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KERÉKPÁRÚT ÉPÜLHET ZÁKÁNYSZÉK ÉS BORDÁNY KÖZÖTT
Zákányszék Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be „Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között – Zákányszéki 
szakasz” címmel. A projekt célja és egyben tartalma egy Zákányszéket Bordánnyal összekötő kerékpárút építése. A mintegy 6,3 
km hosszú kerékpárút az 5432. jelű összekötő út mentén kapcsolná össze a településeket.

Ebből a támogatási kérelem ke-
retében a tervezett szakasz a tele-
pülés központjától Zákányszék és 
Bordány településhatáráig tartó, 
mintegy 3,5 km-es szakasz.

A tervezett kerékpárút csatla-

kozik a már elkészült, Zákányszé-
ket és Mórahalmot összekötő ke-
rékpárúthoz, ezzel bekapcsolva a 
települést a Mórahalom környéki 
hálózatba. A fejlesztés egyik szük-
ségszerűségét az indokolja, hogy 

egyre növekszik a gépjárműfor-
galom az adott településeken és a 
települések között, ezért a kerék-
pározók biztonságának növelése 
érdekében szükség van a kül- és 
belterületi kerékpárút hálózat fo-

lyamatos bővítésére.
A tervezett fejlesztés keretein 

belül kialakítanak a település köz-
pontjában egy gyalogátkelőhelyet 
is.

Településünkön 2016. március 15-e óta a Kegyeleti Parkban felállított harangláb méltó helyszíne az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtti 
tiszteletadásra. Ebben az évben a Manócska csoportos óvodások és az általános iskola 6. osztályosai adtak ünnepi műsort. Az önkormányzat nevében Matuszka 
Antal polgármester és Gárgyán István jegyző koszorúzással emlékeztek az elhunyt hősökre.

NEMZETI ÜNNEP A HARANG LÁBÁNÁL
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2022. február 15-én munkaterv szerinti rendes ülést tartott. Többek között elfogadásra került az önkormány-
zat 2022. évi költségvetése, megválasztásra kerültek a szavazatszámláló bizottságok tagjai, valamint a Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatos döntéseket hozott a testület.

A Képviselő-testület az önkor-
mányzat és szervei 2022. évi költ-
ségvetéséről és annak végrehajtá-
sáról, a költségvetési gazdálkodás 
2022. évi vitelének szabályairól 
szóló 1/2022.(II.18.) önkormány-
zati rendeletében elfogadta az 
önkormányzat 2022. évi költ-
ségvetését. 

A terjedelmes anyagból eb-
ben a tájékoztatóban csak rö-
v id összefogla lót lehetséges 
közzétenni. A költségvetésben 
összesen 802 756 992 Ft be-
vételi előirányzat, illetve ösz-
szesen 802 756 992 Ft kiadási 
előirányzat szerepel. Az önkor-
mányzati feladatellátásban a tava-
lyi évhez képest változás nem tör-
tént. Az önkormányzat továbbra 
is fenntartja és működteti az aláb-
bi költségvetési szerveit, melyek 
biztosítják a kötelező feladatok 
ellátását a településen:

1.) Önkormányzat (általános te-
lepülésüzemeltetési felada-
tok, közfoglalkoztatás)

2.) Polgármesteri Hivatal (állam-
igazgatási feladatok)

3.) Művelődési Ház és Könyvtár 
(közművelődés, könyvtár, te-
leház)

4.) Manó-kert Óvoda és Bölcső-
de (óvodai-, bölcsődei neve-
lés, gyermekétkeztetés)

Az önkormányzat számára 
szintén kötelező szociális intéz-
ményi feladatellátás a Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulásán ke-
resztül történik, amely helyileg a 
Homokháti Szociális Központ Zá-
kányszéki Tagintézményének mű-
ködtetését jelenti. Erre a feladatra 
nem biztosít az állam elegendő 
fedezetet, ezért az önkormányzat 
31.943.983 Ft támogatást nyújt 
a Társulásnak. A központi orvosi 
ügyeleti feladatokat szintén a Tár-
suláson keresztül látja el az Ön-
kormányzat, amelynek működte-
téséhez szintén nem elegendőek 
a központi források, ehhez még 
4.738.896 Ft-tal kell hozzájárulni.

Elfogadásra ker ü lt a Zá-
kányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár 2022. évi közműve-
lődési munkaterve, valamint 
a Zákányszéki Sportcsarnok 
2022. évi munkaterve.

A Képviselő-testület jóvá-
hagyta a Zákányszéki Telepü-
lési Értéktár Bizottság 2021. 
évi munkájáról szóló beszámolót. 
A Zákányszéken fellelhető tele-
pülési értékek leírása és fotója 
a www.zakimuvhaz.hu, illetve a  
https://www.facebook.com/zakany-
szekiertektar oldalon megtalálható. 
2021. évben nem érkezett ajánlás 
a lakosság részéről települési ér-

téktárba történő felvételre, az ér-
téktár bizottság továbbra is várja 
a lakosság részéről az ajánlásokat. 

Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde működésé-
vel kapcsolatosan több döntés 
született:

2022/2023 nevelési évre vo-
natkozó óvodai, bölcsődei beirat-
kozás 2022. április 25-26. napo-
kon 8 - 16 óra között lesz. 

Az Intézmény (Bölcsőde, Óvo-
da, Konyha) - a 2022. augusztus 1. 
– 2022. augusztus 19-ig tartó nyá-
ri takarítási időszak kivételével - a 
nyári időszakban folyamatosan 
nyitva tart. A téli zárva tartás 
2022. december 27-30. között 
lesz.

A Képviselő-testület jóváhagy-
ta a Homokháti Kistérség Belső 
Ellenőrzési Társulása társulá-
si megállapodásának módo-
sítását, valamint a Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulása 
társulási megállapodásának, 
illetve a Szervezeti és Működé-
si Szabályzatának módosítását. 
A módosításokra a tagtelepülések 
lakosságának létszámváltozása, 
illetve a jogszabályokhoz történő 
aktualizálás miatt került sor.

A Köztársasági Elnök 2022. 
április 3. napjára tűzte ki az or-
szággyűlési képviselők vá-

lasztását, illetve az országos 
népszavazást . A vá lasztási 
eljárásról szóló törvény alapján 
választási bizottság választott és 
megbízott tagokból áll. A helyi 
választási iroda vezetőjének egyik 
feladata, hogy indítványt tegyen 
a szavazatszámláló bizottság 
választott tagjaira, melyet a 
Képviselő-testület választ meg. 
A szavazatszámláló bizottságok 
választott tagjainak megbízatása 
a következő általános választásra 
megválasztott szavazatszámláló 
bizottsági tagok megválasztásáig 
tart. 

Választott tagok: Bóka Péter, 
Császár Attila, Dudásné Rokolya 
Hajnalka, Fodor Lajos, Kasper 
Máté, Katona Kálmán Zoltán, Ör-
dögh Dániel Dezső, Papp László 
(Tanya 647.), Peták Kálmán Zol-
tán, Pintér-Tanács Adrienn, Szűcs 
Sándor, Tanács Gábor (Hársfa u.). 

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

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS  
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2022-BEN

A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők választását, illetve az országos népszavazást 2022. április 3-ra tűzte ki.

A választási értesítők 2022. 
február 11-ig postai úton köz-
pontilag kerültek kézbesítésre 
a választójogosultak számára. 
A helyi választási iroda értesítő 
átadásával vagy megküldésével 
tájékoztatja a szavazóköri név-
jegyzékbe történt felvételéről azt 
a választópolgárt, aki 2022. janu-
ár 26-át követően kerül a település 
szavazóköri névjegyzékébe.

Az a választópolgár, aki a sza-
vazóköri névjegyzékben szerepel, 
de nem tud elmenni a szavazóhe-
lyiségbe, hogy ott adja le a szava-
zatát, mozgóurnát kérhet. A 
mozgóurna igénylésének okát a 

törvény korlátozza: csak az a vá-
lasztópolgár kérhet mozgóurát, 
aki azért nem tud elmenni a sza-
vazóhelyiségbe, mert egészségi 
állapota vagy fogyatékossága, 
illetve fogva tartása miatt gá-
tolt a mozgásában. Egyéb indokok 
(például munkavégzési kötelezett-
ség teljesítése) alapján nincs lehe-
tőség mozgóurna igénylésére.

A 2022. április 3. napjára kitű-
zött országgyűlési képviselő-vá-
lasztás és országos népszavazási 
eljárások határidőinek és határ-
napjainak megállapításáról szóló 
1/2022. (I. 11.) IM rendelet 14.§-a 
alapján a választópolgár moz-

góurna iránti kérelmének
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus 

azonosítás nélkül elektro-
nikus úton legkésőbb 2022. 
március 30-án 16.00 óráig,

ab) személyesen vagy elektroni-
kus azonosítással elektroni-
kus úton 2022. április 1-jén 
16.00 óráig,

ac) 2022. április 1-jén 16.00 órát 
követően elektronikus azo-
nosítással elektronikus úton 
2022. április 3-án 12.00 óráig,

b) az illetékes szavazatszám-
láló bizottsághoz meghatalma-
zott útján vagy meghatalmazás-

sal nem rendelkező személy általi 
kézbesítésével legkésőbb 2022. 
április 3-án 12.00 óráig kell 
megérkeznie.

A szavazás napján 2022. április 
3-án (vasárnap) mozgóurnát attól 
a Szavazatszámláló Bizottságtól 
igényelhet, ahol a névjegyzékben 
szerepel. Fontos, hogy aki moz-
góurnát kért, a szavazókörben 
„hagyományos módon” nem sza-
vazhat, kizárólag mozgóurnával!

Átjelentkezéssel az a vá-
lasztópolgár szavazhat, aki a 
szavazás napján Magyarország 
területén, de a magyarországi 
lakcíme szerinti szavazókörtől 

2. oldal 2022. március
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eltérő helyen tartózkodik. Tipi-
kus esetben ez azt jelenti, hogy 
egy másik településen tartózko-
dó választópolgárnak nem kell 
hazautaznia a választójoga gya-
korlásának érdekében. Emellett 
annak lehetőségét is biztosítja 
az átjelentkezés, hogy egy moz-
gásában gátolt választópolgár 
akkor is szavazhasson, ha nem 
otthon, hanem például kórház-
ban, börtönben tartózkodik, 
amely akár ugyanazon telepü-
lésen, de a lakcímétől eltérő 
szavazókör területén fekszik. 
Átjelentkezéssel a választópol-
gár a lakcíme szerinti országy-
gyűlési egyéni választókerület 
szavazólapján szavazhat. 

Zákányszéken 2 szavazókör-
ben lehet szavazni: 
1. számú szavazókör a Művelődé-

si Ház (Dózsa György u. 45.), 
2. számú szavazókör az Sport-

csarnok (József Attila u. 36.). 

A szavazókörök 2022. április 
3-án reggel 6 órától este 19 
óráig lesznek nyitva. A választá-
si értesítőn feltüntetésre került 
a szavazókör száma és címe, ahol 
szavazatát leadhatja.

Az értesítő bemutatása nem 
feltétele a szavazásnak, de meg-
könnyíti a választási bizottság 
munkáját. Kérünk mindenkit, 
hogy személyazonosságának 
igazolására vigye magával 
m lakcímigazolványát és sze-

mélyazonosító igazolvá-
nyát, vagy útlevelét, vagy 
vezetői engedélyét, vagy

m a lakcímet vagy személyi 
azonosítót tartalmazó 
személyazonosító igazol-
ványát.

Érvényes okmányok bemu-
tatása nélkül a választójog 
gyakorlására nincs lehetőség! 
A veszélyhelyzet idején lejárt 
okmányokat azonban érvé-

nyesnek kell tekinteni!
Az szavazás napján hatályos 

vírusvédelmi intézkedések be-
tartása mindenki számára köte-
lező.

Az országgyűlési képviselők 
választásán a választópolgárok 
egyfelől szavazhatnak arra, hogy 
a saját egyéni választókerületük-
ben kit szeretnének képviselőnek 
(106 országgyűlési mandátum), 
másfelől az országos pártlisták 
valamelyikére szavazhatnak (93 
országgyűlési mandátum). 

Országos népszavazás a kö-
vetkező kérdésekben lesz:

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek köznevelési intéz-
ményben a szülő hozzájárulása nél-
kül szexuális irányultságokat bemu-
tató foglalkozást tartsanak?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekek számára nemi átalakító 
kezeléseket népszerűsítsenek?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 

gyermekeknek fejlődésüket befo-
lyásoló szexuális médiatartalmakat 
korlátozás nélkül mutassanak be?”

„Támogatja-e Ön, hogy kiskorú 
gyermekeknek a nem megváltozta-
tását bemutató médiatartalmakat 
jelenítsenek meg?”

A választással kapcsolatos 
további kérdéseire a Nemzeti Vá-
lasztási Iroda honlapján a https://
vtr.valasztas.hu/ oldalon találhat 
választ, ezenkívül a polgármesteri 
hivatalban működő választási iro-
dától személyesen vagy a 62/590-
490-es telefonszámon kérhet 
részletes tájékoztatást. 

A Zákányszéki Helyi Válasz-
tási Iroda elérhetősége:
Címe: 6787 Zákányszék,  

Lengyel tér 7.
Tel.: 62-590-490
e-mail: jegyzo@zakanyszek.hu

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
Helyi Választási Iroda vezető

PAPP ISTVÁN SZILVESZTER (1958-2022.)
Papp István Szilveszter („Szó-

dás Papp Pista”)1958. október 
2-án született Mórahalmon, me-
zőgazdasággal foglalkozó szülők 
gyermekeként. Általános iskolai 
tanulmányait Zákányszéken vé-
gezte, majd a Szegedi 600-as szá-
mú Szakmunkásképző Intézetben 
szerzett szakmunkás bizonyít-
ványt 1976-ban. Ezt követően a 
szegedi Déri Miksa Szakközépis-
kolában érettségizett 1979-ben, 
és itt szerzett gépésztechnikusi 
végzettséget 1981-ben.

1979-1989-ig a 600-as számú 
Szakmunkásképző Intézetben ok-
tatóként dolgozott, folyamatosan 
képezte magát, mestervizsgát tett 
és műszaki szakoktató képesítést 
szerzett.

Közben házasságot kötött 

Tanács Etelkával 1980-ban. Két 
gyermekük született, Endre 1986-
ban, Eszter 1989-ben. A biztos 
családi háttérnek és szorgalmuk-
nak köszönhetően mindkét gyer-
mek diplomát szerzett, családot 
alapított.

1986-ban családi vállalkozás-
ként létrehozták a „Papp Szikvíz” 
magánvállalkozást, melyet átala-
kított formában, de a mai napig 
működtetnek. A rendszerváltást 
követően egyéni vállalkozóként 
gépgyártással és javítással is 
foglakozott, fő profil a szódagép 
gyártás volt. Szódakészítő gépei 
Floridától Zürichig, Ukrajnától 
Délvidékig megtalálhatóak. Aktív 
közéleti tevékenység is jellemezte, 
hiszen eleinte tagja, majd vezetője 
lett a Zákányszéki Tűzoltó Egye-

sületnek. 1998-tól két cikluson 
keresztül önkormányzati képvise-
lő, a pénzügyi bizottság elnöke. A 
szennyvízberuházás indításától, 
2003-tól befejezéséig elnöke a Zá-
kányszék Csatornamű Beruházó 
Víziközmű Társulatnak, elősegít-
ve a település egyik legnagyobb és 
legbonyolultabb beruházásának 
megvalósítását. A Képviselő-tes-
tület 2020-ban „Zákányszék Köz-
ség Díszpolgára” cím adományo-
zásával ismerte el munkásságát, 
közéleti tevékenységét. 

A sokak által ismert és tisztelt 
családapa, férj és nagyapa aktív 
életét törte ketté a halálos kór, 
melynek nehézségeit és fájdalma-
it méltósággal viselte. Utolsó óráit 
családja körében töltötte.

Zákányszék Község Önkor-

mányzata Papp István Szilvesz-
tert saját halottjának tekinti.

• MATUSZKA ANTAL 
polgármester

ADÓJA 1%-ÁT AZ ALÁBBI ZÁKÁNYSZÉKI  
EGYESÜLETEKNEK TUDJA FELAJÁNLANI:

18455962-1-06 ZÁKÁNYSZÉKI POLGÁRŐR EGYESÜLET

18479311-1-06 ZÁKÁNYSZÉKI OTTHONOKÉRT  
EGYESÜLET

16686322-1-06 ZÁKÁNYSZÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ  
ÉS KÖNYVTÁR

19983910-1-06 ZÁKÁNYSZÉKI KÖZSÉGI SPORTKÖR

19064824-1-06 VETERANS’ SHOOTING CLUB

18455436-1-06 ALAPÍTVÁNY A ZÁKÁNYSZÉKI  
ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKJAIÉRT

Termelői Piac
Ifjúság u. 1.

+36 30 996 1916

Italdiszkont
Zákányszék

 Széles italválaszték
Kedvező árak

Minden nap nyitva

Rendezvényekre előzetes
rendelésleadást követően 

helyben kiszállítás és további
kedvezmények várnak!!!

3. oldal2022. március
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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 7–március 11. március 16–március 18.

március 21–március 25. március 28.–április 1.
április 4–április 8. április 11–április 14.
május 2–május 6. április 25–április 29.

május 16–május 20. május 9–május 13.
május 30.–június 3. május 23–május 27.

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 16–március 18. március 7–március 11.

március 28.–április 1. március 21–26. (szombat munkanap)
április 11–április 13. április 4–április 8.
április 25–április 29. április 19–22. (helyettesít is)
május 9–május 13. május 2–május 6.

május 23–május 27. május 16–május 20.
május 30.–június 3.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE 2022 TAVASZÁN

dr. Mester Lajos szabadságon van 2022. április 14-én
dr. Sebestyén Balázs szabadságon van: 2022. április 19-22-ig. 

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény  

álláslehetőséget hirdet
TANYAGONDNOK
munkakörbe munkatársat keres

Zákányszék Község közigazgatási területére
Főbb feladatok: 

• Az étkeztetésben, házi segítségnyújtásban való közreműködés. 
• Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így a háziorvo-

si rendelésre szállítás, az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, a 
gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás 
biztosítása; 

• Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása 
• Egyéb szállítási szolgáltatások: tüzelőszállítás, gázpalack csere, postai 

küldemények feladása. 
Az álláshoz tartozó elvárások: 

• Középfokú végzettség 
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) 
• B kategóriás jogosítvány 
• Tanyagondnoki képzés vállalása, cselekvő képesség, magyar állampol-

gárság, büntetlen előélet 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

• Középiskola/gimnázium
• Jó helyismeret, empátia, rugalmasság 

Közalkalmazotti jogviszony időtartalma: 
határozatlan közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő munkanapo-
kon (heti 40 óra)

A munkakör betölthetőségének kezdő időpontja: 2022. április 01.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 20.
A pályázatok benyújtásának módja: 

• postai úton: Homokháti Szociális Központ 6787 Mórahalom, Millenniumi 
sétány 16-18 címre

• személyesen: Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény, 
6787 Zákányszék Lengyel tér 1.

• e-mailben: vezeto@hoszkp.hu és a zakanyszek@hoszkp.hu címre
A munkakörrel kapcsolatos részletes felvilágosítást  

Csótiné Ördög Edit intézményvezető nyújt  
a 62/254-286 telefonszámon, munkanapokon 800–1600 óráig.

4. oldal 2022. március

A magyar agrárium teljes megújításán és modernizációján dolgozunk – mond-
ta Nagy István agrárminiszter Zákányszéken, február 28-án. A miniszter 
mellett jelen volt a fórumon Mihálffy Béla országgyűlési képviselőjelölt is. A 
rendezvényen felhívták a figyelmet arra, hogy a térség nyertese lehet az öntö-
zésfejlesztésnek, és a jelenleg is zajló beruházások 5000 hektáron segíthetik 
a szántóföldi zöldségtermesztést. Az agrárminiszter hozzátette: háromszor 
annyi pénz jut vidékfejlesztésre a következő években mint korábban, ez jóval 
több mint négyezer milliárd forintot jelent. Fotó: Agrárminisztérium
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Immunrendszert erősítettünk, főztünk, mozogtunk 

KÖZEL 350 FŐ VETT RÉSZT AZ EGÉSZSÉGHÉTEN
A Zákányszéken élő lakosság egészségének megőrzésére, életminőségének javítására kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat. 
A szűrővizsgálatok, előadások és sportprogramok felhívják a figyelmet az egészséges életmódra, a betegségek megelőzésének 
fontosságára – az egészséghét ezt a célt szolgálta február 14. és 19. között a településen.

Dr. Mester Lajos háziorvos a 
covid betegségről, Vass Katalin 
a lelki egészségről, Dr. Bánvöl-
gyi Helga az immunrendszer 
erősítéséről tartott előadást. A 
Móra-Net Tv munkatársai az 
egészséges ételek elkészítésének 
különböző technikáit mutatták 
be az érdeklődőknek.  Az egész-
séghét keretében nőgyógyászati 
rákszűrést és bőrgyógyászati szű-
rést szerveztünk.

A mozgás az egészséges élet-
mód egyik fontos összetevője. 
Az egészségheti programokban 
minden korosztály megtalálta 
a hozzá leginkább illő formát. A 
falukerülő séta, a zumba, alakfor-
máló torna és a szenior örömtánc 
egészségre gyakorolt jó hatását 
megtapasztalták a résztvevők. 

Mondókás Móka! Kocsis Sa-
vanya Imréné Emese szombat 
délelőtti programjára megtelt a 
könyvtár. A Kerekítő foglalkozás 

a kisgyermekek fejlődését szol-
gálja a ritmusos mondókák, me-
sekönyvek, figurák, hangszerek 
segítségével.

A szervezők nevében köszö-

nöm a részvételt a megvalósítás-
ban résztvevő valamennyi köz-
reműködőnek. A Zákányszéki 
Egészséghét programjain közel 
350 fő vett részt. Köszönjük ne-

kik, hogy hozzájárultak a rendez-
vény sikeréhez. 

• ZOMBORI ISTVÁNNÉ 
intézményvezető

HÍMZŐ SZAKKÖR INDULT  
A ZÁKÁNYSZÉKI MŰVELŐDÉSI HÁZ 
ÉS KÖNYVTÁRBAN

Ősszel indult hímző szakkörünk szerdai napokon 16 órától várja 
az érdeklődőket. Az alapanyagokat Magyarország Kormányának tá-
mogatásával a Nemzeti Művelődési Intézettől kaptuk, öt fő részére 15 
szebbnél szebb hímezni való egységcsomagot. A szakmai tudnivalókat 
az asszakkor.hu oldalon lévő videók segítségével közösen tanulják és 
gyakorolják a résztvevők. Jelenleg egy nagyon szép orosházi gyapjú-
hímzéssel díszített neszesszer készül, de hímeztek már szűcshímzéssel 
szalvétát, párnahuzatot, kis tárolókat is. 

5. oldal2022. március
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Környezeti nevelés az óvodában

BARÁTAINK, A MADARAK
A környezeti nevelés, a környezettudatos magatartás alakí-
tása, az állatok és a növények  szeretetére,  tiszteletére, és 
védelmére nevelés helyi óvodai programunk fontos része. A 
gyerekeknél a környezetük iránt felelősséget érző nevelésnek 
az alapjait kívánjuk lerakni úgy, hogy érzelmi kötődés kiala-
kításával tudatosítjuk: az állatok is érző lények, akik szerete-
tünkre, gondoskodásunkra és védelmünkre szorulnak. 

Felvettük a kapcsolatot a 
Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesülettel is, és 
igyekszünk minél több zöld és ma-
dárbarát tartalommal színesíteni 
az óvodai mindennapokat. Óvo-
dánkban, ami Zöld Óvoda is, évek 
óta kiemelt figyelmet fordítunk a 
madarakról való gondoskodásra, 

a madarak védelmére. Intézmé-
nyünk udvarán madáretetőkbe, 
az ablakpárkányra, a fák ágaira 
is helyeztünk el madáreleségeket, 
madáritatókat. Folyamatosan 
gondoskodtunk a gyerekekkel a 
„madárvendéglőnkben” megjele-
nő madarakról. A szülők is lelke-
sen támogattak bennünket, sokan 

ajánlottak fel madáreleséget. 
2021. december 9-én interak-

tív tevékenységek közben korcso-
portonként ismerkedhettek meg 
a gyerekek az új madárodúinkkal 
is. A „Tanya ovi” programon, de-
cember 17-én pedig a Zákányszéki 
Erdei Pihenőben a magok, zöldsé-
gek, gyümölcsök elhelyezése után 
a gyerekek és felnőttek közösen 
akaszthatták fel egy fára a cso-
magolt madár- és vadeleségeket. 
Ez lett az állatok karácsonyfája. 
Ezen a felfedező túrán megfigyel-
hették az állatok élőhelyeit, ete-
tő-, odú- és téli vackoló helyeit, 
természetben hagyott nyomait is. 
A madárodúkat  március első he-
tében közösen ki is takarítottuk 
a gyerekekkel. „Vizsgáltunk”  és 
megfigyeltünk az óvoda udvarán, 
és az óvoda környékén sétálva is 
madárnyomokat a hóban, és a 
homokban egyaránt. Örömmel 
figyeljük őket, hallgatjuk „énekü-
ket”, figyeljük mozgásukat, külső 
jegyeiket, vagy például táplálko-
zásukat. 

A Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület által meg-
hirdetett rajzpályázaton, melynek 

témája az Év Madara, a zöld küllő, 
a Katica és Manócska csoportból 
is részt vettek gyerekek, nagyon 
szép és kreatív munkák készül-
tek. Bízunk benne, hogy az év fo-
lyamán sok madár látogat el hoz-
zánk, tavasszal lesznek lakói az 
odúknak! A nyári nagy melegben 
pedig a madáritatásra és porfür-
dőre kell majd nagyobb figyelmet 
fordítanunk.

• TANÁCSNÉ KISS-PATIK 
TÜNDE 

óvodapedagógus, a Zöld Manó Kör-
nyezeti Munkaközösség vezetője.

ÚJ JÁTSZÓTÉR ÉPÜLHET  
AZ ÓVODA UDVARÁN

A tervezett játszótér fejlesztő 
eszközei hozzájárulnak, hogy a 
gyermekek fejlődési lehetőségei 
javuljanak. A jelenlegi eszközök 
elavultak és korszerűtlenné váltak 
a gyerekek biztonságos szabadidő 
eltöltéséhez és fejlődésükhöz. Az 
előírásoknak megfelelően szak-
ember bevonásával tervezzük az 
új eszközöket telepíteni az óvoda 
udvarán. 

A tervezett eszközök listája: 
kültéri óvodai asztal-pad garni-
túra (2db), homokozó 200×200 

cm-es, homokozó takaró ponyva 
200×200 cm-es, napvitorla. gőz-
mozdony, nyitott vagon, fellegvár 
csúszda, féreglyuk-csőalagút, há-
romszög mászóka, OXO rajztábla, 
babaház OXO forgókkal, szemét-
gyűjtő (2 db), mini madárfészek-
hinta 120 cm-es kosárral. 

A Magyar Falu Program jelen 
kiírásához a pályázati terveink 
illeszkednek. A tereprendezést és 
a régi eszközök bontását az önkor-
mányzat elvégzi.

6. oldal 2022. március

A MŰVELŐDÉSI HÁZ PROGRAMJAI
• 2022. március 11-től április 30-ig Csikesz Péter nyugdí-

jas lőkiképző karembléma- gyűjteményének kiállítása 

tekinthető meg a művelődési házban.

• 2022. április 9-én 14 órától Civilek a faluért! Szabadtéri 

és közösségi programok a Zákányszéki Nőegylet szerve-

zésében a művelődési ház udvarán.

• 2022. április 14-én Húsvétváró kézműves foglalkozás 

gyerekeknek, felnőtteknek 

Bábjáték, tojásfestés, nyuszi simogatás, tojáskeresés és 

kalácskóstoló.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket rendezvényeinkre!



SULI  R O VAT

FEBRUÁRI TÖRTÉNÉSEK AZ ISKOLÁBAN
SZÍNHÁZI ÉLMÉNYEK BUDA-

PESTEN ÉS SZEGEDEN
A fennálló járványügyi korlá-

tozások miatt az iskola tanulói 
már nagyon vágytak arra, hogy a 
településünkön kívüli kulturális 
élményekben is részesüljenek.

A Lázár Ervin Program kere-
tében a nyolcadikosok osztály-
főnökükkel, Miklós Lászlónéval a 
Budapesti Operettszínházban 
2022. február 25-én az Abigél 
című musicalt nézték meg. Cso-
dálatos élmény volt, hogy ilyen 
szép helyen tekinthették meg a 
gyerekek a színvonalas, korosz-
tályukhoz szóló előadást. Külön 
örömet jelentett a közös utazás is, 
ami jó lehetőséget adott a kötetlen 
beszélgetésekre. 

A heted i k oszt á lyosok 
ugyanezen program keretében 
a szegedi Agórában láthatták 
2022. március 2-án a Pinceszín-
ház előadásában a darab pró-
zai változatát. A rendezés és az 
előadás rendkívül színvonalas 
volt, az egyébként nagy terjedel-
mű művet úgy rövidítették le 120 
percesre, hogy az végig lekötötte 
ezt a korosztályt. A komoly törté-
net teljesen érthető volt számukra 
és nagyon ügyesen még humorral 
is fűszerezték azt. Az előadás vé-
gén apró jelekkel, zenei aláfestés-
sel, eredeti beszédhangok beját-
szásával még aktuálissá is tették.

A gyerekek maradandó élmény-
nyel térhettek haza a program 
után. Terveink szerint a két évfo-
lyam egy közös beszélgetés kere-
tében osztja meg tapasztalatait a 
két különböző műfajú előadásról.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ
• JUHÁSZ KATALIN és 

• NAGYNÉ CSATLÓS IRÉN

SZITAKÖTŐ OKTATÁSI 
PROGRAM

Február elején küldtük el a Li-
get Műhely Kiadónak az iskolai 
negyedéves beszámolót a Szita-
kötő gyermekfolyóirat tanórá-
kon való felhasználásáról.

A téli lapszám kulcsszava az 
ÁLOM volt. Ez a motívum válto-
zatos formában jelent meg a me-
sékben, novellákban, versekben 
és az ismeretterjesztő cikkekben.

A gyerekek szívesen forgatták 
az igényesen, színesen illusztrált 
lapot. A szerkesztők ügyeltek arra, 
hogy minden korosztály örömét 
lelje ebben a folyóiratban, így el-
sőstől a nyolcadikosig mindenki 
talált benne olvasnivalót.

Mi, tanárok pedig válogathat-
tunk a kiadó oldalán összegyűlt 
gazdag módszertani segédanyag-
ból. Ez utóbbit mi is gyarapítot-
tuk néhány ötletes feladattal és 
óravázlattal.

Időközben megérkezett a tava-
szi lapszám, amelyet reméljük, az 
eddigiekhez hasonlóan szívesen 
böngésznek majd a gyerekek.

• NAGYNÉ CSATLÓS IRÉN  
magyartanár – program- 

koordinátor

FOLYAMATOSAN BŐVÜL A 
RÉGI KINCSEK TÁRHÁZA – 
HONISMERETI KIÁLLÍTÁS

A Zákányszéki Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskolában 
kiemelten fontos feladatnak tart-
juk, hogy tanulóink megismerjék 
múltjukat, tiszteljék azokat az ér-
tékeket, amelyeket nagyszüleik, 
dédszüleik hagytak maguk után. 

A hazaszeretet és a nemzeti 
összetartozás gondolatának fej-
lesztése, történelmünk és nemzeti 
értékeink megismertetése érdeké-

ben beneveztünk egy négyfordu-
lós online országos honismereti 
versenybe, és - további tervként 
- áprilisban az iskola teljes tanu-
lóközösségét is szeretnénk helyi 
honismereti vetélkedőre mozgó-
sítani.

Mindezek mellett szeptember-
től elindult az iskola tetőtéri részé-
ben egy kiállításhoz való anyagy-
gyűjtési folyamat. Kiállításunk 
célja, hogy kézzelfogható, órákon 
is használható és a gyerekek által 
összegyűjtött kincseket mutas-
sunk meg az érdeklődőknek. Tá-
rolóinkban az oktatás múltját, a 
technikai fejlődés egy-egy darab-
ját, használati tárgyakat, ruhákat 
igyekszünk összegyűjteni. 

A gyerekek munkáját a szülők 
és a nevelők is segítik. Örömmel 
nézegetik tanulóink azokat a játé-
kokat, amelyek még a XX. század 
elejét idézik, amikor még nem a 
telefon jelentette a szórakozást. 
A régi fényképeken elmúlt idők 
viseleteit, szokásait figyelhetjük 
meg. Nem csak behozott, eredeti 

darabokat láthatnak az érdeklő-
dők, hanem a gyerekek maguk is 
készítettek szülői segítséggel „ősi” 
játékot, Betlehemet. A kiállítás fo-
kozatosan bővül, reméljük, hogy 
idővel komoly értékek gyűlnek 
majd össze.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ  
történelemtanár, munkaközösség- 

vezető

FARSANG AZ ISKOLÁBAN
2022. február 24-én megtar-

tottuk az iskolai farsangot. A 
gyerekek, főleg az alsósok nagyon 
készültek erre a napra, és ötle-
tesebbnél ötletesebb jelmezeket 
készítettek szüleik segítségével. 
Reggel a 8. osztályosok a sport-
csarnokban egy farsangi sarkot 
alakítottak ki, ahol a gyönyörű 
jelmezeket Timi néni lefényképez-
te. A fényképek az iskola facebook 
oldalán megtekinthetők. A fotók 
alapján egy 5 tagú zsűri értékelte 
a jelmezek ötletességét, kivitele-
zését. 

Ezen a napon egész nap jelmez-
ben lehettek a gyerekek, délután 
pedig megkezdődött a vigasság. 
Osztálykeretben bulizhattak a 
kicsik és a nagyok. Táncoltak, ját-
szottak, énekeltek az osztályok, 
így ezen a délutánon zenétől és 
vidám nevetéstől volt hangos az 
iskola. Az eredményhirdetést a kö-
vetkező pénteken rendeztük. Min-
den jelmezes kis csokit kapott, a 
legjobbak pedig tortát nyertek. 
Mindenki jól érezte magát ezen 
a napon, de azért remélem, hogy 
a következő tanévben végre újra 
iskola farsangot rendezhetünk, 
mert mégis csak az az igazi.

• VEZSENYINÉ CSABA 
GABRIELLA

7. oldal2022. március
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ÚJ BÖLCSŐDE ÉPÜL ZÁKÁNYSZÉKEN
Zákányszék Község Önkor-

mányzata pályázatot nyújtott be 
új bölcsőde építésére. A települé-
sen jelenleg a Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde intézményében működik 
bölcsődei ellátás 12 férőhellyel. A 
statisztikai adatok és igényfelmé-
rések alapján szükségszerű egy na-
gyobb és korszerűbb bölcsőde ki-
alakítása a településen, mely most 
pályázati forrásból épülhet meg.

A tervezett új, két csoportos 
bölcsőde épületének helyszíne a 
József Attila utca 38. szám alatt 

található önkormányzati ingat-
lan, azaz a jelenlegi játszótér. Az 
itt épülő létesítmény elhelyezésé-
vel megszűnik az üres telekrész, 
az utcakép kiegészül. A telek köz-
ponti elhelyezkedésű, gyalogosan, 
kerékpárral és gépjárművel köny-
nyen megközelíthető. A bölcsőde 
közvetlenül az óvoda, az iskola és 
sportcsarnok közé kerülhet, így 
egybefüggő oktatási funkciójú te-
rületegység alakul ki. 

A mai kor elvárásainak megfe-
lelő épületben két csoportszobát 

alakítanak ki a jogszabályokban 
meghatározott feltételekkel, főző-
konyhával, akadálymentesítéssel 

és megújuló energia felhasználá-
sával.

Újabb kiállítás a művelődési házban!
Csikesz Péter nyugdíjas lőkiképző (Veterans’ Shooting Club) karemblé-
ma-gyűjteményének kiállítása tekinthető meg a művelődési házban. A mint-
egy 300 karjelvény különböző rendvédelmi szervektől, a világ minden tájáról, 
többek között Dél-Afrikából, Kabulból, Japánból, Norvégiából, Amerikából 
és Kínából származik.

UNIÓS OLTALMAT KAPOTT A HOMOKHÁTI ŐSZI-
BARACK-PÁLINKA

Az Európai Bizottság március 
7-i döntésével a Homokháti őszi-
barack-pálinka elnevezés uniós 
oltalomban részesült. Az Agrár-
minisztérium Földrajzi Árujelzők 
Programjának eredményeként 
így 79-re emelkedett az uniós 
oltalom alatt álló földrajzi árujel-
zők száma: 28 élelmiszer, 38 bor 
és 13 pálinka elnevezése védett az 

EU területén. A Homokháti őszi-
barack-pálinka előállítása a Du-
na-Tisza közi Homokhátság déli 
részén, kizárólag az erről a terü-
letről származó gyümölcsből tör-
ténhet. A zákányszéki Kerekes Pál 
és családjának pálinkafőzdéjében 
készült pálinka 2018-ban került 
nemzeti oltalom alá és most már 
uniós védettséget élvez.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS

Szűcs Letti  2022. 02. 16. 
Uhercsák Edina és Szűcs Sándor gyermeke

Elindult a Zabosfai Ízőrzők 4. évada. Az első részben Sós Katalin saját kony-
hájában mutat be egy különleges, de könnyen elkészíthető fogást: lazac tej-
színes-kapros szószban rizibizivel, házi öntetes salátával. A videóhoz és a 
recepthez keressék fel a Zabosfai Ízőrzők Facebook oldalát!

8. oldal 2022. március

CIVILEK A FALUÉRT! 
Szabadtéri és közösségi prog-

ramok  a Zákányszéki Nőegylet 
szervezésében 2022. április 
9-én 14 órától a Zákányszéki 
Művelődési Ház udvarán.

• Ismerd meg a helyi civileket és 
közösségeket!  Várjuk a civil 
csoportok, közösségek jelent-
kezését akik szívesen bemu-
tatják tevékenységüket, mely-
lyel hozzjárulnak a település 
életéhez.

• Sajtkukac Gyerekzenekar in-
teraktív koncertje

• A művelődési ház közösségi 
konyhájának átadása

• Civil kukta – főzés és kóstolás
• Sz ő jü k meg Z á k á ny sz é k 

szőnyegét! 
• Civil kvíz – ki tud többet a ci-

vilekről
• Meglepetés koncert 

A délután folyamán kézmű-
ves vásár, légvár, büfé várja az 
érdeklődőket. A rendezvényről 
folyamatos információt találnak 
a település és  a művelődési ház 
közösségi oldalán.

Tisztelt Adózó!
Amennyiben támogatni szeretné  
a Zákányszéki Polgárőr Egyesület  

munkáját, kérem személyi jövedelemadója 
1%-át ajánlja fel részünkre:

Adószámunk: 18455962-1-06
Támogatását köszönjük! 
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