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A járvány nem mindenbe szól bele…

A FALU TERVEZETT FEJLESZTÉSEI NEM ÁLLNAK LE
A kormány a koronavírus járvány erősödése miatt veszélyhelyzetet hirdetett ki, az ezzel kapcsolatos korlátozó intézkedésekről, szabályokról mindenki a közmédiákból értesülhet. Én
most inkább azokról az eseményekről szeretnék beszámolni,
melyeket ugyan befolyásolt a járvány, de megakadályozni nem
tudott.
Szeptemberben szigorú feltételek
mellett, de valamennyi oktatásinevelési intézményben beindult
az élet. Megnyitott a bölcsőde, három csoporttal az óvoda és nyolc
osztállyal megkezdődött az iskolai
oktatás is. A polgármesteri hivatal
csökkentett nyitva tartással, de fogadja az ügyfeleket. A művelődési
házban személyi változás történt,
elköszönt a könyvtáros. Paraginé
Tóth Edinának köszönjük a több
évtizedes munkát, sok sikert kívánunk a további tevékenységéhez.

Beruházások folytatódnak, fejeződtek be és újak előkészítésére is
sor kerül. Befejeződött a piac építése, még kevesen látogatják, de mind
az árusok, mind a vevők száma folyamatosan emelkedik.
Befejeződött a József Attila utcában a járdaépítés, biztonságossá
téve a gyalogos közlekedést az iskola környékén.
Megkezdődött a „szolgálati lakás”
építése, és nagy eséllyel idén 90%-os
készenlétet ér el. Óvoda pedagógusnak biztosít majd lakhatást a saját
lakás elkészültéig. A Magyar Falu
program keretében elkészül a temető kerítése és egy új urnafal is. Pályáztunk szociális tűzifára, melynek
az igénylése megkezdődött.
Hosszú évek után sor kerülhet
a Polgármesteri Hivatal részleges
felújítására, korszerűsítésére szintén a Magyar Falu program által
biztosított forrásból. Bordánnyal

közösen kerékpárút pályázat benyújtására kerül sor, és a kerékpárút
megvalósításával együtt a faluközpontban gyalogátkelőhely kiépítését
tervezi a képviselő-testület.
A 2019-2024 önkormányzati ciklus fő feladatául tűzte ki
a testület a „Bentlakásos Idősek
Otthona” bővítését, melynek tanulmánytervei már az asztalon

Mindezeket azért írom le, mert
bár a vírus szinte életünk minden
mozzanatát befolyásolja, mégsem
akadályozhat meg bennünket
abban, hogy éljük mindennapjainkat és tegyük dolgainkat, mindenki
azt, ami a saját területén a feladata.
Tartsuk be a járványügyi előírásokat, fordítsunk nagy gondot a kézfertőtlenítésre, a távolságtartásra

vannak. A terv a jelenlegi 16 fős
intézmény 50 fő befogadására alkalmas építmény megvalósítását
irányozza elő.

és viseljünk maszkot, vigyázzunk
magunkra és egymásra.
• MATUSZKA ANTAL
polgármester

VIRÁGBA BORULT A II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ
Mindenszentek és a halottak
napján elhunyt szeretteinkre
emlékezünk. A népi kultúrában
a mindenszentek ünnepéhez kevés – leginkább egyházi – szokás
kötődik, ezzel szemben a halottak
napja igen színes hagyományokkal
rendelkezik. A két napra vonatkozó tradíciók azonban az idők során
többé-kevésbé összekeveredtek.
Sok európai országban, köztük
Magyarországon is szokás, hogy
ezeken a napokon az emberek
meglátogatják elhunyt hozzátartozóik sírját, virágot visznek és
gyertyákat, mécseseket gyújtanak
az emlékükre.

Zákányszéken a Lengyel téren
1993-ban adták át a II. Világháborús
Emlékművet azon zákányszéki katonák emlékére, akik életüket vesztették
a háborúban. Családapák, nagyapák,
fiúk voltak ők – szolgálták a hazát, de
soha nem tértek haza szeretteikhez.
2006-ban az újonnan megválasztott Képviselő-testület kezdeményezésére minden év november 1-én
az intézmények vezetői és a civil szervezetek képviselői koszorúkat helyeznek el a világháborús hősök emlékére.
A települési szokásokat és hagyományokat megőrizve ebben
az évben is a megemlékezés virágai
díszítik az emlékművet.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A 2020. szeptember 24-én megtartott képviselő-testületi
A Képviselő-testület 2020. október 15-én rendkívüli ülést tartott, amelyen főként az időközben felmerülő költségvetési kiadások előirányzatairól döntött. 2020. október 29-én a Művelődési Házban közmeghallgatás megtartására került sor, amelyen
Matuszka Antal István polgármester tájékoztatót tartott
az aktuális településpolitikai kérdésekről, pályázatokról és
fejlesztésekről. A Kormány 2020. november 4-étől Magyarország egész területére ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki.
Önkormányzatunk a Magyar Falu
Program keretében a Zákányszéki
temető fejlesztésére 4.999.999
Ft összegű vissza nem térítendő
pályázati támogatást nyert. A fejlesztés része a temető kerítésének
megépítése, amelyre a beérkezett
árajánlatok alapján a Képviselőtestület az ArtAngyal Stúdió Kft.-t
választotta ki. Mivel a pályázati
támogatás nem fedezi az építés
teljes költségét, ezért megvalósításhoz a testület 1.526.393 Ft
összegű önerőt biztosított.
A Belügyminiszter az Önkormányzat szociális tűzifa beszerzéséhez benyújtott pályázatát támogatásban részesítette, amely alapján
138 erdei köbméter lágy lombos tűzifa beszerzése vált lehetővé. Az erdészettől történő elszállítás jelentős
költséggel jár, amelyhez a testület
az önkormányzat költségvetéséből

525.780 Ft összeget biztosított.
A kérelmek befogadása megkezdődött, a tűzifa kiosztása folyamatban
van.
A szociális ellátás intézményi feladatait a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása által működtetett Homokháti Szociális Központ
látja el településünkön. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény előírja, hogy
a legalább kétezer lakosú települési önkormányzat a településen élő
szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében
szolgáltatástervezési koncepciót készítsen. A Szociális Központ
által előkészített Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót a Képviselő-testület jóváhagyta.
Törvényi rendelkezés alapján
a Zákányszéki Művelődési Ház

és Könyvtár dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonyát munkaviszonnyá kellett átalakítani. Az intézmény egyik közalkalmazottja
nem vállalta jogviszonya átalakítását, ezért a törvény erejénél fogva
2020. október 31. napjával az megszűnt. A dolgozót végkielégítés
illette meg, amelynek fedezetéhez
a testület az intézménynek előirányzatot biztosított.
2020. január 1-től a települési
szilárd hulladék összegyűjtését
és rendszeres elszállítását a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. helyett másik közszolgáltató
fogja elvégezni. Ennek a folyamatnak a részeként a Képviselő-testület
a Kft.-ben meglévő 100.000 Ft névértékű üzletrészét Kistelek Városi
Önkormányzatnak eladta.
A Képviselő-testület 2020.
október 29-én a Művelődési
Házban közmeghallgatást tartott, amelynek kezdetén Dr. Mester Lajos háziorvos a koronavírus
járvány aktuális helyzetétől tartott
tájékoztatást. A folytatásban Balogh
Tünde településtervező tájékoztatta
a résztvevőket a község Településrendezési eszközeinek (azaz a Településszerkezeti tervnek és a Helyi
Építési Szabályzatnak) a részleges

módosításáról. Ezután Matuszka
Antal István polgármester tájékoztatót tartott az aktuális településpolitikai kérdésekről, pályázatokról és
fejlesztésekről. A közmeghallgatás
végén a lakosság részéről felmerült
kérdések megválaszolására került
sor.
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó SARS-CoV-2
koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar
állampolgárok egészségének és
életének megóvása érdekében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló
478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben
2020. november 4-étől Magyarország egész területére ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és
a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét – néhány
kivétellel - a polgármester gyakorolja. Ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt a Képviselő-testület hivatalosan nem ülésezik.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSÉVEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK
A téli időszak felé közeledve
– ahogyan rövidülnek a nappalok
– láthatjuk, hogy egyre nagyobb
jelentősége van a településen kiépített közvilágítási hálózatnak.

Hiba jelentkezése esetén fontos,
hogy mielőbb jelezzük azt a szolgáltató NKM Energia Zrt. felé
önállóan, vagy a helyi önkormányzaton keresztül.
A közvilágítási hibák bejelentésekor szükség van a meghibásodás helyének, vagy szakaszának
pontos meghatározására.
Fontos adat, hogy hány lámpahelyet érint a hiba. Három vagy
több egymás melletti lámpahelyet érintő szakaszhiba esetén
48 órán belül, egyedi lámpahely
esetén 8 napon belül várható
a javítás szolgáltató által történő
elvégzése.

Az NKM Energia Zrt. kizárólag
az alábbi elérhetőségek valamelyikén történő bejelentés esetén
tudja vállalni a hibajavítások bejelentéstől számított határidőn
belüli teljesítését.
Online felület a közvilágítási
hibák bejelentésére:
Regisztráció nélkül elérhető:
https://www.nkmenergia.hu/
aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/
Az NKM Ügyfélkapcsolati Kft. telefonos ügyfélszolgálata a hét
minden napján, a nap 24 órájában
fogadja a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket.

Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:
+36 62 565 881 / 4-es menüpont
Az ügyfélszolgálat fogadja
a lakossági és önkormányzati
bejelentéseket is.
Amennyiben a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
időben személyesen, vagy telefonon a 62/590-490-es telefonszámon, esetleg az info@zakanyszek.
hu email címre beküldve jelzik
Önkormányzatunknak a meghibásodás pontos helyszínét, úgy
azt ellenőrzés után továbbítjuk
a szolgáltató felé.
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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, maszkban lehetséges a személyes ügyfélfogadás.
EGYSÉGES KÉRELEM 2020:
Minden másodvetés esetében figyelemmel kell lenni a 60 napos
szabályra, tehát a vetés és a leforgatás dátuma között legalább 60
nap teljen el. Ha a másodvetés ettől
rövidebb ideig van a területen, vagy
2020. október 31-ét követően került elvetésre, akkor 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.
ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNYOK
ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK:
2020. június 18-tól az elveszett,
megsemmisült vagy megrongálódott igazolvány pótlása díjmentes.
Az őstermelői tevékenységben,
valamint a családi gazdaságok esetében a gazdálkodás adataiban,
személyes adatokban, helyrajzi számokban történt változást, 15 napon
belül jelenteni szükséges.
Az őstermelői rendszer, valamint a családi gazdaságok reformja
várható. E változások 2021 január
1-jén léphetnek hatályba. Cél többek közt, az agrárium gazdasági
hatékonyságának növelése, a kis- és

közepes gazdaságokra épülő családi alapon működő mezőgazdasági
modell fejlesztése, s így a vidéki
térségek demográfiai folyamatainak
kedvezőbb irányba fordítása.

A tervezet célja, hogy a 21. századi elvárásoknak megfelelő működési
környezetet teremtsen, elősegítve az agrár- és élelmiszeripari gazdaságok fejlődését és fejlesztését,
csökkentve az adminisztrációs terheiket, miközben kedvező adózási
környezetet teremt.
AZ ŐSTERMELŐKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK TERVEZETT VÁLTOZÁSA RÖVIDEN
Kibővül az őstermelők tevékenységi köre, összhangban a földforgalmi törvényben meghatározott
mező-, erdőgazdasági és kiegészítő
tevékenységek körével (pl. mezőgazdasági bérmunka, falusi- és agroturizmus tevékenységekkel). Az őstermelő az őstermelői tevékenysége
tekintetében nem folytathat egyéni
vállalkozói tevékenységet.
Az őstermelő bevételében a kiegészítő tevékenységből származó
bevétel is megjelenhet a teljes őstermelői bevétel legfeljebb 25%-áig.
Évi 600 ezer forintról az éves minimálbér felére nő azon értékhatár,
amelyet el nem érő éves bevétel esetén a mezőgazdasági őstermelőnek
nem kell jövedelmet megállapítania,
azaz nem keletkezik személyi jövedelemadó-kötelezettsége.
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Az őstermelők kétféle adózás
közül választhatnak: a tételes költségelszámolás és az átalányadózás.
A tételes költségelszámolás módja
nem változna. Az átalányadózással
kapcsolatosan azonban számos újdonság várható.
Őstermelők családi
gazdasága (ŐCSG)
A magánszemélyek számára jelenleg
két működési forma is rendelkezésre áll a mezőgazdasági tevékenység
közös folytatására. Az egyik a közös
őstermelői tevékenység, a másik pedig a családi gazdaság. Tekintettel
a két működési forma közötti átfedésre, a javaslat értelmében a közösen tevékenykedő hozzátartozók
számára a jövőben ezek egyesített
formája, az őstermelők családi gazdasága állna rendelkezésre, ami által
egyszerűbb és átláthatóbb működési struktúra alakítható ki.
Ezen működési forma a közös őstermelői tevékenység és a jelenlegi
családi gazdaság működési formák
összevonásával jöhet létre. Új ŐCSG
alapítása 16 éven felüli őstermelő
tagokkal történhet azzal a kedvezménnyel, hogy a jelenlegi családi
gazdaságok 16 éven aluli tagjai
az ŐCSG-ben is tagok maradhatnak.
Az ŐCSG-k adózása a jelenlegi
családi gazdasághoz hasonlóan történne, az őstermelőknek nyújtott
adózást többszörözi, azzal, hogy
a kedvezményes adózás felső értékhatára nem haladhatná meg a 4
főre számított átalányadózás értékhatárát, ami kb. 83,5 millió forint.
Családi mezőgazdasági
társaság (CSMT)
Egy új minősítő kategória jönne
létre a társasági formában működő
gazdaságok számára. A minősítést

azon gazdasági társaság, szövetkezet, vagy erdőbirtokossági társulat
kaphatja meg, aminek tagjai egymásnak hozzátartozói, valamint
kizárólag mező-, erdőgazdasági és
kiegészítő tevékenységet folytat.
A minősítést a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara végzi.
A NAK kezdeményezte törvényjavaslat napokon belül az Országgyűlés elé kerül, és még az ősz folyamán
megvitatják a képviselők. Elfogadását
követően a tervek szerint 2021. január 1-jén lép hatályba. Az ősz folyamán
a NAK további, részletes tájékoztatást
fog nyújtani az új szabályozásról.
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.
Bővebb információ a falugazdászoktól kérhető.
Falugazdászok: Braunné Szollár
Kitti 70/79-57-197 és Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389
• FORRÁS: NAK.hu,
portal.nebih.gov.hu
mvh.allamkincstar.gov.hu
njt.hu

MOLETT DIVATÁRU
Női felsők, nadrágok, ruhák
L–6XL méretben
KEDVEZŐ ÁRON
ZÁKÁNYSZÉK

Kovács Miklósné • 06/30/4565 836
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EGY KORSZAK VÉGET ÉRT
Paraginé Tóth Edina, a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár dolgozójának munkaviszonya 2020. október 31-én megszűnt.
Edina 1986. január 15-én az akkori
ÁMK igazgató, Vass Vilmos megkeresésére vállalta el a művelődéi ház
vezetői feladatát, majd 1988-tól
a könyvtárban kezdett el dolgozni.
Folyamatos tanulás mellett először
középfokú, majd felsőfokú könyvtárosi képesítést szerzett. A 2004-ben
megszerzett pedagógus diplomája
segítette őt abban, hogy a könyvtári órákon átadott ismeretek által
minél több gyermek megszeresse
az olvasást.

Hogy mi is történt e „röpke” 35
év alatt? Több ezer könyv beszerzése, katalogizálása, a tízezres
állomány három évenkénti leltározása, időszakos selejtezések.
Számtalan sikeres rendezvény: járt
a könyvtárban Bálint Gyuri bácsi,
Shchaffer Erzsébet, Endrei Judit,
Lackfi János, Telegdi Ágnes, Süveges Gergő, Fini Petra és még sokan
mások. A könyvtári helyiségek
berendezése, dekorálása, kétszer
az állomány teljes költöztetése,
majd a számítógépes könyvtári kölcsönzésre való átállás. Az olvasók
folyamatos kiszolgálása, mert jó bejönni a könyvtárba, jó ott elidőzni.
A szakmai munkáját maximális elhivatottsággal és alapossággal végző
könyvtárosra új feladatok és új kihívások várnak, melyhez a Zákányszéki
Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói minden jót kívánnak!

TÓTH GÁBOR A KÖZSÉG ÚJ KÖNYVTÁROSA
„Kedves Olvasók!
Itt van az ősz, itt van újra – ahogyan Petőfi Sándor írja, nem csak
új évszak köszöntött ránk, hanem
a zákányszéki könyvtárban is új
könyvtáros dolgozik. Nem mes�sziről jött ember vagyok, gyermekkorom óta Öttömösön élek.
Évekkel ezelőtt belecsöppentem
a könyvek világába azzal, hogy
az öttömösi Teleház és Könyvtárban kezdtem dolgozni, így lettünk
kollégák a volt tanárnőmmel, aki
anno tanított engem az általános
iskolában. Sokat köszönhetek

neki, ő indított el a pályámon.
A gyakorlati tapasztalat jó iskola
volt, hiszen beleláttam a könyvtári munka szegmenseibe, és csak
ezt követően tettem le a vizsgát.
Számomra fontos az olvasókkal
a személyes kapcsolat kialakítása,
hogy a kedvükre való műveket tudjak ajánlani. A megszokott nyitvatartással mindenkit szeretettel
várok, hogy megismerkedhessünk,
de sajnos mindezt csak a kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetése
után! A visszajelzéseket is várom
(jelen helyzetben a közösségi
oldalon vagy telefonon): mit olvasnának szívesen, mi a kedvenc
könyvük, vagy éppenséggel melyik,
amely kevésbé tetszett. Hiszem,
hogy együtt képesek leszünk új
irodalommal bővíteni a polcokat,
a kialakult járványügyi helyzet
lecsengése után ismét élettel megtölteni az intézményt, amely célközönsége szolgálatában áll.”
• TÓTH GÁBOR
könyvtáros
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ÚJ KERÉKPÁRRAL GYARAPODOTT A HELYI POLGÁRŐRSÉG
A Zákányszéki Polgárőr Egyesület 1995-ben alakult azzal a céllal,
hogy közreműködjön a közrend és
közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés
hatékonyságának fokozásában,
az állampolgárok biztonságának
védelmében, biztonságérzetük javításában. A jelenleg 35 fős tagsággal
rendelkező civil szervezet lakossági
önszerveződésű.
Az Országos Polgárőr Szövetség
által támogatott, de a Csongrád
Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetségéhez benyújtott pályázatnak

TE TÖBBET SZELEKTÁLSZ, MINT EGY ÉVE?
A Mórahalomért Közbiztonsági
és Vagyonvédelmi Egyesület új
környezetvédelemmel kapcsolatos honlapot és applikációt hozott létre, ami elérhető a www.
ehulladek.morahalom.hu oldalon. Az oldal fő célja, felhívni
a figyelmet a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára, ehhez nyújt
segítséget, számos oktató videóval,
naprakész cikkekkel, plakátokkal,
a témában folyamatosan frissülő
tartalommal.
Te többet szelektálsz, mint egy
éve? Nehéz kérdésnek tűnik elsőre,

pedig az oldal segítségével könnyedén megválaszolható.
Nincs más teendőnk, mint regisztrálni és rögzíteni a kidobott
hulladékunkat a nyitóoldalon található játék segítségével. Megismerhetjük a szelektíven válogatható termékek típusait, valamint
pontosan követhetjük havonta
hány kg hulladékunk landol a szemetesünkben. Arra is lehetőségünk
nyílik, hogy éves szinten nyomon
követhessük szelektálási tendenciánkat. A honlapon az animációk és
játékok miatt a gyermekek számá-

köszönhetően 2020. október 29.
napján térítésmentesen egy darab
NEUZER típusú jól felszerelt női kerékpárral gazdagodott az egyesület
vagyona. Amennyiben lehetőség
nyílik rá, a közeljövőben ismételten pályázunk, hogy legyen párja
a kerékpárnak és így 2 fő polgárőr
együttesen tud majd kerékpáros
szolgálatot ellátni a tavaszi-nyári
időszakban.
Az Országos Polgárőr Szövetség
támogatása, a tagdíjak, személyi
jövedelem adó 1%-a és az alkalmankénti önkormányzati, lakos-

sági anyagi támogatás nélkül nem
tudna egyesületünk létezni. A közelmúltban érte egyesületünket
olyan kritika - amikor rongálás történt falunkban-, hogy hol vannak
olyankor a polgárőrök.
Szeretném a tisztelt lakosság figyelmét felhívni, hogy a vezetőség
és a tagok egytől-egyig mind társadalmi munkában, bármilyen nemű
fizetség nélkül, mindenki szabad
idejében a munkáját, családját félretéve látják el a szolgálatokat.
• KOPASZ ZSOLT
elnök

ra, a részletes statisztikai adatoknak köszönhetően pedig a felnőttek
számára is egyaránt hasznos funkciókat találhatunk.
Az oldal egyik kiemelkedő lehetősége abban rejlik, hogy nem csak
önállóan használható, így közösségformáló hatással is bírhat. Iskolás osztályok is regisztrálhatnak
és követhetik a gyűjtésüket együtt,
az osztályfőnök segítségével, majd
közösen megbeszélhetik hogyan
lehetne javítani az elért eredményükön. A hulladékbejelentési menüpont is lehetőséget biztosít erre,
ami alapján közösségi szemétgyűjtő
akciók szervezhetőek.

Ami biztos, hogy a tudatosabbá
válás nem egyik napról a másikra
történik, hanem egy tanulási folyamat, amiben mindig van mit tanulni, mindig van hova fejlődni.
A szelektív hulladékgyűjtés,
mindannyiunk szívügyévé kell válnia, hiszen, kis odafigyeléssel mindenki jelentős változást tud elérni
saját otthonában és környezetében.
A honlap az „e-HULLADÉK Építsünk együtt virtuális hulladékhegyet!” című projekt támogatásával, az Agrárminisztérium Nemzeti
Környezetvédelmi Program „Zöld
forrás 2019” pályázati felhívás keretében valósult meg.

NOVEMBER 11-TŐL ÚJ INTÉZKEDÉSEK LÉPNEK ÉLETBE
A Magyar Kormány a 478/2020. (XI. 3.)
Kormányrendeletében Magyarország egész
területére veszélyhelyzetet rendelt el. A kormányrendelet betartása érdekében hozott
intézkedésekről az alábbiak szerint adok tájékoztatást.
• 
A Polgármesteri Hivatal nyitva tartásában
nem történt változás, mindennap 8-12 óráig
van ügyfélfogadás, délután a Hivatal zárva
tart. Az ügyféltérbe, irodába valamennyi belépő Ügyfélnek kötelező a kihelyezett kézfertőtlenítő, orrot, szájat eltakaró szájmaszk
használata! Az előtérben (recepció) egyszerre egy személy tartózkodhat. A Hivatal elérhetősége 62/590-490 , vagy 30/606-2376 .
• 
Polgármesteri döntés alapján a Sportcsarnokot csak és kizárólag az oktatásinevelési intézmények használhatják (Zákányszéki Általános Iskola, Zákányszéki
Manó-kert Óvoda és Bölcsőde). Semmilyen
civil program nem engedélyezett!

• Határozatlan időre bezárt a Művelődési Ház
és Könyvtár. A főbejárat mellett található
könyvponton van lehetőség a visszahozott
könyvek leadására. A kölcsönzés menete:
megrendelés e-mailben, messenger üzenetben, visszajelzés, átvétel. A falugazdász és
a falugazdász munkáját segítő teleház fogad
ügyfeleket a kihelyezett tájékoztató táblák
útmutatásai alapján.
• 
A Zákányszéki Általános Iskola és Művészetoktatási Intézményben az oktatás – a
járványügyi szabályok betartásával- zavartalanul folyik.
• 
A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde fogadja a gyerekeket teljes munkaidőben
az intézményi protokoll betartásával.
• A Termelői Piac határozatlan időre bezárt.
• 
A Szociális Központ teljes munkaidőben és
teljes létszámban végzi a munkáját az In-

tézmény jóváhagyott eljárásrendje alapján.
A bentlakásos otthonban látogatási tilalom
van.
• A településen tervezett valamennyi rendezvény felfüggesztésre került, nem lesz Böllérnap és az Adventi gyertyagyújtások sem
kerülnek megtartásra. A főtéren a szalmalabirintus sem kerül kialakításra.
• 
A szociális tűzifa kiosztása megkezdődött,
kollégáim folyamatosan juttatják ki az igényelt mennyiséget.
• 
Lehetőség szerint minél többen intézzék
ügyeiket telefonon, vagy e-mailen, minimalizáljuk a személyes kontaktálást, ezzel is
akadályozva a járvány terjedését.
“VIGYÁZZUNK MAGUNKRA,
VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!”
• MATUSZKA ANTAL
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AZ ŐSZ SZÉPSÉGEIVEL ISMERKEDETT A KATICA CSOPORT
A Katica csoport heti témája a természet változásainak megtapasztalása, megfigyelése, az ősz színeinek megismerése.
A gyermeki felfedezés segítése, a rácsodálkozás élményének
biztosítása az óvoda udvarán található fák lehulló leveleinek
vizsgálata és gyűjtése során.
Az őszi színek téma feldolgozását
nemcsak a külső környezet, hanem
a sokoldalú játékos tevékenységek,

több csatornás érzékelése is segítette.
A mozgásos és dramatikus játékoknak a tevékenységre való ráhangolódásban, illetve a szociális képességek
fejlődésében volt nagy szerepük.
A matematikai tartalmú tapasztalatszerzést segítő játéktevékenységek - a különböző színű, formájú
és nagyságú levelek válogatása során alaklátásuk és formaállandóságuk fejlődött.
A mese és vers tevékenység is
szorosan kapcsolódott a témához.

Suli Rovat: beszámoló a negyedikesektől

OKTÓBER AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ OTTHON JEGYÉBEN
A szeptemberi örömteli találkozásokat és pillanatokat követte
a döbbenet tanulóim részéről, hogy jelenleg semmi sem úgy
működik, ahogyan az eddigi évek alatt. Elhatároztuk, hogy
azért is kihozzuk a maximumot az adott helyzetből. Erre októberben nyílt lehetőség.
Iskolánkban ez a hónap az Egészség- és idén az Otthon hete is volt.
Ezeket a témákat jártuk körül.
Október 1-én , a zene világnapján
a központi iskolai megemlékezés
utáni ének órán a szabadban énekeltük el a kedvenc dalainkat. Mindenki
kapott egy kis ének füzetet, amelyre
aranybetűkkel írtam fel a nevüket.
Ebben egyszerű dalocskák kottái
rejtőztek. Sajnos ezeket csak otthon
tudták énekelgetni tanulóim.

Október 2-án a közeli Gárgyánerdőbe sétáltunk ki, útközben megnéztük, mennyire emlékszünk a fák,
vadvirágok, gombák, rovarok neveire? Menet közben betértünk egy

„otthonba”, egy tanyasi zöldséges
kertbe. Az osztálytárs édesapja lelkesen magyarázott a terményekről,
a gazdálkodás rejtelmeiről.
Az erdőben egy rövid tízórai után
fergeteges számháború alakult ki
a lányok és a fiúk csapata között.
Élményekkel eltelve tértünk
vissza az iskolába, s talán még soha
ilyen jól nem esett az ebéd!
Október második hetében kézzel
készített ajándékokkal leptük meg
a szülinaposokat. Ők nagy lelkesedéssel fújták el az ünnepi gyertyájukat. A csel az volt benne, hogy
az mindig újra gyulladt, amit jó nagy
nevetés és vidámság kísért. Közben
meg tudtuk beszélni az égés feltételeit is, de a tűzoltás és a segélyhívás
lépéseiről sem feledkeztünk el.
Október harmadik hete az egészségről szólt. Hétfőre rádiós műsorral
készültünk a zöldségek, gyümölcsök,
vitaminok témakörében. Kedden
sportversenyen vettünk részt, és elkészítettük az egészség-heti rajzainkat is. Ezekkel elhoztuk csoportos
kategóriában az 1. 2. és 3. helyet is.
Szerdán vetélkedő zajlott az osztályon belül, nagyon tetszettek

A bábozás interaktív formája mindig nagy élmény a gyerekek számára. A tevékenység után, a szabad
játék idejében is szívesen felidézik
a mesét, verset.
A rajzolás, festés, mintázás,
kézimunka tevékenység során
a meglévő és szerzett ismereteket
felhasználva, őszi színekben pompázó levélkoszorút készítettünk.
A kisebbek színezéssel, a nagyobbak festéssel díszítettek. A nagycsoportosok önállóan ki is vághatták
a kész levélformákat.
A koszorú elkészítése, - alaplapra
való ráragasztása -, már közösen történt. Ez a tevékenység is kiváló lehetősége volt a türelem, alkalmazkodóképesség, esztétikai érzék fejlesztésére.

a Kahoot feladatok mindenkinek.
Megkóstoltuk Csabi mentaízű limonádéját, amit saját kezűleg készített. A hét többi napját teafőzéssel
és -fogyasztással tettük „ízesebbé.”
Csütörtökön virtuálisan gyümölcs –és zöldségsalátát készített
az osztály. Megtapasztalhattuk,
hogy a fiúk bátrabban használnak
különféle vadabb ízesítőket, a lányoknak viszont kifinomultabb és
nagyobb a tudásuk ezen a téren.
Pénteken az osztály a hűvös, esős
idő ellenére kerékpárra pattant és
35 perc intenzív biciklizés következett. Természetesen a közlekedési szabályok és az élőlények (fák,
gombák) mellett sem suhantunk el,
hanem betartottuk őket illetve megnéztük ezeket a csodás élőlényeket.
Október utolsó hetén kilátogattunk a bio-kertbe, ahol megfigyel-

• NAGYNÉ DEME ÁGNES
óvodapedagógus

tük az őszi változásokat. Különösen
azokra a komposztálókra és a tartalmukra voltunk kíváncsiak, amelyet
Jázmin nyert az iskolának a „Maradék nélkül” rajzpályázattal.
A hónapot Jázmin sikerének
örülve zártuk, hiszen megérkezett
a Rendőrség jutalma, amelyet egy
rajzpályázatért küldtek. Sajnos,
az érintett nem vehette át személyesen, de így is nagyon boldogan
mosolygott a nyereményével a kezében:
Az 1956-os ünnepet is át tudtuk
élni a mi érzelmeink szintjén, amit
színekkel és szavakkal fejeztünk ki.
Reméljük, a novemberi hónapunk is ilyen mozgalmas lesz! Terveink már vannak.
• MAKRÁNÉ VASS ÉVA
4. osztályos osztályfőnök
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OKTÓBERBEN EGÉSZSÉGÜNKRE FIGYELTÜNK ÉS BIOKERTÜNKKEL BÜSZKÉLKEDTÜNK
A sulirádióban rendszeresen elhangzik, hogy hány nap van
még hátra az évből, és hogy mikor kezdődik a következő szünet. Jó tervezni előre! Az őszi szünetben remélhetőleg kicsit
mindenki feltöltődött. Kell is az energia, mert karácsonyig egy
hosszabb munkás időszak áll előttünk. Szép, tiszta, gondozott
iskolában tanulunk, gyarapodnak az ismeretek minden buksiban. A nyolcadikosok a mindennapi teendők mellett a felvételire készülnek, az ötödikesek pedig az adventi gyertyagyújtásra.
A szabályok betartása nagyon fontos. Reméljük, továbbra is
így dolgozhatunk…
EGÉSZSÉGHÉT
Idén is, mint minden évben megrendeztük iskolánkban az egészséghetet, aminek célja a gyerekek
egészséges életmódra nevelése.
Most a járványügyi szabályok miatt más formában kellett a programjainkat megtervezni, de azért
igyekeztünk színessé és hasznossá
tenni ezt a témahetet. Pedagógusaink igyekeztek minden órába
belecsempészni az egészséggel kapcsolatos tudnivalókat, így például
magyarórán szövegértéses feladat
megoldása közben, vagy matematika órán egy-egy feladat témájában.
A negyedikesek, illetve a felsős
osztályok rádiós műsorokat készítettek különböző őket érdeklő
témák feldolgozásával.
Akadályverseny helyett az idén
osztály szintű vetélkedőket szerveztünk, és délutáni sportversenyek helyett testnevelés órán tartottunk versenyeket, gyalogtúrát,
illetve biciklitúrát.
A rajzversenyt most is megrendeztük. Témája nagyon aktuális lett:
„Védekezés a vírus ellen”. A rajzok
és az eredmény az iskola Facebook
oldalán megtekinthető.
• VEZSENYINÉ CSABA GABRIELLA

ugyanaz a gomba mennyire másként néz ki fejlődésének különböző
szakaszában. Találtunk porhanyósgombákat, csengettyűgombát,
tintagombát, haranggombát, egy
korhadó fatörzsön sárga kénvirággombát. A nagy őzlábgombák
néhány idős példánya is nagy érdeklődésre tartott számot. A gyerekek rácsodálkoztak a gombák
különleges formáira és különleges
anyagára. Közben a gombagyűjtés
és –fogyasztás szabályairól is szó
esett, és nagyokat szippantottunk
a friss eredi levegőből. Felfedeztünk
egy hangyabolyt. és egy-egy pókot,
poloskát is szemügyre vettünk.
Utunkat egy réten át folytattuk. Amíg az erdőben még jól esett
a kabát vagy a vastagabb pulóver,
a rétre kiérve melegünk lett a szép

EGÉSZSÉGHETI
KERÉKPÁRTÚRA
A kedvezőtlen időjárás miatt a tervezettnél egy héttel később került
sor a kerékpártúrára.
Tizenegy kitartó felsőssel gyülekeztünk az iskola udvarán október
20-án 15 órakor. Felelevenítettük
a közlekedési szabályokat, megbeszéltük az útvonalat, majd nekivágtunk.
Az első megállónk a Gárgyánerdőnél volt, ahol kicsit megpihentünk, majd az érdeklődők felmehettek a madárvártára. Ezt követően
közel 40 perces erdei sétát tettünk
a pihenőhely körül.
Lépten-nyomon gombákra bukkantunk. Nagyon érdekes, hogy

napsütéstől. A bordányi úton tértünk vissza a faluba, és hogy gombaismeretünket tovább bővítsük,
a Jókai közben megálltunk, hogy
egy diófatuskón megismerkedjünk
egy újabb fajjal. Körülálltuk a nyár
fagombát, melynek különlegessége,
hogy kalapja rózsaszínesre színeződik. Köszönjük a „felfedezését”
Fodor Olivérnek.
Jó volt kerékpározni, mert nyugalmat sugárzott a táj, kellemes őszi
színek vettek körül bennünket, és
fegyelmezett volt a csapat.
• ÁBRAHÁM ENIKŐ
KEVE PROGRAM
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság által szervezett KEVE

(„Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk
Egymásra”) programhoz iskolánk
a 2018/19-es tanévben csatlakozott.
Akkor az első osztályban kezdtük
meg az oktatást, majd a 2019/20-as
tanévben csatlakoztak az új elsősök.
Az idei tanévben már három évfo-

egy saját biokertet az iskola udvarán. A Zabosfai Ökokert program
legfontosabb célja, hogy támogassa a környezettudatos nevelését egy
olyan következő generációnak, akik
már természetesnek és egyértelműnek veszik a biogazdálkodást. Akik

lyam kapcsolódik be a programba.
Felmenő rendszerben szeretnénk
az iskola mind a 8 évfolyamán oktatni a közlekedési alapismereteket.
A gyermekek egészen más szemmel
látják a világot, nem rendelkeznek
kellő veszélyérzettel. Fontos feladatnak tartjuk, hogy a gyermekek
elsajátítsák a biztonságos kerékpárhasználatot és az alapvető közlekedési szabályokat.
A tanév első KEVE óráján a 2.
osztályosok felelevenítették az elmúlt tanévben tanult közlekedési
ismereteket. Népszerű volt a rolleres akadálypálya. Az ügyességi
pálya akadályait mindenki teljesítette, nagyon ügyesen szlalomoztak
a gyerekek a bóják között.
Az oktatás november hónapban
tovább folytatódik az éves tervnek
megfelelően.
• HARSÁNYINÉ SZÖLLŐSI EDIT

már könnyen és aktívan tudnak
egészségtudatos és környezetkímélő zöldséget, gyümölcsöt tenni
a magyar vásárlók asztalára.”
A videóban Borbás Marcsi hívja
fel a figyelmet a pályázatra.
A gyerekek elmesélték a Stratcomm Kft. munkatársának, Antal
Csillának, hogy milyen volt dolgozni
a kertben, mi tetszett nekik legjobban, milyen sikereket értek el a kertben, milyenek voltak a termesztett
zöldségek, és hogy felnőtt korukban
tervezik-e, hogy otthon majd kertészkedni fognak. Ezen kívül beszéltek arról, hogy mit jelent az, hogy
egy zöldség bio, és miért jó ilyen zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztani.
Büszkék vagyunk arra, hogy a mi
biokertünk volt ehhez a „minta”.
Szeretünk ott dolgozni, szeretünk
ott lenni.
Ezúton is köszönjük a támogatást a Zabosfa KerTÉSZ Kft-nek és
mindazoknak, akik segítik az ott
folyó munkát.

FORGATÁS A BIOKERTBEN
Iskolánk két tanulója, Császár
Dominik (6.o.) és Juhász Gréta
(7.o.) részt vett a Zabosfai Ökokert
bemutatására készülő videó forgatásán 2020. november 3-án.
A felvett anyagból egy néhány
perces videó készült a Zabosfa KerTÉSZ Kft. programjának népszerűsítésére, melynek keretében minden magyarországi általános iskola
adhat be pályázatot 2021. február
20-ig. „A nyertes iskola számára
a Zabosfa KerTÉSZ Kft. létrehoz

FONTOS DÁTUMOK:
• dec. 6. II. adventi gyertyagyújtás
(5.o.)
• dec. 12. (szombat, munkanap)
Diákparlament és téli gyereknap
• dec. 19-től 2021. január 3-ig Téli
szünet
• 2021. jan. 4. A téli szünet utáni
első tanítási nap
• Összeállította:
ÁBRAHÁM ENIKŐ

8. oldal

ZÁKÁNYSZÉKI KIS ÚJSÁG

2020. november

Egyházközségi ünnepeink a közelmúltban

ELSŐÁLDOZÁS, BÉRMÁLÁS
ÉS CSEH ZOLTÁN ATYA
SÍREMLÉKÉNEK MEGÁLDÁSA
Minden egyházközség életében fontos esemény az évről-évre
visszatérő elsőáldozások és bérmálások szép pillanata. Így volt
ez Zákányszéken is az elmúlt időszakban. Hagyományosan
Pünkösdvasárnap került sor eddig az elsőáldozásra és májusjúnius hónap folyamán valamelyik vasárnap a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. Az ismert, egész világot fenyegető
járvány miatt márciusban templomaink is bezártak, s az első
nyilvános szentmisékre csak júniusban kerülhetett sor. Ez keresztülhúzta az előre tervezett időpontokat. Ezek pótlására
nemrégiben volt alkalmunk.
Ünnep számunkra minkét szentség
kiszolgáltatása. Ilyenkor elsősorban nem azokat a fiatalokat ünnepeljük, akik ezekben részesültek,
hanem azt a Jézust, aki táplálja
övéit, és azt a Szentlelket, akit
a bérmálkozók, keresztény nagykorúként elnyernek. Ez a közösség

életképességét, jövőjét is jelzi, ha
valóban elköteleződve és komolyan
veszik a szentségeket, ha nemcsak
hagyománynak, szép szokásnak
tekintik…
Október 18-án tizenöt gyermek
járult először szentáldozáshoz.
A következő vasárnapon pedig szin-

tén 15 fő bérmálkozott. Az ünnep
szépsége számomra abban rejlett,
hogy nemcsak a volt nyolcadikos
diákok készültek e szentség felvételére, hanem hét olyan felnőtt testvérünk, akik eddig valamilyen okból
nem részesülhettek ebben. Közülük
hárman a keresztség szentségét is
most vették fel. Hála értük Istennek! Nekem pedig megtiszteltetés
volt, hogy én bérmálhattam meg
őket. Ennek magyarázata egyszerű: a főpásztor a kialakult járványhelyzetre való tekintettel engedélyt
adott a plébánosoknak arra, hogy
az idei évben ők bérmáljanak.
„Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek
örökkön-örökké, miként
a csillagok.”
November 1-e pedig nemcsak
Mindenszentek ünnepét hozta
el számunkra, hanem a temetői
ájtatosság keretében a keresztnél történt imádságot követően,
Főtisztelendő Cseh Zoltán atya

CSALÁDI
ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS
Kopasz Bojána
Kopasz Tibor
Márki Bernadett
2020.10.01
Márta Sára
Márta László
Mohácsi Krisztina
2020.10.08.
Paronai
Simon László
Paronai Jenő
Katona Erzsébet
2020.10.14.

síremlékének ünnepélyes megáldásának pillanatát is. Sokan vettünk
részt ezen a közös imádságon, s
így is megemlékeztünk szeretett
lelkipásztorunkról, aki egy éve,
november 26-án költözött az örökkévalóságba. Síremlékének szokatlan formáját a Rómában található,
Szent II. János Pál pápának sírját
fedő márványtömb alakja ihlette.
Erre került a megváltásra utaló kereszt, valamint az Ószövetségből
vett idézet, mely azt hiszem Zoltán
atya életét is jellemezte, s kívánjuk,
hogy az örökkévalóságban meg is
valósuljon számára: „Akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek
örökkön-örökké, miként a csillagok.”
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a bordányi és zákányszéki
egyházközségnek, s azoknak, akik
adományaikkal segítették ennek
megvalósulását. S köszönetemet
fejezem ki Lajkó Antal sírköves
mesternek és munkatársainak precíz, igényes munkájukért!
• DR. JANES ZOLTÁN
plébános

