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EMBER TERVEZ...
Minden önkormányzati év költségvetéssel és Fejlesztési
tervvel kezdõdik, nincs ez másképp a 2016-ossal sem.
A képviselõ-testület megalkotta a költségvetési rendeletét, tételesen meghatározta az intézményrendszer mûködtetéséhez szükséges kiadási és bevételi oldalakat. A
település önkormányzata 2016-ban több mint 500 millió forintból gazdálkodhat, mely azért nemcsak mûködésre, hanem némi fejlesztésre, felújításra, karbantartásra is ad lehetõséget.
Rövid távú, viszonylag kis költségvetésû fejlesztések saját erõbõl valósulnak meg, ilyenek a járdafelújítások,
rendezvény tér kialakítása, külterületi útkarbantartások, parkosítás a fõutcán.
A nagyobb volumenû beruházások forrása szinte valamennyi esetben pályázatból kerül biztosításra. A következõ pár évben sem lesz ez másképp, az idén elkezdett
pályázatok több év alatt valósulnak meg. Elsõdlegesen
megyei keretekre pályázunk, melyek egyik fele településfejlesztés, ezen belül környezetvédelem és energetika, míg a gazdaságfejlesztés részen turisztikai attrakció,
piac és ipari park kialakításra kerülhet sor. Ezeken felül
természetesen figyeljük a vidékfejlesztéssel, oktatásfejlesztéssel, egészségügyi és szociális fejlesztéssel kapcsolatos kiírásokat is.
Elsõ tervezett és látványos projekt a község belterületi
csapadékvíz elvezetõ és szikkasztó árkainak fejlesztése,
melyhez a sportpálya mellett egy záportó is kialakításra
kerül.
Energetikai fejlesztés az iskola, sportcsarnok és az óvoda fûtés- és elektromos rendszerének felújítása, nyílászáró cserék, hõszigetelés és napelemek elhelyezése az
elektromos energia szükséglet kiváltására.
Turisztikai attrakció kialakítása fontos a település vonzerejének biztosítása céljából, a tervekben a magánszemélyek által mûködtetett Zákányszéki Madárkert szolgáltatásainak magasabb szintre emelése, nagyobb látogató tér biztosításával, látványos, természetközeli környezetbe helyezésével.

Gazdaságfejlesztés keretein belül piac, logisztikai központ kerülhet kialakításra, elõsegítve a könnyebb helyi
értékesítést, biztosítva szolgáltatások megtelepedését.
A teljesség igénye nélkül szemezgettem a következõ
évek tervezett fejlesztései közül, kiemelve a "nagyokat",
melyek mellett remélem, sok kicsi is megvalósulhat,
azon igények mentén, melyek kényelmesebbé, szebbé
tehetik a települést és kapaszkodót nyújthatnak fiataljainknak, biztosítva a helyben maradást és általuk a település további fejlõdését.
Matuszka Antal
polgármester

Szeretettel várjuk a zákányszéki
családokat a 2016. május 20-án
megrendezendõ
I. Zákányszéki Családi és
Gyereknapra.
- 11 órakor játszótér átadás az iskola
udvarban
- 11.30 órakor a Vackor Zenekar
interaktív koncertje
-14 órától családi programok, vetélkedõk és még számtalan érdekes program
várja a családokat.
Helyszín: a Sportcsarnok mögötti
füves terület

Kedves Ügyfelünk!
Használja ki a lakáselõtakarékossági számla elõnyeit!
Rendszeres megtakarítás segítségével számos lakáscél megvalósítható.
Megtakarításait az állam 30%-kal támogatja.
Saját vagy közeli hozzátartozó részére kötött szerzõdések egy közös lakáscél megvalósítására is felhasználhatóak. Mikor érdemes takarékoskodnia? Jelenlegi otthonát szeretné felújítani, átalakítani,
korszerûsíteni? Gyermekei, unokái jövõjérõl szeretne gondoskodni? Egy lakás megvásárlását tervezi?
A jövõben házat szeretne építeni? A megoldás itt van helyben! Keressen bennünket!
Érdeklõdjön a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki Kirendeltségén, vagy az 590-030 telefonszámon.

Generációk óta biztos támasz. www.pillertksz.hu
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL
A Képviselõ-testület üléseirõl legutóbb a
Kis Újság decemberi számában számoltunk
be. Azóta öt ülés - három rendes és kettõ
rendkívüli - megtartására került sor, ezért
terjedelmi okokból minden döntésrõl nem
tudunk beszámolni.
A 2015. december 17-i rendes ülésen a testület az önkormányzat 2016. évi belsõ ellenõrzési
tervét, a Képviselõ-testület 2016. évi munkatervét és a Települési Értéktár Bizottság tevékenységérõl szóló beszámolót megvitatta és jóváhagyta.
Elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2015. évi tevékenységérõl szóló jegyzõi beszámolót. Megállapítható, hogy a közigazgatási átszervezések következtében egyes hatáskörök ugyan elkerültek
az önkormányzattól, de más területeken fokozatosan feladatnövekedés következett be. 2015. december 14-ig az Országgyûlés 211 törvényt alkotott, a Kormány 398 rendeletet hozott, a jogszabálydömping többletfeladatokat jelentett a hivatalnak is. A köztisztviselõi állomány évek óta túlterhelt, a köztisztviselõi illetményalap 2008. óta
változatlan, annak központi rendezése elmaradt.
A fenti nehézségek ellenére a Polgármester Hivatal apparátusa igyekezett a hozzáforduló ügyfelek
ügyeit lelkiismeretesen elintézni, valamint szakmai háttér munkája segítségével sikerült megõrizni az Önkormányzat pénzügyi stabilitását, az
intézmények mûködõképességét.
2016. január 1-tõl közterületi térfigyelõ rendszer
mûködik, amelyre vonatkozóan rendelet kellett
alkotni. Az jogszerû használat érdekében a közterületi térfigyelõ rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági, üzemeltetési és kezelési szabályzatát jóvá kellett hagyni, valamint térfigyelõ rendszer
üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan
szerzõdést kellett kötni.
A tanyagondnoki szolgálat által eddig használt
Lada Niva Öttömös Község Önkormányzata tulajdonát képezte. A terepjáró gépjármû megvásárlásra került azzal a céllal, hogy rosszabb útviszonyok között is mozogni lehessen a külterületen.
2016. január 22-én rendkívüli ülésen kiválasztásra került a Zákányszék 0197/16 hrsz-ú ingat-

lanon baromfiház építése és melléképület felújítása címû beruházás nyertes ajánlattevõje, amely
az RMB Tarnsz kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt felelõsségû társaság lett.
A kéményseprõ-ipari közszolgáltatás ellátása ebben az évben megváltozik, ezért módosítani kellett a Szegedi Kéményseprõ-ipari Szolgáltató és
Kereskedelmi Kft-vel kötött szerzõdést.
2016. február 11-én az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetésérõl és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2016. évi vitelének szabályairól szóló rendelettel elfogadásra
került a 2016. évi költségvetés, amely 526 793
eFt bevételi elõirányzatot 526 793 eFt kiadási
elõirányzatot tartalmaz.
A testület által pénzzel támogatott helyi civil szervezetek új és szigorúbb szabályok alapján elszámoltak a kapott támogatásokkal, illetve beszámoltak 2015. évi munkájukról. Elfogadásra került a 2016. évre vonatkozó közmûvelõdési
munkaterv és a Zákányszéki Sportcsarnok 2016.
évi munkaterve.
Meghatározásra került a Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsõde óvoda és konyha nyári zárva
tartása és a bölcsõde nyári nyitva tartása, a
2016/2017 nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsõdei beiratkozás ideje. A testület engedélyezte,
hogy az intézmény konyhája a térségben a diétás
ételt igénylõ önkormányzatok, illetve azok intézményei részére az általuk megrendelt ételeket
külön megállapodás alapján biztosítsa.
A Zákányszék Kossuth utcai bérlakásokra kiírt
pályázatok zárt ülésen elbírálásra kerültek.
2016. március 8-án tartott rendkívüli ülésen
az úgynevezett kormányzati funkcióval kapcsolatos számok változása miatt a Zákányszék Község
Önkormányzata Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló 16/2014 (XII.11.) önkormányzati
rendelet módosításra került.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései szerint
vízterhelési díj fizetési kötelezettség azt a kibo-

DÍSZPOLGÁRI FELHÍVÁS
“Zákányszék Község Díszpolgára” cím
adományozása 2016-ban.
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselõtestülete nevében a "Zákányszék Község Díszpolgára" kitüntetõ cím adományozása elõkészítésével megbízott Elõkészítõ Bizottság az alábbi nyilvános felhívást teszi közzé:
A Képviselõ-testület Zákányszék Község Díszpolgára cím adományozásával ismeri el:
- azok érdemeit, akik Zákányszék község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékûen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a mûvészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal
elõsegítették a község fejlõdését, polgárainak boldogulását,
- a Zákányszék községben született vagy itt élõ és

alkotó, kiemelkedõ humánumú, közmegbecsülést szerzett polgárok érdemeit, akik kimagasló
eredményességû munkásságukkal járultak hozzá Zákányszék fejlõdéséhez.
Ajánlásukat indokaikkal együtt, zárt borítékban
2016. május 31-ig juttathatják el az Elõkészítõ
Bizottságnak címezve (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.), melyek alapján a bizottság ajánlólistát terjeszt a Képviselõ-testület elé. Az ajánlásokat
személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hivatal titkárságán a megjelölt idõpontig.
Kérem a település választópolgárait, hogy éljenek
ajánlási lehetõségükkel, segítsék az Elõkészítõ
Bizottság munkáját, járuljanak hozzá ahhoz,
hogy a Zákányszék Község Díszpolgára kitüntetõ
cím arra érdemes személyt minõsítsen és rangot
jelentsen településünkön.
Sas Györgyné
az Elõkészítõ Bizottság elnöke

csátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó
tevékenységet végez, a csatornahálózatot üzemeltetõ szolgáltató jogosult a rá áthárított díjat a
szolgáltatást igénybe vevõkre továbbhárítani. Az
Alföldvíz Zrt. meghatározta a Zákányszéken
2016. április 1-jétõl bevezetésre kerülõ vízterhelési díjak mértékét, amelyez a testület tudomásul vett.
A 2016. március 31-én tartott rendes ülésen a
Képviselõ-testülete Zákányszék Község Önkormányzatának 2016. évi éves fejlesztési tervét
megvitatta és elfogadta.
A 2015-ben hatályba lépett az közbeszerzésrõl
szóló új törvény, ezért az önkormányzat közbeszerzéseire új helyi szabályzatot kellett készíteni.
Elfogadásra került az idei közbeszerzések terve
is.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2016. március 18-i ülésén
hozott döntése alapján a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ intézményi térítési díjai a szociális alapszolgáltatások tekintetében módosításra kerültek. Az új térítési díjak 2016. május 1-tõl
lépnek hatályba.
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselõ-testülete a Települési környezetvédelmi
infrastruktúra-fejlesztések címû, TOP-2.1.3-15CS1 kódszámú pályázati felhívásra Zákányszék
Község belterületi csapadékvíz elvezetésének fejlesztése címmel benyújtja pályázatát
40.000.000,-Ft vissza nem térítendõ 100%-os támogatásra. Az Önkormányzat 2014-2019. évi
Gazdasági Programjában célkitûzésként szerepel
a csapadékvíz elvezetõ csatornarendszer felújítása, bõvítése, csapadékvíz tározó kialakítása,
amely sikeres pályázat esetén megvalósításra is
kerülne.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint a község honlapján.
Gárgyán István
jegyzõ

Apróhirdetés
A faluhoz közel
2571 m2
földterület eladó.
Érdeklõdni lehet
a 62/290-660-as
telefonszámon.
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ISKOLAI HÍREK
Az elsõ félév január 16-án véget ért, és azóta is sok minden történt: volt Iskolai Szülõk Bálja, Alapítványi Est, farsang, testvérosztály-találkozó, Gergely-járás, víz napi túra, sokféle verseny…
A nyolcadikosok számára nagyon fontos ez a
hónap: április 26-ig megtudják, melyik iskolába nyertek felvételt. Az ideiglenes rangsort már mindenki ismeri, van sok szép
eredmény: Radnóti Miklós Gimnázium biológia tagozatán 2. hely, SZTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium fizika tagozat 5.
hely, Dugonics András Piarista Gimnázium
5. hely, harmadik hely a Vasvári Pál Szakképzõ Iskolában, de számos más iskolában
is elõkelõ helyen szerepelnek tanulóink - a
GD-ben, a Déri Miksa Szakképzõ
Iskolában… Reméljük, mindenki jól
döntött, és sikeres lesz a folyatás!
Az Alapítványi estrõl
Az Alapítványi esten minden elõadás tetszett.
Mindenki beleadott mindent.
Az 1. osztályosok százlábúnak öltöztek be és nagyon aranyosak voltak. A másodikosok tavasztáncot adtak elõ és õk is ügyesek voltak. A harmadik
osztály sokféle zenére táncolt, például a Mézga
család zenéjére. A negyedikesek elõadásában a
"Csavard fel a szõnyeget" szólt. Aztán következtünk mi, az ötödik osztály a Dzsungel könyvével.
Nem volt könnyû dolog megtanulni. A hatodik
osztály is táncolt. A 7.a-sok angol keringõt adtak
elõ, a bések a Man in black zenéjére sötét zsarukká változtak.
A 8. osztály volt a kedvencünk, mert õk összefoglaló elõadást tartottak az elmúlt évekbõl.
Nagyon jók voltak az elõadások és az elõadók is.
Katona Júlia, Makra Lili 5.o.
Vélemények az iskolai farsangról
- Jó volt, nyertünk egy autós kártyát és a büfében
minden finom volt.
- Vicces volt.
- Szépek voltak a jelmezek, ötletesek voltak.
- Izgi volt, jók voltak a tombola-nyeremények.
- Több volt a nyeremény, mint máskor.
- Finomak voltak az ételek a büfében.
- Szép volt a díszítés.
- Jók voltak az elõadások.
- Örülök, hogy nyertem a tombolán.
- Sokan voltak és ez jó volt.
- Jó volt, hogy elsõ helyezett lettem!
- Érdekesek voltak a mûsorok.
- Szuper volt!
- Jó volt, hogy sok zene volt.
- Azon kellett volna változtatni, hogy több játék
legyen!
- Legyen székfoglaló játék!
- Hosszabb legyen!
Riporter: Papp Renáta 8.o.
Curie Környezetvédelmi Emlékverseny
Immáron második alkalommal vettünk részt
ezen az országos környezetvédelmi csapatversenyen. A tavaly még hetedikes tanulók idén is bejutottak a verseny területi fordulójára. Helyezést
ugyan nem értünk el, de egy kellemes és hasznos délelõttöt töltöttünk a Szentesi Koszta János
Általános Iskolában. A csapat tagjai: Daka Bence,
Hegedûs Henrietta, Sebõk Viktória. Külön köszönjük Daka Vincének, hogy elvitt bennünket
Szentesre, és azért is, mert nem elõször segít az
odautazásban!
Ábrahám Enikõ

Szépkiejtési verseny
Március 7-én új kezdeményezésként szépkiejtési
versenyt rendeztünk iskolánkban. Osztályonként
két tanuló mérette meg magát.
A gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek. Méltó
ápolói voltak anyanyelvünknek. A 3., 4. osztályosok közül Kazi Viktor (4.o.), az 5., 6. osztályosok
közül Németh Anna (5.o.), a 7., 8. évfolyamban
pedig Nyári Leila (8.o.) lett az elsõ helyezett.
Ezúton is gratulálunk az összes résztvevõnek.
Miklós Lászlóné
szervezõ tanár
Alsós Szavalóverseny
2016 márciusában újra a gyermekirodalom került iskolánk életének középpontjába! Március
17-én megrendezésre került az alsó osztályos tanulók szavalóversenye. Kitartó munkának és az
ügyes felkészüléseknek köszönhetõen 8 tanuló
nevezett. Betegség miatt sajnos csak
heten
mondhatták
el
verseiket!
1-2. osztályos korcsoport szavalói: 5 tanuló
Kovács Zsófia (1.o), Szögi Nikolett (1.o),
Illés Szabolcs (2.o), Juhász Gréta (2.o), Jankó Mirella (2.o)
3-4. o. osztályos korcsoport szavalói: 2 tanuló
Újvári Anna (3.o), Varga Dorina (3.o)
Az izgalmas viadal "feladta a leckét" a zsûri tagjainak (Paraginé Tóth Edina, Giethné Viktor Edit,
Szabó Anikó) is!!! Hosszas tanácskozás után az
1-2. osztályos korcsoport gyõztesének Kovács
Zsófiát választották, ezüstös helyre Jankó Mirella
került. Õk ketten vehettek részt az ásotthalmi területi viadalon. Mirellának sajnos helyezést nem
sikerült elérnie, de sok-sok élménnyel és egy
szép emléklappal gazdagodva térhetett haza!
Az erõs mezõnyben Kovács Zsófi felállhatott a
képzeletbeli dobogó harmadik fokára! A zsûri kiemelte gyönyörû hangszínét és kifejezõ, játékos,
-néha- tréfás versmondását! A megyei fordulón
való részvételrõl éppen lecsúszva, újult erõvel és
kitartással készül a jövõ évi fordulóra! Gratulálunk Zsófi, ez így is nagyon szép eredmény!!!
Csak így tovább…!
A 3-4. osztályos korcsoport két versmondója
képviselte iskolánkat a területi viadalon. Sajnos
helyezést nem sikerült elérniük, de sok élménynyel, tapasztalattal gazdagodva tértek haza!
Szívbõl gratulálunk az elért sikerhez, kívánunk
még sok-sok elismerést az elkövetkezõ idõben!
Külön köszönet a versenyre felkészítõ kedves
szülõknek, tanítóknak; akik segítették a gyerekek
munkáit és az utazást is! KÖSZÖNJÜK!!!!
Ráczné Hadár Andrea

võnek és a tanító néniknek is gratulálunk!
Mûvészeti iskola
A mûvészeti iskolások szorgalmasan készítik
szebbnél szebb rajzaikat, amivel helyi és országos rajzpályázatokon veszünk részt.
Küldtünk munkákat a MAHART Hajózási Kft. kiírására; a budapesti, március 15-ére kiírt ünnepi rajzpályázatra; az "Én kis kertet kerteltem" országos rajzpályázatra Karcagra; a Kiskunsági
Nemzeti Park kiírására; a "Hello" rajzpályázatra,
amely egy osztály táborozási lehetõségét biztosítaná. A Szegedi Nemzeti Színház kiírására is
küldtünk rajzokat. Legutóbb a Mórahalmi Kistérség "Tavaszhívogató" rajzversenyére készítettünk
pompás alkotásokat.
Kovácsné Szabó Zsuzsanna
Sport
Bozsik bajnokság
6-7. osztály
Zákányszék - Ásotthalom 1:1
Góllövõ: Szögi S.
Zákányszék - Mórahalom 6:0
G.: Szögi S. 2; Juhász R. 1; Szélpál Á. 1; Tanács O.
2
Zákányszék - Szeged Móraváros 3:0
G.: Juhász R. 2; Szögi S. 1
Diákolimpia, 1-2-3. osztályos fiúk, 2016. ápr.5.
Résztvevõ csapatok: Forráskút, Csólyospálos,
Ruzsa, Röszke, Bordány, Mórahalom,
Ásotthalom, Zákányszék
Eredmények:
Zákányszék - Ruzsa 2:1
G.:Polyák G. (2)
Zákányszék - Mórahalom 3:1
G.: Polyák G. (3)
Zákányszék - Ásotthalom 4:0
G.: Kószó D. (2), Polyák G., Meleg A.
Zákányszék - Forráskút 0:2
A III. helyért: Zákányszék - Mórahalom 1:0
G.: Juhász B.
Végeredmény: 1. Bordány, 2. Forráskút, 3.
Zákányszék, 4. Mórahalom, 5. Röszke, 6.
Csólyospálos, 7. Ruzsa, 8. Ásotthalom
GYLSZ-bajnokság, 7-8. osztályosok
Zákányszék - Bordány 6:0
G.: Tóth A. (2), Hegyi T. (2), Farkas N. (2)
Zákányszék - Balástya 3:0
G.: Köteles D., Tóth A., Hatvani T.
Mórahalom - Zákányszék 5:2
G.: Hatvani T., Tóth A.

Sudoku Bajnokság
2016. március 19-én rendezték meg a Csongrádi
Batsányi János Gimnáziumban a sudoku bajnokság országos döntõjét. Iskolánkat Ábrahám Anna
(4.o.), Szélpál Janka (4.o.) és Papp Renáta (8.o.)
képviselte. Papp Renáta a 7-8. osztályosok kategóriájában országos VI. helyezettként térhetett
haza. Gratulálunk, és köszönjük Januj Jánosné
Kati néninek a lehetõséget!
Alsós kistérségi matematikaverseny
2016. április 5-én került sor a matematikaversenyre Csólyospáloson.
Nagyon szép eredmények születtek: Bazán Bendegúz (3.o.) 4. helyezést, Meleg Alex (2.o.) 3. helyezést ért el, az elsõ helyet pedig Császár Patrik
(2.o.) szerezte meg a versenyen. Minden résztve-

Zákányszék - Pusztamérges 6:1
G.: Tóth A. (2), Hatvani T. (3), Kocsis B.
Honti Tamás

Összeállította:
Ábrahám Enikõ

Zákányszéki Kis Újság

7. oldal

II. ZÁKÁNYSZÉKI JÓTÉKONYSÁGI KATOLIKUS BÁL.
Január 9-én, szombaton este ismét megrendezésre került a Jótékonysági Katolikus Bál. A tavalyi évtõl eltérõen most a Sportcsarnokban jöttünk
öszsze, mintegy 410-en. Most is egy fontos célt állítottunk szemünk elé:
az est és a gyûjtésekbõl befolyt összeget templomunk harangjainak korszerûsítésére fordítjuk. A tombola nemvárt eredményt hozott: közel 700
ezer forint gyûlt össze. A házszentelések során pedig szintén 700 ezer forintot ajánlottak fel a település lakói. Örömmel számolok be arról, hogy
a harangjavítás a közelmúltban megvalósult. Az 1,3 millió forintos költségek mellett lehetõség volt arra, hogy Lengyelországból a templomnak
5 darab miseruhát is vásároljunk, valamint a templom mellõl kivágott
fákat is ebbõl pótoltuk.
Dr. Janes Zoltán
plébános

DR. MARÓTI EDIT ügyvéd
Zákányszéken!
Félfogadás:
minden csütörtökön: 8.30-10.30-ig

2016. április

EGÉSZSÉGHÉT

ÉS

HÁZASSÁG HETE ZÁKÁNYSZÉKEN

Zákányszéken 15. alkalommal került megrendezésre 2016. február 8-14.
között az Egészséghét, melyet az idei évben Házasság heti programokkal is
kibõvítettünk.
A háziorvosok szervezésében szürõ- és szakorvosi vizsgálatokon vehettek
részt az érdeklõdõk. Már hagyományosnak mondható, hogy esténként
ismeretterjesztõ programokra várták az érdeklõdõket a Mûvelõdési Házba.
Az egészség hetében Ábrahám Krisztián a Zöld-körte Egyesület munkatársa a gyógynövények jótékony hatásairól tartott elõadást. Az egészséges
táplálkozás témájában Frank Júlia gasztronómus látta el hasznos tanácsokkal a háziasszonyokat. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, milyen fontos
szerepet tölt be egészségünkben a táplálkozás, ezért hogy ne csak
beszéljünk errõl - az elõadás után több reform ételt is megkóstolhattak a
résztvevõk.
Lackfi János költõ a mai magyar irodalom kiemelkedõ alakja. Vidám
hangulatú, a mai kor emberét kifigurázó humoros elõadása reménljük jó
hatással volt mindazok egészségére, akik részt vettek a könyvtárban
megrendezett programunkon.
Házasság heti rendezvényeink keretében Szásziné Fehérváry Anikó a
család mai társadalmunkban betöltött szerepére hívta fel a figyelmet, míg
Farkas Zsoltné Nagy Mariann elõadásában a házasság értékeire mutatott
rá.
Rendezvényeink zárásaként szombaton Valentin napi disco hozta lázba a
fiatalokat, vasárnap 11 órakor a Szentháromság Templomban Dr. Janes
Zoltán plébános a zákányszéki családokért, házaspárokért és jegyespárokért mondott misét. Köszönjük a gyönyörû énekeket Aradi
Marikának és az újonnan alakult kórusnak, akik felejthetetlenné tették a
vasárnapi istentiszteletet.
Zombori Istvánné

Cím: Zákányszéki Mûvelõdési Ház
Elérhetõség:
Dr. Maróti Edit ügyvéd: 20/9268-943
Dr. Pálfi Edit ügyvédjelölt: 30/3243-493
CSENDES CSODA A SZÍNPADON
„Hûvösvölgyi Ildikó energikus, sugárzó egyéniség. Sokoldalú, hiteles mûvész, aki megtölti szerepeit szenvedéllyel, hittel, lélekkel. Amikor nevet, az nem a színésznõi mûmosoly kategória.
Õszinte az élete, õszinte a kacagása.”
E néhány mondatot egy újságcikkbõl kölcsönöztem, ami Hûvösvölgyi Ildikóval készült 2015ben, amikor megkapta a Kossuth-díjat.
Aki eljött a Zákányszéki Mûvelõdési Házba 2016.
január 22-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából
rendezett programunkra, az egyetért velem, hogy
a bevezetõben írt sorok nem túlzóak. Hûvösvölgyi Ildikó személyében egy végtelen kedves embert és egy csodálatos színésznõt ismerhettünk
meg.
Csendes csodák címmel, Reményik Sándor válogatott verseibõl összeállított est mélyen megérintette a közönséget, hiszen a való élet szépségeirõl
és gyötrelmeirõl íródott versek olyan tálalásban
kerültek elénk, amire még sokáig emlékezni fogunk. Az elõadóest hangulatát fokozták Szabó
Gyula Gyõzõ elõadómûvész klasszikus gitárkísérettel elõadott dalai.
Hûvösvölgyi Ildikó valóban megtöltötte ezt a szerepét is hittel, lélekkel és szenvedéllyel, amiért
köszönettel tartozunk neki.

Kultúra napi programjaink kísérõrendezvényeként minden évben kiállítást szervezünk. Az elõadóest után az elõtérben Halasi Sándorné Ibolya
néni és Deákné Zsuzsi által készített gobelineket
tekinthették meg az érdeklõdõk. Az öltések köré
fûzött kiállításunkat színesítették még a Mûvelõdési Házban 2014 õszétõl mûködõ Kreatív Hobbi
Varróklub tagjai által készített használati és dísztárgyak.
Rendezvényünk megvalósítását a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma támogatta.
Zombori Istvánné
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NEM KELL ÁRAM A BOLDOGSÁGHOZ
Borszék, Zákányszék - Három nap alatt 12 órányi nyersanyagot rögzítettek a zákányszékiek testvértelepülésükön, az erdélyi Borszéken. A felvételekbõl három mûsort készítenek.
Borszék romániai város Erdélyben, Hargita megyében. A település Erdély
egyik leghíresebb fürdõ- és üdülõvárosa, turistaközpont. Zákányszék húsz
éve, 1996 óta ápol kapcsolatokat vele, 2005 óta testvértelepülések.
A múlt héten csütörtökön hatfõs zákányszéki csoport látogatott el a 2600
lelkes erdélyi településre.
- Régóta szerettünk volna útifilmet készíteni, hiszen bõven van mit megmutatni. Korábban is jártunk Borszéken, de most minden technikai feltétel adott volt, hogy két kamerával elkészítsük a filmet. Közel három napon
át feszített tempóban jártuk a környéket - mondta Paraginé Tóth Edina
könyvtáros, riporter.

- 11-12 órányi nyersanyagot forgattunk. Ebbõl három mûsor készül: egy
60-70 perces útifilm, egy szentmise, amit május 17-én, a templomban vetítünk le, illetve egy riport Borszék polgármesterérõl, Mik Józsefrõl - vette át
a szót Börcsök Zoltán, a Zákányszéki Otthonokért Egyesület (ZakaHom-e)
elnöke.
A zákányszékiek nem úszták meg kalandok nélkül a 600 kilométeres kirándulást. - A hegyoldalba autóval nem lehetett felhajtani, ezért a hegyi mentõk vittek fel minket terepjáróval. Reggel nem indult a kocsi. Amikor a sofõr felnyitotta a motorháztetõt, megdöbbenve látta, hogy kilopták az akkumulátort - mesélte Zoltán.
Mircsától, a román hegyi pásztortól pedig azt tanulták meg a zákányszékiek, hogy a boldogsághoz és a kényelemhez nem kell se tévé, se internet, sõt
áram sem.
Arany T. János
Forrás: Délmagyarország, 2016. április 13.

VETÍTÉS

Munkában a zákányszéki stáb Borszéken. Fotó: Paragi Dénes

2016. május 17-én (kedden) 19.30 órakor a
Zákányszéki Szentháromság Templomban
levetítjük a Borszéken két kamerával
rögzített szentmisét.
ZakaHom-e

JÁNOS ELJÖN, A KÖNYVTÁR MEGTELIK
Egy tût sem lehet leejteni a zákányszéki könyvtárban: a negyvenöt éves költõ arról mesél, hogy már nagyapa. Kortárs irodalom a falusi egészségnapon.
Reggel héttõl vérvétel, déltõl ortopédiai szûrõvizsgálat a rendelõben, délután fél hattól Lackfi János közönségtalálkozója a könyvtárban. Címe: Jó
hatással van-e a humor és a nevetés az egészségre? Ez volt a zákányszéki
egészséghét február 10-i programja. Hogyan lehet felkelteni az érdeklõdést
egy 2700 lelkes magyar községben egy mai költõ iránt? A rendezvényt ahol
csak lehetett, reklámozta a mûvelõdési ház és a könyvtár. Könyvjelzõt
nyomtattak erre az alkalomra, el lehetett olvasni az íróval készült interjút a
helyi újságban, és az interneten is hirdették. Paraginé Tóth Edina - aki tavalyelõtt egy országos szavazáson elnyerte a Tündérkönyvtáros díjat - olyan
táblával várta az olvasókat, amelyre felírta a legfontosabb tudnivalókat.
Lackfi János 1971-ben született, költõ, író, mûfordító, tanár. Felnõtteknek
és gyerekeknek szóló verseskötetek és regények mellett drámákat ír. Nyugat-kutató, József Attila- és Déry Tibor-díjas. Feleségével, Bárdos Júliával
1991-ben kötött házasságot, húszévesen. Ennek is köszönhetõ, hogy tavaly
óta már nagyapa. Errõl is szabad kérdezni, nincs tabutéma, azért persze
mégiscsak egy íróval állunk szemben. "Köszöntjük Lackfi Jánost!" - olvashatták a jelenlévõk a tábla tetején, a mosolyjel mellett. A rendezvény nagyon jól sikerült. Paraginé Edina azt mondja, kíváncsi volt, vajon dedikálásra váró könyvet is hoznak-e az olvasók. Hoztak.
- Zákányszéken volt alkalmam megtapasztalni, hogy milyen, amikor a
szívvel-lélekkel odatett szervezés eseménnyé tudja tenni az irodalmat, embertõl emberig ívelõ kalanddá - mondta lapunknak Lackfi János. - A könyvtár terme zsúfolásig megtelt, és a "sokfejû" közönség nagyon hamar egyetlen lénnyé forrt össze, félretolva egy kicsit a köznapi gondokat, az egyéni
töprengéseket, örömöt, bajt, feloldódva az esemény izzásában. Kár tagadni,
hogy a vers, a próza innen indult, még jóval az írásbeliség elõtt, közösségi
akcióként mûködött. Dél-amerikai országokban ma is így van ez, író-olvasó találkozóra az olvasók is hozzák a sztorijaikat.
Lackfi szerint érdemes így visszanyúlni az irodalom létrehozta közösségi
létformához. - Ha van az emberben vállalkozó kedv és egy kis pojácahajlam.
Bakos András
Forrás: Délmagyarország, 2016. április 11-i szám - Részlet Bakos András: Így él a magyar vers 2016-ban címû cikkébõl.

A cikk margójára…
2016. február 10-én nem csak a felnõttek, hanem az iskolások is önfeledt
perceket tölthettek el Lackfi János társaságában. A 3-4. osztályos gyerekek
abban a kiváltságos helyzetben voltak, hogy könyvei után magát a szerzõt,
Lackfi Jánost is személyesen megismerhették. Nagy várakozás elõzte meg a
találkozót, a gyerekek izgatottan készültek a kivételes alkalomra. A lelkes
közönség a tapson kívül saját versekkel és rajzokkal is meghálálta az önfeledt nevetéstõl hangos találkozót!
A könyvtárban a Zákányszéki Mûvelõdési Ház Egészség- és Házasság Heti
programjainak részeként valósult meg a közönségtalálkozó. Ha korábban
bárkinek kételyei lettek volna arra vonatkozóan, hogy jó hatással van-e a jókedv, a nevetés az egészségünkre, a Lackfi Jánossal történt találkozó után
bizonyossá vált, hogy úgy kell a derû és a jókedv a magyar embernek kortól és nemtõl függetlenül -, mint egy falat kenyér!
Paraginé Tóth Edina
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SZABÓ ISTVÁN FILMJE ÖSSZEHOZTA AZ EMBEREKET
Zákányszék - Rovatunkban hétrõl hétre egy-egy településen vagy
városrészben élõ olvasónkat kérdezzük arról, miért szereti a
helyet, ahol él.
Most nyolcvanéves, eddig két esztendõt töltött távol Zákányszéktõl
Szabó István, és nem is vágyódott el. Inkább létrehozta itt, amire
szüksége volt, neki és a falubelieknek. - A szegedi Irinyi János
Vegyipari Technikumban, majd a tanárképzõn tanultam, matematika-kémia szakos tanári diplomát szereztem.
Ásotthalom-Kissoron tanítottam két évet, utána végleg hazakerültem.
Szeretek itt, jól kijövök az emberekkel - mondja a pedagógus. Ezt a
zákányszékiek is így gondolják. Megbízták a választási bizottság elnöki tisztségével, vezette a szennyvíztársulat felügyelõbizottságát is. A beruházás
nemrég elkészült, eddig nem volt panasz a csatornára. A Kiváló Kultúráért
kitüntetést, a Vaszy Viktor-emlékérmet, a Magyar Kultúra Lovagja címet és
2000-ben a díszpolgári címet viszont egészen más munkáért adták Szabó
Istvánnak.
Már a középiskolában és a fõiskolán is énekelt, hazatérve pedig megalapította a Zákányszéki Parasztkórust, amely többször díjazott, nívós együttes,
52 éve mûködik. A középiskolai színjátszókörben is fellépett, ez a
vonzódása a színpadhoz felnõttkorában is elkísérte. Megszerezte a B
kategóriás rendezõi minõsítést, Moliere Scapin furfangjai címû darabja volt
a vizsgaelõadása.
Tíz év tanítás után, 1966-tól egy évtizeden át igazgatta a kultúrházat. Az volt
életének legmozgalmasabb idõszaka. - Sok csoport mûködött, változatos
feladatom volt, még filmet is vetítettem. Vittük a vetítõt, a vásznat, transzformátort különbözõ termekbe, iskolába. Ahol nem volt villany, oda az
aggregátort is hozta a tanács lovas fogata - idézi fel. Szabó István a
kamerához is értett, megörökítette a zákányszékiek életében fontos
eseményeket, csak hogy meglegyenek.
A nõbizottság háromnapos kirándulásáról szóló rövid filmjével akkor
második díjat nyert a Csongrád Megyei Kisfilmfesztiválon, Tápén.
- Volt majdnem háromórányi felvétel. Ezt barátommal és kollégámmal
késõbb átvettük videóra, úgy, hogy közben alámondtam, mit és kiket látunk
a filmen. Kerestünk hozzá zenéket.
Késõbb az egészet átírták DVD-re, majd vetítést rendeztek belõle. Ez kívülálló számára nem lehet olyan izgalmas, a zákányszékiek körében viszont
nagyobb sikere volt, mint bármilyen mozifilmnek. Meg kellett ismételni. Az
idõsebbek magukat akarták látni, a mai harmincas-negyvenes korosztályhoz tartozók pedig a szülõket, nagyszülõket, fiatalon.
Olyan emberek is leültek egymás mellé, akik korábban évekig nem beszél-

tek egymással. A sorozat hamarosan folytatódik, a közelmúltban fölvett
eseményeket nézik. A mozizás az egykori kultúrigazgatónak is köszönhetõen sajátos közösségi program lett Zákányszéken, összehozza az
embereket. Népmûvelõ kívánhat-e ennél többet?
Bakos András
Forrás: Délmagyarország, 2016. február 22.

WWW.ZAKANYSZEK.HU
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SZEMLÉLETVÁLTÁS A SZEMÉT KÖRÜL
Az új hulladékgazdálkodási törvény értelmében minden településen kötelezõvé vált a szelektív hulladékgyûjtés 2015 januárjától. Mórahalmon jelenleg a házhoz menõ zsákos hulladékgyûjtés teszi lehetõvé, hogy a lakosság által külön gyûjtött hulladékok hasznosíthatók legyenek. A lakosság az elkülönített (szelektív) hulladékgyûjtéssel igen fontos szerepet vállalhat a
természeti erõforrásokkal történõ takarékosságban, melynek lényege a hulladékok minél nagyobb mértékû szétválogatása, újrahasznosítása, a másodnyersanyagok kinyerése, valamint a véglegesen hulladéklerakó telepre kerülõ hulladék mennyiségének csökkentése. A háztartási szemétbe kerülõ anyagok közül újrahasznosítható a papír, a mûanyag, a fém, valamint az üveg.
Az, amit a mindennapi gyakorlatban szemétnek hívunk, többnyire csak az újrahasznosítható anyagok nehezen szétválogatható keveréke, aminek döntõ hányada hasznosítható, ha szelektíven kerülnek ki a háztartásból.
A nagyobb mennyiségû elkülönített hulladékgyûjtést Mórahalmon a nyár folyamán bevezetésre kerülõ kétkukás rendszer teszi
lehetõvé. Ennek során a lakosok 2 db névre szóló, azonosítóval ellátott kukát kapnak. Az egyik kukába az elkülönítetten
gyûjtött hulladékok kerülhetnek az üveg kivételével, a másikba pedig a maradék vegyes kommunális hulladék. A házi komposztálás során felhasznált, biológiailag lebomló hulladékokkal a vegyes kommunális hulladék mennyiségét lehet csökkenteni.
A biológiai hulladék házi komposztálásához az ingatlantulajdonosok házi komposztáló edényt igényelhetnek a Móraép Kft-nél.
Az üveg hulladék elhelyezése a továbbiakban is a kihelyezet kizárólag üveg hulladék gyûjtésére alkalmas gyûjtõedényekben illetve
díjmentesen leadható az átrakó állomáson.

www.moraepkft.hu
TÚRÁRA FEL!

Természetjárók elõtt már régóta ismert volt,
hogy a Kéktúra útvonal itt vezet Zákányszéken,
de kevesen tudták, merre is halad, mi a jelentõsége. Rockenbauer Pál klasszikus sorozatát
(Másfélmillió lépés Magyarországon) többen
szeretjük, de akkor még nem létezett az Alföldi
Kéktúra útvonala. Azt a kilencvenes évek elején
kezdték tervezni, és 1996-ban avatták fel, majd
2000-ben látták el jelzésekkel. Azóta több százan
járták végig a teljes útvonalat úgy, hogy közben
pecséteket is gyûjtöttek, és ez a szám nem tartalmazza azokat, akik csak egy részét teljesítették,
vagy nincs igazoló füzetük, de követik a kék
jelzést túráik során. A legelsõ útvonal az
Országos Kéktúra, amit 1938-ban alapítottak,
majd a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli
Kéktúrával kötötték össze 1989-ben. A 2015-ös
év újabb eseményt hozott, összekapcsolták a
Magyarországon lévõ három nagy gyalogos
turista útvonalat egyetlen körré, a neve Országos
Kékkör, s így már 2549 km-t gyalogolhat,
kerékpározhat sõt, akár síelhet is, aki kellõen
elszánt.
A pályázati támogatásnak köszönhetõen felújítot-

ták az egész útvonalat, a jelzéseket egységes
sablonrendszerrel készítették, kihelyeztek
megszámlálhatatlan táblát, amelyek a helyi látnivalók irányát, koordinátáit mutatják. A
túrázóknak, vagy a gondolattal kacérkodóknak
érdekes lehet, hogy új pecséteket is terveztek,
turistaházakat, forrásmedreket, hidakat,
kilátókat újítottak fel. Ilyen "komfortos"
körülmények között még a nehéz túra is
élvezetesebb. Az informatikai is segíti a
túrázókat, segítségével tervezhetik majd meg,
hogy hova szeretnének eljutni, és ott mikor,
milyen programok várják õket. Ebbõl mobilapplikáció is készült, így akár kirándulás közben,
okostelefon alkalmazásával is tervezhetõvé válik
az útvonal.

A fejlesztések célja, hogy minél több embert
csábítson ki a természetbe, s a fiatalok számára
is igyekeznek vonzóvá tenni a természetjárást.
Zákányszéken is van egy pecsételõ hely, mégpedig az egyik vendéglátó egységben, sõt még a
web-kamerák között is van zákányszéki, ami
nagy szó, hiszen az Alföldi Kéktúrán ezen kívül
csak Kunfehértón és Szarvason található
kamera.
A túrázók gyakran betérnek a helyi látnivalók
egyikébe, vagy több helyre is. Érdekes
emberekkel találkozunk ilyenkor. A házaspárral,
akik csak a sátrukat szeretnék felverni és szinte
azonnal mély álomba szenderülnek, hogy pirkadatkor már induljanak is tovább. A testvérpárral,
aki már jó elõre jelzi jöttét és még a zuhogó esõ
sem tántorítja el. A magányos utazóval, aki minden hétvégéjét a kéktúra valamelyik szakaszán
tölti. Ezek az emberek túrázáson keresztül viszik
hírét a Madárkertnek, a tanyamúzeumnak vagy
az Ezerarcú semlyéknek, tehát Zákányszéknek.

- Petákné Aranka -
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Köszönet…
2016. február 6-án volt hagyományos Alapítványi Estünk. Nagyon köszönjük minden szülõnek és minden kedves érdeklõdõnek a jelenlétet és a felajánlásaikat. Köszönjük a szülõknek a vendéglátás biztosítását is. Az adományok összege 518 ezer forint volt, mely a kuratórium tagjainak döntése szerint az alapítványi céloknak megfelelõen kerül felhasználásra. Támogatja az osztálykirándulásokat, a kitûnõ tanulókat, a jutalom-könyvek
vásárlását, a nyári táborokat, a versenyekre történõ utazásokat.
A személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásából befolyt összeget is az
osztálykirándulások támogatására fordítja. 2015-ben ez 199 426,-Ft volt.
Köszönjük és ezután is kérünk mindenkit, továbbra is támogassák gyermekeinket, hiszen az alapítvány által minden tanulónk részesül a támogatásból.

2016. április

minc dokumentumot, a látogatott órákat és a portfólió védést egyenként
8 kompetencia területen belül 77 indikátor szerint 3 fõ minõsítõ bizottsági tag pontoz.)
TIE (teljes körû iskolai egészségfejlesztés) pályázat keretében több millió
forint értékben kaptunk eszközöket, melyben a sportszerek (labdák, tornapadok, ugrószekrény, bordásfal, kosárlabda palánk, hálók, lépésszámlálók, játékok) mellett, fényképezõgép, tabletek, laptop, nyomtató, mobil
hangfal, ritmus készlet, vízadagoló berendezés, konyhai felszerelés is szerepel.
TIOP-os pályázat keretében 17 számítógépet, 8 monitort, egy szervert és 2
switch-et kapott iskolánk, mely az informatika terembe kerül elhelyezésre még március hónap folyamán. Nagyon várjuk a sávszélesség bõvítését
is, mely gyorsítaná a gépek mûködését, az interaktív tananyagok egyidejû
használatát. A vevõ készülék és vezetékezés már elkészült, de a beüzemelésre még várunk.

Alapítvány a Zákányszéki Iskola Diákjaiért
2016. január 30-án, Budapesten Ábrahám Enikõ az öko-munkacsoport
vezetõje átvehette iskolánk részére az "ÖRÖKÖS ÖKOISKOLA" címet,
mely három évenkénti három pályázat benyújtásának és az ököiskolai kritériumoknak történõ megfelelés eredménye.

Adószám: 18455436-1-06
Tájékoztatás…
Iskolánkban már öt pedagógus vett részt a minõsítési eljárásban és
mind az öt fõ 95 % feletti teljesítményt nyújtott - 2 fõ a 2015-ös pontozás
szerint 100 %-os eredményt ért el. (A minõsítés során a több, mint har-

Sas Györgyné
intézményvezetõ

Megkezdte munkáját az új ZIÖ
Az áprilisi falugyûlésen Matuszka Antal polgármester úr beszámolója elõtt bemutatkozott az újraválasztott Ifjúsági Önkormányzat. (Új ciklus kezdõdött, az elõzõnek ugyanis lejárt a
mandátuma. A jelölteket részletesen bemutattuk a
zakanyszek.hu oldalon. Képviselõk: Paplukács Anna, Tanács
Rebeka, Hegedûs Henrietta, Kõröshegyi István).
Daka Lucia ifjúsági polgármester elmondta, hogy aktívan részt
szeretnének venni a falu életében, egy igazi közösséget hozva
létre.
A már hagyományos ifjúsági kézilabda kupa sikeres megszervezésével kezdték idei programsorozatukat, majd a katolikus
találkozón is segítettek.
Idei fontosabb eseményeik:
Május 8. - Községi anyák napja
Május 20. - Gyermeknap
Augusztus - Falunap, Traktor show
Szeptember - I. Homokháti Ifjúsági Labdarúgó Kupa
(vegyes csapatok)
Október - Szüreti mulatság
November - Böllérnap
December - Házhoz megy a Mikulás
A ZakaHom-e Egyesülettel is szeretnének szoros kapcsolatot
ápolni, így a települési média munkában, illetve közös kerékpártúrák szervezésében is részt kívánnak venni.
Az elsõ közös kerékpártúra május 29-én, vasárnap 9 órákor
indul Palicsra a Polgármesteri Hivatal elõl.

Nagy Tavaszi Hajtás!

A szervezõk: ZakaHom-e Egyesület és a Zákányszéki
Ifjúsági Önkormányzat
Útvonal: Zákányszék- Palics, össztáv: kb. 70 km
Idõpont: 2016. 05. 29. (vasárnap)
Indulás: 9.00 óra - Zákányszéki Polgármesteri Hivatal elõl,
érkezés Palicsra: 11.30 órakor.
Palicson szabad program, visszaindulás 14.00 órakor, érkezés
Zákányszékre 17.00 órakor.
Kisérõautót biztosítunk, a részvétel ingyenes.
A közlekedési szabályok betartása mindekinek a saját
felelõssége!
Részletek a www.zakanyszek.hu oldalon, érdeklõdni Paraginé
Tóth Edinánál a könyvtárban, valamint Daka Lucia ifjúsági
ZakaHom-e
polgármesternél lehet.
Várunk minden kerékpárbarátot, aki nem a
sebességre, hanem a jó társaságra hajt!
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HÁZHOZ JÖTT "A MASAMÓD"
A Mórahalmi Színtársulat az idei évadban is egy igazi irodalmi gyöngyszemet állított színpadra. Heltai Jenõ A Masamód címû mûve kevéssé ismert
a nagyérdemû elõtt, ezért is örvendetes, hogy a társulat leporolta és színre
vitte a vígjátékot. A bemutató elõadásra február 6-án került sor
Mórahalmon, az Aranyszöm Rendezvényházban. A premier elõtti fõpróbát
mi már azzal a nem titkolt szándékkal tekintettük meg, hogy a Zákányszéki Mûvelõdési Ház színpadán is bemutatásra kerülhessen a darab.
Ekkor még csak remélni mertük, hogy a Mórahalmi Színtársulat elfogadja
felkérésünket, és - mint korábban valamennyi fellépésük alkalmával -, Zákányszéken is teltház elõtt játszhatnak. Az elhatározást tettek követték,
majd a személyes találkozás után Lázár János rendezõ terepszemlét tartott
nálunk. Bár a helyi körülmények eléggé szûkösnek bizonyultak, mégis
igent mondott a felkérésre. Elkezdtük a helyjegyek árusítását, és szinte néhány nap alatt gazdára talált az utolsó jegy is. Eljött a zákányszéki fellépés
napja, március 10-én este 7 órakor zsúfolásig megtelt a mûvelõdési ház
nagyterme. Ezúttal is köszönet ezért az érdeklõdõ közönségnek és a társulatnak!
Az 1930-as évektõl több évtizedig tartó, szép hagyománya volt
Zákányszéken az amatõr színjátszásnak. Errõl a Zákányszéki Életképek
több számában is beszámoltunk, Tanács Klára átfogó visszatekintést nyújtó sorozatában. Nagy élményt jelentett, hogy sok-sok év után egy teljes estét betöltõ színházi elõadást láthatott a helyi publikum. A közönség soraiban ültek néhányan azok közül, akik a hajdani színjátszócsoport tagjai voltak. Ezen kívül megható volt az is számunkra, hogy bár a helyi hagyományok megszakadtak, a Mórahalmi Színtársulat jóvoltából - rövid idõre -,
nálunk is életre kelt az amatõr színjátszás.
Mórahalmon szintén a múlt század harmincas éveiben indult el a színjátszás története, majd jóval késõbb, 2000 tavaszán kezdte újra egy lelkes kis
csapat. Az azóta eltelt idõszakban sikert sikerre halmoztak, bármely szerzõ
mûvéhez nyúltak vissza. A varázslat a lelkesedésen és a profizmusba hajló
amatõrségen kívül talán abban rejlik, hogy az egyébként civil életünkbõl ismert emberek vállalják, hogy a színpadon más bõrébe bújjanak. Teszik
mindezt a tapsért, és azért, hogy önzetlenül szórakoztassanak. Mi pedig, a
közönség soraiban ülve boldogan keressük az ismerõs arcokat a parókák
és sminkek alatt, megdobogtatva a szívünket az ismerõsök, a barátok láttán.

Az elõadás margójára…
A társulat március 10-én elsõ alkalommal vendégszerepelt a zákányszéki
kultúrház színpadán. Heltai Jenõ neve A néma levente szerzõjeként bizonyára ismerõsen cseng, de A Masamód-ot - bár ez a mû is egy igazi irodalmi gyöngyszem -, már sokkal kevesebben ismerik. Magyarázat erre, hogy
igen kevésszer állították színpadra a kalaposlányból, vagyis a masamódból
lett színésznõ történetét.

Kazi István gróf Rátóti Iván szerepében
A darabbeli kalapszalonban igyekeznek a vevõ kedvében járni, a legkülönlegesebb kérést is figyelembe venni és teljesíteni. Elkészíteni azt a kalapot,
ami tökéletesen megfelel az egyén elképzelésének, legyen az bármennyire
különleges és egyedi. A Mórahalmi Színtársulat is hasonlóan cselekszik;
ügyelve a legapróbb részletekre, folyamatosan a kedvünkben járva színre
viszi azokat a darabokat, amelyekben úgy érezhetjük, egy kicsit mi is benne vagyunk. Így lesz az egyéni élmény közösséget teremtõ erõ, amiért hatalmas köszönet minden szereplõnek és a háttérben segítõknek! Munkájukhoz további sikereket, olthatatlan lelkesedést és soha nem halkuló tapsot kívánunk a zákányszéki közönség nevében!
Az egyesület nevében köszönetünket fejezzük ki Zákányszék Község Önkormányzatának és a Zákányszéki Mûvelõdési Ház munkatársainak a rendezvény megvalósításában nyújtott segítségért.
Paraginé Tóth Edina
ZakaHom-e Egyesület

KÖNYVAJÁNLÓ
Áprilisban új könyvekkel gyarapodott a könyvtár gyûjteménye. A kínálatban
szerepelnek mai sikerkönyvek, de korábbi megjelenésû mûvek is. Szerzeményezéskor több szempontot is figyelembe veszünk: elsõdlegesen a
könyvtár gyûjtõköri szabályzatát, a kivont dokumentumok pótlását, valamint az olvasók részérõl felmerülõ aktuális kéréseket. Kedvcsinálóként egy
kis ízelítõ az új könyves kínálatból.
Felnõtt irodalom: Lackfi János: Csak úszóknak! - Harper Lee: Ne
bántsátok a feketerigót! - Ken Follett: Tû a szénakazalban - Nora
Roberts: Törvényes úton - Szabó T. Anna: Senki madara - Paula
Hawkins: A lány a vonaton - Verslavina: A nõ meg a férfi, ha 40 Nora Roberts: A tanú - Danielle Steel: Biztos menedék - Doyle:
Sherlock Holmes kalandjai - Cassandra Clare: Elveszett lelkek városa - Danielle Steel: Anyák vétkei - Nyáry Krisztián: Merész magyarok
Gyermek- és ifjúsági irodalom: Bosnyák Viktória: A szomorú kacagány
- Russell: Egy zizi naplója 4. rész - Jeney Zoltán: Rév Fülöp Borbáth Péter: Sündör és Niru - Jeff Kinney: Egy ropi naplója 10.
rész - Lackfi János: Karácsonyi vándorok - Bosnyák Viktória: Puszedli és Habcsók - Benedek Elek: Ezüst mesekönyv
Hamarosan újabb könyvekkel gyarapodik az állomány. Errõl a Kis Újság
májusi számában nyújtunk majd tájékoztatást.
Változatlan nyitvatartási idõben várjuk - eddigi és leendõ - Olvasóinkat.

(Hétfõn zárva, kedden 13-18 óráig, szerdától péntekig 9-17 óráig, szombaton 9-12 óráig látogatható a könyvtár.) A beíratkozás továbbra is ingyenes!

Találkozzunk a könyvtárban!
Paraginé Tóth Edina
könyvtáros
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ZAKAHOM-E ESTÉK: A FILM PEREG TOVÁBB…
Az elmúlt idõszakban több megkeresés is érkezett hozzánk, hogy nem mindenki rendelkezik internettel, és szeretné látni a Zákányszéken készült felvételeket. A ZakaHom-e Egyesület a tavaszra hangolódás jegyében egymást
követõ három csütörtöki estén várta a könyvtárba az érdeklõdõket, ahol bemutattuk a tél folyamán készült anyagainkat.
Február 18-án két anyag került vetítésre. Elõször a gyertyagyújtásokon készített rövid kisfilmet mutattuk be, amely végigkalauzolt minket a Nõegylet
szervezésében 10 éve zajló rendezvénysorozaton. Ezt követõen egy hoszszabb beszélgetést láthattak, amely ugyancsak az adventi készülõdés jegyében készült. A riportban Paraginé Tóth Edina beszélgetett Dr. Janes Zoltán
atyával. A beszélgetés során felidézték a Zákányszéki Egyházközség 2015-ös
évének fontosabb történéseit.
Február 25-én a sporté, a kerékpározásé volt a fõszerep. Nem célunk saját
magunk kiemelése, de a tavalyi év folyamán kis csapatunk egy sokak által
elismert sporteseményen vett részt. 24 órán belül kellett körbekerékpározni a Balatont, ez 217 km-es távot jelent. A Móra-Net TV életmód magazinjának szerkesztõje, Csiszár Melinda felfigyelt erre a teljesítményre, és egy közel 50 perces beszélgetés keretén belül felidéztük a nyári nap történetét. Vetítés után beszélgettünk az egészséges életmódról és a "hobbikerékpározásról".
Március 3-án érte el a vetítés a legnagyobb nézettséget, amikor a báli szezon amatõr mûsorszámait mutattuk be a filmvásznon. Zákányszéken a báli szezonban sok olyan produkció került színpadra, amelyekrõl utána hoszszú hetekig beszéltek az emberek. Internetes videócsatornánkon is ezek a
produkciók vezetik a nézettségi listát. Ezeket szedtük sorba, és mutattuk
meg azoknak, akiknek eddig nem volt lehetõségük megnézni, illetve akik
újra látni szerették volna. Többen is eljöttek a szereplõk közül, hogy nézõként lássák viszont önmagukat és családtagjaikat a táncos, zenés, mókás
produkciókban, amelyeket a Katolikus Bálon, a Szülõk Bálján és a Nõegylet
Bálon forgattunk. A jó hangulatú estén örömmel állapítottuk meg, hogy
mennyi tehetséges apuka, anyuka, nagyszülõ, nyugdíjas alakult át egy-egy

szerep kedvéért a rendezvényeken. A vetítéssorozat részeként a Magyar Kultúra Napján Zákányszéken készített Móra-Net TV-s anyagot is levetítettük,
amelyben Hûvösvölgyi Ildikó mûvésznõ nyilatkozott Csendes csodák címû
irodalmi estje elõtt.
A film õsztõl tovább pereg majd...
ZakaHom-e Egyesület

IDÕUTAZÁS A KANYARBAN
Zákányszék-Abronyicát, sublótot, stelázsit és számos butéliát is kiállítottak a Zákányszék és Mórahalom között egy kanyarban megbújó Öregház Tanyamúzeumban. Petákné Fazekas Aranka nagyszülei laktak a több mint százéves épületben, amit korabeli bútorokkal rendeztek be.
A komód egyik fiókjának alján az olvasható, hogy a bútor 1897-ben készült
Makón. Az idõutazás a hosszú elõszobában kezdõdik, majd a tisztaszobában folytatódik.
– Az összes bútor a nagyszüleimé volt – mondta Petákné, a múzeum üzemeltetõje. Az ágy mellett két csizmalehúzó, egy úri és egy egyszerû hever.
A falon keresztlevél lóg, az ágy mellett 1935-ös kiadású Biblia. Az elõszoba
végébõl nyílik a kamra, ahol a falon szerszámok lógnak, a stelázsin tányérok, étkészlet, komatál sorakozik.
Bármerre néz az ember, a megelevenedett történelem néz vissza. Csak a
Magyar Úttörõk Szövetségének gyermeklapja, egy 1966. júliusi Kisdobos lóg
ki a képbõl.
A tanyamúzeum 2011 óta fogad vendégeket. Miután elterjedt a híre, a helybeliek elkezdték ide hordani a régi relikviáikat. A plébánostól például most
kaptak nyolc archív fényképfelvételt.
És ha valaki nem tudná, a cikkünk elején említett tárgyak mit takarnak: az
abronyica hajlított, lógó kampó nélküli vízhordó rúd, a stelázsi polcos állvány a kamrában, a butélia pedig pálinka tartására való négyszögletes, lapos mázas edény.
Forrás: Délmagyarország, Arany T. János, 2016. 04. 07.

Megelevenedett történelem Zákányszék és Mórahalom között.
Fotó: Schmidt Andrea
Összegyûjtöttük a korabeli bútorokat, a rég elfelejtett eszközöket, hogy
rajtuk végignézve, egy pár órára újra fiatal lehessen. Ha Önnek csak
idõsebbek meséltek az abronyicáról vagy sublótról és társairól, akkor
most saját szemével láthatja ezeket a csodálatos dolgokat.
Gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a szegedi alsótanyák világával, dédanyáik mindennapi használati tárgyaival, régi fényképek és
szakvezetés segítségével.
Zákányszék, Tanya 775.
Telefon: 06 30-690 94 94
Petákné Fazekas Aranka
www.oreghaz.hu

Zákányszéki Kis Újság

14. oldal

Haranglábbal gazdagodott Zákányszék
Testvértelepülési delegációk jelenlétében avattak haranglábat a közelmúltban a zákányszéki Kegyeleti parkban.
A forradalom és szabadságharc hõseinek emlékére felszentelt harangot
elõször Hajdújárás, Borszék és Zákányszék polgármestere kongatta meg. –
Régi álmunk valósult meg azzal, hogy sikerült egy haranglábat felállítani a
zákányszéki gazdák, civil szervezetek és az egyházközség támogatásával. A
településen eddig nem volt olyan hely, ahol méltóképpen tudtuk volna
ünnepelni március 15-ét – mondta Matuszka Antal, a település polgármestere.
A harang Zákányszék egyik viharharangja volt, amit a plébánián õriztek.
A haranglábat egy helyi asztalosmester, Huszka Szilveszter készítette el
szabadidejében, a településnek csak a 150 ezer forintos anyagköltséget kellett megfizetnie.
Délmagyarország, 2016. 04. 17.

2016. április

Õshonos baromfitartási program indul
Zákányszéken április végén
Zákányszék - Õshonos baromfitartási program indul Zákányszéken április végén. A kiscsibék már megérkeztek.
Tanyafejlesztési pályázat keretében Õshonos baromfitartási program indul
Zákányszéken, amihez felújítják a Zákányszék és Mórahalom határán lévõ
önkormányzati tulajdonú tanyás ingatlan melléképületeit. Ezekben tartják
majd április végétõl a sárga magyar tyúkokat.
A naposcsibék a napokban érkeztek meg a gödöllõi Haszonállat-génmegõrzési Központból. A cég a hazai õshonos baromfifajták legnagyobb fenntartója, az egyes fajták szaporulatából magánembereknek és vállalkozóknak is
ad el.
A cég gödöllõi telepén 14 õshonos magyar fajtát és számos egyéb haszonállatfajtát tartanak fenn génmegõrzési és bemutatási, oktatási célból.
Ezek közül érkeztek Zákányszékre a sárga kiscsibék. A hatvan egyedbõl álló törzsállomány utódaiból tíz zákányszéki háztartásba kerül majd három
éven át. Évente összesen száz baromfi talál így új gazdára.
– A cél, hogy ellenõrzött származási helyrõl megfelelõ génállományú állatok szaporodjanak – mondta Matuszka Antal, Zákányszék polgármestere.
A település a Földmûvelésügyi Minisztérium pályázatán 12 millió forintot
nyert az õshonos baromfik tartására. Az állatokat olyan családok kapják,
ahol eddig is háztáji baromfitartással foglalkoztak.
Délmagyarország, 2016. 04. 06. Arany T. János

A zákányszékiek új büszkesége.
Harangláb a Kegyeleti parkban. Fotó: Schmidt Andrea

Eladó Wolkswagen Transporter
Rendszeresen karbantartott, 1999-es évjáratú, korának megfelelõ-normál állapotú, 9 személyes,
vonóhorgos önkormányzati VW Transporter T4 kisbusz (2461 cm3 – 75 KW) eladó kihasználatlanság
miatt. A vételár egy használt, felni nélküli nyári gumi
garnitúrát is magában foglal a jelenleg fent lévõ téli gumi garnitúra mellett.
További információk a 30/606-2364 telefonszámon hétköznapokon munkaidõben.
Irányár: 1.300.000,- Ft

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 belterületi kamerák szerelése garanciával!
Rögzítéshez tárterület biztosítása!
Otthoni riasztórendszerek telepítése,
behatolás ellen, tûz- és gázjelzéssel is!
Riasztáskor sms-ben értesítés!
www.tersegmedia.hu info@tersegmedia.hu
06 30 606 23 58
Börcsök Zoltán

