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FALUNAP AZ ESŐBEN 
Augusztus 21-én a XXVIII. Zákányszéki Falunapon az időjárás 
ugyan nem volt kegyes hozzánk, de ennek ellenére a meghir-
detett programokat sikerült megvalósítani a sportcsarnokban 
és környékén.

A rendezvény keretében ad-
ták át a bölcsőde udvarában az új 
játszóteret, amelyre önkormány-
zatunk a Magyar Falu program 
keretében pályázott és 100%-os 
támogatásban részesült.  

A szervezők igyekeztek min-
den korosztály számára hasznos 
elfoglaltsággal szolgálni. Volt a 
gyerekeknek sok-sok játék, meg-
szőttük Zákányszék szőnyegét és 
az óvoda konyháján készült ke-
nyérlángost kóstolhattak a részt-
vevők. A kulturális programon A 
Classicon KTSE mazsorettesei, 
az általános és művészeti iskola 
növendékei, valamint Szilágyi 
Zita énekes szórakoztatták a kö-
zönséget. A falunap egyik érdekes 
színfoltja volt az extrém kerékpá-
ros bemutató. Az est sztárvendége 
volt a Dupla KáVé & Köteles Cin-
dy, akik megalapozták a jó hangu-
latot a falunap további részéhez, 
amikor a Hangulat Band zenélt a 
közönségnek.

A falunap hagyományos ele-
me a kenyérsütő-  és főzőverseny, 

melyekre ebben az évben is sokan 
beneveztek. 

A kenyérsütő verseny zsűritag-
jai voltak: Vida Éva és Vérné Móni 
kézműves kenyérsütők, valamint 
Fodor Gábor pék, szakoktató. Kö-
szönjük az ünnepi asztalra hozott 
szebbnél szebb és finom kenyere-
ket!

A verseny eredménye: 
I. helyezett kovászos kategóri-

ában Szűcs Istvánné 
I. helyezett élesztős kategóriá-

ban Kispálné Erki Szabó Éva 
Különdíjas kovászos kategóri-

ában Motika Mónika bio rozslisz-
tes kenyere, valamint Bodó Tünde 
kenyere nyerte el a zsűri tetszését. 
Élesztős kategóriában Márki Ani-
ta kenyere, valamint Godó Gyön-
gyi öregtésztás kenyere érdemelt 
ki különdíjat.

A főzőversenyre 13 csapat je-
lentkezett, a zsűri tagjainak (Ma-
tuszka Antal, Fődi József és Bóka 
Mihály) nem volt könnyű feladata.

A falunapi főzőverseny ered-
ményei: 

1. Veterans’ Shooting Club
2. Polgármesteri Hivatal Zákány-

szék
3. Homokháti Szociális Központ

Különdíjas pedig az Olasz Csa-
lád lett, akik egy évig őrizhetik a 
Vándor Kupát.

Zákányszék Község Önkor-
mányzata a főzőversenyre ne-
vező csapatoknak a lapanyag 
vásárlási utalványt biztosított. 
Valamennyi résztvevő emlékla-

pot kapott és tárgyjutalomban 
részesült.

A XXVIII. Zákányszéki Falu-
nap szervezéséhez nagyon sok 
ember összehangolt munkájára 
szükség volt. Köszönet minden 
intézményi dolgozónak, magán-
személyeknek, segítőknek, akik 
hozzájárultak a rendezvény sike-
réhez.

ZARÁNDOKLAT A PUTYI TEJCSARNOKHOZ
Szeptember 4-én hagyomány-

teremtő szándékkal, már máso-
dik alkalommal tartották a Putyi 
Tejcsarnoknál a Kisboldogasszony 
napjához közeli ünnepi szentmi-
sét. A szentmise előtt gyalogos 

zarándoklat indult a templom 
elől a helyszínre a kerékpárúton. 
A misét a Móra-Net Tv rögzítette, 
így az megtekinthető a www.mo-
ranettv.hu weboldalon.

MÁRIÁS LÁNYOK A NAGYBOLDOGASSZONY BÚCSÚN
A képen a Zákányszéki Egy-

házközség büszkeségei, a mi-
nistránsok és a Máriás lányok a 
Nagyboldogasszony napi ünnepi 

búcsún. A szentmisét Czank Gá-
bor gyomaendrődi plébános mu-
tatta be augusztus 15-én.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Kis Újság legutóbbi számában a májusban hozott képviselő-testületi döntésekről adtunk tájékoztatást. Az azóta meghozott 
lényegesebb testületi döntéseket az alábbiakban ismertetjük.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
- 2022.JÚNIUS 30.

Az önkormányzati feladatel-
látást végző intézmények: az I. 
és a II. számú Háziorvosi Körzet, 
a Zákányszéki Körzeti Fogászat, a 
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde, a Zákányszéki Művelő-
dési Ház és Könyvtár beszámol-
tak tevékenységükről, az állam 
fenntartásában lévő Zákányszéki 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola pedig tájékoztatást 
adott a működéséről. A Képvise-
lő-testület az intézményekben fo-
lyó munkáról szóló beszámolókat, 
illetve tájékoztatást megtárgyalta 
és elfogadta. Köszönetét fejezte ki 
valamennyi intézmény dolgozójá-
nak az elmúlt időszakban végzett 
tevékenységéért.

Önkormányzatunk önállóan 
nem képes megteremteni vala-
mennyi alapfeladata ellátásának 
szakmai és pénzügyi feltételét, a 
Képviselő-testület a továbbiakban 
is a már meglévő társulásokban, 
illetve együttműködések kere-
tében látja el egyes feladatait. A 
Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulása, a Homokháti Önkor-
mányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulása, a Homokháti Kistérség 
Belső Ellenőrzési Társulása, a 
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgaz-
dálkodási Társulás, a Mórahalom 
és Térsége Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulás beszá-
molt tevékenységéről. Külön be-
számolt működéséről a Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulása fenn-
tartásában működő Homokháti 
Szociális Központ Zákányszéki 
Tagintézménye. A megállapodá-
sokban rögzített célok megvalósul-
tak, a Képviselő-testület határo-
zatban fogadta el a beszámolókat. 
A Képviselő-testület megköszönte 
a társult önkormányzatok, a tár-
sulási szervek, az abban foglal-
koztatottak együttműködését, 
tevékenységét az önkormányzat 
kötelező feladatainak ellátásában.

A koronavírus-világjárvány 
nemzetgazdaságot érintő hatásá-
nak enyhítése érdekében a Kor-
mány rendelkezése alapján 2020. 
év végétől 2022. június 30-ig az 
Önkormányzatnál nem lehetett dí-
jakat emelni, új díjat bevezetni. Az 
elmúlt időszak áremelkedéseire, a 
tapasztalt inflációra való tekintet-

tel 2022. július 1-től indokolt volt a 
Sportcsarnok, az Erdei pihenő, 
az Ifjúsági Klub, a Zákányszéki 
Művelődési Ház terembérleti 
díjainak, valamint az edény-
kölcsönzési díjak- és a teleház 
szolgáltatási díjainak emelése.

Az élelmiszerek beszerzési árá-
nak, valamint az egyéb költségek 
(pl. bér + járulék, dologi kiadások, 
infláció) jelentős emelkedése miatt 
szintén szükségessé vált a nyers-
anyagnorma, ezáltal az óvodai és 
általános iskolai étkezési térí-
tési díjak 2022. szeptember 1-től 
történő emelése.

A Zákányszéki Polgárőr Egye-
sület polgárőrei a település köz-
biztonsága érdekében egész évben 
önként és ingyenesen jelentős 
munkát végeznek. Erre tekintettel 
a Képviselő-testület 2023-tól kez-
dődően az Egyesület szolgálatot 
teljesítő tagjainak, egy ingatlanra 
vonatkozóan mentességet ad a ma-
gánszemélyek kommunális adójá-
nak megfizetése alól.

Az állatok védelméről és kímé-
letéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény 48/A. § (3) bekezdése alapján 
az önkormányzat kötelező felada-
ta a település belterületén a kóbor 
állatok befogása, és a jegyző – 
mint állatvédelmi hatóság – fela-
data gondoskodni a befogott állat 
tulajdonjogának átruházásáról, 
illetve – ha ezt jogszabály kizárja 
vagy eredménytelen – az állat vég-
leges elhelyezéséről, ami az állat 
ebrendészeti telepen való tartását 
jelenti. Az elhelyezés eredmény-
telensége esetén – a külön jogsza-
bályban meghatározott időtartam 
elteltével – az állat életét megenge-
dett módon ki lehet oltani.

Ezeket a feladatokat önkor-
mányzatunk eddig á l latvédő 
egyesület, vagy alapítvány által 
fenntartott á l latmenhel lyel, 
vagy ebrendészeti teleppel alkal-
milag megkötött egyezség alap-
ján látta el. 2022. január 1-jével 
azonban hatályba lépett a kóbor 
állat (házi kutya vagy házi macs-
ka) befogásával, tulajdonjogának 
átruházásával és elhelyezésével 
kapcsolatos feladatok ellátásá-
nak részletes szabályairól szóló 
785/2021. (XII. 27.) Korm. ren-
delet, mely számos kötelezettsé-
get ró az érintettekre, közte ön-
kormányzatunkra is. A rendelet 
szerint az önkormányzatok fel-

adatkörébe tartozó ebrendészeti 
tevékenység keretében az önkor-
mányzatoknak ebrendészeti tele-
pet kell fenntartaniuk, vagy szer-
ződést kell kötniük ebrendészeti 
telepet működtető természetes 
vagy jogi személlyel. A feladatel-
látás állatmenhellyel való megál-
lapodás útján is teljesíthető.

Zákányszéken az elmúlt idő-
szakban jelentősen megnöveke-
dett a kóbor ebek száma, illetve az 
általuk a lakosság állatállományá-
ban okozott károkozás is jelentős 
összegű. Azért, hogy az Önkor-
mányzat teljesíteni tudja jogszabá-
lyi kötelezettségét, illetve szükség 
esetén a jegyző szabályosan tudjon 
intézkedni, az önkormányzat az 
ebrendészeti tevékenység el-
látását a Kelebiai Kutyamentő 
Alapítvánnyal kötött megál-
lapodás keretében biztosítja. 
A megállapodás értelmében a te-
lepülésen kóborló ebek befogásra 
kerülnek, amelynek költségei az 
önkormányzatot terhelik. Ameny-
nyiben a befogott állat tulajdonosa 
ismertté válik, akkor az köteles a 
költségeket megtéríteni. Ezenkívül 
állatvédelmi hatósági eljárás indul 
ellene, amelyet követően nagy 
összegű állatvédelmi bírság ki-
szabására kerül sor.

A Képviselő-testület az ön-
kormányzat tulajdonában álló 
Zákányszék, Tömörkény u. 8. 
szám alatti ingatlanát értékesí-
tette.

A Zákányszéki Manó-kert Óvo-
da és Bölcsődében újabb bölcsődei 
csoport került indításra, erre 
tekintettel szükségessé vált 
a bölcsődei szakmai program 
módosítása. A Képviselő-testület, 
mint fenntartó a 2022. szeptember 
1-től érvényes szakmai programot 
jóváhagyta.

Nemzeti Népegészségügyi Köz-
pont kérésére a Képviselő-testület 
nyilatkozott arról, hogy Zákány-
szék község a járóbeteg szakel-
látás területén, neurológia 
szakmában a Móra-Vitál Térségi 
Egészségmegőrző és Szociális Non-
profit Közhasznú Korlátolt Felelős-
ségű Társaság területi ellátási köte-
lezettségébe kíván a továbbiakban 
tartozni.

A Képviselő-testület zárt ülésen 
döntött a 2022. évi kitüntető cí-
mekről, elismerésekről. 

Részletek külön cikkben.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETI ÜLÉS  

- 2022. AUGUSZTUS 3.

Kazi Péter független ön-
kormányzati képviselő a pol-
gármesterhez benyújtott írásbeli 
nyilatkozatában 2022. július 11. 
napjával indokolás nélkül lemon-
dott képviselői és alpolgármes-
teri megbízatásáról, amelyet a 
Képviselő-testület tudomásul vett.

A helyi önkormányzati képvi-
selők és polgármesterek választá-
sáról szóló 2010. évi L. törvény 

21. § (1) bekezdése szerint: „Ha 
az egyéni listáról megválasztott kép-
viselő helye üresedik meg, helyére a 
következő legtöbb szavazatot elért 
jelölt lép.”

Zákányszék községben a 2019. 
október 13-án megtartott helyi 
önkormányzati választáson az 
egyéni listás képviselőválasztás 
eredményét megállapító jegy-
zőkönyv és képviselő választás 
eredményét megállapító 31/2019. 
(X.13.) HVB. határozat alapján a 
szavazatszám szerinti sorrend-
ben a következő legtöbb szava-
zatot elért jelölt Tanács Adrienn 
(378) szavazattal. A Zákányszé-
ki Helyi Választási Bizottság a 
fentiek alapján a lemondás miatt 
megüresedett önkormányzati 
képviselői mandátumot - az 
egyéni listán következő legtöbb 
érvényes szavazatot szerzett - 
Pintér-Tanács Adrienn részére 
kiadta. A testületi ülésen a Képvi-
selő Asszony képviselői esküt tett. 
Képviselői munkájához sok sikert 
kívánunk!

A Képviselő-testület pályáza-
tot írt ki a tulajdonát képező Zá-
kányszék, belterület 254 hrsz.-ú, 
Zákányszék, József Attila u. 
8. szám alatti „kivett lakóház, 
udvar” ingatlan eladása céljából. 
Ingatlanszakértő által elvégzett 
értékbecslés alapján az ingatlan 
jelenlegi becsült forgalmi értéke 
24 450 000 Ft, amely összeg a fel-
hívásban irányárként jelent meg.

A kihirdetett önkormányzati 
rendelet megtekinthető a Zákány-
széki Polgármesteri Hivatal hir-
detőtábláján, valamint az Önkor-
mányzat honlapján és a nemzeti 
jogszabálytárban.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző
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ÚJ ALPOLGÁRMESTER
Zákányszék Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete 
2022. szeptember 7-én megtar-
tott rendkívüli testületi ülésén 
K azi Péter lemondása miatt 
alpolgármestert választott. A 
polgármester javaslatára titkos 

szavazással Csóti Lászlót válasz-
tották a testület tagjai közül, aki 
a 2019-2024-es önkormányzati 
ciklus további részében tölti be a 
pozíciót. Az alpolgármesteri es-
küt Matuszka Antal polgármester 
előtt tette le.

Elismerések a Zákányszéki Falunapon

POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRI CÍM BOLDOGNÉ FODOR ERZSÉBETNEK
Zákányszék Község Önkormányzata minden évben elismerését fejezi ki azon személyeknek, akik a település közösségi életében 
részt vesznek, munkájukkal, tevékenységükkel hozzájárulnak Zákányszék fejlődéséhez. 2022-ben településünk díszpolgári címét 
Boldogné Fodor Erzsébetnek adományozták. Az elismerést férje, Boldog János vette át augusztus 19-én.

Boldogné Fodor Erzsébet 
pályája kezdetétől, 1988-tól dol-
gozott a helyi közigazgatásban. 
Munkáját anyakönyvvezetőként, 
az önkormányzat pályázatainak 
és beruházásainak ügyintézője-
ként végezte, ezenkívül számos 
egyéb feladat és közösségi ügy 
kötődik a nevéhez. 

Kiemelkedő közösségi munkát 
végzett, amelyek közé tartoztak: 
ifjúsági ügyek felkarolása, a Zá-
kányszéki Kis Újság elindítása, a 
Falunapok, egészséghetek, a „Ta-
vaszcsalogató” és egyéb települési 
rendezvények szervezői munká-
ja a község testvértelepülésével, 
Borszékkel való szoros kapcso-

lattartás. Mindemellett részt 
vett helyi kiadványok szerkesz-
tésében is, továbbá az Ezerarcú 
Természetvédelmi és Turisztikai 
Egyesület elnökeként a helyi ter-
mészeti értékek feltárását szív-
ügyének tekintette.

Néhai Boldogné Fodor Erzsé-
bet Zákányszék község fejlődé-
se érdekében végzett kimagasló 
tevékenysége és példaértékű kö-
zösségi munkája elismeréseként 
részesült a Képviselő-testület 
által megítélt posztumusz dísz-
polgári kitüntető címben.

A  d í j á t a d ó  ü n n e p s é g e n 
Zá k á nyszék Község Ön kor -
mányzata Képviselő-testülete 

Császár Istvánné részére, ál-
dozatos munkájáért és karita-
tív tevékenységéért „Elismerő 
Oklevelet” adományozott.

Már hagyománnyá vált a ki-
tüntető címek adományozása 
mellett, hogy a falunap kereté-
ben köszöntik a jubiláló zá-
kányszéki házaspárokat is. 
Matuszka Antal polgármester 
köszöntötte azokat  a házas-
párokat, akik 50, 55 ill. 60 éve 
tettek örök fogadalmat.

Gratulálunk a házaspároknak, 
életútjuk legyen példaértékű kö-
zösségünk valamennyi tagja szá-
mára!

60 éves házassági évfordulós házaspárok:
Makra Sándor – Németh Erzsébet
Szélpál András és Vígh Jolán
Puskás Mihály és Császár Etelka
Fürtön Lajos és Körmös Izabella
Papp Ferenc és Makra Piroska

55 éves házassági évfordulós házaspárok
Vass Ferenc és Császár Zsuzsanna
Hegedűs János és Ábrahám Piroska
Papp Antal és Csehó Gizella
Csányi Sándor és Rutai Katalin
Tanács István és Szögi Irén
Sebők István és Molnár Jolán

50 éves házassági évfordulós házaspárok:
Köröm Sándor és Gedai Mária
Hegyesi József és Dani Mária
Szűcs Béla és Farkas Erzsébet
Makra Szilveszter és Papp Ilona Rozália
Dobó Vince és Tóth Irén
Csizmadia Jenő és  Ábrahám-Tandari Gizella Rozália
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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

szeptember 5–szeptember 9. szeptember 12–szeptember 16.
szeptember 19–szeptember 21. szeptember 22–szeptember 23.

október 3–október 7. szeptember 26–szeptember 30.
október 17–október 21. október 10–15. (sz.: munkanap)

november 2–4. (nov. 1. msz. nap) november 7–november 11.
november 14–november 18.

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

szeptember 12–szeptember 16. szeptember 5–szeptember 9.
szeptember 26–szeptember 28. szeptember 19–szeptember 21.

október 10–október 14. október 3–október 7.
november 7–november 11. október 17–október 21.

október 24–október 28.
november 2–4. (nov. 1. msz. nap)

november 14–november 18.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN 2022 ŐSZÉN

dr. Mester Lajos szabadságon van szeptember 20–23., szeptember 29–30. dr. Sebestyén Balázs szabadságon van: október 24–28.
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

Október 15., szombat: munkanap Október 31., hétfő: szabadnap November 1., kedd: munkaszüneti nap

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

I T A L D I S Z K O N T
Z Á K Á N Y S Z É K

N y i t v a t a r t á s u n k :
H é t f ő - C s ü t .    7 - 1 9

P é n t e k     7 - 2 0
S z o m b a t     6 - 2 0

V a s á r n a p     7 - 1 2

Termelői Piac (Ifjúság u.1.)
+ 36 30 996 1916

Széles italkínálat és kedvező árak
 Várjuk Kedves Vásárlóinkat 

a hét minden napján!

ÚJ CSOPORT INDULT A BÖLCSŐDÉBEN
A Mazsola csoport mellett szeptember elsejétől a Zákányszéki 
Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde Intézménye megnyitotta az új 
bölcsődei Csiga-Biga csoportot. Az osztály négy kisgyermekne-
velővel, egy bölcsődei dajkával és 24 kisgyermekkel működik. 

A kialakításához szükséges 
feltételeket a Zákányszéki Ön-
kormányzat segítségével oldották 
meg a dolgozók. Új játékokat, bú-
torokat, valamint a fürdőszobai 
gondozáshoz szükséges eszközö-
ket szereztek be. Az udvar terü-
lete nagyobb lett, melyre új játék-
eszközök kerültek a gyermekek 
korosztályának megfelelően. Az 
udvari játékok készlete is bővült: 
motorokkal, futóbiciklikkel és lab-
dákkal. A már leendő kispajtások 
nagy örömmel, érdeklődéssel vet-
ték birtokukba az új „birodalmat”. 

A beszoktatások ideje megkezdő-
dött és már az újonnan érkező 
gyermekek és szüleik is megis-
merkedhettek az új környezettel. 
Még vannak kisebb megoldandó 
feladatok, ám ez idővel gyakorlot-
tá válik a dolgozók, gyermekek és 
a szülők számára is. Nagyon örü-
lünk, hogy adódott erre lehetőség 
és reméljük a következő években 
is sok gyermeket fogadhatunk 
bölcsődénkben.

• LOVÁSZINÉ SZÉLL ÁGNES 
kisgyermeknevelő

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja

Főszerkesztő: 
VESZELKA KRISZTINA

Kiadó: 
RENSZ Magyarország Kft.  

6725 Szeged, Teve u. 39.
Ügyvezető: 

HODÁSZI ISTVÁN RÓBERT

Elérhetőség, hirdetésfeladás: 
zakanyszekikisujsag@gmail.com 

+36-62/281-219
Lapzárta: minden hónap 5. napja 

Nyomda: RENSZ Magyarország Kft.
ISSN: 2061-5485



ZÁKÁNYSZÉKI  K I S  Ú J S Á G 5. oldal2022. szeptember

Menetidő
Travel time

5046  43'-52' 16:15 65 19:45 12:05 16:15 65 19:45

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

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

5046  60'-70' 16:15 65 19:45 12:05 16:15 65 19:45

5046  65'-75' 16:15 12:05 16:15

 10'-17' 06:15 I 06:45 06:48 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

 9' 06:48 07:00 07:20 08:28 09:20 10:55 07:20 N 08:28 14:05 17:20
13:05 13:20 16:00 10 16:45 I 17:00 17:40
19:30

5032  10' 06:15 I 06:45

5045  39' 09:05

 23'-25' 05:42 07:05 09:05 11:15 13:25 I 13:35 N 05:42 07:05 09:05 o 10:05 12:05
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

 31'-55' 05:42 07:05 09:05 11:15 13:25 14:15 N 05:42 07:05 09:05 o 10:05 12:05
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

 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

 15'-17' 05:42 07:05 09:05 11:15 13:25 I 13:35 N 05:42 07:05 09:05 o 10:05 12:05
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

 35'-50' 04:20 04:40 16 05:50 05:50 06:10 06:15 N 04:20 04:40 05:50 06:10 N 06:45
I 06:30 I 06:45 I 06:45 06:45 07:50 08:28 o 07:35 N 08:28 V 08:33 08:50 10:20

08:50 10:05 11:25 12:45 13:55 I 14:35 V 10:35 N 11:25 12:45 13:48 N 15:10
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  20' 07:55 11:55 14:30 10 16:00 17:05

5032  40' 07:55 14:30 17:05

Jelmagyarázat / Key to the signs used:
10 nyári tanszünetben munkanapokon / on workdays during the summer school holiday
16 tanév tartama alatt munkanapokon / on workdays during school terms
34 naponta, kivéve munkaszüneti napokon és december 24-én / daily except on Sundays and public holidays and 24 December
65 a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon / on the day before the first schoolday of the week
96 naponta, kivéve december 24-én / daily except 24 December
I iskolai előadási napokon / on schooldays
N naponta, kivéve munkaszüneti napokon / daily except on Sundays and public holidays
o szabadnapokon / on Saturdays
V munkaszüneti napokon / on Sundays and on public holidays Érvényes: 2022. szeptember 1-jétől

Öttömös, Erdei forduló

5045
5046

Öttömös, ABC

ZÁKÁNYSZÉK, AUTÓBUSZ-VÁRÓTEREM

 5032, 5043
 5044, 5045

 5046

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

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

Négyesjárás

Mórahalom, Nyár u.

5032
5044
5045

Mórahalom, iskola

5032
5044
5045

Mórahalom, autóbusz-állomás

5032
Bordány, autóbusz-váróterem

Balotaszállás, autóbusz-váróterem

A közúti forgalom sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak. / Due to the special features of road traffic, schedule is subject to change.

Célállomás / Destination
Vonalszám

Zsombó, templom

Üllés, autóbusz-váróterem

Szeged, autóbusz-állomás

Ruzsa, Szivárvány-major

Ruzsa, autóbusz-váróterem
5045
5046

Pusztamérges, VOLÁN telep
5045

Pusztamérges, autóbusz-forduló
5045
5046

Kiskunhalas, vasútállomás

Kiskunhalas, autóbusz-állomás

Forráskút, autóbusz-váróterem

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.huA03215-1  (1/1)
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MEGHÍVÓ
„A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE” CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁSA – ZÁKÁNYSZÉK
A „Csongrád-Csanád Megyei identitás erősítése” című, TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 kódszámú projekt keretében célunk a megye településeinek, 
térségeinek közösségteremtő kezdeményezése és cselekvőképességének fejlesztése. A rendezvénysorozat keretén belül valósítjuk meg a megyei 
identitás erősítését, a megye területén élők egy közösséggé formálását. A projekt hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, a fenntartható fejlő-
désre, a sportok fontosságára, az egészségmegőrzésre, a közös kulturális értékeink megőrzésére és hagyományunk ápolására.

Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár - 6787, Zákányszék, Dózsa György u. 45.
Időpont: 2022. szeptember 23. 10:00 – 16:00

PROGRAM:
10:00 -10:05 A RENDEZVÉNY MEGNYITÁSA 
10:05 -10:15 ZÁKÁNYSZÉKI MANÓ-KERT ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NÉPI JÁTÉKOK BEMUTATÁSA
10:15 -10:45 OVIOLIMPIA A HIKO ALAPÍTVÁNY VEZÉNYLÉSÉVEL
10:45 -11:30 FUTÓVERSENY ÉS EREDMÉNYHIRDETÉS
11:00 -15:00 KÖZÖS FOGLALKOZÁSOK AZ ALFÖLDI SZABADIDŐ EGYESÜLET - HÓD BARANTA SZAKOSZTÁLY KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
11:00 -15:00 ÓPUSZTASZERI NEMZETI TÖRTÉNETI EMLÉKPARK MÚZEUMPEDAGÓGUSAIVAL BŐRÖZÉS ÉS ÁRPÁD NÉPE FOGLALKOZÁS
11:00 -15:00 KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
12:00 -14:00 TARHONYÁS HÚS KÉSZÍTÉS ÉS KÓSTOLTATÁS A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÓVOLTÁBÓL
12:00 -14:00 FONOTT KALÁCS KÓSTOLTATÁSA A ZÁKÁNYSZÉKI ÓVODA KONYHA FELAJÁNLÁSÁBÓL
14:00 -14:45 IDENTITÁS ÉS KULTÚRA: SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM FAFÚVÓS TRIÓJA
14:45 -15:10 ZÁKÁNYSZÉKI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BEMUTATKOZÁSA
15:15 -15:35 ZÁKÁNYSZÉKI KÉKNEFELEJCS NYUGDÍJAS KLUB ELŐADÁSA
15:35 -16:00 JÖVŐNKÉRT NÉPTÁNCEGYÜTTES MŰSORA

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK:
NÉPI FAJÁTÉKOK
HELYI TERMELŐK ÉS TERMÉKEK BEMUTATKOZÁSA
MÓRAHALMI EFI IRODA EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAMJAI
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI VETÉLKEDŐK
IMÁZSFILMEK BEMUTATÁSA KÜLÖNBÖZŐ CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI TELEPÜLÉSEKRŐL
 

Kedvezményezett neve: Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 
Projekt címe: „A Csongrád-Csanád Megyei Identitás Erősítése” 
TOP-5.3.2-17-CS1-2020-00001 
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„A CSONGRÁD-CSANÁD MEGYEI IDENTITÁS ERŐSÍTÉSE” CÍMŰ RENDEZVÉNYSOROZAT KÖVETKEZŐ ÁLLOMÁSA – 
ZÁKÁNYSZÉK 
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megye településeinek, térségeinek közösségteremtő kezdeményezése és cselekvőképességének fejlesztése. A 
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Suli Rovat

BESZÁMOLÓ EGY TARTALMAS NYÁRRÓL
KIS ISKOLÁNK  

– NAGY VERSENYEN

2022. július 7-8. között ke-
rült megrendezésre a World Robot 
Olympiad nemzetközi lego robo-
tépítési és -programozási verseny 
nemzeti döntője Győrben, ahol a 
világdöntőbe jutás volt a tét.

Ezen a rendezvényen iskolánk 
Kermitek nevű csapata RoboMis-
sion kategóriában II. helyezést 
ért el, kis lépéssel lemaradva a vi-
lágdöntőről.

Tagjai: Kispál Kamilla 4. 
osztályos tanuló és Flekens-
tein Eszter Molli 5. osztályos 
tanuló. Felkészítő tanáruk: 
Gieth Zoltán.

A lányok magas színvonalú tel-
jesítményét jutalmazva meghívást 
kaptak a balatonfüredi Friend-
ship Invitational nemzetközi 
versenyre. 

A részvétel i d íjat Csong-
rád-Csanád Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamara képviselője, Hor-
váth Gábor segítségével tudtuk 
előteremteni, aki fáradságot nem 
kímélve felvette a kapcsolatot 
szponzorokkal, így ki tudtuk fizet-

ni az 1050 eurós (427 000 Ft) rész-
vételi díjat. Köszönjük Gábor!

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni a következő szervezetek-
nek a támogatást:

Kreatív Információtechno-
lógiai Egyesület
SolvElectric Technologies Kft. 
Tornádó International Jármű- És 

Gépgyártó Kft.
metALCOM Távközlési és Rend-

szerintegrációs Zrt.
A nemzetközi versenyre való 

utaztatást Zákányszék Község 
Önkormányzata biztosította. 
Köszönjük Matuszka Antal 
Polgármester Úrnak, hogy en-

gedélyezte az utazást, és Szondi 
Sándornak, aki az oda és visz-
szaúton vezette az önkormányzat 
járművét. 

A verseny eredménye a mai 
napon érkezett meg. Csapatunk a 
nemzetközi versenyen 8. helye-
zést ért el, pontszámbeli holt-
versenyben a 7. helyezettel.

Flieber Ádám [Főbíró] vélemé-
nye a csapat munkájáról:

„Kifejezetten nagyon ügyesek 
voltak! Én nézegettem a minden-
féle statisztikákat magamnak, 
mert ilyenkor bele szoktam bújni 
a dolgokba. Azt mondd meg nekik, 
hogy a többi csapathoz képest ki-
emelkedően stabilan hozták a 
pontokat. Ha külön nézzük napi 
bontásban a különböző kihívások-
nál a pontszámokat, akkor mind-
két napon benne voltak a legjobb 
csapatok között. Szóval van itt 
mire büszkének lenni.”

Gratulálunk a kiváló ered-
ményhez!

Köszönjük mindenkinek, 
hogy ott lehettünk!

• GIETHNÉ VIKTOR EDIT

BALATONI NYÁR ZÁNKÁN
2022. 07. 31. – 08. 05.

Iskolánk évek óta sikeresen pá-
lyázik a Nyári Erzsébet Élménytá-
borba, ahol rengeteg új impulzus, 
tapasztalat, ismeret várja tanuló-
inkat, és hosszabb-rövidebb ideig 
tartó barátságok szövődnek.

Az idén az elmúlt évekhez ha-
sonlóan ismét Zánkán töltöttünk 
6 napot, ahol végig a Világoszöldek 
táborát erősítettük. Naponta több-
ször elénekeltük az indulónkat:
„Érik már a paradicsom, nem sárga, a 

lényeg, világoszöld a szára.
Gyere, haver, súgok neked valamit, a 

világoszöld altábor a legjobb itt.
Megérkezett a csapatunk Zánkára, 

leköltöztünk a Balaton partjára.
Ezt a hetet soha el nem feledjük, vi-

lágoszöld lesz örökké a színünk.
Világoszöld!”

A táborozás ideje alatt 60 
program közül válogathattunk. 
Reggelente közös tornával kezd-
tük a napot a gyorsabb ébredés re-
ményében, és már jöttek is sorban 
az izgalmas események. Még fel-
sorolni is nehéz lenne ezeket, így 
csak néhányat említünk ízelítőül: 
Exatlon-megmérettetés, sárkány-
hajózás, kötélhúzás, lézerharc, 
tábortűz, táncház, kalandpark. 
Ezen felül még éjszakai túrán, 
fizikai kísérleteken, cirkuszi előa-
dáson, csapatépítő tréningeken, 
íjászaton vehettünk részt. Ha volt 
egy kis szabadidőnk, akkor tram-
bulinon vezették le a gyerekek az 
energiájukat, vagy csak társasjá-
tékoztak, beszélgettek egymás-
sal. Nagy sikert aratott tanulóink 
körében a robotika és a mobillal 
kapcsolatos foglalkozás is. Ter-
mészetesen naponta fürödtünk, 
vízilabdáztunk, „matracoztunk” 
a kellemesen meleg Balatonban.

A csütörtöki napon elvona-
toztunk Tapolcára, ahol a Láto-
gatóközpont bejárása után csó-
nakáztunk is a tavasbarlangban. 
Rengeteg élményt éltünk át ez 
alatt a pár nap alatt!

Iskolánk Facebook-oldalán 
képes beszámolót is megtekint-

hetnek ezekről a programokról: 
https://www.facebook.com/zakany-
szekialtisk.

Várjuk, hogy ismét nyár le-
gyen, és újra elindulhassunk a 
nagy kalandok felé a magyar ten-
ger partján!

• VEZSENYINÉ CSABA GABRIELLA
• HORVÁTH HAJNALKA
• MAKRÁNÉ VASS ÉVA  

szervező pedagógusok

ISKOLÁNK FALUNAPI 
SZEREPLÉSE

Iskolánk tanulói lelkesen köz-
reműködtek az augusztus 21-i fa-
lunapi műsorban. A bemutató egy 
zeneszámmal kezdődött. „Újra itt 
van a nagy csapat!” – zengett az 
énekkar, illetve az iskolai gitár-
szakkör diákjainak előadásában. 
Az ezt követő táncprodukciók 
vidám hangulatot varázsoltak az 
esős délutánra. A tűzrőlpattant 
negyedikes csapat Tűztánc című 
koreográfiája után a harmadik 
osztály a tengerpartra kalauzolt 
el bennünket. Végezetül a színpa-
dot sok kis táncos lábú „bárány-
ka” lepte el. Az első osztályosok 
számolási tudásukat mutatták 
be „bárányfitnesznek” álcázva. 
Felkészítő tanárok: Gál Angéla, 
Harsányiné Szöllősi Edit, Keceli 
Mészáros Katalin, Makráné Vass 
Éva, Véha Tímea és Vezsenyiné 
Csaba Gabriella.
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A rendezvény kísérőprogram-
ja volt a „Szőjük meg Zákányszék 
szőnyegét!”-kezdeményezés, me-
lyet iskolánk pedagógusa, Véha 
Tímea irányított. Több szülő és 
gyermek is bekapcsolódott a kö-
zös munkába. Ez a projekt még 
nem fejeződött be, de reméljük, 
hamarosan látható lesz az ered-
mény a művelődési házban. Fotók: 
https://www.delmagyar.hu/helyi-ko-
zelet/2022/08/egyutt-szottek-a-falu-
szonyeget-galeria

TANÉVNYITÓ

2022. szeptember 1-jén a Zá-
kányszéki Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola apra-
ja-nagyja összegyűlt, hogy ünne-
pélyes keretek között köszöntse az 
új tanévet. 

Makráné Vass Éva tanító néni 
vezetésével a második osztályos 
tanulók hangulatos és színes mű-
sorral készültek. A táncos produk-

ció zenei aláfestését A Pál utcai 
fiúk című musical zenéje adta, át-
írt szövege pedig a tanévnyitóhoz 
kapcsolódott. A hagyományokhoz 
híven az első osztályosokat a leg-
magasabb évfolyamba járók kísér-
ték be, később ajándékcsomaggal 
is meglepték a legfiatalabbakat. 
Az elsősök kezdetben kissé elfo-
gódottan, megilletődötten, aztán 
egyre növekvő izgatottsággal kö-
vették az események menetét.

Sápi Zoltánné ünnepi beszédé-
ben beszámolt kiemelkedő ered-
ményekről is. Így a Szeged Első 
Lions Club és a Szegedi Tankerü-
leti Központ közös rajzpályáza-
tán a 13 – 14 évesek között első 
díjat nyert Kispál Balázs, illetve 
különdíjban részesült Bóka Luca 
tanulókról. Felkészítő tanáruk: 
Véha Tímea.

Az intézményvezető asszony 
ismertette az iskola pedagógiai 
programjának, az idei tanévben 
is kiemelten fontos alappilléreit: 

a személyiségközpontú érzelmi 
és művészeti nevelést, a hagyo-
mányápolást előtérbe helyező 
honismereti és néptáncos foglal-
kozásokat, a sporttal összefüggő 
szakköröket. Kitért a jelenünket 
átszövő bizonytalanságokra is, az 
energetikai és a járványügyi hely-
zetre, ugyanakkor megnyugtatott 
mindenkit, jelenléti oktatásra ké-
szülhetünk.

Külön megszólította, köszön-

tötte és buzdította az elsősöket, 
az országos mérésekben részt 
vevő évfolyamokat, a nyolcadiko-
sokat. Az intézmény valamennyi 
diákjának kitartó szorgalmat, 
türelmet, egymás felé fordulást, 
optimizmust, jókedvet kívánt, 
továbbá reményét fejezte ki, hogy 
gyümölcsöző együttműködést 
tudnak kialakítani a szülők és a 
pedagógusok.

BIZAKODVA NÉZZÜNK AZ ÉV VÉGE ELÉ…
A szélsőséges időjárás rányomta bélyegét a nyárra, mégsem múlt el eseménytelenül az időszak.

Szerveződtek a táborok mind 
a művelődési házban, mind pedig 
külső helyszíneken. Köszönetemet 
fejezem ki a szervezőknek, lebo-
nyolítóknak.

Költöztetéssel kezdődött a 
Polgármesteri Hivatal felújítása, 
a hivatali ügyeket a „volt jegyzői 
lakásban” intézzük a munkálatok 
befejezéséig. A vállalkozói szerző-
dés szerint a befejezési határidő 
október 15.

A bölcsőde udvara új ját-
szóeszközökkel bővült, melyet 
szeptember elsejétől birtokba 
vehettek a legkisebbek. A játé-
kokra nagy szükség van, hiszen 
két csoportban, 24 fővel indul a 

nevelés a 2022-2023-as nevelési 
évben.

Megkezdődött az általános is-
kolai oktatás, 13 elsős került beíra-
tásra. A minőségi oktatás feltételei 
adottak, reméljük a járvány nem 
húzza keresztül a tervezett tanítás 
menetét.

A nyár folyamán ünnepeltünk 
is, hiszen változatlanul nagy ér-
deklődés kísérte a Traktorshow 
bemutatóit, majd rá egy hétre a 
Falunap rendezvénysorozatának 
örülhettünk, bár az eső jelentősen 
belerontott, azonban gyors hely-
színmódosítással sikerült a napot 
megmenteni. Köszönöm mindkét 
rendezvény szervezőinek a mun-

kát, a falunapi gyors helyszínmó-
dosítást a közmunka programban 
résztvevőknek.

Folyamatban lévő beruházá-
sainkat kétfelé kell választanunk. 
Vannak nyertes, de még nem meg-
kezdett pályázatok és vannak elbí-
rálás alatt lévők. Nyertes pályázat: 
„Szaniter konténer a sportcsar-
nokhoz”, „Védőnői Szolgálat 
akadálymentesítése”, „Járda-
építés a Dózsa György utcában”. 
A beruházások még ebben az évben 
befejeződnek.

Elbírálás alatt lévő pályázatok 
a következők: „Zákányszék-Bor-
dány közötti kerékpárút épí-
tése”, „Kétcsoportos bölcsőde 

építése Zákányszéken”, „Közte-
rületi játszótér építése Zákány-
széken”. A benyújtott pályázatok 
az ígéretek szerint még ebben az 
évben elbírálásra kerülnek.

Az önkormányzat számára ha-
talmas feladat lesz a kialakult ener-
giaválság kezelése. Megvizsgáljuk 
a takarékossági lehetőségeket és a 
képviselő-testület dönt majd a be-
vezetendő intézkedésekről, melyek 
valószínűleg érinteni fogják a teljes 
intézményrendszert.

Az év hátralévő részében is sok 
feladat vár ránk, melyhez minden-
kinek jó egészséget kívánok!

• MATUSZKA ANTAL 
polgármester

CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGKÖTÉS

2022.06.11 
Szolákovics Dániel és Rácz Réka Kata

2022.07.01 
Farkas Gábor és Borbola Edit

2022.08.06 
Fekete Dénes és Kárpáti Lilla

SZÜLETÉS
Kiss Ninett  2022.06. 04. 

Szülők: Kovács Enikő és Kiss Dávid
Kovács-Tanács Mendi  2022.07.04. 

Szülők: Fekete Nikolett és Kovács-Tanács László
Kordás László  2022.07.11. 

Szülők: Keszei Ilona és Kordás László

Ciocanel János  2022.08.01. 
Szülők: Balogh Renáta és Ciocanel Mihály

Szollár Emma  2022.08.01. 
Szülők: Gogán Szimonetta és Szollár Egon

Jernei Nimród  2022.08.08. 
Szülők: Pataki Zsófia és Jernei Dávid

Magda Gréta  2022.08.15 
Szülők: Módra Marianna és Magda Szilárd

Saettem-Mucsi Björn Andor  2022.08.19. 
Szülők: Mucsi Andrea és Saettem Joakim

Csernus Julianna  2022.08.31 
Szülők: Maróti Edit és Csernus János


