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Miniszterek látogatása
Záhonyban
Záhony adott otthont 2021. július 2-án a CELIZ Konzorcium (Central-European Logistics and Industrial Zone, Záhony Logisztikai és Ipari Övezet) által szerveztett és a ZÁHONY-PORT Zrt. által lebonyolított szakmai találkozónak
valamint Eperjeske Átrakóban történő miniszteri üzemlátogatásnak. A rendezvényre Varga Mihály pénzügyminiszter,
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Dr.
Tilki Attila országgyűlési képviselő, több államtitkár, a MÁV
Zrt. képviselői és a térség polgármesterei kaptak meghívást.
Záhony városát Helmeczi László polgármester úr képviselte. Horváth László, a LAC Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója előadásában bemutatta a záhonyi térség fejlesztési elképzeléseket.
Készülnek azok a tervek és programok, amelyek alapján elkezdődhet a záhonyi vasúti átrakó körzet fejlesztése - mondta el
a pénzügyminiszter a magyar-ukrán határvárosban pénteken az
MTI szerint. Varga Mihály a beruházással kapcsolatos szakmai
megbeszélést követően újságíróknak elmondta, a kormány két
évvel ezelőtt döntött arról, hogy "nem mond le" Záhonyról és
visszaemeli a logisztikai övezetet korábbi pozíciójába, egyben
lehetőséget lát arra, hogy Kínával és Oroszországgal együttműködve egy jelentős logisztikai fejlesztés valósuljon meg a térségben. A kabinet meghozta azt a döntést, hogy a záhonyi fejlesztéseket támogatni fogja, ennek az első fázisában vagyunk
most, amikor elkészül a fejlesztési program - mondta.
Miniszterek látogatása Záhonyban.
A fotón balról: Dr. Péter Csaba Fehérgyarmat polgármestere,
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, Varga
Mihály pénzügyminiszter, Helmeczi László Záhony polgármestere, Horváth László, a LAC Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója és Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő.
A rendezvényt Horváth László, a MÁV-REC Kft. többségi tulajdonosa, a LAC Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója nyitotta
meg, majd előadásában bemutatta a záhonyi térség fejlesztési
elképzeléseket, az előkészítés során végzett projektek eredményeit.
Az előadás után sajtótájékoztató következett:

A minisztereken kívül a közlekedéspolitikáért felelős
és a stratégiai államtitkár, a MÁV Zrt. vezetői
és a térség polgármesterei vettek részt az előadáson.
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Uniós pénzből fejlesztik a vasúti áruszállítást
Az újraindítás időszakát éljük, ebbe illeszkedik bele az a projekt, amelyet a záhonyi logisztikai beruházásnak nevezünk tette hozzá Varga Mihály. A pénzügyminiszter elmondta, a kormány elkötelezett abban, hogy a Kína és Oroszország irányába
az elmúlt években elindított "keleti nyitás" segítségével egyre
bővülő és kedvező lehetőségeket teremtsen a logisztika mellett
minden gazdasági szektor szereplőjének.

lésével Záhonyt fogja összekötni Győrön keresztül Ausztriával.
Palkovics László megerősítette, a keleti, azaz az ázsiai vasúti
kapcsolat élénkítéséhez szükség van a záhonyi áruátbocsátó-képesség növelésére, ez a projekt ebben nyújt segítséget.
Több döntés is a küszöbön áll
Horváth László, a MÁV-REC Kft. többségi tulajdonosa, a LAC
Holding Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta, a projekt keretében megvalósul a záhonyi átrakó teljes reorganizációja és felújítása, valamint az első kemecsei ipari park beindítása.
Az elmúlt hónapokban több ezer megszólított kínai vállalattal
álltunk kapcsolatban, amelyek közül hatvan vállalat érdeklődik konkrétan a program iránt - mondta Horváth László, megemlítve, napokon belül megszületik az orosz vasutakkal azt a
megállapodás, ami biztosítja az áruk Kínából Záhonyba történő
eljutását.
Ezzel gyakorlatilag teljessé válik az a rendszer, amelyet a kormány elképzelésként meghatározott és amelynek lebonyolításával a CELIZ Konzorciumot (Central-European Logistics and
Industrial Zone, Záhony Logisztikai és Ipari Övezet) megbízta
- tette hozzá a cégvezető.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter
a sajtótájékoztatón a záhonyi beruházással kapcsolatosan kiemelte, hogy ezzel a projekttel az utolsó elem is helyére kerül,
amelyen Magyarország 10 éve dolgozik.
Az utolsó elem is a helyére kerül
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter a záhonyi beruházással kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondta, az
"első állapotában" körülbelül 150 milliárd forint értékű beruházás kormányzati támogatásáról jelenleg is tárgyalnak. A tárcavezető köszöntőjében hangsúlyozta, ezzel a projekttel az utolsó
eleme is helyére kerül annak a logisztikai stratégiának, amelyen Magyarország tíz éve dolgozik. A program elemei között a
gyorsforgalmi utak a megyeszékhelyekig, illetve az országhatárig történő elvezetése, a magyar vasúti hálózat és a repülőterek
fejlesztése szerepel.

Gubik László Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója mutatta be a
konténervonatok fogadásához szükséges átrakási fejlesztési
elképzeléseket Eperjeske Átrakó pályaudvaron.
Kifejtette, a pireuszi kikötőből érkező jelentős ázsiai árumen�nyiség hatékony magyarországi elosztása érdekében létrehozzák
a V0-nak elnevezett vasúti gyűrűt is, amely Budapest kikerü-

Dr. Tilki Attila a térség
országgyűlési képviselője az eseményen
hangsúlyozta, az itt
élők az elmúlt évtizedekben végig élték
Záhony vasúti teherforgalmának csökkenését, ez a fejlesztés
azonban lehetőséget
ad arra, hogy új beruházásokkal új munkahelyek létesüljenek a
térségben.
A CELIZ a kínai hátterű CECZ Kft.-vel
együttműködve, a Kínából az EU-ba irányuló árumennyiség
várható
növekedése alapján dolgozza
ki a záhonyi térség
vasútlogisztikai fejlesztésének koncepcióját. A tervek szerint
évente 100-150 ezer konténer kapacitású forgalom érkezhet
2023-tól a magyar-ukrán határátkelőre és annak átrakókörzetbe.
Az átrakási területek megtekintése
A sajtótájékoztatót követően Gubik László Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója mutatta be a miniszter uraknak az Eperjeske Átrakó munkaterületeit, vázolta az átrakás technológia fejlesztési
elképzeléseket, amelyek garantálhatják a megnövekedő áruforgalom zökkenőmentes lebonyolítását.
Szekeres István

Látogasson el weboldalunkra!

www.zahony.hu
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Klimatizált rendelők
Záhonyban

Kitüntetés

A kánikula kezdetére már klimatizált terek várják a lakosokat a
gyermek és háziorvosi rendelőkben.
Az önkormányzat saját forrásból 2.340.000 forint értében végezte el az egészségügyi központ várótermeinek és rendelőinek
klimatizálását. A 9 darab klímaberendezés beszerzéséről és beépítéséről egy helyi vállalkozó gondoskodott. A berendezések
üzemeltetéséhez szükséges elektromos áramot a nemrég átadott
napelem rendszer biztosítja.

"Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Védelméért Emlékérem"
kitüntetést vehettünk át Román István Kormánymegbízott úrtól
a veszélyhelyzet idején a megyében élők életének és egészségének védelme érdekében végzett munkáért Halászné Laskai Szilvia Záhonyi Járási Hivatal vezetővel.
Köszönet illet minden védekezésben részt vett városlakót,
egészségügyi dolgozót és a munkatársaimat, az elismerés mindannyiunk érdeme!
Helmeczi László

Megújul a kerékpárút

Az élhetőbb városért!

Az Önkormányzat és az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közös elektronikai hulladék gyűjtési
akciót hirdetett. A gyűjtés keretében a lakossággal közösen
sikerült 40 m3 elektronikai hulladékot összegyűjteni és ártalmatlanításra elszállíttatni.
Az elektromos berendezések hulladékait nem szabad települési
hulladékként (a vegyes háztartási kukába) kidobni, szelektíven
kell gyűjteni, hogy azok újrahasznosításra, ártalmatlanításra kerülhessenek, megelőzve így a környezeti károkozást.
Mindannyiunk felelőssége egy élhetőbb környezetet teremtése.
Együttműködésüket köszönjük!

A kerékpárút Kárpát utcai szakaszának felújítási munkálatai
2021. júniusában megkezdődtek.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kárpát utca kerékpárút nyomvonala munkaterület, azon közlekedni nem szabad, illetve az
úttesten sem kerékpáros, sem gyalogos nem közlekedhet, ezért
kérjük, hogy a Kárpát út másik oldalán lévő járdát használják!
Vagy kerékpárral kerülő útvonalként a Rákóczi utcán tudnak
közlekedni.
A kivitelezési idő alatt kérjük a lakosság türelmét és fokozott
odafigyelését.
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Pályázattal,
és közös erővel

Záhony Város Önkormányzata támogatást nyert az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt, az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében létrehozott „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt 2020. évben megvalósítandó
I. üteme tárgyú pályázati felhíváson, amelynek lebonyolítója
(támogatója) az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. A projekt
keretében vállaltuk az önkormányzat tulajdonában lévő, Záhony 806 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan megtisztítását.
A támogatás összege 10.803.890 Ft, a projekt ideje 2021. január 1. – 2021. május 31.

A Kandó diákjai a szétszóródott, növényzettel erősen benőtt
hulladék összegyűjtésében segítettek.
akadályozni az illegális hulladéklerakók ismételt kialakulását.
A kamerarendszer kiépítése 2.526.030 forintba került, melynek
üzemeltetését és fenntartását önkormányzatunk saját költségvetéséből biztosítja.
Örömmel vettük Kisvárdai SZC Kandó Kálmán Technikum és
Dr. Béres József Kollégium diákjainak segítségét, akik nagyban
hozzájárultak a szétszóródott, gyakran növényzettel erősen benőtt hulladékok összegyűjtéséhez.
Jelenleg az érintett 806. hrsz.-ú ingatlan lakóterülettel határos
oldalán 150 méter hosszúságban kerítés készül, ami egyidejűleg
biztosítja az ingatlan jogszerű birtokvédelmét és szintén megakadályozza az illegális hulladéklerakók kialakulását.

A betonhulladék aprítása után a településen kerül
felhasználásra, utak, parkolók kialakítására, javítására.
A takarítás során 300 m3 vegyes, illetve 80 m3 zöld hulladék
összegyűjtését és elszállítását szerveztük meg, illetve körülbelül
5 m3 egyéb kezelést igénylő hulladék (gumiabroncs) került ös�szegyűjtésre és elszállításra a Kisvárdai Hulladéklerakó telepre.

Kerítés készül a lakóterülettel határos oldalon, az illegális
hulladék lerakásának megakadályozására.

Az illegális hulladék felszámolás költségeinek csökkentése
érdekében saját rakodógépeket használtunk.
A terület megtisztítása során 300 m3 beton és egyéb építési –
bontási hulladék került összegyűjtésre, melyet saját rakodógéppel, de külső szolgáltató cég szállító járművével szállítottunk be
a Záhony, Baross G. u. 11. szám alatti ingatlanra, ahol ennek a
törmeléknek a törése is megtörtént. A tört beton átmeneti tárolása a későbbi hasznosításig ezen az ingatlanunkon biztosított.
A program keretében infravetővel ellátott, nagy felbontású kamerákból álló kamerarendszer került telepítésre, mely a projektbe bevont területet hat irányból tudja ellenőrizni, és ezzel meg-

A terület megtisztítása még zajlik, önkormányzatunk saját gépi
kapacitásával végzi az ingatlan terepegyengetését. Az ingatlan
folyamatos karbantartása további feladatot jelent, melyhez elengedhetetlen, hogy az ingatlanon újabb illegális hulladéklerakók
ne alakuljanak ki.
Reméljük, hogy ezzel a nagyszabású területrendezési akcióval a
megtisztított ingatlan környezetében lakók egy élhetőbb, rendezett településképet mutató területtel gazdagodtak.
Közös érdekünk egy hulladékoktól mentes, tiszta környezet
megtartása, melynek megvalósításához bízunk a lakosság környezettudatos viselkedésében is.
Helmeczi László,
polgármester
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Hulladékgazdálkodási Zrt.
ügyfélpont nyílik
a záhonyi postán
Tájékoztatjuk a záhonyi, zsurki és győröcskei lakosokat,
hogy az NHKV Zrt. 2021. májusától új ügyfélpontot nyitott
a záhonyi postán (Záhony, Ady Endre út 26.).
A települések lakosságát az alábbi időpontokban várják:
Hétfőn 14:00-18:00
Szerdán 8:00-14:00
Az ügyfélponton egyes ügyfélszolgálati, számlázási, valamint
a díjhátralékok befizetésével kapcsolatos ügyeket lehet intézni.
A hulladékszállítással (pl. többlethulladék elszállítása, eseti
lomtalanítás, edényzet cseréje vagy mozgatása stb.), az adatváltozással (szerződéskötéssel, módosítással, megszüntetéssel,
illetve egyéb technikai jellegű kérdésekkel kapcsolatos ügyfélszolgálati ügyintézés a megszokott módon, a közszolgáltatón
keresztül továbbra is biztosított.
Ügyfélszolgálat:
- 4400 Nyíregyháza, Korányi úti Hulladékudvar
Az ügyfélszolgálaton teljes körű személyes ügyintézésre van lehetőség:
Lakossági, társasházi, vállalkozási és intézményi hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés, szolgáltatás igénybevétele ill. módosítása, adatváltozás bejelentése, számlareklamációk kezelése,
hulladék-gazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése, szelektív
hulladékgyűjtő edény átvétele, emblémás zsák vásárlása, hulladékgyűjtő edény vásárlása
- Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 3.
Tel: +36 42/508-374, +36 42/508-369
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu
Ügyfélfogadás
Hétfő:		
Kedd:		
Szerda:		
Csütörtök:
Péntek:

7:30 - 16:00
7:30 - 16:00
7:00 - 19:00
7:30 - 16:00
7:30 - 13:00

Ügyfélszolgálat - Nyíregyháza, Bokréta utca
Az ügyfélszolgálaton teljes körű személyes ügyintézésre van lehetőség:
Lakossági, társasházi, vállalkozási és intézményi hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézés, szolgáltatás igénybevétele illetve módosítása, adatváltozás bejelentése, számlareklamációk
kezelése, hulladék-közszolgáltatás szüneteltetése, szelektív hulladékgyűjtő edény átvétele, emblémás zsák vásárlása, hulladékgyűjtő edény vásárlása
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Tel: +36 42/508-374, +36 42/508-369
E-mail: ugyfelszolgalat@eakhulladek.hu
Ügyfélfogadás
Hétfõ
7:30 - 16:00
Kedd
7:30 - 16:00
Szerda:
7:30 - 16:00
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Csütörtök: 7:30 - 16:00
Péntek:
7:30 - 13:00
Kisvárda ügyfélszolgálati iroda
Kisvárdai Ügyfélszolgálati pont a Kisvárdai Hulladékkezelő
Központban
Kisvárda külterület, GPS koordináta: 48.215879, 22.105433
Tel.: +36 20/245-3748
Záhony Város Önkormányzata

Határ menti kereszt
megáldása
A kereszt Isten szeretetének a jele. Még akkor is szeret és úgy is
szeret, ha az emberek keresztre szegezik. Nem fordul el tőlünk,
hanem életét adja értünk. Ez az isteni szeretet szintje, erre kell
törekednünk. Ez a határátkelő melletti kereszt is ezt jelzi. Ahogy
Jézus mondja: „Isten országa köztetek van” (Lk.17,21).
Nem a határ ezen vagy
a másik oldalán, hanem
ott, ahol Jézus parancsa
megvalósul:
„szeressétek egymást”, ahol
az emberi szívek megnyílnak egymás felé,
törekednek
egymás
megértésére, tiszteletére. A szeretet köt össze
bennünket, juttassa ezt
eszünkbe a határmenti
kereszt.
Ez valósult meg akkor
is, amikor Kisvárda Város Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzata a Záhonyi Görögkatolikus
Egyházközséggel
együttműködve, Záhony Város Önkormányzatának segítségével felújította a határ menti keresztet. Köszönet érte dr. Erdélyi
Tatjánának Kisvárda Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének, mindazon görögkatolikus híveknek, akik munkájukkal, adományukkal, imádságukkal segítették a kereszt felújítását, Kurucz Sándornak, aki éveken keresztül mindig gondozta és
most is virággal ültette be a kereszt környékét, valamint Hegedűs Zoli bácsinak, aki áramot és vizet biztosított, hogy a munkát
el lehessen végezni.
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Családi nap
A „Humán szolgáltatások fejlesztése Záhonyban és térségében” elnevezésű projekt keretében -a járványügyi enyhüléseknek köszönhetően 2021.július 03-án egy igazán remek
hangulatú Családi nap került megrendezésre amely erősítette az összetartozást, valamint a közösségi élet újraindítását
is nagyban segítette.

A Tegyünk Együtt Záhonyért Egyesület önkéntesi sokszáz palacsintát sütöttek a lelkes részvevőknek.
Segítő szíves közreműködésüket ezúton is köszönjük!
Békési Zoltán

A résztvevő családok a nagy népszerűségnek örvendő városnéző
kisvonatozás mellet számos szórakoztató játékot is kipróbálhattak.

A gyermeksereg számára oly népszerű arcfestés, csillámtetoválás mellet a lufihajtogatás, buborék és interaktív bohóc show
színesítette a jó hangulatú szombatot.

ZÁHONYI ZÓNA

A cukorka ágyúnak ismét nagy sikere volt.

Megjelenik időszakosan.
Felelős kiadó: Záhony Város Önkormányzata
Szerkesztette: Szekeres István
4625 Záhony, Ady Endre út 35.
Telefon: 06 45 525-508, E-mail: zona@zahony.hu
Nyomtatás: Fuzyon Nyomda, Nyíregyháza
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A Záhonyi Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde hírei
Május utolsó hete és június első hete gazdag programokat
kínált, az intézmény gyermekei számára.A gyermekhét napjai számos meglepetést tartogattak, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt.

Az előadás végén, a
kihagyhatatlan cukorágyú hatalmas
sikert aratott.
A kisállat simogató
(fürjek), az állatok
iránti gondoskodást,
szeretetet erősítette
a gyerekekben.
Különös örömmel
vették birtokba a
gyerekek a többféle
méretű ugráló várakat

Mindennapos zenés tornával mozgattuk meg a gyerekeket, naponta más-más pedagógus vezetésével.
Csoportonkénti kézműveskedés zajlott, melyek alkotásait a nyár
jegyében határozták meg a pedagógusok. Különböző ügyességi
játékok, versenyjátékok,
akadálypálya,
kötélhúzás során próbálhatták ki erejüket
a gyermekek.
Az udvarrészeken berendezett játékos
feladatokat,
fogószínpad
szerűen próbálhatták ki a
gyerekek. A
zene és a tánc is meghatározó elemei voltak a programoknak,
mazsorett és néptánc foglalkozás fokozta a zenei hangulatot.
A Vidám manók együttes
zenés előadását nagy siker
koronázta,
az előadók
interaktív
módon,
a
gyermekeket
bevonva és
megmozgatva tették emlékezetessé a
napot.

A „Válassz egy alvócimborát” felhívás során, minden
gyermek választhatott egy általa megkedvelt plüssjátékot.
Gyermeknap alkalmából minden gyermek fagyi jegyet kapott.
Ezúton is köszönjük, a programok megvalósításában való közreműködést: Záhony város Önkormányzata, Zsurk Község
Önkormányzata, Győröcske Község Önkormányzata, Záhonyi
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Alapítványa, Szülők, intézmény dolgozói.
Június utolsó heteiben sem unatkozunk, 24.-én kerül
megrendezésre
a
nagycsoportosok
búcsúztatása
az
óvodától, ballagási
ünnepség. Ugyan
ezen a napon kapnak a bölcsődések
is tarisznyát, amely
jelképesen kifejezi, hogy ősztől már
óvodások lesznek.
Június vége a szokásos erdei óvoda,
mely során különféle programokkal
tesszük emlékezetessé a gyermekek
mindennapjait.(bábszínház, ugráló vár,
táncház, sporttevékenységek, könyvtár)
Óvoda vezetősége
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Árpád-hét
Június 1-4. között ebben a tanévben is gazdag programkínálattal, a tanulók ötleteit és igényeit figyelembe véve került
megrendezésre az Árpád-hét. A koronavírus-világjárvány
árnyékában, a hatályos járványügyi szabályok betartása
mellett izgatottan készültünk a 25. jubileumi programsorozat megvalósítására. Az osztályok tanulói összefogtak, lelkesen készültek a meghirdetett feladatokra.

Kedden 13 órától intézményünk vezetője, Urr Ildikó nyitotta
meg a négynapos rendezvénysorozatot. A programok ismertetése után tanulóink flash mobot szerveztek, melynek során
gyorsan és látványosan alakították ki a rekortán pályán a 25-ös
számot, utalva arra, hogy negyed évszázada vette fel iskolánk
Árpád vezér nevét. Ezt követően, a délután további része a kultúra jegyében folytatódott. Az 1-2. évfolyamos tanulók szavaló-, ill. verses mese mondó versenyen, míg a 3-4. évfolyamosok
mondaolvasó versenyen vettek részt. Az ügyesebbnél ügyesebb
gyerekek élvezetes előadásaikkal kápráztatták el a zsűri tagjait.
A hét egyik kiemelkedő eseménye a diákigazgató-választás volt.

Szerdán délelőtt a 4 diákigazgató-jelölt kortesbeszédét hallgathattuk meg. Délután kézműves program várta a kisebbeket.
Homokvár építő versenyen mérhették össze ügyességüket, kreativitásukat. A felsősök ezen a napon adták le osztályonként elkészített rajzaikat iskolánk épületéről. Nagyobb tanítványaink
ezen a délután Juhász Béla, iskolánk egykori diákja, mentálhigiéniai szakember előadását hallgatták meg, mellyel a számítógép, az internet és a telefon általi függőségek veszélyeire hívta
fel a hallgatóság figyelmét. A délután folyamán a Mándoki Térségi Szociális Központ szervezésében a gyerekek kipróbálhatták
a részegszemüveget és különböző szimulátorokat.

A csütörtöki nap is bővelkedett izgalmakban. Délelőtt megtörtént a diákigazgató-választás, délután pedig a sporté volt a főszerep. Az alsósok játékos sorversenyen mérhették össze ügyességüket, a felsősök pedig egy akadálypályán csillogtathatták
meg kerékpáros tudásukat.
Pénteken DÖK- napot tartottunk, ahol eldőlt, melyik osztály lett
az Árpád- kupa győztese. Az osztályok egy akadályversenyen
vettek részt, ahol pontokat gyűjtöttek. Különböző feladatok vártak a tanulókra, ahol tudásuk, bátorságuk, ügyességük segítségével feleltek meg a kihívásoknak. Ebéd után a 6.a osztály ünnepi
megemlékezésén vehettünk részt a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából, majd sor került az eredményhirdetésre, ill. végre
kiderült, hogy ki nyerte a diákigazgató-választást. Az alsósok
közül a 4. a osztály győzedelmeskedett, a felsősök közül a 6. a
bizonyult a legjobbnak. Mindkét osztály az Árpád-kupán kívül
30-30 ezer forintot kapott, melyet osztálykirándulásra fordíthatnak. A diákigazgató-választás eredménye is megszületett, a
legtöbb szavazatot Battyányi Zsófia 7. a osztályos tanuló kapta,
így a 2021-2022-es tanévben ő látja el az ezzel járó feladatokat.
Minden tanuló a közösen átélt élményeken kívül, mely az osztályok közösségét egy csapattá formálta, egy-egy süteményt és
Xixo teát kapott.
Köszönetünket fejezzük ki a lebonyolításban szerepet vállaló
valamennyi pedagógus kollégánknak, támogatóinknak, s mindazoknak, akik valamilyen formában segítették, hogy egy színvonalas, tartalmas Árpád-hét boldog résztvevői legyenek intézményünk tanulói.

Támogatóink voltak: szülői közösség (SZK), diákönkormányzat
(DÖK)
Képek, videók az Árpád-hét eseményeiről: http://altiskzahony.
honlapepito.hu/.
DÖK vezetés
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Ballag már a vén diák…
A ballagás az iskolák életében a legnagyobb ünnep, hiszen
azokat ünnepli, akik ott élték végig diákéveiket, s akiknek
későbbi eredményeiben az egykori alma mater nevelő hatása
érvényesül. Ballagó diák, szülő és pedagógus egyszerre örülhet, egyszerre lehet büszke és ez a közös öröm igazi ünneppé
varázsolja az eseményt.

A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola 2021. június 19-én 9 órától tartotta meg ballagási ünnepségét.
Ezen a délelőttön újból ballagási daloktól volt hangos a Dr. Béres József Emlékpark. A tavalyi év online ballagása után ebben
a tanévben hagyományos módon búcsúztak el nyolcadikosaink
intézményünktől, tanáraiktól és diáktársaiktól. Két osztály 45
tanulója fejezte be általános iskolai tanulmányait, s kezdi meg
szeptemberben a középiskolás éveket.
A ballagási ünnepség a tarisznyák átadásával kezdődött, majd
Urr Ildikó intézményvezető ünnepi beszédével folytatódott. A
beszédben elhangzott szívhez szóló tanácsok, jókívánságok,
lelki táplálékként, mind-mind a tarisznyákba kerültek, Kipling
szavaival együtt: ,, Ha az egész órát úgy betöltöd, hogy benne
érték hatvan percnyi van, minden kincsével bírod ezt a földet, s
ami még több, ember vagy, fiam.”
Megható búcsúbeszédet hallhattunk Horváth Martin 8.a osztályos tanulótól, majd Földi Máté 7. a osztályos tanuló kedves
gondolatokkal indította útnak ballagóinkat. Ésik Helga 8.b,
Eszenyi Ákos 8.a és Kutasi Zsófia Eszter 8.b osztályos tanulók
ünnepélyes keretek között adták át iskolánk zászlóját Révész
Sára 7. a, Szabolcsi Blanka Iringó 7. b és Szkibák Ákos 7. b osztályos diákoknak. A búcsúzó nyolcadikosok nevében a szalagot
Kutasi Zsófia Eszter kötötte fel. A ballagók által készített fényképalbumot Kacsári Benedek 8.b , Szabó Panna 8.b, Szkibák
Szabolcs 8.a, és Szónok Soma 8.a osztályos tanulók nyújtották
át iskolánk intézményvezetőjének.
Az Emberi Erőforrások Minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet és oklevelet adományozott Kollárné Pataki Erzsébet
kolléganő részére a közoktatásban végzett munkája elismeréseként, melyet intézményvezető asszony nyújtott át.
A ballagási ünnepség kiemelkedő és hagyománnyá vált része
az Árpád Vezér Emlékérem átadása. Kiemelkedő oktató-nevelő
tevékenységéért Árpád Vezér Emlékérem elismerésben Varga
Sándor tanár úr és intézményünk nevelő-oktató munkáját kiemelkedő módon, lelkiismeretesen segítő tevékenységéért Vass
Mónika iskolatitkár részesült.
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A nevelőtestület döntése alapján a tanulói díjat 3 végző diákunk
is elnyerte. Ésik Helga 8. b, Kacsári Benedek 8. b és Kutasi Zsófia Eszter 8. b osztályos tanulók.
Nevelőtestületi dicséretben Szabó Panna 8.b osztályos tanuló
részesült.
A 8. évfolyamon a következő tanulók részesültek könyvjutalomban és oklevélben: Eszenyi Ákos 8. a, Révész Patrik 8. a, Szónok Soma 8. a, Balogh Márk 8. a és Palotai Péter 8. b osztályos
tanulók.
A művészeti ágakon nyújtott teljesítményükért jutalmakat vehettek át: Arnóczki Viktória Zoé 8.b, Harcsik Máté 8.b, Mező
Attila 8.b és Horváth Martin 8.a osztályos tanulók.
Kiemelkedő sporttevékenységéért Bíró Marcell 8.a, Jőrös Levente 8.b, Kabai Zsolt 8.b, és Kutasi Szilveszter 8.b osztályos
tanulók elismerése következett.
Intézményünk zeneművészeti ágán záróvizsgát tettek, könyvjutalomban és oklevélben részesültek: Révész Réka Julianna és
Tóth Ágnes Zita tanulók.

Köszönetünket könyvajándékkal és oklevéllel fejeztük ki KoiTóth Erzsébet Bernadettnek, a Szülői Közösség elnökeként kifejtett áldozatos munkájáért.
A 8. évfolyam szülői közösségében végzett lelkiismeretes munkájáért köszönetet mondtunk
Petics Gabriellának, Jőrösné Mikla Évának, Eszenyiné
Dallos Ildikónak, Révészné Kovács Evelinnek, Tóth Katalinnak,
Báthoryné Mihály Erzsébetnek. Madai Sándornak és Takács Tibornak hálával tartozunk iskolánk informatikai hálózatának zavartalan működéséhez nyújtott segítségükért.
Az énekkar előadásában Homicskó Pál vezényletével Bódy
László Erdő közepén című dalát
Szűcs Edina 3. b osztályos tanuló szólóénekével adta elő, majd
Homonyik Sándor Sose búcsúzz el című száma csendült fel.
Szólót énekeltek Kun Zsuzsanna és Rácz Viktória 6.a osztályos
tanulók.
Dés László Mi vagyunk a grund dalára a ballagó nyolcadikosok is együtt énekelték a refrént az énekkarral. Szólót énekelt
Battyányi Zsófia 7.a osztályos tanuló.
A ballagó 8. osztályosok nevében Boros Szabolcs 8.b és Révész
Patrik 8.a osztályos tanulók koszorút helyeztek el iskolánk falán, névadónk tiszteletére.
Ünnepségünk zárásaként Vörösmarty Mihály Szózat című versét Balogh Márk 8.a osztályos tanuló előadásában hallhatta a
közönség.
Iskolavezetés
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ZÁHONY TÖRTÉNETE
A könyv szerzője Szabó Éva

Ha a megyében járva megkérdezné tőlünk valaki, hogy merre
található Zomouken, valószínűleg csodálkozó szemekkel néznénk rá, vagy joggal hihetnénk, hogy talán a múltból érkezett az
illető, ugyanis ez a név nem mást takar, mint szeretett kisvárosunk, Záhony kb. 800 évvel ezelőtti nevét. Ez az értékes információ, és városunk életéhez köthető megannyi különleges emberi
történet a múltból, mind-mind Szabó Éva lokálpatrióta záhonyi
lakos "Záhony története" című könyvében lett összegyűjtve és
megőrizve, a jelennek és a jövőnek egyaránt.
A város egykori kastélya, jól működő cukorgyára, fűrésztelepe
és a híres, itt született emberek története sok záhonyi kötődésű
olvasó szívét megdobbantják, nem is beszélve az 1956-os forradalom záhonyi történéseinek nagyon alapos és részletes felidézéséről. 1920. június
4.-e után az akkori Ung vármegye területéről csak két települést,
Záhonyt és Győröcskét csatolták Magyarországhoz. A békediktátum után két évvel még Ung vármegye vezetői kérvényezték,
hogy csatolják vissza a megyéhez ezt a két települést, az akkori
hatalom viszont nem engedett a kérésnek. Utólag visszatekintve
mi, záhonyiak, nagyon hálásak lehetünk ezért a döntésért, hogy
anyaországi magyarként tudták a felmenőink folytatni az életüket és így mi, leszármazottak határon belüli magyarként születhettünk már. Hogy a trianoni időket egy, a szó szerint határon
lévő település hogyan élte meg, nos a könyvből ez is kiderül.
A szerzővel, Szabó Évával beszélgettem:
Pontosan mikor fogalmazódott meg benned, hogy írni szeretnél?
Mindig szerettem a történelmet, érdekelt lakókörnyezetem története, régóta megfogalmazódott bennem, főleg akkor, amikor a
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szomszédos településeknek már mindegyiknek meg van a maga
helytörténete.
Önmagában mennyi időt vett igénybe a könyv írása?
Másfél kemény évet vett igénybe, ami rendszeres munkát jelentett.
Ki a célközönsége a könyvednek?
Elsősorban önmagam örömére írtam, mert aki egy kicsit is igényes a lakóhelyére, azt érdekli a múltja, jelene, jövője. Éppen
ezért a fiatal korosztály tanulja meg a múltját és értékelje azt,
ezért ők mindenképpen ismerjék meg a múltat. A közép-korosztály igyekezzen ebből következtetéseket levonni, de mindenképpen tanuljanak a múltból. Az idősebb korosztály, aki megélte
azokat az éveket, amelyekről szól a könyv, emlékeket idéz benne, visszaemlékszik ifjabb korára,nosztalgiázik.
Kik azok a személyek a múltból, akik adtak valamit a településnek?
Záhony híres szülöttei mindenképpen öregbítették a település
hírnevét:
Dr. Béres József legendás kutató, a Béres csepp megalkotója
mely világhírűvé tette. Csergezán Pál festőművész: mesébe illő
történetei, Dr. Raft Miklós, annak a Raft Miklósnak a fia, aki
Záhonyban 1954-ig tanácselnök volt.
Dr. Szabó Zoltán az első díszpolgár, és nem ér véget a felsorolás: Szabó Albert a község tanítója, költője, aki 40 évig nevelte,
oktatta, a záhonyi gyerekeket és mind emellett több költeményében is írt Záhonyról. A kötetben néhány verse megtalálható. A
Gyöngyösy Irodalmi Társaság Alapító tagja volt.
Dr Gyüre Zoltán a Záhonyiak szeretett orvosa, Kálmán Anna
gyógyszerész, gyógyszertár tulajdonos, Szücs Sándor egykori
Állomásfőnök, a vasutasok, mind- mind, akik a történelem során
Záhonyban valamit letettek az asztalra akár még az 56-osok is.
özv. Ackerman Mártonné egykori vendéglője ma lakóház.
Hol található Záhonyban ez a ház? Hiszen ez már önmagában kuriózumnak számít.
A mai nevén Kossuth Lajos utcán található ez a lakóház, külsőleg eredeti állapotában családi házként funkcionál.
Éva elmondása szerint sok minden maradt még, amit leírhatott volna. Érdekességként a szerző a könyvből kimaradt néhány
gondolatát osztja meg a Zóna újság olvasóival.
Szabó Albertről sokkal részletesebben tudtam volna írni, nagyon
sok adat kimaradt róla, amit inkább egy róla szóló kiadványban
lehetne megjelentetni. Harmadik verseskötete is kutatást érdemelne, mert megvan - halála előtt szerkesztette és készítette elő
kiadásra. Egy fia született 1910 körül ha van leszármazottja még
él. Talán ő többet tudna. Ehhez az kellene, hogy szlovákul tudjunk beszélni és Eperjesen keressük a levéltárban. A Ritter cukorgyár tulajdonosok okirata latinul van meg, érdekes lenne lefordíttatni. Többet tudhatnánk meg róla. Az akkori társasági élet
sokkal színesebb volt a régi Záhonyban, különböző jótékonysági
összejöveteleket rendeztek, amelyről rendszeresen tudósítottak
a résztvevők nevével a bevétel összegéről is. Ez mind kimaradt.
Kimaradtak a különböző mezőgazdasági kiállítások eredményei
ahol az uradalmi kiállítások mutatják, hogy milyen kiváló eredmények születtek a kincstári gazdaságban állattenyésztés és növénytermesztés területén. de ezen kívül még sok minden más is
ami terjedelmesebbé tette volna a könyvet.
Átfogó ízelítőt kaptunk a könyv tartalmáról, végezetül ejtsünk
néhány szót a könyv első borítóképéről.
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Miért ezt a képet választottad?
Az első borítókép egy 1864-es térkép, amit gyakran alkalmaznak a helytörténet megírásakor, így több településnek is korabeli
térkép a borítója. Ez Záhonynál azért érdekes, mert a trianoni
határ elvágta Ung vármegyétől, ami által jelentős mértékben
csökkent a község területe.
A hátsó borítókép Z. Tóth Sándor városunk elismert festőművésze „ Tiszakönyök ahol élek” című festményét ábrázolja.
Milyen üzenetet szerettél volna átadni az olvasóknak ezzel a
festménnyel?
A „Tiszakönyök, ahol élek”című festmény éppen hogy rólunk
szól, ugyan úgy illeszkedik a tájhoz ahol élünk, mint a legújabb
könyvem.
A szerző, Szabó Éva hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak,
akik tanácsaikkal, szakmai tudásukkal, hozzájárultak e könyv
megjelenéséhez.
Külön köszöni Helmeczi Lászlónak, Záhony város polgármesterének a könyv megjelenéséhez nyújtott fáradhatatlan segítségét.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a korlátozások enyhítésével, valamint a Művelődési Ház átadását követően, egy személyes könyvbemutatóra is sor kerülhet dedikálással egybekötve.
Addig kellemes olvasást, egy csodás és izgalmas utazást kívánunk Záhony múltjában!
A könyv megvásárolható Záhonyban a Papír- Írószer boltban.
A könyv megjelenését követően gratulációk sokasága árasztotta
el a könyv szerzőjét. Visszaigazolásként Sebők János, Nagytiszteletű
Református Lelkipásztor elismerő szavait teljes terjedelemben
közöljük:
Áldás, békesség!
Kedves Éva!
„Nagy-nagy tisztelettel köszönöm meg elkészült könyvének tiszteletpéldányát, amelyet részemre ajándékozott. Nagy örömömre
szolgál, hogy ilyen mélységében megismerhetem azon település
történetét és történelmét, amelyben Isten kegyelméből szolgálatomat végezhetem. Az első 30 oldalt olvasva csodálom azt az
elszántságot, amellyel belevetette magát ebbe a munkába, amely
igazán kihívást jelentett úgy, hogy olyan korszakokból kellett
forrást találni, amelyről csak részlegesen állnak rendelkezésre
információk. Hiszem, hogy ez a könyv áthidal sok-sok történelmi szakadékot a település életében, s feltár olyan ismereteket,
amellyel eddig még sohasem találkoztunk. Több esztendőnek
munkáját foghatjuk kezünkben és ezért köszönet a szerzőnek,
aki időt és energiát nem sajnálva végezte el a munkát, s jutott
el a célig. József Attila szavai jutnak eszembe: "Dolgozni csak
pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes."
Ezt látom én ebben a munkában is. A jó Isten megengedte ezt a
szolgálatot, mert hiszem, hogy ez a munka az volt, ezért legyen
néki hála és köszönet. Gyülekezetünk és településünk nevében
fogadja elismerésemet és köszönetemet, adja a gondviselő Isten,
hogy egyszer egy felolvasó estének keretében beszélgethessünk
erről az elkészült műről!
Kívánom, hogy az a szeretet, amellyel végezte munkáját, teremjen megbecsülést és elismerést!
Isten áldása legyen életén és munkáján!”
Atyafiságos tisztelettel:
Sebők János lelkipásztor
Tóth Istvánné

11. oldal

Szivárványos Tisza
Vajon milyen lehet, ha a szivárvány ölelésében csordogálunk
le a Tiszán? Pontosan nem tudjuk, de mindent megtettünk
az ovisokkal és a bölcsisekkel, hogy a képzeletünk által megtudjuk. Bekopogtattunk néhány ott lakóhoz is, hogy megismerkedjünk velük.

Kecsesen nyitott ajtót a kecsege, s éppen frizuráját bodorította
a bodorka. Búsult a busa, mer Ámor eltalálta az amurt, így nem
vele kacérkodik a leánykoncér. Pöndöríti a bajszát a harcsa, gyümölcsnapot tart ma a konyha. Szilvaorrú keszeg kerül az étlapra. Csordogálnánk tovább a vén Duna felé, de partra vetett ovis
halakkal találkozunk a kanyarban. A huncutak azt gondolták átugorhatják a szivárványt. Volt is dolgunk velük míg összegyűjtöttük mindet. Így sok ficánkoló kishallal csordogáltunk egészen
a Dunáig. 				
ZVSZK

„Soft” tevékenységek
A pályázatok velejárói az úgynevezett „soft” elemek, melyeket leginkább kiegészítő tevékenységekként szoktak emlegetni. Nincs ez másképp a „Zöld város kialakítása Záhonyban”
nevezetű projektnél sem, mely elsősorban a művelődési házunk megújítását és az úgynevezett Jókai úti sétányt foglalja
magába. E megújításhoz kapcsolódóan társadalmi akciók,
közösségi munkák megszervezésére kerül majd sor.
A Kandó Kálmán Középiskola Tanulóiért Alapítvány felkérésére, a lakosságot bevonva és velük együttműködve valósítja
meg ezen elemeket a Záhony Városi Szabadidő Központ Nonprofit Kft.
A „soft” tevékenységek az alábbi akciókat tartalmazzák:
- környezetvédelmi vetélkedő, a környezettudatosság jegyében
- szemétgyűjtési akció a fent említett helyszíneken, mely nem
csupán a hulladékok összegyűjtését tartalmazza, hanem a területek rendezését is
- parkosítási, fásítási akció, mely a rendezés után valósítja meg a
fa és növényállomány megújítását és az esetlegesen üres helyekre történő telepítését
A megvalósítás már elkezdődött, a lakosság felé is megtettük
a lépéseket, úton vannak a növények is, már csupán jó időre és
segítő kezekre lesz szükségünk, és dolgunkat elvégezve az egész
város megelégedésére szolgál majd az eredmény.
ZVSZK

12. oldal

Művelődési Ház hírei

Nyári Esték
Határok Nélkül

2021 július 10-én (szombat)

19:00 órától a Záhonyi Zenés Esték keretében a KERESZTES
ILDIKÓ AKUSZTIK és az AQUEENCUM zenekarok produkcióival várjuk a szórakozásra vágyó közönséget.

2021. Július

Masszázsmedence
a záhonyi uszodában

Leader (VP6-19.2.1.-34-12-19) pályázat keretében a Záhony
Városi Szabadidő Központ Nonprofit Kft. eszközfejlesztést
hajthatott végre a városi uszodában.

2021. július 17. (szombat)

18 órától - Pro Theatrum Alapítvány (Székelyudvarhely) előadásában „Rengeteg Ábel és Kürtős Kata” című vásári bábjáték
20 órától - Figura Stúdió Színház
(Gyergyószentmiklós) előadásában
„Shakespeare összes” komédia

2021 július 24.-én ( szombat)

Z.TÓTH SÁNDOR EMLÉKEST kerül megrendezésre.
A SZEMAFOR zenekar egész estés koncerttel emlékezik és idézi fel az együtt töltött éveket!"

2021. július 31. (szombat)

18 órától – M.M. Pódium Kulturális Egyesület (Nagyvárad) „Mesék szárnyán” című előadása
20 órától – M.M. Pódium Kulturális Egyesület (Nagyvárad)
„A Liget dalai” című előadása
A rendezők a műsorváltoztatás
jogát fenntartják!

Záhony Város Önkormányzata
szervezésében a hagyományokhoz
hűen VII. alkalommal idén is megrendezésre
kerül a nyárutó legrangosabb eseménye a

Nemzetközi Néptáncfesztivál
2021. augusztus 20-án.
A rendezvény helyszínéül a Dr. Béres József Park
szolgál, ahol az előző évekhez hasonlóan
Magyarország, Kárpátalja, Felvidék, Erdély,
Lengyelország táncosai
színes programsorozattal várják a kikapcsolódásra és
szórakozásra vágyó közönséget.
A rendezvény kezdési időpontja 13:00 óra.
A rendezvény Záhony főutcáin, a fesztiválon
fellépő együttesek népviseletes látványos és
színes felvonulásával veszi kezdetét.
A gálaműsort táncházzal zárjuk.

A beszerzett medenceporszívó elsősorban az úszómesterek
munkáját könnyíti meg, de természetesen az a tény, hogy a víz
tisztítása gyorsabbá, könnyebbé vált a látogatók örömére is szolgál. Az új szaunakályha biztosítja számunkra a még kitűnően
működő, de már idősnek mondható régi biztonságos és gyors
cseréjét. A leglátványosabb az eszközök között természetesen a
jakuzzi. A Vitalspa Haiti névvel rendelkező medence május végén érkezett meg hozzánk. A beüzemelési munkálatok elvégzése
után használatba is lépett. Az öt ülőhellyel és egy fekvőhellyel
rendelkező masszázseszköz 31 fúvókával és színterápiával színesíti a kikapcsolódás élményét az uszodában. Kérünk mindenkit a használati szabályok betartására, (pl.: a jakuzzi jegy megvásárlása, az időkorlát betartása…stb.) melyről felvilágosítást
nyújtanak a kihelyezett táblák és az intézmény dolgozói.

Látópont lettünk!
A Záhony Városi Szabadidő Központ Nonprofit Kft. április
hónapban nyújtott be egy pályázatot LátóPont cím elnyerésére. A napokban kaptunk értesítést arról, hogy kezdeményezésünk eredményes volt.
Így szervezetünk a jövőben
használhatja a Látópont címet.
De mit is jelent ez?
A Magyar Közösségépítők Értékszövetsége Egyesület által
kiírt pályázatban egy úgynevezett Jógyakorlatot kellett bemutatnunk. Mi a Z. Tóth Sándor és
Legény Csilla által fémjelzett
Alkotó Tábort választottuk, mely idén 6. alkalommal kerül majd
megrendezésre. A cím elnyerése tulajdonképpen egy szakmai
elismerés, látóutak keretében mutathatjuk majd be a mintaprojektünket az érdeklődő szakemberek számára. Ezzel együtt lehetőséget kaptunk arra is, hogy a jövőben kiírásra kerülő LátóÚt
pályázatokon részt vehessünk. A címek ünnepélyes átadására
várhatóan késő nyáron kerül sor, az alábbi logót azonban már
addig is használhatjuk.
ZVSZK

