége, tudatossága és vállalko-
zói szemlélete. Az előkészületeket Gabi néni 
koordinálta. Színes és változatos program-
mal készültünk erre az egy hetes projektre, 
sajnos azonban ezek közül nem minden va-
lósulhatott meg. Amelyek megvalósultak, 
azok a digitális térben történtek: az órákon 
beszélgettünk a pénzről, Marianna néni a 
pénz történetét dolgozta fel a felsős gyere-
kekkel, a hatodikosok közül több csapat is 
alakult, hogy részt vegyenek egy online ve-
télkedőn, a PénzOkos Kupán. Éva néni a 4. 
osztályosokkal egy, a PÉNZ7 Csapata által 
szervezett online foglalkozás keretében a 
családi költségvetés titkaiba pillanthatott 
be. A projekt kezdeteként még volt lehető-
ségük, és elkészítették az iskolai faliújságra 
a tudatos vásárlók 12 pontját plakát formá-
jában, amely nagyon fontos feladatunkra, a 
takarékosságra hívja fel a figyelmet. 
Reméljük, jövőre már igazi jelenléttel tu-
dunk részt venni ezen a témahéten! 

VÍZ NAPJA - ONLINE
A Víz Világnapja március 22-e. Célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a tiszta víz fontosságá-
ra és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére. 
A világnapot 1992-ben, a Rio de Janeiróban 
tartott nemzetközi Környezet és Fejlődés Kon-
ferenciát követően kezdeményezte az ENSZ 
közgyűlése.
Nem foglalkozhattunk „élőben” a vízzel, a víz 
napi túra is elmaradt, de valamilyen módon 
mindannyian próbáltuk becsempészni azon a 
napon az órákba: a gyerekek láthattak vízzel 

kapcsolatos kísérle-
teket, végezhettek 
érdekes zöld mate-
kos számításokat, 
í rhatta k verset , 
és megoldhattak 
vízzel kapcsolatos 
online feladatlapot.
A Víz Világnapja és 
a Digitális Témahét 
közös programja-
ként idén rajz - és 
fotópályázatot is 
hirdettünk. A Víz 
Napja idei jelmon-
data: A VÍZ ÉRTÉK! 
BECSÜ LD MEG! 
Ehhez kapcsolódó-
an kellett elkészíte-
ni a pályamunkákat 
március 22-ig. Ezt 
követően az érdek-

lődők az iskola Facebook oldalán tekinthették 
meg a rajzokat és fotókat, valamint szavazhat-
tak a nekik legjobban tetszőkre.
A közönség és a zsűri véleménye alapján a kö-
vetkező eredmény született:
Alsósok:
A szavazatok alapján a legnépszerűbbek:

Fodor Máté Szabolcs, 1.o.
Hegedűs-Bite Jázmin, 2.o.
Makra Dzsenifer, 3.o.
Tandari Jázmin, 4.o.

Különdíjban részesülnek ötletes és kidolgozott 
munkáikért:

Bóka Anna (3.o.), aki halpikkelyekben ábrá-
zolta a víz felhasználását

Agócs Evelin (2.o.) a részletgazdag kidolgo-
zásért

Hemm Kamilla (1.o.) a színpompás fest-
ményért
 
Felsősök:
A szavazatok alapján a legnépszerűbbek:

Kovács-Tanács Lizanna rajza, 8.o.
Ujvari Anna fotója, 8.o.
Padejski Nikolasz fotója, 8.o.
Szalai Fanni rajza, 8.o.

Különdíjban részesülnek ötletes és kidolgozott 
munkáikért:

Csúcs Anikó (8.o.) természetfotóiért
Császár testvérek, Dominik (6.o.) és Patrik 

(7.o.) „csobbanásos” kísérleteikért
Rokolya Ramón (6.o.) ötletes plakátjáért
Tóth Viola (5.o.) rajzáért

Tavaly ilyenkor meglepetten álltunk a helyzet előtt. Nem nagyon hittük, hogy ilyen megtörténhet. Most mindannyian felkészülteb-
bek voltunk, tudtuk, mi vár ránk, ha digitális tanulásra kerül a sor. Az iskola bármelyik pillanatban készen áll a nyitásra: a gondos 
kezeknek köszönhetően tisztán, ápolt és zöldellő udvarral várja a gyerekeket.

A VÍZRŐL ÉS A PÉNZRŐL IS TANULTAK MÁRCIUSBAN AZ ISKOLÁSOK
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A település több pontján külterületi útjavításokat végeztek az elmúlt 
hetekben. Az utak mentén lakó tanya- és földtulajdonosok összefo-
gásával alapos és szakszerű munkavégzés történt. Az önkormányzat 
biztosította a grédert és az üzemanyag jelentős részét, míg a gazdák 
erőgépeikkel vettek részt a munkában. A külterületi útjavítások folya-
matosan zajlanak a településen. Köszönet a precíz munkáért és Dobai 
Zoltánnak a gréder javításáért.

Már másodjára nem lehetett a hívek jelenlétében a húsvéti liturgiákat megtartani. A móra-
halmi Szent László Király Templomban Joó Balázs esperes meghívására Dr. Janes Zoltán, 
Zákányszék plébánosa mutatta be a feltámadási szentmisét. A szertartást a Móra-Net TV 
élőben közvetítette. A felvétel megtekinthető a www.moranettv.hu weboldalon.

Várjuk az édesanyák írásait

ANYÁK NAPJÁRA HANGOLÓDVA  
AZ ÜNNEPELTEKHEZ FORDULUNK 

Május első vasárnapján köszöntjük az 
Édesanyákat, Nagymamákat, Kereszta-
nyákat. Verssel, virággal, dallal, öleléssel, 
személyesen vagy az online tér adta lehe-
tőségek kihasználásával. Ebben az évben 
is elmarad a művelődési házban a községi 
anyák napi ünnepség, de hogy mégse ma-
radjunk „tétlenek”, most az ünnepeltekhez 
fordulunk!

Kérjük az Édesanyákat, Nagymamákat fogalmaz-
zák meg érzéseiket, gondolataikat néhány mondat-
ban az anyasággal kapcsolatban! Küldjék el nekünk 
az írásokat a művelődési ház Facebook oldalára 
vagy dobják be lezárt borítékban a postaládánkba! 
Aki név nélkül szeretné elmondani az érzéseit, az 
írja rá a borítékra, vagy jelezze ezt felénk!

Írásaikat juttassák el nekünk legkésőbb április 28-ig!

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár csapata

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉSEK

Lengyel Polett – 2021. 03. 22.  
Szülők:  

Bulik Barbara és Lengyel Máté

Kása Hunor – 2021. 03. 29. 
Szülők:  

Czékus Csilla és Kása Norbert

Az egyházközség és az iskola fogott össze
FACSEMETÉKKEL GAZDAGODOTT A TELEPÜLÉS

Az idei tesz-vesz tavaszunk rendhagyó volt. Az elmúlt években 
ugyanis többnyire a plébánia udvarát tettük szebbé közösen, 
idén viszont az iskola udvarát zöldítettük. De nemcsak ebben 
volt más az idei év. A járványhelyzet alakulása miatt sajnos sem 
a gyerekek, sem a szülők nem tudtak részt venni a munkában. 
Így csupán négyen voltunk jelen a faültetéseknél: Király Zol-
tán, Dobó József, Ábrahám Enikő és Szabó Norbert.

Összesen 18 facsemetével gazdagodott az iskolaudvar (16 ezüst hárs 
és 2 kocsányos tölgy). Reméljük, hogy pár év múlva a helyi gyerekek 
élvezhetik majd ezen fák hűs árnyékát.

De miért pont fát ültettünk? 
A Szeged-Csanádi Egyházmegye idén ünnepli fennállásának 990. 

évfordulóját.  Illetve idén fogják megrendezni Budapesten a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresz-
szust, melyre Ferenc pápa 
is ellátogat. Ennek a két 
eseménynek szeretne em-
léket állítani Egyházme-
gyénk és összesen 2020 
fát ültettek el a területén. 
Ebbe az eseménybe kap-
csolódtunk be mi, zákány-
székiek is: méghozzá egy 
nagyon szép együttmű-
ködéssel, mely a Zákány-
széki Egyházközség és a 
Zákányszéki Általános Is-
kola között jött létre.

Ezúton is köszönjük 
Mindenkinek a közremű-
ködését és a segítségét!

• SZABÓ NORBERT  
hitoktató

Fotó: Szalainé Tanács Borbála

Fotó: Börcsök Zoltán

ÚTJAVÍTÁS


