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HomokHátság kör
idén első alkalommal rendeztük meg a Homokhátság kört, 
melynek keretében a 70 km-es távon nyolc homokháti tele-
pülés érintésével haladtak végig a kerékpárosok Üllés–Ruzsa–
Pusztamérges–Öttömös– ásotthalom–Mórahalom–zákány-
szék–Bordány–Üllés útvonalon. 

A Homokháti Bringaklub szervezé-
sében az elmúlt években már több 
ezer km-t kerékpároztak a  lelkes 
résztvevők hosszabb-rövidebb tá-
vokon. A Homokhátság kör an�-
n�iban mégis eltért az eddigiektől, 
hog� a túra nem Zákán�székről raj-
tolt, hanem Üllésen volt a rajt-cél 
állomás. Létszámát tekintve ez 
volt az eddigi legnag�obb résztve-
vő számmal megrendezett túránk. 
szintén újdonságnak számított, 
hog� minden érintett településen 
pecsételőhel�eket jelöltünk ki, ahol 

a kerékpárosok nevezési lapjaira pe-
csétek kerültek, ezzel igazolva a táv 
teljesítését. A túrát online nevezés 
előzte meg, már ebből is látható volt 
a fokozott érdeklődés. április 7-én, 
vasárnap 18 település 97 kerék-
párosa rajtolt el az üllési szabadság 
térről. A  legidősebb induló a Vaj-
daságból érkezett, a palicsi Cvijin 
józsef 1944-ben született. A  leg-
fiatalabb résztvevő a tízéves üllési 
székács gergő volt, aki szüleivel és 
bát�jával vett részt a túrán. Örö-
münkre az i. Homokhátság kört a 6 

órás szintidőn belül minden induló 
teljesítette, íg� a célbaérkezéskor 
kapott tombolaszelvénn�el részt 
vehettek a sorsoláson, ahol értékes 
ajándékok leltek gazdára a felaján-
lásoknak köszönhetően. 

köszönjük a  támogatóinknak, 
hog� a hag�omán�teremtő kezde-
mén�ezés mellé álltak, segítették 

a munkánkat és jutalmazták a részt-
vevőket. köszönjük a támogatást 
Üllés Nag�község Önkormán�zatá-
nak, a zabosfa kerTész kft-nek, 
a koffein kerékpárműhelynek, 
a Cifra szobának, a Csomszisz-
nek és Gut Gabriellának. 

• HoMokHáTi Bringaklub

Megkezdődtek a tavaszi diákolimpiai 
versenyek. Iskolánk a labdarúgás min-
den korcsoportjában és a IV. korcso-
portos fiú atlétika csapatversenyben 
indult. Korosztályos labdarúgó csapa-

taink a tőlük telhető legjobb teljesít-
ményt nyújtották ebben az erős kör-
zetben. Legjobban a lány csapatunk 
teljesített. Ők megnyerték a körzeti 
versenyt, és azután a megyei döntőt 

is. Bejutottak az országos döntőbe, 
ami majd júniusban lesz.
A csapat tagjai: Ábrahám Anna, Bóka 
Sára, Dobó Bianka, Katona Júlia, Kő-
vári Anna, Lázár Petra, Makra Lili, Né-

meth Anna, Papp Ildikó, Tajthy Virág, 
Tóth Tamara. Folytatás a Suli Rovat-
ban, a 6. oldalon. 

országos döntőbe jutottak
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tájÉkoztatÓ a kÉPVIseLő-testÜLet ÜLÉsÉrőL
a képviselő-testület 2019. április 25-én tartotta meg soron 
következő ülését. a testület megtárgyalta a szegedi katasztró-
favédelmi kirendeltség 2018. évi tevékenységéről szóló beszá-
molót, valamint a szegedi Rendőrkapitányság beszámolóját 
a település 2018. évi közbiztonsági helyzetéről. Önkormány-
zati intézmények alapító okiratai kerültek módosításra, va-
lamint döntés született járda felújítás támogatására szóló 
pályázat benyújtásáról.

A Csongrád Megyei katasztró-
favédelmi igazgatóság szegedi 
katasztrófavédelmi kirendeltsége 
elkészítette Zákán�szék tűzvédelmi 
hel�zetéről, a tűzvédelem érdeké-
ben tett intézkedésekről és az az-
zal kapcsolatos feladatokról szóló 
2018. évi beszámolóját. 

A beszámoló főként a szegedi Hi-
vatásos Tűzoltó-parancsnokság, va-
lamint a ruzsai, kisteleki kataszt-
rófavédelmi Őrsök tevéken�ségét 
foglalta össze.

a káresemények kialakulásához 
vezető jellemző (gyakori) okok:
–  Gázkészülék (nyílt égésterű) légel-

látása nem megfelelő, pl. hőszige-
telés miatt. A hel�iség megfelelő 
szellőztetését minden esetben 
biztosítani kell.

–  Tüzelőberendezés és egyéb eszkö-
zök együttes használata. A gáz-
készülék és eg�éb eszköz (für-
dőszobai páraelszívó, kon�hai 
szagelszívó, mobilklíma, és eg�éb 
elszívó-berendezések stb.) eg�üt-
tes üzemeltetése veszél�forrást 

jelentenek. elszívó-berendezések 
beépítése esetén szaktervező vé-
lemén�ét ki kell kérni.

–  Nem rendszeresen ellenőrzött és 
karbantartott tüzelő-, fűtőberen-
dezések és égéstermék-elvezető 
használata. A karbantartást, fe-
lülvizsgálatot minden esetben 
bízzuk szakemberre.

–  Nem szabványos, műszakilag nem 
megfelelő égéstermék-elvezető, és 
tüzelő, fűtőberendezés haszná-
lata. közszolgáltatóval, ható-
sággal nem engedél�eztetett, 
annak tudtán kívül kialakított 
égéstermék-elvezető és tüzelő-
berendezés használata az  élet 
és vag�onbiztonságot eg�aránt 
veszél�ezteti.

–  Koromlerakódással erősen szennye-
ződött égéstermék-elvezető haszná-
lata. Nem megfelelő tüzelő an�ag 
használata (pl.: vizes vag� n�ers fa, 
amel�nek 20 % feletti a relatív víz-
tartalma, háztartási hulladékok).

Összességében kijelenthető, hog� 
a  szegedi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság megfelelően biztosí-

totta a működési területe lakossá-
gának élet és vag�onbiztonságát. 
A képviselő-testület a beszámolót 
elfogadta és megköszönte a szege-
di katasztrófavédelmi kirendeltség 
dolgozóinak a térségben és a tele-
pülésen végzett munkáját.

A szegedi Rendőrkapitányság 
Mórahalmi rendőrőrse beszámolt 
Zákán�szék község 2018. évi köz-
rendjéről és közbiztonságáról. Zá-
kán�szék község területén 2018-ban 
a rendőri eljárásokban 22 bűncselek-
mén�t regisztráltak, amel� 15,38 
%-os csökkenést mutat a 2017. évi 
adathoz (26 db) viszon�ítva. A tele-
pülés közigazgatási területén sem 
élet elleni, sem erőszakos vag�oni 
elleni bűncselekmén� nem fordult 
elő. jellemző, hog� a bűncselekmé-
n�ek elkövetői az időskorú sértet-
tek naivitását, valamint javaik nem 
megfelelő védelmét használják ki. 
A rendőrőrs illetékességi területén 
g�akran előfordul a „családon be-
lüli erőszak”, mel�nek során zakla-
tás, kiskorú veszél�eztetése és testi 
sértés bűncselekmén�ek valósulnak 
meg leginkább. A kiváltó okot te-
kintve a bántalmazók és a bántalma-
zottak között g�akran a konfliktus-
kezelés hián�a fig�elhető meg, nem 
képesek a felek az eg�üttműködésre.  
A szociális hálózat családsegí-
tői megpróbálnak a  család vag� 
az eg�én hel�zetén javítani (konf-
liktuskezelés, tréningek), de ezt sok 

esetben visszautasítják az érintet-
tek. Az őrs illetékességi területén 
a bűncselekmén�ek megelőzésében 
a rendőrség munkáját segíti a hel�i 
polgárőrség, az  önkormán�zat és 
intézmén�einek dolgozói, a mező-
őrök és hivatásos vadászok is, akik-
kel rendszeresen közös szolgálatot 
látnak el. A képviselő-testület a be-
számolót elfogadta és megköszön-
te a szegedi rendőrkapitán�ság és 
a Mórahalmi rendőrőrs dolgozóinak 
a térségben és a településen végzett 
munkáját.

A továbbiakban a képviselő-tes-
tület jóváhag�ta a  Zákán�széki 
Művelődési Ház és kön�vtár és 
a  Zákán�széki Polgármesteri Hi-
vatal alapító okiratainak mó-
dosítását, valamint hozzájárult 
a  Zákán�széken megrendezésre 
kerülő kistérségi Gyermeknap 
költségeihez.

A képviselő-testület - a  hel�i 
önkormán�zatokért és az  állam-
háztartásért felelős miniszter pá-
l�ázati felhívása alapján - pályá-
zatot nyújt be önkormán�zati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatásra járdák felújítása, 
fejlesztése céljából. Az  önkor-
mán�zatnak a 15.000.000,- Ft ösz-
szegű támogatás igén�bevételéhez 
2.647.059,- Ft összegű saját forrást 
kell biztosítania.

• GáRGyán isTVáN
jegyző

Figyelemfelhívás
A zákányszéki szennyvízcsatorna hálózatra hivatalosan rá NEM kötött belterületi ingatlanok tulajdonosai számára!

Tájékoztatás talajterhelési díjfizetéssel kapcsolatos mentesség határidejének közelgő lejáratáról!

Zákán�szék község Önkormán�zata és Mórahalom Városi Önkor-
mán�zat pál�ázati forrás igén�bevételével korábban kiépítette a bel-
területi szenn�vízcsatorna-rendszert. A hatál�os jogszabál�i előírá-

sok értelmében ahol a szenn�vízcsatorna kiépítésre kerül,  
ott a lakosságnak rá kell arra kötnie, s ahol ez mégsem történik meg, 

ott talajterhelési díjat kell fizetni. 
A talajterhelési díj mértéke törvén�i szinten szabál�ozott,  

íg� az Önkormán�zatnak nincs ebben mérlegelési lehetősége.  
A vonatkozó jogszabál� alapján Zákán�szék község közigazgatási te-

rületén a talajterhelési díj mértéke 1.800 Ft/m3. 
Például évi 100 m3 vízfogyasztás esetén  

az éves talajterhelési díj összege 180.000 Ft.
ez a teher sokkal jelentősebb mértékű, mint az elhasznált víz után 

fizetendő szenn�vízdíj!
A talajterhelési díjat a kibocsátónak (ingatlan tulajdonosnak)  

önbevallással kell megállapítania az Önkormán�zat által  

rendszeresített forman�omtatván�on a tárg�évet követő év  
március 31. napjáig. A talajterhelési díjat ezt követően  

két részletben kell megfizetni a bevallás évében.
Zákán�széken az érintett ingatlantulajdonosoknak  

2017. július 1-től áll fenn talajterhelési díj fizetésére és előzetes  
bevallásra vonatkozó kötelezettsége, mely alól mentesülhet az, aki 2019. 

június 30-ig igazoltan ráköt a kiépített szennyvízcsatorna hálózatra!
Amenn�iben ingatlanát rákötötte a szenn�vízcsatorna hálózatra, 

de vízdíj számláján nem szerepel szennyvízdíjjal  
kapcsolatos tétel, úg� mindenképp eg�eztetni szükséges a szolgáltató 

Alföldvíz Zrt-vel és Önkormán�zatunkkal eg�aránt!
A hatál�os hel�i rendelet szerint tehát, aki 2019. június 30-ig  

igazoltan ráköt a szennyvízhálózatra, az mentesül az eddigi bevallási 
és fizetési kötelezettségei alól!

• GáRGyán isTVáN  
jegyző
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a nemzetI agrárgazdaságI kamara HíreI
Őstermelői igazolványok:
Értékesítés kizárólag érvén�es ős-
termelői igazolván�, és adóévre 
érvén�esített értékesítési betétlap 
birtokában és jelenlétében történ-
het. A 2019. március 20. után ki-
állított betétlapok csak a kiállítás 
napjától érvén�esek.
Egységes kérelem 2019:
Az eg�séges kérelem ben�újtási 
határideje 2019. május 15. A már 
ben�újtott eg�séges kérelmet kése-
delmi szankció nélkül 2019. május 
31-ig lehet módosítani. (kivételt 
képeznek ez alól az állatalapú tá-
mogatások, ahol a május 15. utáni 
módosításnál már érvén�esítésre 
kerül a napi 1% szankció.)

Az eg�séges kérelem 2019. 
május 16. és június 9. (munkaszü-
neti napra tekintettel: június 11.) 

között történő ben�újtása esetén 
a támogatási összeg kapcsán mun-
kanaponként 1% késedelmi szank-
ciót kell alkalmaznia a kincstárnak, 
azaz a késedelmi szankció május 
16-án 1%, május 17-én 2% stb.

A 2019. június 12-től (június 12-ét 
is beleértve) ben�újtott eg�séges ké-
relem érdemi vizsgálat nélkül elutasí-
tásra kerül. (A mezőgazdasági kocká-
zatkezelési közösségi tagság az ezen 
időpontig bejelentett, a káren�hítés 
szempontjából releváns területek 
alapján kerül meghatározásra.)

2019. június 1. és június 9. (mun-
kaszüneti napra tekintettel: június 
11.) közötti módosítás a módosított 
parcellára vonatkozóan a támogatá-
si összeg munkanaponként 1%-os 
csökkentésével jár. 2019. június 11. 
után ben�újtott módosítások a kifi-

zetés szempontjából nem kerülnek 
fig�elembe vételre.

A fenti határidők értelmében 2019. 
június 11. után új támogatási igén� 
jelölésére, már bejelentett tábla terü-
letének növelésére nincs lehetőség. 
A korábban be nem jelentett területe-
ket június 11-e után új táblaként kell 
feltüntetni, mel�ek vonatkozásában 
támogatást nem lehet igén�elni.

2019. június 9. (munkaszüneti 
napra tekintettel: június 11.) után 
az eg�éb adatváltozásokat be lehet 
n�újtani. 

Másodvetések: Az eg�séges kérelem-
be bejelentett területeken 2019-ben 
megvalósult másodvetéseket a kincs-
tár akkor tekinti elfogadottnak, ha 
a betakarítás, vag� leforgatás tén�e 
a  vonatkozó jogszabál�ok szerint 
a kérelem felületén rögzítésre került. 

A falugazdász irodában történő 
bármil�en üg�intézéshez hozni kell 
az őstermelői igazolván� plasztik-
kárt�át, vállalkozók esetében új, 
kamarai kárt�át.

Üg�félfogadás a falugazdász iro-
dában 2019. június 11-ig: 
munkanapokon: 8:00-16:00

Falugazdászok: Bálint Tamás 
70/778-98-98; Nég�ökrűné juhász 
Mária 70/90-36-389

Bővebb információ a nak.hu in-
ternetes oldalon és a falugazdász 
irodában elérhető.

• forrás: nak.hu
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FaRkas FEREnC
Érdeklődni lehet telefonon: 20/221-3248

vagy személyesen: zákányszék, Tömörkény u. 29.

ElérkEzEtt a tavaszi fElfrissülés idEjE!
Legyél idősebb vagy fiatalabb a tavaszi/nyári munkálatok jelentősen elfáraszthat-

ják a tested és a lelked egyaránt.
Így a nyár közeledtével újabb szolgáltatások is igénybe vehetők  

az eddigi kozmetikai kezelések mellett.
A felfrissülni vágyók számára már svédmasszázs, és relaxáló talpmasszázs  

is elérhetővé vált a BeYOUtiful kozmetikában!
Amennyiben felkeltettem az érdeklődésed, fordulj hozzám bizalommal  

és töltődj fel Nálam!
Időpont egyeztetés a 06 20/290-9661-es telefonszámon!

Zákányszék, Vasút u. 1.
farkas PEtra

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja

Főszerkesztő: vEszElka krisZTiNA
Szerkesztőség, kiadó:  
eg�-Másért ifjúsági  

és közösségfejlesztő eg�esület  
6782 Mórahalom, röszkei út 1.

Elnök: duka FÉLix

Elérhetőség, hirdetésfeladás:  
zakan�szekikisujsag@gmail.com  

+36-62/281-219
Lapzárta: minden hónap 5. napja

Nyomda: zEManEk ALBerT e. V. 
issN: 2061-5485

Dr. MArÓTi eDiT 
ügyvéd Zákányszéken!

FélFogadás: 
minden csütörtökön: 8:30–10:30-ig

Cím: 
zákányszéki művelődési Ház és könyvtár

ElérhEtőség:
dr. maróti edit ügyvéd:  
20/9268-943

dr. Pálfi edit ügyvédjelölt:  
30/3243-493
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az énekléstől a főzésig

sIkerreL működnek a kLubfogLaLkozások

A Zákán�széki Művelődési Ház 
és kön�vtárban 2019-ben tovább 
fol�tatódnak a  felnőtt csoportok 
foglalkozásai az  eFOP-3.7.3-16-
2017-00203 kódszámú, „az egész 
életen át tartó tanuláshoz hoz-
záférés biztosítása Ruzsa, Öt-
tömös és zákányszék települé-
seken” című pál�ázat keretében: 
–  ének- és zeneművészeti cso-

port: a Zákán�széki Parasztkó-
rus minden héten kedden 18 órá-
tól tartja próbáit Pálnik András 
művészeti vezető irán�ításával.  

–  Hagyományőrző tánccsoport: 
a néptáncot kispéter Éva és Be-
ták Barnabás oktatja minden 
kedden 19.30 – 21.30 óráig.  

–  kreatív kézműves foglal-
kozás: következő foglalkozás 
2019. május 31-én 18 órától 

lesz, ahol az érdeklődők Czékus 
kitti segítségével a bútorfestés 
technikájával ismerkedhetnek 
meg.

–  kreatív hobbivarró szakkör: 
kálmán kamilla szakmai irá-
n�ításával alap szabásminták 
készítésével, farmer an�ag újra-
hasznosításának lehetőségével 
ismerkedhetnek a hobbivarrók. 
A következő foglalkozás 2019. 
május 22-én 17 órától lesz.

–  a Gazdakör összejöveteleire 
havonta eg� alkalommal várja 
az érdeklődőket Nég�ökrűné ju-
hász Mária növén�orvos. Téma: 
aktuális kerti munkák, palántá-
zás és eg�éb növén�gondozási 
tanácsok 2019. május 20-án 
17 órától.

–  női kör: A Zákán�széki Nőeg�let 
Ördögh Dezsőné vezetésével ha-
vonta eg� alkalommal tartja ösz-
szejöveteleit. 2019. május 18-án 
évértékelő összejövetelre, közös 
beszélgetésre várják a tagokat.

–  a Főzőklub következő foglal-
kozása 2019. május 23-án 14 
órától lesz. Aktuális téma: kon�-
hatechnikai fortél�ok az egészsé-
gesebb étkezés jeg�ében. Húsok 
sütése, párolása, szendvics aljú 
edén�ek előn�ei.

Foglalkozások hel�színe: Zákán�-
széki Művelődési Ház és kön�v-
tár 

A csoportokhoz továbbra is lehet 
csatlakozni, érdeklődni a művelő-
dési házban Zombori istvánnénál, 
a teleházban Veszelka Zotánnénál 
lehet. 

a HomokHátI brIngakLub túráI
1.  2019. június 14. (péntek) - 

Éjszakai tekerés az ásotthalmi 
rózsa sándor fájához 

(indulás Zákán�székről 20.30 
órakor, csatlakozni Mórahalmon 
21.00 órakor lehet. A táv kb. 50 
km, visszaérkezés Zákán�székre 
kb. 00.00 órakor.)

2.  2019. június 29. (szombat) - 
ii. dóczi imre-emléktúra Ti-
szaszigetre a Mélyponthoz

(indulás Zákán�székről 9.00 óra-
kor, csatlakozni Mórahalmon 9.30 
órakor lehet. A  táv kb. 98 km, 
visszaérkezés Zákán�székre kb. 
18.00 órakor.)

3.  2019. szeptember 14. 
(szombat) - kerekezés a Pa-
licsi szüreti napokra 

(indulás Zákán�székről 9.00 óra-
kor, csatlakozni Mórahalmon 9.30 
órakor lehet. A  táv kb. 70 km, 
visszaérkezés Zákán�székre kb. 
16.30 órakor.)

A túrán mindenki saját felelőssé-
gére vesz részt, a kerékpároknak 
meg kell felelnie a  kresZ-ben 
előírtaknak. A  határátlépéshez 
szükséges okmán�okról minden-
ki maga gondoskodik. A túrákon 
való részvétel ing�enes. További 
információ: Börcsök Zoltán +36 
30 606 2358

Túrázzunk együtt,  
maradjunk lendületben!

dIÓs ráCsos LInzer
Hozzávalók
A tésztához: 50 dkg finomliszt, 
1  csomag sütőpor, 20 dkg vaj 
(vag� más zsiradék), 12 dkg cukor, 
2 db tojás, 1 citrom leve és reszelt 
héja, 1 dl tej vag� tejföl, 30 dkg 
házi sárgabaracklekvár,

A töltelékhez: 25 dkg cukor,
3 db tojás, 1 csomag vaníliás cu-
kor vag� vanília paszta,

18 dkg darált dió. 1 db tojás a ke-
néshez.
Elkészítés: 
1. A sütőporos lisztet a vajjal el-
morzsoljuk. 
2. Hozzáadjuk a cukrot, az egész 
tojást, majd a citrom levével és re-
szelt héjával valamint a tejjel vag� 
tejföllel összeg�úrjuk. 
3. Legalább 30 percig hűtőben pi-
hentetjük a tésztát. 

4. A tészta 2/3-át kin�újtjuk és 
a  tepsibe hel�ezzük. A  tésztát 
a lekvárral megkenjük. 
5. A cukor felét a 3 tojás sárgá-
jával habosra keverjük, valamint 
a fehérjét a cukor másik felével 
kemén� habbá verjük. A felvert 
tojásfehérjébe beleforgatjuk 
a darált diót és a kikavart tojás-
sárgáját, majd a kész tölteléket 
a lekvárral megkent tészta tetejé-
re hel�ezzük.
6. A tészta maradék 1/3 részéből 
1–1,5 cm vastagságú pálcákat gör-

getünk, mel�et rács alakban a töl-
telék tetejére hel�ezünk. 
7. A kenéshez felverjük a tojást és 
óvatosan átkenjük.
8. 170-180 fokon világos barnára 
sütjük. sütési idő: kb. 30 perc.
9. Miután kihűlt, tetszés szerint 
szeleteljük!
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Vers És mesemondÓ naPot rendezett az ÓVodánk
A költészet napján, 2019. 04. 11.-
én, intézmén�ünkben,-a Zákán�-
széki Manó-kert Óvoda és Bölcső-
dében vers és mesemondó napot 
tartottunk. Az egész délelőttöt be-
töltő programra nag� izgalommal 
g�ülekeztek g�erekek és felnőttek: 
an�ukák, apukák, nag�apák és 
nag�mamák- eg�aránt, a  Bóbita 
csoportban. 

Mind a nég� óvodai csoportból 
voltak jelentkezők, akik lelkesen ké-
szültek erre az alkalomra kedvenc 
verseikkel vag� meséikkel. A vers 
illetve a mese kiválasztásában és 
a felkészülésben, természetesen ha 
erre szükség volt, az óvodapedagó-
gusok is segítettek, de a g�ermekek 
otthon készültek fel szüleik segítsé-
gével. kÖsZÖNjÜk Nekik!

A zsűrit és a közönséget 37 kis-
g�erek kápráztatta el a bátor kiál-
lással és derűs előadással. eg�edül 
hel�et foglalva a mesemondó szé-
ken, tagoltan és hangosan mondták 
el a hosszabb vag� rövidebb verset 
vag� mesét. Minden „kis versen�-

zőt” tapssal és dicsérő szavakkal 
jutalmazott a közönség és a zsűri. 

a zsűri tagjai: juli óvó néni 
(intézményünk vezetője); edina néni 
(a község könyvtáros nénije), Tünde 
néni, Angi néni, ági néni és Noémi 
néni (óvodánk óvodapedagógusai) 
köszönjük a munkájukat. 

A „megmérettetésről”senki sem 
tért haza üres kézzel. Mindenki tár-
g�i jutalomban is részesült, amel� 
eg� oklevél és édesség volt. 

A zsűrinek azonban mégis dön-
teni kellett arról, hog� korcsopor-
tonként kik fogják képviselni a kis-
térségi versen�en a  Zákán�széki 
Manó-kert óvodát, júniusban Mó-
rahalmon. 

Azt gondolom nemcsak a  ver-
sen�zők érezték jól magukat a verse-
lés-mesélés közben, hanem kellemes 
perceket okoztak a hallgatóságnak 
is. A jutalomosztásnál további báto-
rítást kaptak a kis versen�zők, hog� 
ne hag�ják abba a verselést, mesé-
lést, szeressék a verseket, meséket, 
hiszen ezekben sok kincs rejlik. 

akik továbbjutottak: 
kiscsoport: sarn�ai réka és szűcs 

Barnabás; Dobó Liliána és Dani 
Dávid (vers). 

középsőcsoport: Nag� Nóra ka-
milla és szabó Panna; Moldován 
kíra és Matuszka Dorina (vers).

Nag�csoport: Agócs evelin 
(mese).; 

Papp Anna, Zemanek rózsa és 
gerebenes erzsébet (vers).

sOk sikerT NekTek!
Amíg a zsűri tagjai tanácskoztak, 

a nag�csoportos g�erekeket játékra 
invitáltam. 

Az 1. játék a  „királ�választás”, 
mel�nek a lén�ege az volt, hog� a cso-
portszobából rövid időre kiküldött 
g�ereknek ki kellett találni a  g�e-

rekek által mondott tulajdonságok 
alapján az általunk választott királ�t. 

A 2. játék a „Béka-varázs”, mel�-
nek a lén�ege az volt, hog� a játék 
indítása előtt kiválasztunk 3–4 g�e-
reket, ők lesznek a varázstörők. eg� 
gonosz varázsló mindenkit békává 
varázsol. Csak az változhat vissza, 
akire ráolvassák a nevét. A békák 
szétszórtan ugrándoznak, brekeg-
nek. Akikhez a kiválasztott g�ere-
kek, a  „varázstörők” odamennek 
és ráolvassák a nevét, az visszavál-
tozik. ezután kézen fogva eg�ütt 
fol�tatják a játékot, íg� eg�re több 
g�erek alkothat eg�-eg� láncot. 

jókedvtől és nevetéstől volt han-
gos ez a délelőtt. 

• nagyné DeMe ágNes
óvodapedagógus

...Kedves óvodám, sok víg nap után,  
itt a búcsúnap, indul a csapat!...”

Ezúton tudatjuk, hogy  
az iskolába készülő nagycsoportosaink  

óvodabúcsúztató ünnepségét  
2019. május 31-én, 15 órai kezdettel rendezzük.
A rendezvény helye a Zákányszéki Sportcsarnok.

Liebhaber Gáborné intézményvezető

CsaLádI És gyereknaP
2019. május  24.
Helyszín: zákányszéki sport-
csarnok mögötti terület

Programok:
11 óra A szegedi grimmbusz 
színház zenés műsora  a sport-
csarnok melletti sátorban
12 óra ebéd – krumplis tarho-
n�a bográcsban – iskolai sZMk 
jóvoltából
–  Az óvoda és az iskola hag�o-

mán�os g�ermeknapi prog-
ramjai,

–  kézműves foglalkozás a sátor-
ban,

–  kerékpáros üg�ességi versen� 
a kézilabda pál�án,

–  Ugrálóvár,
–  Aszfaltrajzversen�.
a rendezvény támogatói:
•  Zákányszék Község Önkor-

mán�zata
•  Zákányszéki Művelődési Ház 

és kön�vtár 
•  Zákányszéki Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti iskola
•  Zákányszéki Manó-kert Óvoda 

és Bölcsőde

egyHázközsÉgÜnk rendezVÉnyeI
Az előttünk álló időszak ismét sok 
szép programot ígér. ezekről sze-
retnék most eg� összefoglalót köz-
readni.
•  Május 25. szombat: reggel 9 óra-

kor a  bérmálkozók szertartás-
próbája, valamint az ő és szüleik, 
bérmaszüleik g�óntatása

•  Május 26. vasárnap, 11 órakor 
BÉrMáLás

•  Június 1. péntek, 14 óra: az el-
sőáldozásra készülők szertartás-
próbája és az ő, valamint szüleik 
g�óntatása

•  Június 9. Pünkösdvasárnap, 11 
órakor eLsŐáLDOZás

•  Június 16. szentháromság vasár-
napja: 10 órakor búcsúi szentmise 
és körmenet

•  Június 23. vasárnap, 11 órakor 
úrnapi szentmise és körmenet 

az elsőáldozók részvételével, eg�-
ben tanévzáró szentmise

•  Július 14. vasárnap 11 órakor 
Aratóünnepi hálaadó szentmise

•  Július 28. vasárnap 11 órakor 
a jubiláns házasok megáldásának 
ünnepi szentmiséje

•  Augusztus 15. csütörtök Nag�-
boldogasszon� ünnepe, templo-
munk kisbúcsúja

9.00 – rózsafüzér imádság
10.00 – Búcsúi szentmise és körme-
net, mel�et Dr. Bábel Balázs kalo-
csa-kecskeméti érsek, metropolita 
at�a vezet.
szeretettel várok Mindenkit eg�-
házközségünk szép és jeles rendez-
vén�eire!
 

• JAnes ZOLTáN  
atya
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Tanulmányi, képzőművészeti és sportversenyek zajlanak, volt 
mesevetélkedő, a Művelődési Ház és könyvtár pályázata révén 
eljött hozzánk két előadással az interaktív Természetismereti 
Tudástár, szerveztünk költészet napi szavalóversenyt, felsős 
akadályversenyt, kerékpártúrát, és a Föld napja alkalmából 
előadásokat hallgathattunk meg ötödik, hatodik, hetedik és 
nyolcadik osztályosok közreműködésével. Tanulmányi sétá-
kon, könyvtári foglalkozásokon, üzemlátogatásokon vettek 
rész a gyerekek, és már volt néhány osztálykirándulás is. 

A n�olcadikosok és szüleik megn�u-
godhattak, megkapták a felvételiér-
tesítéseket a középiskolákból. komo-
l�abb megmérettetést számukra már 
csak az év végi vizsgák jelentenek.

Ahog�an áprilisban lenni szo-
kott, a leendő elsősök beiratkozá-
sa is megtörtént, és megkezdődtek 
a ballagási előkészületek. Alig van-
néhán� hét a tanévből!

TÖRTénElEM
A három fordulóból álló Ópuszta-
szeri Történelmi és általános mű-
veltségi versenyen g�ön�örűen 
szerepelt csapatunk, a „remén�-
kedő remeték”. reméljük, jövőre 
már a döntőben találkozunk!

A csapat tagjai: Bazán Bendegúz, 
Csúcs Anikó, szalai Fanni, juhász 
Botond.

április 5-én öt fős csapattal 
a Csongrádi Határon Túli Honis-
mereti versenyen vettünk részt. 
A „Zabosfa” nevű csapat tagjai: ju-
hász gréta, Császár Patrik, Meleg 
Alex 5. osztál�os, Ujvári Anna, 
Török Bence 6. osztál�os tanulók. 
A versen�en induló 25 csapat közül 
a 3. helyezést értük le. 

• Miklós LásZLÓNÉ

MaTEMaTika
2019. február 1-én volt szegeden 
a Curie Matematika Emlékver-
seny területi döntője, ahová a leve-
lezős versen� alapján bekerült Varga 
Dániel, Császár Dominik, Császár 
Patrik, Meleg Alex, Flekenstein At-
tila Márk, szalai kevin, Meleg No-
émi, Barbócz Bence, Móra Norbert. 
közülük 3 tanuló eljutott a 2019. 
április 5-6-án, szolnokon szerve-
zett országos döntőre: Császár 
dominik 4.o. (királ� Andrea) 16., 
Császár Patrik 5.o. (ábrahámné 
illés Anna) 11., Meleg noémi 8.o. 
(gieth Zoltán) 14. hel�ezést ért el.

április 16-án Forráskúton, 
a Felsős matematika versenyen 

csapatunk 3. helyezést ért el. Fel-
készítő tanárok: ábrahámné illés 
Anna és gieth Zoltán

RoBoTika
2018/2019-es tanévben iskolánk-
ban elindult a robotika szakkör 
az AcerCloud Professor termékcsa-
láddal. Megismertük a Linux ope-
rációs rendszert, hog� szélesítsük 
látókörünket. Az s4A szoftvert is 
Ubuntu futtatjuk. kezdetben meg-
tanultuk a különböző hajtási mó-
dokat, mint lánchajtás, szíjhajtás, 
fogaskerékhajtás (fogasléccel, va-
lamint kúpfogaskerékpárral is) 
és a dörzshajtást. Tudjuk, mi fán 
terem az áttétel. Tudunk vele szá-
molni, a szervomotor sebességét 
nem csak szoftveresen, hanem át-
tételek segítségével is képesek va-
g�unk módosítani. Már ismerünk 
néhán� szenzort (fén�, távolság, 
hang, hőmérséklet, páratartalom 
és mágneses), amel�eket be is épí-
tettünk eg�-eg� modellbe. Megis-
merkedtünk a mechanizmusokkal, 
karos mechanizmus segítségével 
építettünk eg� lépegetőt. Az utol-
só modellünk eg� villás targonca, 
amivel a WrO-hoz hasonló an�ag-
mozgatós versen�t rendeztünk. 

2019 áprilisában részt vettünk 
a  Programozz robotot! Progra-
mozd a jövőd! pál�ázaton. A pál�á-
zat szervezője a „giNOP-3.1.1-Ve-
kOP-15-2016-00001 számú, 
Oktatási intézmén�ek és ikT vál-
lalkozások közötti eg�üttműködés 
ösztönzése és támogatása” projekt 
konzorcium - a kormán�zati in-
formatikai Fejlesztési Üg�nök-
ség; az  informatikai, Távközlési 
és elektronikai Vállalkozások szö-
vetsége (iVsZ) és az  innovációs 
és Technológiai Minisztérium. 
A pál�ázaton 2 csapatot indítot-
tunk, de sajnos csak az eg�ik n�ert, 
a  csapat neve: i am not a  robot 
(junior kategória). Tagjai: Csúcs 

Anikó, Bazán Bendegúz és kispál 
imre.

Csapatvezető: Gieth Zoltán.

jelenleg a  megn�ert eszközöket 
várjuk, közben készülünk az  idei 
WrO (World robot Ol�mpiad) 
szegedi fordulójára, ami 2019. jú-
nius 5-én lesz. Amenn�iben sike-
resen szerepelünk, továbbjutunk 
a  „WrO2019 nemzeti döntő”-re, 
Tatabán�ára (2019. július 10–11.).

Onnan kétfelé vezet az út: 
–  eg�részt „WrO2019 világdöntő”, 

amit idén Mag�arország rendez 
(2019. november 8-10.) g�őrben,

–  másrészt részvétel a  WrO Fri-
endship invitational 2019 (WrO 
barátságos meghívásos versen�e 
2019. augusztus 1–4. Dánia). 
A versen� hel�színe a 2014-ben 
épült Navitas tudomán�os, inno-
vációs, oktatási, kutatási és vál-
lalkozói központ lesz. A versen� 
különlegessége, hog� a  szerve-
zők eg� új guiness rekordot is fel 
szeretnének állítani a résztvevők 
közreműködésével. emellett iz-
galmas meglepetés szabál�ok, 
sok móka és barátkozós játékok 
várják a  csapatokat. A  versen� 
részeként LegOLAND-be is ellá-
togathatnak a csapatok.

• GiETH ZOLTáN

sPoRTHíREk
(folytatás az 1. oldalról)

A Diákolimpián szereplő iv. kor-
csoportos fiú atlétika csapa-
tunk megn�erte a körzeti versen�t 
és bejutott a megyei döntőbe.

A csapat tagjai: Börcsök Bence, 
Börcsök erik, g�uris kevin, Lová-
szi Milán, Márton ákos és sztoika 
Lajos. eg�éniben Börcsök Bence 
2. helyezett lett.

iskolánk u10-es leány szivacs-
kézilabda csapata a zsombói 
lán�okkal kiegészülve, eg� nem-
zetközi tornán vett részt a tavaszi 
szünetben. Nag� lendülettel, üg�e-
sen játszottak a g�erekek, és mind 
a két külföldi csapatot megverték. 
Csak a sándorfalviaktól marad-
tak le néhán� góllal, íg� a nag�on 
szép második helyezést érték el 
a kupán.

A csapat tagjai: Fődi Fanni, ko-
vács-Tanács Martina, Bóka Luca, 
Vass Tímea, Huszta kata, Hegedűs 

Alexandra, Tóth Viola, szögi Dóra 
és a zsombói lán�ok.

gratulálok minden csapatunk-
nak a színvonalas versen�zésért, 
a jó eredmén�ekért!

• vEzsEnyiné  
CsABA gABrieLLA

Az első osztál�ban indult a lán�ok-
nak és a fiúknak a szivacskézilabda. 
A leán� és a fiú csapat a térségi baj-
nokságban játszik, amel� tavasszal 
kezdődött. A g�erekek megszeret-
ték az edzéseket, versen�eket. Han-
gulatos, jó közösséget alkotnak, 
öröm volt nézni a fejlődésüket, a já-
tékhoz való hozzáállásukat. ezúton 
is köszönjük a szülőknek a segítsé-
get, szurkolást!

A fiúk a körzeti Bozsik utánpót-
lás labdarúgó bajnokságban játsza-
nak, változó eredménn�el. A lén�eg: 
a g�erekek szeretnek az edzésekre 
járni, a mérkőzéseken részt venni. 
Nég� csapatunk van: a 7 évesek, 9, 
11 és a 13 évesek. A legeredmén�e-
sebb a 13 évesek csapata. A térség 
legjobb kapusának Fodor Bencét 
(6.o.) választották, gólkirál� Bazán 
Bendegúz (6.o.), a  legjobb védő 
pedig juhász Botond (6.o.) lett.

• HonTi TAMás

* * *

aMiRE készÜlÜnk:
•  Június 3–4–5. A 8. osztál�o-

sok írásbeli vizsgái
•  Június 6–7. A 8. osztál�osok 

szóbeli vizsgái
•  Június 15. szombat 10 óra 

Ballagás
•  Június 17–18–19. 8:00–

12:00 iskolan�itogató
•  Június 20. csütörtök 8 óra 

Tanévzáró ünnepél�

Összeállította: 
• áBRaHáM eNikŐ

mozgaLmasan teLnek a naPok És Hetek az IskoLában 
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PedagÓgusnaP
„A nevelő munkája olyan, mint 
a kertészé. A palántát a szülők hoz-
zák. Az  iskola másra nem vállal-
kozhat, csak arra, hogy felnöveszti 
a palántát. Megmunkálja a  földet 
körülötte. Ösztönzi, hogy gyökerei 
táplálékot kapjanak. Félretolja, le-

nyesi a környezetéből mindazt, ami 
meggátolná, hogy a  növekedéshez 
elengedhetetlenül szükséges fény 
elérjen hozzá. Olykor meg, ha erős 
a szél, a felnövekvő hajtást karóhoz 
köti, hogy derékba ne roppanjon. S 
egy idő után elveszi mellőle a  ka-

rót - s ettől kezdve aggódva figyeli, 
most már távolabbról: vajon olyanná 
nőtt-e fel, amilyennek szerették vol-
na. A hajtásból más felnőni nem fog, 
csak az, amit a szülők ültettek. De 
hogy majd önállóan is megkapasz-
kodjék, hogy egyenes törzzsel álljon, 
hogy megnyugtató, életet sugárzó 
legyen: felelős érte, aki ösztönöz, 
aki kertészkedik, aki a  csenevész-

nek látszó hajtásra esetleg tápsót is 
tesz. Igen nagy a felelőssége az isko-
lának.”

Dr. korzenszk� richárd bencés 
szerzetes gondolataival köszöntöm 
településünk valamenn�i pedagó-
gusát.

• MaTuszka ANTAL
polgármester

köztünk élnek…

főVárosI LánybÓL Lett 
tanyaI tanítÓ

kazi istvánné Cserép ibolya nyugalmazott pedagógus. a Ta-
nítóképző elvégzése után 1955. július 1-jével került zá-
kányszékre tanítani. a fővárosi fiatal lány minden erejét és 
tudását összeszedve kezdte nevelni a tanyai gyerekeket a zá-
kányszék-Bogárzó iskolában. Pályája és élete innentől kezdve 
megpecsételődött, hiszen annyira megszerette hivatását és 
a zákányszéki családokat, hogy többé nem is hagyta el kedves 
települését. kazi istvánné egész életét, pedagógusi pályáját 
a település felnövekvő nemzedékének nevelésével-oktatásá-
val töltötte. Példamutató életpályája és a közösségért vég-
zett munkája elismeréseképpen zákányszék önkormányzata 
2017-ben „zákányszék község díszpolgára” kitüntető címet 
adományozott a gyémánt-diplomás tanítónak.

Cserép ibol�a Budapesten született. 
Budapesten és körn�ékén élt egé-
szen a második világháború végéig, 
amikor családja minden vag�onát 
elvesztette. ekkor az alg�ői roko-
nokhoz költöztek. ezután került 
szegedre, ahol kijárta az  általá-
nos iskolát, majd – miután a zenei 
gimnáziummal kapcsolatos tervei 
nem valósultak meg – tanítókép-
zőbe jelentkezett. A nég�éves kép-
zés elvégzése után hátra volt még 
az  utolsó g�akorlati év, mel�nek 
a teljesítéséhez iskolát kellett keres-
nie. Az oktatási osztál� először ru-
zsára küldte, ahol nem volt akkor 
álláshel�, majd ezután Zákán�szék-
re rendelte ki. ekkor a településen 
csak a Bogárzói tan�asi iskolában 
volt tanítóhián�, íg� ott hel�ezke-
dett el. 

Egy nagyvárosból a  tanyasi 
iskolába került tizennyolc éves 
fejjel. Hogyan élte meg mindezt?

Azt sem tudtam, hog� mil�en 
az a tan�a, mert én előtte nem jár-
tam tan�án, még falun sem nag�on 
Alg�őn kívül. Láttam, hog� eg� 
dombos részen ott az iskola. Nag� 
kőépület. itt fogok én valamit csi-
nálni. első nap még este is a szállást 

kerestem, ahol lehajthatom a fejem. 
Az első évem kint Bogárzóban hol 
sírással, hol idegeskedéssel, hol fé-
lelemmel telt el. Nem volt senki, aki 
segítsen. Magamra voltam hag�va 
teljesen a nég� osztáll�al, neg�ven-

két g�erekkel. eg� kőkemén� év kel-
lett, mire megszoktam a hel�zetet. 
Arra viszont nem gondoltam soha, 
hog� feladjam.

Milyenek voltak a gyerekek 
akkor?

Ol�an összetartó, jól viselkedő 
g�erekekkel még nem találkoztam. 

Meg voltam ijedve, de nem kellett 
volna, hiszen álom volt velük dol-
gozni. Bogárzó a  legszegén�ebb 
körzete volt Zákán�széknek, ennek 
ellenére megszerettem a körn�eze-
tet, sőt láttam, hog� segítenem kell 
ezeknek a g�erekeknek. Próbáltam 
nem csak tanítani, hanem nevelni 
is őket a jó felé. Megszerettettem 
magam a  g�erekekkel és a  szü-
lőkkel is. Azt vittem magammal 
az  iskolába, amit otthon kaptam 
a szüleimtől, és amit láttam a kör-
n�ezetemben. Ol�at akartam nekik 
adni, amit eg� életre n�ernek, 
mindezt úg�, mint tanítónő, védő-
nő, an�uka-hel�ettes és barát. ezt 
mind megpróbáltam nekik n�újtani, 
és elfogadták. eg�-két év eltelt, de 
utána mondhatom azt, hog� álom 
volt velük dolgozni. Én nag�on sze-
rettem őket, ragaszkodóak voltak, 
tanultak, mindent megtettek anél-
kül, hog� különösebben elvártam 
volna. Csak rájuk kellett néznem, 
és már tudták, hog� mit akarok.

Milyen pedagógiai elveket 
vallott?

Nekünk, tanítóknak úg� kell élni, 
hog� kirakatban vag�unk minden 
áldott nap reggeltől estig, estétől 
reggelig. Példaképek vag�unk, aki-
ket a g�erekek egész nap néznek. 
A  mozdulatot, a  hangszínt, min-
dent átvesznek tőlünk. A  g�erek 
ol�an érzéken�, mint a virág. A mi-
mózához szoktam hasonlítani őket: 
ha hozzáér az ember, összehúzódik. 
A g�erek pillanatok alatt észrevesz 
mindent. Ha nekem fájt a  fejem, 
akkor már ők is lábujjheg�en jöttek 
be az osztál�ba és csendben voltak. 
De, ha esetleg ki kellett mennem 
a teremből, akkor is síri csönd volt. 
Na, de ez eg� fol�amat, nem meg� 
máról holnapra, mire megtanulják. 
Példamutatás és szigor kell hozzá, 
de eg�ben szeretetet is kell n�új-
tani a g�ereknek. soha sem ütöt-
tem meg, vag� kiabáltam a g�ere-

kekkel, ezt nem szabad. Ha érzik, 
hog� a nevelő jót akar és foglalkozik 
velük, akkor megadják a tiszteletet. 
Ug�aníg� voltam a szülőkkel is, ha 
szükségük volt rám, akkor bejöttek 
és beszélgettünk. 

Egész élete egybeforrt zá-
kányszékkel, hiszen családot is 
itt alapított.

igen, itt mentem férjhez 1964-
ben. elhatároztam, hog� én nem 
változtatok munkahel�et, nem 
meg�ek sehova, én itt jól érzem 
magam, engem elfogadtak a szülők, 
elfogadtak a g�erekek, elfogadtak 
mindenütt. Mondom, miért menjek 
máshova? Másutt is dolgozni kell, 
azt csinálja más. Én itt maradok. 
Végül a g�erekeim is itt maradtak 
a faluban. 

Összesen neg�ven évet tanítot-
tam. kinn Bogárzón tízet, benn 
Zákán�széken pedig harmincat. 
A tanítási szünetek alkalmával is be-
jártam dolgozni, mert akkor is g�a-
kori volt, hog� a szülők nem tudták 
kire hag�ni a g�erekeket. Amel�ik 
pedagógustól tudtam, átvettem ezt 
a feladatot, hog� ne kelljen ezért 
bejárniuk Zákán�székre. emellett 
számtalanszor hel�ettesítettem. 
Bírtam, csináltam, mentem. Na-
g�on szerettem a g�erekeket. Nem 
volt könn�ű n�ugdíjba mennem, de 
megbékéltem vele. Azután is min-
dig, mindeg�ik osztál�találkozóra 
elmentem. Csak eg�et kellett ki-
hag�nom a  műtétem miatt. Még 
a mai napig megállítanak a tanít-
ván�aim vag� a szüleik. Ol�an sok 
g�ereket tanítottam, hog� nehezen 
emlékszem már a nevekre, de arc-
ról felismerem őket. Ha még enged 
a jóisten pár évet, akkor lesz eg� 
vasdiplomám is. 
A teljes beszélgetés a Móra-Net Tele-
vízió Köztünk élnek című műsorában 
volt látható.

• vEszElka krisZTiNA

Negyven éves pedagógusi 
pályájáról mesél Kazi Istvánné
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CsaLádI esemÉnyek 
HáZAsságkÖTÉs:

Szász Gyula és  
Kozma Mónika Mária

2019.04.12
* * *

HALáLOZás:
2019.03.27.

Császár Gézáné
Zákán�szék, Bordán�i út 20. 

* * *
2019.04.10.

Engi andrásné
Zákán�szék, Petőfi u. 27.

* * *
2019.04.10.

Börcsök Józsefné
Zákán�szék, Tan�a 679.

* * *
2019.04.13.

katona istvánné
Zákán�szék, Béke u. 36.

* * *
2019.03.27.
szél zoltán

Zákán�szék, kossuth u. 2. 

taLáLkozás „kIss PaLCsI” ÜkunokájáVaL
Nemrégiben a  mohácsi lakhel�ű 
Hosszú László családjával - felesé-
gével és három fiával - látogatott el 
a zákán�széki kön�vtárba. szemé-
l�esen most találkoztunk először, 
de a találkozást hosszas levelezés és 
adateg�eztetés előzte meg a család-
fő készülő mérnöktanári szakdolgo-
zata írása közben. A szerző kérésé-
re a kön�vtár ig�ekezett segítséget 
n�újtani a kutatómunkához a hel�i 
adatok szolgáltatásával. A történet 
szálai a múltba vezetnek, egészen 
a  híres mag�ar író, Tömörkén� 
istván családfájáig n�úlnak visz-
sza. A közös „kapocs” Zákán�szék 
és a Hosszú család között az a te-
lepülésünk külterületén található 
tan�aépület, amel� Tömörkén� 
apósának, a szegedi kiss Pál ipa-

rosnak, vendéglősnek, bormérőnek 
a tulajdonában volt a múlt század 
elején. Hosszú László ug�anis kiss 
Pálnak, vag� ahog�an én g�ermek-
koromban többször hallottam, 
„kiss Palcsi”-nak az  ükunokája. 
Tömörkény István 1894-ben meg-
nősült, s ettől kezdve több mint húsz 
esztendőn át rendszeresen kijárt apó-
sának sebőkhögyi tanyájára , a vá-
rostól mintegy húsz kilométerre eső 
zákányi kapitányságba  – olvasható 
„A nép nem tréfál: sebőkhög�i el-
beszélések” című kön�vben Péter 
László tollából. A  szakdolgozat 
megvédése után a mohácsi család 
látogatást tett Zákán�székre, hog� 
megtekintsék az  ősi „kiss Palcsi 
tan�át” (Tömörkén�-házat), mel� 
jelenleg rokol�a László tulajdoná-

ban van. útjuk során a kön�vtárba 
is betértek és ajándékba hozták 
a szakdolgozat eg� példán�át, ezzel 

is gazdagítva hel�történeti g�űjte-
mén�ünket.  

• PaRaGiné TÓTH eDiNA
könyvtáros

Tömörkény István apósának ükunokájával, Hosszú László mérnöktanárral

Édesanyák köszöntÉse
községi An�ák Napi Ünnepség hel�-
színe volt a Művelődési Ház nag�-
terme május első vasárnapján. Bár 
az időjárás szomorkás arcát mutatta 
ezen a napon, de a színpadon vidám 
és csillogó szemű g�erekek énekeltek, 
táncoltak, szavaltak az Édesan�áknak.

köszönjük valamenn�i fellépő-
nek és felkészítő pedagógusnak 
a színvonalas műsort, mell�el hoz-
zájárultak településünk hag�omá-
n�os rendezvén�ének sikeréhez:

A Művelődési Ház népi játék és 
g�erektáncosainak – Vas-Brezovsz-
ki Tímea és Barbócz gizella okta-
tóknak, az óvoda Bóbita csoportos 
kis pajtásainak – Baráth ágnes és 
Aladics Anna óvónéniknek, az álta-
lános iskola 4. osztál�osainak – ki-
rál� Andrea tanító néninek, Bóka 
Liza 2. osztál�os tanulónak, Laka-
tos kata és Dobó Bianka 8. osztá-
l�os tanulóknak – januj jánosné 
felkészítő pedagógusnak.


