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Közmeghallgatás és testületi ülés

LESZ ÚJ KERÉKPÁRÚT!
Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés volt a Művelődési Házban, melynek során az intézményvezetők tájékoztatást adtak 
a megemelkedett energia árak miatti takarékossági intézkedésekről. A polgármester beszámolt az elmúlt időszak fejlesztéseiről, 
folyamatban lévő projektekről és ismertette a fejlesztési elképzeléseket. 

Befejezéséhez közeledik a 
Polgármesteri Hivatal felújí-
tása, hiszen a műszaki átadás 
lezárult és november 15-től 
megkezdődik a visszaköltözés. 
A teljeskörűen felújított hivatalt 
azonban a takarékossági intéz-
kedések miatt csak részben lehet 
birtokba venni, mert az emeleti 
rész fűtése lezárásra kerül, több 
helyen a gázfűtés kiváltásáról 
kell gondoskodni. Most jó szol-
gálatot tesz a napelemes rend-
szer, mely rásegít a fűtésre.

Megkezdődött a Védőnői 
Szolgálat felújítása, mintegy 
kettő mil l ió for int értékben 
eszközbeszerzés történt, és a 
munkaterület is átadásra került 

a kivitelező számára. Teljeskörű 
akadálymentesítésre kerül sor, 
megújul a fűtésrendszer és a 
burkolatok.

A napokban megkezdődött a 
Magyar Falu Program keretében 
nyert pályázat megvalósítása, 
mely a Dózsa György utca pá-
ros oldalán épülő járdát jelen-
ti. A pályázat az anyagköltséget 
fedezi, a megvalósítás költsége 
az önkormányzatot terheli.

Döntés született a Zákány-
szék-Bordány kerékpárút 
megvalósításával kapcsolatban. 
A támogató okirat aláírásra ke-
rült. Elkezdődhet a megvalósí-
tás, az érintett területek kisa-
játítása, közbeszerzés útján a 

kivitelező kiválasztása. Nagyon 
komoly hozadéka a projektnek a 
falu közepén megvalósuló gyalo-
gátkelőhely, mely biztonságossá 
fogja tenni a központ gyalogos-
közlekedését.

A közmeghallgatáson részt 
vett Mihálffy Béla, a választóke-
rület országgyűlési képviselő-
je, aki aktuális „nagypolitikai” 
kérdésekről adott tájékoztatást, 
különösen kiemelve az energia-
takarékosság fontosságát.

A közmegha l lgatás végén 
lakossági észrevételek hangzot-
tak el, majd a fórum résztvevői 
kötetlen beszélgetés formájában 
mondták el véleményüket, tet-
ték fel kérdéseiket.

• MATUSZKA ANTAL 
polgármester

Zákányszék Község Önkormányzata támogatásban részesült a Magyar Falu Program kertében meghirdetett 
„Önkormányzati járdaépítés/felújítás támogatása – 2022” című, MFP- BJA/2022 kódszámú alprogramra 
benyújtott „Járdafelújítás a Dózsa György utcában” című pályázata megvalósítására, amely a Dózsa György 
u. páros oldalát érinti a Petőfi és Jókai u. közötti szakaszon. Támogatás összege 4 999 999 Ft, amely a beépítendő 
anyagok költségére nyújt fedezetet.
A járdafelújítási munkákat önkormányzatunk technikai csoportja az érintett lakosok közreműködésével megkezdte, 
a munkavégzés folyamatos.
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EBÖSSZEÍRÁS 2022
ADATLAPOK LEADÁSI HATÁRIDEJÉNEK  

MEGHOSSZABBÍTÁSA 
TISZTELT LAKOSAINK, EBTULAJDONOSOK ÉS EBTARTÓK!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 
(a továbbiakban: állatvédelmi törvény) vonatkozó rendelkezései alapján 
a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat kötelezettsége 
az ebösszeírás elvégzése, mely az ebtulajdonosok által önbevallás útján 
kötelezően teljesítendő. 

Az október 31-i bevallási határidőnek sokan eleget tettek, 
amelyet ezúton is köszönünk! 

Nyilvántartásunk szerint azonban többen elmulasztották ezt 
a határidőt, ezért a kitöltött adatlapok leadási határidejét  
2022. december 31. napjáig meghosszabbítjuk.

Fenti jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve továbbra is kérjük a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a tartásában lévő ebekről az Ebösszeíró Adat-
lapot vagy, amennyiben az eb már elhullott az erre szolgáló nyomtatvány 
kitöltésével szíveskedjenek ezen tényt is közölni a polgármesteri hivatallal. 

Az adatlapok letölthetőek a www.zakanyszek.hu honlapról, valamint 
igényelhetőek személyesen a polgármesteri hivatalban is! 

Legfontosabb tudnivalók a kérdőív kitöltésével kapcsolatban:
 Az adatlapot minden ebre vonatkozóan külön kell kitölteni!
 A kitöltés során a mezők kitöltése kötelező, a nem releváns ré-

szeket kihúzással kell jelölni. 
Az adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, a vonatkozó 

jogszabályi előírásokban foglaltak alapján kezeljük!

Az adatlapok benyújtását személyesen, elektronikus úton megküldve 
a hivatal Hivatali Kapujára (azonosító: ZSZEKPMH, KRID: 503080161), 
továbbá emailben az info@zakanyszek.hu -ra, illetve postai úton a  
6787 Zákányszék, Lengyel tér 7. címre is megtehetik! 

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

dr. Sebestyén Balázs (II.sz.h.o.) 
62/290-509, 30/606-2354

08:00–12:00 08:00–12:00 és 15:00–16:00

november 14–november 18. november 21–november 25.

november 28.–december 2. december 5–december 9.

december 12–december 16. december 19–december 23.

2023. január 9–január 13. december 27–30. (helyettesít is)

2023. január 23–január 27. 2023. január 16–január 20.

2023. február 6–február 10. 2023. január 30.–február 3.

2023. február 20–február 24. 2023. február 13–február 17.

2023. február 27.–március 3.

dr. Mester Lajos (I.sz.h.o.) 
62/590-050, 30/606-2371

08:00–12:00 08:00–12:00 és 15:00–16:00

november 21–november 25. november 14–november 18.

december 5–december 9. november 28.–december 2.

december 19–december 23. december 12–december 16.

2023. január 16–január 20. 2023. január 2–6. (helyettesít is)

2023. január 30.–február 3. 2023. január 9–január 13.

2023. február 13–február 17. 2023. január 23–január 27.

2023. február 27.–március 3. 2023. február 6–február 10.

2023. február 20–február 24.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE 
ZÁKÁNYSZÉKEN 2022 TELÉN

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.: 62/561-401 vagy 112 (minden hálózatból sürgősségi!)

dr. Mester Lajos szabadságon van 2022. december 27–30-ig.
dr. Sebestyén Balázs szabadságon van: 2023. január 2–6-ig.

Dr. Sebestyén Balázs

Italdiszkont Zákányszék

Megváltozott
nyitvatartásunk!

 
H   7-18
K   7-18

Sze   7-18
Cs   7-18
P   7-19

Szo   6-19
V   7-12

Termelői Piac
Ifjúság u. 1.

+ 3630 996 1916

 

Széles italkínálat és kedvező árak!
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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Az internetjogoktól a Kerekítő manóig

CSATLAKOZTUNK AZ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOKHOZ
Ahogyan az előző években megszokhatták, idén is megrendezésre került az Országos Könyvtári Napok programsorozat, melyhez 
számos település intézménye csatlakozott. Így volt ez a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtárban is 2022. október 3-9. között, 
ahol izgalmas programokkal vártuk a kicsiket és nagyokat egyaránt. 

A Somogyi Károly Városi és Me-
gyei Könyvtár támogatásával lát-
tuk vendégül Dr. Baracsi Katalin 
internetjogászt, aki a 7-8. osztály-
lyal beszélgetett az interneten rá-
juk leselkedő veszélyekről. Olyan 
fontos témák kerültek szóba, mint 
a zaklatás, bántalmazás, szexting, 
személyes adattal való visszaélés. 
A gyerekek őszintén beszéltek 
arról, hogyan „élnek” az online 
térben, jelesre vizsgáztak appli-
káció-ismeretből és iránymuta-
tást kaptak, milyen szervezethez 
fordulhatnak segítségért.

Szintén a megyei könyvtár jó-
voltából látogatott el Kocsis S. Im-
réné Emese zenepedagógus köz-

ségünk 3 év alatti gyermekeihez. 
Ezen a kerekítő-mondókázó fog-
lalkozáson a kicsik anyukájukkal, 
apukájukkal „höcögtek”, „göcög-
tek”, kacagtak, ölben játszottak. 
Megismerkedtek Kerekítő manó-
val és mindenki meglepetésére 
még hangszerek is kerültek elő. A 
közös zenélést játékkal folytatták, 
hintáztak, a levegőbe emelkedtek, 
énekeltek. A foglalkozás végén pe-
dig még labdázásra is jutott idő.

A hét további foglalkozásain 
Pataki Zsófia vezetésével a Zá-
kányszéki Anya-Baba Klub első 
foglalkozására telt meg a könyvtár 
anyukákkal, babákkal és váran-
dós kismamákkal. Ismerkedtek, 

beszélgettek a gyereknevelésről, 
az anyaságról. Előkerültek a leg-
kisebbeknek szánt könyvek is. A 
klub célja összefogni a falu és a 
környék anyáit, hogy egy közösen 
töltött délelőtt során megbeszél-
jék az anyaság és az élet egyéb 
kérdéseit, miközben gyermekeik 
is hasonló korú társaságban tölt-
hetik az idejüket. Tervek szerint 
az Anya-Baba Klub havi rendsze-
rességgel várja az anyukákat és a 
babákat a művelődési házba.

A szépkorúak Tyukász Bri-
gitta gyógytornász, táncoktató-
val kíméletesen mozgatták meg 
izmaikat, ízületeiket a Szenior 
örömtáncon. A Könyves Vasárna-
pon pedig Baráth Ágnes óvodape-

dagógus vezetésével a gyerekek 
a Könyvgyűjtő király meséjével 
ismerkedtek. A király nagyon sze-
retett olvasni, és palotájában férni 
se lehetett a rengeteg könyvtől. A 
történet kalandos játékokon ke-
resztül kezdett kibontakozni és 
megalakult a Patakfalvi Betűfaló 
Borbála Birodalmi Könyvtár. A 
mese végén kézműveskedéssel és 
természetesen kölcsönzéssel telt 
a délelőtt, a kis könyvmolyok sok 
olvasnivalóval tértek haza.

Jövőre hasonló izgalmas prog-
ramokkal várunk minden kedves 
érdeklődőt!

• TÓTH GÁBOR 
könyvtáros

Támogatókat keresünk!

FALUKARÁCSONY DECEMBER 21-ÉN
Zákányszék Község Önkormányzata szeretettel hívja és várja 
a település lakóit 2022. december 21-én 11 órai kezdettel meg-
rendezendő Falukarácsonyi Ünnepségre a Sportcsarnokba.

Településünk hagyományos ka-
rácsonyváró rendezvénye két év 
kihagyás után ismét eredeti for-
májában várja a zákányszékieket. 
A falukarácsony megvalósítása 
korábbi években is a közösségi 
összefogásra épült. Az intézmé-
nyek, civil szervezetek és magán-
személyek nagyban segítették a 
rendezvény megvalósítását.

Erre a közösségi összefogásra 
kérnénk az idén is mindazokat, 
akik pénzbeli adományokkal vagy 
egyéb módon szeretnék támogat-
ni a Falukarácsony megvalósítá-
sát. Ezzel kapcsolatban keressék 
Matuszka Antal polgármestert a 
30/606-2364 telefonszámon, vagy 
személyesen Zombori Istvánnét a 
művelődési házban!

Közösségi megemlékezéseket tartottak Zákányszéken Mindenszentek és Ha-
lottak napja alkalmából. Először a „Meg nem született gyermek” emlékművé-
nél, majd a II. világháborúban elesett zákányszéki hősi halottak tiszteletére 
állított emlékműnél és a temetőben róhatták le tiszteletüket és helyezhették 
el az emlékezés virágait községünk lakói, civil szervezeti. 

Fotó: Szondi Sándor
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KARÁCSONYI KÉZMŰVES  
FORGATAG 

Szeretettel hívjuk és várjuk Önöket 2022. december 10-én, 
szombaton 9-12 óráig tartandó karácsonyi rendezvényünkre a 
művelődési házba, ahol kedvükre válogathatnak a helyi és kör-
nyékbeli kézműves portékákból.

Lesz mézeskalács sütés és díszítés, valamint karácsonyi 
dekoráció készítés.

Szeretettel várjuk a gyerekeket, családokat és minden 
kedves érdeklődőt!

A rendezvényről részletes információ a Zákány-
széki Művelődési Ház közösségi oldalán és a 
plakátokon található!

Továbbra is az egyik legaktívabb csoport településünkön a főzőklub.  
Az utóbbi hetekben készült kovászos kenyér, házi száraztészta,  

kovászos pizza és hagyományos savanyú káposzta is.
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Manó-Kerti Híradó

LAKODALOM VAN A PILLANGÓ UTCÁBAN
Megelevenedett az esküvő és lakodalom a Pillangó csoport falain belül. Megtartottuk a hagyományok figyelembe vételével a Zá-
kányszéki Manó-kert Óvoda lakodalmát, a kölcsönös szimpátiára alapuló újpár összeadásával. Napról, napra felkészültünk a nagy 
eseményre, amit a gyerekek és a felnőttek teljes odaadással, beleéléssel, örömmel játszottak el!

Az első napon krepp papíros 
dekorációt hajtogattunk és dí-
szítettük fel a termet. Második 
napon, menyasszony, vőlegény, 
násznép kiválasztása történt és a 
szülők által behozott fényképek, 
videók megtekintésére került 
sor. Harmadik napon az ünnepi 
sütik készítése történt, só-liszt 

gyurmából, amiből küldtünk a 
családtagoknak otthonra egy kis 
kóstolót. Negyedik napon disznó-
vágás, böllér irányításával és az 
étkek elkészítése következett a 
mi kis konyhánkban. Pénteken el-
értünk a várva várt naphoz, min-
den kispajtás izgatottan érkezett 
az óvodába. A reggel tűzrakással, 

pörköltfőzéssel, frizurakészítéssel 
és a menyasszony felöltöztetésével 
kezdődött. Miután megérkezett a 
vőfély és felkészült az anyakönyv-
vezető, oltár elé vezettük az háza-
sulandókat. A bőséget szimbolizá-
ló málnaszörp és kukoricapehely 
mellett összeadtuk az ifjú párt, 
amit hitvesi puszival pecsételtek 
meg, és a menyasszony eldobta a 
csokrot is. 

A vőfély vezényletével megül-
tük a nagy lakodalmat, kiosztásra 

került a menyasszonyi torta is, 
közben Juli óvó néni az ifjú háza-
sokat ünnepi verssel köszöntötte. 
Volt itt mennyasszony tánc, mu-
latozás, vonatozás, eszem-iszom, 
dínom-dánom, amíg a lábunk 
bírta. 

Reméljük, jövőre is hasonló si-
kere lesz a rendezvénynek!

• KOVÁCS-TANÁCS ANITA
• PINTÉR-TANÁCS ADRIENN 

pdagógiai asszisztensek

ZÁKÁNYSZÉKI MAZSORETTESEK UTAZTAK AZ OLASZORSZÁGI VILÁGKUPÁRA
A COVID-helyzetre való tekin-
tettel két éven keresztül nem 
volt lehetőség csak online verse-
nyeken indulni a Classicon KTSE 
mazsoretteseinek. Idén viszont 
olyan szerencsés helyzetben van a 
mazsorett sport, hogy Európában 
rendezték meg a Majorette World 
Federation világszövetség három 
legrangosabb versenyét. Nyár 
elején az Európa Bajnokságon ve-
hettek részt azok a koreográfiák, 
amelyeket az országos bajnok-
ságon sikeresen kvalifikáltak az 
egyesület tagjai. Ezt követően 
szeptemberben a Világbajnok-
ságon mérhették össze szűkebb 
körben tudásukat a lányok.

November 12-13-án viszont 
a szövetség Világkupát rende-
zett, ahová szintén delegálhattak 
versenyzőket a Classiconosok. 
Szombaton és vasárnap értük 
szurkolhatott Magyarország! Az 
eredmények lapzártánk után szü-
lettek meg, így arról később szá-
molunk be (a szerk.).

Olaszországba, Montecatini Terme városába utazik a Classicon KTSE. Avramucz Kincső (Bordány), Csúcs Hanna 
(Zákányszék), Hegedűs Alexandra (Zákányszék), Horváth Hanna (Domaszék), Panyor Dóra (Szeged), Szögi Nikolett 
(Zákányszék)



SULI  R O VAT6. oldal 2022. november

Iskolai büszkeségek szeptember-októberben

„TANÍTANI NEM CSAK SZÓVAL KELL”

1956 GYEREKSZEMMEL
Iskolánkban is megemlékez-

tünk az 1956-os forradalomról. 
A 8. osztály három velük egykorú 
fiú sorsán keresztül elevenítették 
fel az október 23-i és az azt köve-
tő eseményeket. A jelenetekben 
megjelentek a szülői sorsok és 
az, hogyan határozták meg ezek 
a személyes tragédiák a gyerekek 
viszonyát a hivatalos propagan-
dához és miként késztették őket 
cselekvésre a viharos napokban. 
A dramatizált részeket az osztály 
színpadi mozgásai és erőteljes ze-
nei betétek keretezték. Két dalnál 
a csapat kis zenészei is közremű-
ködtek gitárral és szintetizátorral.

Felkészítő tanárok: Juhász Ka-
talin, Véha Tímea

FALUSZÉPÍTŐ AKCIÓ  
- 2022. SZEPTEMBER 26-30. 

(OKT.5-6.)
Valamennyiünk számára fon-

tos, hogy milyen környezet vesz 
körül bennünket. Szeretjük a ren-
det az otthonunkban, a házunk 
körül. Így van ez az iskolában is. 
Szépítjük a termeinket, szép al-
kotások díszítik a folyosókat, és a 
nap közben keletkező hulladékot a 
szemetes kukába tesszük.

Egy-egy neves zöld nap alkal-
mával, az egészséghéten vagy 
fenntarthatósági témahéten 
rendszeresen „kilépünk” az iskola 
keretein túl, és megnézzük, tele-
pülésünkön is tudunk-e szépíte-
ni. Számos alkalommal csatla-
koztunk már a TeSzedd! akcióhoz 
is. Idén is csatlakoztunk a Világ 
Legnagyobb Tanórája projekthez, 
és tudjuk, ezek mellett, ezekkel 
együtt mennyire fontos a példa-
mutatás.

Sokszor beszélünk a környeze-
tünkre való odafigyelésről, a tisz-
teletről, ezeket szem előtt tartva 
tervezzük a programjainkat.

2022 szeptemberében újjá-
alakult az iskola öko-munkacso-
portja. Mindannyian elmondtuk 
gondolatainkat, hogyan lehetne 
környezettudatosabban, fenn-

tarthatóbban dolgoznunk, mivel 
segíthetnénk még inkább tanuló-
ink fenntarthatósági szemléleté-
nek kialakulását, formálását. 

Szabó Norbert hitoktató kollé-
gánk azzal az ötlettel állt elő, hogy 
ez alkalommal az falu egész belte-
rületét járjuk végig, és tisztítsuk 
meg, utcáról utcára haladva. Ez a 
gondolat abban különbözik az ed-
digi szemétszedő akcióktól, hogy 
ez most teljesen önkéntesen, a ta-
nítás után történne, és egy egész 
héten át tartana.

Az ötletet támogatta az Iskol-
avezetés is, és bár nem tudtuk, 
hányan csatlakoznak majd a kez-
deményezéshez, hányan jönnek 
majd el szemetet szedni, nekivág-
tunk.

Alapos tervező munka után 
megkerestük Polgármester urat,  
ismertettük az elképzelésünket, 

elmondtuk, kiket szeretnénk 
bevonni a faluszépítő akcióba. 
Örömmel tapasztaltuk a támoga-
tást.

Bevontuk a község intézmé-
nyeinek vezetőit is, és megkeres-
tük a boltokat, mivel tudnák tá-
mogatni a kezdeményezésünket. 
Mindenki támogatta az akciót! 

A Művelődési Házban Zombori 
Istvánné megszerkesztette a pla-
kátot, a Zákányszéki Korona Pati-
ka gumikesztyűkkel járult hozzá, 
a Zákányszéki Polgárőr Csoport 

vállalta, hogy figyelemmel kíséri 
a faluszépítő csapatokat, vigyáz 
a biztonságunkra. A Községi Ön-
kormányzat pedig a naponta ösz-
szegyűlt hulladék elszállítását és 
raktározását segítette, a zsákokat 
a munka befejeztével Szondi Sán-
dor vitte a gyűjtőhelyre.

Az iskolában is meghirdettük 
az akciót, majd felmértük, mely 
napokon kik tudnak csatlakoz-
ni.

A faluszépítésre a szeptember 
26-30-i hetet választottuk, és fel-
készültünk arra az eshetőségre is, 
ha az időjárás miatt a következő 
héten hosszabbításra lenne szük-
ség. Megterveztük a napi útvona-
lakat, amit a plakáton is feltüntet-
tünk, hogy az ott lakók is jobban 
bekapcsolódhassanak. 

A gyülekező minden nap a köz-
ségi játszótérnél volt, 16 órától 
vártuk a résztvevőket. A legelső 
napon Matuszka Antal polgár-
mester is köszöntötte a megjelen-
teket.

Nagy örömünkre szolgált, hogy 
minden alkalommal összegyűl-
tünk annyian, hogy több csapat-
ban mehettünk, végig tudtuk jár-
ni a tervezett utakat. Jó érzés volt, 
hogy minden alkalommal vettek 
részt szülők is a faluszépítésben.

A szemétgyűjtő délutánok vé-
gén (17.30 és 18.00 körül) a Mű-
velődési Házban gyűltünk össze, 
ahol Zomboriné Ildikó intézmény-
vezető és munkatársai finom teá-
val és zsíros kenyérrel vártak ben-
nünket. A teához valókat a Coop 
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ABC és a Papp ABC, a kenyeret és 
a zsírt pedig a Fődi ABC ajánlotta 
fel számunkra.

Szükség volt egy pótnap kijelö-
lésére is, mert csütörtökön hatal-
mas eső esett. Erre október 5-én 
került sor. Másnap, október 6-án 
tartottunk egy záró összejövetelt: 
együtt kivonultunk az összegyűj-
tött zsákokhoz, és ünnepélyesen 
összegeztük a hetet. Sápi Zoltán-
né intézményvezető és Matuszka 
Antal is megtiszteltek bennünket 
részvételükkel.

Ekkorra kis jutalmakkal is ké-
szültünk a résztvevőknek: min-
denki kapott egy kis müzliszele-
tet, és a helyi boltok, szülők és egy 
vállalkozó jóvoltából ajándékokat 
is sorsoltunk ki.

(Támogatók: Agromarket, Gő-
dérné Jójárt Anita, Lázárné Szűcs 
Mónika szülők és Burunkai Péter 
vállalkozó)

Bármerre jártunk, egy pol-
gárőr autó végig kísért bennün-
ket, Frank Ferenc ült a volánnál, ő 
vigyázott a biztonságunkra.

Egyik alkalommal, gyűjtőu-
tunk közben Tandariné Kiri Éva 
keresett meg bennünket gyerme-
keivel kerékpáron – mindhárom 
szemétgyűjtő csapatot -, és vizet, 
valamint gyümölcslevet hoztak 
nekünk, ezzel enyhítve a gyerekek 
és felnőttek szomjúságát.

Az akcióban több mint 80 fő 
vett rész (56 tanuló és 19 felnőtt 
+ a kistestvérek). Két gyermek 
mind az öt alkalommal segített, 
és hárman jöttek el négyszer is. A 
szülők sokszor magukkal hozták 
kisebb gyermekeiket, ők is velünk 
dolgoztak. 

A résztvevők egyike sem értet-
te, miért kerülnek a földön, bokor 
tövében talált dolgok eldobásra, 
hogyan lehet, hogy valakinek ez 
ennyire nem fontos. Az öt nap 
alatt 14 zsáknyi szemét gyűlt 
össze.

Nem az volt a cél, hogy mi 
szedjük össze a más által eldobott 
szemetet. Azt szerettük volna 
megnézni, mennyi van, milyen 
jellegű, és hogy van-e valamilyen 
tennivaló ezzel kapcsolatban.

Szerencsére nem volt olyan 
sok, de ennek a tizennégy zsáknyi 
szemétnek sem a faluban szét-
szórva lenne a helye. A legszo-
morúbb, hogy a legtöbb hulladék 
bizony a felnőttektől kerül az ut-
cákra: amerre jártunk, mindenfelé 
cigarettacsikkek hevertek, és sok 
volt a fémdoboz és a nylonzacskó 
is. 

Vannak már ötleteink. Remél-
jük, hogy lehet ezen változtatni!

Terveink közt szerepel, hogy 
évente 2 alkalommal (tavasszal és 
ősszel) szervezünk faluszépítő ak-

ciót. Úgy zártuk le az őszit, hogy 
tavasszal folytatjuk.

Hitoktató kollégám így össze-
gezte a munkánkat:

„Úgy gondolom, hogy tanítani 
nem csak szóval kell. A cselekedet, és 
a jó példák még fontosabbak. Ez alatt 
az 5 nap alatt nem csak azt mond-
tuk a gyerekeknek, hogy nem helyes 
eldobni a szemetet. Ez alatt az 5 nap 
alatt összeszedtük azt, amit talál-
tunk. A gyerekek pedig megtapasz-
talták, mi a különbség a szemetes 
és a tiszta utca közt. Úgy gondolom, 
hogy ezért már megérte az akció.”

A séták során sok mindenről 
beszélgettünk, és mindig jó han-
gulatban dolgoztunk. Megnevez-
tük az utunkba kerülő növénye-

ket, állatokat, gombákat is. 
A pillanatok megörökítését 

Makráné Vass Éva tanító nénivel 
végeztük, és ebben Sziládi Dalma 
Linda többször is segítségünkre 
volt. Sikerült szép és érdekes pil-
lanatokat megörökítenie.

Nem lehetett volna ilyen si-
keres a program, ha nem segítik 
ennyien: az Iskolavezetés, a peda-
gógusok, a község vezetősége és 
intézményei, valamint a boltok, 
magánszemélyek, és természete-
sen a szülők és a gyerekek.

Ezúton is köszönjük Minden-
kinek!

A Szervezők nevében: 
• ÁBRAHÁM ENIKŐ

BIOKERTI HÍREK 
– USZADÉKSZIGETTEL ÉS KIS 

KUCKÓVAL IS BŐVÜLTÜNK

Az iskolai biokert mindig bővül 
valamivel. Nyáron már beszámol-
tunk a nagyobb változásokról: 
tavasszal megnöveltük a kertet, a 
területe kétszeresére nőtt, és ápri-
lisra elkészült négy magaságyás is, 
amelyekbe már nyáron növények 
pompáztak.

Kéthetente volt nyári ügyelet, 
a szakkörösök közül mindig jött 
valaki, és mindig akadt tennivaló. 
A nagy melegben és szárazságban 
azonban nem maradtak volna meg 
a növények Király Zoltán és Dobó 
József gondoskodása nélkül, - és 
a takarító nénik is mindig segíte-
nek.

Gyönyörű kert fogadott ben-
nünket szeptemberben!

A tó egy kis élőhellyé változott: 
a zöld varangyok mellett szitakö-
tők – és sok más ízeltlábú – bölcső-
je lett, köszönhetően a vízi növé-
nyeknek.

Már csak egy uszadéksziget hi-
ányzott, dr. Gyulai Iván már a kert 
tervezésekor javasolta, hogy jobb 
legyen a víz oxigénellátása. Ez az 
uszadéksziget szeptemberben el-

készült, Rokolya Károlyné Tündi 
jóvoltából. Ezúton is nagyon kö-
szönjük Neki!

Vittünk az iskola udvarából 
asztalt, padot a kertbe, és kaptunk 
farönköket Husztáné Kispál Kata-
linéktól, hogy leülhessünk meg-
figyelni az élőlényeket. Nagyon 
köszönjük, hogy ismét segítettek, 
és hogy figyelemmel kísérik a bi-
okertben folyó tevékenységeket!

Írtuk arról is, hogy jó lenne egy 
kis kuckó, ahová az erős napsütés 
vagy a szemerkélő eső elől behú-
zódhatunk, kicsit elvonulhatunk, 
és ahová betehetjük a kincseinket. 
Érkezett egy felajánlás Császár 
Norberttől és Császárné Papp 
Mártától: november 5-én elhoztak 
egy aranyos házikót a biokertbe. 
Mindannyian nagy örömmel fo-
gadtuk, köszönjük Nekik és gyer-
mekeiknek!

Idén is a biokert szakkörösök 
vigyáznak elősorban a kertre, há-
rom magaságyás pedig alsós osz-
tályoké, de ha szükség van segít-
ségre, mindenkire számíthatunk. 
Köszönjük!

• ÁBRAHÁM ENIKŐ
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS

Gyurkovics Huba  2022. 10. 08. 
Szülők: Horváth Boglárka és Gyurkovics Dávid 

Dani Eliza  2022. 10. 21.  
Szülők: Bernátsky Kamilla és Dani Kálmán Szabolcs

Kép a terménybetakarítási hálaadó szentmiséről, melyet október 23-án tar-
tottak a falu megszépült templomában.


