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TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Váratlan családi esemény? Rendkívüli kiadás?

Van megoldás!
Tudja hol juthat egyszerûen, 

szabadon felhasználható személyi kölcsönhöz kedvezõ feltételekkel? 
A TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖNT és a december 31-ig érvényes akciós ajánlatot

keresse itt helyben NÁLUNK!

További feltételekrõl érdeklõdjön a 
PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki Kirendeltségén, vagy a 62/590-030-as telefonszámon.

A nyári szünet után ismét jelentkezik a Kis
Újság. Nem mondhatni, hogy eseménytelenül telt a
nyár, hiszen aki nem ment nyári szabadságra, az
ugyanúgy dolgozott, legyen az hivatali munka, projekt
megvalósítása, vagy rendezvények szervezése. Az utóbbi
évek egyik legnagyobb eseményét bonyolítottuk le a
falunap keretében. Elismerések átadása, kerékpárút
avatás, egész napos traktor-show, fõzõverseny és
zárásként fogatos bemutató. Bízom benne, hogy ebben
a színes palettában mindenki talált kedvére valót.
Köszönetemet fejezem ki a szervezõknek, lebonyolítók-
nak, akik azért sürgölõdtek, hogy minden vendég jól
érezze magát, és természetesen köszönöm a
vendégeknek, ünneplõknek is, hogy eljöttek és részt
vettek a programokban.

A kerékpárúttal kapcsolatosan van még
teendõnk, közlekedési táblák elhelyezésével, parkoló
kialakítással kívánjuk biztonságosabbá tenni a
közlekedést a fõutcán.

Hosszas elõkészítés és jogi procedúra után
megkezdhettük az óvodaépület bõvítését, melyet
remélem, rekordidõ alatt sikerül majd befejeznünk és
a létesítmény tágas csoportszobával, gyermek és
akadálymentes vizesblokkal és komplett tûzvédelmi
rendszerrel bõvülhet. Bízom benne, hogy minél hama-
rabb használatba vehetik a gyerekek a megújult létesít-
ményt.

Folytatódik a közmunkaprogram a
településen.  Megítélése nem egyértelmû, én mégis
fontosnak tartom, hiszen a rend és a tisztaság látszik a
település utcáin, parkjain, és a termelt mezõgazdasági
termények bekerülnek az óvoda és a szociális
intézmény konyhájára. A programnak köszönhetõen
hûtött tároló és feldolgozó épült a Petõfi utca végén, a
géppark újabb gépekkel, termeléshez szükséges
eszközökkel bõvül.

Mindenkit foglalkoztat a szennyvízcsatorna
díj bevezetése. A vonatkozó jogszabály megszületett, a

díjat még nem vezették be, a közmeghallgatásra igyek-
szem részletes információkat beszerezni.

Új színnel bõvült a települési paletta, elsõ
alkalommal került megrendezésre a Zákányszéki
Kisállat és Kézmûves Börze. Papagájtól a tengeri
malacig, házi füstölt sajttól a házi töpörtyûn keresztül a
kecsketejes szappanig sok minden megtalálható volt
már az elsõ alkalommal. Én arra kérek mindenkit,
kövesse a szervezõk felhívásait és minden hónap elsõ
vasárnapján jöjjön ki a sportcsarnok mögötti vásárba
árulni, vásárolni, vagy csak egyszerûen nézelõdni.

Rövid összefoglalómban a teljesség igénye
nélkül adtam tájékoztatást az elmúlt hónapok
fontosabb eseményeirõl. Kérem Önöket, jöjjenek el az
október 29-i közmeghallgatásra, ahol bõvebben beszél-
gethetünk a falu ügyes-bajos dolgairól.

Matuszka Antal

NYÁR VÉGI TÁJÉKOZTATÓ…

KÖZMEGHALLGATÁS

Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete 2015. október 28-án (szerdán) 16 órai
kezdettel tartja közmeghallgatással egybekötött
ülését, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Mûvelõdési Ház nagyterme
(Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.)
Szeretném kikérni véleményét, meghallgatni
elképzeléseit és közösen megoldást találni a felmerülõ
problémákra. Amennyiben olyan kérdése, észrevétele
van, amirõl szeretne bõvebb tájékoztatást kapni, akkor
kérem, elõre jelezze a kisujsag@zakanyszek.hu
e-mail címen. 
A közmeghallgatást követõen tisztelettel várom Önöket
egy kötetlen beszélgetésre!

Matuszka Antal
polgármester
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Legutóbbi tájékoztatásunk óta a Képviselõ-
testület egy rendes és kettõ rendkívüli ülést tar-
tott. Beszámoltak tevékenységükrõl az Önkor-
mányzat intézményei, valamint a részvételév-
el mûködõ társulások. Döntések születtek az
Óvoda bõvítésével, illetve a következõ nevelési
év beindításával kapcsolatban, továbbá a XXI.
Zákányszéki Falunapon átadandó kitün-
tetésekrõl. Jóváhagyásra került a szociális szol-
gáltatásszervezési koncepció, és elhalasztásra
került az egyszemélyes háztartásokban a
60/80 literes edényzet bevezetésének idõpont-
ja.

A 2015. JÚNIUS 11-ÉN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI ÜLÉSEN HOZOTT DÖNTÉS

Az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ meghívá-
sos pályázatot hirdetett óvodai férõhelyek
bõvítését célzó beruházások megvalósítására. A
helyi óvoda bõvítésére beadott pályázaton
Önkormányzatunk 17 400 000 Ft összegû vissza
nem térítendõ támogatásban részesült A
beruházás költségvetése a pályázat
benyújtásakor összeállított tervezõi költségbec-
slés alapján készült, mely a pályázati kiírásban
szereplõ korlátok és a rendelkezésre álló rövid
idõ miatt alultervezett lett, ezenfelül az építési
engedélyezési eljárás során az építési hatóság
további munkálatokat rendelt el. Az elõzetes ter-
vekhez képest szükséges volt egy akadálymentes
mellékhelyiség kialakítása, és az idõközben
történt jogszabályi változások miatt tûzjelzõ
rendszer kiépítése. Mindezek jelentõsen emelték
a kivitelezés költségeit, az eredetileg tervezett
18.320.550 Ft-ról 25.400.000 Ft-ra. A 7.079.450
Ft különbözetet a Képviselõ-testület az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetési rendeletében
szereplõ tartalék terhére biztosította.

A 2015. JÚNIUS 25-ÉN MEGTARTOTT REN-
DES ÜLÉSEN HOZOTT DÖNTÉSEK

Ebben az évben is beszámoltak
mûködésükrõl az önkormányzati felada-
tokat ellátó intézmények: a Zákányszéki
Manó-kert Óvoda és Bölcsõde, a Zákányszéki
Mûvelõdési Ház és Könyvtár, az I. és a II. számú
Háziorvosi Körzet, Zákányszéki Körzeti Fogászat,
illetve tájékoztatást adott a 2013 óta állami
fenntartásban mûködõ Zákányszéki Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola. A Képviselõ-
testület a részletes beszámolók és az
intézményvezetõk szóbeli kiegészítései alapján
értékelte a különbözõ feladatellátási területeket.
Intézményeink is küszködnek azokkal a prob-
lémákkal, amelyek országosan is jellemzik a
nevelést és az oktatást, az egészségügyet, a
kultúrát. A sokszor erõn felüli kihívásokat az
intézmények a lehetõségekhez mérten
igyekeznek megoldani. A beszámolókat és a
meghatározott intézkedési terveket a testület
elfogadta, és köszönetét fejezte ki az
intézmények dolgozóinak elmúlt idõszakban
végzett tevékenységükért.

A külföldi vendégmunkások gyermekeinek
integrálódásáról adott tájékoztatást a
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde,
Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola és a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ Családsegítõ és

Gyermekjóléti Szolgálata. A részletes tájékozatók-
ból érzékelhetõ, hogy az intézményeknek ezzel
kapcsolatban sok tennivalójuk akad, de a
felmerülõ problémákat jól kezelik és a testület
részérõl jelenleg nincs szükség intézkedésre. 
A helyzetet jól jellemzi az egyik intézmény
tájékoztatójának egy részlete: "Akik más
kultúrából érkeztek, mára minden olyan doku-
mentummal rendelkeznek, mellyel magyar
állampolgárrá, zákányszékivé váltak, tehát min-
den állampolgári jogot megszereztek. Az állam-
polgárság és a nemzetiség már két külön
kategória. Ebbõl adódnak feladatok."

Az önkormányzati társulások
tevékenységérõl szóló beszámoló keretében a
testület az alábbi társulások mûködésérõl
tájékozódott: Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása, Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása, Mórahalom és
Térsége Ivóvízminõség-javító Önkormányzati
Társulás, Térségi Vízmû-üzemeltetési
Intézmény, Mórahalom-Zákányszék
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási
Társulása, Dél-Alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás, Homokháti
Kistérség Belsõ Ellenõrzési Társulása.
A Képviselõ-testület megállapította, hogy a
kötelezõ közszolgáltatási alapfeladatainak
ellátására kötött társulási és együttmûködési
megállapodások biztosítják a községi önkor-
mányzatra háruló feladatok eredményes
ellátását. A megállapodásokban rögzített célok
megvalósultak.

A Képviselõ-testület 2013-ban létrehozta a 3 tag-
ból álló Helyi Értéktár Bizottságot, amelynek
a 2015. elsõ félévi tevékenységérõl szóló beszá-
molóját tárgyalta meg a testület. A beszámoló
elfogadásra került, egyben a testület felkérte a
bizottság elnökét, hogy tegyen közzé felhívást a
helyi értékek felkutatására a község honlapján és
egyéb, helyben szokásos fórumokon. Akinek
javaslata van az értéktárba történõ felvételre
vonatkozóan, a honlapon leírt tájékoztatás
szerint teheti meg. Az eddig felvett helyi
értékekrõl a facebookon a Települési Értéktár -
Zákányszék oldalon lehet informálódni. Szóbeli
tájékoztatást Zombori Istvánné a Zákányszéki
Mûvelõdési Ház és Könyvtár intézményvezetõje,
a bizottság elnöke tud nyújtani. 

A Képviselõ-testület kitüntetõ címek
adományozásával kapcsolatban úgy döntött,
hogy 2015-ben díszpolgári címet nem adomány-
oz. 
Zákányszékért Díjban részesült: Huszta
Gézáné, a helyi oktatás és kulturális élet
területén végzett példaértékû tevékenységéért,
nyugdíjba vonulása alkalmából, életpályája elis-
meréseképpen; Szabó István Jánosné az oktatás-
ban végzett kimagasló tevékenységéért, életpá-
lyája elismeréseképpen; Tóth Imre Béláné a
helyi takarékszövetkezetben, a közéletben
végzett példaértékû tevékenységéért, életpályája
elismeréseképpen. 
Rácz Sándor a Zákányszéki Madárkert
mûködtetéséért, a település turisztikai
fejlõdéséért végzett kimagasló tevékenységéért
"Elismerõ Oklevelet" kapott.

A 2015. JÚLIUS 14-ÉN MEGTARTOTT

RENDKÍVÜLI ÜLÉSEN HOZOTT DÖNTÉSEK

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
végzésének feltételeirõl szóló Kormányrendelet
módosítása alapján az egyszemélyes háztartá-
sokban a 60/80 literes edényzet bevezetésének
idõpontja 2016. január elsejére elhalasztásra
került, ezért szükségessé vált a helyi rendelet
vonatkozó részeinek a módosítása.

A testület döntött arról, hogy a 2015/2016-os
óvodai nevelési évben 4 csoport indul az
óvodában, ehhez kapcsolódóan elfogadta az
intézmény módosított alapító okiratát. 
Az óvodabõvítéshez kapcsolódóan a
Közbeszerzési Bíráló Bizottság javaslata alapján
az "Óvodai férõhely bõvítését célzó beruházás"
tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás nyertes
ajánlattevõjének a Bodrogi Bau Kft-t jelölte ki a
testület, amely azóta már végzi az építési
munkálatokat. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló törvény elõírja, hogy a legalább 2000
lakosú települési önkormányzat a településen
élõ szociálisan rászorult személyek részére biz-
tosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása
érdekében szociális szolgáltatástervezési
koncepciót készítsen. Amennyiben a
települések egyes szociális feladataikat társulás
keretében látják el, e szolgáltatások tekintetében
a szolgáltatástervezési koncepciót a társulás
készíti el. A Homokháti Kistérség Többcélú
Társulása elfogadta a Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepció tervezetét, ame-
lyet a Képviselõ-testület is módosítás nélkül
jóváhagyott.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek
megtekinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirde-
tõtábláján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL

Személyi változás
Augusztustól Vaczkó Gábor áthelyezése után
Négyökrûné Juhász Mária látja el a falugazdász
feladatokat.
Ügyfélfogadás:
hétfõ, kedd: 8.00 – 16.00 óráig,
péntek: 8.00-12.00 óráig.
Négyökrûné Juhász Mária 
70/90-36-389, email: juhasz.maria@nak.hu

Aktuális teendõk
A nitrátérzékeny területeken gazdálkodó,
valamint a magánszemélyek háztartási igényeit
meghaladó mértékben állattartást végzõ ter-
melõk éves adatszolgáltatási kötelezettségüknek
2015. december 31-ig tehetnek eleget. Bõvebb
információval a teleház dolgozói, a falugazdász
és a www.kolcsonosmegfeleltetes.eu internetes
oldal szolgál.

A másodvetésû zöldségfélékre igényelt ter-
meléshez kötött támogatások, valamint az ökoló-
giai másodvetések esetében feltétlenül be kell
jelenteni a másodvetés megtörténtének idõpon-
tját az egységes kérelem felületén.

FALUGAZDÁSZ HÍREK
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Óvodai férõhelybõvítés Zákányszéken
2015. augusztus 24.

Zákányszék Község Önkormányzata 17.400.000 forint vissza nem térítendõ támogatásban részesült az Emberi Erõforrások Minisztériuma által kiírt, "Óvo-
dai férõhelyek bõvítését célzó beruházások támogatása" címû pályázati felhívásra benyújtott, ÓFB-14-019 azonosítószámú pályázatával. 

A beruházás során a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde meglévõ épületéhez hozzáépítésre kerül egy új, akár 30 gyermek befogadására is
alkalmas, 60 négyzetméteres csoportszoba és egy egyéni fejlesztõ szoba a hozzájuk tartozó közlekedõ helyiséggel, valamint akadálymentes hátsó bejárat
kialakításával. A meglévõ épületrészben kialakításra kerül továbbá egy akadálymentes mellékhelyiség és kiépítésre kerül a jogszabályi elõírásoknak
megfelelõ tûzjelzõ rendszer.

Az építési, átalakítási munkákat a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Bodrogi Bau Kft. végzi el. Az építési beruházás teljes költsége bruttó 25.394.919
Ft, befejezésének kivitelezési szerzõdés szerinti határideje: 2015. november 24. A megvalósításhoz szükséges önerõ összegét Zákányszék Község Önkor-
mányzata biztosítja.

Zákányszék Község Önkormányzata

w w w . h o m o k i h i r e k . h u

ZÁKÁNYSZÉKI  KISÁLLAT ÉS
KÉZMÛVES BÖRZE

2015. szeptember 6-tól új helyen a 
zákányszéki vásár! 

A vásárt, amelynek az új neve: Zákányszéki Kisállat és Kéz-
mûves Börze,  a sportcsarnok mögötti területen rendezzük
meg. 
Hasonló vásár az országban egyedül Monoron van,  az ország
déli régiójában egyedüliként a zákányszéki fog szerepelni az
országos vásárnaptárakban.
Természetesen az eddigi árusok is árulhatják továbbra is
portékáikat. A vásár helypénzes, amelyrõl szórólapokon tájé-

koztattuk Önöket augusztus folyamán. 
Azok a zákányszéki lakhellyel rendelkezõ árusok, akik elõre
regisztrálnak az önkormányzatnál,  továbbra is helypénz nél-
kül vehetnek részt a vásárban.  (A helyszínen már nem lehet
regisztrálni, csak a helypénz megfizetése után lehet bemen-
ni.)

Bõvebb felvilágosítás: 06 62 590-490

A vásár weboldala: vasar.zakanyszek.hu 

E-mail: vasar@zakanyszek.hu
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18ZÁKÁNYSZÉKI DICSÕSÉGFAL - FALUNAP UTÁN

Az augusztusi kánikulában sikeresen zajlottak
augusztus 14-e és 16-a között a XXI. Zákányszéki
Falunapok rendezvényei. A tartalmas, több
érdekes programot kínáló három napban a
biciklisek most már hivatalosan is birtokba
vehették a Zákányszék-Mórahalom közötti, 6,3
km hosszúságú kerékpárutat, mert augusztus
14-én délután - a falunap nyitó eseményeként -
az ünnepélyes átadás is megtörtént. Ezt követõen
az ünnepi képviselõ-testületi ülés keretében a
közösség köszönetét és elismerését tolmácsolta
Matuszka Antal polgármester azoknak a szemé-
lyeknek, akik példaértékû munkájukkal hosszú
évekig a települést "szolgálták", akik életpá-
lyájára példaként tekinthet a település lakossága.
Nem maradt el, már hagyománnyá vált a jubiláló
házasok, valamint a felnõtt korba lépõk köszön-
tése. 
A forró szombaton és vasárnap folytatódtak a
programok: a templomban a nagybol-
dogasszonyi kisbúcsú alkalmával megtartott
szentmisén szép számmal jelentek meg zarán-
dokok, több településrõl. A focipálya környékén a
TraktorShow eseményei, valamint Citroën
találkozó zajlott, és aki még vasárnap is bírta a
hõséget, az a hagyományos fõzõversenyen,
valamint a lovas fogatok bemutatóján vehetett
részt. 

Községünk dicsõségfalára ebben az évben nem
került fel díszpolgár, erre a címadományozásra
most nem került sor. Viszont három hölgyet
"Zákányszékért" díjban részesített a Képviselõ-
testület. 

Elsõként Huszta Gézánét szólították az elis-
merés átvételére, aki a helyi oktatás és kul-
turális élet területén végzett példaértékû
tevékenységért, nyugdíjba vonulása
alkalmából, életpályája elismeréseképpen
kapta a kitüntetést. 
Huszta Gézáné Pintér Terézia Mórahalmon
született. A szülei Zákányszéken laktak és
gazdálkodtak. Általános iskolai tanulmányait
Zákányszéken végezte, majd Szegeden a
Közgazdasági Szakközépiskolában érettségizett,
és vállalati tervezõ, statisztikus, könyvelõ
képesítést szerzett. 1980-ban házasságot kötött
Huszta Gézával, egy leánygyermekük született,
Edina.
Pintér Teréziáról korán kiderült, fontos számára
a közösségi munka, ifjúsági vezetõként irányítot-

ta, szervezte a település és a térség fiataljainak
életét.
1975. július 1-én az iskolában kezdett dolgozni,
elõször gondnokként, majd iskolatitkárként.
Innen, az elsõ munkahelyérõl vonult nyugdíjba.  
A nebulók Terike nénije a 40 év alatt hét igazgató
munkáját segítette, és a gyerekek és szüleik
iskolával kapcsolatos ügyes-bajos dolgait is
intézte. Munkája során mindig bizalommal for-
dulhattak hozzá a munkatársai, a szülõk, és a
gyerekek egyaránt. Mosolyával, kedvességével
vidámságot és nyugalmat vitt az iskola életébe.
A sokrétû napi munka mellett mindig vállalt
közéleti tevékenységet is. Tanácstagként, a
választási bizottság tagjaként, a
Takarékszövetkezet igazgatósági tagjaként aktí-
van részt vállalt a település politikai és gazdasági
életének elõre vitelében. Több éven keresztül volt
a Zákányszéki Parasztkórus tagja.
Munkája elismeréseképpen több oklevelet és
kitüntetõ címet mondhat magáénak, többek
között a Mûvelõdési Miniszter Dicsérõ Oklevelét
is.

A következõ kitüntetett Szabó István Jánosné
volt, aki az oktatásban végzett kimagasló
tevékenységért, életpályája elismerésekép-
pen részesült a "Zákányszékért" díjban. 
Szabó István Jánosné Schmidt Éva Katalin
Tiszaszigeten született. Édesapja férfiszabóként
dolgozott, édesanyja idejét kitöltötte a négy gyer-
mek nevelése. Általános iskolai tanulmányait
Tiszaszigeten folytatta, majd 1963-ban a Szegedi
Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett, és a
Szarvasi Óvónõképzõbe jelentkezett. Az
óvónõképzõ elvégzése után Kisteleken kezdett
dolgozni, innen került 1965. november 27-én
Zákányszékre. 1981-ben kötött házasságot Szabó
Istvánnal.
Az óvodában minden felmerülõ feladatot szinte
egyedül kellett megoldania, évekig - mondhatni -
mindenesként (óvodavezetõ, óvónõ, gaz-
daságvezetõ) dolgozott. Elõször 20-30 gyerekkel
egy csoport, az óvodabõvítésnek köszönhetõen
kettõ, majd a 80-as években három csoport
indulhatott az intézményben. 
Elsõ házasságából Zsolt nevû gyermeke született.
A szülést követõen viszonylag gyorsan visszament
dolgozni, hiszen az intézményben sûrûn
cserélõdtek az óvónõk, dajkák, meg kellett
teremteni a stabil és szakmailag is jó intézményt.
A folyamatos munka mellett aktív közéleti

tevékenységet is folytatott, hiszen tagja volt a
Nõtanácsnak, a Takarékszövetkezet felügyelõbi-
zottságának, küldöttként segítette a Mórahalom
és Vidéke ÁFÉSZ munkáját. Bekapcsolódott a
Zákányszéki Parasztkórus munkájába,
kórustagként és az énekkar krónikásaként öreg-
bítette a település hírnevét.
Munkásságát az "Oktatásügy Kiváló Dolgozója"
kitüntetéssel ismerték el, és "Miniszteri
Dicséretben" is részesült. 1999 júniusában
vonult nyugdíjba, de még egy évig  bejárt
dolgozni. 35 évet töltött a szép, de akadályokkal
teli pályán, ebbõl 33 évet vezetõként. Ötven éve a
település lakója, itt tölti nyugdíjas éveit is,
szeretetben és tiszteletben.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete Tóth Imre Béláné részére a helyi
takarékszövetkezetben, a közéletben
végzett példaértékû tevékenységéért, élet-
pályája elismeréseképpen a
"Zákányszékért" díjat adományozta. 
Tóth Imre Béláné, Szabó Olga Szegeden
született. Általános iskolai tanulmányait
Zákányszéken végezte, majd középiskolai tanul-
mányait a szegedi Közgazdasági Technikum Ipari
Tagozatán folytatta. 1961-ben érettségizett, utána
a Mórahalmi OTP fiókban kezdett dolgozni.
Innen Zákányszékre került, és az I. Szeged Járási
KTSZ adminisztrátoraként segítette a helybeli
iparosok munkáját.
Nagyon fiatalon, 1965. április 1-jén az akkor még
Zákányszéki Takarékszövetkezet vezetõje lett. Az
átalakulások következtében a helyi takarék-
szövetkezet a Mórahalom és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendeltségeként mûködött
tovább, ahol Tóthné Olga kirendeltség vezetõként
dolgozott tovább egészen nyugdíjazásáig.
1965-ben házasságot kötött Tóth Imrével, akivel
a szülõi ház melletti családi házban élnek. Két
leányuk -Edina, és Ildikó - született, akik már
unokákkal ajándékozták meg szüleiket.
Tóth Imréné a munka mellet sok idõt szentelt a
közéleti tevékenységre is. A MESZÖV Ifjúsági
Bizottságának, Nõbizottságának és késõbb a
Felügyelõ Bizottságának is tagja lett, valamint a
Mórahalom és Vidéke ÁFÉSZ Intézõbizottságának
is tagjává választották.
Helyben, a rendszerváltozásig tanácstagként és
vb. tagként segítette a településvezetés munkáját.
Jelenleg boldog nagymamaként és aktív nyugdí-
jasként szeretetben és békességben éli életét.
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Bár írásom elején hölgy kitüntetettekrõl tettem
említést, de azért egy férfi is felkerült a képzelet-
beli dicsõségfalra: Zákányszék Község Önkor-
mányzata Képviselõ-testülete Rácz Sándor
részére a Zákányszéki Madárkert
mûködtetéséért, a település turisztikai
fejlõdéséért végzett kimagasló
tevékenységéért "Elismerõ Oklevelet"
adományozott.
Rácz Sándor Szegeden született. Zákányszékinek
vallja magát, anyai ágon tõsgyökeres zákányszé-
ki, bár gyermekkorának pár évét nem itt töltötte.
A madarakkal nagyon korán kapcsolatba került,
emlékei szerint már hat éves korában madárk-
iállításon vett részt, természetesen akkor még
csak érdeklõdõként.
A Szegedi Textilipari Szakközépiskolában 1986-
ban érettségizett, majd munkát vállalt, nem csak
a könnyûiparban: dolgozott textilipari
középvezetõként, és vendéglátósként is. 1995-
ben alapító tagja volt a Zákányszéki Polgárõr
Egyesületnek, és vezetõje a 15 fõs cserkész-
csapatnak. 2000-tõl mezõõrként tevékenykedett
a településen, melyet 2002-2010-ig
Mórahalmon folytatott.
1993-tól hobbyszinten díszmadarakkal kezdett
foglalkozni, 2000-ben már megyei szinten is
jegyzik a madárgyûjteményét. 2003-tól a
Díszmadár Magazinban is publikál, majd a
Háziállat Magazin szaktanácsadójaként is
ismertté vált. 2008-tól a falusi és agrárturisztikai
tevékenységbe is bekapcsolódott, és falusi
vendégasztal szolgáltatással bõvítette a
Madárkert repertoárját. Mindezekhez ter-
mészetesen megszerezte a szükséges
képesítéseket is. 
Nem mindennapi hobbyjához - mely lassan
hivatássá alakult - 2002-ben Csóti Tímea szemé-
lyében társat is talált, így családi vállalkozássá
fejlõdött a Zákányszéki Madárkert, mely orszá-
gosan is ismert és elismert gyûjtemény, ahol
jelenleg 85 faj közel 300 egyede található.

Ezúton is gratulálunk valamennyi kitün-
tetettnek!

A XXI. Zákányszéki Falunap megnyitó ünnepsége
a jubileumi évfordulót ünneplõ házastár-
sak köszöntésével folytatódott. 
Hemingway-t idézve: "Talán semmi sincs szebb
a világon, mint találni egy embert, akinek
lelkébe nyugodtan letehetjük szívünk titkait,
akiben megbízunk, akinek kedves az arca,
elûzi lelkünk bánatát, akinek egyszerû jelen-

léte elég, hogy vidámak és nagyon boldogok
legyünk."
Ebben az évben olyan házaspárokat köszöntött
Matuszka Antal polgármester, akik 60, 55, illetve
50 évvel ezelõtt találták meg azt az embert, azt a
hû társat, akirõl az idézet szól. 
A zákányszéki anyakönyvvezetõ elõtt 1955-ben
kötöttek házasságot:
Borbás Mihály és Laczi Julianna,   
Csúcs Lajos és Nyári Mária, valamint
Fodor Pál és Papp Etelka.  
1960-ban kötöttek házasságot: 
Rózsa József és Vass Hermina, 
Vecsernyés István és Domonkos Anna Etelka,
valamint 
Börcsök Antal és Ördögh Ilona. 
1965-ben kötöttek házasságot: 
Papp Gellért és Papp Emília Veronika, 
Tóth Imre Béla és Szabó Olga Etelka, 
Papp Sándor és Ördögh Piroska, 
Kispál Dezsõ és Gyuris Mária, 
Masa Miklós Lajos és Papp Piroska, valamint
Papp Imre és Kóródi Margit. 

A jubiláló házasoknak szeretetben,
megértésben, megbecsülésben töltendõ
házas éveket és jó egészséget kívánunk! 

Hagyomány, hogy a Falunapon a polgármester
emléklappal köszönti a 18. életévükbe lépõ
fiatalokat. 1997-ben született és Zákányszéken
él 33 ifjú - 20 leány és 13 fiú -, akik a
következõk: 
Barna Szabina, Bazyani Christopher Kayvan,
Börcsök Dávid, Börcsök Eszter, Börcsök Tamás,
Csamangó Csaba, Csongrádi Sára, Csúcs Olívia,
Daka Andrea, Farkas Olívia, Frank Andrienn,
Halasi Gabriella, Jójárt Renáta, Katona Krisztián,
Keresztes Norbert, Keszei Gréta Anna, Kómár
Vivien Hoailan, Lázár Dorottya, Lázár Melinda,
Lele Viktória, Losoncz István Dániel, Mészáros
Kitti Gyöngyi, Molnár Barbara, Mulati Rózsa,
Németh Tamás László, Pap Tamás András,
Stefaniga Tamás, Szekeres Nikolett, Szõke
Gabriella, Szûcs Norbert, Tóth Olivér, Tóth
Richárd János és Zajcsek Bianka. 
A közösség büszke fiataljaira, sikereket,
boldogulást kíván számukra, és az élet bármerre
viszi is õket, a falu - mint a jó szülõ - mindig
haza várja.

Mindannyiójuknak sikeres életutat kívá-
nunk!

Ennyi a krónikája a XXI. Zákányszéki Falunap
legmeghittebb, ünnepi pillanatainak, amit
kitüntetett és hozzátartozó, vagy csak az ünnep-
ségen jelenlévõ örömmel élt át. Büszkék
vagyunk azokra, akik Zákányszék képzeletbeli
dicsõségfalát tovább gazdagították. 

Tanács Klára 

SZÉPKORÚAK KÖSZÖNTÉSE

2015-ben további három zákányszéki szépkorú is
betöltötte életének 90. évét. Ezen alkalomból
Matuszka Antal Zákányszék község polgármestere
kereste fel az érintetteket és köszöntötte õket
születésnapjuk alkalmából. Szerkesztõségünk
nevében további boldog szépkorú éveket kívá-
nunk.

Csúcs Jánosné
(Börcsök Gizella, Szeged, 1925.04.16.)

Szabó Károlyné
(Vass Rozália, Szeged, 1925.07.23.)

Katona István
(Szeged, 1925.09.02.)
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KREA(K)TÍV

Szalmáné Ádám Anita vagyok. Kicsit több, mint 2
éve foglalkozom drótékszerek készítésével. Az
egyik internetes oldalon találtam rá az alapokra,
és nagyon megtetszett ez a technika. Miután
elkészítettem az elsõ ékszeremet, nagyon sok
biztatást kaptam a családomtól és a barátoktól,
hogy folytassam. Azóta készítettem már
medálokat, gyûrûket, karkötõket, fülbevalókat.
Általában különbözõ ásványokat, ásvány vagy
csiszolt üveggyöngyöket, és swarovski kristá-
lyokat, ezüstözött réz, vagy vörösréz drótokat
használok. Mindent, amit tudok, különbözõ
internetes oldalakról tanultam, vagy magamtól
jöttem rá. A facebook-on "Nita ékszerei" néven
találhatják meg az oldalamat.

Levente történetek kerestetnek!
A Zákányszéki ÉLETKPEK idei nyári számában a leventemozgalomról, a
lengyelkápolnai leventékrõl jelent meg írásom. Olvasók jelezték, többen
is emlékeznek szülõktõl, jó ismerõsöktõl hallott történetekre, melyek a
világháborúhoz, a leventékhez kapcsolódnak. Kérem, osszák meg velem
ezeket, tegyük együtt minél teljesebbé azt a képet, amelyet errõl a vészter-
hes idõszak helyi viszonyairól megörökíteni lehet. 
Elérhetõségeim: telefon: +36 (30) 911-81-71, 
e-mail: tanacsklara@zakanyszek.hu. 
Köszönöm együttmûködésüket! 

Tanács Klára

KÖNYVES VASÁRNAP - 2015. OKTÓBER 11.

Ha október… akkor Könyves Vasárnap! Az Országos Könyvtári Napok
programsorozat keretében 2015. október 11-én, vasárnap nyitva tartanak
az ország kis és nagy könyvtárai, és a hagyományos könyvtári szolgáltatá-
sokon kívül színes programokkal, játékokkal, kiállításokkal várják a láto-
gatókat. A Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár idén is csatlakozik az
országos programsorozathoz, melyre szeretettel várjuk a felnõtteket és a
gyerekeket egyaránt. Amit a rendkívüli nyitvatartási napon a könyvtárláto-
gatóknak kínálni tudunk: 

- Kézmûves foglalkozás Farkas Ildikóval, aki különbözõ papírhajtogatási
technikák rejtelmeibe avatja be az érdeklõdõket.
- KreA(k)tív címmel kiállítás a Kis Újság sorozatában bemutatkozó
amatõr kézmûvesek munkáiból.
- Kedvezményes könyvvásár! 
- Könyvtári szolgáltatások: könyvek és folyóiratok kölcsönzése, ingyenes
beíratkozás.
- Játék, zsákbamacska.

Ez a nap egyben a "Megbocsátás Napja" is, amikor visszavárjuk a régóta
kölcsönzésben lévõ könyveket! 

Várunk szeretettel minden érdeklõdõt október 11-én, vasárnap
9-15 óráig a könyvtárban! 

Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

Esti buszjárat bõvítés - aláírásgyûjtés
Ruzsai kezdeményezésre négy település (Pusztamérges, Öttömös,
Ruzsa, Zákányszék) aláírást gyûjt annak érdekében, hogy az esti órák-
ban 20.40 és 22.45 között is induljon buszjárat Szegedrõl a négy
település irányába.
Zákányszék is csatlakozik a felhíváshoz, ezért várjuk azoknak az
aláírását, akik szerint szükség lenne a fenti idõpontok között buszjárat
indítására. A települések polgármesterei az aláírások összegyûjtése után
megkeresik a közlekedési társaság vezetõségét.
Zákányszéken október 30-ig a következõ helyeken lehet aláírni a petí-
ciót:
- Könyvtár, Teleház, központi buszváró (fõút felõli oldalán 6.00 és
18.00 óra között).

INGYENES PSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS

- szenvedélybetegséggel
- alkohol-, drog-, gyógyszerfüggõséggel
- játék-, internetfüggõséggel
- munkamániával, vásárlási kényszerrel
- evészavarokkal
- depresszióval, szorongással, pánikbetegséggel
- gyermeknevelési, párkapcsolati nehézségekkel
- életvezetési, álláskeresési problémákkal küzdõk számára

Elérhetõség:

Homokháti Szociális Központ Bercsényi utcai telephelye
Mórahalom, Bercsényi utca 564/17.

Telefon: 06-62/998-507
Mobil: 06-30/570-4978

Anonim online pszichológiai tanácsadás:
konzultacio@hoszkp.hu
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PROGRAM(L)ESÕ Orvosi ügyelet
I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és  +36-30-606-
2371 (dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8 -12 óráig,
valamint páros heteken: szeptember 28-tól október 2-ig, október 12-tõl október 16-ig, október 26-
tól október 30-ig, november 9-tõl november 13-ig, november 23-tól november 27-ig, december 7-
tõl december 12-ig délután 15 - 16 óra között is! 
Október 26-tól október 30-ig helyettesít is. 
II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509 és  +36-30-606-2354
és +36-70-628-7060 mobilon, valamint internetes bejelentkezés: a www.infomix.hu "Elõ-
jegyzési központ" oldalon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h 30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8 - 12 óráig,
és páratlan heteken: október 5-tõl október 9-ig, október 19-tõl október 23-ig, november 2-tõl
november 6-ig, november 16-tól november 20-ig, valamint november 30-tól december 4-ig délután
15 - 16 óra között is! 
Október 26-tól október 30-ig szabadságon van. 
Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h 00 - másnap 08 h 00-ig, valamint szabad-,
vasár- és ünnepnapokon  08 h 00 - másnap 08 h 00-ig Mórahalom, Kölcsey utca 2 sz. alatt a Men-
tõállomás épületében.

Segélyhívás: 104 - ingyenes! 
Tel.:  +36-30/537-18-69 (ÜGYELET), +36-62/280-592 (MENTÕK)

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó - mun-
karend a 28/2014. (IX.24.) NGM sz. rendelete szerint a következõ:
2015. december 12. szombat, munkanap, helyette december 24, csütörtök, pihenõnap.
Ezen a pihenõnapon az ügyelet a mentõknél van, már reggel 8 órától. A helyette munkanapnak
számító szombatokon viszont az ügyelet 16 órakor kezdõdik.

Egyházi hírek

Október 11. 11.00 óra
Terménybetakarítási hálaadás

Az elõzõ évek szép hagyományához hasonlóan,
az idei esztendõben is szeretnénk megköszönni
Istennek, hogy munkánkat áldásával kísérte.
Ezt október 11-én, vasárnap a 11 órakor
kezdõdõ szentmisében "terménybetakarítási
hálaadással" ünnepeljük. Szeretettel hívok min-
denkit!

Október 18. 10.00 óra
Élõ szentmise a Kossuth Rádióban

Zákányszékrõl

Október 18-án, vasárnap, a 11 órai szentmise
elmarad. 8 és 10 órakor lesz szentmise. Nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy a 10 órakor
kezdõdõ szentmisét élõ adásban közvetíti a
Kossuth és a Mária Rádió.

Dr. Janes Zoltán

A Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár 
állandó programjai 2015 õszétõl

Szeretettel várjuk az érdeklõdõket a Mûvelõdési Ház hagyományos és új programjaira!

Csoport Idõpont Oktató
AEROBIK Hétfõ 17.30 - 18.30-ig Szalai Melinda
Angol nyelv oktatás óvodásoknak Hétfõ 16.15 - 17.00-ig Turai Andrea
JÓGA Kedd 17.00 - 19.00-ig Szûcs Julianna
ZUMBA Szerda 19.00 - 20.00-ig Interaktív
Gyerektánc oktatás - ovis csoport Csütörtök 16.15 - 17.00-ig Molnár Csabáné
Gyerektánc oktatás - suli csoport Csütörtök 17.15 - 18.00-ig Molnár Csabáné
Zabosfa Táncegyüttes Csütörtök 18.30 - 20.30-ig Tímár Attila
Kézmûves szakkör ovisoknak Péntek 16.15 - 17.00-ig Ördög Judit

Jelentkezés és információ a csoportok mûködésérõl személyesen a Mûvelõdési Házban, telefonon a 62/590-080, 
30/606-4991 számon, vagy az intézmény Facebook oldalán.

Zákányszék biztos segítõnk

A "Rúzsa Sándor Egyesület" által szervezett Ruzsai Hagyományos
Parasztlakodalomban Frank István gazdálkodó mutatós fogattal segítette ren-
dezvényünket. Külön köszönjük idõs Szûcs Sándor (Tálas) gazdálkodó bor és
gyümölcs adományát, mely a rendezvény jó hangulatának megalapozója volt.
Szûcs István gazdálkodó-zenész zenekarunk színvonalát erõsítette, úgy mint
38 évvel ezelõtt, amikor kezdtük az együttmûködést. Elismerésünket fejezzük
ki a szíves segítésért és jó egészséget kívánunk.

Szanka János
szervezõ

Szerkesztõségi ülés

A Kis Újság szerkesztõsége 2015. október 13-án

16 órai kezdettel nyílt szerkesztõségi megbeszélést

tart, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk.

Ugyanitt 17 órai kezdettel Széll-Tanács Tünde és Csóti

László önkormányati képvielõk is fogadóórát tartanak.



Zákányszéki Kis Újság 8. oldal 2015. szeptember

SZÜLETÉS

Makra Csabának és Péter Katalinnak Edvárd
Halmai Zoltánnak és Kovács Orsolyának Hanna Natália

Savanya Tibornak és Sebõk Szilviának Levente
nevû gyermekük született. Gratulálunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS

Dr. Buknicz Tünde és Dr. Szûcs Kálmán Ferenc
Farkas Nikolett és Varga Károly

Gratulálunk!
HALÁLOZÁS

2015.06.11. Bálint Andrásné Tanya 655/m.
2015.06.12. Ördögh Rózsa Tömörkény u. 4.
2015.06.13. Császár Józsefné Szegfû J. u. 4.
2015.06.23. Farkas Vincéné Tanya 763.
2015.06.27. Vass Dezsõ Tanya 412.
2015.07.03. Fodor István Október u. 11.
2015.07.26. Farkas József Gyula Tanya 309.
2015.08.16. Papp Józsefné Tanya 92.
2015.08.03. Császár Szilveszterné Tanya 336.
2015.09.07.        Kocsis Sándor              Tanya 136.
2015.09.21. Pataki Andrásné Tömörkény u. 61.

Részvétünk!

OTTHONI BIZTONSÁGI KAMERÁK TELEPÍTÉSE, 
KONFIGURÁLÁSA!

Otthonát figyelheti távolról mobiltelefonjáról, vagy
kérhet e-mailben értesítést, ha mozgás van az Ön által

kijelölt területen, de természetesen
24 órában rögzítheti is az eseményeket! Kül- és bel-

területi kamerák szerelése garanciával! 
Rögzítéshez tárterület

biztosítása!
www.tersegmedia.hu

info@tersegmedia.hu
06 30 606 23 58

Börcsök Zoltán

2015. 08. 25.

Zákányszék Község Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
VISSZA NEM TÉRÍTENDÕ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL NAPELEMES RENDSZEREK TELEPÍTÉSE
VALÓSULT MEG ZÁKÁNYSZÉK TELEPÜLÉSEN 

Zákányszék Község Önkormányzata 20 565 773 Ft vissza nem térítendõ támogatást nyert el az Új
Széchenyi Terv keretén belül meghirdetett "Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" tárgyú pályázati kiíráson.
A projekt keretében az önkormányzat fenntartásában mûködõ két épületen valósult meg megújuló energiát
hasznosító kiserõmû kialakítása.

Projektünk megvalósításával Önkormányzatunk célja a rezsiköltségek csökkentése mellett a megújuló energiaforrá-
sok kihasználása által egy élhetõbb, fenntarthatóbb környezet támogatása volt. 
Mûködésünk során szem elõtt tartjuk mûködési költségeink csökkentését, folyamatosan törekszünk még
átláthatóbb és ésszerûbb gazdálkodás kialakítására. A Polgármesteri Hivatal és a Mûvelõdési Ház épületére
telepített napelemes rendszereknek köszönhetõen éves szinten jelentõs összeget tudunk átcsoportosítani egyéb költ-
ségek finanszírozására, és nagymértékben járulunk hozzá káros anyag kibocsátás csökkentéséhez is.

Projektünk megvalósítása hosszútávon a lakosság és az egész népesség érdekeit is szolgálja, hiszen a fejlesztés ered-
ményeként az üvegházhatású gázok kibocsátását 26.623 tonna/évvel csökkentjük.

www.zakanyszek.hu


