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Civilek a faluért!

KONYHAÁTADÓ ÉS KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁS
Egy adott település közösségi élete, az igénybe vehető programok, a rendezvényeken és a különböző civil szervezetek tevékenységében való részvétel meghatározó az ott lakók életminősége szempontjából. A cél, hogy mindenki megtalálhassa azt a formát,
mely közel áll hozzá, ezáltal is hasznos tagja a közösségnek.
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.,
Zákányszéki Nőegylet, Zákányszék Község Önkormányzata,
Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtár, Alapítvány a Zákányszéki Általános Iskola Diákjaiért,
Zákányszéki Földtulajdonosok
Vadásztársasága, Zákányszéki
Polgárőr Csoport, Zákányszéki
Egyházközség – Rózsafűzér Társulat, Karitász Csoport, Szent
József Szövetség, Óvodai Szülői
Munkaközösség, Iskolai Szülői
Munkaközösség, Gazdák Vállalkozók Klubja, Papp Testvérek Kft,
Oltványi István, Fodor László,
Dani Ferenc és Kőröshegyi Béla.
A rendezvény a „Civilek a
faluért! Szabadtéri közösségi
programok a Zákányszéki Nőeg ylet szer vezésében – FC AKP-12021/4-000406” pályázat
keretében valósult meg.

De mit is csinálnak a civil
szer vezetek? A Zá k ányszék i
Nőegylet április 9-i rendezvényén betekintést nyerhettünk
a tevékenységükbe. A délután
foly a m á n a z eg yh á z köz ség ,
polgárőrség , a hely i vadásztársaság, gazdák-vállalkozók
klubja, óvodai és iskola szülői
munkaközösségek, az általános
iskolai alapítvány és a nőegylet
munkájáról, a település életében betöltött szerepéről adtak
tájékoztatást a képviselők. A jó
hangulatú rendezvény további részében minden korosztály
talált magának elfoglaltságot.
Koncertek, kézműves foglalkozások, filmvetítés, közös főzés
és kóstolás – nem unatkoztak a
résztvevők.
A délután folyamán átadtuk
és birtokba vettük a művelődési
ház közösségi konyháját, mely a
települési rendezvényeket segíti
ezután.

A meg va lósításához ny újtott támogatást és segítséget

köszönjük az alábbi szervezeteknek:

• ZOMBORI ISTVÁNNÉ
intézményvezető
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2022. március 31-én munkaterv szerinti rendes ülést tartott. A rendes testületi ülésen az előre tervezett
napirendeken kívül számos egyéb előterjesztés is megtárgyalásra került. A döntések közül a leglényegesebbek az alábbiakban
kerülnek ismertetésre.
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi Éves Fejlesztési Terve a 2020-2024. évekre
vonatkozó Gazdasági Program
végrehajtását szolgáló operatív terv, amely meghatározza az
ez évi konkrét fejlesztéseket és
előkészíti a következő év fejlesztéseit.
A testület a 2022. évi éves
fejlesztési tervet megvitatta és
elfogadta.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLX X XIX. törvény 41. §-ában
foglaltak szerint a képviselő-testület hatásköreit a polgármesterre, a bizottságára, a részönkormányzat testületére, a jegyzőre,
a társulására ruházhatja át. A
Képviselő-testület helyi rendeleteiben határozta meg mely
hatásköröket és kire ruházza át.
Ezek jellemzően a polgármesterre
átruházott szociális hatáskörök.
A 2021-ben átruházott hatáskörökben hozott döntésekről
szóló beszámolót a testület elfogadta.
Zákányszék Község Önkormányzata a rendeleteiben szabályozott módon támogatja a helyi
civilszervezeteket. 2021-ben a
Zákányszéki Községi Sportkör
kért és kapott 1 000 000 Ft
pénzbeli, vissza nem térítendő támogatást. A z érintett
szervezet megküldte a kapott
önkormányzati támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és
szöveges beszámolót. A Képviselő-testület megállapította, hogy
az önkormányzat által nyújtott
támogatást a Sportkör a kért célok megvalósítására fordította, és

köszönetét fejezte ki a szervezet
vezetőjének és tagjainak a végzett munkájukért.
Az 1997. évi C XL. törvény
alapján a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári
intézményegysége 2018. évtől
külön munkatervet és szakmai
beszámolót köteles készíteni. A
Képviselő-testület a nyilvános
könyvtár éves szakmai beszámolóját elfogadta, egyben megköszönte az intézményvezető és
a könyvtáros előző időszakban
végzett munkáját.
Zákányszék Község Önkormányzata a g yermekétkeztetést a fenntartásában lévő
Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsőde konyháján keresztül
biztosítja. Az élelmiszerek beszerzési ára, valamint az egyéb
költségek (pl. bér + járulék, dologi kiadások) emelkedése miatt
szükség lenne a nyersanyagnorma, ezáltal a térítési díjak emelésére. A veszélyhelyzettel ös�szefüggő átmeneti szabályokról
szóló 2021. évi XCIX. törvény
147. §-ának jelenleg hatályos előírásai alapján a helyi díjak mértéke rögzítésre került 2022.
június 30. napjáig, tehát díjemelést eddig az időpontig
nem lehet végrehajtani.
A Képviselő-testület az egészségügyi alapellátás körzeteinek
kialakításáról szóló 15/2016.
(XI.24.) önkormányzati rendeletét módosította, amelyben sor
került fogorvosi ügyeleti ellátás körzetének kialakítására, a rendelet aktualizálására.
A fogorvosi ügyelet ellátásával
kapcsolatos előkészületek folyamatban vannak. Módosításra

került a helyi közművelődési
feladatok ellátásáról szóló
12/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet is, mivel a
vonatkozó törvény szerint a közművelődési rendelet könyvtárra
vonatkozó szabályokat akkor sem
tartalmazhat, ha a települési önkormányzat a közművelődéssel
kapcsolatos kötelezettséget integrált kulturális intézményben
látja el. Erre tekintettel hatályon
kívül helyezésre kerültek a rendelet könyvtárra vonatkozó részei.
Az Önkormányzat 2021-ben
nettó 39 483 947 Ft támogatást kapott ipari park megvalósítására. Az engedélyes terv
és a szakági tervek már rendelkezésre állnak, de a tervezői költségbecslés szerint várhatóan minimum nettó 70 millió Ft lenne
a kivitelezés költsége. Ekkora
önerőt az önkormányzat jelenleg nem tud biztosítani a projekt
megvalósításához, ezért a Képviselő-testülete felhatalmazta a
polgármestert, az „Iparterület
fejlesztése Zákányszéken” c.
pályázat „visszaadására” és a
támogatási összeg visszafizetésére.
A 2021. év második felében
az ALFÖLDVÍZ Zrt. csődközeli helyzetbe ker ü lésére
tekintettel kezdetét vette az
ALFÖLDVÍZ Zrt. átvilágítása.
A Magyar Állam képviseletében
eljáró NV Zrt. a víziközmű-szolgáltatáshoz kapcsolódó ellátásért
felelősség átadásához kapcsolódóan Integrációs Programot
dolgozott ki az ellátásért felelős
önkormányzatok közreműködésével. Az Integrációs Program soron következő lépése, hogy az el-

látásért felelős önkormányzatok
a tulajdonukban álló víziközmű
és azt működtető vagyont megállapodás keretében ingyenesen
a Magyar Államra ruházzák. A
Képviselő-testület kinyilvánította azon szándékát, miszerint az
őt terhelő víziközmű-szolgáltatás
biztosítása vonatkozásában fennálló ellátási kötelezettségének a
Magyar Államra történő átruházására irányuló Integrációs Programban részt kíván venni.
Elfogadta azt a megállapodást,
amely:
- a víziközmű vagyon és az azt
működtető vagyon,
- az átadással érintett víziközmű-rendszer üzemeltetését szerződéses jogviszony alapján ellátó
ALFÖLDVÍZ Zrt.-ben fennálló
társasági részesedés ingyenes átruházásáról, valamint
- az átruházással érintett víziközmű vagyonhoz tartozó, víziközmű-fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának
térítésmentesen, nyilvántartási
értéken történő átvezetéséről
szól.
Felhatalmazta a Polgármestert arra, hogy - legkésőbb 2022.
szeptember 30. napjáig – a megállapodást aláírja és az átruházáshoz szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján és a nemzeti
jogszabálytárban.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

Mindannyiunknak fontos a jövő!

TISZTELT ZÁKÁNYSZÉKIEK, KEDVES VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Lezárult egy parlamenti ciklus és április 3-án megkezdődött egy új. Lezárult egy hosszú
és senkit nem kímélő kampány,
megszülettek az eredmények és
megkezdődhet az érdemi munka, minden szinten, új erővel.
Engedjék meg, hogy polgármesterként köszönetemet fe-

jezzem ki településünk minden
lakójának, hog y a néha zord
időjárás ellenére közel 70%-os
részvételi arányt elérve, szavazataikkal véleményt formáltak
Magyarország és azon belül kis
településünk jövőjéről!
Ugyancsak a tisztelet és köszönet illet mindenkit, akik a

törvényi előírásoknak megfelelően felelősséggel végezték munkájukat és rendben lezajlott a vasárnapi országgyűlési választás
és gyermekvédelmi népszavazás
településünkön. Köszönet illeti
polgármesteri hivatalunk dolgozóit, szavazatszámláló bizottságok tagjait, pártok delegáltjait,

hogy fegyelmezetten, hiba nélkül látták el a rájuk bízott feladatot.
Embert próbáló munkájuk
volt, felelősséggel álltak helyt,
köszönet érte.
• MATUSZKA ANTAL
polgármester
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ELHUNYT BOLDOGNÉ FODOR ERZSÉBET

Megrendülten tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és tisztelték, hogy Boldogné Fodor Erzsébet, a Zákányszéki Polgármesteri
Hivatal köztisztviselője életének
53. évében, hosszan tartó súlyos
betegség után 2022. március 27én elhunyt.
Nehezen érkeznek a szavak,
a gondolatok, amivel elmondhatnánk a megmagyarázhatatlant, ami segítene elfogadni az
elfogadhatatlant. Településünk
ismét egy olyan nagyszerű embertől búcsúzik, aki hosszú évtizedeken keresztül képviselte a
segítő szándékra épülő kiemelkedő szakmai munkát, Zákányszék
közösségéért való fáradhatatlan
tenni akarást.
Megtörten, fájó szívvel búcsúzunk Boldogné Fodor Erzsébettől, aki pályája kezdetétől,
1988-tól dolgozott a helyi közigazgatásban. Kezdetben a Zá-

kányszéki Községi Tanács VB.
Szakigazgatási szervénél ügyviteli alkalmazottként, majd a
későbbi Polgármesteri Hivatalban köztisztviselőként. Munkáját anyakönyvvezetőként, az
önkormányzat pályázatainak
és beruházásainak ügyintézőjeként, ezenkívül számos egyéb
feladat ügyintézőjeként végezte.
Szakmai tudását folyamatosan
fejlesztette, melynek eredményeként a Nemzeti Közszolgálati
Egyetemen 2016-ban igazgatásszervezői diplomát szerzett.
Főbb pályázatok és fejlesztések, amelyekben aktívan közreműködött: Művelődési ház felújítása, Kegyeleti park létrehozása,
Ifjúsági klub kialakítása, Szociális étterem építése a Lengyel tér
1. szám alatt, Madárvárta – erdei
pihenő, Polgármesteri Hivatal
felújítása, a település szennyvízberuházása, Mórahalom-Zákányszék közötti kerékpárút megépítése, külterületi útfelújítások,
játszóterek felújítása, egyéb kisebb-nagyobb pályázatok.
Kiemelkedő közösségi munkát végzett, amelyek közé tartoztak: ifjúsági ügyek felkarolása
(kamaszparlament, ifjúsági önkormányzat), a Zákányszéki Kis
Újság elindítása, a Falunapok,
egészséghetek, a „Tavaszcsalogató” és egyéb települési rendezvények szervezői munkája.
A község testvértelepülésével,

Borszékkel való szoros kapcsolattartás 2008 – 2012 között.
Kiadványok készítésének átfogó
szervezése, megvalósítása (pl. Telefonkönyv és receptfüzet 2008;
Borszék-Zákányszék épített és
természeti értékei). Az Ezerarcú
Természetvédelmi és Turisztikai Egyesület elnökeként a helyi
természeti értékek feltárása, az
„Ezerarcú Zákányszék” kiadvány
megszerkesztése, kiadása. És még
sorolhatnánk…
Zákányszék Község fejlődése
érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2003-ban
a „Zákányszékért” díjat adományozta.
Pályáját a fejlődés iránti vágy,
a szakmaszeretet, tenni akarás és
az emberek iránti feltétlen tisztelet jellemezte. Közvetlen kollégái tiszteletét szakmaiságával,
nyíltságával, segítőkészségével,
a csapatmunka hangsúlyozásával
és munkatársai megbecsülésével
vívta ki. Az önkormányzati feladatot ellátó helyi intézmények
vezetőivel történő kapcsolattartás során is a gördülékeny együttműködés és szakmai segítségnyújtás jellemezte.
Családja biztos nyugvópont
volt életében. Mindig büszkeséggel, szeretettel beszélt férjéről,
az időközben már felnőtt lányai
életének alakulásáról. Őszin-

te szeretet és tisztelet irányult
Édesanyja, valamint Testvére és
annak családja irányába. Családja
körében talált megnyugvást, feltöltődést az élet kihívásai, megpróbáltatásai közepette.
Évekkel ezelőtt hirtelen és felfoghatatlan módon találta meg
súlyos betegsége. Emberfeletti
kitartással és pozitív gondolkodással járta ezt az utat, amit
mélységes tisztelettel és elismeréssel követtünk és a tőlünk telhető módon segítettük.
Erős személyiségét, élni akarását nem törték meg az élet
megpróbáltatásai, a betegség
kiújulása után is reményekkel
telve nézett a jövőbe, a gyógyulásba vetett hitét soha nem veszítette el. Az élet azonban felülírta
mindezt, sajnos nem volt elég az
az összefogás sem, amivel a családja, barátai, kollégái próbálták
segíteni felépülését.
Erzsike 2022. március 27-én
elengedte a fájdalmakat, a küzdelmet.
Nyugodjon Békében!
Hálával és szeretettel őrizzük
emlékét:
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
a Zákányszéki Polgármesteri
Hivatal dolgozói,
az önkormányzati intézmények vezetői.

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK
Tájékoztató a 2022. április 3. napján megtartott országgyűlési képviselők választása és az országos népszavazás helyi eredményéről
(2022. április 4-én ismert, nem véglegesített adatok)
Országgyűlési képviselők
választásának eredménye
(Zákányszék település
szavazóköreinek összesített
eredményei)
Választásra jogosultak névjegyzékében szereplő választópolgárok száma: 2252 fő.
A választáson megjelent 1539
fő (68,34%), az országos részvételi arány 69,54% volt.
Zákányszék település
EGY É N I v á l a s z tók e r ü le t i
eredménye
1. MIHÁLFFY BÉLA
(FIDESZ-KDNP):

963 szavazat

2. MIHÁLIK EDVIN
(DK, JOBBIK, MOMENTUM,
MSZP, LMP, PÁRBESZÉD):

296 szavazat
3. TOROCZKAI LÁSZLÓ
(MI HAZÁNK): 193 szavazat
4. TÓTH-BENEDEK CSANÁD
(MKKP):
29 szavazat
5. GONDA BENJAMIN NORBERT (MEMO): 21 szavazat
6. LÉVAINÉ DR. KOVÁCS MARIAN (NORMÁLIS PÁRT)

13 szavazat
Zákányszék település LISTÁS választási eredménye
1. FIDESZ - KDNP:

1012 szavazat
2. DK, JOBBIK, MOMENTUM,

3.
4.
5.
6.

MSZP, LMP, PÁRBESZÉD:

304 szavazat
MI HAZÁNK: 138 szavazat
MKKP:
34 szavazat
MEMO:
21 szavazat
NORMÁLIS PÁRT:
12
szavazat

CSONGRÁD megye 02. számú
EGYÉNI választókerületének
országgyűlési képviselője:
Mi h á lf f y B él a ( FI DE SZ ,
KDNP)
Országos népszavazás 2022
(Zákányszék település szavazóköreinek összesített eredményei)

A szavazatok megoszlása
Érvényesen szavazott: 1 211
(53,77%)
Érvénytelenül szavazott: 316
(14,03%)
Nem szavazott: 725 (32,20%)
Igen-Nem szavazatok száma
és aránya
Igen: 36 (2,97%)
Nem: 1.175 (97,03%)
A választás eredményével
kapcsolatosan további részletek
a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu) találhatóak.
• HELYI VÁLASZTÁSI IRODA
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ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN 2022 TAVASZÁN/NYARÁN
dr. Mester Lajos (I.sz.h.o.)
62/590-050, 30/606-2371

08:00–12:00
április 11–április 13.
április 25–április 29.
május 9–május 13.
május 23–május 27.
június 7–június 10.
június 20–június 24.

08:00–12:00 és 15:00–16:00
április 4–április 8.
április 19–22. (helyettesít is)
május 2–május 6.
május 16–május 20.
május 30.–június 3.
június 13–június 17.
június 27–június 30.

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

08:00–12:00
április 4–április 8.
május 2–május 6.
május 16–május 20.
május 30.–június 3.
június 13–június 17.
június 27–június 30.

08:00–12:00 és 15:00–16:00
április 11–április 14.
április 25–április 29.
május 9–május 13.
május 23–május 27.
június 7–június 10.
június 20–június 24.
július 4–29. (helyettesít is)

Semmelweis nap (egészségügyi munkaszüneti nap/: 2022.07.01
dr. Mester Lajos szabadságon van 2022. július 4–július 29.
dr. Sebestyén Balázs szabadságon van: 2022. április 19-22-ig és 2022. augusztus 1–26.
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

„ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA”
CÍM ADOMÁNYOZÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE.
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében a „Zákányszék Község Díszpolgára” kitüntető cím
adományozása előkészítésével
megbízott Előkészítő Bizottság
az alábbi nyilvános felhívást teszi közzé:
A Képviselő-testület Zákányszék Község Díszpolgára cím
adományozásával ismeri el:
- a zok érdemeit, a k i k Zák ányszék község szel lemi,
anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a közélet,
a ga z d a s á g , a t udom á nyok ,
a kultúra és a művészetek, a
gyógyítás, az oktatás-nevelés
területein maradandó alkotó
munkájuk kal elősegítették a
község fejlődését, polgárainak
boldogulását,
- a Zákányszék községben
született vagy itt élő és alkotó,
kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgárok
érdemeit, akik kimagasló ered-

ményességű munkásságukkal
járultak hozzá Zákányszék fejlődéséhez.
Ajánlásukat indokolással
együtt, zárt borítékban 2022.
május 2-ig (hétfő) juttathatják
el az Előkészítő Bizottságnak
c í mez ve (6787 Z á k á nysz ék ,
Lengyel tér 7.), melyek alapján a
bizottság ajánlólistát terjeszt a
Képviselő-testület elé. Az ajánlásokat személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hivatal titkárságán a megjelölt időpontig.
Kérem a település választópolgárait, hogy éljenek ajánlási lehetőségükkel, segítsék az
Előkészítő Bizottság munkáját,
járuljanak hozzá ahhoz, hogy a
Zákányszék Község Díszpolgára kitüntető cím arra érdemes
személyt minősítsen és rangot
jelentsen településünkön.

Tisztelt Adózó!

Amennyiben támogatni szeretné
a Zákányszéki Polgárőr Egyesület
munkáját, kérem személyi jövedelemadója
1%-át ajánlja fel részünkre:
Adószámunk: 18455962-1-06
Támogatását köszönjük!
Kopasz Zsolt elnök

SZÉLES ITALKÍNÁLAT
KEDVEZŐ ÁRAK
HŰTÖTT SÖRÖK, ÜDÍTŐK
MINDEN NAP NYITVA

Italdiszkont
Zákányszék

Rendezvényekre előzetes
rendelésleadást követően
helyben kiszállítás és
további kedvezmények
várnak!!!

+36 30 996 1916

• CSÓTI JÓZSEF LÁSZLÓ
az Előkészítő Bizottság elnöke

APRÓHIRDETÉS:

Eladó Zákányszéken ruzsai úton kövesút mellett 0106/110
helyrajzi számú 8393 nm rét. 490 ezer Ft.
Érdeklődni: 0620/8043025

Zákányszéki
Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja
Főszerkesztő: VESZELKA KRISZTINA
Elérhetőség, hirdetésfeladás: zakanyszekikisujsag@gmail.com
+36-62/281-219 Lapzárta: minden hónap 5. napja
Kiadó: RENSZ Magyarország Kft. 6725 szeged, Teve u. 39.
Ügyvezető: HODÁSZI ISTVÁN RÓBERT
Nyomda: RENSZ Magyarország Kft. • ISSN: 2061-5485

ELKÖLTÖZTÜNK!
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
Tel.: 30/427 0584

SZÖGINÉ, MARIKA
Tel.: 30/621 6852

PAPDINÉ, ERIKA
Tel.: 30/845 2219
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ZÁKÁNYSZÉKI K I S Ú J S Á G

5. oldal

KÖSZÖNTSÜK AZ ÉDESANYÁKAT!

Szeretettel várunk minden kedves Édesanyát, Nagymamát
és Keresztanyát a
2022. május 2-án, hétfőn 17 órakor tartandó
Községi Anyák Napi Ünnepségre
a Zákányszéki Művelődési Házba.
Fellépnek a Katica csoportos óvodások, a 4. osztályosok, a
művelődési ház népi játék és gyerektánc csoportosai.
Ünnepi köszöntőt mond Matuszka Antal polgármester.

TALÁLKOZTUNK A KÖNYVTÁRBAN
A Községi Könyvtár év elejétől kezdve színes és változatos
programokkal várta olvasóit. Többek között a szombati nyitva
tartás ideje alatt tematikus foglalkozásokkal a kicsiket, papírszínházzal, diafilmmel, kézműves foglalkozással, társasjáték
partival, kincskereséssel, QR kód játékkal és sok mesével.

DOMASZÉKI SÓDERTELEP

Sóder(0-24)
Cement
Mész
Térháló

BALÁZS ROLAND E.V
0-22 Fehér zúzottkő
A domaszéki telephelyünkön
elérhető termékeket kis és nagy
tételben házhoz is szállítjuk.
szállítjuk.
Megrendeléshez keressenek
bennünket mobil
elérhetőségünkön.

11-22 Fehér osztályozott kő

Bányahomok
Marosi homok
0-4 Homok

+36 70 248 4376

Az általános iskola harmadik
osztályával összefoglaltuk az olvasókönyv Határtalan hazában
c. fejezet ismereteit, a tankönyv
olvasmányai alapján állításokat
kellet eldönteniük, igazak vagy
hamisak. Ha jól válaszoltak, a
játékmezőn egyet előre, ha nem
egyet hátra kellett lépniük. A
második osztály sem maradt ki a
játékos feladatokból, velük József
Attila gyermekéveivel ismerkedtünk és közösen elkészítettük a
saját kívánságfánkat, a foglalkozás végén pedig ők készültek
meglepetéssel, ugyanis a költő
Altató c. versének feldolgozását
adták elő.
Az óvodásokkal is benépesült
a könyvtár, a farsanghoz közeledve a témához illeszkedő mesét
hallgattak meg és zenés foglalkozással töltöttük az időt. Más
alkalmakkor pedig papírszínház
mesét hallhattak, amelyet igyekeztünk egy interaktív robottal
feldolgozni, az ezt követő találkozásunkkor pedig interaktív mese
könyvel ismerkedtünk, amelyben

két kishercegnőnek segítettünk
megtalálni a királyfit, a „Hahó,
merre vagy királyfi” c. mesében.
Minden évben csatlakozunk
az Internet Fiesta országos programsorozathoz, idén a kicsikkel
az új robotunkkal papírszínház
mesét dolgoztunk fel, a nagyobbak pedig könyvekben kerestek
válaszokat a QR kódokban elrejtett kérdésekre.
Idén először jelent meg a Kis
Lapozó online kiadvány unk,
amely a könyvtár közösségi oldaláról könnyen elérhető. Az első
szám elsősorban gyerekeknek
készült és szüleiknek, mesével,
játékkal, találós kérdésekkel,
könyvtári hírekkel.
A könyvtári állomány pedig
negyedévente friss tartalommal
bővül, így arra bátorítom a Kedves Olvasókat, mondják el kitől és
mit, vagy milyen témában olvasnának szívesen.
Találkozzunk a könyvtárban!
•TÓTH GÁBOR
könyvtáros
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ÓVODAI, BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS

A 2022/2023-AS NEVELÉSI ÉVRE
Zákányszék Község Önkormányzata, az általa fenntartott Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde beiratkozási időpontját 2022 április 25-26-ra tűzte ki,
mindkét napon 8 órától 16 óráig.
A bölcsődei és az óvodai beiratkozás egyidőben történik!
Körzethatár a bölcsődei ellátást illetően: Zákányszék község
teljes közigazgatási területe, Ruzsa, Üllés, Bordány, Mórahalom
és Ásotthalom.
Körzethatár az óvodai ellátást
illetően: Zákányszék község közigazgatási területe
Kérjük a Szülőket, hogy a kitöltött és aláírt felvételi jelentkezési
lapokat, valamint a szükséges dokumentumokat a beiratkozásra
hozzák magukkal!
A beiratkozáshoz szükséges
okiratok, dokumentumok:
7 a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló
hatósági igazolványok (személyi
igazolvány vagy útlevél)
7 lakcímet igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya)
7 a gyermek TAJ kártyája

7 a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok
(személyi igazolvány, útlevél vagy
vezetői engedély)
7 nem magyar állampolgár
esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat
7 egyéb, a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét,
sajátos nevelési igényét, hátrányos
helyzetét igazoló dokumentum
(orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat… stb.)
7 A Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde fogad sajátos
nevelési igényű gyermeket, felvételhez a szakértői bizottság által
történő kijelölés szükséges.
Pszichés fejlődési zavarral
(tanulási és magatartási zavarral) küzdő gyermekeket tudunk
ellátni.
Az óvodai, bölcsődei felvételről

az intézmény vezetője 2022. május 25-ig dönt, és erről írásban értesíti a szülőt. Az óvodába, bölcsődébe felvett gyermekek csoportba
való beosztásáról az intézményvezető dönt.
Az intézményvezető felvételt
elutasító határozatával szemben
jogorvoslattal lehet élni, amelyet
Zákányszék Község jegyzőjének
címezve, de az óvoda elektronikus
címére (ovoda@zakanyszek.hu),
vagy levélben kell megküldeni, a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül.
A beiratkozáshoz szükséges jelentkezési lap és nyilatkozat- szülői felügyeleti jogról letölthető az
ovoda.zakanyszek.hu/hírek oldalról. Amennyiben nincs a szülőnek
lehetősége letölteni a jelentkezési
lapot vagy a szülői felügyeletről
szóló nyilatkozatot, akkor az óvodában az óvodatitkártól, szemé-

lyesen is kérhető a nyomtatvány.
Az óvodába felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzíti a Köznevelés
Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya
létrejön. Az első bölcsődei, óvodai
foglalkozási nap, a nevelési év első
napja: 2022. szeptember 1. Ezen a
napon kerülnek átvételre az eddig
bölcsődében elhelyezett és óvodába felvett gyermekek is. Megelőző
egyeztetésre személyesen, telefonon, emailben és családlátogatás
alkalmával van lehetőség.
Felmerülő kérdéseikkel forduljanak bizalommal az intézményvezetőhöz, a 30/606-4990 telefonon, vagy az ovoda@zakanyszek.
hu email címen.
• LIEBHABER GÁBORNÉ
intézményvezető

VISSZATÉRTÜNK HAGYOMÁNYOS ISKOLAI PROGRAMJAINKHOZ MÁRCIUSBAN
A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉST TANULJÁK AZ ISKOLÁSOK
Az általános iskolások közlekedésbiztonságát segítő program
(KEVE - Közlekedjünk Együtt,
Vigyázzunk Egymásra!) kidol-

gozásában és bevezetésében a
Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-Főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága nyújt útmutatást számunkra.
2022. március 4-én a 3. osztályban technika óra keretében a

kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos bemutató óra megszervezését vállaltam fel, mely Dr. Pőcze
Tünde őrnagy Asszony jelenlétében zajlott.
A 3. osztály tananyagának
fontos része ugyanis a kerékpáros
közlekedés. Ennek során felhívtam
a figyelmet a kerékpárvásárlás tudnivalóira, a helyes öltözködésre, a
kerékpár karbantartására, számos
közlekedéspszichológiai tényezőre.
Az elméleti rész után az udvaron
folytatódott a gyakorlati megmérettetés, illetve a kerékpárok
ellenőrzése. A kerékpározni tudó
gyermekekben elmélyítjük, rutin
szintűvé fejlesztjük az ismereteket.
Ebben volt segítségemre őrnagy
Asszony, akivel közösen megpróbáltunk egyszerű ügyességi pályát
megépíteni. Cél: Az aerob mozgásforma, az egyensúlyérzék
javítása mellett a biztonságos
járműhasználat fejlesztése.
Gyerekek feladata: Kerékpár
ügyességi pályaelemek gyakorlása
(szlalom, szűkülő folyosó, magassági akadály, sarokfordító, billenőpalló).
A pálya megépítéséhez szükséges eszközöket külsős segítő -

támogatótól kaptuk, a Szélvész
Autósiskola vezetője Szélpál
István bocsátotta rendelkezésünkre. A foglalkozást izgalmassá
tette, hogy a tulajdonos különleges kerékpárgyűjteményéből is
kipróbálhattunk néhányat, mint
az egykerekűt, illetve a fordított kormányzásút, amely az
agyféltekék működésének fejlesztését szolgálják. Óriási sikere volt,
izgalmas kihívásnak lehettünk
részesei. A gyerekek szeretnék
ha a következő hónapokban újra
birtokba vehetnék a „ csodabringákat”. Bizonyítják a mellékelt
képek.
Köszönet az élményért.
• KIRÁLY ANDREA
tanító néni
GERGELY-JÁRÁS
Ismét tarthattunk Gergely-járást hiszen, a pandémiás
helyzet nem tette lehetővé, hogy
az elmúlt 2 évben iskolánk hagyományát ápolva, megtarthassuk
ezt a hagyományt az óvodával közösen. Ennek a népszokásnak az
az alapja, hogy régen útra keltek
az iskolások tanulókat toborozni
és adományokat gyűjteni Gergely
napján.

2022. április
Nálunk ezt az első osztályosok
teszik meg, és nem csak verbuválás céljából, hanem azért is, hogy a
szívüknek oly kedves óvó néniket
megölelhessék, az óvodába belépve pedig egy kicsit ismét ovisok
lehessenek és játszhassanak. A
leendő első osztályosok pedig iskolánkba eljőve betekinthessenek
a mindennapi életünkbe.
Az idén még csak a szánkódomb mögötti részen találkozhattunk, és az óvoda kerítése
gondoskodott arról, hogy biztosan meglegyen köztünk a másfél
méter távolság. De ennek a lehetőségnek is nagyon örültünk!
Március 10-én csákóval a fejünkön, karddal a kézben – mint
ahogy Gergely püspök katonáinak illik – elindultunk új tanulókat toborozni a jövő tanévre. Az
sem vette el a kedvünket, hogy
a hideg északi szél le-lesodorta a
fejfedőket, amit aztán le is kellett
vennünk már az iskola kapuján
kilépve.
Meleg szeretettel és várakozással fogadott bennünket az óvoda
„apró és nagy népe”. Már messziről tudattuk érkezésünket, mert jó
néhány kispajtás kezében forogtak a kereplők, hatalmas zajt keltve. Verbuváló műsorunk után kiosztottuk az ajándékainkat. Erre
már saját kezűleg írták rá a megajándékozott nevét tanulóink és
„csatoltak” egy kis levelet hozzá.
Nagyon büszkék voltak magukra,
hiszen szeptemberben még nem
tudtak írni, olvasni, most meg
könnyen meg tudták oldani ezt a
feladatot. A délelőttöt egy kis beszélgetéssel fejeztük be a kerítésen keresztül az ovis gyerekekkel
és az óvó nénikkel. Utána hangos
énekszóval, vidáman vonultunk
vissza az iskolába.
Szeptemberben, kedves nagycsoportos óvódások, átadjuk nektek a stafétabotot az első osztályban.
Várunk szeretettel minden
leendő első osztályos tanulót és
szüleiket!
• MAKRÁNÉ VASS ÉVA
és
• HARSÁNYINÉ SZÖLLŐSI EDIT
tanító nénik
MÁRCIUS 15-EI
MEGEMLÉKEZÉS
A megemlékezés rendeltetése,
hogy kiemeljen minket a hétköznapokból, lélekben összekössön
bennünket dicső eleinkkel, megérezzünk, megéljünk valamit az
ő szabadságvágyukból, elszántságukból, hősiességükből, hogy

SULI R O VAT
azután ezt az élményt elvigyük
magunkkal a hétköznapokba.
Úgy gondolom, 2022. március
11-én pénteken ez megvalósult. A
Sportcsarnokban a 6. osztályosok
osztályfőnökük, Ábrahám Enikő
tanárnő rendezésével visszarepítettek minket az időben, és a látvány, a mozgás, a szó, a dallamok
segítségével ott lehettünk velük a
Pilvax kávéháznál, Landerer nyomdájánál és a Nemzeti Múzeumnál.
A gyerekek komoly beleéléssel mesélték és játszották el az egykori
eseményeket a két kis elsősnek és
az iskola közösségének. Nagy örömünkre a járványügyi korlátozások enyhültek, így a szülők is részt
vehettek a rendezvényen.
Véha Tímea tanárnő gitárral
kísérte a szereplők énekét, amelybe kezdetben csak néhány hetedik
és nyolcadik osztályos, végül az
egész közönség bekapcsolódott.
Nem lehetett kimaradni belőle,
mindannyian felálltunk és együtt
énekeltünk velük.
Ezután a Szózat következett,
majd igazgatónőnk, Sápi Zoltánné
beszéde zárta a műsort.
A hangtechnika beállítását
Daka Imre tanár úrnak, a zenei
bejátszások kezelését Czimber Levente, 7. osztályos tanulónak köszönhetjük. Véha Tímea tanárnő a
gitározás mellett a díszletek kialakítását is segítette. A szereplők a
népviseletet a Művelődési Háztól
kapták, amit hálásan köszönünk.
A szépen összeállított és jól
bemutatott műsor a készítőket,
az előadókat és a közönséget is
összekovácsolta, felemelte, valódi
közösségi élményt nyújtott.
• NAGYNÉ CSATLÓS IRÉN
VÍZ NAPJA, HAPPY-HÉT
AZ ISKOLÁBAN
A Víz világnapját 1993 óta ünnepeljük az ENSZ közgyűlésének
kezdeményezésére. Célja, hogy
ráirányítsa a figyelmet arra, hogy
milyen fontos, hogy mindenki számára elérhető legyen a tiszta víz,
és hogy milyen veszélyben vannak
édesvízkészletein. Az idei év mottója: A legegészségesebb választás
a víz. Ez a nap kiemelten fontos az
iskolai életben is, számos program
szerveződik köré.
Víz napi rajzversenyt hirdetünk, szó esik a vízről a sulirádióban és az órákon, valamint a hetedikesek segítségével az iskolai
Vízbárban többféle víz kóstolására
nyílik lehetőség. Idén még vízzel
kapcsolatos kísérletekkel is készültek a nyolcadikosok, amelyre
az alsósokat vártuk.

Ilyenkor rendszeresen túrázunk is. Kerékpárra ülünk és
felkeresünk egy közeli vizes élőhelyet.
Így volt ez idén is. Sőt! A sok
jelentkező miatt két túrát is szerveztünk.
A tervezéskor fontos szempont
az is, hogy a kiválasztott hely milyen könnyen közelíthető meg
biciklivel, hiszen ha nincs eső,
a nagy homok miatt nehezebb a
kerékpározás. Idén emiatt is esett
a választás a rekultivált szeméttelepre.
Mindkét csapat lelkesen indult útra, és kereste a tavasz jeleit. Március 22-én a másodikos és
harmadikos gyerekek észrevettek nagyon sok apró változást, és
minden kis állatnyomot. A március 29-i, nagyobbakból álló csapat
inkább a kihívásokat kereste.
Külön öröm, hogy a második
túrára Igazgató néni is elkísért
bennünket.
Ezúton is köszönöm Makráné Vass Éva és Horváth Hajnalka tanító néniknek, hogy együtt
mehettünk és hogy segítettek a
kiránduláson.
Nagyon jó volt kicsit kimozdulni, hallgatni a madarakat és érezni
a szabadságot. Az azonban szomorúsággal töltött el bennünket,
hogy mennyire száraz volt minden. A korábbi években ilyenkor
jóval több virágzó növényt, jóval
több állatot tudtunk megfigyelni.
Készülünk az áprilisi, Föld napi
túrára is. Reméljük, akkor majd
színesebb, élettel telibb tájban
gyönyörködhetünk!
• ÁBRAHÁM ENIKŐ
ISKOLÁBA CSALOGATÓ
Játékdélutánt szerveztünk
2022. március 30-án, ahova az
iskolába készülő nagycsoportosokat és szüleiket vártuk nagy izgalommal. Az esemény házigazdái
az első osztályosok voltak, akik
rutinosan segítették mindvégig
kispajtásaikat. A Sportcsarnokban a megnyitó után egy vidám
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műsorral indult a játék. Micimackó és társai segítségével gyorsan kialakultak a lelkes csapatok.
Majd következett az akadályok és
a feladatok teljesítése a kalandos
pályán. A játékban részt vevő gyerekek ügyesen vették az akadályokat. Ha egy-két esetben segítségre, bátorításra volt is szükségük,
az ötödik osztályos segítők és a
tanár nénik rögvest támogatták
őket. A mozgást befejezve finomságok várták a tanteremben a gyerekeket és az érdeklődő szülőket.
Az esemény lezárásaként a leendő
elsősök jutalomajándékban részesültek, amit használva gondolhatnak később erre a vidám, játékos
délutánra.
Bízunk abban, hogy ez a találkozás hozzásegítette a nagycsoportosokat az iskolához kötődő
szép emlékek kialakításában!
Mi már várjuk őket leendő nebulóként a Zákányszéki Általános
Iskolában!
• SZABÓ ANIKÓ MÁRTA
Fontos iskolai programok,
rendezvények, információk,
melyeket érdemes bejegyezni
az otthoni naptárakba:
- Beiratkozás a 2022/23-as
tanév 1. osztályába
A 2022/23-as tanévre, a Zákányszéki Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola 1.
osztályába történő beiratkozás
napjai, 2022. 04.21. és 22-én
lesznek. A pontos részletekről,
a szükséges dokumentumokról,
teendőkről külön tájékoztatjuk a
kedves Szülőket. Szeretettel várjuk a leendő 1. osztályos Gyermekeket szeptembertől az Iskolánkba!
- Papírgyűjtés 2022. április 27.
- Alapítványi est 2022. május 13.
- Iskolába csalogató 2022.
június 16.
- Ballagás 2022. június 18.
- Évzáró 2022.június 23.
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Húsvéthoz közeledve idén ismét közösen díszíthette a falu lakossága a Lengyel téren található tojásfát, a művelődési ház munkatársai pedig kedves dekorációkról is gondoskodtak.

Húsvétváró Kézműves Délelőttöt: a hagyományok jegyében tojásfestés,
nyuszi figurák készítése, festés és színezés várta a gyerkőcöket. Igazi vidám
hangulatot varázsolt a rendezvényre a Szegedi Szentgyörgyi Albert Agóra
Mókás Bocsok Bábcsoportjának műsora, de kóstoltunk húsvéti kalácsot, simogathattunk nyuszikat és a napsütésben tojáskeresés zárta a programok
sorát a művelődési ház udvarában.

Kovászos kalács készült a főzőklubban húsvét alkalmából Vérné Móni segítségével.

Iskolába csalogató programot szerveztek a nagycsoportosoknak az első osztályosok. Részletek a Suli Rovatban olvashatók.

CSALÁDI ESEMÉNYEK
A húsvéti ünnepkör első szentmiséjén, virágvasárnap barkaszentelést tartottak templomunkban. A meghívott plébánosok: Joó Balázs Mórahalomról
és Negyel Zoltán Ruzsáról. A templom külső megújulásáról az újság májusi
számában olvashatnak majd.

SZÜLETÉS

Balázs Krisztina Lilla 2022.03.17.
Kóré Krisztina és Balázs Géza gyermeke

