
2020. december zákányszéki kis újság 1. oldal

2020. december XXX. évf. 9. szám

www.zakanyszek.hu

70 éves Zákányszék70 éves Zákányszék

EgészségbEn, szErEtEtbEn töltött Karácsonyi ÜnnEpEKEt!
közeledik a karácsony, jézus szü-
letése, az  egész világon minden-
felé Betlehemet állítanak, nálunk 
sincs ez másképp. A falu főterén 
és a templomban láthatjuk a szent 
Családot. Most párhuzamot vonha-
tunk, hiszen eszünkbe jut a bibliai 
történet: mennyire egyedül volt 
ezekben a nehéz időkben a szent 
Család. Egyedül voltak, de nem 
a szomorúság és az elkeseredés jel-
lemezte őket. Reménnyel néztek 
a jövő elé, várták az újszülött meg-
érkezését. Ezt az évet meghatározta 
a koronavírus jelenléte, a járvány 
tapintható veszélye. A szent Csa-
ládhoz hasonlóan éljük meg ezeket 
a hónapokat, hiszen bár néha el-
keseredés, szomorúság és félelem 
vesz rajtunk erőt, mégis remény-
kednünk kell abban, hogy eljön 
a  megoldás és véget vethetünk 
a kiszolgáltatottságnak, a félelmet 
az öröm váltja fel. karácsony kö-
zeledtével tudatosuljon bennünk, 
hogy tényleg vannak örök értékek, 
melyeket semmi sem tud felülírni. 
Család, szeretet, összetartozás, 
a közösség védelme. 

karácsony ünnepén együtt van 
a  család. Ezt a  köteléket az  idén 
folyamatosan ápolnunk, erősíte-
nünk kellett, próbára tett bennün-
ket a  sors. Nincsenek látványos 
ünneplések, távolságot tartunk 
egymástól, nem tartunk sokfős 
összejöveteleket, de ez nem azt 
jelenti, hogy megszűntünk létezni 
egymás számára. Hirtelen fontos 
lett, amire eddig nem figyeltünk 
és értéktelenné vált az, ami eddig 
esetleg motivált bennünket. Hi-
szem azt, hogy összetartó közös-
ségünk felülkerekedik a nehézsé-
geken. Helyreáll a megszokott rend 
az óvodában, iskolában, egészség-
ügyi intézményekben, üzletekben, 
az  egész világon. Minden mehet 
majd a maga útján, zavartalanul, 
de jobban figyelve az örök értékek-
re. idén elmarad a hagyományossá 
vált Falukarácsony, de nem marad 
el az  önkormányzat karácsonyi 
ajándéka, melyet közel négyszáz 
zákányszéki család otthonába jut-
tatunk el a következő napokban.

A főtéren elhelyezett adventi ko-
szorú és adventi készülődés bizonyít-

ja közösségünk erejét. Ezzel is jelez-
zük, senki sem marad magára. sem 
hétköznap, sem pedig az ünnepen, 
nem lehet az évnek olyan időszaka, 
amikor nem figyelünk egymásra.

karácsony közeledtével köszö-
netet szeretnék mondani mind-
azoknak, akik munkájuk miatt kö-
telességből, vagy önkéntesen anyagi 
elvárás nélkül, de mindenképpen 
erőn felül segítettek embertársai-

kon. külön elismerés illeti a telepü-
lésen az egészségügyi és szociális 
ellátórendszerben dolgozókat.

kívánok mindenkinek szeretet-
tel, reménnyel és hittel teli Adven-
ti készülődést, családjuk körében 
Békés, Boldog karácsonyt és jó 
egészséget!

Vigyázzunk egymásra! 
• Matuszka ANtAl

polgármester
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táJéKoztatÓ polgárMEstEri DöntésEKrŐl
a kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. 
(Xi. 3.) korm. rendeletében Magyarország egész területére 
ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki. a katasztrófavédelemről 
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 
2011. évi CXXViii. törvény alapján veszélyhelyzetben a te-
lepülési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörét – néhány kivétellel - a polgármester gyakorolja. 
a legfőbb döntések a következők voltak: önkormányzati la-
kások lakbérének, valamint egyes helyiségek terembérleti dí-
jának módosítása, hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövő 
évi változása, intézményvezetői megbízás, Bursa Hungarica 
pályázatok elbírálása.

2020. noVeMBer 5-én  
Hozott polgárMesteri 

Határozat
Zákányszék község polgármeste-
re jóváhagyta a  helyi termelői 
piacon található üzlethelyiség 
bérbeadását Bózsó Alexandra zá-
kányszéki egyéni vállalkozó részére.

2020. noVeMBer 6-án  
Hozott polgárMesteri 

Határozat
A koronavírus járvány terjedésének 
csökkentése érdekében a zákány-
széki sportcsarnok használata 
2020. november 9-től – a Zákány-
széki Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola által iskolai foglal-
kozásokra történő-, és a Zákányszéki 
Manó-kert Óvoda és Bölcsőde általi 
intézményi használat kivételével 
– megtiltásra került.

2020. noVeMBer 19-én  
Hozott polgárMesteri 

döntések
A Dél-alföldi térségi Hulladék-
gazdálkodási társulás, a Homok-
háti Önkormányzatok kistérség-
fejlesztési társulása, a  szegedi 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit 
kft., valamint az  FBH-NP köz-
szolgáltató Nonprofit kft. között 
megkötésre tervezett együtt-
működési megállapodás jóváha-
gyásra került. A  megállapodás 
értelmében 2021. január 1-től 
a  Vaskúti székhelyű FBH-NP 
közszolgáltató Nonprofit kft. 
látja a településen a szilárd hul-
ladékkezeléssel kapcsolatos 
közszolgáltatást.

A zákányszéki Művelődési 
Ház és könyvtár igazgatójá-
nak 5 évre szóló intézményvezetői 
megbízatása 2020. november 30. 
napján lejárt. Az intézményveze-
tői feladatok további ellátására 
az Önkormányzatnak pályázatot 

kell kiírnia. A  közművelődés te-
rületén dolgozók közalkalmazot-
ti jogviszonya 2020. november 
1-én munkaviszonnyá alakult át, 
ezért a vezetői megbízás rendje is 
megváltozott. A pályázati eljárás 
új rendjét szabályozó miniszte-
ri rendelet csak 2020. november 
1-én lépett hatályba. A  rendelet 
alapján az  eljárás hosszabb időt 
vesz igénybe, ezért a benne foglal-
tak alapján a Polgármester 2020. 
december 1-től 2021. február 28-ig 
tartó időszakra Zombori istvánnét 
megbízta Zákányszéki Művelődési 
Ház és könyvtár intézményveze-
tői feladatának további ellátá-
sával.

A Zákányszék község Önkor-
mányzata szervezeti és Működé-
si szabályzatáról szóló 8/2019. 
(Xi.18.) önkormányzati rende-
let 1. melléklete tartalmazza „Az 
önkormányzat szakágazati besoro-
lása, valamint a kötelező és önként 
vállalt feladatainak kormányzati 
funkció szerinti részletezése” cím-
szó alatt az alaptevékenység állam-
háztartási szakágazati azonosítóját 
és az önkormányzat alaptevékenysé-
gének kormányzati funkciók szerinti 
besorolását. A Magyar Falu program-
ban elnyert támogatás miatt szük-
séges volt új kormányzati funkció 
felvételére, ezért a  szervezeti és 
Működési szabályzatról szóló ön-
kormányzati rendelet módosításra 
került.

2020. noVeMBer 23-án  
Hozott polgárMesteri 

döntések
Zákányszék község Önkormányza-
ta a települési szilárd hulladék-
kezeléssel kapcsolatos közszol-
gáltatás ellátására - 2021. január 
1. napi kezdő hatállyal az új köz-
szolgáltató kiválasztására kiírandó 
közbeszerzési eljárás eredményes 

lefolytatásáig - az FBH-np köz-
szolgáltató nonprofit kft-vel 
(6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) köz-
szolgáltatási szerződést kötött.

A Polgármester zákányszék 
község önkormányzata 2020. 
december 15. - 2022. december 
14. időszakra szóló esélyegyen-
lőségi tervét jóváhagyta.

Módosításra került az  önkor-
mányzati tulajdonú lakások bérle-
tének szabályairól, valamint a lak-
bérek mértékéről szóló 13/2002.
(Viii.30.) rendelet. Az  önkor-
mányzat tulajdonában levő 
lakások bérlői által fizetendő 
lakbérek mértékét az  önkor-
mányzati tulajdonú lakások bér-
letének szabályairól, valamint 
a  lakbérek mértékéről szóló ön-
kormányzati rendelet határozza 
meg. A  költségalapú bérlakások 
pályázati támogatással kerültek 
megépítésre. A támogatás feltétele 
volt a lakbérek infláció mértékével 
való növelése. A Magyar nemzeti 
bank értékelése szerinti éves inflá-
ció mértéke alapján 2021. január 
1-től a bérlakások lakbére 495 
Ft/m2/hó lesz.

2020. noVeMBer 25-én  
Hozott polgárMesteri 

Határozatok
A Polgármester felülvizsgálta 
az  egyes szolgáltatások díját. 
A Zákányszéki Művelődési Ház és 
könyvtárban az edénykölcsönzési- 
és teleház szolgáltatási díjak, va-
lamint a terembérleti díjak egyes 
tételei 2021. január 1-től emelked-
nek. Az edénykölcsönzési- és tele-
ház szolgáltatási díjakról részletes 
tájékoztatás az intézményben kér-
hető, a terembérleti díjak az aláb-
biak lesznek: nagyterem 4.000 Ft/
óra, egyéb terem 3.000 Ft/óra.

Esküvő, családi rendezvény, 
egyéb igénybevétel maximum 5 óra 
időtartamra. 30.000 Ft/alkalom. 
Családi rendezvények 5 óra időtarta-
mot meghaladó igénybevétel esetén  
(max. 100 főig) 50.000 Ft/alka-
lom. (A bérleti díj tartalmazza az esz-
közök használati díját.) lakodalom, 
vagy 100 főt meghaladó rendez-
vény esetén 100.000 Ft/alkalom. 
(A bérleti díj tartalmazza az eszközök 
használati díját.)

A sportcsarnok bérleti díjai: te-
rembérlet 4.000 Ft/óra, családi 

rendezvény esetén 500 Ft/fő, mi-
nimum összeg 70.000 Ft.

A Polgármester a magánszemé-
lyek kommunális adójáról szóló 
14/2014. (Xi.28.) önkormányzati 
rendeletét és a  helyi iparűzési 
adóról szóló 24/2011. (Xii.30.) 
Ör. rendeletét felülvizsgálta és 
megállapította, hogy azok mó-
dosítása nem szükséges. Azóta 
megjelent a  koronavírus-világ-
járvány nemzetgazdaságot érintő 
hatásának enyhítése érdekében 
szükséges helyi adó intézkedésről 
535/2020. (Xii. 1.) korm. rendelet, 
amely alapján az önkormányzatnak 
egyébként sem lenne lehetősége 
a 2021. évre a helyi adók mértéké-
nek emelésére. 

a jelenlegi szabályozásnak 
megfelelően a magánszemélyek 
kommunális adója 2021-ben 
adótárgyanként, illetőleg lakásbér-
leti jogonként bel- és külterületen 
5.000,- Ft, beépítetlen belterü-
leti építési telek esetén 15.000,- 
Ft lesz. A  70. életévét betöltött 
adózót - a 70. életévének betöltését 
követő január 1. napjától - 1.000 Ft 
adókedvezmény illeti meg, össze-
sen egy ingatlan vonatkozásában. 
Az adókedvezmény érvényesítésé-
hez az adózónak nem kell külön ké-
relmet benyújtania.

A Polgármester jóváhagyta a zá-
kányszéki Művelődési Ház és 
könyvtár intézményvezetői 
(igazgatói) állásának betölté-
sére kiírt pályázati felhívást.

A Polgármester elbírálta a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2020. 
évi támogatására beérkezett pályá-
zatokat. A pályázati feltételeknek 
Bodó Regina, Frank Adrienn, Boldog 
Bianka lilla, keresztes Norbert, Bi-
gors Fanni felelt meg. tanulmányai-
kat az önkormányzat 10 hónapon 
keresztül, személyenként havi 5.000 
Ft összegű ösztöndíjjal támogatja.

Év végéhez közeledve megköszö-
nöm mindazon olvasók figyelmét, 
akik követték a képviselő-testület, 
illetve a Polgármester által hozott 
döntések rövid összefoglalóit.

Békés karácsonyt és Boldog 
Új évet kívánok!

• gárgyán istVáN
 jegyző
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a polgárMEstEri Hivatal 2020. év végi 
és 2021. év ElEJi MunKarEnDJE:
2020. december 21–23.: munkanap 
(ügyfélfogadás 8–12 óráig)

2020. december 24–27.:  szabad-
nap, munkaszüneti nap (nincs ügy-
félfogadás)

2020. december 28–31.: igazga-
tási szünet (ügyelet 8–12 óráig)

2021. január 1. (péntek):  munka-
szüneti nap (nincs ügyfélfogadás)

ezt követően az elmúlt idő-
szakban megszokottak szerint 
tart nyitva a hivatal.

Üg yeletes munkatársaink 
az igazgatási szünet ideje alatt 
is  gondoskodnak a  postai külde-
mények és a személyesen leadott 
kérelmek átvételéről, nyomtatvá-
nyok kiadásáról, a telefonhívások 
fogadásáról, a halasztást nem tűrő 
esetekben a sürgős  intézkedések 
megtételéről.

• gárgyán istVáN
jegyző

táJéKoztatás HullaDéKszállítással  
Kapcsolatos változásoKrÓl!
tisztelt lakosság!

2021. január 1-től új közszolgáltató 
látja el Zákányszéken a szilárdhul-
ladék-szállítási feladatokat (a bel- és 
külterületi hulladékszállítást, a lom-
talanítást, valamint a hulladékudvar 
üzemeltetését), ezáltal változások 

várhatóak a korábban megszokot-
takhoz képest.

A pontos részletekről tájékozta-
tást adunk a zakanyszek.hu honla-
pon, a település facebook oldalán, 
valamint szórólapon és plakátokon.

• zákányszék kÖZsÉg  
ÖNkoRMáNyZAtA

csongrád-csanád Megyei Kormányhivatal

MÓraHalMi Járási Hivatal

közlemény év végi  
nyitvatartási rendről

tekintettel arra, hogy a veszélyhely-
zet idején az okmányokra, továbbá 
az  ügyintézésre vonatkozó egyes 
szabályok megállapításáról szóló 
500/2020. (Xi.13.)kormányrendelet 
értelmében az első veszélyhelyzet ide-
je alatt lejárt okmányokat nem szük-
séges 2020. december 15. napjáig 
meghosszabbítani, a kormányablakok 
és okmányirodák számáras korábban 
meghatározott ügyfélfogadási rend 
az alábbiak szerint módosul.
•  december 11. (péntek): pénteki ügy-

félfogadási rend szerint  8.00-12.00

•  2020. december 12.(szombat): 
8.00-12.00

•  2020. december 24. (csütörtök): zárva
•  2020. december 25. (péntek): zárva
•  2020. december 28. (hétfő): hét-

fői ügyfélfogadási rend szerint 
7.00–17.00

•  2020. december 29. (kedd): ked-
di ügyfélfogadási rend szerint 
8.00–12.00

•  2020. december 30. (szerda): szer-
dai ügyfélfogadási rend szerint 
8.00–16.00

•  2020. december 31. (csütörtök):  
8.00–12.00

•  2021. január 1. (péntek): zárva

orvosi Ellátás rEnDJE  
záKányszéKEn 2020–2021 tElén
sürgősségi orvosi ügyelet: Munka-
napokon 16 h-tól másnap 08 h-ig, 
valamint szabad-, munkaszüneti-, 
vasár- és ünnepnapokon (decem-
ber 24-dec.26, 2021.jan.01.)  08 
h-tól másnap 08 h-ig, „kistérségi 
központi orvosi ügyelet” Móraha-
lom Mentőállomás - kölcsey u. 2.

tel.: 06-62-561 401

szabadságon van dr.Mester 
lajos: 2020.12.28-12.31-ig 

dr.sebestyén Balázs: 2021. 
01. 04–01.08-ig

A MÓRA-VitAl laboratórium 
kérésére a vérvétel a Zákányszék 
ii.sz. Rendelőben keddenként reg-
gel ½ 9 előtt van!!!

• dr. seBestyén BAláZs

dr. Mester lajos (i.sz.h.o.)
62/590-050, 30/606-2371

08:00–12:00 08:00–12:00  
és 15–16:00

dec. 7–dec. 11. nov. 30–dec. 04

dec. 21–dec. 23-ig dec. 14–dec. 18

dec. 28–dec. 31 jan. 4–jan. 08

jan. 18–jan. 22 jan. 11–jan. 15

febr. 1–febr. 5 jan. 25–jan. 29

febr. 15–febr. 19 febr. 8–febr. 12

márc. 1.–márc. 5 febr. 22–febr. 26

márc. 8–márc. 12

dr. sebestyén Balázs (ii.sz.h.o.)
62/290-509, 30/606-2354

8:00–12:00 8:00–12:00  
és 15–16:00

nov. 30–dec. 04 dec. 7–dec. 12. 
(szomb.munkanap!)

dec. 14–dec. 18 dec. 21–dec. 23-ig

jan. 11–jan. 15 dec. 28–dec. 31

jan. 25–jan. 29 jan. 18–jan. 22

febr. 8–febr. 12 febr. 1–febr. 5 

febr. 22–febr. 26 febr. 15–febr. 19

márc. 8–márc. 12 márc. 1.–márc. 5

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja

Főszerkesztő:  
Veszelka kRisZtiNA

Kiadó:  
rensz Magyarország kft. 

6725 Szeged, Teve u. 39. 

Ügyvezető:  
Hodászi istVáN RÓBERt

Elérhetőség, hirdetésfeladás:  
zakanyszekikisujsag@gmail.com  

+36-62/281-219

Lapzárta: minden hónap 5. napja

Nyomda: rensz Magyarország kft. 

issn: 2061-5485

onlinE sEgítség EgészségÜnK  
MEgŐrzéséért – a MÓraHalMi  
EgészségfEJlEsztési iroDa fElHívása
A Mórahalmi Egészségfejlesztési 
iroda kiscsoportos online beszél-
getés-sorozatot indít a  térségben 
élőknek pszichológus vezetésével 
a koronavírus nehézségeivel és ta-
pasztalataival kapcsolatban. továb-
bá a cukorbetegek és szívbetegek 

klubja online folytatódik dietetikus 
szakemberrel. Részletek a mórahal-
mi EFi Facebook oldalán olvashatók. 
A programok ingyenesen igénybe ve-
hetők zákányszéki lakosok számára.

• dr. pipiCz MáRtoN
EFI vezető
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a nEMzEti agrárgazDasági KaMara HírEi
tagjaink és munkavállalóink egész-
ségének védelmében a  Nemzeti 
Agrárgazdasági kamara ügyfél-
szolgálati pontjain az  elkövetke-
zendő időszakban kizárólag elő-
re egyeztetett időpont szerint, 
maszkban lehetséges a szemé-
lyes ügyfélfogadás. 

egységes kéreleM 2020:
Minden másodvetés esetében fi-
gyelemmel kell lenni a  60 napos 
szabályra, tehát a vetés és a lefor-
gatás dátuma között legalább 60 
nap teljen el. Ha a másodvetés ettől 
rövidebb ideig van a területen, vagy 
2020. október 31-ét követően ke-
rült elvetésre, akkor a másodvetés 
nem kerül figyelembevételre. A má-

sodvetés betakarítását, leforgatását 
a munkafolyamat elvégzését követő 
15 napon belül jelenteni kell.

a Helyszíni ellenőrzési 
jegyzőkönyVekről:

Az egységes kérelmekbe bejelentett 
területek ellenőrzése folyamatos. 
A mérési jegyzőkönyveket hivatalos 
iratként az államkincstár folyama-
tosan küldi az érintett termelők ré-
szére, akik a kézhezvételtől számí-
tott 8 napon belül észrevételezhetik 
azt elektronikus úton. 

ősterMelői igazolVányok 
és Családi gazdaságok:

2020. június 18-tól az elveszett, 
megsemmisült vagy megrongáló-
dott igazolvány pótlása díjmen-
tes.

Az őstermelői tevékenységben, 
valamint a családi gazdaságok ese-
tében a  gazdálkodás adataiban, 
személyes adatokban, helyrajzi szá-
mokban történt változást, 15 napon 
belül jelenteni szükséges.  

Megjelent a Magyar közlönyben 
a családi gazdaságokról szóló 2020. 
évi CXXiii. törvény. A Nemzeti Ag-
rárgazdasági kamara (NAk) által 
kezdeményezett jogszabály révén 
2021 januárjától kedvezőbb műkö-
dési és adózási környezetben foly-
tathatják tevékenységüket az ős-
termelők, a családi gazdaságok és 
az agrárvállalkozások.

jövő évtől három szervezeti 
forma mentén alakul a családi mű-
ködési formák szabályozása. Ezek 
az őstermelők, az őstermelők családi 
gazdaságai (ŐCsg) és a családi mező-
gazdasági társaságok (CsMt). Azon 
működési formák, melyeket a tör-
vény nem érint (például egyéni vállal-
kozók), változatlan szabályok szerint 
működhetnek a továbbiakban is.

A NAk külön internetes aloldalon 
is összefoglalja az új jogszabállyal 
kapcsolatos tudnivalókat. itt rész-
letesen megismerhető a szabályo-
zás, ki-ki aszerint is tájékoztatást 
kaphat, hogy jelenleg melyik kate-
góriába tartozik. A www.nak.hu/csg 

oldalon elérhető egy adózási kalku-
látor, megismerhetők a  jövőbeni 
működési formák, illetve az is, hogy 
az év végéig kinek milyen teendője 
van a változásokkal kapcsolatban.

decemberi munkarend a falu-
gazdász irodában:

A falugazdász iroda 2020.12.18-
ig nyitva tart. Első munkanap 
2021.01.04. az  ünnepek alatt 
Mórahalmon a  röszkei út 34. 
címen, előzetes telefonos idő-
pont-egyeztetést követően de-
cember 21-én és 29-én somodi 
attila (telefonszáma: 30/268-
66-56) körzetközpont-vezető 
falugazdász fogad ügyfeleket.

Falugazdászok: Braunné szol-
lár kitti 70/79-57-197 és né-
gyökrűné juhász Mária 70/90-
36-389

áldott, békés karácsonyi ün-
nepeket és boldog új esztendőt 
kíván a nak.

• forrás: nak.hu, 
mvh.allamkincstar.gov.hu

njt.hu

„a záKányszéKiEK 
fontos sEgítŐinK”
A Rúzsa sándor Betyár Egyesület 
által szervezett ruzsai XiX. Hagyo-
mányos Paraszt-lakodalmas ren-
dezvényen dobai zoltán, Makra 
ernő és tóth péter gazdálkodók 
– fogathajtók régóta biztos segítő-
ink. jól ápolt fogataikkal méltóan 
képviselték a zákányszéki gazdakö-
zösséget. külön köszönjük Halasi 
gabriella többirányú segítségét. 
A jó hangulat megalapozója hosz-
szú évek óta a szűcs-tálas sándor 
pincéjéből származó kiváló minősé-
gű bor. A pincébe egyik fohász így 
szól: „Csak a tálas Pince sose ürül-
jön ki”, mi is csatlakozunk a véle-
ményhez.

Ez alkalommal köszöntjük 60. 
születési évfordulója alkalmából és 
a nehéz dolgos évek után nyugalmas 
éveket, jó egészséget kívánunk!

Elismerésünket és köszönetün-
ket fejezzük ki szíves segítségükért!

A lap olvasóinak áldott Ünnepe-
ket, Békés, Boldog új Esztendőt és 
jó egészséget kívánok!

• Szeretettel: szanka jáNos
egyesületi elnök

a MűvElŐDés Ház 
év végi  
nyitva tartása
A Zákányszéki Művelődési 
Ház és könyvtár nyitva tartá-
sa az alábbiak szerint alakul:
•  A művelődési házban és a te-

leházban az utolsó munka-
nap: 2020. december 22. 

•  A könyvtárban az  utolsó 
munkanap 2020. december 
17.

•  A falugazdászok ebben az év-
ben 2020. december 18-ig 
lesznek elérhetők, időpont 
egyeztetése szükséges. 

2020. december 21-én és 29-én 
indokolt esetben Mórahalmon 
van ügyintézési lehetőség, idő-
pont egyeztetés céljából hívják 
somodi Attilát: 30/268-6656.
•  Első munkanap 2021. január 

4. - hétfő.
áldott, Békés karácsonyi Ün-
nepeket és Eredményes új Évet 
kívánnak a Zákányszéki Műve-
lődési Ház és könyvtár dolgo-
zói, valamint a falugazdászok!
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MonoKi laJos MunKássága a tElEpÜlési értéKtárban
A Zákányszéki települési Érték-
tárhoz javaslat érkezett MoNo-
KI LAJOS (1934–2017) Csokonai 
Vitéz Mihály–díjas karnagy zene-
pedagógus, volt tanszékvezető fő-
iskolai docens, népzenei művész, 

a  Zákányszéki Parasztkórus és 
Citerazenekar legendás karnagya 
munkásságának a települési érték-
tárba történő felvételére. 

Monoki Lajos 1934-ben szüle-
tett kisújszálláson, gyermekkorát 
itt töltötte. Életének meghatáro-

zója volt a Békés–tarhosi állami 
Zenegimnáziumban eltöltött idő-
szak, amely végig kísérte a pályáját. 
Folyamatos tanulás mellett először 
magyar–ének szakos pedagógus, 
majd főiskolai tanár, később a ta-
nárképző Főiskola Ének-zene tan-
székének vezetője lett.

1969-ben vállalta el a Zákányszé-
ki Parasztkórus vezetését, melyre 
egykori évfolyamtársa szabó istván 
matematika–kémia szakos tanár 
kérte fel, aki szólamtársa volt a pe-
dagógiai főiskola vegyeskarában. 
Szabó István 1964-ben alakította 
meg a parasztkórust, de 1969–ben 
úgy döntött, rábeszéli magasan 
képzett barátját, álljon a  kórus 
élére. A tanár úr döntésével rövi-
desen új fejezetet nyitott a magyar 
népzenei kultúra történetében. 
Mint képzett, és ekkor már nagy 
gyakorlattal rendelkező zenepeda-
gógusnak, nem okozott nehézséget 
a citerajáték művészi szintű elsajá-
títása (a hangszer régi ismerőse 
volt, hiszen tarhosi évei előtt már 
tudott citerázni). Monoki tanár úr 
kezdeményezésére indult el 1974–

ben a citeraoktatás Zákányszéken. 
Már a hetvenes években országos 
ismertséget szerzett a zákányszéki 
kórusnak és kísérőjének, a citera-
zenekarnak. Az előadott darabok 
remek hangzását a  különböző 
mélységű citerák arányos szerepel-
tetésével érte el, melyet kirobbanó 
siker fogadott minden előadás al-
kalmával.

A Zákányszéki Parasztkórussal 
és a Nefelejcs Citerazenekarral már 
a ’70–es évek elején a országos élvo-
nalba kerültek: egymás után nyer-
ték el a legmagasabb minősítéseket.

 Monoki lajos tanár úr kitartó 
és ambiciózus munkássága révén 
lett ismert és elismert népzenei 
együttes a  Zákányszéki Paraszt-
kórus és a Zákányszéki Nefelejcs 
Citerazenekar. A község hírnevé-
nek megteremtésében, öregbíté-
sében, elévülhetetlenek az  érde-
mei, az ország népzenei életében 
betöltött szerepe kimagasló. Neki 
köszönhetően jelent és jelenik meg 
Zákányszék neve az ország külön-
böző helyein plakátokon, műsorfü-
zetekben, könyvekben, újságokban. 

Megszámlálhatatlan helyre juttatta 
el a dalolni és muzsikálni szerető 
zákányszékieket, akik soha nem 
jöttek haza üres kézzel. A kórus és 
a citerazenekar számos értékes díj-
jal és minősítéssel büszkélkedhet. 
1999-ben Zákányszék díszpolgára 
lett, 2010-ben — kiemelten zá-
kányszéki munkásságáért — Cso-
konai Vitéz Mihály Alkotói Díjat 
vehetett át. 2017-ben bekövetke-
zett halála után két évvel 2019. 
december 5-én avatták fel emlék-
tábláját egykori lakóházán (szeged, 
Alsó kikötő sor 7/b), az emléktábla 
fő támogatója Zákányszék község 
Önkormányzata volt.

Monoki lajos Csokonai Vitéz 
Mihály–díjas karnagy, Zákányszék 
díszpolgára munkássága révén je-
lentős mértékben gazdagította a te-
lepülés kulturális életét. Az értéktár 
bizottság döntése értelmében Mo-
noki Lajos munkássága címen fel-
vételt nyert Zákányszék települési 
értékei közé. 

• zoMBori istVáNNÉ
intézményvezető

a Könyvtáros aJánlJa
CatHerine rider –  
Csók new yorkBan
senki nem szeretne karácsony 
este egy reptéren ragadni egy 
viharban. Charlotte és Ant-
hony számára ez maga a  ka-
tasztrófa.

Charlotte hazafelé tart Angliá-
ba, miután egy szörnyű szakítás-
nak köszönhetően élete legrosz-
szabb félévén van túl. Anthonyt 
épp most dobta ki a barátnője, 
amikor a fiú meglepetésből ki-
ment elé a reptérre.

Hirtelen ötlettől vezérelve 
a két fiatal egy önsegítő könyv 
utasításait követve nekivág a vá-
rosnak.

tedd túl magad az exeden 10 
egyszerű lépésben!

Ez a romantikus kaland min-
denkit magával ragad, aki képes 
átérezni az Empire state Buil-
ding tetején kavargó hópelyhek 
varázsát, és aki már valaha is el-
gondolkodott azon, hogy az igaz 
szerelem nem ott várja-e a check 
in pult túloldalán.

3–5–8 perCes téli Mesék
Mit szólnátok, ha fognánk ma-
gunkat, és az  EgÉsZ tElEt 
megünnepelnénk? A karácsony 
még a nagymamákkal együtt is 
csak néhány napig tart, de any-
nyi sok téli nap van még előtte, 
és főleg utána! És azokon a napo-
kon is történnek érdekes dolgok, 
amikről érdemes meséket olvasni. 
Begyújthatunk a kisházban a ke-
mencébe, elvihetjük a kutyánkat 
síelni, elővehetjük a  kamrából 
a  télire eltett kukacos almát. 
készíthetünk interjút a pingvi-

nekkel, megkereshetjük Mókus 
Fülöp elkóborolt kesztyűjét, és 
ellátogathatunk a titkozatos ké-
pesboltba. izgalmas kalandokat 
tartogatnak tehát a hosszú téli na-
pok, sőt a karácsony sem mindig 
úgy sikerül, ahogy várjuk! Ebben 
a könyvben olyan sok mese van, 
hogy egész télen lehet olvasgatni. 
Ha későn kerültök ágyba, válasz-
szatok 3 perces mesét, ha kicsit 
több időtök van, 5 perceset, ha 
pedig már délután bele tudtok 
kezdeni, fedezzétek fel a 8 perces 
meséket!
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bölcsŐDEi élEt
Bölcsődénkben a járványügyi hely-
zetre való tekintettel fontos a csa-
ládok, munkatársaink és gyerme-
keink egészségének megóvása. 
A  gyerekek ebből nem éreznek 

szinte semmit, elfogadták, hogy 
a felnőttek maszkban végzik mun-
kájukat. Ehhez bizonyára hozzájá-
rul az is, hogy mindez otthoni kör-
nyezetükben is szokássá vált.

Az intézkedések mellett ugyan-
úgy folyik a  bölcsődei élet cso-
portunkban. Az  adventi időszak 
beköszöntével elkezdődött az ün-
nepi készülődés. Az  év legszebb 
alkalmára igyekszünk ráhangolód-
ni. Énekekkel, versekkel, adventi 
naptári mesékkel, csoportszoba 
díszítésével színesítjük napjain-
kat. A gyerekek kíváncsian várják 

a Mikulást, ami a Fenntartó által 
megvalósíthatóvá vált, igaz egy ki-
csit másképpen, mint ahogy eddig 
megszokott volt. szakmai program-
jainkat szabad játék keretein belül 
valósítjuk meg.

Bízunk benne, hogy minél hama-
rabb véget ér ez az időszak és újból 
visszatérhetünk a megszokott min-
dennapi bölcsődei élethez!

KEDvEs szÜlŐK, nagyszÜlŐK, pEDagÓgusoK,  
DolgozÓinK, záKányszéK laKosai!
iskolánk a település egyetlen isko-
lája, Önök szülők, Ránk bízták leg-
nagyobb kincsüket, gyermeküket.

Ez a tanév nagy bizonytalansá-
gok között indult. Mindenki sze-
rette volna, hogy hagyományos 
módon kezdődjön az iskolai élet.

Nagy szerencsénkre ez így is 
történt. Néhány héten keresztül 
a megszokott mederben folyt a ta-
nulmányi munka. Emellet sok új 
feladatot kellett végrehajtanunk, 
hogy iskolánk életvitele a körülmé-
nyekhez képest zavartalan legyen.

technikai dolgozóink lelkiismere-
tes, precíz, gondos munkája nélkül 
nem működhetne intézményünk. 
Nagy tisztelet illeti meg Őket, hi-
szen ők biztosítják a tisztaságot, 
a napi többször végzett alapos fer-
tőtlenítést az épületben. Az udvart 
és az iskola környékét is gyönyörű 
rendben tartják. köszönet nekik 
ezért a nagyszerű munkáért.

A jelenlegi járványügyi helyzet 
továbbra is nagy kihívás elé állítja 
a gyerekeket, szülőket, ismerősö-

ket és a pedagógusokat egyaránt. 
A  szülők aggódva figyelik gyer-
mekük iskolában töltött idejét, 
hiszen a vírus megjelent intézmé-
nyünkben is. tanulók, technikai 
dolgozók és pedagógusok is meg-
betegedtek a koronavírus miatt.

A járványügyi előírásoknak 
megfelelően kell eljárnunk, az el-
járásrendet be kell tartanunk. 
szigorú intézkedéseket hoztunk 
a járvány terjedése ellen, annak 
érdekében, hogy iskolánk műkö-
dőképessége megmaradjon. 

Ezeknek a szabályoknak a be-
tartásában és betartatásában 
köszönjük a  szülők, családok 
megértő, elfogadó magatartását. 
Ezekben a napokban nem tudjuk 
előre, hogy mit hoz a következő 
nap. lehet hétközben, lehet hét-
vége, amikor egy tanuló vagy csa-
ládtag, pedagógus megbetegszik 
és másnap már a gyerekek nem 
jöhetnek az iskolába, otthon kell 
maradniuk házi karanténban. 
sajnos nem egyszer fordult elő 

ez a  helyzet, de minden eset-
ben számíthattuk a  segítőkész 
magatartásra a szülők, családok, 
lakosok részéről. Ez azért is na-
gyon fontos, mert ebben a súlyos 
járványügyi helyzetben az iskolá-
ban történt események még in-
kább kihatnak a település életére. 
köszönjük a sok-sok segítséget, 
amivel megkönnyítik ezeknek 
a  nehéz napoknak, heteknek 
a munkáját. 

A digitális tanrendre való át-
térést az operatív törzs engedé-
lyével valósíthatjuk meg minden 
igazolt fertőzés esetén, amennyi-
ben a fertőzés terjedése a szoros 
kontaktok házi karanténba helye-
zésével akadályozható meg. A di-
gitális oktatás megvalósítása nagy 
kihívás minden résztvevőnek. 
A tanítás folyamatában résztvevők 
hatalmas kitartással, segítőkész-
séggel odafigyeléssel támogatják 
az iskolai munkát. köszönet Min-
denkinek a problémák megoldásá-
ért, a kitartó, lelkes hozzáállásért.

Az osztályok digitális munka-
rendbe helyezésével a tanulók ét-
keztetésének folyamata is felborul. 
Az étkeztetést biztosító Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde élelmezéssel fog-
lalkozó dolgozói nagy odafigyeléssel 
és körültekintéssel segítik a gyere-
keket és családjaikat abban, hogy 
mindenki részesüljön a neki járó 
étkezésben. köszönjük a naprakész 
információkat, az étkezéssel kap-
csolatos kéréseink lelkes teljesítését.  

Büszkék vagyunk tanulóinkra, 
hiszen az iskolában töltött idő alatt 
betartják a járványügyi szabályokat 
és komolyan veszik ezeket az elő-
írásokat. A digitális munkarendbe 
a legtöbben bekapcsolódnak, na-
gyon igyekeznek megoldani a fel-
adatokat és visszajelzést küldenek 
az elvégzett munkáról.

Köszönet az együttműködé-
sért, bizalomért, helytállásért!

• gietHné ViktoR EDit  
intézményvezető-helyettes
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szabályoK, fElElŐsség, Karantén, Digitális oKtatás
Mostanában a címben megfogalmazott szavak határozzák meg 
leginkább életünket. közben mindennek mennie kell tovább: 
tanulunk, versenyeken vesznek rész a gyerekek, pályázatokra, 
iskolai témahétre készülnek alkotások, és újra itt a továbbta-
nulás. nem válik egyszerűbbé a feladat.

Márton nap 
A Zákányszéki általános iskola és 
AMi 4. osztályosai novemberben sem 
tétlenkednek. Az osztály mindig nagy 
figyelmet szentel a hagyományok-
nak. Így történt, hogy Márton nap-
ja alkalmából, - életvitel és gyakorlat 
óra keretében - felelevenítették szent 
Márton legendáját, majd megalkották 
az őt "eláruló" libákat. Az egyszerű fel-
adatot lelkesen és kreatívan valósítot-
ták meg. Óra végén az ügyes tanulók 
libasorba rendeződtek és felvonulást 
tartottak libáikkal együtt.

November második hete mi más-
ról is szólhatna, mint Mártonról és 
a libáról. Ennek jegyében színesítet-
ték a hétköznapjaikat a 2. osztályo-
sok is. szent Márton történetével 
és a naphoz tartozó hiedelmekkel, 
időjárási megfigyelésekkel is meg-
ismerkedtek. Nem maradhatott el 
a kézműveskedés sem, ahol kreatív 
liba-alkotások készültek. A délutáni 
szabadidőt vidám „libaságokkal”: já-
tékokkal, feladatokkal, fejtörőkkel, 
daltanulással töltötték a gyerekek.

Az aznapi ebéd összeállításánál is 
figyeltek a hagyományokra. Menü: 
libaleves, sült libacomb párolt káposz-
ta, uzsonna, libazsíros kenyér zöld-
hagymával. A gyerekek nagyon sze-
rették az összeállítást. Egészségükre!

Makráné Vass Éva 

HulladékCsökkentési  
Hét az iskoláBan

Diákönkormányzatunk idén először 
csatlakozott egy országos program-
hoz, ezért iskolánkban november 
23-27-ig hulladékcsökkentési téma-
hetet tartottunk. Előzetes munka-
ként az osztályok osztályfőnöki órán 
vagy természetismeret órán beszél-
gettek a témáról, ötleteket gyűjtöt-
tek, hogyan lehetne csökkenteni 
a környezetünkben felhalmozódó 
hulladékot. osztályonként készí-
tettek egy figyelemfelkeltő plakátot, 
amelyet kitettünk a faliújságra, hogy 
mindenki lássa és okuljon belőle. 

A felsős osztályok és a negyedik 
osztályosok beszámolót készítettek 
egy-egy hulladékfajtával és annak 
újrahasznosításával kapcsolat-

ban. Ezeket a beszámolókat rádiós 
műsor keretében hallgathatták meg 
tanulóink. 

Megalkottuk Zákányszék hul-
ladéktérképét is. A gyerekek gom-
bostűkkel jelölték, hogy lakóhelyük, 
utcájuk tiszta, kicsit szemetes vagy 
nagyon szemetes. 

Egyéni pályázatunk is volt. Hul-
ladékból termék, illetve dobozok-
ból szuperhős készítésére bíztattuk 
a gyerekeket, melyekből kiállítást 
szerveztünk /rendeztünk. 

Reméljük, hogy hasznos volt ez 
a hét, és a gyerekek igyekeznek a jö-
vőben környezettudatosabban élni 
a mindennapjaikat! 

Vezsenyiné Csaba Gabriella

reál pályázat
iskolánkból a 4. osztály csatlako-
zott a Reál Hungária Élelmiszer kft. 
osztálykassza pályázatához, ahol 
a reál termékek logóját kell gyűjte-
ni. Az idén egy különdíjas pályáza-
ta is megjelent a vállalatnak, amire 
az osztálynak verset kellett írnia 
egy elképzelt nyári táborozásról.

Az  4. osztályosok pályaművébe 
minden tanuló beletette a szívét- 
lelkét, ezért is lett egy kicsit hosszú: 

„reál-is áloMtáBor
Itt ülünk az osztályban,
Kovid vírus árnyékában.
Mit tehetnénk hasznosat?
Pályázatot írunk számosat.

Tervezzük a nyarunkat,
Versbe álmodjuk vágyainkat.
Mindegy a cél: Zákányszék vagy Szeged,
Kiránduljunk szemünk előtt ez lebeg!!

Hátizsák a hátamra,
Nagy bakancs a lábamra.
Iránytű a kezembe,
Nagy kalap a fejembe.

Túrázni a réten,
Napsütésben, lengedező szélben
Járni a kék ég alatt,
keresni a virágokat.

Túrázáshoz kell a távcső,
Lábaimba sok-sok erő.

A víz is nagyon fontos ám,
Gyere velem kiskomám!

Kezdődik a sport tábor,
Indul már a busz is.
Nagyon szép a kilátás,
És de jó lesz a futás.

De jó lesz majd kosarazni,
Teniszezni és focizni
Megtenni egy jó ezer métert,
Van még hátra 6 kilométer.

Nemsokára ott vagyunk,
Két kanyar van hátra,
Zalán máris ünnepel,
Itt vagyunk a helyszínen.

Úgy döntöttem, elaszok,
és a vándorlással álmodok.
Már ott vagyok a táborba,
bemegy a sátorba.

Nagyon vár a vándortábor,
tervezője Kószó Gábor.
Útközben kockulunk, de nagyon,
nagyon uncsizunk.

Indulok a rajztáborba,
Kezemben a sok ceruza.
Van még nálam sok ecset,
ami hiányzik, majd a REÁL boltban 
veszek.

Tervezhetek akár vázlatrajzot,
De ha el is rontom, ki is javítom.
Van még más ötlet is a fejemben,
díszletterv vagy szabásminta.
Ezeket a műveket elkészítem a 
táborban.

A 4.osztály kerékpárra pattan,
s útnak indul a faluban.
Megtalálják a Zabosfát,
ott készítenek salátát.

Elővesznek ezt is, azt is,
s megannyi gyümölcsöt is.
Beleteszik egy tálba és összekeverik,
s már ott tartanak, hogy az asztalra 
teszik.

Sürögnek  jobbra-balra,
ide-oda, amoda,
s boldogan mondják, hogy
KÉSZ A GYÜMÖLCS-SALÁTA!

Íme, megszületett a pályamű,
A fejecskékben ennyi ötlet, HŰ!
Sok-sok álom egy lapon,
Megvalósul majd a REÁL pályázaton!”

Arra bíztatjuk az olvasóinkat, hogy 
ha tetszett ez a vers, akkor  szavaz-
zanak  rá a következő linken:
http://www.osztalykassza.hu/
palyazatok/alsos
Előre is köszönjük a szavazatukat!

Makráné Vass Éva
 

köszönjük, sió!
iskolánk a beküldött rajzok alapján 
a siÓ rajzpályázatán „gyermekna-
pi vagy Egészségnapi rendezvényre 
siÓ termékcsomagot” nyert, me-
lyet 2021 tavaszán vehet igénybe.
köszönjük a rajzoló diákoknak!
A nyertes lista a linken olvasható:
http://koszonjuksio.hu/nyertes-
lista.php

Véha Tímea

az iskoláBan járt  
a Mikulás!

latolgattunk, vajon eljöhet-e hoz-
zánk idén a Mikulás. Nem volt rá 
sok remény. 

…és aztán mégis megérke-
zett, hogy kedves szavakkal, nagy 
piros zsákjából ajándékkal lepje meg 
a gyerekeket!

A gyerekek izgatottan várták, és 
kedves műsorokkal, saját versekkel, 
kézzel készült ajándékokkal szeret-
ték volna meglepni.

A Mikulás elmesélte, hogy a foci-
pályánál szállt le, ott várják a rén-
szarvasok. Az is mondta, hogy a világ 
összes országában járt már, és annyi 
éves, hogy már nem is számolja. 

örültünk, hogy találkozhat-
tunk Vele, és láttuk, hogy jól 
van. azt is jó volt hallani, hogy 
rudolf orra még mindig világít.

kedves Mikulás! kedves Mikulás se-
gítői! sok mosolyt csaltatok az arcokra, 
és nagyon szép pillanatokat szereztetek.  

Ezúton is köszönjük! 

Nyugodt, békés adventi készülő-
dést, Szeretetteljes karácsonyt,
Egészségben gazdag Boldog Új 
Évet Kívánunk az Iskola minden 
dolgozója nevében.

Fontos dátumok:
Téli szünet: 2020. dec. 19-től 2021. 
jan. 3.
A téli szünet utáni első tanítási nap: 
2021. jan. 4. hétfő
Az i. félév vége: 2021. jan. 22.

Összeállította:  
• áBraHáM ENikŐ
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csaláDi  
EsEMényEK

sZÜlEtÉs

Mihály zalán 
Mihály Szilárd 

Csinyovszki Szilvia 
2020.11.02.

ótott-kovács ajna 
Ótott-Kovács Dániel 

Matuszka Imola 
2020.11.24.

HáZAsságkÖtÉs

pintér jános és  
tanács adrienn

2020.11.07.

MÓra lászlÓ:  

Karácsonyi  
csEngŐ

Csingilingi, cseng a csengő,
Száll a szánkó, mint a felhő,
Csaknem elszakad a gyeplő,
Csingilingi, cseng a csengő.

Égi szánkót hajt az angyal.
És mire az estihajnal

Megjön a szép fenyőgallyal,
Cseng a csengő, jő az angyal.

Itt a Jézus angyalkája,
Égben termett csodafája,

S mindent, mindent aggat rája
A kis Jézus angyalkája.

Arany diót, arany csengőt,
Ezüst lepkét, ringót rengőt,

Amilyen még földön nem nőtt,
S csilingelő arany csengőt.

Kérünk Jézus angyalkája,
Ahol sok a koldus, árva,

Hol jóságod legtöbb várja,
Ott pihenj meg legtovábbra.

Hozz örömet, békességet,
A szíveknek melegséget,

Karácsonyi szép meséket,
S az Istennek dicsőséget.

Tóth Gábor könyvtáros  
ezzel a verssel kíván  

az olvasóknak szép ünnepet

aDvEnti ablaKoK záKányszéKEn

Zákányszéki Adventi Ablakok elne-
vezéssel a helyi művelődési ház és 
könyvtár közösségi kezdeménye-
zést indított útjára a településen. 

A díszítés a  jelentkezők fan-
táziájára, kreativitására bíz-
ták, egyetlen kikötés volt, hogy 
az adott adventi nap száma le-

gyen feltüntetve. A sorrend elő-
zetes megbeszélés alapján tör-
tént, amelyről csak az érintettek 
tudtak, így december 1–24-ig 
a faluban véletlenszerűen nyíl-
nak az ünnepi díszbe öltöztetett 
ablakok.

Az élő adventi kalendárium 
fotói a Zákányszéki Művelődé-
si Ház és könyvtár közösségi 
oldalán is láthatók. készítőik 
egy kedves verssel, idézettel 
ajánlják nagy-nagy szeretet-
tel, hogy egy kellemes esti séta 
során élőben is tekintsék meg 
az érdeklődők.

köszönet valamennyi díszítő-
nek, aki vállalta hogy a  adven-
ti ablakok kezdeményezésben 
részt vesz. Bízunk benne, sikerül 
hagyományt teremteni a telepü-
lésen és minden évben karácsony 
Ünnepére az összes ablak fénye 
együtt ragyogja be Zákányszék 
utcáit.

Maszkban érkezett a Mikulás az iskolába


