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Iskolai kezdeményezésre a falu minden utcája megtisztult szeptemberben

FALUSZÉPÍTŐK AKCIÓBAN
Őszi faluszépítő akciót hirdetett a Zákányszéki Általános Iskola szeptember utolsó hetére. A cél az volt, hogy a gyerekek és szüleik, 
pedagógusok és más támogatók közreműködésével településünk minden utcája megtisztulhasson a hulladéktól. 

A több napos önkéntes munka ke-
retében délutánonként a játszó-
térről indulva más-más utcákon 
haladtak végig a nagyrészt diá-
kokból álló csapatok, hogy „he-
lyére tegyék” a mások által eldo-
bált szemetet. A nap végén pedig 
mindig meleg tea és zsíros kenyér 

várta a lelkes faluszépítőket a mű-
velődési házban.

Az akció sikeres és eredmé-
nyes volt, hiszen minden alka-
lommal sokan jöttek el segíteni 
és a kezdeményezéshez több in-
tézmény és helyi vállalkozás is 
segítséget nyújtott valamilyen 

formában. Követendő példája 
ez környezetünk védelmének 
és a jó cél érdekében történő 
összefogásnak is. A felnövekvő 
generáció (példát mutatva az 
idősebbeknek is!) így talán még 
jobban fog vigyázni szülőfalujá-
ra a jövőben. 

Zákányszék minden lakója 
nevében hálásan köszönjük az 
iskola faluszéptő munkáját!

• VESZELKA KRISZTINA 
főszerkesztő
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület 2022. szeptember hónapban egy rendkívüli és egy munkaterv szerinti rendes ülést tartott. Többek között 
tájékoztatás hangzott el az önkormányzat 2022. évi I. féléves gazdálkodásáról, valamint módosításra került az önkormányzat 
2022. évi költségvetéséről szóló rendelet. Sor került a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde dokumentációinak elfogadására. 
Az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ- 
TESTÜLETI ÜLÉS  

- 2022. SZEPTEMBER 7.

A Képviselő-testület a Dél-alföl-
di Térségi Hulladékgazdálkodási 
Társulás, valamint a Homokháti 
Kistérség Többcélú Társulásának 
tagjaként jóváhagyta a társulások 
társulási megállapodásainak 
módosítását.

A Zákányszéki ivóvízellátó 
rendszer, valamint Zákányszé-
ki szennyvízelvezető rendszer 
2023-2037. évekre szóló Gördülő 
Fejlesztési Terveit a Képvise-
lő-testület elfogadta.

A Képviselő-testület a Köz-
ponti autóbuszváró váróter-
men kívüli helyiségét kiske-
reskedelmi üzlet működtetése 
céljából a Meta Drink Kft. részére 
bérbe adta. Az üzletben jövedéki 
termék nem árusítható. Az utasok 
részére biztosított WC-t és mosdót 
a Kft. fogja működtetni.

Az Önkormányzat támo-
gatja a tanulni vágyó és a pá-
lyázati kiírásnak megfelelő 
fiatalokat, ezért idén is csatla-
kozott BURSA HUNGARICA 
felsőoktatási szociális ösztön-
díjrendszerhez. A vonatkozó 
szabályok alapján már kiírásra 
kerültek az A és B típusú pá-
lyázatok, amelynek részletei 
megtalálhatók településünk 
honlapján. 

A pályázat rögzítésének 
és az önkormányzathoz tör-
ténő benyújtásának határ-
ideje: 2022. november 5-e. 
A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, végle-
gesítve, onnan kinyomtatva, 
aláírva kizárólag a lakóhely 
szerint illetékes települési ön-
kormányzat polgármesteri hi-
vatalánál lehet benyújtani. 

Nyugdíjának megállapítása 
végett Liebhaber Gáborné a Zá-
kányszéki Manó-kert Óvoda 
és Bölcsőde intézményvezető-
je kérelmezte a közalkalmazotti 
jogviszonyának és vezetői meg-
bízásának - 2022. szeptember 30. 
napjával, közös megegyezéssel 
történő - megszüntetését, amely-
hez a testület hozzájárult. Lieb-

haber Gáborné a munkáját nyug-
díjasként tovább folytatja.

A Képviselő-testület a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 43. § (3) bekezdése alapján 
a polgármester javaslatára – tit-
kos szavazással – Csóti József 
László önkormányzati képvi-
selőt társadalmi megbízatású 
alpolgármesterré megválasz-
totta. Ugyanezen törvény alapján 
az alpolgármestert tiszteletdíj és 
költségtérítés illeti meg, melynek 
mértékét a Képviselő-testület 
meghatározta.

Csóti József László alpolgár-
mesterré történő megválasztá-
sáig a Pénzügyi, Ügyrendi és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság tagja 
volt. Alpolgármester nem lehet 
bizottságnak tagja, ezért a Képvi-
selő-testület a PÜTB új tagjának 
Pintér-Tanács Adrienn képvi-
selő asszonyt választotta meg.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS 
- 2022. SZEPTEMBER 29.

Az ülésen részt vett Mihálffy 
Béla a térség országgyűlési 
képviselője is, aki tájékoztatást 
nyújtott az energiaválság miatt ki-
alakult országos helyzetről, illetve 
a települést érintő egyéb informá-
ciókat nyújtott. 

Az Önkormányzat és költség-
vetési szerveinek 2022. évi I. fél-
évi gazdálkodásáról szóló tájé-
koztatás alapján megállapítható, 
hogy a bevételek és a kiadások 
az előirányzatoknak megfelelően 
alakultak, az önkormányzat je-
lenlegi pénzügyi helyzete sta-
bilnak mondható. Az előirány-
zatok évközi változása miatt a 
költségvetés módosítására is sor 
került, így a 2022. évi költségve-
tési rendelet bevételi és kiadási 
főösszege 864 049 820 forint 
lett.

A környezet védelmének álta-
lános szabályairól szóló törvény 
szerint „A települési önkormányzat 
a környezet védelme érdekében elem-
zi, értékeli a környezet állapotát ille-
tékességi területén, és arról szükség 
szerint, de legalább évente egyszer 
tájékoztatja a lakosságot”. A tájé-
koztató főbb elemei között sze-
repelt a levegőtisztaság javítása, 

a belvíz-és csapadékvíz elvezető 
rendszerek fejlesztése, az energi-
agazdálkodás, a közúthálózat fej-
lesztése, közlekedés és környezet, 
valamint a biológiai sokféleség 
fenntartása, élőhelymegőrzés, 
komplex táj- és tájképvédelem. A 
Képviselő-testület a környezet 
védelméről, a lakóhelyi kör-
nyezeti állapotáról szóló elő-
terjesztést elfogadta.

A szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról szóló 1993. évi 
III. törvény előírja, hogy a leg-
alább kétezer lakosú települési 
önkormányzat a településen élő 
szociálisan rászorult személyek 
részére biztosítandó szolgáltatási 
feladatok meghatározása érde-
kében szolgáltatástervezési kon-
cepciót készítsen. Amennyiben a 
települések egyes szociális fela-
dataikat társulás keretében látják 
el, e szolgáltatások tekintetében a 
szolgáltatástervezési koncepciót 
a társulás készíti el. A Homokhá-
ti Kistérség Többcélú Társulása 
Szociális Szolgáltatástervezé-
si Koncepciója felülvizsgálatát a 
testület elfogadta.

A Képviselő-testület a Zá-
kányszéki Polgárőr Egyesü-
let működését kérelme alapján 
150 000 Ft-tal támogatta.

Önkormányzatunk szociális 
tűzifa beszerzéséhez kapcso-
lódó pályázatát 139 erdei köb-
méter támogatásban részesítette 
a Belügyminisztérium. A szállí-
tási költségekhez saját forrásból 
750 000 Ft összegű önerőt biztosít 
a Képviselő-testület.

A Képviselő-testület ismétel-
ten pályázatot írt ki a Zákány-
szék, belterület 254 hrsz.-ú, 
Zákányszék, József Attila u. 
8. szám alatti „kivett lakóház, 
udvar” ingatlan eladása céljából. 
A felhívás megtekinthető az Ön-
kormányzat honlapján. Beadási 
határidő: 2022. október 24. (hét-
fő) 12 óra.

Matuszka Antal polgár-
mester tájékoztatta a Kép-
viselő-testületet arról, hogy 
Takarékbank zákányszéki 
kirendeltsége 2022. októ-
ber 10-én bezár. A megyé-
ben több települést is érintő 
fiókbezárásokkal kapcsolat-

ban Mihálffy Béla országy-
gyűlési képviselő személyesen 
is egyeztetett a pénzintézet 
vezetőivel, kérve a döntés fe-
lülvizsgálatát, javasolva a ki-
rendeltségek (köztük a zákány-
széki) további nyitva tartását. 
Polgármester Úr szintén tilta-
kozását fejezte ki az intézke-
déssel szemben, de kérésüket 
a Takarékbank „modernizáció-
ra” hivatkozva figyelmen kívül 
hagyta. A bankautomata ügyé-
ben azonban sikerült megegye-
zésre jutni, amely megmarad a 
településen és szolgáltatásai 
Zákányszéken a továbbiakban 
is igénybe vehetők. A Bank a 
kirendeltség épületét el kíván-
ja adni.

Zákányszék Község Önkor-
mányzata gazdasági szerve-
zettel nem rendelkező költ-
ségvetési szervei a Zákányszéki 
Művelődési Ház és Könyvtár és a 
Zákányszéki Manó-kert Óvoda 
és Bölcsőde, amelyeknek gazdál-
kodási feladatait a Zákányszéki 
Polgármesteri Hivatal látja el. A 
gazdasági szervezettel nem ren-
delkező költségvetési szervek 
és a kijelölt költségvetési szerv 
a közötti munkamegosztás és 
felelősségvállalás rendjét meg-
állapodásban kell szabályozni. A 
munkamegosztási megállapodást 
az irányító szerv hagyja jóvá. Ezek 
alapján a Zákányszéki Polgármes-
teri Hivatal és a Zákányszéki Mű-
velődési Ház és Könyvtár, illetve 
Zákányszéki Polgármesteri Hiva-
tal és a Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde közötti módo-
sított munkamegosztási meg-
állapodást a testület jóváhagyta.

A Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde jogszabályi 
és egyéb változások miatt módo-
sította az intézmény Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, a Házi-
rendjét, illetve elkészítette az in-
tézmény 2022/2023. nevelési évre 
vonatkozó éves munkatervét. 

A dokumentumokat fenntartói 
jóváhagyásra a Képviselő-testület 
elé terjesztette, amelyek elfoga-
dásra kerültek.

A Képviselő-testület Matuszka 
Antal polgármester előterjesztése 
alapján tájékozódott az energia-
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válság, illetve annak követ-
kezményeként a közüzemi dí-
jak durva emelkedése miatt az 
Önkormányzatnál és intézmé-
nyeinél kialakult helyzetről, a 
lehetséges takarékossági intézke-
désekről. A testület a tájékozta-
tást tudomásul vette, és megbízta 
a Polgármestert az intézkedési 
terv összeállításával.

A Képviselő-testület a Zákány-
szék, József Attila utca 35. szám 

alatti önkormányzati bérlakás 
bérbeadásáról zárt ülésen dön-
tött.

A kihirdetett önkormányzati 
rendelet megtekinthető a Zá-
kányszéki Polgármesteri Hivatal 
hirdetőtábláján, valamint az Ön-
kormányzat honlapján és a nem-
zeti jogszabálytárban.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

TAKARÉKOSKODJUNK AZ ENERGIÁVAL
Az elmúlt hónapokban valamennyi média az egekbe szökő 
energiaárakkal foglalkozott. A hírek mára kézzelfogható va-
lósággá váltak. Önkormányzati szinten az előző hónapokhoz 
képest október elsejétől tizenháromszoros áron kapjuk a föld-
gázt, melyhez egyelőre központi kiegészítés nem várható.

Valamennyi intézményben gázfűtés van, és a főzőkonyhákban is zömé-
ben gázt használunk. Takarékoskodnunk kell, hogy a rezsiszámlákat 
ki tudjuk egyenlíteni. Az elmúlt hetekben folyamatosan egyeztettünk 
az intézményvezetőkkel az energiafogyasztásról és a lehetőségekről, 
akik energiahatékonysági javaslatokkal is segítették a döntéshozatal 
munkáját.

Mindezek alapján, első körben nem tervezünk intézményi bezáráso-
kat, de jelentős korlátozásokra van szükség.

A Művelődési Ház kétharmadában lekapcsoljuk a fűtést, a teljes sze-
mélyzet mindössze két irodát fog használni. A sportcsarnok használatát 
az oktatási intézmények, óvoda-iskola, részére korlátozzuk a hétvégékre 
csupán temperáló fűtés történik. A Szociális intézmény működését fe-
lülvizsgáljuk, a szolgáltatásokat a törvényi minimum szintre csökkent-
jük, az adminisztratív feladatokat közös irodában végezzük, csökkentve 
ezzel a fűtendő helyiségek alapterületét és számát.

A Lengyel téren lévő irodaépület, amennyiben üressé válik, bezárásra 
kerül. A Polgármesteri Hivatal, amennyiben visszaköltözik a felújított 
Hivatalba, az emelet szint lezárásra kerül és a fűtési szezonban hűtő-fű-
tő klímák segítenek rá a fűtésre, melyek a napelemes rendszerről mű-
ködnek. A Manó-Kert Óvoda és Bölcsőde egyelőre változatlan módon 
működik, a szülők segítségét fogjuk kérni bizonyos működési költségek 
csökkentése érdekében.

Az elektromos áram vonatkozásában is hasonló lépésekről egyezte-
tett a képviselő-testület, bár a szolgáltatóval a szerződésünk az év végé-
ig szól, valószínűleg hasonló helyzettel találjuk majd szembe magunkat 
az új szerződés megkötésekor.

A várható takarékossági intézkedések vázát soroltam itt fel csupán, 
a teljesség igénye nélkül, a részletek kidolgozása az intézmények fela-
data lesz, hiszen mind a feladataik, mind a lehetőségeik különbözőek. 
A Képviselő-testület célja az intézményrendszer további biztonságos 
üzemeltetése, a szolgáltatások zavartalan biztosítása. Megállapítható 
az is, hogy ilyen mértékű energiaár emelés központi beavatkozás nélkül 
az önkormányzatok számára kezelhetetlen, és az intézmények működ-
tetését lehetetlenné teszi.

• MATUSZKA ANTAL 
polgármester

FELHÍVÁS - EBÖSSZEÍRÁS
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 
teljesítendő.

Az állatvédelmi törvény értelmében az eb tulajdonosa és/vagy tartója 
az ebek összeírásakor KÖTELES az erre vonatkozó formanyomtatvány-
ban szereplő adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani, az 
adatszolgáltatás az állatvédelmi törvény 42/B.§-a alapján KÖTELEZŐ! 
Aki ezen adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, állatvé-
delmi bírság megfizetésére kötelezhető, mely adók módjára behajtandó 
köztartozásnak minősül!

Fenti jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve kérjük a Tisz-
telt Lakosságot, hogy a tulajdonában ill. tartásában lévő ebekről 
az Ebösszeíró Adatlapot 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 része-

ket kihúzással kell jelölni. 

Az adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően, a vonatkozó 
jogszabályi előírásokban foglaltak alapján kezeljük! Amennyiben az 
adatlap kitöltése során problémája adódik, vagy a kitöltéssel kapcso-
latban kérdése merül fel, úgy a polgármesteri hivatalban Kollegáink 
készséggel állnak rendelkezésükre. (Kérjük ez esetben hozza be az eb 
oltási könyvét és a transzponderrel megjelölt eb esetén a chip adatlapját, 
amennyiben az oltási könyv nem tartalmazza az adatokat.)

A kitöltött adatlapokat folyamatosan fogadjuk, de azokat legkésőbb 
2022. október 31. napjáig kell leadni. Az adatlapok benyújtását sze-
mélyesen, elektronikus úton megküldve a hivatal Hivatali Kapujára 
(azonosító: ZSZEKPMH, KRID: 503080161), továbbá emailben az 
info@zakanyszek.hu -ra, illetve postai úton a 6787 Zákányszék, Len-
gyel tér 7. címre is megtehetik! 

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

KÖZMEGHALLGATÁS
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
2022. október 27-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel  

tartja közmeghallgatással egybekötött ülését,  
melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Művelődési Ház nagyterme  
(Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.)

Szeretném kikérni véleményét, meghallgatni 
elképzeléseit és közösen megoldást találni a felmerülő 
problémákra. Amennyiben olyan kérdése, észrevétele 

van, amiről szeretne bővebb tájékoztatást kapni, kérem 
előre jelezze a polgarmester@zakanyszek.hu e-mail címen. 

A közmeghallgatást követően tisztelettel várom Önöket 
egy kötetlen beszélgetésre!

Matuszka Antal 
polgármester
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+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
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KÖNYVMOLYOK ÉJSZAKÁJA
Idén a nyári szünetben igen hosszú, tíz órás programra vártuk kis olvasóinkat. A Könyvmolyok Éjszakáját beszélgetéssel kezdtük 
miközben mindenki a saját poharát dekorálta ki. Megismertük egymás olvasási szokásait, ki milyen történeteket szeret, mikor tud 
időt szánni olvasásra, mi a kedvenc könyve és szerzője. Ez idő alatt az unalmas fehér poharakból színpompás alkotások születtek, 
szívecskékkel, napocskával és felhőkkel. 

Folytatásként közösen meghall-
gattuk Benedek Elek által gyűj-
tött Kígyós Jancsi című mesét úgy, 
hogy bizonyos szavak helyett más 
hangzott el, így vicces vagy furcsa 
kifejezések keletkeztek. A helyes 
szavakat szókártyákon együtt ke-
restük meg. A gyerekekre további 
mesés csoportfeladatok vártak. 
Dominóztak mesebeli kifejezé-
sekkel, saját készítésű puzzle-öket 
raktak ki, kettévágott mesecíme-

ket illesztettek össze, horgásztak, 
amelyben a kulcsos halat keresték, 
mondatokból rakták össze a Ho-
gyan ajándékozott Mátyás király 
című mesét. 

A tematikus foglalkozásokkal 
párhuzamosan a csipetcsapat tag-
jai új meseélményt fedeztek fel az 
érzékszínházas mesélés révén. 
Gáspárné Balázsi Andrea, A sze-
gény ember a vásárban című me-
séjét bekötött szemmel hallgatva, 

érzékszerveinkkel átélve a főhős 
cselekedeteit magunk is főszerep-
lővé váltunk, érezhetően velünk 
történtek meg az események. A 
délelőtt igen gyorsan eltelt, ebéd 
után folytatódott a napunk sok 
játékkal, kézműveskedéssel, pa-
pírszínházzal, csapatjátékokkal és 
kézlenyomat készítéssel. Az este 
felé közeledve, egy finom vacso-
rát követően zseblámpát ragadva 
kerestek kincseket az udvaron a 
résztvevők és a közös napunkat 
diafilmezéssel zártuk.

Nagyon szépen köszönöm a ki-
csiknek a részvételt, a szülőknek 
pedig azt, hogy elhozták gyer-
mekiket. Óriási köszönet még a 
kollegináimnak Ildikónak, Juli-
nak, Inci néninek és Andreának, 
továbbá segítőimnek, Katának, 
Annának és Emmának a nap sike-
res lebonyolításáért. 

Jövőre újra Könyvmolyok Éj-
szakája!

• TÓTH GÁBOR 
könyvtáros

MIÉRT JÖTT LÉTRE A ZÁKÁNYSZÉKI 
ANYA-BABA KLUB?

Idén költöztünk Zákányszékre és augusztusban született meg 
második gyermekünk. Sokat jártunk baba-programokra a lá-
nyommal Szegedre és Mórahalomra, de azt gondoltam, jó lenne 
valamilyen babákkal is látogatható rendszeres program Zá-
kányszéken, ahol az anyák ismerkedhetnek, a gyerekek pedig 
szocializálódhatnak. 

Az Anya-Baba Klub első foglalkozását október 4-én, az Országos 
Könyvtári Napok keretében a községi könyvtárban tartottuk. Egy kö-
zösségi teret szeretnék létrehozni a településen élő anyukák számára, 
ahol megbeszélhetjük a gyerekeinket és anyaságunkat érintő dolgokat, 
tippeket és tanácsokat kérhetünk egymástól, és akinek van igénye rá, 
közös programokat szervezhetünk. A találkozók első felében vezetett 
kérdésekkel beszélnénk át adott témákat, ahol mindenki megszólalhat, 
a második órában, amikor a gyerekek is türelmetlenebbek, pedig szabad 
játékra és beszélgetésre van lehetőség.

Következő alkalom:
November 8. 10-12 óra
Helyszín: Művelődési ház tükrös terme

• PATAKI ZSÓFIA 
klubvezető

TISZTA OTTHON ÖKOKÖR
Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan lehet egészsége-
sebb és környezetkímélőbb a lakása anélkül, hogy fölösleges és 
kétes hatású vegyszerekkel terhelné családját, vegyen részt a 
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtárban 2022. november 
3-án 17 órakor induló Tiszta Otthon ÖkoKör 5 alkalmas ingye-
nes tanulókörén. 

A Tiszta Otthon ÖkoKörben olyan 
emberekkel ismerkedhet meg és 
dolgozhat együtt, akiknek fon-
tos, hogy mi veszi körül őket és 
családjukat, mit lélegeznek be, 
mivel érintkezik a bőrük. Nyitot-
tak a költségkímélő takarítási és 
tisztítási praktikák kipróbálására 

és egymás közti megosztására, 
valamint arra, hogy apró lépésen-
ként változtassanak a mindennapi 
vegyszerhasználati szokásaikon. 

Mielőtt jelentkezik, kérjük ve-
gye figyelembe, hogy mind az 5 al-
kalmon részt tud-e venni! Fontos, 
hogy a résztvevők együtt haladja-
nak végig a tananyagon, időköz-
ben becsatlakozni már nem lehet. 
A foglakozások időpontjai 2022. 
nov. 3., 10., 17., 24. és dec. 1., 
csütörtök este 17 órakor kezdőd-
nek a Zákányszéki Művelődési 
Házban. 

Jelentkezni lehet a művelődési 
házban személyesen, vagy a 06-
30-418-2189 telefonszámon.
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„Állatokkal szebb az élet”

KISKEDVENCEIKET MUTATTÁK MEG EGYMÁSNAK  
AZ ÓVODÁSOK AZ ÁLLATOK HETÉBEN

Óvodai nevelőmunkánk fontos részét képezi az állatok szeretetére, védelmére nevelés valamint, hogy fejlődjön az állatokhoz való 
pozitív viszonyuk a gyerekeknek. Az állatok iránt érzett tisztelet, szeretet, megbecsülés kialakulásának megalapozását a tapasz-
talatszerzés, élménynyújtás, tevékenykedés, játékos cselekedtetés útján tudjuk közvetíteni a gyerekek felé. Ezáltal az óvodás 
gyermekek az állatokkal közeli kapcsolatba kerülhetnek, így kialakul bennük a szeretet, gondoskodás, és a védelem érzése. 

Csoportunk akváriumában van 
díszhalunk (Ficánka) és vízi csigá-
ink (Csiga Csaba és Csiga Csilla) is. 
A mindennapi gondozásuk nagy-

mértékben hozzájárul a felelős ál-
lattartás alapjainak lerakásához. 
Madárbarát óvodaként a madarak 
gondozására és védelmére is nagy 

hangsúlyt fektetünk. Az Állatok 
hetében (október 3-7.) megismer-
tük Kálmán Eszti kiskutyáit, akik 
örömmel fogadták a gyerekek 
közeledését, és a közös játékot is. 
Óvodánk udvarán „vendégünk” 
volt az Állatok Világnapján (októ-
ber 4.), Bakaló Ákos családjának 
kacsája és libája. Szögi Jánoskáék 
háziállatainak életébe is betekin-
tést nyerhettünk, a gyerekek ter-
mészetes környezetükben figyel-
hették meg az állatokat. 

Az Állatok Világnapján a gye-
rekek és a csoportban dolgozó 

felnőttek ruházatán, viseletén is 
megjelentek az állatos minták, jel-
képek. Az állatos versekkel, mon-
dókákkal, mesékkel, dalokkal, 
népi mozgásos játékokkal, rajzo-
lással, festéssel is színesítettük, 
gazdagítottuk a gyerekek óvodai 
életét, sok-sok  közös élményben 
volt részünk ezen a tematikus hé-
ten is.

• TANÁCSNÉ KISS-PATIK 
TÜNDE 

óvodapedagógus, Manócska csoport 

Menetidő
Travel time

 32'-47' 05:10(11) Ι 05:50(11) 06:30(11) 06:45(11) 08:30(11) 10:20(11) Ν 05:10(11) 06:30(11) 06:45(11) 08:30(11) ο 09:30(11)
11:30(11) 12:30(11) Ι 13:00(11) 14 13:40(10) 13:40(11) 14:30(11) 11:30(11) Ν 12:30(11) 13:30(11) ς 14:30(11) Ν 14:45(11)
14:45(11) 15:20(10) 15:40(11) 16:15(2) Ι 16:25(11) 16:35(11) 15:40(11) Ν 16:35(11) 16:45(11) 17:35(11) ς 18:35(11)
17:35(11) 18:35(11) 65 19:10(11) 34 19:35(11) 34 20:40(11) 96 22:45(11) 65 19:10(11) 34 19:35(11) ς 20:40(11) 34 20:40(11) 96 22:45(11)

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

Jelmagyarázat / Key to the signs used:
14 a hetek utolsó iskolai előadási napján / on the last schoolday of the week

34 naponta, kivéve munkaszüneti napokon és december 24-én / daily except on Sundays and public holidays and 24 December

36 nyári tanszünetben pénteki, szombati és vasárnapi napokon / on Friday, Saturday and Sunday during summer holiday

65 a hetek első iskolai előadási napját megelőző napon / on the day before the first schoolday of the week

96 naponta, kivéve december 24-én / daily except 24 December

Ι iskolai előadási napokon / on schooldays

Κ naponta, kivéve szabadnapokon / daily except on Saturdays

Ν naponta, kivéve munkaszüneti napokon / daily except on Sundays and public holidays

ς munkaszüneti napokon / on Sundays and on public holidays Érvényes: 2022. szeptember 1-jétől

SZEGED, AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS

Line number

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

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

Célállomás / Destination

Vonalszám

Zákányszék, autóbusz-váróterem
5032
5045
5046

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.huA04343-1  (1/1)

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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SZEPTEMBERI SZEMEZGETŐ AZ ISKOLAI TÖRTÉNÉSEKBŐL

HONISMERETI GYŰJTEMÉNY

Iskolánk célul tűzte ki, hogy meg-
próbálja megmenteni és megis-
mertetni a tanulókkal Zákányszék 
község régi értékeit. A tetőtérben 
a szülők „kincskeresésének” és 
a gyermekek lelkesedésének kö-
szönhetően egyre bővül a kiállí-
tásunk. Aki felmegy a tetőtérbe, 
sétát tehet a múlt emlékei között. 
Köszönjük Mindenkinek a támo-
gató segítségét, a Hemm Szülők 
szállítási felajánlását. Szeretnénk, 
ha igazi gyöngyszemmé válhatna 
az évek során iskolánk tetőtere.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ 
magyar-történelem szakos tanár

IDENTITÁS NAPJA

Szeptember 23-án iskolánk is 
aktív részese volt „A CSONG-
RÁD-CSANÁD MEGYEI IDEN-
TITÁS ERŐSÍTÉSE” című rendez-
vénysorozat Zákányszéken tartott 
programjainak. A Művelődési Ház 

területén játékos feladatokban és 
kézműves foglalkozásokon pró-
bálhatták ki ügyességüket tanu-
lóink. Közben megcsodálhatták 
a szebbnél-szebb kézzel készített 
ékszereket, táskákat, kóstolhat-
tak levendula szörpöt. Pihenőt 
jelentett a sok program között a 
tarhonyás hús és a finom kalács 
lakmározása. Délután a harma-
dik, az ötödik és a hatodik osztály 
mutatott be a színpadon színvo-
nalas produkciót. Felkészítő ta-
náraik: Csizmadia-Kovács Zita, 
Keceli Mészáros Katalin, és Vezse-
nyiné Csaba Gabriella.

A táncok után az iskola ének-
kara a gitárosok segítségével bebi-
zonyította, hogy zene nélkül nem 
lehet élni. Felkészítőik: Keceli Mé-
száros Katalin (karvezető); Véha 
Tímea (gitár).

A nap végén fáradtan, de élmé-
nyekkel telve mentek haza tanu-
lóink.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ  
munkaközösség-vezető

ŐSZI PAPÍRGYŰJTÉS

Idén ősszel is megszerveztük a 
papírgyűjtést. Nagyon köszönjük 
a rengeteg munkát, nagyon szép 
eredménnyel zárult az akció. 

Gyűjtöttünk 4190 kg papírt, 
724 kg vegyes papírt és 2204 kg 
kartont.

Külön köszönettel tartozunk 
a szülőknek, akik segítettek az 
iskola udvarán kipakolni és le-
mérni a hozott papírt, kartont. 
Hálásak vagyunk az Szülői Mun-
kaközösség vezetőjének, Bókáné 
Papp Gyöngyinek a szervezésért, 
Szöginé Babarczi Anitának és csa-
ládjának a karton elszállításában 
nyújtott támogatásáért és segítő-
inek, Császárné Papp Mártának és 
Bókáné Papp Gyöngyi anyukák-
nak a példaértékű helytállásért.

Bízunk benne, hogy tavasszal 
is lehetőségünk lesz a papírgyűjtés 
megszervezésére!
• KECELI MÉSZÁROS KATALIN 

a Diákönkormányzat vezetője

DIÁKSPORTNAP ISKOLÁNK-
BAN SZEPTEMBER 30-ÁN

Évek óta részt vesz iskolánk az 
Európai Diáksportnapon, mert a 
gyerekek nagyon szeretnek mo-
zogni, és már előre készülnek a 
„nagy futásra”.

Örömmel csatlakoztunk a hul-
ladékvadász akcióhoz is, és szep-
tember hónapban három alkalom-
mal biciklis és gyalogos túrákat 
szerveztünk. Szeptember 8-án a 
kiserdőbe, 15-én Mórahalom felé, 
22-én pedig - az autómentes nap-
hoz is kapcsolódva - Bordányba 
kerékpároztunk. Sajnos, mindig 
találtunk illegálisan lerakott sze-
metet, amit be is jelentettünk, és 
reméljük elszállításra is került.

Sok mindent terveztünk a 
sportnapra a gyerekek kérései 
alapján. Délelőttre görkorcso-
lya-oktatót hívtunk, délutánra 
foci házibajnokságot szerettünk 
volna szervezni, de sajnos az esős 
idő keresztülhúzta a számítása-

Menetidő
Travel time

 10'-17' 05:55 07:45 08:40 09:55 11:05 11:45 08:40 10:10 14:15 17:35
13:15 14:20 15:50 16:15 16:45 18:00
19:40

Érvényes: 2022. szeptember 1-jétől

Vonalszám

5032
5045

Zákányszék, autóbusz-váróterem

MÓRAHALOM, AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁS

Line number

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

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

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

Célállomás / Destination

1091 Budapest, Üllői út 131.
info@volanbusz.huA04164-1  (1/1)
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inkat.  Minden programunkat a 
sportcsarnokban kellett lebonyo-
lítanunk.

Ennek megfelelően délelőtt a 
futást két-két osztály részvételé-
vel szerveztük meg, a nagyobbak-
nál csapatverseny formájában, 
hogy a gyerekek jól elférjenek 
egymás mellett. Mindenki na-
gyon büszke volt a teljesítményé-
re. Örömmel újságolták, hányadik 
helyen sikerült célba érniük.

Délben Gut Gabi sportoktató 
vezetésével, egy új mozgásfor-
mával ismerkedtek tanulóink, 
a Pound® Fitness-szel. Ezek a 
dobütővel végzett gyakorlatok 
nagyon energikusak. A gyerekek 
lelkesen ütötték a padlót a zene 
ritmusára, látszott rajtuk, hogy 
nagyon élvezik, amit csinálnak.

Délután óriási kavalkád volt 
a sportcsarnokunkban. Az egyik 

térfélen döngetőt játszottak, kö-
zépen amőbáztak, a terem szélén 
kötelet húztak a felsősök. A kicsik 
akadálypályán bizonyíthatták 
ügyességüket, célba dobtak az 
oroszlán szájába, ejtőernyővel 
játszottak, illetve kő-papír-ollóz-
tak a másik térfélen. 20 percen-
ként cseréltük a helyszíneket, így 
többféle játékot kipróbálhatott 
minden osztály.

 A gyerekek élvezték a moz-
gás örömét, az osztályok egy-
másért küzdöttek a játékokban. 
Véleményem szer int nag yon 
hasznos és vidám napot töltöt-
tünk együtt.

Jövőre is megszervezzük a Di-
áksportnapot!

• VEZSENYINÉ CSABA 
GABRIELLA 

testnevelő

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!

Részlet a honismereti gyűjteményből

MADZAGVASÚT
2027. február 1-én ünnepli el-

indulásának száz éves jubileumát 
a Szegedi Gazdasági Vasút. Ezen 
alkalom tiszteletére a Szegedi Vas-
úttörténeti Alapítvány és a kisvas-
út „barátai” méltó megemlékezést 
szeretnének tartani, melynek 
egyik eleme lenne a kisvasút tör-
ténetét feldolgozó könyv. 

Az alapítvány azzal a kéréssel 
fordul a zákányszéki és környék-
beli lakosokhoz, ha van a birto-
kukban bármilyen kisvasúttal 

kapcsolatos fotó (lehet családi 
fotó is) azt hozzák be a Zákányszé-
ki Művelődési Ház és Könyvtárba, 
melyet másolás után visszaadnak 
a tulajdonosának.

Köszönettel:
Szegedi Vasúttörténeti  

Alapítvány munkatársai 
és a kisvasút „barátai”

ELMARAD!
A Zákányszéki Böllérnap  

a fokozódó energiaválság  

és egyéb technikai okok  

miatt elmarad!

Megértésüket köszönjük!
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGKÖTÉS

2022.09.03 
Soós István és Dr. Ördögh Ágnes

SZÜLETÉS
Magda Vajk  2022. 09. 09. 

Szülők: Katona Nóra és Magda István
Balogh Döme  2022. 09. 13. 

Szülők: Dr. Sutka Csilla és Balogh Nándor
Csúcs Gábor  2022. 09. 15. 

Szülők: Molnár Anita és Csúcs Gábor

MEGEMLÉKEZÉS NOVEMBER ELSEJÉN
A korábbi évek hagyományait folytatva  

2022. november 1-én a 9 órakor kezdődő  
szentmise után 9 óra 45 perckor  

az intézmények vezetői  
és a civil szervezetek képviselői  

elhelyezik a megemlékezés virágait  
a II. Világháborúban elesett zákányszéki hősi halottak tiszteletére.

A megemlékezés után a temetőben szertartás és sírszentelés lesz.

Elsőáldozók 2022. (Fotó: Sziládi Dalma Linda)

A tanévnyitó szentmise után palacsintázásra várták a gyerekeket a temp-
lomkertben.

„Identitásnap” Zákányszéken, a Csongrád-Csanád Megyei Önkormányzat 
szervezésében. A megnyitót követően a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde műsora következett, majd ügyességi versenyekkel folytatódott a 
nap. A házi futóverseny dobogósainak Matuszka Antal és Kormányos Sán-
dor megyei tanácsnok gratulált és adott át díjakat. A nap további részében 
az iskolások is bemutathatták tehetségüket a színpadon. A művelődési ház 
udvarán továbbá kézműves termékeket lehetett vásárolni, valamint íjászat 
és KRESZ-teszt várta a kilátogatókat. A gyerekek egy igazi rendőrautóba is 
beülhettek, és akár egy bilincset is a kezükre tehettek.


