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Magyar Kultúra Napja

VERSEK, DALOK A SZÜLŐFÖLDRŐL, ANYANYELVRŐL, 
HAZASZERETETRŐL

Dezső Dóra versmondó és Szűcs 
Miklós népdalénekes „Magyar va-
gyok” című műsora emlékezetes 
marad a zákányszéki közönség 
számára. „A vers a lélek tápláléka” 
– ezen az estén feltöltődtek a rak-
táraink a kunszentmártoni peda-
gógus-házaspárnak köszönhetően.

Az utóbbi évek talán legszebb 
és legmagasabb színvonalú Ma-
gyar Kultúra Napi rendezvényén 
megteltek a széksorok. A közel egy 
órás műsor során a közönség néma 
csendben hallgatta a verseket és 
népdalokat: valódi értékekkel gaz-
dagodtunk mindannyian. Külön 
köszönjük Szűcs Miklósnak a Mo-
noki Lajos tanár úrról való megem-
lékezést, nagy meglepetést okozott 
ezzel a közönségnek. 

A művelődési ház előtérben a 
Zákányszéki Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola kép-
zőművészeti tanszakos növendé-
kek félévi vizsgamunkáiból nyílt 
kiállítás. A gyerekek feladata mese- 

és versillusztráció volt. Az alsósok 
a Kiskakas gyémánt félkrajcárja 
című mesét, a felsősök a felkínált 
három vers közül választhattak, 
melyek a következők voltak: Arany 
János: Rege a Csodaszarvasról, 
Zelk Zoltán: Kis mese a nincs er-
dőről, Nemes Nagy Ágnes: Mi van 
ott a titkos úton? Emellett a Ka-
rácsonyi álom tejkivitelben című 
pályázatra beküldött munkákból 
is láthatnak egy kis ízelítőt. Szép, 
színes és látványos alkotások szü-
lettek, köszönjük a gyerekeknek és 
Véha Tímea tanárnőnek a kiállítás 
létrejöttében való közreműködést. 
Az intézmény nyitva tartási idejé-
ben a kiállítás megtekinthető, vár-
juk szeretettel Önöket!

A műsort a Móra-Net Tv rögzí-
tette, mely visszanézhető a www.
moranettv.hu oldalon, a 2022. feb-
ruár 1-ei archívok között.

• ZOMBORI ISTVÁNNÉ 
intézményvezető

FIATALODIK A KÖZSÉG
Sikerrel vette az akadályokat a 

falu, tavaly két fontos rendezvényt 
is megtartottak, a település fia-
talodik, a gazdálkodók ugyanúgy 
végezték munkájukat, mintha mi 
sem történt volna – foglalta össze 
Zákányszék 2021-es évét Matuszka 
Antal polgármester.

Zákányszéken az élet ment to-
vább 2021-ben is, mert mint Ma-
tuszka Antal, a település polgár-
mestere mondta, otthonról, home 
office-ból nem lehet krumplit vetni 
és répát szedni. 

– Az első meglepetés után, ami 
tavaly a pandémia folytatását je-
lentette – de erről ne is beszéljünk 
–, a település magához tért, majd 
fokozott figyelemmel élte az életét 
2021-ben. Ami ellen nem nagyon 
tudtunk tenni, azzal megtanulunk 
együtt élni, ez történt tulajdonkép-

pen az elmúlt esztendőben – kezdte 
Zákányszék 2021-es évének értéke-
lését Matuszka Antal polgármester, 
akivel abban állapodtunk meg, a ko-
ronavírusról nem beszélünk. 

Nagy volumenű döntéseket nem 
hozott a képviselő-testület 2021-
ben, az elmúlt időszak bent lévő pá-
lyázatait igyekeztek megvalósítani, 
a tartaléklistán lévőket pedig ismét 
előszedték. 

– Több önkormányzati projekt 
és civil kezdeményezés is támoga-
tást nyert, amelyek megvalósítása 
átcsúszik 2022-re. 2021-ben ezek 
előkészítése volt a fontos feladat – 
mondta a polgármester. A közösségi 
eseményekkel, a falu lakóival kap-
csolatban úgy fogalmazott, hogy 
kicsit szétzilálódott a közösség, de 
igyekeznek mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy ne így legyen. 

– Ennek egyik oka, a távolság-
tartás, a másik, hogy a civil szerve-
zetek tagságának átlagéletkora nö-
vekedett, és jó lenne végre valahára 
bevonni a fiatalabb korosztályt is. 
Ez a következő évek feladata, hi-
szen a település lakosságszerkezete 
a csok-nak és egyéb lakásvásárlási, 
lakásfelújítási állami támogatások-
nak köszönhetően átrendeződött. 
A Zákányszékre beköltözők száma 
emelkedett, és ezzel együtt megje-
lentek olyan más jellegű igények, 
amelyekkel a településnek és a 
testületnek foglalkoznia kell. Fia-
talodik Zákányszék, ami örömteli. 
Pályázatot nyújtunk be bölcső-
defejlesztésre, kétcsoportos 
bölcsődét szeretnénk építeni 
2022-ben. 

Megnövekedett az igény ját-
szóterekre, és meg kell mondjam, 

a meglévők elavultak, elhaszná-
lódtak. Ami nagyon fontos, hogy 
gazdaságunkat tekintve zöldségy-
gyümölcs-termesztéssel foglalkozó 
település vagyunk, ami szerencsére 
nem zökkent ki a megszokott kerék-
vágásból, hiszen otthonról, home 
office-ból nem lehet krumplit vet-
ni és répát szedni. A gazdálkodók 
ugyanúgy végezték munkájukat, 
mintha mi sem történt volna. A 
ránk háruló akadályokat a telepü-
lés, amibe beleértek mindenkit, 
sikeresen vette. Sikerült megvalósí-
taniuk két, 2020-ban elmaradt ren-
dezvényünket, a Traktorshow-t és a 
falunapot, amire óriási igény volt – 
fejezte be értékelését a zákányszéki 
polgármester.

FORRÁS:  
Délmagyarország
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület 2021. december 16-án munkaterv szerinti ülést, 2022. február 3-án pedig rendkívüli ülést tartott. A napi-
rendek között szerepelt az önkormányzat költségvetésének módosítása, a Zákányszéki Kis Újság kiadására megbízási szerződés 
elfogadása, az önkormányzati pályázatokkal kapcsolatos döntések meghozatala.

A Képviselő-testület az ön-
kormányzat és szervei 2021. 
évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról, a költségvetési 
gazdálkodás 2021. évi vitelének 
szabályairól szóló rendeletében 
fogadta el a 2021. évi költség-
vetését. Az évközi változások 
átvezetése miatt a rendelet mó-
dosításra került, melyet köve-
tően a 2021. évi költségvetés 
bevételi és kiadási fő összege 
821 690 000 Ft lett.

Jóváhagyásra került a Homok-
háti Kistérség Belső Ellenőrzési 
Társulása által az önkormány-
zatra és intézményeire vonat-
kozó 2022. évi belső ellenőrzé-
si terv.

A Képviselő-testület várható 
üléseinek időpontját és a tervezett 
napirendeket a testület a 2022. 
évi munkatervében határozta 
meg.

Zákányszék Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be 
8 fő foglalkoztatására a 2022. évi 
járási startmunka program 
mezőgazdasági programjára. 
A program keretében megtermelt 
termények elsősorban a helyi in-
tézmények konyhái – Zákányszé-
ki Manó-Kert Óvoda, Homokháti 
Kistérségi Többcélú Társulása és 
Gyermekjóléti Központ - részére 
kerülnek átadásra. Az esetlegesen 
keletkező felesleg szociális céllal 
kerül felhasználásra, a további 
felesleg piacon kerül értékesítésre.

Z á k á ny s z é k K öz s é g Ö n -
kormányzata megbízásából az 
ENV-INFO Kft 2011-ben készí-
tette el a település Local Agen-
da 21 Környezeti Fenntart-
hatósági Programját, ezután 
2017-ben sor került annak első-, 
2019-ben a második felülvizsgá-
latára. 2021-ben szükségessé vált 

a harmadik felülvizsgálat, amely 
az eltelt két év eredményeit, va-
lamint az intézkedések hatásait 
mutatja be.

A jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés érdekében szükséges 
az önkormányzat költségvetési 
szervei által használt ingatlano-
kat részükre vagyonkezelésbe 
adni. Erre vonatkozóan az Ön-
kormányzat vagyonkezelési 
szerződést kötött a Zákány-
széki Polgármesteri Hivatallal, 
a Zákányszéki Művelődési Ház 
és Könyvtárral és a Zákányszéki 
Manó-kert Óvoda és Bölcsődével.

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET  
AZ ALÁBBI PÁLYÁZATOK  

BENYÚJTÁSÁRÓL DÖNTÖTT:

– TOP Plusz 1.2.1-21 kódszá-
mú, „Élhető települések” pályázati 
felhívásra „Zákányszék és Bor-
dány településeket összekötő 
kerékpárút fejlesztése – Zá-
kányszéki szakasz” címmel. A 
beruházás keretében valósulna 
meg Zákányszéket és Bordányt 
összekötő kerékpárút zákányszé-
ki szakasza. A támogatás inten-
zitása a bruttó költség 100%-a. 
A pályázat összköltsége bruttó 
400 000 000 Ft, mely teljes egé-
szében elszámolható. 

– A helyi önkormányzatokért 
felelős miniszter által meghirde-
tett „önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támo-
gatására”, amelyből a Vasút utca 
útfelújítása valósulhat meg. A 
23.529.411,- Ft összegű (85%-os) 
támogatás igénybevételéhez szük-

séges 3 529 412 Ft összegű (15%) 
saját forrást az önkormányzat biz-
tosítja.

– TOP Plusz 3.3.1-21 kódszá-
mú, „Gyermeknevelést támogató 
humán infrastruktúra fejlesztése” 
pályázati felhívásra „Új bölcsőde 
építése Zákányszéken” címmel. 
A beruházás keretében valósulna 
meg egy új kétcsoportos bölcsődei 
épület kialakítása. A támogatás 
intenzitása a bruttó költség 100%-
a. A pályázat összköltsége bruttó 
300 000 000 Ft, mely teljes egé-
szében elszámolható. 

– Magyar Falu Program MFP-
BJA/2022 kódszámú pályázati 
felhívás keretében „Járdafelújí-
tás a Dózsa György utcában” 
címmel, 5 000 000 Ft vissza nem 
térítendő támogatásra. Támogatás 
esetén a Dózsa György utca (102 
hrsz) Petőfi S.-Jókai u. közötti sza-
kasz páros oldalán található járda 
kerül felújításra.

– M a g y a r  Fa lu  P ro g r a m 
MFP-OJKJF/2022 kódszámú pá-
lyázati felhívás keretében „Óvodai 
játszóudvar fejlesztése” címmel, 
6 000 000 Ft vissza nem téríten-
dő támogatásra, amelyből a Zá-
kányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde udvari eszközeinek 
korszerűsítésére kerülne sor. 

A kihirdetett önkormányzati 
rendeletek megtekinthetőek a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb-
láján, valamint az önkormányzat 
honlapján és a nemzeti jogsza-
bálytárban.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

Új helyre költözött a mórahalmi földhivatalÚj helyre költözött a mórahalmi földhivatal
A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal  

Mórahalmi Járási Hivatala értesíti ügyfeleit, hogy  
a földhivatali, a szociális és gyámügyi ügyeiket 2022. január 1-től  

a Mórahalom, Szegedi út 84. szám alatt intézhetik.

A kormányablak szolgáltatásait a Mórahalmi Járásban  
három helyszínen, Üllésen a Dorozsmai út 40. szám alatt,  

valamint Mórahalmon a Millenniumi sétány 17. szám  
és a Szegedi út 84. szám alatt érhetik el.

A mórahalmi Városházán 2022. január 1-től már  
nincs lehetőség járási hivatali ügyeket intézni.  

A Foglalkoztatási Osztály változatlanul  
a Mórahalom, István kir. út 1/A. szám alatt fogadja ügyfeleit.

Zákányszék Község Önkormányzata több éve ingyenes infor-
mációs kiadványt biztosít a település közigazgatási területén élők 
számára Zákányszéki Kis Újság címmel. A kiadvány havi rend-
szerességgel jelenik meg – kivéve januárban, júliusban és augusz-
tusban – a település és a települési intézmények fontosabb informá-
cióival, eseményeivel. A kiadással kapcsolatos feladatokat 2020. óta 
a RENSZ Magyarország Kft. látta el. A Kft.-vel legutóbb megkö-
tött szerződés 2021.12.31-én lejárt, a folytatáshoz azonban a papír 
beszerzéssel kapcsolatos nehézségek és a piaci ár folyamatos válto-
zásai miatt nem tudott hosszabb távra árajánlatot adni. Azóta sike-
rült a Kft.-vel megegyezni és a Képviselő-testület által jóváhagyott 
szerződést kötni. Ettől az évtől kezdve alacsonyabb példányszám-
ban kerül nyomtatásra az újság, mivel a posta a korábbi formában 
a külterületeken nem terjeszti tovább a kiadványt. A külterületen 
élő olvasók ebben az évben a tanyagondnokoknál, illetve a 
Művelődési Házban juthatnak hozzá az újsághoz.

ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÁS  
KÜLTERÜLETEN

Ismeretlen személyek Zákányszék külterületén 
nagy mennyiségű hulladékot pakoltak le  

az út mellé. Az önkormányzat saját költségén 
összeszedte és elszállította a hulladékot.  

Kérjük a lakosságot, ha ilyen jellegű tevékenységet 
látnak, értesítsék az önkormányzatot  

a 62/590-490-es telefonszámon.
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VÁLTOZIK A FORGALMI REND
A Magyar Falu Programból megvalósult útfelújításhoz a forgalomba 

helyezéshez szükséges táblák kihelyezése megtörtént, így megváltoztak 
a forgalmi rend szabályai, kérjük figyeljenek oda! 

Elsőbbségadás kötelező tábla került ki:
– Tavasz utca és Szegfű J. utca kereszteződése
– Tömörkény  utca és Szegfű J. utca kereszteződése
– Temető hátsó bejárata és Szegfű J. utca kereszteződése

Mihálffy Béla, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselőjelöltje januárban el-
látogatott Zákányszékre. Matuszka Antal polgármesterrel áttekintették a 
település helyzetét, és a közeljövő tervezett beruházásait.

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

február 7–február 11. február 14–február 18.

február 21–február 25. február 28.–március 4.

március 7–március 11. március 16–március 18.

március 21–március 25. március 28.–április 1.

április 4–április 8.

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

február 14–február 18. február 7–február 11.

február 28.–március 4. február 21–február 25.

március 16–március 18. március 7–március 11.

március 28.–április 1. március 21–26. (szombat munkanap)

április 4–április 8.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE 2022 TAVASZÁN

Sürgősségi orvosi ügyelet: 
munkanapokon 16 h-tól másnap 8 h-ig, 

valamint szabad-, munkaszüneti-, vasár- és ünnepnapokon  
8 h-tól másnap 8 h-ig „kistérségi központi orvosi ügyelet”  

Mórahalom, Kölcsey u. 2., tel.: 20/256-0391
Tel: 06-62-561-401 (Szeged OMSz)

Dr. Sebestyén Balázs

ÚJRA HÁBORÚS HELYZET LEHET A HATÁRON, 
HA A BALOLDAL NYER A VÁLASZTÁSON

Könnyen megismétlődhet a déli határszakaszon a 2015-ös 
migránsválság, csak éppen súlyosabb következményekkel. A 
papíron a Márki-Zay Péter vezette, de a háttérből Gyurcsány 
Ferenc irányította baloldali ellenzéki összefogás – bármit is 
állítanak – őrizetlenül hagynák a határkerítést, veszélybe so-
dorva ezzel a Mórahalmon és környéken élők mindennapjait, 
megélhetését, sőt akár az életét is. A határ szerb oldalán lévő 
magyar falvak már elnéptelenedtek, a migránsok szinte a föld-
del tették egyenlővé Majdánt és Rábét. 

Nincs olyan nap, hogy a magyar 
határt védő rendőrök, katonák 
és polgárőrök ne állítanának meg 
több száz illegális bevándorlót a 
megyében, többségüket Móraha-
lom térségében. Az, hogy a helyzet 
jelenleg viszonylag még kezelhető, 
csupán a határkerítésnek köszön-
hető. Azonban, ha győz az áprilisi 
választásokon a baloldali koalíció, 
akkor újra elszabadulhat a po-
kol, mint 2015-ben, amikor több 
százezer migráns vágott át Csong-
rád-Csanád megyén, gyakorlatilag 
mindenen keresztül. Bármit is állít 
ugyanis papíron a Márki-Zay Péter 
vezette, de a háttérből Gyurcsány 
Ferenc irányította baloldali ellenzé-
ki összefogás, hatalomra kerülésük 
esetén az egyik első lépésük a határ-
kerítés elbontása lenne, amit saját 
elhatározásukból, és akár brüsszeli 
nyomásra is megtennének.

Az, hogy ez mivel járna, egysze-
rű megérteni. Aki esetleg elfelejtet-
te volna, hogy mi történt 2015-ben, 
annak érdemes kimennie a határ 
szerb oldalán lévő magyar falvak 
egyikébe, és megtapasztalhatja, 
mi lenne a homokháti települések-
kel határkerítés nélkül. Majdán és 
Rábé gyakorlatilag elnéptelene-
dett, az emberek elmenekültek. A 
korábban ezer lelket számláló Maj-
dánba ma alig száz magyar él, ők is 
rettegésben. A száz helyire csaknem 
ezer migráns jut, akik elfoglalták az 
üresen maradt házakat, mindent 
feltüzeltek és tönkretettek, amit 
csak lehetett. Letarolták a vetemé-
nyeket és a falu úgy néz ki, mint 
egy szemétdomb. Emberi ürülék és 
elképesztő mocsok van mindenhol, 
amerre a szem ellát. A gyerekeket 

nem merik kiengedni az utcára, és 
sok család kétségbeesésében már 
arab feliratú papírokon kéri, hogy 
ne foglalják el a migránsok a há-
zaikat. Azonban ez nem érdekli az 
illegális bevándorlókat, akik egész 
nap az utcákon csavarognak és 
csak azt várják, hogy hetente meg-
érkezzen a Soros-pénzeket szállító 
„segélyszervezet”, ami ellátja őket 
készpénzzel, és tanácsokkal, hogy 
mit hazudjanak, ha elkapják őket a 
határ magyar oldalán.

Ahhoz pedig nem férhet kétség, 
ha a baloldal nyeri az április 3-ra 
kitűzött választásokat, erre a sorsa 
jutna Mórahalom, és a térség többi 
települése is. Magyarországot jelen-
leg a határkerítés tudja megvédeni 
attól a pusztítástól, ami a szerb ol-
dalon történik. Csak egy lépés kell, 
és a megyei gazdáknak nem lesz ér-
telme földet művelni, vagy állatokat 
tartani, mert a migránsok gondol-
kodás nélkül tennék tönkre a mun-
kájukat. A földeket – ahogy 2015-
ben is – letarolnák, és nem okozna 
gondot nekik a háziállatok ellopása 
sem. Újra fennállna a veszély, hogy 
terrorista-gyanús emberek és fegy-
veres embercsempészek sétálnának 
a járás településein.

A háborús helyzet kialakulása 
pedig csak egyféleképpen aka-
dályozható meg: ha megmarad a 
határkerítés, ami ellen az Európai 
Unió és a baloldali ellenzék is ész 
nélkül tiltakozik. Ők nem megmen-
teni, hanem kiárusítani akarják az 
országot, annak árán is, hogy kétes 
hátterű illegális migránsok száz-
ezreit engednék be az országba, 
Csongrád-Csanád megyén, így pél-
dául a mórahalmi járáson keresztül.
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KÖSZÖNET A ZÁKÁNYSZÉKI FELAJÁNLÁSOKÉRT!
Intézményvezetőként a Zá-

kányszéki Kis Újságban is sze-
retném tisztelettel és hálás 
szívvel megköszönni Önök-
nek, Támogatóinknak a nagy-
lelkű segítséget az adományo-
zott személyek és családok 
nevében is, amit Zákányszé-
ken karácsonyi adományaik-
kal biztosítottak. 

Több éve segítjük rászoruló 
embertársainkat az összefogás 
erejével. Ezt az erőt pedig az a 
napról napra, emberről ember-
re épülő közösség adja, amely 

együtt sorsfordító csodákra ké-
pes nélkülözők és bajbajutottak 
életében. Hisszük, hogy egy-
ségben sokkal hatékonyabban 
tudunk a Zákányszéki Embe-
rekért tenni, ezért 2021-ben A 
Homokháti Szociális Központ a 
Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtárral és a Védőnői Szol-
gá latta l eg yüttesen hirdette 
meg közös KARÁCSONYI ado-
mányg y űjtését, „Cipősdoboz 
akció” néven.

Évről-évre sikeresebb adomá-
nyozási kezdeményezésünknek 

köszönhetően az idén 45 család 
részesült az adományokból (19 
család gyermek nélküli és 26 
család gyermekes (1 vagy több 
gyermek). A felajánlásra került 
könyvekkel, játékokkal pedig ne-
héz sorsú gyermekeknek sikerült 
emlékezetessé tenni az ünnepe-
ket.

Intézményünk nevében sze-
retnék továbbá köszönetet mon-
dani Zombori Istvánnénak, a 
Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár igazgató asszonyának 
és Munkatársainak, Kaziné Olá-

csi Edit Család- és Gyermekjólé-
ti Szolgálat családsegítőjének, 
Zombori Adrienn és Lékó Regi-
na védőnőknek és a Homokháti 
Szociális Központ Zákányszéki 
Tagintézmény Munkatársainak, 
akik a csomagok gyűjtését koor-
dinálták, összeállították, illetve 
eljuttatták az arra rászorulók 
számára.

• CSÓTINÉ ÖRDÖG EDIT  
intézményvezető

ÖNTÖZŐKÖZÖSSÉGEKET KELL KIALAKÍTANI
Nagy volt az érdeklődés január 26-án, a művelődési házban megtar-

tott előadáson. Balla Iván, a Tisza-Marosszögi Vízgazdálkodási Társulat 
Igazgatója a Homokhátság elsivatagosodásának elkerülése érdekében 
létrehozandó öntözővíz vezetékrendszer kiépítésével kapcsolatban tá-
jékoztatta a gazdákat. Egyre többször hallunk globális vízproblémákról, 
amely most még talán nem, de a közeljövőben a homokháti gazdákat is 
érinteni fogja. Új fogalmakkal kell megismerkednünk, öntözőközössé-
get kell kialakítani. Ennek első lépése volt az előadás, ahol a lehetősé-
gekről, támogatási formákról értesülhettek a jelenlévők. Az előadásról 
készült felvétel megtekinthető a „zakihirek” YouTube csatornán. 

TERMELJEN FŰSZERPAPRIKÁT! 
Tisztelt Gazdálkodó! 

Vasas Róbert és Fia (VASAS PAPRIKA Kft.) a térségben már 
30 éve vásárol fel fűszerpaprikát. Vállalkozásunk jelenleg 
Magyarországon hat megyében van jelen. 2022. február 21-
én megkezdjük az idei évre szóló szerződések kötését. 

Amit ajánlunk: 
– azonnali fizetés vagy azonnali banki átutalás
– garantált felvásárlási ár
– ingyenes tanácsadás
– fémzárolt vetőmagok
– baktérium rezisztens fajták 
– gyors ütemezés a felvásárlásra
– a paprikát nem kell csumázni
– kisebb területre is leszerződünk 
– a felvásárlás végén megvesszük a kormos paprikát is!

Bővebb információ a 0630/262-0979-es vagy  
a 0630/446-8025-ös telefonszámon. 

Tisztelettel: VASAS PAPRIKA Kft. 

Nyitvatartás
 

Hétfő   7-18
Kedd   7-18

Szerda   7-18
Csütörtök   7-18

Péntek   7-19
Szombat   6-19
Vasárnap   7-12

Termelői Piac  Ifjúság u.1.
+3630/996-19-16

Várjuk Kedves Vásárlóinkat a
hét minden napján!

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja

Főszerkesztő: VESZELKA KRISZTINA
Elérhetőség, hirdetésfeladás:  

zakanyszekikisujsag@gmail.com  +36-62/281-219  
Lapzárta: minden hónap 5. napja 

Kiadó: RENSZ Magyarország Kft. 6725 szeged, Teve u. 39. 
Ügyvezető: HODÁSZI ISTVÁN RÓBERT 

Nyomda: RENSZ Magyarország Kft. 
ISSN: 2061-5485
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Tél a tanyán, erdőn, mezőn

MESEHALLGATÁS A KEMENCE MELEGÉNÉL

Túránk első programja a tú-
rabot helyes használatának fele-
levenítése volt. Gyalog mentünk 
a tanyára, megtekintve közben a 
mezők és erdők téli életét, az alvó 
természet szépségeit. Meglestük 
az erdei-mezei állatvilág téli életét, 
ahogyan a mezei állatok bekuckóz-
tak az avar alá és a maguk vájta lyu-
kakba. Láttunk szél által kidöntött 
fákat, amin megfigyeltük a harká-
lyok munkásságát. Meglestük az 
őzeket, miközben azt is megtanul-
tuk, hogy ha csendben megyünk, 
kevésbé riasztjuk el a vadon élő 
állatokat. A lehullott falevelekből 
felismertük azt is, hogy bükkfák 
alatt járunk! Megtanultuk azt is, 

milyen természetes, tájékozódást 
segítő „iránytű” lehet számunkra 
a természet, ha figyeljük  mohák 
növekedését.

A tanyára érve meleg kemence 
és kenyérlángos várt minket gala-
gonyateával, galagonya lekvárral. 
Aki nem szeretett volna lekvárt 
enni, ehetett tejfölös kenyérlán-
gost is. A galagonya termését a leg-
utóbbi tanya-ovi programunkon fi-
gyeltük és kóstoltuk meg közösen, 
ezen a napon pedig megismerked-
hettünk többrétű gyógyító felhasz-
nálásával is. Jót hancúroztunk 
a dunyha tetején, majd Juli néni 
elmesélte a Holle anyó című mesét.

Nagyon elfáradtunk a hosszú 

túra alatt, de nagyon sok élményt 
gyűjtöttünk és nagyon sokrétűen 
fejlődött a csoport személyisége, 
pozitívan.

Fejlődött állóképességük, prob-
lémamegoldó gondolkodásuk, 
szándékos és spontán figyelmük 
– emlékezetük, toleranciájuk, a 
természetiránti pozitív kötődésük, 
szókincsük, ismeretanyaguk, vala-
mint a természetben élő növények 
és állatok életének megismerésével 
a természetvédelem iránti igényük. 
Ezek a túrák a személyiség sokrétű 
fejlesztése és gazdagítása mellett 
olyan pozitív élményt jelentenek, 
melyek erkölcsi fejlesztése erősen 
hat a gyermeki személyiségre. Ezek 
az ismeretek és érzelmi kötődések 
alapozzák meg a későbbi felnőtt-
korban a természettel együtt élni 
tudó embert. A természetben járó 
gyermek megtanulja érteni, tisztel-
ni, gyarapítani és óvni a természet 
kincseit és szépségeit, gondoskodó 
természetkedvelő felnőtté válik.

Ez a program olyan erkölcsi és 
érzelmi élményt nyújtott a cso-
portnak, mely által sokrétűen fej-
lődött egész személyisége, játszva 
és szabadlevegőn, a természetben 
kirándulva.

A kemence melege és a ta-
nya természetes szépsége segít a 
hagyományőrzés és -átörökítés 
megvalósításában, ismeretek bő-
vítésében, erkölcsi kötődések ki-
alakításában, megerősítésében.

Másnap a megélt élmények 
elmélyítése, ismeretek emléke-
zetbe vésésének segítése képpen 
felidéztük az előzőnap látottakat. 
Hoztunk a túránkról egy pici mo-
hát megfigyelésre az óvodába, de 
Juli néni meglepett minket azzal, 
hogy egy nagyobb csomó mohát 
hozott be a nagycsoportba. Igazi 
„kistudósok- kutatók” szerepében 
megfigyelhettük a növény alko-
tórészeit, sőt egy légytetem test-
részeit is szemügyre vehettünk 
a mikroszkóp nagyítása alatt. 
Érdekes vizuális élményt adott a 
gyerekeknek meglátni mennyire 
másképp látjuk a mikroszkóp ál-
tal felnagyított képet, mint amit a 
szemünk képes láttatni, érzékelni. 
Volt, aki többször is sorba állt a 
páratlan látványért. Akinek a fan-
táziáját elragadták a látottak, le is 
rajzolta élményeit.

• FARKAS-SZABÓ TERÉZIA 
óvodapedagógus

E L K Ö L T Ö Z T Ü N K !
A GENERALI BIZTOSÍTÓ IRODÁJA 2021.12.01-TŐL ÚJ HELYEN, 

A SZEGEDI ÚT 15. SZÁM ALATT VÁRJA TOVÁBBRA IS  
SZERETETTEL MEGLÉVŐ ÉS ÚJ ÜGYFELEIT! 

HITELEK ÜGYINTÉZÉSE!
TELJESKÖRŰ PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS ÉS  

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE ÜGYINTÉZÉSE, LAKOSSÁGI  
ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEKNEK EGYARÁNT  

AZ ALÁBBI NYITVATARTÁS SZERINT: 
Hétfő: 12–17, Kedd: 9–14, Szerda: 12–17,  

Csütörtök 9–14, Péntek: Zárva

Időpontegyeztetéssel nyitvatartási időn kívül is sok szeretettel  
várunk minden kedves meglévő és új ügyfelünket!

LAKÁSBIZTOSÍTÁSI  AKCIÓ  
1-2-3 HAVI DÍJKEDVEZMÉNNYEL! 

CSÁSZÁRNÉ, MARIKA SZÖGINÉ, MARIKA PAPDINÉ, ERIKA
Tel.: 30/427 0584 Tel.: 30/621 6852 Tel.: 30/845 2219
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LEZÁRULT AZ ELSŐ FÉLÉV AZ ISKOLÁBAN
Az I. félév lezárult, és ha voltak is kisebb megszakítások, a tanulás legnagyobb része szerencsére az iskolában zajlott. Minden diák 
megkapta a bizonyítványát és belátása szerint fogott hozzá a második félévi munkához. Még most is szokatlan, hogy egy lapon 
szerepel az értékelés, és nem könyvecskében. 
A nyolcadikosok megírták a központi felvételit, megtudták az elért pontokat és hamarosan jelentkeznek a középiskolákba. A fel-
vételről április végégig értesülnek majd. Többségüknek már csak az iskolai tanulásra és az év végi vizsgákra kell koncentrálniuk, 
vannak azonban néhányan, akikre a szóbeli felvételiken további megmérettetések várnak.
Alig kezdődött el az új év, máris számos programon vagyunk túl : megemlékeztünk a Magyar Kultúra Napjáról egy rádiós műsor 
és közös Himnusz-mondás keretében, színházba készültünk, moziban voltunk, két osztály síelni tanult, a művelődési házban 
kiállításra került sok diákunk alkotása. A művészeti vizsgák idén is szűk körben zajlottak, de bízunk abban, hogy év végére már a 
nagyközönség előtt is megmutathatják tudásukat a gyerekek.

SÍELNI VOLTUNK!

2022. január 25-én az 5. osz-
tály tanulói a „Hejhó, síelni jó!” 
program keretében ingyenes 
síoktatáson vettek részt a Yetisí 
síiskolában, Szegeden.

Két nagyon kedves oktató fo-
gadott bennünket, és már adták 
is az előre elkészített felszerelést. 
Kis segítséggel mindenkinek síléc 
került a lábára, aztán már kez-
dődhetett is a tanulás. Először 
csak lépkedtek a gyerekek a lécek-
kel, később egy kisebb dombról 
csúsztak, és kis játékot vettek fel 
csúszás közben. A szünetben a tí-
zórai mellé finom gyümölcsteát is 
kaptak tanulóink. 

A program végén már a pálya 
felétől ügyesen le tudtak csúszni, 
ami igen nagy eredmény egy napi 
síoktatás után. Köszönjük a lehe-
tőséget, hogy tanulóink kipróbál-
hatták ezt a számukra új sportot 
is.

• VEZSENYINÉ CSABA GABRIELLA 
osztályfőnök

Hej-hó, síelni jó!  És valóban 
jó! Erről győződtek meg iskolánk 

2. osztályos tanulói február 4-én. 
A programban résztvevő tanulók 
megismerkedtek a síelés alapjai-
val. Óriási élmény volt számukra. 
Tapasztalt síoktatók, biztonságos 
pálya, forró tea, finom fánk, jó-
kedv, kacagás és vidámság töltötte 
ki a péntek délelőttöt. Emlékeze-
tes marad számunkra ez a kirán-
dulás! Köszönjük a Szülők közre-
működését és önzetlen segítségét!

• CSIZMADIA-KOVÁCS ZITA 
tanító néni

A „Hejhó, síelni jó! Nyílt Sí 
Tanpályák Program” célja az, 
hogy legalább 10.000 olyan gyer-
mek (1. osztályostól 5. osztályo-
sig) próbálhassa ki ingyenesen a 
síelést, akinek eddig még nem volt 
személyes élménye a sportággal. A 
programban országosan 21 olyan 
sí tanpálya vesz részt, ahol a pálya 
borításának köszönhetően már 
akkor is lehet síelni, ha még nem 
esett hó. A sportfelszerelést és az 
oktatókat a tanpálya biztosítja. 
Program az Aktív Magyarország 
támogatásával valósul meg a 
2021. december 1-től 2022. április 
30-ig tartó időszakban.

CITERABEMUTATÓ

Az idei tanévben 12 tanulóval 
indult el a citeraoktatás szakkör 
formájában. Minden évben ké-
szülünk arra, hogy félévkor és 
év végén megmutathassák ma-
gukat egymásnak és az iskola 
érdeklődő tagjainak. Idén sem 
történt ez másképp. Január 27-

én, izgatottságukkal küzdve 
mutatták be a tanult dalokat. 
Ügyesen veszik az akadályokat, 
nem is sejtik, mennyi mindent 
tudnak már! Reméljük, hama-
rosan nagyobb közönség előtt is 
zenélhetünk!

• HORVÁTH HAJNALKA 
szakkörvezető
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A Csongrád-Csanád megyei identitás erősítése elnevezésű programsorozat keretében figyelemfelkeltő táblák kerültek Zákányszékre. A megyei közgyűléstől 
kapott táblák a József Attila utcában hívják fel a figyelmet az iskola és a játszótér környékén közlekedő gyerekekre. Vigyázzunk egymásra!

A DIÁKÖNKORMÁNYZAT 
HÍREI

Hagyomány iskolánkban, hogy 
félévkor és év végén a diákönkor-
mányzat megjutalmazza azokat a 
tanulókat, akik a legtöbbet teszik 
az iskoláért, az osztályukért, egy-
másért. Fontosnak tartjuk, hogy a 
gyerekek érezzék, hogy itt az isko-
lában értékeljük, megbecsüljük a 
közösségért végzett munkát. 

A diáktanács döntése alapján 
az idén is Árkád utalvány lett az 
ajándék. Az osztályok döntötték 
el osztályfőnökük segítségével, 
hogy ki az, aki érdemes erre a ju-
talomra.
A jutalmazott tanulók: 
1. osztály:  

Dobó Liliána, Fődi Dorka, 
Huszta Kitti Virág

2. osztály:  
Hemm Kamilla, Kispál Kolos

3. osztály:  
Masír Enikő, Simon Csenge 
Barbara, Papp Anna

4. osztály:  
Császár Ádám, Kispál Kamilla

5. osztály:  
Fodor Olivér, Szabó Emma

6. osztály:  
Szögi Dóra, Császár Patrik

7. osztály:  
Bóka Luca, Czimber Levente

8. osztály:  
Kószó Dávid, Császár Patrik

Gratulálunk Nekik!

• VEZSENYINÉ CSABA GABRIELLA 
DÖK segítő pedagógus

FONTOS IDŐPONTOK:

febr. 18.:  
A felvételi lapok postára adási 
határideje

febr. 24.:  
Farsang-nap az iskolában

márc. 7.: 
Egyházi tájékoztató nap

márc. 7-11.: 
PÉNZ 7

márc. 10.: 
Gergely-járás  
(a járványügyi szabályok 
függvényében)

márc. 11.: 
Iskolai megemlékezés az 
1848-49-es forradalom és 
szabadságharc eseményeiről, 
(Ábrahám Enikő, 6.o.)

márc. 14.:Pihenőnap  
(nem kell jönni iskolába)

márc. 15.: 
Nemzeti ünnep, tanítás nél-
küli munkanap 
A művészeti iskola téríté-
si- és tandíjának befizetési 
határideje

márc. 22.: 
Víz napi túra

márc. 26.: 
Áthelyezett munkanap, taní-
tás nélküli munkanap

ápr. 12-13.: 
Tanítás nélküli munkanap

ápr. 14-19.: 
Tavaszi szünet

ápr. 21-22.: 
A leendő 1. osztályosok be-
iratkozása 

Összeállította: 
• ÁBRAHÁM ENIKŐ

Kovászos farsangi fánk, tejes pacal leves,  
kenyérsütés

FŐZŐKLUB A MŰVELŐDÉSI 
HÁZBAN

A Zákányszéki Művelődési 
Házban működő Főzőklubban a 
hagyományőrző ízek mellett az 
egészséges életmódra is nagy 
hangsúlyt fektetnek. Az utóbbi 
időben sokat ismerkedtünk a 
kovásszal, legutóbb pedig egy 
régi lakodalmi étel, a tejes pacal 
leves elkészítését tanulhattuk 
meg vagy idézhettük fel.

2022. február 16-án a Mó-

ra-Net Tv főzőműsora mutatko-
zik be, ahol helyi alapanyagok 
fe l h a szná l á sáva l  készü l nek 
egészséges és egyszerű fogások. 
2022. március 11-én glutén-
mentes ételekkel ismerkedhe-
tünk meg Pappné Péter Etelka 
segítségével. 

Szeretettel várjuk az érdek-
lődőket a Főzőklub programja-
ira! 
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CSALÁDI  
ESEMÉNYEK

SZÜLETÉSEK

Márton Szofi Panka 
2021.09.15. 

Kapás Vivien és Márton István 
gyermeke

Isztuika Dávid 
2021.09.25. 

Isztuika Rezeda és Gerebenes András 
gyermeke

Négyökrű Lilla 
2021.09.30. 

Hemm Anita és Négyökrű Norbert 
gyermeke

Sárkány Botond 
2021.09.30. 

Bata Noémi és Sárkány Mátyás 
gyermeke

Nyári István Vencel   
2022.01.04. 

Nyári István és Kispál Edina  
gyermeke 

Kónya Kinga 
2022.01.06. 

Szűcs Nikoletta és Kónya Róbert 
gyermeke

Berta Gréta 
2022.01.08. 

Rácz Alexandra és Berta Balázs 
gyermeke.

KEDVES ZÁKÁNYSZÉKI LAKOSOK! 
A házszentelések végeztével 

szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, akiknél házszen-
telést végezhettem. Köszönöm, 
hogy az emberi jóság megannyi 
megnyilvánulásával megaján-
dékoztak. Köszönöm a sofőrök, 

tanyakerületek és utcák felelősei-
nek segítségét, a finom ebédeket, a 
kapott jó szót. Azért is hálát adok, 
hogy az egyházközségi hozzájáru-
lás befizetésével és a felújításokra 
szánt adományaikkal segítették 
célkitűzéseink megvalósulását és 

egyházközségünk működését.
Isten áldását kívánom tele-

pülésünk valamennyi lakójának 
életére!

Szeretettel: 
• ZOLTÁN ATYA

Fotó: Börcsök Zoltán


