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70 éves Zákányszék

Piac átadóval, kézműves vásárral,
régi fotók kiállításával ünnepeltünk

Rendezvényt szervezni a járványhelyzet idején nem egyszerű, de
nem is lehetetlen. 2020. szeptember 19-én a település megalakulásának 70 éves jubileumán a programokat az új piacon és környékén
rendeztük. Ünnepi testületi ülés,
kitüntetések átadása, 70 évesek

köszöntése, piac átadó, kulturális
műsor, kézműves termékek vására
is szerepelt a kínálatban.
A nap helyszínéül szolgáló piac
egy pályázati forrásnak köszönhetően jött létre. Zákányszék Község
Önkormányzata 102.437.577,-Ft
támogatást nyert a Terület- és Te-

Zákányszék
új díszpolgára
Papp István Szilveszter
szikvízgyártó
Zákányszék 1950-ben, azaz pont 70
évvel ezelőtt vált önálló településsé. Az évfordulót ünnepi testületi
üléssel, kitüntető címek átadásával,
majd a 70 évesek köszöntésével tette emlékezetessé a falu önkormányzata szeptember 19-én. A rendezvényen fotókiállítás nyílt Zákányszék
régen és most címmel és ünnepélyes keretek között adták át a piac
épületét. A település új díszpolgára
Papp István Szilveszter lett.

Jó hangulatban, szép időben
és nagy érdeklődés mellett zajlott
szeptember 19-én a Zákányszék
70 éves fennállását ünneplő rendezvény az új piactéren. Az eseményen részt vett Gémes László,
a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke, aki az ünnep kapcsán Matuszka Antal polgármester részére a megye névváltozása
alkalmából készült emlékérmet és
térképet adott át.

lepülésfejlesztési Operatív Program
(TOP) „Helyi gazdaságfejlesztés”
tárgyú pályázati felhívás keretén
belül „Piaci infrastruktúra kiépítése
a helyi termelők termékeinek térnyerése érdekében, Zákányszék”
elnevezésű projekt megvalósítására. Az ünnepélyes átadás Matuszka
Antal polgármester, Gémes László,
a Csongrád-Csanád Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Bodrogi Ferenc,
a Bodrogi Bau Kft. a kivitelező képviselőjének jelenlétében megtörtént.
Joó Balázs esperes megszentelte
a piac épületét, Isten áldását kérve
mindazokra akik azt használják.
Az ünnepi testületi ülésen a településen élő 70 évesek köszöntése
és a kitüntető címek átadása után
a színpadon kulturális műsor vette
kezdetét. Fellépett a Zákányszéki
Kéknefelejcs Nyugdíjas Klub, a Classicon KTSE mazsorettesei, a Csiga
Duó Gyermekzenekar és a Dél-al-

Ez az ünnepség adott alkalmat
a hagyományos községi kitüntetések
átadására is. Zákányszék Község Önkormányzata minden évben elismerését fejezi ki azon személyeknek, akik
a település közösségi életében részt
vesznek, munkájukkal, tevékenysé-

földi Harmonikabarátok Egyesületének tagjai.
A délután folyamán helyi és
a környékbeli termelők és kézművesek kínálták portékáikat. A kézműves foglalkozáson a gyerekek
és felnőttek egyaránt részt vettek,
a legkisebbeket légvár szórakoztatta. A rendezvény zárásaként a Po-Pi
Duó zenélt az utcabálon.
Köszönet valamennyi fellépőnek,
aki műsorával hozzájárult a rendezvény sikeréhez: Zabosfa Táncegyüttes, Zákányszéki Manó-kert Óvoda
Pillangó csoportos kispajtásai, Ábrahám Antalné és Lakatos Kata.
Az új piac területén egy nosztalgikus hangulatú fotókiállítást
tekinthettek meg az érdeklődők.
Korábbi épületek, életképek, ismerős arcok az elmúlt 70 évről – ez
mind látható volt a korabeli fotókon. A fényképeket Nyilasi Antalné, Gregus Istvánné, Tanács Klára,
Deme Józsefné, Vass Károlyné, Puskás Istvánné, Papp Árpád és Huszta
Gézáné bocsájtotta rendelkezésünkre, melyet ezúton is köszönünk.
• Zombori Istvánné
intézményvezető
Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtár

gükkel hozzájárulnak a Zákányszék
fejlődéséhez. Az idei évben Zákányszékért díjat vehetett át Ördög Józsefné és Vass Ferenc, a falu díszpolgára
pedig Papp István Szilveszter lett.
Folytatás a 4. oldalon!
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A 2020. szeptember 24-én megtartott képviselő-testületi
ülésen megtárgyalásra került az önkormányzat 2020. évi I.
félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztató, valamint módosításra került az önkormányzat 2020. évi költségvetése. Az önkormányzat ismét csatlakozott a BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez, ezenkívül a testület
jóváhagyta a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde módosított dokumentációit és a 2020/2021. nevelési év intézményi
munkatervét. Elfogadásra került a termelői piac működését
szabályozó helyi rendelet.
Az Önkormányzat és költségvetési
szerveinek 2020. I. félévi 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 2020. évi költségvetési rendelet
bevételi és kiadási főösszege
834.507.000 forint lett.
A környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvény szerint „A
települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén,
és arról szükség szerint, de legalább
évente egyszer tájékoztatja a lakosságot”. A tájékoztató főbb elemei között
szerepelt a levegőtisztaság javítása,
a belvíz-és csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése, az energiagazdálkodás, a közúthálózat fejlesztése,
közlekedés és környezet, valamint
a biológiai sokféleség fenntartása,

élőhelymegőrzés, komplex táj- és
tájképvédelem. A Képviselő-testület
a környezet védelméről, a lakóhelyi környezeti állapotáról szóló
előterjesztést elfogadta.
A Képviselő-testület a 123/2018.
(IX.27.) Kt. határozatával fogadta
el Zákányszék község 2018-2023.
időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját (a továbbiakban: HEP). A HEP-et kétévente
át kell tekinteni és szükség esetén
felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat
során a helyzetelemzést és az intézkedési tervet a változásoknak
megfelelően módosítani szükséges. A HEP fórum júniusi megtartását követően az önkormányzat
intézményei megküldték beszámolóikat és javaslataikat, mely alapján
elkészült a felülvizsgálat anyaga.
A Képviselő-testület a dokumentumot jóváhagyta, amely ezt követően megküldésre került a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
Dél-Alföldi Társadalmi Esélyteremtési Igazgatóság részére.

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: 2020. november 5-e.
A pályázatot az EPER-Bursa
rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva kizárólag a lakóhely szerint
illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál
lehet benyújtani.
Jogszabályi és egyéb változások
miatt a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása társulási megállapodását, továbbá szervezeti és
működési szabályzatát módosítani
kellett. Az erre vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület jóváhagyta és felhatalmazta a polgármestert
a társulási megállapodás aláírására.
Zákányszék Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program „Helyi gazdaságfejlesztés” tárgyú pályázati támogatásával közel 336 m2 alapterületű

új akadálymentes termelői piac
építését valósította meg a Petőfi Sándor és az Ifjúság utca sarkán. Az épület fő részét képezi a 230 m2 alapterületű fedett piactér, ezen felül három
zárt modulegységben helyezkedik
el a téli árusítást biztosító helyiség,
az egyéb üzlethelyiség, valamint
a vizesblokkok és a raktár. A környezettudatosság jegyében komplett napelemes rendszer telepítése
is megvalósult. Az új termelői piac
működését törvények és alacsonyabb
szintű jogszabályok határozzák meg,
de bizonyos szabályokat helyi rendeletbe kell foglalni. A Képviselő-testület a rendeletet, illetve a mellékletét
képező üzemeletetési szabályzatot és
a piac házirendjét jóváhagyta.
A Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde jogszabályi és
egyéb változások miatt módosította
az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát, pedagógiai programját, illetve elkészítette az intézmény
2020/2021. nevelési évre vonatkozó éves munkatervét. A dokumentumokat fenntartói jóváhagyásra
a Képviselő-testület elé terjesztette,
amelyek elfogadásra kerültek.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján
és a nemzeti jogszabálytárban.
• Gárgyán István
jegyző

Nincs még vége…
Hosszú szünet után megkezdődött
az oktatási-nevelési intézményekben az oktatás. Nem mondhatjuk,

hogy minden visszatért a rendes
kerékvágásba, hiszen a koronavírus
második hulláma elérte az országot
és ez alól természetesen településünk sem kivétel.
Az intézmények megtették
a szükséges intézkedéseket, kialakították a központi előírásoknak
megfelelő, de helyi viszonyokra
alakított protokollt, mely a vírus
terjedésének megakadályozását
szolgálja. Ezek a szempontrendszerek az intézmények honlapján megtalálhatók, illetve a szülők részletes
tájékoztatást kaptak a teendőkről.
A tapasztalat az, hogy ezeket mindenki tudomásul veszi elsősorban
gyermekeink, de a saját magunk
védelme érdekében is.

Sajnos a szokásos rendezvényeink is elmaradnak, kerülni
kell a csoportos összejöveteleket.
Idén sajnos elmarad a Zákányszéki Böllérnap is, nagy valószínűséggel a Falukarácsony ünnepség sem
kerül megrendezésre. Én mindenkit arra bíztatok, találkozzanak
szűkebb körben, erősítsék családi,
rokonai kapcsolataikat.
Van a településen vírussal fertőzött beteg, de vannak olyanok is,
akik már gyógyultnak tekinthetők,
hiszen a vírusteszt negatívnak bizonyult. Kiszélesedett a veszélyeztetettek köre. A hatósági karantén elrendeléséről mindig értesítést kapunk,
amennyiben segítségre van szüksége a karanténban lévő személynek,

akkor a szociális ellátórendszeren
keresztül ezt megoldjuk. Szerencsére nagyon kevés ilyen érintett van.
Orvosaink folytatják gyógyító tevékenységüket, szigorú rend szerint
végzik munkájukat. Fontos, hogy
háziorvosaink egészségesek maradjanak, hiszen nem lenne szerencsés,
ha a település, bármilyen kis időre
is, orvosi ellátás nélkül maradna.
Bízom abban, hogy a ránk váró
akadályokat sikeresen vesszük, találunk lehetőséget visszafogottabb
ünneplésre is, és az adventi ünnepségsorozat után várhatjuk az év legszebb családi ünnepét.
• Matuszka Antal
polgármester
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A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara hírei
Tagjaink és munkavállalóink egészségének védelmében a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara ügyfélszolgálati pontjain az elkövetkezendő időszakban kizárólag előre egyeztetett időpont szerint,
orrot-szájat eltakaró kendőben, vagy maszkban lehetséges
a személyes ügyfélfogadás.

Egységes kérelem 2020
Ökológiai másodvetés október 1-ig,
a hagyományos másodvetések október 31-ig vethetők. Minden másodvetés esetében figyelemmel kell
lenni a 60 napos szabályra, tehát
a vetés és a leforgatás dátuma között legalább 60 nap teljen el. Ettől
rövidebb időtartam esetén a másodvetés nem kerül figyelembevételre.
A helyszíni ellenőrzési
jegyzőkönyvekről
Az egységes kérelmekbe bejelentett
területek ellenőrzése folyamatos.
A mérési jegyzőkönyveket hivatalos
iratként az Államkincstár folyamatosan küldi az érintett termelők részére, akik a kézhezvételtől számított 8 napon belül észrevételezhetik
azt elektronikus úton.
Kárenyhítés 2020
A káresemény bejelentésének elfogadását igazoló határozat birtokában
a kárenyhítés kifizetés igénylése
november 2–30 között tehető meg.
A kárenyhítési juttatás igénylése ügy-

menethez az alábbi dokumentumokat kell hozni: őstermelői igazolvány,
kormányhivatali határozat, továbbá
amennyiben értékesítés történt
a káreseménnyel érintett növénykultúra terméséből, úgy kérem ös�szegezni az értékesítési bizonylatokon szereplő mennyiségeket, tehát:
Hány tonna termés került értékesítésre a károsodott növénykultúrából?
Őstermelői
igazolványok
2020. június 18-tól az elveszett,
megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány pótlása díjmentes.
A NAK javaslata alapján év végére
kivezetésre kerülhet az őstermelői
igazolvány, ezért a 2020. május 31.
után kiállított ideiglenes igazolvány
2020. december 31-ig igazolja az őstermelői tevékenységet.
További újdonság, hogy a 2020. december 31. napján érvényes őstermelői státusszal rendelkezők határozatlan időre, további ügyintézés nélkül is
őstermelőnek minősülnek. Érdemes
a nak.hu honlapon az „Őstermelői
adatok” menüben ellenőrizni az őstermelői igazolvány érvényességét.
Amennyiben az igazolvány a 2020as évre nem lett érvényesítve, akkor
gondoskodni kell a jelen adóévre
történő érvényesítésről, vagy a tevékenység végleges megszüntetésének
szándéka mellett a bevonásról.
Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre érvényesített értékesítési betétlap birtokában és jelenlétében történhet.
Az őstermelői rendszer, valamint
a családi gazdaságok reformja várható, melynek célja többek közt,
az agrárium gazdasági hatékonyságának növelése, a kis- és közepes
gazdaságokra épülő családi alapon
működő mezőgazdasági modell
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fejlesztése, s így a vidéki térségek
demográfiai folyamatainak kedvezőbb irányba fordítása. Bővebb információ a jogszabály kihirdetését
követően lesz elérhető.
Permetezőgépek
vizsgáztatása
2020. január 1-jétől már csak érvényes műszaki vizsgával rendelkező
vagy műszaki vizsgára bejelentett
permetező gépekkel lehet növényvédelmi munkát végezni. A kötelezettségre a Kölcsönös Megfeleltetés
rendszerben érintett gazdáknak
(tehát, aki területalapú támogatást
igényel, vagy a későbbiekben igényelni kíván) kiemelten ügyelniük
kell, mivel a mulasztás esetükben
akár az agrártámogatások csökkenésével is járhat. A felülvizsgálatot
végző állomások folyamatosan
frissülő listája a NÉBIH honlapján
elérhető. A megfelelés érdekében
érdemes mielőbb regisztrálni a kiválasztott vizsgáztatónál.
NAK tagdíjtervezet
A kamara megszüntette a – számos
tagja által korábban kifogásolt, bonyolult rendszerű – tagdíj-önbevallást, és a tagok számára megállapítja
a fizetendő tagdíjat, a rendelkezésre
álló hivatalos adatok alapján. Hasonlóan működik ez, mint a NAV
által évente elkészített SZJA-bevallás, tehát a kamarai tagnak csak
akkor kell foglalkoznia a bevallással,
ha nem ért egyet vele, vagy jogosult
további tagdíjkedvezményre, amit

igénybe szeretne venni. A tagdíjbevallási időszak 2020. október 1.
– október 31. között lesz.
A tagdíjat a tag az e-Iroda felületen ellenőrizheti, elfogadhatja vagy
korrekcióval élhet. Korrekció esetén
az eltérést alá kell támasztani könyvelői/könyvvizsgálói igazolással.
Amennyiben könyvelő készíti a tag
számára a korrekciót, 50 millió Ft-ig
nem szükséges igazolást csatolnia
a kedvezmények igazolására, ha
könyvvizsgáló készíti a korrekciót,
akkor nincs ilyen értékhatár. Az árbevétel-módosítás esetén minden
esetben NAV-igazolás szükséges,
mely a helyes árbevételről szól.
2020. október 31-ig áll nyitva
az e-Iroda felület, ha nincs korrekció, akkor elfogadottnak tekintjük
a kamara által megállapított tagdíjat. Ezt követően még egy évig
van lehetőség korrekcióra, ebben
az esetben az újonnan megállapított tagdíj 20%-ának megfelelő ös�szegű pótlék is kiírásra kerül.
A NAK 5 évig felülvizsgálhatja
a tagdíjakat, ha frissebb adatokat
kap (pl. NAV-tól).
Bővebb információ a falugazdászoktól kérhető.
Falugazdászok: Braunné Szollár Kitti 70/97-57-197 és Négyökrűné Juhász Mária 70/9036-389
• forrás: NAK.hu
portal.nebih.gov.hu
mvh.allamkincstar.gov.hu
njt.hu

Közmeghallgatás
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. október 29-én (csütörtökön) 17 órai kezdettel tartja
közmeghallgatással egybekötött
ülését, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: a Művelődési Ház nagyterme (Zákányszék, Dózsa Gy. u. 45.).
Szeretném kikérni véleményét,
meghallgatni elképzeléseit és
közösen megoldást találni a fel-

merülő problémákra. Amennyiben olyan kérdése, észrevétele
van, amiről szeretne bővebb tájékoztatást kapni, kérem előre
jelezze a polgarmester@zakanyszek.hu e-mail címen.
A közmeghallgatást követően
tisztelettel várom Önöket egy
kötetlen beszélgetésre!
• Matuszka Antal
polgármester
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Zákányszék új díszpolgára Papp István Szilveszter szikvízgyártó
Az önkormányzat sikeres vállalkozói és példamutató közéleti tevékenység elismeréseképpen adományozta idén a „Zákányszék Község
Díszpolgára” címet. Papp István
Szilveszter 1986-ban családi vállalkozásként hozta létre a „Papp
Szikvíz” magánvállalkozást, amelyet átalakított formában, de a mai
napig működtetnek. Műszaki szakoktatói pályája mellett a rendszer-

bonyolultabb beruházásának megvalósítását.
Papp István meghatottan vette
át a díjat a polgármestertől, majd
elmondta: további sikeres fejlődést
és gyarapodást kíván a településnek. Hozzátette, hogy azt szeretné,
ha a jövő generációi is megismernék
a dédszülők hagyatékát, azt, hogy
milyen keményen is dolgoznak
a homokháti emberek ebben a nem
mindennapi termőhelyi adottságú
környezetben.

váltást követően egyéni vállalkozóként gépgyártással és javítással
is foglakozik, elsőként fő profil
a szódagép gyártás, de mára már
igen szerteágazó tevékenységet
folytatnak ezen a területen. Szódakészítő gépei Floridától Zürichig,
Ukrajnától Délvidékig megtalálhatóak. Aktív közéleti tevékenység is
jellemzi, hiszen eleinte tagja, majd
vezetője volt a Zákányszéki Tűzoltó Egyesületnek, majd két cikluson
keresztül önkormányzati képviselő,
a pénzügyi bizottság elnöke volt.
A szennyvízberuházás indításától,
2003-tól befejezéséig elnöke a Zákányszék Csatornamű Beruházó
Víziközmű Társulatnak, elősegítve
a település egyik legnagyobb és leg-

Vass Ferenc részére életpályája
elismeréseképpen adományozott
„Zákányszékért” díjat a település
önkormányzata. Vass Ferenc a Zákányszéki Homokkultúra Szakszövetkezetben kezdett dolgozni
raktárosként és géplakatosként.
Később hűtőgép kezelői képesítést
szerzett, és az akkori Hűtőházban
folytatta a munkát. Munkahelyváltás miatt a „Május 1.” Szakszövetkezetben, majd jogutódjában,
az „Egyetértés” Szakszövetkezetben vezető raktárosként dolgozott
egészen 1995-ig. 1997-től családi
vállalkozásban Gazdaboltot üzemeltetett, mely a település egyik
emblematikus kereskedelmi egysége volt abban az időben. A vál-

Folytatás az 1. oldalról!

lalkozói időszakban jelentősen bekapcsolódott a település kulturális
életébe, művészeti csoportokat
szponzorált, települési rendezvényeket támogatott.
Ördög Józsefné, lánykori nevén
Deák Piroska elsőként a Mórahalom és Vidéke ÁFÉSZ, majd pedig
a helyi Egyetértés Mezőgazdasági
Szakszövetkezet felvásárló telepét
vezette. Mondhatni országos ismertségre tett szert, hiszen kapcsolatainak, kereskedelmi partnereinek köszönhetően a zákányszéki
zöldség és gyümölcs eljutott az ország legkisebb szegletébe ugyanúgy, mint a nagy áruházak polcaira.
A szövetkezeti kereskedelem megszűnte után 1993-tól egészen 2012
áprilisáig magánvállalkozóként,

tevékenységet is folytatnak. A település gazdasági életének segítése
és példaértékű életpályája elismeréseképpen Ördög Józsefné „Zákányszékért” díjat vehetett át a jubileumi ünnepen.
Ezen kitüntetések mellett a járványügyi időszakban végzett kitartó és lelkiismeretes munkáért külön
elismeréseket adtak át az egészségügy és a szociális ellátás területén
dolgozóknak.
A koronavírus (COVID-19)
járvány terjedésének megakadályozásában, a veszélyhelyzettel
kapcsolatos problémák kezelésében, valamint a település lakóinak
egészségvédelme érdekében végzett
kimagasló szakmai munkájáért Matuszka Antal polgármester köszönő-

a Red Fruct Kft. ügyvezetőjeként
végzett zöldség-gyümölcs kis- és
nagykereskedelmi tevékenységet.
A Kft. rendszeres támogatója volt
a művészeti csoportoknak, a települési rendezvényeknek. A támogatások során a családot a csendes
háttérben maradás jellemezte, nem
igazán szerettek rivaldafénybe kerülni. 2009 óta magán szállásadói

levelet adott át Dr. Mester Lajos
háziorvosnak és az I.sz. Háziorvosi
körzet dolgozóinak, Dr. Sebestyén Balázs háziorvosnak és a II.
sz. Háziorvosi körzet dolgozóinak,
valamint Csótiné Ördög Edit intézményvezetőnek, Sutka Zsófia
tagintézmény vezetőnek és a Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény dolgozóinak.
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Már használható az új piac
Zákányszék Község Önkormányzata
pályázati forrásból termelői piac építését valósította az Ifjúság és a Petőfi
Sándor utca sarkán (Ifjúság u. 1. sz.).
A használathoz és üzemeltetéshez szükséges engedélyek megszerzését követően az első piaci
nap 2020. október 3-án (szombat)
reggel 6 órától volt.
Amit az új termelői piacról tudni
érdemes:

• Piaci nap minden kedden és
szombaton 6:00-12:00 óra
között kerül megtartásra. Ünnepnapokon a piac zárva tart.
• A piacon Csongrád-Csanád megyében vagy a piac 40 km-es körzetében működő gazdaságból
származó mezőgazdasági-, illetve élelmiszeripari termékét értékesítő kistermelők, őstermelők
árusíthatnak.

Solanum Kft.
Tisztelt Burgonyatermelők!
Megkezdtük az őszi fémzárolt vetőburgonyák
értékesítését import és hazai forrásból!
Várjuk rendeléseiket, Mórahalmon a Heller-tanyán.
Heller- Szabó Ferenc
Tel.: 06 30 269 0633

• Gyűjtött, szedett gomba és élő
állat a piacon nem értékesíthető.
• A helypénz összege 250 Ft/asztal/nap.
• A piacon a 65 év feletti zákányszéki kistermelők, őstermelők
helypénz megfizetése nélkül árusíthatnak.
A termelői piac használatának
részletes szabályait Zákányszék
Község Önkormányzata Képvise-

lő-testületének 9/2020. (IX.29.)
számú önkormányzati rendelete
tartalmazza, amely „itt” megtekinthető.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket,
hogy a jelenlegi Lengyel téri piac október 10-ét követően bezár, árusítás
a továbbiakban csak az új termelői
piacon engedélyezett.
Sikeres piaci napokat kívánunk
minden résztvevőnek!

Márton nap a Zákányszéki
Művelődési Házban
2020. november 14. szombat
Programok:
14 óra
Bábos-mesés interaktív foglalkozás Kőmíves Zoltán bábszínész
közreműködésével, melyben szereplők a gyerekek, valamint az általuk természetes anyagokból készített bábfigurák.


15.30
Kézműves foglalkozás – liba és lámpás készítése


17.00
Lámpás felvonulás a templomhoz
Márton napi finomságok – libazsíros kenyér, csöröge és újbor kóstoló.


18.00
Márton napi táncház
Szeretettel várjuk rendezvényünkre a gyerekeket, szülőket, minden
kedves érdeklődőt!

MEGEMLÉKEZÉS
2020. november 1-én a 9 órakor kezdődő szentmise
után, 9.45 órakor az intézmények és a civil szervezetek vezetői, képviselői megkoszorúzzák a II.
világháborús emlékművet a Lengyel téren. A megemlékezés után a temetőben szertartás és sírszentelés lesz.
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Beszoktatás – befogadás az óvodában
Óvodánkban a gyermeki személyiségből, illetve a legtermészetesebb
megnyilvánulásából, a játékból
kiindulva, olyan nyugodt, derűs,
családias légkört biztosítunk,
amelyben a gyermekeket a szeretet, megbecsülés és tisztelet övezi.
A beszoktatás – befogadás nem
más, mint a gyerekeknek az új
környezethez való alkalmazkodása, beilleszkedése, elfogadása, egy
várakozással teli izgalmas időszak.
A beszoktatás során a gyermeknek nem csak édesanyja – édesapja távolléte okozhat nehézséget.
Sokkal inkább az, hogy számára
ismeretlen környezetbe kerül, ahol

idegen gyerekek, felnőttek veszik
körül. Az elválást megkönnyítheti
egy-egy otthoni plüss állat, párna,
cumi, mely az otthonból, az otthon
illatából, érzelmi bázisából hozott
tárgy. Az óvodakezdés során a legfontosabb feladatunk a gyermeknél
és a szülőnél egyaránt a bizalom elnyerése az új környezet, dolgozók
iránt. Az óvodával való ismerkedésre nagyon jó alkalmak voltak
az „Ovi csalogatón” (2020. 08. 24.
- 28.) eltöltött „játszó délelőttök”,
ahol az új gyerekek szüleikkel, ill.
a bölcsődei kisgyermeknevelővel
együtt vettek részt. Itt lehetőség
nyílt arra, hogy a gyerekek meg-

ismerjék a jelüket, a gyerekek és
a szülők is megismerkedjenek egymással, velünk, az új környezettel.
Közösen játszottunk a csoportszobában és az udvaron is. Az „Ovi csalogató” hetén, délutánonként az új
gyermekeknél családlátogatásokat
végeztünk a kollégámmal. A gyerekek saját, megszokott környezetükben ismerkedhettek az óvó nénikkel, megmutathatták a szobájukat,
kedvenc játékaikat, és a szülőknek is
alkalmuk volt hosszabban elbeszélgetni gyermekükről a pedagógusokkal. A szülőkkel való jó együttműködés, összehangolódás, egymás
segítése, az őszinteség, a bizalom

elengedhetetlen, hiszen az óvodai
nevelés, a családi nevelésre épül.
Olyan mesékkel, dalokkal, mondókákkal is készültünk, melyet otthonról, bölcsődéből, vagy az oviból
is ismerhettek, emellett új dalokkal,
versekkel, mondókákkal is megismerkedtek a gyerekek. Kedvenc
mondókáikat, énekes játékaikat
az óvodában naponta többször is
kezdeményezik, hogy mondjuk el,
vagy játsszuk el, nagyon ügyesek,
lelkesek az új „Manócskák”.
• Tanácsné
Kiss-Patik Tünde
óvodapedagógus

„Szól a rádió…”

Iskolai programok szabadban és a sulirádióban
Ahogy a mindennapi életünkre hatással van, úgy az iskolai
munkát is nagyban befolyásolja a mostani helyzet. Még több
lett a szabály, még jobban kell figyelnünk magunkra, egymásra, még fontosabb a türelem és az együttműködés. A gyerekek
többsége szerint még ezek ellenére is jobb így tanulni, mint
digitálisan. A már megszokott, hagyománnyá vált programjaikat vagy le kell mondanunk, vagy az eddigiektől eltérően
valósítjuk meg őket. Az iskolai rádión keresztül emlékeztünk
meg a magyar népmese napjáról, a zene világnapjáról, az aradi
vértanúkról, és a megszokottól eltérően az októberi forradalom évfordulójáról is.
Újra szól a sulirádió!
A tavalyi, nyolcadikosokból álló
stáb helyét felváltották a hatodikosok. A legelső adás legelső száma egy kicsit az előző rádiósoknak
szólt (Marshmello & Anne-Marie:
Friends). Négy év rádiózás van mögöttük. Az új csapat is nagyon lelkes, minden pénteken hallhatunk
híreket és fontos információkat
a zenés rádióban.
Papírgyűjtés 2020
Szeptember 17-re hirdettük meg
az iskolai papírgyűjtést. Nagyon
vártuk, és örültünk, hogy van olyan
cég, amely még vállalja a papír elszállítását, mert rengeteg gyűlt ös�sze az iskolában is.
Most a vírushelyzet miatt a gyerekek nem segíthettek a papírt pakolni, ezért a szülőkhöz fordultunk
segítségért, ők pedig – ahogy mindig – szívesen segítettek nekünk
a munkában.

Összesen 14 780 kg papírt gyűjtöttünk, ami nagyon szép teljesítmény.
Köszönjük szépen minden szülőnek és gyereknek, illetve az iskola
dolgozóinak, akik összegyűjtötték
ezt a sok-sok papírt, vagy segítettek pakolni.
Vezsenyiné
Csaba Gabriella
Diáksportnap 2020.
szeptember 25.
Idén a Diáksportnapot hivatalos
témanappá nyilvánították, ami azt
jelenti, hogy állandó programja lesz
minden iskolának.
A jelenlegi helyzet miatt testnevelésórák keretében lehetett
csak teljesíteni a kihívásokat, ezért
az egy napból három nap lett, mert
így lett meg tanulónként a Diáksportnap céljai között kitűzött 3
óra sportolás.
A Diáksportnapunk szeptember
23-án kezdődött. Az egyik testne-

velésórán minden osztály lefutotta
a 2020 m-t, ami kötelező programja a Diáksportnapnak. Ezt a kihí-

vást volt, aki nagyon komolyan
vette, de azért olyanok is voltak,
akik csak végig sétálták a távot.
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A jutalom nem marad el, mert
osztályonként a legügyesebben
teljesítő három fiú és lány érem
díjazásban részesül majd. A másik
két napon az osztályok választották ki, mit is szeretnének játszani.
Voltak, akik fociztak, voltak, akik
lepedő röplabdáztak, floorballoztak, rollereztek, vagy gördeszkáztak, de olyan osztály is volt, aki
a kézilabdát, illetve a kosárlabdát
választotta. Tehát nagyon színes
lett a program, és kiderült, hogy
a gyerekek mennyi féle játékot ismernek és szeretnek.
A célját elérte ez a három nap,
mert a gyerekek élvezték a mozgást,
és azt, hogy bár szervezett keretek
között, de kedvük szerint játszhatnak. Jó volt az is, hogy nem egy
napba lett besűrítve minden program, mert így egy-egy játékra több
idő maradt. A futásnál azért többen
sajnálták, hogy nem mérhették
össze gyorsaságukat és kitartásukat
más osztályok tanulóival.
A Diáksportnaphoz kapcsolódott egy másik program is, az Open
Streets Day, amivel a szabadtéri
sportolásra szeretnék buzdítani a gyerekeket a szervezők. Ez
a program szeptember 20-án volt,
és családi körben kellett mozogni a gyerekeknek. Biztosan sokan
teljesítették ezt a feladatot is, bár
ennek bizonyítékaként sajnos nem
sok fotó érkezett. Köszönjük mindazoknak, akik küldtek nekünk!
Vezsenyiné
Csaba Gabriella
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Autómentes
napi túra
Hagyományainkhoz híven idén is
kerékpárra ültünk szeptember 22én, az Európai Autómentes Nap
alkalmából. 24 fős csapattal indultunk útnak, célunk a rekultivált
szeméttelep megtekintése volt.
Azért is voltunk kíváncsiak erre
a területre, mert ősszel még eddig
egy alkalommal sem látogattunk
el oda, csak a tavaszi állapotát ismertük.
A lelkes csapat kis pihenő után
felfedező sétára indult a területen. Akik már tavasszal jártak itt
velünk, azonnal megfogalmazták
a fő különbséget: most sokkal nagyobb a növényzet. Nagyobb a fű,
és száraz a terület, a csatornán át
lehet sétálni, egy csepp víz sincs
benne.
Azért nem volt lakatlan a táj: lépéseink nyomán mindig fel-felröppentek a sáskák, és tölcsérpókok
hálóit láttuk sokfelé. A kíváncsi szemek megpillantottak sisakos sáskát,
szemölcsevő szöcskét, mezei tücsköt, imádkozó sáskát… A földön
sétáló darázspók többféle érzést
váltott ki a gyerekekből: volt, aki
közelről szemlélte, mások viszont
inkább nem szerették volna látni.
Ugyanígy történt azzal a keresztespókkal is, aki egy száraz kóron várakozott.
Még nem tudtunk olyan igazi,
természetjárós csendben lenni, óriási örömöt okozott minden új felfedezése, de a csapat nagyon kíváncsi
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volt és érdeklődő. Mindenki nagyon
vigyázott az élőlényekre, senki sem
szerette volna, ha a megfigyelésünk
során bárkinek is baja esik.
A túra végén megegyeztünk,
hogy hamarosan újra felkerekedünk, mert jól éreztük magunkat,
jó volt együtt lenni a szabadban.

vetítettünk egy grafikus mintát,
egy muzogramot. (A muzogram:
Lásd a zenét! Motoros koordináció
a zene ritmusára, grafikus mintákat
követve.)
A gyerekek a zene ritmusára elmutogatták a mintákat és ez mindenkinek nagyon tetszett.

Ábrahám Enikő

Keceli Mészáros Katalin

„Legyen a zene
mindenkié!”
(Kodály Zoltán)
Az iskolában is megemlékeztünk
a zene világnapjáról, október első
napján. A gyerekek előzetesen leírták gondolataikat, érzéseiket
a zenéről, melyeket felolvastak
az iskolarádióban. Érdekességként felcsendült Johann Strauss:
Tritsch-Tratsch-Polka című műve,
melyhez minden osztályban ki-

Fontos időpontok
Ünnepi megemlékezés az 1956-os
eseményekről:
Iskolarádió, Honti Tamás, 8.o.
Őszi szünet:
október 23–november 1.
Őszi szünet utáni első
tanítási nap: nov. 2.

Összeállította
• Ábrahám Enikő

Az Ízőrzők stábja forgatott Zákányszéken
Zákányszéken forgatott a Duna
Televízió Ízőrzők című műsorának stábja. Kazi Péter alpolgármester mellett Keszei Gréta,
Széll-Tanács Tünde és Szűcs
Istvánné Margitka öregbítette
a falu gasztronómiai hírnevét.
A műsorban láthatjuk majd,
ahogy tejes borsóleves csipetkével, harcsapaprikás kapros-túrós
palacsintával, levendulás-étcsokoládés kiflik, aszalt szilvás
oldalas rozmaringos vajburgonyával, salátafőzelék és flódni
készül a zákányszékiek keze
nyomán.

Az Ízőrzők a helyi ízek, gasztronómiai különlegességek mellett
az adott települést is bemutatja.
A környék kirándulási lehetőségeit, látnivalóit, értékeit is sorra
veszi, és megkülönböztetett figyelmet szentel a hagyományőrző kézművesek, civil csoportok munkájának. Zákányszékről az öregház
tanyamúzeumot, a templomot,
a parasztkórust, a néptáncosokat és a citerásokat mutatják be,
a helyi ízek mellet. A több mint tíz
éve óta futó műsornak a zákényszéki lesz a 242. epizódja, és majd
januárban kerül a képernyőre.
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70 éves Zákányszék

Így ünnepeltünk

Családi események
Házasság

Születés

2020.09.18.
Hegedűs Ádám
és Bogár Adrienn

Fődi Zsombor
2020.09.21
Szülők: Fődi Krisztián,
Balai Gerda

2020.09.19.
Simon Péter
és Tanács Imola
2020.09.26.
Rada Szabolcs
és Veszelka Krisztina

Szabó Róza
2020.09.21
Szülők: Szabó Attila,
Balogh Emese
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