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Csapadékvíz kezelés a belterületen

Azt gondolom, bizonyos
dolgokban nincs különbség önkormányzat és hétköznapi ember között.
Egyik ilyen dolog az építkezés. Alig várjuk, hogy
kezdjen az iparos dolgozni, de azt is szeretnénk, ha
minél hamarabb befejezné
a munkát és már pakolna
is a munkaterületről.
Az iskola felújítás még rendesen be sem fejeződött, a
falu másik felén máris megkezdődött a belvíz-csapadékvíz szikkasztó-elvezető
csatornaépítés.
Nem érint ugyan minden
utcát, de ahol újépítés történik, ott az utcában lakók
számára pár napig nehezebbé válik a közlekedés. Ez
elsősorban a Tömörkény, az
Újtemető, a Szegfű, a Vasút és a József Attila utcákat
érinti.
A beruházás keretében
víznyelők segítségével elvezetésre kerül az iskola előtti területről a csapadékvíz,
megoldva ezzel a minden

esőzés alkalmával problémát okozó állapotokat.
Mondhatnánk, ugyan mi
szükség van egy ilyen fejlesztésre, hiszen rendes eső
sem volt az idén. Azt gondolom, nem lehet elfelejteni a
2010-es évben és az azt követő időszakban tapasztalt
belvíz helyzetet sem, amikor
csak komoly szervezéssel és
összefogással tudtuk elérni,
hogy a településen – beleértve kül- és belterületet
egyaránt – nem dőlt össze
senkinek a lakóháza. Ezzel
a beruházással szeretnénk elejét venni azoknak
a problémáknak, melyek
egy esetleges szélsőséges
időjárás miatt bekövetkezhetnek.
Mondhatnánk,
bónusz
a projekten belül, hogy a
sportpálya és a Petőfi utca
közötti, jelenleg zsombékos, elhanyagolt területet is
rendbe tesszük. Egy záportó kialakításával és a terület rendezésével lehetőséget
teremtve egy több évtizedes
elképzelés megvalósítására,

melynek során olyan rendezett, nyugodt és szép parkot
alakíthatunk ki, ahol pihenhet és sportolhat a település
bármelyik korosztálya.
A beruházás közel 40 millió forintból valósul meg,
első lépcsőjeként a fentiekben vázolt elképzeléseknek.
Ezzel a cikkel szerettem
volna tájékoztatni mindenkit a fejlesztésről és kérni
az érintett utcák lakóinak
türelmét és megértését,
hiszen nem fognak a munkálatok zökkenőmentesen
menni. Minden bizonnyal áldozatul fog esni az építkezés
során egy-egy gondozott fa
vagy szép virág, melyhez
ragaszkodik az ingatlan tulajdonosa. A munkálatok az
idén be fognak fejeződni,
mindenkit arra kérek, hogy
az építés befejezése után
ismét vegye pártfogásba a
háza előtti területet és azzal
a példaértékű gondossággal szépítse és ápolja, mint
ahogy eddig is tette.
Matuszka Antal
polgármester

Zákányszéki Kis Újság

2

2018. október

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2018. szeptember 27-én
a munkatervében meghatározott rendes ülést
tartott. Többek között tájékoztatás hangzott el
az önkormányzat 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról, valamint módosításra került a költségvetési rendelet. Sor került a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde dokumentációinak
módosítására, a helyi esélyegyenlőségi program elfogadására. Az önkormányzat csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás alapján megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások az előirányzatoknak
megfelelően alakultak, az önkormányzat pénzügyi
helyzete stabil. Az előirányzatok évközi változása miatt
a költségvetés módosítására is sor került, így a 2018. évi
költségvetési rendelet bevételi és kiadási főösszege
1.217.747 ezer forint lett.
A Képviselő-testület elfogadta a 2018 - 2023 évekre szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot (HEP). A tele-

Nemzeti Agrárkamarai hírek:
Őstermelői igazolványok:
Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és
adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és
jelenlétében történhet! Amennyiben nem áll rendelkezésre
a 2019. évre szóló érvényes értékesítési betétlap, úgy
az 2019. március 20-ig kiváltandó. Kérem, ellenőrizze
plasztikkártyáján a magyar címer mellett balra szereplő
„igazolvány hatálya” mezőt: amennyiben 2016-tal kezdődik,
Ön is érvényesítse őstermelői igazolványát (ha még nem
tette meg)!
Kárenyhítés 2018:
A káresemény bejelentésének elfogadását igazoló
határozat birtokában a kárenyhítés kifizetés igénylése
november 30-ig történik. A kárenyhítési juttatás igénylése
ügymenethez az alábbi dokumentumokat kell hozni:
őstermelői igazolvány, kormányhivatali határozat, továbbá
amennyiben értékesítés történt a káreseménnyel érintett
kultúra terméséből, úgy kérem összegezni az értékesítési
bizonylatokon szereplő mennyiségeket, tehát: hány tonna
termés került értékesítésre a károsodott növénykultúrából?
Egységes Kérelem:
Az egységes kérelembe bejelentett területeken
megvalósuló másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti
elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás ténye a vonatkozó
jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre
került. Ökológiai másodvetés és termeléshez kötött
támogatással érintett másodvetés esetén különösen fontos
a másodvetések betakarítási, leforgatási időpontjának
bejelentése!
Bővebb információ a nak.hu internetes oldalon és a
falugazdász irodában elérhető.
Ügyfélfogadás a falugazdász irodában:
hétfő - kedd: 		
8:00-16:00 óráig
szerda - csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
péntek: 			
8:00-14:00 óráig
Négyökrűné Juhász Mária, 70/90-36-389

pülési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A HEP-hez
helyzetelemzést kellett készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben
élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek
és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kellett határozni a helyzetelemzés
során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges
intézkedéseket. Az önkormányzat az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet, ha hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
Az Önkormányzat támogatja a tanulni vágyó és a pályázati kiírásnak megfelelő fiatalokat, ezért idén is csatlakozott BURSA
HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez. A vonatkozó szabályok alapján már kiírásra kerültek az A és B típusú pályázatok,
amelynek részletei megtalálhatók településünk honlapján.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018.
november 6. A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri
hivatalánál kell benyújtani.
A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde a központi jogszabályváltozások miatt módosította
az intézményre vonatkozó Szervezeti és Működési Szabályzatát és a pedagógiai programját, valamint elkészítette a 2018-2019 időszakra vonatkozó éves munkatervét is.
A dokumentumokat a Képviselő-testület jóváhagyta.
A gyors informatikai fejlődés, valamint a globalizáció
által előidézett új kihívások Európai Uniós és hazai szinten is
indokolttá tették a személyes adatok fokozott védelmét, ezért a vonatkozó jogszabályok módosításra kerültek.
A változások, illetve a szigorodó előírások az önkormányzatot
és intézményeit is érintik. A jogszabályok előírják elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős
személy, valamint adatvédelmi tisztviselő megbízását. A fenti feladatok ellátására megfelelő végzettségű
személy nincs az önkormányzatoknál, egyedileg történő foglakoztatásuk jelentős anyagi teherrel is járna. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 12 településre vonatkozóan árajánlatot kért különböző gazdasági szervezetektől. A legkedvezőbb
ajánlatot a Maxentrop Kft. (székhelye: Kéty) adta, amellyel a
szerződés megkötése folyamatban van.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a
község honlapján.
Gárgyán István, jegyző
MEGEMLÉKEZÉS
Mindenszentek
napján
2018. november 1-jén a 9
órakor kezdődő szentmise
után, 9.45 órakor az intézmények és a civil szervezetek
vezetői, képviselői megkoszorúzzák a II. világháborús emlékművet. A megemlékezés
után a temetőben szertartás
és sírszentelés lesz.

Tisztelt Érintettek!
Értesítem Önöket, hogy a
szociális ellátásokat
november hónapban csak
05-én fizetjük ki.
Makra Katalin, ügyintéző
Zákányszéki Polgármesteri
Hivatal
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KÖNYVES
VASÁRNAP
és KÖNYVFALÓ
Október 7-én 10.00-15.00 óráig várta a könyvtár a látogatókat a rendkívüli nyitvatartási napon. Már hagyománynak számít,
hogy az Országos Könyvtári Napok keretében minden
év októberében egyetlen napra vasárnap is kinyitnak a könyvtárak. Évről-évre nagyszerű érzés megtapasztalni, hogy a kellemes
őszi időben, amikor száz ágra szórja sugarait a nap, a családok
időt szánnak arra, hogy a hétvégi pihenőnapon ellátogassanak a
könyvek birodalmába. Anyukák, akik jó előre megfőzték a vasárnapi ebédet, testvérek, akik elkísérték a kisebbeket, gyerekek,
akik a „kütyük” helyett a könyveket és a könyvtári kikapcsolódást választották. A hagyományos könyvtári szolgáltatásokon
kívül a mozivásznon Magyar népmesékkel és A palacsintás király c. mesefilmmel, papírszínházzal,
kézműves foglalkozással és sok új, első alkalommal kölcsönözhető könyvvel vártuk az érkezőket.
A papírszínház újdonságnak számított a programkínálatban,
most először próbáltuk ki a fogadtatását a gyerekek körében Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás c. mulatságos
történetével. A mese egy dakszlikutya ikerpárról szól, valamint a
szeretet adásának és elfogadásának módjairól. A papírszínház eredetileg Japánból származik, és igen népszerű mesélési technika.
Lényege, hogy egy fadobozban mindkét oldalán illusztrált lapok
találhatóak, a mesélő a doboz mögött a hátlapokról olvassa a szöveget, miközben a közönség az egymás után következő előlapok
színes illusztrációit látja. Ezzel a technikával a meséket egyedi
módon, sokkal látványosabban lehet átadni a közönségnek.
A Könyves Vasárnaphoz a szélesre tárt könyvtárajtó még kevés
lenne. Kellenek a kínálathoz a „befogadók” is, vagyis az érdeklődő, kreatív látogatók, akik élnek a lehetőséggel. Köszönöm,
hogy sokan gondolkodtak és tettek így! A Somogyi-könyvtárnak és támogatóinknak köszönhetően minden résztvevőt
egy-egy apró ajándékkal tudtunk meglepni.

Október elején ismét elindult a könyvtár olvasásnépszerűsítő játéka, a Könyvfaló. Az előző tanévben a legtöbb könyvtári
könyvet olvasták és az osztály Könyvfalói lettek: Nagy Hédi
(1. o.), Nagy Marcell (2. o.), Császár Dominik (3. o.),
Császár Patrik (4.o.), Nagy Emma (6. o.). Az, hogy kik
lesznek a 2018/2019-es tanév Könyvfalói – vagyis kik olvassák
majd a legtöbb „csillagos” könyvet –, tanév végén fog kiderülni.
Addig is jó olvasást, sikeres csillaggyűjtést kívánok az iskolásoknak.
A rendezvényekről további fotók a könyvtár honlapján (konyvtar.zakanyszek.hu) és Facebook oldalán tekinthetők meg.
Paraginé Tóth Edina, könyvtáros
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Kibővítik a helyben elérhető egészségügyi
szolgáltatások körét, és a túlterhelt háziorvosokat
is mentesítik a feladataik egy része alól azok
a praxisközösségek, amelyekből közel 60
hamarosan megkezdi munkáját az országban.

Zákányszék is
a praxisközösség tagja
zását az egyenlőtlen területi hozzáférés indokolta elsősorban: a kistelepüléseken élőknek többet kell utazniuk
a különböző szintű egészségügyi
ellátások igénybevételéhez. Emellett
az országban immár közel 400 betöltetlen háziorvosi körzet van, amely
rávilágít arra, hogy meg kell változtatni a működési modellt. A most
induló praxisközösségek amellett,
hogy kibővítik a helyben elérhető
egészségügyi szolgáltatások körét, a
túlterhelt háziorvosokat is mentesítik
a feladataik egy része alól.

Mórahalom, Ruzsa és Zákányszék
is működtet mostantól közösen egy
ilyet, amelynek megalakulásáról tegnap számoltak be.
Egy európai uniós pályázatnak köszönhetően közel 60 praxisközösség
jön létre Magyarországon, amelyekben egymáshoz közeli települések
háziorvosai és egészségügyi szakemberei fognak össze és látják el együtt
összevont területüket. Eddig 45 sikeres pályázatot bíráltak el, amelyekből 8 praxisközösség a dél-alföldi
régióban nyílik. Ezek egyike az A
praxisközösség, amely Mórahalom,
Ruzsa és Zákányszék lakosságát látja majd el. Ennek megalakulásáról
tegnap tartottak sajtónyilvános rendezvényt a mórahalmi Colosseum
Hotelben.
Végvári Tamás, a Nemzeti Népegészségügyi Központ alapellátásért felelős szakmai vezetője elmondta: a praxisközösségek létreho-

Mester Lajos, az A praxisközösség
szakmai vezetője elmondta, Mórahalom, Zákányszék és Ruzsa közel 12
ezres lakosságát 2 vegyes háziorvosi,
5 felnőtt háziorvosi és egy gyermekellátó háziorvosi praxis személyzete, illetve 2 gyógytornász, egy pszichológus-mentálhigiénés szakember
és egy dietetikus látja el – utóbbi három szakterület újdonságként jelenik
meg a helyben elérhető szolgáltatások között. A hagyományos, orvosi
rendelési idő után pedig prevenciós rendeléseket vezetnek be, ahol
egyénre szabott életmód-tanácsadással szolgálnak a praxisközösséghez
tartozó lakosságnak. – A dohányzásról való leszokás támogatása, a
testsúlykontroll és a szűrésekre való
mozgósítás lesz a legfontosabb feladata ezeknek a rendeléseknek – tette
hozzá.
Az ország praxisközösségeiben a
pályázati időszak alatt, azaz 2020.
szeptember végéig 120 ezer egészségfelmérést készítenek, amely alapján a betegeknek célzott ellátást is
adnak, illetve megfelelő ellátóhelyre
irányítják őket. A praxisközösségek
a következő két évben modellprogramként működnek majd, több mint
500 ezer fős lakossági mintán. A tapasztalatok alapján készül el az a
javaslat, amely akár a teljes alapellátási rendszer szerkezetét is érintheti
majd.
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ZakaHom-e Esték
A „Lengyelkápolna” című film
vetítése a Magyar Televízió
Archívumából.

Településünk 1950. január 1-jén önálló községgé vált, a korábban Lengyelkápolnaként
ismert falu a Zákányszék nevet vette fel. Az
1950-es esztendő a falu történetében nem
csak a névváltoztatás miatt volt történelmi
jelentőségű. Január 3-án meggyilkolták a
község volt párttitkárát, Kiss Imrét, aki egy
államvédelmi jelentés szerint „a kulákság
ellen harcot folytatott”. Az eset sokáig foglalkoztatta a közvéleményt, 1996-ban még
film is készült róla.
A PORT.hu internetes kulturális
programajánló így ír a filmről:
„Magyarország térképén Lengyelkápolna
nevű település nem található, pedig 1950ben szinte mindenki ismerte a nevét: a Kiss
Imre volt MDP titkár meggyilkolását követő
per volt a jeladás országszerte a kuláksággal történő leszámolásra. 1995 őszén dr.
Gárdon László nyugalmazott ügyész, aki annak idején még joghallgatóként került kapcsolatba a lengyelkápolnai gyilkossággal,
úgy döntött, hogy 46 év múltával felkeresi a
még élő tanúkat és kideríti, mi történt valójában.”
Azóta is sok vitát és érzelmet váltanak ki a
történtek. Nem véleményt szeretnénk mondani a filmmel, eseménnyel kapcsolatban,
hanem felidézni a történelmet. A filmben
nyilatkoznak többek között: Tóth Szilveszterné, Kazi Imre, Tanács Géza, Kotogán
Géza, Császár István, Pakai István.
A vetítés időpontja: 2018. november 8.
(csütörtök) 17.00 óra - Községi Könyvtár
A vetítés után várjuk a véleményeket egy
kötetlen beszélgetés formájában.
Idézzük fel együtt a múltat!
ZakaHom-e Egyesület

Zákányszéki Kis Újság

Iskolai hírek
Az idei tanévkezdés kicsit rendhagyó volt,
elég gyors tempót diktált mindenkinek.
Szeptemberben megrendeztünk egy témahetet, gyűjtöttünk papírt, tartottunk diáksport-napot. Októberben megemlékeztünk a
Zene világnapjáról, az Állatok világnapjáról,
beszélgettünk az aradi vértanúkról, október 15. és 19. között az iskolai egészséghét
programjai színesítették a hétköznapokat.
Nagyon sok rendezvény el sem képzelhető
szülői, nagyszülői segítség nélkül, amit ezúton is köszönünk.
A nyolcadikosok eközben a továbbtanuAz Angol Tábor az idén már harmadszorra várta a gyerekeket Zálást
tervezgetik, és készülnek a felvételikre.
kányszéken a Művelődési Házban.
Mindenkinek
vanjátékban
sok-sok
feladata.
A diákok sok izgalmas
vehett
ek részt angol környezet-

ANGOL TÁBOR

ben, számos angol szóval fejlesztették szókincsüket activity forAz Otthon hete iskolánkban
májában. A sok nevetés mellett meditáltunk, fagyiztunk, a kezdő
A fenntarthatósági
hét, digitális
témahét és pedig
az egészség
hét
diákokkal
kincset kerestünk,
a középhaladókkal
slágereket
mellett
projekthéttel
iskolai
program:
iskofordítottegy
unk.újabb
A gyerekek
szerint:bővült
“Jó buliaz
volt,
jövőre
is eljövünk.”
lánkban idén először rendeztük meg az Otthon hetét.
Köszönet a Művelődési Háznak a teremért, Stone Net Kft.-nek a
A 2018. szeptember 17. és 21. között megvalósult projekthét
támogatásért, és a Pedro Kocsmának a ﬁnom ebédért!
célja lakóhelyünk megismerése, egészséges életmódra nevelés,
Jövőre is találkozunk!
környezettudatos
magatartás kialakulásának elősegítése, közösÉva az Angol
vezetője
ségi életre nevelés. EhhezHajnal-Vass
számos program
és sokTábor
megoldandó
feladat kínált lehetőséget, melyet közös munkával, a tanulókkal
együtt tervezve valósítottunk meg.
Az „Otthon hete – környezettudatos nevelés” témában benyújtott belső pályázat a Klebelsberg Központ elbírálása során
támogatást nyert, melynek értéke 500 000 Ft. Ezt fordítottuk a
programok költségeinek fedezésére.
Minden egyes nap programja valamilyen meghatározott
téma köré csoportosult.
Hétfő Zákányszék napja. A reggeli megnyitó után a tanítási
órákon összegyűjtöttük ismereteinket lakóhelyünkről. Délután
az érdeklődők a gyerekek által tartott előadásokon vehettek
részt. A téma nem is lehetett más, mint Zákányszék.
Keddtől iskolánk szépítése volt a feladat. Elkezdődött a régen várt falfestés. Timi néni összegyűjtötte a gyerekek ötleteit,
az alapján készítette el a falra kerülő rajzokat. Mindenki kapott
egy textiltáskát, és aki szerette volna, volt rá ideje, az textilfestékkel elképzelései szerint ki is festhette.
Szerdán azon gondolkodtunk, milyen házban szeretnénk lakni, és a kényelmi szempontok mellett szó esett arról is, milyen

A Csongrád Megyei Szabadidő Szövetség
Zákányszéken is lehetőséget nyújt
a lakosság számára az ingyenes
sportolásra, testmozgásra.
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Teljes körű pénzügyi tanácsadás és
biztosítások kötése, ügyintézése

MÓRAHALMON A GENERALI BIZTOSÍTÓ IRODÁJÁBAN
A SZABADSÁG U. 34. SZÁM ALATT
az Éva Apartman ház épületében.
NYITVA TARTÁS:

KEDD 9–14,
CSÜTÖRTÖK 9–14,

NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL IDŐPONT EGYEZTETÉSSEL,
AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN IS VAGY AZ IRODÁBAN IS LEHETSÉGES.

További szolgáltatásaink:
– Kárbejelentés, zöldkártya, igazolások kiadása stb.
SZERETETTEL VÁRJUK MINDEN MEGLÉVŐ ÉS ÚJ ÜGYFELEINKET:

CSÁSZÁR BÉLÁNÉ, MARIKA Képviselet-vezető
Telefon: 30/427-05-84, E-mail: csaszarbne@gmail.com
SZÖGI ISTVÁNNÉ MARIKA Telefon: 30/621-68-52

CSALÁDI HÍREK

megoldásokat alkalmazhatunk otthonunkban, hogy minél kevesebb kárt okozzuk a környezetünknek. Délután megkóstoltuk az
iskolai biokertben termett sütőtököt, amit az óvoda konyháján
HÁZASSÁGOK
sütöttek
meg nekünk. Osztálytermek versenyét hirdettünk és
Somogyi
és Nagy
Anita valamint a textiltáskák fesezen
a naponRóbert
folytatódott
a falfestés,
téseZádori
is. Ferenc és Agárdi Andrea
Csütörtökön
táplálkozás volt a fő téma, recepMárki
Zoltán az
és egészséges
Bogár Loretta
teket
gyűjtünk.Ferenc
Délután
a gyerekek
különböző
Mankovits
Lajos
és Kurucz
Renáta iskolai helyszíneken találkozhattak olyan otthoni foglalatosságokkal, munkákkal,
Vágvölgyi László István és Budai Mária
amelyeket közösen is végezhetünk. Volt mézes hely, mustkészíÁkos Ferenc
és Raskó
Diána Rékaés beállt az iskola
tés,Szurgent
kerékpárjavítás,
origami,
társasjátékozás
Gratulálunk,
és sok boldogságot
udvarába
egy hatalmas
John Deerekívánunk!
traktor. Köszönjük az anyukáknak, apukáknak, nagypapának, hogy eljöttek és ekkora örömetSZÜLETÉSEK
okoztak a gyerekeknek!
Pénteken
a velünk
élő állatokkal
foglalkoztunk:
szó volt az
Papdi
Norbert
és Szegedi
Erzsébet –
Milán
állattartással
járó
felelősségről
és
összegyűjtöttük
az
ezzel kapKopasz Tibor és Márki Bernadett – Boldizsár
csolatos szabályokat. Délután a hatodikosok, hetedikesek és a
Tanács Gáborellátogattak
és Szalkai Bernadett
nyolcadikosok
a Szegedi– Nóra
Vadasparkba, ahol egy
Balogh
Nándor
és
Dr.
Sutka
– Ákoscíme: Turistából bűfoglalkozáson is részt vettek. ACsilla
foglalkozás
Hegedűs-– Bite
László és Juhász Viktória – Viktória
nelkövető?
CITES.
Pintér
és Nádas
Nikolettaz– iskolaszépítés,
Olivér
Itthon Péter
eközben
folytatódott
falfestés, textilfestés.
Csúcs Gábor és Molnár Anita – Gerda
Császár Zoltán és Szűcs Judit – Hanna
A hét során
és ötödikesek
Kasper
Máté aésmásodikosok
Babarczi Magdolna
– Adél a Papp-tanyán járhattak,
betekinthettek
az
ott
folyó
ökológiai
gazdálkodásba, a
Balázs Géza és Kóré Krisztina – Géza
negyedikesek pedig a Kocsis-tanyán ismerkedhettek a paprikaJakab István és Boros Andrea – Jázmin
termesztés fortélyaival. Több osztályban is járt nagyszülő, aki
nevű gyermeke született.
Zákányszékről, az itteni életről mesélt és
Gratulálunk, és jó egészséget
válaszolt kívánunk!
a gyerekek kérdéseire.
Az Otthon hete programjain nagyon
sok mosolygós arcot láthattunk. Ez és a
HALÁLOZÁSOK
gyerekek
által kitöltött
2018.06.20. Farkas Zoltán
Zákányszék,
Aranykérdőív
J. u. 12.is azt bizonyítja,
hogy
a
munka
nem volt hiába2018.07.29. Tari Sándor Zákányszék, Tanya 1021.
való.
A
megvalósuláshoz
mindannyiunk
2018.08.02. Kovács Tanács Mihály Zákányszék, Tanya
707.
együttműködésére volt szükség. Köszön2018.08.13. Katona István Zákányszék, Béke u. 36.
jük a segítséget, a részvételt a takarító
alatti lakosok elhunytak.
Nyugodjanak
békében! az iskola minnéniknek,
karbantartóknak,

Süli András, a szövetség elnöke elmondta: “Zákányszéken a közeljövőben teremfoci, asztalitenisz, görkorcsolya és alakformáló torna várja
a sportolni vágyó lakosságot a projekt keretében. Az egyik legfontosabb pontja ennek a programsorozatnak, hogy mindig ugyanabban az
időpontokban lesznek az edzések. Az alakformáló torna szeptember
10-én kezdődik, a többi sportág időpont egyeztetése folyamatban van.
Az ingyenes ﬁtness a hetente ismétlődő kategóriába tartozik. Ezt a fajta
mozgást és rendszerességet már három évvel ezelőtt indította útjára a
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség. Első helyszíneink a nagyvárosok
voltak. A mostani
pályázatnak köszönhetően
szinte már teljeA tizedik
évfordulóját
ünneplő oromhegyesi
népzenei
sen behálózzuk a megyét.”

találkozóra 12 csoport kapott meghívást, többek
között Zentáról,
és
Zákányszékről.
A zákányszéki
ingyenes ﬁtnessMagyarkanizsáról
edzések hétfőnként 18.30 órai
kezdettel lesznek a Művelődési Házban, amelynek célkitűzése: az egészséges
életmódra ösztönzés, a rendszeresség, és kulturált körülmények között
ingyenes testmozgás biztosítása a lakosság számára. A zakihirek.hu

HÉTFŐ 13–18,
SZERDA 13–18,
PÉNTEK ZÁRVA.

den dolgozójának …és a gyerekeknek.
Ábrahám Enikő

Fontos dátumok:
október 29–november 2. őszi szünet,
november 8. Házi mese és verses mesemondó verseny,
december 1. tanítás nélküli munkanap.
Összeállította: Ábrahám Enikő

Zákányszéki Kis Újság

30 éves a néptánc
oktatás Zákányszéken
A Zákányszéki Művelődési Házban 1988-ban indult el a néptánc oktatás
Sas Györgyné, akkori művelődési ház igazgató kezdeményezésére.
Az eltelt 30 évben sok fiatal ismerkedett meg a néptánc és a
néphagyományok ápolásával. Megtanulták, milyen egy közösség
tagjaként együtt táncolni, közös élményekkel gazdagodni, melyre még
felnőtt korukban is szívesen emlékeznek.
Amatőr művészeti csoportjaink a népzenei és néptáncos
hagyományok ápolásában fontos szerepet töltenek be, a település
kulturális életének meghatározói.
A volt Zabosfa Táncegyüttes tagjai elhatározták, hogy a 30
éves zákányszéki néptáncos hagyományok felelevenítése céljából
egy gálaműsort szerveznek, melyre várják a régi táncosokat és
családtagjaikat, a néptáncot szerető zákányszékieket, és minden kedves
érdeklődőt

2018. december 8-án 17 órára,
a Zákányszéki Sportcsarnokba.
A gálaműsor résztvevői:
- A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár népi játék
csoportja,
- Az alapfokú művészeti iskola néptánc szakkörös növendékei,
- Nyisztor Ilona népdalénekes
- A Moldvai Magyar Közösség népzenészei,
- A Mórahalmi Néptánc Egyesület táncosai,
- A Szegei Délikert Táncegyüttes tagjai,
- a Zabosfa Táncegyüttes egykori tagjai.
A színpadi műsor után közös vacsora és táncház zárja a programokat.
A rendezvény részletes programját november közepén plakátokon és a
település honlapján közzétesszük.
Szeretettel várjuk a rendezvényre!
Zabosfa Táncegyüttes egykori tagjai,
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói.

ORVOSI ELLÁTÁS
RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN
2018. őszén-telén

I.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70.
Tel.: 590-050 és +36-30-606-2371
Rendel: dr. Mester Lajos, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig.
Rendelési idő: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8-tól 12 óráig, valamint a páratlan heteken: november 05–10,
november 19–23-ig, december 03–07-ig és december 17–21-ig délután 15–16-ig is!
November 19–23-ig helyettesít is.
Október 12–13-án és december 27–28-án szabadságon van.
II.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509,
valamint a +36-30-606-2354 és a +36-70-628-7060 mobilon.
Rendel: dr. Sebestyén Balázs, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig.
Rendelés: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon
8-tól 12 óráig, valamint a páros heteken: október 29–31, november 12–16-ig,
november 26–december 01-ig, december 10–15-ig és december 27-28-án délután
15 órától 16 óráig is!
November 19–23-ig szabadságon van.
Október 12–13-án és december 27–28-án helyettesít is.
Sürgősségi orvosi ügyelet:
– munkanapokon 16 órától másnap 8 óráig,
– szabad-, vasár- és ünnepnapokon, valamint és július 1-jén – Semelweis napon,
mely az egészségügyben munkaszüneti nap – 8 órától másnap 8 óráig a
Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatti Mentőállomás épületében.
Segélyhívás: 104 és/vagy 112 – ingyenes!
Az NGM rendelet alapján 2018. évi munkaszüneti napok áthelyezése
miatti munkarend:
november 10-én szombat munkanap, helyette a mindenszentek napja
utáni november 2. péntek PIHENŐNAP
december 1-jén szombat munkanap, helyette december 24. hétfő
PIHENŐNAP és
december 15-én szombat munkanap, helyette december 31. hétfő
PIHENŐNAP
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MÁRTON NAP-i program

a Művelődési Házban

Szeretettel várunk kicsit és nagyot, gyereket és felnőttet
2018. november 10-én a Zákányszéki Művelődési Házba, ahol
Márton napi programjainkon vehetnek részt.
14 órakor n Lúd lába a tálba – a Palinta Társulat tagjai
Budapestről érkeznek, hogy szórakoztassanak bennünket.
15 órakor n A kézműves foglalkozáson lámpást és libát
készítünk.
16 órakor n Séta a templomba, ahol Zoltán atya Szent
Márton legendáját meséli, majd lámpás felvonulás a
Művelődési Házba, ahol kóstoló várja a résztvevőket. Lesz
libazsíros kenyér, csöröge, újbor, homoktövis ivólé.
17 órakor n A Művelődési Ház népi játék csoportosainak
műsora után táncház zárja programjainkat.
Hagyományőrző rendezvényünkre szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói

BÖLLÉRNAP

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt 2018. november 17-én,
szombaton megrendezésre kerülő XVII. Zákányszéki Böllérnapra.

Program:
6.30
7.00
9.00

Megnyitó a Művelődési Ház udvarán,
Disznóvágás,
Reggeli a Művelődési Házban
500 Ft/adag áron a helyszínen vásárolható,
17.00
Gyülekező a Sportcsarnokban,
18.00
VACSORA, BÁL.
Jegyek vásárolhatók a Lengyel téri Butikban 2018.
november 5-től.
Felnőtt jegy: 4000 Ft/fő / Gyermek jegy: 3000 Ft/fő
Zenekar: Victoria Kvartett
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

A Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtárban tovább folytatódnak a felnőtt csoportok foglalkozásai az EFOP-3.7.3-162017-00203 kódszámú,
„Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása Ruzsa, Öttömös és Zákányszék településeken” c. pályázat keretében:
- Ének- és zeneművészeti csoport: a Zákányszéki
Parasztkórus minden héten kedden 18 órától tartja próbáit
Pálnik András művészeti vezető irányításával.
- Hagyományőrző tánccsoport: a néptáncot Kispéter Éva és Beták Barnabás oktatja minden vasárnap 15-18
óráig, a csoport tagjai lelkesen készülnek decemberi első fellépésükre.
- Kreatív kézműves foglalkozás: következő foglalkozás 2018. okt. 13-án lesz, ahol az érdeklődők Farkas
Ildikó segítségével őszi asztali díszeket fognak készíteni.
- Kreatív hobbivarró szakkör: Kürtiné Katona Andrea mórahalmi varrónő szakmai irányításával a szabás-varrás
fortélyaival ismerkednek a hobbivarrók.
- Gazdakör: novembertől újra indulnak a gazdakörös esték,
melyek témái: mezőgazdasági termelés aktuális kérdései, termesztési ismeretek, tapasztalatcsere.
- Női kör: A Zákányszéki Nőegylet Ördögh Dezsőné vezetésével novemberben első összejövetelét.
- Főzőklub: 2019. év első negyedévében tartja első foglalkozását, melynek részleteiről a Kis Újság hasábjain tájékoztatjuk az érdeklődőket.
A csoportokhoz továbbra
is lehet csatlakozni, érdeklődni a művelődési házban
Zombori Istvánnétól, a teleházban Veszelka Zotánnétól lehet.

Tanulmányi kirándulás a múzeumba és a füvészkertbe

Természetismereti
programsorozat
megvalósítására kapott pályázati támogatást a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár, melynek keretében a zákányszéki nagycsoportos ovisok és az általános iskola 4-5.
osztályosai tanulmányi kiránduláson vehettek részt.
A Szegedi Móra Ferenc Múzeumban egy-egy természetismereti foglalkozás volt a pályázati program része mind az ovisoknak, mind az iskolásoknak, majd az
„Évmilliók urai – élethű dinoszauruszok
Amerikából” c. kiállítást tekintettük meg. A múze-

um tárlatvezetőitől kapott tájékoztatás szerint a kiállítás
egyedi, hazánkban csak Szegeden láthatja a közönség.
Ezután a verőfényes napsütésben a Szegedi Tudományegyetem Füvészkertjéig buszoztunk, ahol a trópusi lepkefajok és számos egzotikus növényritkaság megismerése volt pályázati programjaink egyik
célkitűzése. A nap végén kissé fáradtan, de soksok új élményekkel gazdagodva indultunk haza.
Köszönjük a múzeum és füvészkert pedagógusainak a tartalmas és érdekes foglalkozásokat.

Tanács Jánosnét
és Hajdú Mihálynét
köszöntötte
Matuszka Antal polgármester
90. születésnapjuk alkalmából.
Tanács Jánosné

Családi hírek
HALÁLOZÁSOK
2018.08.30. Massamba-Reichen Silvia Zákányszék, Tanya 86.
2018.09.06. Rokolya Lászlóné Zákányszék, Október u. 19.
2018.09.10. Fürdök Ferenc Zákányszék, Tanya 872.
2018.10.01. Farkas Józsefné Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44.
2018.10.11. Szili József Zákányszék, Tanya 228.

Hajdú Mihályné

