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ÚJ JÁTSZÓTEREK ÉPÜLNEK ZÁKÁNYSZÉKEN
Zákányszék Község Önkor-

mányzata bruttó 20 415 960 Ft 
összegű vissza nem térítendő 
támogatásban részesült a VP6-
19.2.1.-43-5/C-21 kódszámú Vi-
déki szemléletformálást, egész-
ségnevelést és hagyományőrzést 
szolgáló fejlesztések a Mórahal-
mi Járás területén 2021 című 
felhívás keretében „Játszótér 
fejlesztés Zákányszéken” 
elnevezésű (projektazonosító: 
3374603051) beruházás megva-
lósítására.

A beruházás során 2 helyszí-
nen épül új játszótér:

Lengyel téri park: a terü-
leten lesz egy „Nagyok játszó-
tere” és egy „Kicsik játszótere”. 
Előbbin ütéscsil lapító homok 
burkolatba helyezett játszóvár 
(3-12 évesek számára), valamint 

egy kétüléses lengőhinta került 
megtervezésre (1 db bébi és 1 db 
lap ülőkével). Utóbbin két rugós 
játék (egy róka és egy szarvas), 
egy homokozó, egy mérleghin-
ta, egy játszósarok (babaház) és 
egy krétával írható rajztábla kí-
nálnak játék lehetőséget a friss 
levegőn. 

Sportpálya, záportó mel-
letti terület: a játszótérre ter-
veztünk eg y mászókát (3-12 
éves korig), ami egyben egy hajó 
alakú homokozó is. Egy rugós 
hintával, valamint egy kétüléses 
lengőhintával (1 db bébi és 1 db 
lap ülőkével) egészítettük ki az 
együttest.

Egyes játszótéri eszközök te-
lepítése megtörtént, a biztonsági 
felülvizsgálatuk még folyamat-

ban van. A személyi sérülések 
elkerülése érdekében ezen 
eszközöket kérjük, még ne 
használják! 

A projekt tervezett fizikai be-
fejezése 2023. május 31.

NŐNAPI KÖSZÖNTŐ
Ha mindennap Nőnap lenne, az lenne a legszebb. De választani kellett, így a naptárban 

csak egy van. A tavasz legszebb napjához érkeztünk, ilyenkor mi, férfiak is bátrabbak 
vagyunk egy picit és el merjük mondani mindazt, amire egyébként az év 365 napjának 
minden percében gondolunk. El merjük mondani, hogy köszönjük, köszönjük a boldoggá, 
szebbé tett napokat.

A nő szerepe túlmutat ezen a napon, amikor a férfitársadalom feléjük fordul. Ezen a 
napon nem elég a Nőkről csupán mint szebbik nemről beszélni, mivel annyi más érté-
ket is hordoznak magukban, hiszen születésünktől fogva, az egész életünk végéig, annyi 
mindent köszönhetünk nekik.

Édesanyánknak, majd az óvónéniknek, tanító néniknek, szerelmes párjainknak, a 
tőlük kapott erőt és odafigyelést, támogató szeretetet. Tartozunk a gondoskodó türel-
mükért, az óvó szeretetükért, a megértő simogatásért, az önfeláldozó gondoskodásért, a 
tiszta ruháért, a finom ételért, a családi fészek melegéért. 

A mai nappal nem csak köszönteni, hanem megköszönni is kívánjuk mindezt nekik.
Köszönjük fáradhatatlan munkájukat, köszönjük az eszüket és köszönjük a szívüket. 

A Nemzetközi Nőnap alkalmából tisztelettel és szeretettel köszöntöm településünk va-
lamennyi Hölgy lakóját!

• MATUSZKA ANTAL  
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület 2022. december 15-én munkaterv szerinti rendes ülést, 2023. január 23-án rendkívüli ülést, majd február 15-én 
ismét rendes ülést tartott. A testület többek között jóváhagyta a 2023. évi járási startmunka program mezőgazdasági programjára 
történő pályázat benyújtását, elfogadásra került az új Helyi Esélyegyenlőségi Program, az önkormányzat 2023. évi költségvetése, 
valamint a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatos döntéseket hozott.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
- 2022. DECEMBER 15.

A Képviselő-testület az ön-
kormányzat és szervei 2022. 
évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról, a költségvetési 
gazdálkodás 2022. évi vitelének 
szabályairól szóló rendeletében fo-
gadta el a 2022. évi költségvetését. 
Az évközi változások átvezetése 
miatt a rendelet módosításra ke-
rült, melyet követően a 2022. évi 
költségvetés bevételi és kiadási 
főösszege 900 532 279 Ft lett.

Jóváhagyásra került a Homok-
háti Kistérség Belső Ellenőrzési 
Társulásának az önkormányzat-
ra és intézményeire vonatko-
zó 2023. évi belső ellenőrzési 
terve.

A Képviselő-testület várható 
üléseinek időpontját és a tervezett 
napirendeket a testület a 2023. évi 
munkatervében határozta meg.

Zákányszék Község Önkor-
mányzata pályázatot nyújtott be 
7 fő foglalkoztatására a 2023. évi 
járási startmunka program 
mezőgazdasági programjára. 
A program keretében megtermelt 
termények elsősorban a helyi in-
tézmények konyhái – Zákányszéki 
Manó-kert Óvoda és a Homokháti 
Kistérségi Többcélú Társulása és 
Gyermekjóléti Központ - részére 
kerülnek átadásra. Az esetlegesen 
keletkező felesleg szociális céllal 
kerül felhasználásra, a további 
felesleg piacon kerül értékesítésre.

Az egyenlő bánásmódról és az 
esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló 2003. évi CXXV. törvény 
rendelkezik a helyi esélyegyenlő-
ségi programokról, mely szerint a 
települési önkormányzat ötévente 
öt évre szóló helyi esélyegyenlősé-
gi programot fogad el. A Képvise-
lő-testület 2018-ban fogadta el a 
2018-2023. időszakra vonatkozó 
Zákányszék község Helyi Esély-
egyenlőségi Programját. A Kép-
viselő-testület - a Belügyminisz-
térium helyi esélyegyenlőségi 
programok elkészítésének szem-
pontjaihoz és a program felülvizs-
gálatához 2021. évben kiadott 
módszertani útmutatója alapján 
elkészített – az újabb 5 évre szóló 
Helyi Esélyegyenlőségi Prog-
ramot elfogadta.

RENDKÍVÜLI 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS  

- 2023. JANUÁR 23.
Zákányszék Község Önkor-

mányzata támogatási kérelmet 
nyújtott be a VP6-19.2.1.-43-
5/C-21 kódszámú felhívásra „Ját-
szótér fejlesztés Zákányszé-
ken” elnevezéssel, amely pozitív 
elbírálásban részesült. Az Önkor-
mányzat 20 415 960 Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatás-
ban részesült a beruházás meg-
valósítására. A projekt keretében 
összesen 11 db játszótéri eszköz 
kerül beszerzésre és telepítésre a 
település különböző részein (Len-
gyel téri park, sportpálya melletti 
terület).

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
- 2023. FEBRUÁR 15.

A Képviselő-testület az önkor-
mányzat és szervei 2023. évi költ-
ségvetéséről és annak végrehajtá-
sáról, a költségvetési gazdálkodás 
2023. évi vitelének szabályairól 
szóló önkormányzati rendeleté-
ben elfogadta az önkormányzat 
2023. évi költségvetését. 

A költségvetés bevételi elő-
irányzata 1 691 439 599 Ft, ki-
adási előirányzata 1 691 439 
599 Ft. Az önkormányzati felada-
tellátásban a tavalyi évhez képest 
változás nem történt. Az önkor-
mányzat továbbra is fenntartja és 
működteti az alábbi költségvetési 
szerveit, melyek biztosítják a kö-
telező feladatok ellátását a tele-
pülésen:

1.) Önkormányzat (általános 
településüzemeltetési feladatok, 
közfoglalkoztatás)

2.) Polgármesteri Hivatal (ál-
lamigazgatási feladatok)

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

4 .)  Ma nó -ker t  Ó vod a és 
Bölcsőde (óvodai-, bölcsődei ne-
velés, gyermekétkeztetés)

Az önkormányzat számára 
szintén kötelező szociális intéz-
ményi feladatellátás a Homokhá-
ti Kistérség Többcélú Társulásán 
keresztül történik, amely helyileg 
a Homokháti Szociális Központ 
Zákányszéki Tagintézményének 
működtetését jelenti. A központi 

orvosi ügyeleti feladatokat szin-
tén a Társuláson keresztül látja el 
az Önkormányzat.

Az elmúlt években kialakult fo-
lyamatos veszélyhelyzet, az ukraj-
nai háború, az energiaválság és az 
infláció miatt az Önkormányzat 
pénzügyi helyzete jelentősen meg-
romlott, ezért a Képviselő-testü-
let a költségvetésében a kötelező 
feladat ellátást nem veszélyezte-
tő kiadásaiból 33 424 500 Ft-ot 
zárolt. A költségvetési szervek 
vezetői kötelesek összeghatártól 
függetlenül minden, a kötelező 
feladat ellátást nem veszélyeztető 
kiadásaikat előzetesen a polgár-
mesterrel egyeztetni.

El fogadásra ker ü lt a Zá-
kányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár 2023. évi közműve-
lődési munkaterve, valamint 
a Zákányszéki Sportcsarnok 
2023. évi munkaterve.

A Képviselő-testület jóvá-
hagyta a Zákányszéki Telepü-
lési Értéktár Bizottság 2022. 
évi munkájáról szóló beszámolót. 
A Zákányszéken fellelhető tele-
pülési értékek leírása és fotója a 
www.zakimuvhaz.hu, illetve a htt-
ps://www.facebook.com/zakanysze-
kiertektar oldalon megtalálható. 
2022. évben nem érkezett ajánlás 
a lakosság részéről települési ér-
téktárba történő felvételre, az ér-
téktár bizottság továbbra is várja 
a lakosság részéről az ajánlásokat. 

Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde működésé-
vel kapcsolatosan több döntés 
született: 2023/2024 nevelési 
évre vonatkozó óvodai, bölcsődei 
beiratkozás 2023. április 25-26. 
napokon 8 - 16 óra között lesz. 
Az Intézmény (Bölcsőde, Óvoda, 
Konyha) - a 2023. július 31. – 
2023. augusztus 18-ig tartó nyári 
takarítási időszak kivételével - a 
nyári időszakban folyamatosan 
nyitva tart. A téli zárva tartás 
2023. december 27-29. között lesz.

Az élelmiszerek beszerzési árá-
nak, valamint az egyéb költségek 
(pl. bér + járulék, dologi kiadások) 
emelkedése miatt szükségessé 
vált a nyersanyagnorma, ezáltal a 
gyermekétkeztetés térítési dí-
jának 2023. március 1-től tör-
ténő emelése. A gyermekétkez-

tetés intézményi térítési díjának 
alapja az élelmezés nyersanyag-
költségének egy ellátottra jutó 
napi összege. A fizetendő szemé-
lyi térítési díj a nyersanyagköltség 
általános forgalmi adóval növelt 
összege és az igénybevett étke-
zések száma, a normatív kedvez-
mények figyelembevételével kerül 
megállapításra. Rezsiköltséget 
egyetlen gyermekétkezőnek sem 
kell fizetni, azt az állam fedezi.

Az elmúlt években megnö-
vekedett az étkezési térítési 
díjak kintlévősége, amelynek 
csökkentésére intézkedéseket 
kellett hozni. Lehetővé vált a térí-
tési díjak közvetlen befizetése az 
Óvodában. A Képviselő-testület 
jóváhagyta azt az eljárásrendet, 
amely alapján első lépésként a té-
rítési díj határidőre történő meg-
fizetésének elmulasztása esetén 
az Óvoda intézményvezetője 15 
napos határidő megjelölésével a 
kötelezettet írásban felhívja az el-
maradt térítési díj befizetésére. A 
felhívásban megjelölt 15 napos fi-
zetési határidő eredménytelen le-
jártát követően a következő hónap 
utolsó napjával a gyermekétkezte-
tési szolgáltatás megszüntethető.

A térítési díjat átmenetileg 
fizetni nem tudó szülő részletfi-
zetési megállapodást köthet az 
Óvoda intézményvezetőjével. A 
jogosultsági feltételeknek meg-
felelő szülőnek lehetősége van 
az Önkormányzattól támogatást 
kérni. A helyzet megoldásában az 
Intézményvezető értesítése alap-
ján a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat közreműködik, támo-
gatja a családot a hátralék rende-
zésének érdekében. 

Amennyiben a szülő hibájából 
a térítési díj nem kerül megfize-
tésre, akkor figyelembe kell venni 
a Gyermekvédelmi törvény 12. 
§ (1) bekezdését, mely szerint a 
szülő köteles biztosítani a gyer-
mek étkezéshez való hozzájutását. 
Amennyiben a szülő, a gondviselő 
által a gyermeknek ez a joga sérül, 
akkor a Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálathoz érkezett jelzést kö-
vetően a családsegítő a vonatkozó 
jogszabályok alapján megteszi a 
gyermek érdekét szolgáló szüksé-
ges intézkedéseket (pl. javaslatot 
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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

február 20–február 24. február 27.–március 3.
március 6–március 10. március 13–17. (márc.15 MSZ nap)

március 20–március 24. március 27–március 31.
április 3–április 6. április 17–április 21.
május 2–május 5. április 24–április 28.

május 8–május 12.

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

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

február 27.–március 3. február 20–február 24.
március 13–17. (márc.15 MSZ nap) március 6–március 10.

március 27–március 31. március 20–március 24.
április 24–április 28. április 3–április 6.
május 8–május 12. április 11–április 14.

május 2–május 5.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN 2023 TELÉN/TAVASZÁN

Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16 h-tól másnap 8 h-ig, valamint szabad-, munkaszüneti-, vasár- és ünnepnapokon  
8 h-tól másnap 8 h-ig „Kistérségi központi orvosi ügyelet” Mórahalom Mentőállomás - Kölcsey u. 2.

Tel.: 62/561-401 vagy 112 (minden hálózatból sürgősségi!)
2023. március 15. és 2023. május 1. MUNKASZÜNETI NAP (ügyelet!!!)

dr. Mester Lajos szabadságon van 2023. április 17–április 21-ig.  a  dr. Sebestyén Balázs szabadságon van: 2023. április 11–április 14-ig.
Dr. Sebestyén Balázs

tesz az alapellátás igénybevételé-
re, vagy ha ez nem működik, más 
hatósági intézkedést kezdemé-
nyez).

Zákányszék Község Önkor-
mányzata több éve ingyenes in-
formációs kiadványt biztosít a 
település közigazgatási területén 
élők számára Zákányszéki Kis 
Újság címmel. A kiadással kap-

csolatos feladatokat 2020. óta a 
RENSZ Magyarország Kft. látja 
el. A Kft.-vel legutóbb megkötött 
szerződés lejárt, amely meghosz-
szabbításra került. A kialakult 
gazdasági helyzet miatt minden 
kiadási költséget alapos mérleg-
elés előz meg, melynek eredmé-
nyeként megtakarítási céllal a 
megjelenések számát csökkente-

ni szükséges úgy, hogy az eddig 
megszokott évi 9 helyett 2023. 
évben 5 alkalommal (március, 
június, szeptember, november, 
december hó) kerül a kiadvány 
megjelentetésre. Az újság kiadá-
sának megszüntetését továbbra 
sem tervezi az Önkormányzat, 
mert a helyi lakosság egy részének 
a települési eseményekről csak eb-

ben a formában tudunk tájékozta-
tást nyújtani. 

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

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

NEHÉZ IDŐK SZÜLNEK ERŐS EMBEREKET…
Esténként, ha bekapcsolom a televíziót és nézem, hallgatom 
a híreket, tudósításokat akkor úgy tűnik, ebben a világban, 
ebben az országban nem történik semmi jó dolog. Erőszakos 
cselekmények, gyilkosságok, betörések, balesetek, földrengé-
sek, árvizek, háborús események, csalások és lopások. Komoly 
letargiába esik a tv-néző ilyen hírek láttán. Mintha csak rossz 
dolgok történnének, pedig szerintem előre is kellene nézni és 
meg kell látni a jót is. Csak szét kell nézni szűkebb környeze-
tünkben és észrevenni, történik jó is.

Az eltelt időszakban dolgoz-
tunk és ünnepeltünk is. Iskolai, 
óvodai szülők bálját tartottunk és 
a Nőegylet is bálazott. A képvise-
lő-testület lezárta az előző évet és 
megalkotta a 2023-as költségveté-
si rendeletét. Az év közepéig négy 
beruházást kell megvalósítanunk. 
Járdaépítés a főutcán, játszótér a 
központi parkban és a sportpálya 
mellett. Felújítjuk a védőnői szol-
gálat épületét és szaniter konténert 
helyezünk el a sportcsarnok mel-
lé. Ezek együttesen közel 60 millió 
forintot tesznek ki. Idén elő kell 
készíteni a Zákányszék-Bordány 
közötti kerékpárút építését és egy 
új, kétcsoportos bölcsőde építését. 
Mindkettő 100%-os támogatott-
ságú, önerőt nem igényel.

Előzetes terveink szerint meg-
tartunk minden olyan rendez-
vényt, mely erősítheti a település 
közösségét. Lesz Katolikus bál, 
Aratóünnep, Traktor-show és Fa-

lunap is. Bízom benne, lesz Böll-
érnap és Falukarácsony is, illetve 
adventi gyertyagyújtásokkal han-
golódhatunk a szeretet ünnepére.

Szeretnénk sok mindent meg-
valósítani, ez azonban nem lesz 
könnyű. Az energiaválság, az el-
szálló infláció mindent befolyásol. 
A rendezvényeink szerényebbek 
lesznek, takarékosabban pró-
báljuk azt a színvonalat tartani, 
melyet az elmúlt években meg-
szoktunk. Felértékelődik a közös-
ségi munka, több segítő kézre lesz 
szükség. Ez nem idegen a település 
lakói számára. Fogalmazhatnék 
úgy is: „abból fogunk főzni, amink 
van”, de mindenből igyekszünk ki-
hozni a legjobbat.

A tervek megvalósításához 
kérem a település valamennyi la-
kójának közreműködő segítségét, 
türelmét.

• MATUSZKA ANTAL  
polgármester

TISZTELT KUTYATULAJDONOS GAZDÁK! 
A  veszettség elleni védekezés részletes szabályairól a 164/2008. (XII. 

20.) FVM rendelet alapján minden állattartó köteles az alábbiak szerint 
eljárni:

a) * minden három hónaposnál idősebb ebet  veszettség ellen saját 
költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgál-
tató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:

aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
ac) ezt követően évenként;
b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét 

ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására bemutatni, 
illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni, 
továbbá biztosítani, hogy az oltási könyvet a közterületen az 
ebre felügyelő személy magánál tartsa az oltás érvényességének 
bizonyítása céljából;

c) az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltást vég-
ző állatorvostól nyolc napon belül az oltási könyv pótlását kérni;

Ezen előírások könnyebb végrehajtás érdekében Zákányszék terüle-
tén 2023. évben összevezetéses eboltással könnyítenénk meg a kutya-
tulajdonosok feladatát.

Az összevezetéses eboltás helyszíne: Zákányszék, Piac tér

2023. március 24-én pénteken  14 – 18 óráig 
Dr. Tóth Ferenc  Tel: 06302058837

2023. március 31-én pénteken  14 – 18 óráig 
Dr.  Kovács Tibor  Tel: 06309653114

2023. április 01-én  szombaton 14 – 18 óráig 
Dr. Kovács Tibor

Az oltás díja, féreghajtással együtt 5000 Ft.
Amennyiben oltási könyvet is ki kell állítani, annak díja 500 Ft.
A tulajdonosoknak lehetősége van háznál is elvégeztetni, annak díja 

6500 Ft+ kiszállási költség.
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Egészséghét Zákányszéken
AZ ÖKOKÖR ÉS PASKÓ ATYA ÉTELEI IS NAGYON 
NÉPSZERŰEK VOLTAK

A lakosság egészségének megőrzésére, életminőségének javí-
tására kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat. Szűrővizsgá-
latok, előadások és sportprogramok hívták fel a figyelmet az 
egészséges életmód fontosságára Zákányszéken 2023. február 
6-10-ig.

Az egészséghét első napján A 
nevelés hatása a gyermek életút-
jára címmel Jakabos Boglárka 
pszichológus tartott előadást, 
valamint Kiss Lúcia Festmények 
és szövések c. kiállítását tekinthet-
ték meg az érdeklődők. Permakul-
túra és a vegyszermentes háztartás 
témájában Vida Éva adott át 
hasznos ismereteket. Az ÖKOkör 
záró foglalkozásán környezetba-
rát tisztítószereket készítettek 
a résztvevők. Paskó Csaba atya 
papi hivatása mellett szakképzett 
szakács, rangos versenyeken is 
járt már. Ezen kívül ismert zenész, 
ahogy ő fogalmaz papírja is van 

róla. Az Atya egészséges és böjti 
ételeket készített, valamint rész-
letesen elmondta azok egészségre 
gyakorolt jótékony hatását.  

Mozgással az egészségért! Ezt 
a célt szolgálta a falukerülő séta, 
az ingyenes gerincjóga és ZUMBA 
foglalkozás. A szűrővizsgálatok a 
szokásos nagy érdeklődés köze-
pette zajlottak.

Az egészséghét Zákányszék 
Község Önkormányzata, a Zá-
kányszék Jövőjéért Alapítvány és 
a Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár támogatásával valósult 
meg.

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI, 
HATÁRIDŐI:

Területalapú támogatás:
Az 1/2023. (I.12.) AM rende-

let szerinti ÚJ kamarai meg-
hatalmazások megkötésével 
kapcsolatban kérjük, mielőbb 
keresse fel falugazdászát!

A 2023-as évi területalapú 
támogatásokkal kapcsolatos újí-
tásokról, a követelményekről és a 
változásokról a www.nak.hu honla-
pon a „KAP 2023-27” jelölésű cik-
kek között tájékozódhat. A kérel-
mek benyújtása április-májusban 
hónapokban történik, időpontért 
leghamarabb április első hetében 
keresse a falugazdászokat.

Elektronikus permetezési 
napló:

2023.01.01-től a 10 hektár 
összterületnél nagyobb terüle-
ten gazdálkodó a szántóföldön 
elvégzett rovarölőszeres kezelést 

elektronikus permetezési napló-
ban rögzíti a kezelés elvégzését 
követő 24 órán belül. A rögzítésre 
szolgáló felület a NÉBIH honlapjá-
ról érhető el. 

Egyéb:
A továbbiakban ismét két fa-

lugazdász áll az Önök rendelke-
zésére:

Braunné Szollár Kitti;  
telefon +36 30/522-8985,  
e-mail: szollar.kitti@nak.hu

Négyökrűné Juhász Mária;  
telefon +36 70/90-36-389,  
e-mail: juhasz.maria@nak.hu

forrás: NAK.hu, 
mvh.allamkincstar.gov.hu

nebih.gov.hu

Magyar Kultúra Napja Zákányszéken
EGY EMBÖR MÖG EGY ASSZONY

A Magyar Kultúra Napjára a 
Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár minden évben szervez 
programot. 2023. január 20-i 
rendezvényünkön a Kunszent-
mártonról érkezett Dezső Dóra 
versmondó és Szűcs Miklós nép-
dalénekes házaspár műsorát lát-

hatta a közönség. Az Egy embör 
mög egy asszony című előadóes-
ten történetek, mesék, dalok 
hangzottak férfiról, nőről, házas-
ságról. Köszönjük a jó hangulatú 
estét, mely méltó megemlékezés 
volt a Magyar Kultúra Napja tisz-
teletére.

Egyházközségi hírek Zoltán atyától
KEDVES ZÁKÁNYSZÉKI LAKOSOK! 

Február 3-án, pénteken lezárult egy időszak, a házszentelések 
ideje. Ez minden évben a találkozásnak, a beszélgetéseknek – 
még ha rövid időre is –, a visszatekintéseknek szép lehetősége. 
Így volt ez az idei esztendőben is. Köszönetet szeretnék mon-
dani mindazoknak, akik fogadták a házszentelést, megtisztel-
tek bizalmukkal. Kívánom, hogy mindaz, amiért imádkoztunk, 
Isten kegyelméből váljon valóra életükben! 

Köszönöm, hogy az egyházi 
hozzájárulás befizetésével segítik 
egyházközségünket, annak mű-
ködését, fejlődését. Számunkra 
ez az egyetlen bevételi forrás. Ta-
valy nagy segítség volt az az álla-
mi pályázat, mely a templomkülső 
felújítását könnyítette meg, ezek 
azonban nagyon ritka és bizony-
talan források… Az egyházi hoz-
zájárulás a helyi egyházközség 
működését segíti. Településün-
kön ez most 5.000 forint felnőtt 
személyenként, egy évre (14 Ft na-
ponta…) Ha valaki még nem ren-
dezte, de szívesen megtenné, lehe-
tősége van akár a plébánián, akár 
a plébánia folyószámlájára átutal-
va befizetni. A plébánia szám-
laszáma: 56900037-10301450. 
Ezúton is köszönöm segítségüket! 

Tájékoztatásul és meghívás-
ként is jelzem az elkövetkezendő 
időszak szép programjait, melye-
ken bízom abban, hogy minél töb-
ben találkozunk. 

Nagyböjti lelkigyakorlat: feb-
ruár 20., 21., hétfő, kedd délután 
5 óra, és febr. 22., Hamvazószerda 
10 óra. A szentmisék előtt, alatt és 

után gyóntatás. Készüljünk ilyen 
módon is Húsvét ünnepére! 

Március 19. vasárnap, 11 óra 
szentmise, majd a mise végén jár-
művek megáldása (autó, kerékpár, 
stb.), Szent Kristófnak, az útonlé-
vők védőszentjének ünnepéhez 
kapcsolódva. 

Április 2. Virágvasárnap – 
15.00 – Betegek kenetének ün-
nepélyes kiszolgáltatása a szent-
misében (Mindazoknak, akik 
elmúltak 60 évesek, vagy súlyos 
betegséggel küzdenek, esetleg 
műtét előtt állnak.) 

Április 9. Húsvétvasárnap – 8 
és 11 órakor ünnepi szentmise

Április 29. szombat este 7 óra: 
Katolikus Bál a Sportcsarnokban 
(Részletek később a plébánia Face-
book oldalán és plakátokon) 

Májusban bérmálás (pontos 
dátumot a püspökség ír) 

Egyéb, naprakész, részletes hí-
reket megtalálnak a Zákányszéki 
Egyházközség Facebook oldalán. 

Isten áldását kívánom vala-
mennyiük életére! 

Szeretettel: Zoltán atya 

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja

Főszerkesztő: VESZELKA KRISZTINA
Elérhetőség, hirdetésfeladás: zakanyszekikisujsag@gmail.com  

Lapzárta: minden hónap 5. napja 
Kiadó: RENSZ Magyarország Kft., 6725 Szeged, Teve u. 39. 

Ügyvezető: HODÁSZI ISTVÁN RÓBERT 
Nyomda: RENSZ Magyarország Kft. • ISSN: 2061-5485
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Könyvtári hírek
A PAPÍRSZÍNHÁZ MESÉS VILÁGA

A Magyar Kultúra Napja alkalmából az óvodásokat papírszín-
házzal leptük meg. Ez a mesélési forma Japánból ered. A fake-
retben mozgatható, a mesét színes képekkel gazdagított nagy-
méretű lapok segítségével, és az ebből eredő játékkal színházi 
élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást. 

A Katica csoport a Bújócska 
című mesét hallgatta meg, a törté-
netben az erdő apraja-nagyja gyű-
lik össze játszani. A főhős Csibét a 
többiek jól megtréfálták, aki Süni 
helyett bogáncsot talál, a locsoló-
csövet pedig Elefáni ormányának 
hiszi. A kalandos keresgélés végén 
végül kishősünk megtalálja a töb-
bieket. 

A Pillangó csoport Az én csodá-
latos tesómmal ismerkedtek meg. 
Ebben egy kisfiú mesél a testvé-
réről, aki rengeteg olyan dologra 
képes, amire mások nem: szuper 
a memóriája, iszonyat jókat tud 
mesélni és még a sötétben is ké-
pes olvasni. A Manócskáknak az 
egyik legismertebb mesével ked-
veskedtünk, Csipkerózsikával. Az 
elátkozott királylány mély álom-
ba zuhan a királyi udvar népével 

együtt. A varázslatot, száz esz-
tendő elteltével, egy bátor királyfi 
csókja töri meg.

A történetek végén a kicsik kö-
zelebbről ismerkedtek meg a sze-
replőkkel a gazadagon illusztrált 
lapokon, nézegették, lapozgatták 
azokat.

• TÓTH GÁBOR 
könyvtáros

„ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA” CÍM 
ADOMÁNYOZÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE

Zákányszék Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete 
nevében a „Zákányszék Község 
Díszpolgára” kitüntető cím ado-
mányozása előkészítésével megbí-
zott Előkészítő Bizottság az alábbi 
nyilvános felhívást teszi közzé:

A Képviselő-testület Zákány-
szék Község Díszpolgára cím ado-
mányozásával ismeri el:

- azok érdemeit, akik Zákány-
szék község szel lemi, anyagi 
gyarapodásáért példaértékűen 
dolgoztak, a közélet, a gazdaság, 
a tudományok, a kultúra és a 
művészetek, a gyógyítás, az okta-
tás-nevelés területein maradandó 
alkotó munkájukkal elősegítették 
a község fejlődését, polgárainak 
boldogulását,

- a Zákányszék községben 
született vagy itt élő és alkotó, 
kiemelkedő humánumú, köz-
megbecsülést szerzett polgárok 
érdemeit, akik kimagasló ered-
ményességű munkásságukkal 
járultak hozzá Zákányszék fejlő-
déséhez.

Ajánlásukat írásban rögzí-
tett indoklással együtt, zárt 
borítékban 2023. április 28-ig 
(péntek) juttathatják el az Előké-
szítő Bizottságnak címezve (6787 
Zákányszék, Lengyel tér 7.), me-
lyek alapján a bizottság ajánlólis-
tát terjeszt a Képviselő-testület 
elé. Az ajánlásokat személyesen 
is leadhatják a Polgármesteri 
Hivatal titkárságán a megjelölt 
időpontig.

Kérem a település választópol-
gárait, hogy éljenek ajánlási lehe-
tőségükkel, segítsék az Előkészítő 
Bizottság munkáját, járuljanak 
hozzá ahhoz, hogy a Zákányszék 
Község Díszpolgára kitüntető cím 
arra érdemes személyt minősítsen 
és rangot jelentsen településün-
kön.

• DANI KÁLMÁN SZABOLCS 
az Előkészítő Bizottság elnöke

INTÉZZE PÉNZÜGYEIT TELEFONOS ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATUNK SEGÍTSÉGÉVEL OTTHONÁBÓL!

0-24: +36/1-311-3110
További információ: www.takarekbank.hu/onhoz-a-legkozelebb
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JÓTÉKONYSÁGI OVIBÁL FEBRUÁR 18-ÁN 
Az idei bált a Szülői Munkaközösség tagjai szervezték. A munkából aktívan vette ki részét a közösség kis csapata. Tagjai: Szögi 
János és családja, Dobó László és családja, Rácz Zoltán és családja, Raffai Csongor és családja, Papdi Norbert és családja, Kiri Ervin 
és családja, Sarnyai Frigyes és családja, Pintér Péter és családja, Tanács Gábor és családja, Magda Szilárd és családja, Masa Beáta, 
Kálmánné Dongó Éva, Hegyesi-Kovács Mária, Csúcs Gábor és családja. A jegyárusítás bonyolítása Czimber-Szabó Anita és Mala-
tinszki Éva jóvoltából az intézményben történt. Csúcsné Molnár Anita, az SZMK elnöke koordinálta a munkát. Az est színvonalát 
emelte a sok értékes tombolafelajánlás, melyekért ezúton szeretnék köszönetet mondani.

A gyerekek is lázasan készültek 
az eseményre, minden csoport fel-
lépett.

A bölcsődések Mazsola és Csi-
ga-biga csoportja nyitotta a mű-
sort. A gyerekek dolgos kis kezei 
házépítésben szorgoskodtak és 
farsangi hangulatot teremtettek. 
Felkészítőik: Dicsőné Péter Judit, 
Lovásziné Széll Ágnes, Kálmánné 
Dongó Éva, Szűcs Nikolett kis-
gyermeknevelők és Czékus Mi-
hályné dajka.

A Katica csoportosok rossz-
csont Pumuklik táncát adták elő. 
Felkészítőik: Nagyné Deme Ágnes 
és Farkas-Szabó Terézia óvodape-
dagógusok. Munkájukat segítette 
Kerekes Szilvia dajka.

A Pillangó csoportosok hamar 
megkedvelték a régi időkből szár-
mazó polgári táncok fülbemászó 
dallamait. A zenére életkoruknak 
megfelelő egyszerű mozgásformá-
kat tanultak erre az alkalomra. A 
műsort betanította Fekete Csabáné 
óvodapedagógus. Munkáját segítet-
te Tanács Adrienn, Kovács-Tanács 
Anita pedagógiai asszisztensek és 
Pintérné Császár Ibolya dajka.

A Manócsk a csopor tosok 
pom-pomos táncot adtak elő a 
„Gyermek volt minden óriás” 
című dalra. A műsort betanította 
Tanácsné Kiss-Patik Tünde óvoda-
pedagógus. Munkáját segítette: 
Katona Éva pedagógiai asszisz-
tens és Szűcs Tímea dajka.

Köszönöm mindannyiuk mun-
káját, amellyel az intézménybe járó 
minden gyermek életét színesítik!

• LIEBHABER GÁBORNÉ 
 intézményvezető

KÜZDJ MEG A BAJNOKKAL - ÁDÁM MARTIN AZ ISKOLÁNKBAN JÁRT
2022. december 12-én isko-

lánkba látogatott Ádám Martin, 
a magyar labdarúgó válogatott já-
tékosa. A rendkívüli testnevelés 
órát a negyedik órában, 10:50-
kor kezdte meg az iskola diákja-
ival. Az első feladat bemelegítés 
volt, majd futás. A gyerekek na-
gyon élvezték a közös gimnasz-
tikát a válogatott sportolóval, 
igyekeztek megmutatni milyen 
gyorsak és ügyesek. 

A bemelegítést sor-
versenyek követték. En-
nek első lépése három 
csapat kialakítása volt. 
A sorversenyek alatt kü-
lönböző ügyességi, gyor-
sasági feladatokat kellett 
teljesíteniük. A csapatok 
létszáma folyamatosan 
változott, ugyanis Ádám 
Martin minden feladat 
után másik egységhez 
csatlakozott, így minden 
résztvevő elmondhatja magáról, 
hogy csapattársak voltak a válo-
gatott játékossal. A versenyekben 
minden diák maximálisan teljesí-
tett a legkisebbektől a legnagyob-
bakig. A nézőközönség pedig lel-
kesen szurkolt osztálytársainak. 

A sorversenyt követően Ádám 
Martin bemutatta dekázó képes-
ségét is, a diákok közül néhányan 
szintén követték ebben. Ezt köve-
tően a válogatott játékos átadta 

ajándékait a résztvevő gyerekek-
nek, akik vagy kulacsot vagy tor-
nazsákot vehettek át.

Az óra lezárásaként a fiatalok-
nak lehetősége volt autogramot 
kérni, illetve képeket készíteni a 
játékossal. A gyerekek kígyózó so-
rokban, türelmesen vártak. 

• VEZSENYINÉ CSABA GABRIELLA
• HONTI TAMÁS 

testnevelő tanár

LUCA NAPJA 
A hagyományőrzés iskolánk-

ban nemcsak a tárgyakon keresz-
tül valósul meg (Néprajzi kiállítás 
a tetőtérben), hanem a népszoká-
sok felelevenítésében is.  

Ez történt 2022. december 13-
án, Luca napján is. 

A 2. osztályosok már október 
vége óta tanulták a Luca, Luca 
kitty-kotty …kezdetű dalt éne-
kórán Keceli Mészáros Katalin 

tanárnővel. Hangszerekkel és egy 
kis színjátékkal kísérték az előa-
dást.

Elérkezett a várva várt nap. 
Reggel 8 órakor a kisdiákok elin-
dultak az iskola legfelső emeleté-
re, hogy meglepjék mentoraikat, 
a 6.osztályosokat, akiknek ezt az 
előadást szánták. 

Ők meg is illetődtek, amikor 
bekopogtak a „kicsik” és megkér-
dezték: Szabad-e lucázni? 

A z előadás után a 
„n a g yok ” fe l idé z te k 
még több, ehhez a nap-
hoz kapcsolódó népszo-
kást. Luca pogácsát is 
ettek a találkozó végén 
a tanulók. A szerencse 
egy 2. osztályos fiúnak 
kedvezett, aki örömmel 
szorította a tenyerébe a 
gazdagságot jelképező 
pénzdarabot. 

A kisdiákok irodalom 
órán tovább folytatták a hagyo-
mányokkal való ismerkedést: az 
időjóslással a terményjóslással, 
jövendőbeli megidézésével, a do-
logtiltás szabályaival. Elültették a 
Luca búzát is, amely a későbbi na-
pokban alkalmat adott a vetéssel 
kapcsolatos tapasztalatok levoná-
sára is: túl sűrű, ritka vagy éppen 
mély lett. 

Délután községi könyvtáro-
sunk, Tóth Gábor jött vendég-

ségbe hozzájuk, majd vele a Luca 
szék legendáját járták körbe. Be-
melegítő feladatként találós kér-
désekre keresték kis csoportokban 
a választ.  Természetesen itt is 
elfogyasztották a Luca pogácsát, 
amiben a szerencséjét egy kislány 
találta meg pénz formájában. De 
Gábor bácsi ajándékának is na-
gyon örültek. 

Lucától karácsonyig megfigyel-
tük az időjárást is. Az ez időszak 
alatti 12 nap a 12 hónapnak felel 
meg. Feljegyeztük, milyen időjárás 
volt egy-egy napon és majd az év 
során megfigyeljük, hogy „bejön-
nek-e „ a jóslások. A téli szünetben 
Varga Margaréta önkéntesen foly-
tatta a munkát.

Azóta már kihajtott a Luca 
búza és karácsonykor a tyúkok 
elfogyasztották, így bíznak a 
„gazdák”- a gyerekek, hogy egész 
évben egészségesek lesznek a 
jószágok . A tyúkok továbbra is 
szorgalmasan tojnak, mert Luca 
napján senki sem varrt. Egy kis-
lány már tudja, hogy Sándor nevű 
lesz a jövendőbelije. A januári hó-
nap pedig hidegnek, de naposnak 
ígérkezik, csapadék nélkül- a meg-
figyeléseink szerint.

Telnek a napok, de reméljük, 
az élmények, ismeretek megma-
radnak! 

• MAKRÁNÉ VASS ÉVA 
tanító
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BÁL A TANULÓKÉRT
A Zákányszéki Álta-

lános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola Ne-
velőtestülete és Tanulói 
nevében szeretném meg-
köszönni a január végén 
megrendezett szülői bál 
létrejöttét, sikeres lebo-
nyolítását.

Nagy öröm volt látni 
és megélni a közösség 
összefogásának eredményét. Há-
lás köszönet minden AKTÍV Szü-
lőnek, Matuszka Antal polgármes-
ternek és Munkatársainak, akik 
példaértékű összefogással, szerve-
zői, szállítói és díszítő munkájuk-
kal megteremtették az est, igényes 
környezetét, hangulatát. 

Külön szeretném elismerésem 
kifejezni BÓKÁNÉ PAPP Gyöngyi 
SZÜLŐI Munkaközösség-veze-
tőnek, Husztáné Kispál Katalin 
és Dani Hajnalka Anyukáknak 
a kezdeményezői és főszervezői 
szerepkör vállalását, és a szorgos, 
kiemelkedő tevékenységüket a 
rendezvény megvalósításáért. 

A báli EST kezdeményezői, 
igen nemes célt tűztek ki maguk 
elé, saját gyermekeiknek, azaz 
iskolánk tanulóinak lehetőséget 
biztosítani élményprogramokon 
való részvételre. Akár intézményi, 
akár családi szinten köztudottan, 
a SPÓROLÁS kiemelkedően fon-
tossá vált. A jelenlegi szűkösebb 
anyagi lehetőségek ellenére is, 
ezen kezdeményezés segítségével, 
izgalmas programok színesíthe-
tik, a jövőben, tanulóink és így az 
intézmény mindennapjait. 

Külön öröm volt számunkra 
is, hogy ez az esemény a Szülők 
és a Kollégák fellépésével kiváló 
hangulatot, sok táncos pillanatot 
eredményezett. 

• SÁPI ZOLTÁNNÉ 
intézményvezető

Zákányszéki Általános Iskola és 
Alapfokú Művészeti Iskola 

FARSANG AZ ÁLTALÁNOS 
ISKOLÁBAN 

Iskolánkban február 15-én tar-

tottuk a farsangi ünnepséget. A 
diákok rendkívül izgatottak volta, 
ugyanis az elmúlt évek bezártsága 
után ez volt az első farsang. 

A reggel még tanórákkal telt, 
délután egy órakor indult a mulat-
ság. Elsőként a 8. osztályos tanu-
lók mutatták be osztálytáncukat. 
Ezt követően iskolánk tanárai 
mutatták be táncukat, 
színes parókákban. 
A szülők is készültek 
a farsangra, megmu-
tatták a közönségnek 
eser nyős táncukat. 
Őket követően mutat-
koztak be az egyéni 
jelmezesek. A diákok 
jobbnál jobb jelmezek-
kel és előadásokkal 
készültek. A gyerekek 
szerencsére igazán lelkesek vol-
tak, rengeteg gyönyörű jelmezt 
láthatott a közönség. Találkoz-
hattunk többek közt Pókemberrel, 
Thorral, focistákkal, katonákkal, 
rapperekkel, Chatbotival, gólyával 
és hőlégballonnal is. A gyerekek 
közül néhányan táncos produk-
ciót is előadtak, amit a közönség 
vastapssal hálált meg. 

Az egyéni jelmezeket követően 
a csoportos produkciók következ-
tek, ahol láthattunk a harmadik 
osztálytól egy bolondos lakodal-
mat. Az ötödik osztály az örök slá-
gerre, a Cotton eyed Joe-ra táncol-
tak, mint cowboyok és cowgirlök. 
A hatodikosok a kalózok világát 
mutatták be a közönségnek. Vé-
gül a hetedikes lányok mutatták 
be nekünk a Teletabikat. 

A jelmezes felvonulást és az 
eredmények kihirdetését a tom-

bolahúzás követte, majd 
a közös bulizás sem ma-
radhatott el. 

• KECELI MÉSZÁROS 
KATALIN

ISKOLAI SIKEREK 
Robotika
A Zákányszéki Álta-

lános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanu-
lói az elmúlt tanévben, 
több szinten is igazán 

kimagasló eredményeket értek 
el robotika versenyen. Ebben 
a tanévben is szeretnének ismé-
telten részt venni csapataink a 
nemrégen kiírt verseny, 2023. 
áprilisában kezdődő elődöntőjé-
ben. A versenyekre való felkészü-
lést szem előtt tartva, már egy 
online januári megmérettetésre 

is intenzíven készültek. Ezek a 
versenyek angol nyelven folytak 
és folynak. A World Robot Olym-
piad 2022 Magyarország országos 
döntőjében elért 2. helyezés miatt 
meghívást kapott a csapat az Edu 
Robotics Cup - Project Challenge 
2022/2023 nemzetközi verseny-
re. Ennek ideje 2022 decembertől 
2023 januárig tartott. A 20 nem-
zetközi csapatból a 13. helyezést 
érték el Gieth Zoltán tanár úr 
tanítványai, Flekenstein Eszter 
Molli 6., Kispál Kamilla 5. és 
Nagy Sándor Márk 7. osztályos 
tanulók. Ezzel az erős, előző évi 
csapattal megfelelően képviseltük 
az Iskolánkat és Vármegyénket. 
Utánpótlás csapatainkkal pedig 
folytatni szeretnénk ezt a sikeres 
folyamatot. A gyermekek, tanulók 
lelkesedése a tavalyi év sikeres 
szereplése hatására továbbra is 
töretlen, érdeklődésük, sőt szüleik 
támogatása is példaértékű.

Olvasni jó!
Ez az országos olvasási ver-

seny a gyerekek olvasási kedvét 
próbálja meghozni. A tanulók 
félévenként nevezhetnek, ami-
kor kapnak egy általuk választott 
könyvet, és a hozzá tartozó szö-
vegértési feladatot. A 2022/23-as 
tanév első félévében 49 iskola je-
lentkezett, közülük a Zákányszéki 
Iskola a 8. helyen végzett. Miklós 
Lászlóné tanárnő tanítványa-
inak, Pall Elizabet 5. és Agócs 
Eliza 6. osztályos tanulóink 
munkája, feladatlapjai érték el a 
sikert ezen a versenyen. 

Alapfokú Művészeti Iskola – 
grafika és festészet tanszak

Kossuth Zsuzsanna Technikum 
és Szakképző Iskola által meghir-
detett Divattervező és grafi-

ka rajzpályázaton több, 
mint 300 pályamű került 
elbírálásra. Divattervező 
kategóriában 15 különdíj 
egyikét nyerte el Hege-
dűs-Bite Jázmin 4. osz-
tályos tanuló. Véha Tímea 
tanárnő tanítványai közül, 
még négy gyermek munkája 
a zsűri elé került. Ők Agócs 
Evelin 4., Masír Enikő 4. és 
Simon Csenge Barbara 4. és 

Flekenstein Eszter Molli 6. osztá-
lyos tanulóink.

Központi írásbeli felvételi 
eredmények

Iskolánk 8. osztályos tanulói 
2023. január 21-én megírták a kö-
zépiskolai továbbtanulásukhoz 
szükséges írásbeli feladatlapo-
kat magyar nyelv és matematika 
tantárgyakból. A jelenlegi 18 fős 
osztály megszerzett eredményei 
biztatóak, hiszen az azóta nyil-
vánossá vált statisztikai adatok 
alapján, az országos átlag fölött 
teljesítettek a fiatalok. Az osz-
tályátlag, vagy afölött magyar 
nyelvből 10 fő, matematikából 
15 fő teljesített. A két legügye-
sebb tanuló az összesítés után 
Császár Dominik és Vass Tí-
mea lett. Dominik eredménye 
kimagasló, hiszen összesen 93 
pontot gyűjtött, matematikából 
49 pontot. Büszkék vagyunk a 
Tanulók teljesítményére!

Magyar Matematika Összesen
(50+50 pont volt szerezhető)

ORSZÁGOS  
átlag 33,92 21,89 54

Zákányszéki 
iskola 34 28 62

• SÁPI ZOLTÁNNÉ 
intézményvezető

Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS

Gábor Dominik  2022.12.04. 
Szülők: Molnár Mónika és Gábor Gábor 

Rada Árpád  2022.12.13. 
Szülők: Veszelka Krisztina és Rada Szabolcs 

Németh Lara  2022.12.26. 
Szülők: Ördög Hajnalka és Németh Dániel

Lóczi Hanna  2023.01.15. 
Szülők: Csörgő Blanka és Lóczi Krisztián 

Csatordai Sarolta  2023.01.26. 
Szülők: Puskás Gabriella és Csatordai Lajos

HÁZASSÁGKÖTÉS:
2023.02.18  Csamangó Csaba és Barna Eszter

Rendezvényekre 
helyben kiszállítás és 

további kedvezmények 
is várnak!!!

Érd.: +36 30 996 1916

széles italválasztékot,
kedvező árakkal!!!

Italdiszkont Zákányszék

Hétfő  7-18
Kedd  7-18 
Szerda  7-18

Csütörtök  7-18
Péntek  7-19

Szombat  6-19
Vasárnap  7-12

Hogy mit kínálunk?

Tisztelettel meghívom
a 2023. március 9-én (csütörtökön) 18.00 órakor tartandó

FALUGYŰLÉSRE
a Művelődési Ház kistermébe.

Tervezett napirend:
1. Tájékoztató a 2023. évi költségvetésről.
2. Tájékoztató a folyamatban lévő projektek állásáról.
3. Tájékoztató az aktuális településpolitikai kérdésekről.

Szeretném kikérni véleményét, meghallgatni elképzeléseit, és 
közösen megoldást találni a felmerülő problémákra. Amennyiben 
olyan kérdése, észrevétele van, amiről szeretne bővebb tájékozta-
tást kapni, kérem előre jelezze a polgarmester@zakanyszek.hu e-mail 
címen. 

A hivatalos program zárása után várom egy kötetlen beszélge-
tésre.

• MATUSZKA ANTAL 
polgármester

Húsvétváró Kézműves Délelőtt

Ebben az évben is szeretettel várjuk a családokat  
a tavaszi szünet első napján, 2023. április 6-án  
10 órától a Zákányszéki Művelődési Házba.

Lesz kézműves foglalkozás, tojásfestés különböző technikákkal, 
nyuszi figurák készítése. Tojáskeresés, nyuszi simogatás,  

húsvéti kalács kóstoló, zenés-játékos foglalkozás  
Véha Tímea tanár nénivel, papírszínház a könyvtárban  

és még egyéb meglepetések!

Belépő a rendezvényre: 500 Ft/fő.

MEGHÍVÓ
Zákányszék Község Önkormányzata szeretettel meghívja  

Önt és Kedves Családját az 

1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre 
2023. március 14-án 16 órára a Kegyeleti Parkba.

Ünnepi műsort adnak a  
Zákányszéki Manó-kert Óvoda Pillangó csoportos óvodásai,  
valamint a Zákányszéki Általános Iskola 6. osztályos tanulói.

Ünnepi beszédet mond Matuszka Antal polgármester.
Emlékezzünk közösen a szabadságharc hőseire!

Tájékoztatás a Kis Újság 2023. évi megjelenéséről

Tisztelt Lakosság!
A Zákányszéki Kis Újság 2023-ban a tervek szerint  

5 alkalommal jelenik meg: 
márciusban, júniusban, szeptemberben,  

novemberben és decemberben.

Változás a külterületen történő terjesztésben: 
A külterületi lakosok a postaláda-támpontok mellett kihelyezett 

önkormányzati tárolókból vihetik el az újságot  
(kérjük, hogy lakott ingatlanonként maximum 1 példányt vigyenek el).

Belterületen továbbra is a megszokottak szerint történik a terjesztés.

Zákányszék Község Önkormányzata

BERUHÁZÁSOK A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI 
OPERATÍV PROGRAM PLUSZ KERETÉBEN

Zákányszék Község Önkor-
mányzata a Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Prog-
ram Plusz felhívás keretében 
100% intenzitású támogatásban 
részesült „Új bölcsőde építése 
Zákányszéken” és „Kerékpá-
rút fejlesztés Zákányszék és 
Bordány között - Zákányszéki 
szakasz” elnevezésű beruházá-
sok megvalósítására.

„Új bölcsőde építése Zá-
kányszéken” 

A beruházás keretében “A” 
nagyságrendi fokozatú, azaz 2 
csoportszobás bölcsőde építése 
tervezett a sportcsarnok mellet-
ti területre, melyben 24 férőhely 
kialakítására kerül sor melegí-
tőkonyhával, nape-
lemes rendszerrel. 
K ia lak ításra kerül 
továbbá az udvar és 
játszóudvar, va la-
mint eszközbeszerzés 
történik a bölcsődei 
neveléshez, gondo-
záshoz kapcsolódóan. 
A projekt tervezett fizikai befeje-
zése 2024. február 28.

„Kerékpárút fejlesztés Zá-
kányszék és Bordány között - 
Zákányszéki szakasz”

A koncepció célja eg y Zá-
k ányszék községet Bord ány 

községgel összekötő kerékpá-
rút építése. A mintegy 6,3 km 
hosszú kerékpárút az 5432. jelű 
összekötő út mentén kapcsol-
ná össze a településeket. Jelen 
beruházás keretében ebből a 
zákányszéki szakasz a telepü-
lés központjától Zákányszék és 
Bordány településhatáráig tar-
tó, mintegy 3,5 km-es szakasz. 
A közlekedők biztonságának 
növelése érdekében a projekt 
keretében kiépítésre kerülne a 
Dózsa György és Petőfi Sándor 
utca kereszteződésénél egy ki-
jelölt gyalogátkelőhely és annak 
megvilágítása is. A projekt ter-
vezett fizikai befejezése 2025. 
december 31.

2023. évben mindkét beru-
házás előkészítési munkáinak 
elvégzését tervezzük: kiviteli 
ter vek készítése, kapcsolódó 
hatósági és közbeszerzési eljá-
rások lebonyolítása, szerződés-
kötések.


