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XXIX. évf. 6. szám

Polgármesteri visszatekintő

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA AZ ELMÚLT
ÖT ÉVBEN MEGHÁROMSZOROZÓDOTT
A 2014-ben megválasztott képviselő-testület programot készített a 2014-2019-es időszakra, mely az öt évre szóló elképzelések, tervek formába öntése. A program részei minden
gazdasági év elején az éves fejlesztési tervben lebontásra kerülnek, elősegítve a feladatok megvalósítását. A Ciklusprogram megvalósítása közös feladat, a ciklus végén beszámolással
tartozunk sikereinkről és kudarcainkról egyaránt.
A település meghatározó gazdasági
ágazata a mezőgazdaság. Feladatunk, még ha átvitt értelemben is,
ezen tevékenység segítése, feldolgozás, piacra juttatás feltételeinek
javítása. Alapító tagok lettünk élelmiszer feldolgozó szövetkezetben,
és segítettük felvásárló-értékesítő
vállalkozás létrejöttét.
Az intézményrendszer folyamatos
átalakulása és jogszabályi változások
miatt új feladatokat kellett felvállalni. Ezeket az akadályokat sikeresen
vettük. Elmondhatjuk, intézményrendszerünket biztonságosan működtettük az elmúlt öt évben.
Társulásban működtetett tevékenységeket megtartottuk és
továbbfejlesztettük. A személyes
gondoskodás keretében nyújtott
szociális alapszolgáltatást és sza-

kosított ellátást társulási megállapodás alapján a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált
Szociális és Gyermekjóléti Központ által látta el az önkormányzat. Senkit nem hagytunk magára,
a segítség valamennyi háztartásba
eljutott.
A település legnagyobb beruházása a települési szennyvíz elvezetése és tisztítása 2015-ben befejeződött. A rendszer mind a teszt
üzemben, mind pedig azóta problémamentesen üzemel.
Zákányszék vízellátó rendszerének önálló fejlesztése, arzénmentesítése szintén befejeződött. Az új
tisztítás-technológia kiépítése megtörtént, a technológiai eszközök új,
korszerű vízmű gépház épületben
kerültek elhelyezésre. Zákányszék

Község belterületén a csapadékvíz
elvezető hálózat felújítására és bővítésére került sor, valamint kialakításra került egy csapadékvíz tározó,
melynek környezetében szabadidő
és sport centrum épülhet.
Az oktatás megfelelő körülményeinek biztosítása érdekében
szükségessé vált az óvodai férőhelyek bővítése a meglévő épület átalakításával.

A megújuló energiaforrások
arányának növelése országos célkitűzés. Ennek keretében szinte valamennyi intézményen napelemes
rendszer került kiépítésre. Megtörtént az iskola és sportcsarnok
felújítása, nyílászáró cserével és
hőszigetelő vakolatrendszer kialakításával.
Folytatás a 4. oldalon!

Zákányszék szolgálatában

ÚJ DÍSZPOLGÁRUNK DR. SEBESTYÉN BALÁZS HÁZIORVOS
Zákányszék Község Önkormányzata
minden évben elismerését fejezi ki
azon személyeknek, akik a település közösségi életében részt vesznek,
munkájukkal és tevékenységükkel
hozzájárulnak Zákányszék fejlődéséhez. A közelmúltban megtartott
XXV. Zákányszéki Falunapok alkalmával egy díszpolgári címet, három
Zákányszékért Díjat és egy elismerő oklevelet nyújtottak át. A díszpolgári cím ezúttal Dr. Sebestyén

Balázst, a település körzeti orvosát
illette meg. A doktor 1954-ben született Szegeden, de hamar megtapasztalhatta a falusi létet, hiszen
családja Maroslelére költözött. Így
gyermekéveit és általános iskolai
tanulmányait falun töltötte, azóta
is főleg falun él. A Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi
Szakán „Cum Laude” minősítéssel
szerezett orvosdoktori diplomát
1979-ben. Első munkahelye ugyan-

csak Szegeden, az akkori Központi
Kórház aneszteziológiai és intenzív
betegellátó osztályán volt. Később,
feleségével együtt Békés megye délkeleti szegletébe Kisdombegyházára
költözött, ahol körzeti orvos lett. Itt
ismerte és szerette meg a faluközösség komplex egészségügyi ellátását,
a családok teljes egészségügyi gondozását és annak felelősségét.
Folytatás a 4. oldalon!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület májusi üléseiről olvashattak legutóbb
a Kis Újság olvasói. Azóta egy alkalommal munkaterv szerinti
ülést és kétszer rendkívüli ülést tartott a testület, ennek során
44 határozatot hozott és 1 helyi rendeletet alkotott. Terjedelmi okok miatt csak a legfőbb döntésekről számolunk be.
Rendes testületi ülés
- 2019.VI.27.
Önkormányzatunk önállóan nem
képes megteremteni valamennyi
alapfeladata ellátásának szakmai
és pénzügyi feltételét, a Képviselő-testület a továbbiakban is
a már meglévő társulásokban,
illetve együttműködések keretében látja célszerűnek elláttatni
egyes feladatait. A Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása,
a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása,
a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, a Dél-Alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási
Társulás, a Mórahalom és Térsége
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás beszámolt tevékenységéről. Ebben az évben külön
beszámolt működéséről a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
fenntartásában működő Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézménye. Megállapításra
került, hogy a megállapodásokban
rögzített célok megvalósultak,
a Képviselő-testület határozatban
fogadta el a beszámolókat. A Képviselő-testület megköszönte a társult
önkormányzatok, a társulási szervek, az abban foglalkoztatottak
együttműködését, tevékenységét
az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásában.
Az önkormányzati feladatellátást végző intézmények: az I.
és a II. számú Háziorvosi Körzet,
a Zákányszéki Körzeti Fogászat,
a Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsőde, a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár szintén
beszámoltak tevékenységükről, illetve az állam fenntartásában lévő
Zákányszéki Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola is
tájékoztatást adott működéséről.
A Képviselő-testület az intézményekben folyó munkáról szóló beszámolókat megtárgyalta, azokat
elfogadta. Köszönetét fejezte ki

valamennyi intézmény dolgozójának az elmúlt időszakban végzett
tevékenységéért.
A Helyi Értéktár Bizottság elnöke Zombori Istvánné beszámolt
a bizottság 2019. első félévi tevékenységéről. A bizottság kérelmére
a Csongrád Megyei Értéktár Bizottság a Homokháti Őszibarack Pálinka
nemzeti értéket a Csongrád Megyei
Értéktárba felvette, és az agrár- és
élelmiszergazdaság szakterületi
kategóriába sorolta. A Csongrád
megyei értékek között immár két
zákányszéki érték található – az
Ezerarcú Sömlyék és a Homokháti Őszibarack Pálinka.
Az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2013.(II.18.) Ör. rendelet
módosításában az ingatlanok vagyoni körén kívüli vagyontárgyak, illetve
felújításhoz és beruházáshoz kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzésének
- polgármester általi engedélyezése
- értékhatára került meghatározásra.
A Képviselő-testület hatásköre,
hogy meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok számát. A tavaszi óvodai
beiratkozás után megállapításra
került, hogy csökken az intézmény
óvodásainak létszáma. A Képviselő-testület a helyzet alapos
megtárgyalása után döntött arról,
hogy a 2019/2020. nevelési évben
a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és
Bölcsődében továbbra is 4 óvodai
csoport induljon. Ezenkívül a testület az óvoda épületének belső
festéséhez 1.000.000 Ft összegű
fedezetet biztosított.
A Képviselő-testület zárt ülésen
kitüntető címekről, elismerésekről
döntött, amelyek a XXV. Falunapon
ünnepélyes keretek között átadásra
kerültek. A testület a „Zákányszék
Község Díszpolgára” címmel dr.
Sebestyén Balázs háziorvost
tüntette ki háziorvosi munkája,
kiemelkedő közéleti tevékenysége,
példás családi élete elismeréseként.

„Zákányszékért” díjban hárman
részesültek: Takács Julianna Éva
pedagógus, a több évtizedes oktató-nevelő munkája elismeréseként,
Puskás Istvánné példás családi
élete és aktív közösségi munkája
elismeréseként, valamint Sebők
Márta a tanyagondnoki feladatok
példás ellátásáért és aktív közösségi munkájának elismeréseként.
Elismerő Oklevelet kapott Szabó
István János nyugdíjas pedagógus
a helyi választási bizottságokban
több évtizeden keresztül végzett
kiemelkedő tevékenységéért.
Gratulálunk a kitüntetetteknek, további munkájukhoz jó
egészséget kívánunk!
Rendkívüli testületi ülés
- 2019.VII.25.
A Képviselő-testület döntött arról,
hogy a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázati kiírás
alapján 372 erdei m3 lágy lombos tűzifa vásárlásához nyújt
be támogatási igényt. A pályázat
azóta elbírálásra került, a Belügyminisztérium 209 erdei m3 lágy
lombos tűzifa megvásárlásához
nyújtott támogatást. Lágy lombos fafajta esetében 1.000,- Ft/erdei
m3 + ÁFA mértékű önrészt kellett
vállalni, valamint a szállítási költség
is az önkormányzatot terheli.
A Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetője
kezdeményezésére a Képviselőtestület hozzájárult ahhoz, hogy
az óvoda és a bölcsőde 2019. szept-
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ember 1-től 6.30 helyett 6 órától
tartson nyitva, illetve 17 óra helyett
17.30-kor zárjon.
A Képviselő-testület jóváhagyásával az önkormányzat a TOP-1.1.1-16
kódszámú pályázati felhívás keretében „Iparterület fejlesztése Zákányszéken” címmel pályázatot nyújtott
be. Sikeres pályázat esetén lehetőség
lesz a Zákányszék belterület 167/17
helyrajzi számú ingatlan ipari területté történő átalakítására, azon
alapinfrastruktúra kialakítására,
valamint üzemépület létesítésére.
Rendkívüli testületi ülés 2019.VIII.27.
Magyarország Köztársasági Elnöke
az önkormányzati képviselők
és polgármesterek választását
2019. október 13. napjára tűzte
ki. A választáson a szavazatszámláló
bizottságok mellett helyi választási bizottság (HVB) is működni fog.
A HVB a szavazóköri jegyzőkönyvek
alapján összesíti a polgármester-választás, valamint az egyéni listás választás szavazóköri eredményeit, és
megállapítja a választás eredményét.
A HVB három tagját és legalább két
póttagot a települési önkormányzat
képviselő-testülete választja meg.
A Képviselő-testület a HVB tagjává
Dobó László, Veszelka Krisztina, Tanács Imre, illetve póttagjává Kaziné Olácsi Edit és Dani Anikó zákányszéki lakosokat választotta meg.
A kihirdetett önkormányzati rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint
a község honlapján.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019.
A köztársasági elnök a 308/2019.
(VII. 26.) KE határozatával 2019.
október 13. napjára (vasárnapra) kitűzte a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
2019. évi általános választásának
időpontját.
A Nemzeti Választási Iroda a választópolgárokat értesítő megküldésével tájékoztatta a szavazóköri
névjegyzékbe vételől.
Zákányszéken 2 szavazókörben
lehet szavazni:
1. számú szavazókör: Művelődési Ház (Dózsa György u. 45.),
2. számú szavazókör: Sportcsarnok (József Attila u. 38.).

A Helyi Választási Iroda és
a Helyi Választási Bizottság
elérhetősége:
Címe: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
Tel.: 62-590-490
e-mail: jegyzo@zakanyszek.hu
HVI vezetője: Gárgyán István jegyző
Helyi Választási Bizottság elnöke:
Dobó László
A választással kapcsolatos további
tájékoztatás a polgármesteri hivatalban kérhető, illetve a http://
zakanyszek.hu/onkormanyzati-valasztasok-2019/ és a www.valasztas.hu weboldalon található.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
HVI vezető
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LOMTALANÍTÁS LESZ
OKTÓBER 5-ÉN
A Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. a 2019 évi egyszeri,
díjmentes, belterületen történő
lomtalanítás időpontját 2019.
október 5. (szombat) napjára
tűzte ki.
A Közszolgáltató cég kéri a Tisztelt Lakosságot, hogy a lomtalanítani kívánt hulladékot reggel 6 óráig
szíveskedjenek kitenni az ingatlan
elé, jól látható és megközelíthető
helyre úgy, hogy az a gyalogos, valamint az autós forgalmat ne zavarja!
Tájékoztatásuk szerint az apróbb
tárgyakat zsákolva, dobozolva, a bútorokat lapra szerelve szükséges kihelyezni.
A későn kihelyezett hulladékot, valamint az alábbiakban

megjelölt hulladékokat nem áll
módjukban elszállítani.
A lomtalanítás során ki NEM helyezhető hulladékok köre:
• veszélyes hulladék: gumiabroncs,
akkumulátor, festék, hígító, olaj,
vegyszerek
• elektromos-, elektronikai készülék: hűtő, tv, mikrohullámú sütő,
stb.
• építési és bontási hulladék, beton, tégla, cserép, csempe, ajtó,
ablak, kád, mosdó, wc, stb.
• ipari- és mezőgazdasági hulladék
• rendszeres szemétszállítási körbe
tartozó háztartási hulladék
• zöldhulladék
• hulladékká vált gépjárművek, valamint azok alkatrészei

FELHÍVÁS TÉLI REZSICSÖKKENTÉSBEN RÉSZESÜLŐK
SZÁMÁRA A TÜZELŐANYAG ÁTVÉTELÉRE
A 2018. évi országgyűlési választások
után döntött a Kormány arról, hogy
a kiépített gázhálózattal rendelkező
településeken fával és szénnel fűtők
is megkapják a téli rezsicsökkentést.
Ezt követően a fűtőanyag (tűzifa, gázpalack, szén, fabrikett) átadásának
lebonyolítását kapták meg feladatul
az önkormányzatok. A 1602/2018.
(XI.27.) Korm. határozat alapján Zákányszék Község Önkormányzata is
támogatásban részesült.
Az Önkormányzat a támogatás
igénybevételéhez benyújtott kérelem alapján 12.000-Ft értékben,

sorszámozott utalványokat állított ki a jogosultaknak. Az utalványokat az érintettek megkapták,
melyeket folyamatosan, de legkésőbb 2019.12.15-ig válthatnak
be a szolgáltatóknál.
Felhívjuk az érintettek figyelmét, hogy az elszámolás
folyamatossága miatt minél hamarabb jelentkezzenek az utalványon megjelölt szolgáltatóknál a tüzelőanyagért!
• ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG
Önkormányzata

Dr. Kertész József
ügyvéd
30 éve Zákányszéken

FÉLFOGADÁS: minden pénteken 8 órától
a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban.
ELÉRHETŐSÉGE: 06-30/9535-740

ÉPÜLETBURKOLÁS

R Ö V I D H ATÁ R I D Ő V E L H E LY I VÁ L L A L K O Z Ó T ÓL

FARKAS FERENC

Érdeklődni lehet telefonon: 20/221-3248
vagy személyesen: Zákányszék, Tömörkény u. 29.

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

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja
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POLGÁRMESTERI
VISSZATEKINTŐ
Folytatás az 1. oldalról!
Sok év után jelentős pályázati
forrás bevonásával felújítottuk
a sportcsarnok belsejét is.Települési
közbiztonság fejlesztése érdekében
térfigyelő rendszert telepítettünk,
mezőőri szolgálatot működtetünk,
kiemelten támogatjuk a polgárőrség működését, továbbá jó a kapcsolatunk a rendvédelmi szervekkel.
A kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása érdekében Mórahalmot Zákányszékkel összekötő
kerékpárút kiépítésére került sor,

mely a kerékpáros közlekedését
erősödését hozta.
Az önkormányzat tulajdonában
lévő földutak a 2014. év végi és 2015.
év eleji csapadékos időjárás következtében kialakult vízállások miatt
súlyosan megrongálódtak, nehezen
járhatóvá váltak. Helyreállításuk
megtörtént, és minden évben igyekszünk az utak állapotán javítani.
A képviselő-testület a vállalt,
tervezett feladatait nagy részben
megvalósította, ennek számszerű
bizonyítéka, hogy az önkormányzat
vagyona az elmúlt öt évben megháromszorozódott.

Megújult az iskola épülete

Legnagyobb beruházásunk, a szennyvízhálózat kiépítése volt

Bővült az óvoda

Útjavítás a Petőfi utca folytatásában

ZÁKÁNYSZÉK SZOLGÁLATÁBAN
Személyes és szakmai okok miatt került Zákányszékre 1990 novemberében, az újonnan alapított 2. számú
háziorvosi körzetbe. Azóta a körzet
háziorvosa. Öt cikluson keresztül
önkormányzati képviselő, egészségügyi és szociális bizottsági tag
volt Zákányszéken, valamint a Zákányszék Jövőjéért Alapítvány elnöke jelenleg is. Ilyen minőségében is
aktívan elősegítette a település Borszékkel kialakult testvérkapcsolatát,
valamint szervezőként minden évben részt vesz az egészségheti rendezvények megvalósításában.

Zákányszékért Díjban részesült
Takács Julianna Éva több évtizedes
oktató-nevelő munkája elismeréseként, Puskás Istvánné példás családi
élete és aktív közösségi tevékenysége elismeréseként, valamint Sebők
Márta a szociális területen végzett
tanyagondnoki feladatok példás
ellátásáért és aktív közösségi munkájáért.
Elismerő Oklevelet kapott Szabó
István János, a helyi választási bizottságokban végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért.

2019. szeptember

ZÁKÁNYSZÉKI KIS ÚJSÁG

5. oldal

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI
Őstermelői igazolványok:
Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában
és jelenlétében történhet! Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2020.
évre szóló érvényes értékesítési betétlap, úgy az 2020. március 20-ig
kiváltandó. Kérem, ellenőrizze plasztikkártyáján a magyar címer mellett
balra szereplő „igazolvány hatálya”
mezőt: amennyiben 2017-tel kezdődik, Ön is érvényesítse őstermelői
igazolványát (ha még nem tette meg)!
Egységes kérelem 2019:
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 talajba
október 1-ig kerülhet, valamint hagyományos másodvetés bejelentése
október 31-ig elfogadott. A másodve-

tés legalább 60 napig a területen legyen megtalálható. Mind az ökológiai
másodvetés, mind a termeléshez kötött támogatással érintett, (hagyományos) másodvetés esetén különösen
fontos a másodvetések betakarítási,
leforgatási időpontjának bejelentése!
80 órás növényvédelmi
alaptanfolyam:
Októberben 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam indul Zákányszéken a NAK Nonprofit Kft
szervezésében, támogatott képzés
formájában, a kihelyezett plakátok
szerint. A jelentkezés feltételei: befejezett 8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító (ismertebb nevén MVH regisztrációs szám), agrártevékenység.
Akár közös őstermelői igazolványon
szereplő tag, vagy családi gazdaság
tagja is részt vehet a képzésen. Az érdeklődők jelentkezhetnek önállóan
a https://www.naknonprofit.hu/kepzesek internetes oldalon, regisztráció
után, a szükséges dokumentumok
olvasható formában digitalizálás

(szkennelés, fotózás) utáni feltöltése mellett, de kérhetik falugazdász
segítségét is. A jelentkezéshez feltétlenül szükségesek az alábbi dokumentumok: személyi igazolvány,
lakcímkártya, TAJ kártya, adóazonosító jel (kártya), őstermelői igazolvány (kártya és betétlap),
általános iskolai bizonyítvány, MÁK
ügyfél-azonosítót tartalmazó
nyilvántartásba vételi határozat,
pontosan megadott, „élő” e-mail
cím. A képzés megkezdéséig a képzés
díját meg kell fizetni.
Családi gazdaság vezetője, vagy
tagja a családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozatot, erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által
kiállított hatósági bizonyítvány/
szemlemásolatot, cég, vagy egyéni
vállalkozás vezető tisztségviselőjének a cégkivonatot, agrártevékenységet végző vállalkozás munkavállalójaként a munkáltatói igazolást
szkenneli be és tölti fel.
Bővebb információ a falugazdász
irodában, vagy a https://www.nak-

nonprofit.hu/tartalom/id/kepzesek internetes oldalon a megyei
képzésszervezőtől elérhető. A NAK
Nonprofit Kft, mint felnőttképzési
intézmény nyilvántartásba vételi
száma: E-000372/2014.
Ügyfélfogadás
a falugazdász irodában:
hétfő; kedd; csütörtök: 8:00-16:00
szerda: kéthetente 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00
Falugazdász: Négyökrűné Juhász
Mária 70/90-36-389
A falugazdász irodában történő
bármilyen ügyintézéshez hozni kell
az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új,
kamarai kártyát.
További információ a nak.hu, a www.
naknonprofit.hu internetes oldalon
és a falugazdász irodában elérhető.
forrás: • NAK.hu
naknonprofit.hu

INGYENES
RENDŐRSÉGI
KERÉKPÁRREGISZTRÁCIÓ
ZÁKÁNYSZÉKEN
A Bike Safe program keretein belül ingyenes rendőrségi
kerékpár-regisztráció lesz
október 1-jén Zákányszéken, a Lengyel téren.
A regisztrációhoz szükséges
a kerékpár, a személyazonosító igazolvány, valamint
a bicikli tulajdonjogát igazoló
irat, ha van!
A regisztráció 14-től 17
óráig tart a helyszínre kitelepülő Mobil Bűnmegelőzési
Centrum elnevezésű mikrobusz segítségével.
• ZakaHom-e Egyesület

ZÁKÁNYSZÉKI FALUNAPOK 2019.
A két napos rendezvény augusztus
10-11-én várta az érdeklődőket
sokszínű és változatos programokkal. Ízőrző fesztivál, főzőverseny,
Borszék településről készült fotók
kiállítása, erdélyi ízek kóstolója, ret-

CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGKÖTÉS:
2019.07.06.
Farkas Baráti Attila és
Dombvári Zsuzsanna Mária

ro disco, elszármazottak találkozója,
fogathajtó bemutató, sztár-fellépők,
helyi kézművesek kiállítása – csak
néhány abból a kínálatból melyet
a szervezők a XXV. Zákányszéki Falunapokon felsorakoztattak. A falu-

***
HALÁLOZÁS:
2019.06.16.
Csúcs Lajos
Zákányszék, Szegfű J. u. 17.

nap sikeréért nagyon sokan dolgoztak! Köszönet mindazoknak, akik
munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeréhez.
A képen a főzőversenyen résztvevő
csapatok képviselőit látjuk.

2019.07.22.
Makra Istvánné
Zákányszék,
Dózsa Gy. u. 44.
***
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MANÓ-KERTI HÍREK

TÁBORRAL ZÁRULT
AZ EZERARCÚ TANYA-OVI
PROGRAMSOROZAT
Az egész éves Ezerarcú Tanya-ovi programsorozatot háromnapos táborral zártuk. Az első napon az Öregház tanyamúzeumba mentünk kerékpárral. Ez igazi kihívás volt a gyermekek
számára: idén augusztusban ez volt az egyetlen nap, amikor
a délelőtti órákban „lógott az eső lába”. Többen emiatt nem
is jöttek el. Sajnálhatják.

2019. április

címet szerezhettek a gyerekek, akik
láthatóan nagyon boldogok voltak
a megszerzett cím kapcsán!
• LIEBHABER GÁBORNÉ

***

MEGÚJULVA VÁRTUK
A SZEPTEMBERT
A nyár, mely munkával telt, gyorsan elszaladt. Megújult épület
fogadja a gyerekeket. A fenntartó
önkormányzat nem kevés anyagi
ráfordítással biztosította az épület
festését. Költségvetési tételként

szerepel még a gyermek és felnőtt
bútorok cseréje, a csoportszobák
összes szőnyegének cseréje.
A tisztaság biztosítása érdekében
új, ipari takarítógép és porszívó került beszerzése.
A Képviselő-testület 4 egésznapos gyermekcsoport indítását engedélyezte. Ennek köszönhetően
kisebb létszámú csoportokban élhetik a gyermekek mindennapjaikat.
A családok támogatása érdekében,
2019. szeptember 1-től meghos�szabbított nyitvatartással működik a bölcsőde és az óvoda. 6 órától
fogadjuk a gyermekeket és fél 6-ig
biztosítjuk az ellátást.

KÖNYVFALÓ EREDMÉNYEK

A gyerekek egy-két kivétellel most
bicikliztek először folyamatosan,
hosszabb távot. A kerékpárút ragyogó lehetőség a biztonságos
közlekedésre. A múzeumpedagógiai
foglalkozáson követtük a búza útját
az arató koszorútól a szalmazsákig,
az arató, őrlő, dagasztó, kelesztő
edényekig, illetve Jancsi és Juliska
banyájának a sütőlapátjáig. Minden gyermek aktív résztvevője volt
a keresőjátéknak és még a hazaút is
jókedvvel telt el.
A második napon a szokásos buszos utazással mentünk a tanyára.
A nap célja volt, hogy amit még
lehet, éljük meg interaktív módon.
A legtöbben két vájlingba szitálták
a lisztet, majd élesztővel, vízzel
és sóval dagasztottunk, az „eresz
csurgásáig”. Akinek ehhez nem volt
kedve, az „Hamupipőkéset” játszhatott: rozst és búzát válogathattak
szét. A pajtások különös érdeklődéssel keresték nagyítóval a búzaszemen Jézus képmását.
A kemencehevítés, a cipóformázás és sütés közben már elkezdtük
főzni bográcsban a „barátságlevest”.
Jó érzés volt látni azt az igyekezetet, amellyel az általuk hozott répát,

zöldséget, hagymát, paradicsomot,
paprikát és krumplit pucolták a felnőttekkel együtt. Nem hiányozhatott belőle a karikázott kolbász és
egy kis tarhonya. Fontos feladat
a volt a gyermekeknek a kóstolás.
Közösen „hagytuk meg az étel savát-borsát”, ettől lett a levesünk
barátság leves!
A közösen készített ebéd, beleértve a cipókat is, nagy népszerűségnek örvendett. A délutáni
pihenő a szalmazsákon és a régi
deszka aljú ágyakon lenyűgözte
a gyerekeket.
A harmadik nap a számadás
napja volt. A réten gyűjtőmunkába
kezdtünk. Fényképek nézegetése
során felelevenítettük a közös élményeket. Ezután a kivágott képekből
montázst készítettünk. Ragasztással és filctollrajzzal készültek
a szebbnél-szebb alkotások. Szabadidős tevékenységként a réten gyűjtött füvekből, virágokból készítettünk koszorút, karkötőt, faliképet
szőttünk. Nagy élményt jelentett
a gyékénypihe havazása.
Az egész év szorgalmas munkáját oklevéllel jutalmaztam, melyben ovisgazda és ovisgazdaasszony

A 2018/2019-es iskolai tanévben 3.
alkalommal hirdette meg a Községi
Könyvtár a KÖNYVFALÓ olvasási
versenyt az általános iskolás tanulók körében. Könyvtári vonatkozásban is sikeres tanévet zártunk,
a játékban résztvevő gyerekek ös�szesen 267 könyvet olvastak el és
430 csillagot gyűjtöttek a helyes
válaszokkal. A nyolc hónapon át
tartó verseny eredményhirdetésére a tanév utolsó hetében, június
13-án gyűltünk össze a könyvtárban. „A soknevű macska” c. papírszínházas mese után következett
a verseny értékelése az olvasási
élmények és a számadatok tükrében. Ezek után sűrű gratulációk
és kézfogások kíséretében gazdára
leltek a jutalomkönyvek, az oklevelek és az emléklapok. A csoportkép
elkészítése után egy kis falatozás és
hűsítő ital várta a gyerekeket.

Eredmények:
3. osztály: 1. hely: Csúcs Hanna,
2. hely: Tóth Viola, 3. hely:
Szögi Dóra
4. osztály: 1. hely: Rokolya Ramón, 2. hely: Huszta Kata Antónia, 3. hely: Lázár Tamás
5. osztály: 1. hely: Császár Patrik, 2. hely: Márton Áron
A versenyben részt vettek még:
Czimber Levente, Császár Dominik,
Kispál Balázs, Vass Tímea, Makra
Antal Bence, Szögi Csaba, Varga
Dániel és Kovács Zsófia.
Köszönöm az aktív részvételt!
Gratulálok a legtöbbet olvasó helyezetteknek, és a verseny valamennyi
résztvevőjének.
• PARAGINÉ TÓTH EDINA
könyvtáros

Alsó sor balról jobbra: Császár Patrik, Lázár Tamás,
Császár Dominik, Makra Antal Bence, Varga Dániel
Középső sor: Huszta Kata Antónia, Rokolya Ramón,
Paraginé Tóth Edina, Vass Tímea, Szögi Dóra
Felső sor: Márton Áron, Kispál Balázs, Czimber Levente,
Szögi Csaba, Tóth Viola, Csúcs Hanna

2019. április

SULI ROVAT

7. oldal

A MINDIG RÖVIDNEK TŰNŐ NYÁRI SZÜNET UTÁN ISMÉT BENÉPESÜLT AZ ISKOLA
Szép helyen kezdődhetett meg a tanítás: szépek a termek, folyosók, és a nyári locsolásnak köszönhetően szép zöld az udvar. Minden évfolyamon megváltozott valami az előző évhez
képest, a legtöbb újdonság azonban mindig három osztállyal
történik: az elsősökkel, az ötödikesekkel és a nyolcadikosokkal.

A diákok tollából…

BALATONI NYÁR
2019. augusztus 11. és 16. között a Zánkai Erzsébet táborban
voltunk.
Vasárnap korán reggel indultunk és több átszállás után délután
érkeztünk meg Zánkára. Miután
átvettük a szállást, azonnal csobbantunk is egyet a Balatonban.
A vacsora után jött a tábornyitó.
Minden ház kapott egy színt: mi
világoszöldek lettünk.
Nagyon sok program volt! Jók
voltak a diszkók és a táncház,
klassz volt az erdei kalandpark,
a lézertag, izgalmas volt a sárkányhajózás. A TESO-k (Tábori Együttélést Segítő Operatív
munkatársak) nagyon jó fejek

voltak és viccesek, az egész tábor
alatt sokat nevettünk. A fiúk
részt vettek a homokfociban,
ahol harmadik helyezést értek el.
Volt robotprogramozás, vízi akadályverseny, judozhattunk, kipróbálhattuk a falmászást és a vízi
kalandparkot. A legbátrabbak
és legkitartóbbak megcsinálhatták a Gripen tesztet. Mindezek
a programok kicsit messze voltak
ugyan a táborhelyünktől, sokat
kellett sétálni, de volt, akinek még
ez is tetszett.
Nagyon jól éreztük magunkat
és reméljük, hogy jövőre újra táborozhatunk!
• BAZÁN BENDEGÚZ,
CSÚCS ANIKÓ,
FODOR BENCE,
SZALAI FANNI 6.o.

KÖNYVTÁRI
FOGLALKOZÁSOK
Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár (Bordány, Park tér 1.) TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0444
„Kulturális kavalkád” címen egy pályázatot nyert 2014-ben. Ebbe bekapcsolódott a Zákányszéki Általános Iskola és AMI. Célkitűzés volt a tanulók
műveltségének gyarapítása. Az adminisztratív hátteret Sas Györgyné
intézményvezető biztosította.
A szakmai munkát Paraginé
Tóth Edina látta el 5 éven keresztül. Töretlen lelkesedéssel készült
a könyvtári órákra, amely egy tanévben öt alkalmat jelentett. Bármilyen témában fordulhattunk hozzá,
mindig megfelelő szakértelemmel
és felkészülten állt ki tanulóink elé.
Türelemmel fogadta bátortalan kérdéseiket, mosolygós válaszokat adott
tanulóinknak. Kellemes élményekkel
feltöltődve hagyhattuk el a könyvtárat minden alkalommal. Az alsós
kisdiákokat ugyanúgy elvarázsolta,
mint a felsős kiskamaszokat.
Köszönjük „Edina néni” a több
éves munkádat, és további sok olvasót, sikereket kívánunk a zákányszéki „Tündérkönyvtárosnak”!
Makráné Vass Éva tanító néni

FONTOS DÁTUMOK:
szept. 20. Autómentes napi kerékpártúra
szept. 23–27. Otthon hete
szept. 27. Európai Diáksportnap
szept. 30. A magyar népmese
napja
szept. 30. A Világ Legnagyobb
Tanórája
okt. 1. A zene világnapja
okt. 4. Kisállat-bemutató

KÉTKEREKŰ FELAJÁNLÁSOK
A nyár folyamán a Délmagyarországban jelent meg az a felhívás,
melyben arról számoltunk be, hogy
szeretnénk a térségben összegyűjteni a használaton kívüli, házak udvarán heverő, pincékben, padlásokon lapuló kerékpárokat és kisebb
felújítás, javítás után rászorulóknak
adományozzuk azokat. Elsősorban
olyan családokra gondoltunk, akiknek nincs lehetősége új kerékpár

vásárlására, de a mindennapjainkat
jelentősen megkönnyítené a kétkerekű adomány.
A felhívást követően sokan jelentkeztek és egy, vagy több járművet
is felajánlottak a rollertől a gyerekbiciklin át, a felnőtt kerékpárokig.
Jelenleg több, mint 20 járgány vár
gazdájára az önkormányzat garázsában. Eddig a kerékpárok felajánlását
kértük, most pedig azoknak a csalá-

doknak, egyéneknek a jelentkezését
várjuk, akik örömmel elfogadnák
az adományokat.
Jelentkezni lehet Zákányszéken a Polgármesteri Hivatalban
Lengyelné Bulik Barbara szociális ügyintézőnél, vagy a 30/6062358-as telefonszámon Börcsök
Zoltánnál.
Hálásan köszönjük az eddigi
felajánlásokat! Bár az adománygyűjtést folyamatosnak tervezzük,

Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár
(Bordány, Park tér 1.) TÁMOP3.2.13-12/1-2012-0444 „Kulturális kavalkád” címen egy pályázatot
nyert 2014-ben. Ebbe bekapcsolódott a Zákányszéki Általános Iskola és AMI. Célkitűzés volt a tanulók
műveltségének gyarapítása. Az adminisztratív hátteret Sas Györgyné
intézményvezető biztosította.
A szakmai munkát Paraginé
Tóth Edina látta el 5 éven keresztül. Töretlen lelkesedéssel készült
a könyvtári órákra, amely egy tanévben öt alkalmat jelentett. Bármilyen témában fordulhattunk hozzá,
mindig megfelelő szakértelemmel
és felkészülten állt ki tanulóink elé.
Türelemmel fogadta bátortalan
kérdéseiket, mosolygós válaszokat
adott tanulóinknak. Kellemes élményekkel feltöltődve hagyhattuk
el a könyvtárat minden alkalommal.
Az alsós kisdiákokat ugyanúgy elvarázsolta, mint a felsős kiskamaszokat.
Köszönjük „Edina néni” a több
éves munkádat, és további sok olvasót, sikereket kívánunk a zákányszéki „Tündérkönyvtárosnak”!
• MAKRÁNÉ VASS ÉVA
tanító néni

okt. 10 . Papírgyűjtés
okt. 14–18. Iskolai egészséghét
okt. 22. Ünnepség az 1956-os
forradalom és a Köztársaság
kikiáltásának évfordulója alkalmából
okt.28–31. Őszi szünet
nov. 4. Az őszi szünet utáni első
tanítási nap
Összeállította:
• ÁBRAHÁM ENIKŐ

egyelőre nincs több kapacitásunk
a kerékpárok javíttatására és átmeneti tárolására. Amint gazdára lelnek a jelenlegi használt kerékpárok,
folytatódni fog az adománygyűjtés,
amit jelezni fogunk.
Köszönjük az önzetlen
segítséget!
• HOMOKHÁTI BRINGAKLUB
ZakaHom-e Egyesület

8. oldal

Az augusztus hónap programok sokaságát
hozta, hiszen 10-én a XXV. Falunap keretében főzőverseny, retro-disco, elszármazottak találkozója, fogatos bemutató,

ZÁKÁNYSZÉKI KIS ÚJSÁG

sztár-fellépők és utcabál szórakoztatta
a közönséget. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony-búcsú keretében zarándokokat fogadhattunk és láthattunk vendégül.

A gyógyszertártól a Petőfi utcáig elkészült az új járda, és megoldódott
a régóta várt csapadékvíz elvezetés is a patika bejárata előtt. A másik
előrelépés az új piac építkezésének előkészülete volt, ami a Petőfi utca
átvágásával volt megoldható, itt a víz- és szennyvízbekötés készült el.

2019. szeptember

Záró programként 17-én közel 300 traktor
füstje kormozta a látóhatárt. A felvonulást
követően a versenyeken résztvevők bemutathatták tudásukat és gépeik erejét.

Több fórumon is kifogásként jelentkezett a lakosság részéről,
hogy elöregedtek az utcatáblák, és sok helyen már nincsenek
is meg. Ennek okán az önkormányzat új, egységes kinézetű
utcanévtáblákat helyezett ki Zákányszék belterületén.

