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Nyertes pályázatok a Magyar Falu prograM keretébeN
zákányszék a Magyar Falu Program keretében közel 50 millió 
forint vissza nem térítendő, 100% intenzitású támogatásban 
részesült szolgálati lakás kialakítására, temető fejlesztésére és 
tanyagondnoki busz beszerzésére. A pályázatok benyújtására 
5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések helyi 
önkormányzatai és helyi önkormányzatok társulásai voltak 
jogosultak.

A településen 30 millió forintból 
szolgálati lakás kerül kialakításra 
közfeladatot ellátó személyek ré-
szére a Zákányszék, szegfű jános u. 
9. szám alatti ingatlanon található 
volt Tejbegyűjtő épületből. A meg-

valósítás során az épület teljes körű 
felújítására kerül sor többek között 
a homlokzat felújításával, nyílászá-
rók cseréjével, belső falfelületek és 
burkolatok felújításával, elektromos 
és gépészeti szereléssel valamint 
napelemes rendszer telepítésével. 
Az előkészítési munkák elkezdőd-
tek, a beruházás várható befejezése 
2021. június 30.

Az önkormányzati temető fej-
lesztése során sor kerül a kerítés 
felújítására, az eddigi bekerítetlen 
területek bekerítésére és új bejára-
ti kapuk elhelyezésére. További cél 
egy 15 urnahelyes új urnafal építé-

se a meglévő urnafal mellé, mellyel 
belvizes időszakban biztosítható 
a temetkezés. A beruházás 5 mil-
lió forintból valósul meg, melynek 
befejezési határideje 2020. decem-
ber 31.

A Homokháti kistérség Többcélú 
Társulása közel 15 millió forint tá-
mogatásban részesült tanyagondno-
ki busz beszerzésére. A támogatás-
ból a Homokháti kistérség Többcélú 

Társulása fenntartásában működő 
Homokháti szociális központ Zá-
kányszéki Tagintézménye keretében 
működő Tanyagondnoki szolgálat 
3. körzetében feladatot ellátó Lada 
Niva gépjármű cseréje valósul meg. 
Beszerzésre kerül egy Mercedes 
Benz Vito Tourer típusú, 9 szemé-
lyes, akadálymentesített kisbusz. 
A projekt megvalósításának végső 
időpontja 2020. november 30.

Magyar kultúra Napja lukács sáNdor előadóestjével
A Himnusz születésnapjaként is 
számon tartott rendezvény immár 
nyolcadik alkalommal került meg-
ünneplésre  a településen. A Mű-
velődési Ház hagyományos prog-
ramján 2020. január 24-én szép 
számban megtelt a nagyterem Lu-
kács sándor kossuth- és jászai Mari 
díjas érdemes művész előadóestjére. 

A Vígszínház művészének 1985-
től napjainkig hét verseskötete je-
lent meg. A  műsor anyagát ezek 
a  versek alkották, valamint val-
lomások hangzottak el a  gyerek-
korról, a mesterekről, a színészi és 
a magánélet néhány meghatározó 
pillanatáról.

Az előadóest utáni közönségta-
lálkozón szűcs Anikó újságíró be-
szélgetett Lukács sándor művész 
úrral. köszönjük mindkettőjüknek 
a tartalmas estét!

• zoMbori isTVáNNé
intézményvezető 
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tájékoztató a képvIselő-testÜlet Üléséről
A képviselő-testület 2019. december 19-én tartott ülést. A na-
pirendek között szerepelt az önkormányzati pályázatokkal kap-
csolatos döntések meghozatala, az önkormányzat költségveté-
sének módosítása, a zákányszéki Polgármesteri Hivatal 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalása, valamint 
módosításra kerültek a községi mérleg használatának díjai.

A képviselő-testület az  önkor-
mányzat által benyújtott nyer-
tes pályázatok megvalósításáról, 
valamint újabb pályázatok benyúj-
tásáról döntött. Az  intézkedések 
az alábbi pályázatokat érintették:

A Magyar Falu Program (röviden: 
MFP) keretében nyújtott támogatás 
vissza nem térítendő, 100%-os tá-
mogatási intenzitású hazai támoga-
tásnak minősül, melyet a kormány 
a  támogatott projektek esetében 
100%-os mértékű támogatási elő-
legként biztosít. Önkormányza-
tunk „Szolgálati lakás kialakítá-
sa Zákányszéken” címmel a volt 
Tejbegyűjtő épület (Zákányszék, 
szegfű j. u. 9.) teljes körű felújítá-
sára nyújtott be pályázatot, amely 
29.999.997,- Ft összegű támoga-
tásban részesült. szintén az MFP 
keretében került benyújtásra „Ön-
kormányzati temető fejlesztése 
Zákányszéken” címmel egy pályá-
zat, amely szintén pozitív elbírá-
lásban részesült. A 4.999.999,- Ft 
összegű támogatásból új urnafal 
építése és a temető teljes területé-
nek bekerítése valósul meg.

Az európai Bizottság pályázati 
felhívást tett közzé „Az internet-
kapcsolat előmozdítása a  helyi 
közösségekben: WiFi4EU” címmel. 
A WiFi4eU kezdeményezés olyan tá-
mogatási rendszer, amelynek célja, 
hogy a helyi lakosok és a látogatók 
kiváló minőségű internet-hozzáfé-
réssel rendelkezzenek a helyi közélet 
központi helyszínein. Zákányszék 
pályázata pozitív elbírálásban ré-
szesült, a megvalósításra a Támo-

gatási megállapodás aláírásától szá-
mítva 18 hónap áll rendelkezésre. 
A támogatásból - kültéri és beltéri 
hozzáférési pontok kialakításával 
– ingyenes használatú nyilvános 
wifi-hálózat épülhet. A beruházás 
fenntartási, működtetési költségei 
az Önkormányzatot terhelik.

Az Önkormányzat a Homokháti 
Önkormányzatok kistérségi Terü-
letfejlesztési közhasznú egyesülete 
LeADer helyi akciócsoport (HACs) 
illetékességi területén meghirdetett 
„Jövedelemszerzési lehetőségek 
bővítése, helyi erőforrásokra ala-
pozott, fenntartható gazdaság-
élénkítő fejlesztések támogatása” 
című felhívásra szálláshely kiala-
kítása céljából nyújtott be pályáza-
tot. A tervezett beruházás helyszíne 
az Arany jános és Petőfi sándor utca 
sarkán található belterület 523-as 
helyrajzi szám alatti ingatlan. A létre-
jövő szálláshely különlegessége, hogy 
2 db konténerből kerülne kialakítás-
ra. A megpályázott támogatás ösz-
szege bruttó 25.508.049 Ft, amely-
hez az Önkormányzat 6.377.012 Ft 
önerő biztosítását vállalta.

Az évközi bevételek és kiadá-
sok változása miatt módosításra 
került az önkormányzat és in-
tézményeinek 2019. évi költ-
ségvetése. Az előirányzatok mó-
dosítását követően a költségvetési 
rendelet bevételi és kiadási főössze-
ge 945.850.000 Ft lett.

A Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló törvény alapján 
a jegyző évente beszámol a kép-
viselő-testületnek a Polgármes-

teri Hivatal tevékenységéről. 
Az  önkormányzati működés és 
a közigazgatás struktúrájában 2010 
óta rendszerszintű változások tör-
téntek. Az önkormányzatok fenn-
tartásában lévő általános iskolai 
oktatást az állam átvette, ezenkívül 
az ivóvízellátásban és a hulladék-
gyűjtési közszolgáltatási feladatok 
ellátásában is országos szintű átala-
kítások történtek. A járási hivatalok 
létrejöttével a hatósági feladatellát-
ásban megnövekedett az állam sze-
repe. ennek ellenére a polgármeste-
ri hivatal feladatai nem csökkentek, 
az átadott hatáskörök helyébe más 
jellegű újabb feladatok kerültek, pl. 
települési támogatások. idei válto-
zás, hogy a járási hivataltól egyes 
gyámhatósági feladatok vissza-
kerültek jegyzői hatáskörbe, va-
lamint megszűnik a járási ügyse-
gédek kihelyezett ügyfélfogadása. 
Az átszervezések állandósultak, 
amelyekhez minden esetben iga-
zítani kell a hivatal munkáját is, 
ami nem kis feladatot ró a helyi 
apparátusra.

A polgármesteri hivatal 2019. évi 
munkájának főbb jellemzői:

A 2019-es évben nemcsak a meg-
szokott feladatnövekedés, jog-
szabálydömping, ellenőrzések és 
túlterheltség jelentett kihívást, 
hanem az eU-s és hazai forrásból 
támogatott pályázatok beruházá-
sainak lebonyolítása, a pályázati el-
számolások elvégzése, új pályázatok 
benyújtása. Az idei évben is jelentős 
szakmai kihívás volt az AsP szak-
rendszerek működtetése, az elekt-
ronikus ügyintézésre történő átállás.

2019-ben a  meglévő feladatok 
mellett kellett lebonyolítani az eu-
rópai Uniós parlamenti választáso-
kat, illetve a helyi önkormányzati 
választásokat. A választások rend-
ben lezajlottak, a szigorú szabályok 
szerinti pénzügyi elszámolások 
megtörténtek. 

Mint a más ágazatokban dolgo-
zókra, úgy a polgármesteri hivatal 
állományára is jelentős munkateher 
hárul. A hivatal dolgozói igyekeztek 
munkájukat jogszerűen, de az ügy-
feleket is segítve elvégezni. Az ön-
kormányzati és intézményi fel-
adatellátáshoz is nagy szükség van 
a szakmai tudásukra. A munkaerő 
megtartása és egészségének megőr-
zése érdekében meg kell vizsgálni, 

hogy a feladatellátás átszervezésé-
vel, az ügyfélfogadási idő esetleges 
szűkítésével, szükség esetén a hi-
vatali létszám növelésével lehet-e 
csökkenteni az egy dolgozóra eső 
munkaterhet.

Nagyon fontos megjegyezni, 
hogy a hivatal a munkájához mindig 
megkapta Polgármester úr és a kép-
viselő-testület támogatását. A  jó 
együttműködés nagyban segítette 
az önkormányzati és hatósági fel-
adatok minél hatékonyabb ellátását, 
amelyet természetesen még tovább 
lehet és kell javítani. A képviselő-tes-
tület a beszámolót megtárgyalta és 
elfogadta, valamint elismerését fe-
jezte a hivatal minden dolgozója ré-
szére a végzett munkáért.

A képviselő-testület várható 
üléseinek időpontját és a tervezett 
napirendeket a testület a 2020. évi 
munkatervében határozta meg.

A Zákányszéki települési ér-
téktár bizottság beszámolt 
a 2019. év második félévi munkájá-
ról. A Bizottsághoz a fenti időszak-
ban nem érkezett ajánlás települési 
érték felvételére. A  helyi értékek 
leírása, fotója a Zákányszéki Műve-
lődési Ház és könyvtár honlapján 
www.zakimuvhaz.hu oldalon 
megtalálható. Települési értékeink 
a  Csongrád Megyei közgyűlés 
honlapján a  megyei értéktárban 
is megtekinthetők: http://www.
csongrad-megye.hu/site/index.
php/onkormanyzat/ertektar/
telepulesi-ertektar. Az értéktár 
bizottság továbbra is várja a lakos-
ság részéről az ajánlásokat. 

2019-től a mórahalmi székhelyű 
egy-Másért ifjúsági és közösség-
fejlesztő egyesület látta el a  zá-
kányszéki kis Újság kiadói és 
szerkesztői feladatait. A vonatkozó 
szerződés időtartama 2019. decem-
ber 31-én lejárt. A képviselő-tes-
tület a feladattal 2020. december 
31-ig a szegedi székhelyű RENSZ 
Magyarország Kft.-t bízta meg.

A Csongrád Megyei kormány-
hivatal jogi és Hatósági Főosztály 
szociális, igazságügyi és gyámügyi 
Osztálya a Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsődében ellenőrizte 
a bölcsőde működését. A hatósá-
gi ellenőrzés jogsértést nem tárt fel. 
Az ellenőrzésben a Magyar bölcső-
dék Egyesületének szakértője 
működött közre. A szakértő feljegy-

tErMEljEn FűszErPAPrikát!
Vasas róbert (Organic Zsombó kft.) 
a térségben 25 éve vásárol fel fűszer-
paprikát. Február 17-én megkezdődik 
a 2020-as évre szóló szerződések kötése! 

Amit kínálunk:
• a szegedi Paprika Zrt. által biztosított 
fémzárolt vetőmagok
•  baktérium rezisztens fajták
•  azonnali fizetés
•  emelkedő felvásárlási árak
•  ingyenes tanácsadás

•  gyors ütemezés a felvásárlásra
•  a paprikát nem kell csumázni
•  raschel zsákot biztosítunk
•   kisebb területre is leszerződünk
•  a felvásárlás végén megvesszük a kor-
mos paprikát is

bővebb információ  
06-30/262-0979 vagy  

06-30/446-8025 telefonszámon

Tisztelettel: Vasas róbert
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új öNkorMáNyzatI cIklus kezdetére…

Az őszi önkormányzati választá-
sok után az új testület megkezdte 
munkáját, azonban az  igazi fel-
adatok már az idén jelentkeznek. 
A gazdálkodás és a működés alap-
ját a költségvetés elkészítése jelen-
ti, mely végleges formáját a májusi 
zárszámadást követően kapja.

Márciusra el kell készíteni a kép-
viselő-testület öt évre szóló gazdasá-
gi Programját, melyben a következő 
időszak tervei, elképzelései kerülnek 
rögzítésre. ezek az elmúlt időszakban 
már megfogalmazódtak, formába 
öntésük szükséges. A folyamatban 
lévő fejlesztések megvalósítá-
sa a rövid távú feladat, ezekből 
sincs hiány, hiszen a  Magyar 
Falu Programban tanyagondnoki 
gépjármű kerül beszerzésre pár 
hónapon belül, építési beruhá-
zásként pedig szolgálati lakás, 
temető kerítés és urnafal épül. (A 
tervezett beruházások fotókon illuszt-
rálva fentről lefelé: szolgálati lakás, te-
mető, tanyagondnoki kisbusz.) Nyertes 
pályázatból járdafelújításra kerül sor 
még az év folyamán.

április végén egy programsorozat 
keretében felavatjuk a „fitness-par-
kot”, pünkösd  tájékán pedig átad-
juk a piac épületét.

Hosszú távú elképzelésekről 
a  gazdasági Program elkészülte 
után tudunk beszélni, hiszen abban 
már valamennyi képviselő elképze-
lése benne foglaltatik.

Bízom benne, hogy sok „apróság” 
is megvalósul a nagyok mellett, me-
lyek köszönhetően komfortosabb, 
szebb, élhetőbb lesz a  település. 
igyekszünk rendben tartani a külte-
rületi utakat, a közterületeket, járdá-
kat, ehhez kell a lakosság segítsége is. 
Tulajdonképpen a jó gazda gondossá-
gával kell eljárni minden területen. 

intézményeinket az  elmúlt 
években rendbe szedtük, a polgár-
mesteri hivatalra nagyon ráférne 
a felújítás, hiszen elavult elektro-

mos hálózattal és fűtésrendszerrel 
rendelkezik, pályázati forrás nélkül 
lehetetlen a munkálatok elvégzése. 

átmenetileg csökkent az oktatá-
si-nevelési intézményekben a gye-
reklétszám, mégis kiemelt figyelmet 
kell fordítani az óvodára és az isko-
lára. Olyan szabadidős, kulturális 
programokat kell szervezni, me-

lyek vonzanak minden korosztályt, 
de kiemelt hangsúlyt kell fordítani 
a fiatal generáció elvárásaira.

A falugyűlésen részletes tájé-
koztatást fogok nyújtani a költség-
vetésről, megvalósult és tervezett 
beruházásokról, aktuális település-
politikai kérdésekről.

ezúton tisztelettel meghívom 
a község lakosságát a

2020. március 12-én  
(csütörtökön) 18.00 órakor 
tartandó FAlUGyűlésrE

a Művelődési Ház nagytermébe.
• MAtUszkA ANTAL

polgármester

zése szerint „A zákányszéki bölcsődé-
ben tudatos, tervezett szakmai munka 
folyik a mindennapokban. A kisgyer-
meknevelők szeretettel, meleg-engedé-
keny nevelői attitűddel fordulnak a kis-
gyermekek felé, munkájukat odaadás, 
gondosság, felkészültség jellemzi. A kis-
gyermekellátás alapelvei érvényesülnek 
a mindennapok során. Dicséretes, hogy 
a két évvel ezelőtti szakmai ellenőrzés 
javaslatait pontról-pontra megfogadták 
és beépítették munkájukba, a hiányzó 
tárgyi készletet pótolták.” 

A település local Agenda 21 
környezeti Fenntarthatósági 
Programja 2011-ben készült el, 
amelynek második felülvizsgá-
latára került sor. A felülvizsgálat 
az elmúlt két év eredményeit, va-
lamint az intézkedések sikeressé-
gét és hatásait hivatott bemutatni. 
A testület a felülvizsgálatról szóló 
dokumentumot jóváhagyta.

Zákányszék község Önkormány-
zata képviselő-testületének a kö-
zségi mérleg használatáról szóló 
2011-ben megalkotott rendelete 
tartalmazza az önkormányzat tu-
lajdonában álló községi mázsaház, 
állatfelvásárló telep üzemelteté-
sének, fenntartásának szabályait.  
A rendeletben meghatározott díjak 
a kihirdetés óta nem kerültek mó-
dosításra. Zombori istván települési 
képviselő javasolta az üzemeltetés 
és a díjak felülvizsgálatát. 

A képviselő-testület a rendeletet 
módosította és az alábbi mérlegelési 
díjakat határozta meg:
a) Az őstermelők, állattartók által fi-
zetendő mérlegelési díjak:

1.  szarvasmarha, ló, öszvér: 
1500 Ft/db

2.  sertés: 400 Ft/db
3.  egyéb állat: 500 Ft/db
 (a meghatározott díjak a minden-
kor hatályos ÁFA összegét tartal-
mazzák)

b) A mérleget igénybevevő felvásárlók 
által fizetendő díjak:

1.  Szarvasmarha esetében:  
4000 Ft/alkalom

2.  Sertés esetében (19 db / alka-
lom mennyiségig): 1000 Ft/
alkalom

3.  Sertés esetében (20 db / alkalom 
mennyiségtől): 2000 Ft/alkalom

4.  Egyéb állat esetében 2000 Ft/
alkalom

 (a meghatározott díjak a minden-
kor hatályos ÁFA összegét tartal-
mazzák)

Az üzemeltetéssel kapcsolatban to-
vábbi intézkedések várhatóak.

Zákányszék község Önkormány-
zata pályázatot nyújtott be a 2020. 
évi járási startmunka program 
mezőgazdasági programjára, amely-
ben 10 fővel kíván részt venni.

Zákányszéken a települési szilárd 
hulladékkezeléssel (szemétszállítás-
sal) kapcsolatos közszolgáltatást 
a  szegedi Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit kft. látja el. A kft.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződés 
lejárt, ezért új szerződés megköté-
sére vonatkozóan bonyolult közbe-
szerzési eljárást kellett volna lefoly-
tatni. A képviselő-testület 100.000 
Ft névértékben üzletrészt vásárolt 
a kft.-ben, ami jelentősen könnyeb-
bé tette az új szerződés megkötését. 
Az üzletrész vásárlásáról szóló meg-
állapodást, valamint a  2020. de-
cember 31-ig szóló közszolgáltatási 
szerződést a testület jóváhagyta.

Az önkormányzat vagyoná-
val történő gazdálkodás helyi 
szabályait a  képviselő-testület 
az  önkormányzat vagyonáról és 
a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló rendeletében határozta meg. 
A  jogszabályi változások, illetve 
a vagyonban bekövetkezett változá-
sok miatt a rendelet felülvizsgálatra 
került. Az önkormányzat törzsva-
gyonának és üzleti vagyonának be-
sorolása a jogszabályi előírásoknak 
és a helyi viszonyoknak megfele-
lően aktualizálásra kerültek.

Tanács klára zákányszéki lakos 
kérelmet nyújtott be a zákányszé-
ki Művelődési Ház és könyvtár 
környezetében található par-
kolóhelyek és a Dózsa György 
utca érintett szakaszai rossz 
állapotának helyreállításával 
kapcsolatosan. Az útszakasz a Ma-
gyar közút Nonprofit Zrt. kezelésé-
ben van, ezért a testület megbízta 
a  polgármestert, hogy vegye fel 
a kapcsolatot a Zrt. területileg ille-
tékes vezetőjével. Az útpadka javí-
tása a Művelődési Ház környékén 
már megtörtént.

A képviselő-testület zárt ülésen 
döntött a Zákányszék, kossuth u. 
56. szám alatti önkormányzati 
bérlakás bérbeadásáról. A lakást 
Dani kálmán szabolcs zákányszéki 
lakos bérelheti.

A kihirdetett önkormányzati ren-
deletek megtekinthetőek a Polgár-
mesteri Hivatal hirdetőtábláján, va-
lamint az önkormányzat honlapján 
és a nemzeti jogszabálytárban.

• GárGyán isTVáN
jegyző

Dr. MArÓti EDit 
ügyvéd Zákányszéken!

FélFogadás: 
minden csütörtökön: 8:30–10:30-ig
Cím: 
zákányszéki Művelődési Ház és könyvtár
ElérhEtőség:
dr. Maróti edit ügyvéd:  
20/9268-943
dr. pálfi edit ügyvédjelölt:  
30/3243-493
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pályázatI tájékoztató
A Zákányszéki Művelődési Ház és 
könyvtárban a felnőtt csoportok mű-
ködtetése az EFoP-3.7.3-16-2017-
00203 kódszámú, „Az egész életen 
át tartó tanuláshoz hozzáférés 
biztosítása ruzsa, Öttömös és zá-
kányszék településeken”  pályázat 
keretében 2020. április 30-ig tart. 

intézményünknek 2018.01.01-
től nyílt lehetőség hét csoportot 
indítani felnőtteknek, célirányosan 
a hátrányos helyzetben élők bevo-
násával. széleskörű marketing tevé-
kenységgel, plakátokkal, honlap és 
közösségi oldalak működtetésével 
próbálunk minél szélesebb körbe el-
juttatni az információkat a különbö-
ző tanulási formák lehetőségeiről. 
A pályázat finanszírozza a csopor-
tok működéséhez szükséges bér-
költséget és anyagköltséget. Tárgyi 
eszközök beszerzésére is lehetőség 
nyílt, amivel a színvonalasabb okta-
tást elősegítettük. Az ének- és zene-
művészeti csoport citerákat, a krea-
tív hobbivarró klub varrógépeket, 
a hagyományőrző tánccsoport nép-
viselet szetteket, a főzőklub pedig 
egy villanytűzhelyt kapott.

Önerőből továbbiakban is fo-
lyamatosan tartja énekpróbáit 
az ének- és zeneművészeti cso-
port heti rendszerességgel kedden 
17 órától.

A női körnek decemberében 
volt az utolsó pályázati forrásból 
finanszírozott foglalkozása, de to-
vábbra is aktívan működik, sőt lel-
kesen várja az új tagokat soraikba.

A Gazdakör foglalkozásai szin-
tén befejeződtek, továbbiakban 
a tagok különböző szakmai fórumo-
kon szerezhetnek aktuális informá-
ciót a gazdálkodással kapcsolatban.

kreatív kézműves foglalkozás 
és a  Főzőklub februárban zárul, 
a folytatásról bővebb tájékoztatást 
a Teleházban lehet kérni.

A kreatív hobbivarró klubnak 
januárban zárult a támogatott fog-
lalkozása. A  továbbiakban is lesz 
szerdai napokon hobbi szinten var-
rófoglalkozás, valamint jó hír, hogy 
márciustól szakmai vezetéssel in-
gyenes varrótanfolyam indul.

A Hagyományőrző tánccso-
port táncpróbái zajlanak folyama-
tosan, az oktatók továbbra is várják 
a néptáncot kedvelőket, a próbák 
nyitottak. Helyesbítés

A Zákányszéki kis újság 2019.
decemberi számában a 4. oldalon 
megjelent Zákányszéki Művelő-
dési Ház és könyvtár cikkében 
tévesen jelent meg a Pályázati 
tájékoztató címében a pályáza-

ti azonosító. Helyesen Pályázati 
tájékoztató az  eFOP3.7.3-16-
2017-00203 kódszámú „Az egész 
életen át tartó tanuláshoz hozzá-
férés biztosítása ruzsa, Öttömös 
és Zákányszék településen”

MegszűNIk a telepÜlésI Ügysegédek  
kIHelyezett ÜgyFélFogadása,  
reNdszeressé válNak a korMáNyablak  
busz szolgáltatásaI
A Mórahalmi járási Hivatal tájé-
koztatása alapján 2020. február 
1-től a járás területén megszűnt 
a települési ügysegédek kihelye-
zett ügyfélfogadása. Zákányszé-
ket érintően ez azt jelenti, hogy 
a települési ügysegéd által szer-
dánként tartott ügyfélfogadás 
nem lesz a továbbiakban. Az ügy-
felek a járáshoz tartozó ügyeiket 
a  továbbiakban - ügyfélfogadási 
időben - a járásszékhelyen Móra-
halmon, valamint Mórahalmon 
vagy Üllésen a kormányablakok-
ban intézhetik. szociális ügyek-
ben az  ügyintézőket telefonon 
a 62/681-353-as számon tudják 
elérni.

A Csongrád Megyei kormányhi-
vatal tájékoztatása alapján a közel-
jövőben településünkön rendsze-
ressé válnak a kormányablak busz 
(kAB Busz) szolgáltatásai. zákány-
széken március 1-től minden 
hónap harmadik keddjén 13:00 
és 16:00 óra között a Polgármes-
teri Hivatal előtt várja ügyfeleit. 
A kormányablak buszban a telepü-
lési ügysegédek szolgáltatási tel-
jes mértékben elérhetőek lesznek, 
ezenfelül pedig további – kormány-
ablakban intézhető – ügyek is elin-
tézhetőek lesznek helyben.

• GárGyán isTVáN
jegyző

Nak Hírek
Őstermelői igazolványok:
értékesítés kizárólag érvényes ős-
termelői igazolvány, és adóévre 
érvényesített értékesítési betétlap 
birtokában és jelenlétében történ-
het! A plasztikkártyán szereplő ha-
tályosság megtévesztő lehet, hiszen 

nem ad tájékoztatást a betétlapok 
meglétéről. Amennyiben nem áll 
rendelkezésre a 2020. évre szóló 
érvényes értékesítési betétlap, úgy 
az 2020. március 20-ig kiváltandó. 
A március 20 után kiváltott értéke-
sítési betétlapok a kiváltás napjától 
érvényesek. kérem, ellenőrizze ér-
tékesítési betétlapjait, és mielőbb 
gondoskodjék őstermelői igazolvá-
nya érvényesítéséről! 

egységes kérelem 2019:
Az egységes kérelembe be-

jelentett területeken megva-
lósuló másodvetéseket az  ál-
lamkincstár akkor tekinti 
elfogadottnak, ha a  vetés és 
betakarítás ténye a vonatkozó 
jogszabályok szerint a kérelem 
felületén rögzítésre került.

8 órás növényvédelmi tanfolyam 
(zöld könyv megújítás):

Zöldkönyves, 8 órás továbbkép-
zések: február 7. Makó, kelemen 
Ház; február 22. szentes, Bart-
ha jános szakiskola; február 28. 
Csongrád, könyvtár. Az előadások 
minden alkalommal reggel 8.30 
órakor kezdődnek. információ: 
+3630/6361107 

nitrát adatszolgáltatás:
A nitrátérzékeny területen 

valamennyi mezőgazdasági te-

vékenységet folytató, továbbá 
a  nitrátérzékeny területen kívül 
a külön jogszabály szerinti magán-
személyek háztartási igényeit meg-
haladó mértékben állattartást végző 
természetes és jogi személy, illetve 
jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet adatszolgáltatási kö-
telezettségének március 31-ig 
tehet eleget. Az adatszolgáltatás 
a 2019. évben megvalósult és az év 
során folyamatosan vezetett gaz-
dálkodási naplóban rögzített szer-
ves- és műtrágya kijuttatási adatok 
szerint teljesítendő. Abban az eset-
ben, ha a gazdálkodó nem végzett 
tápanyag-utánpótlást, „nullás” 
adatszolgáltatást kell benyújtani. 
Az  adatszolgáltatás elmulasztása 
a  területalapú támogatás kifize-
tése során szankciót vonhat maga 
után. Az  adatlap benyújtásához 
szükséges az ügyfél nyilvántartási 
száma (MVH regisztrációs szám), 
adóazonosító jele, vagy adószáma, 
kijuttatott szerves- és műtrágyák 
mennyisége, valamint nitrogén ha-
tóanyag-tartalma.

Ügyfélfogadás a falugazdász iro-
dában: 

hétfő; kedd; csütörtök: 8:00-
16:00

szerda: kéthetente 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00
Falugazdász: Négyökrűné juhász 

Mária 70/90-36-389
A falugazdász irodában történő 

bármilyen ügyintézéshez hozni 
kell az őstermelői igazolvány plasz-
tikkártyát, vállalkozók esetében új, 
kamarai kártyát.

További információ a  nak.hu, 
a www.naknonprofit.hu internetes 
oldalon és a falugazdász irodában 
elérhető.

• forrás: nAk.hu 
csmnovkam.hu
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kerékpártároló épÜlHet 
az óvodás bál bevételéből
2020. január 25-én rendeztük 
meg a 4. jótékonysági Farsangi 
Óvoda bálunk. köszönhetően 
a  Zákányszéki Önkormányzat-
nak a támogatást, a Zákányszé-
ki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde 
vezetőjének és dolgozóinak vala-
mint a gyermekeinknek, ismét 
egy nagyon szép és értékes mű-
sornak lehettünk tanúi.

Az előző évi jótékonysági bál 
bevételéből az Óvoda udvarán ta-
lálható Manó-Lak felújítását való-
sítottuk meg, illetve a Bölcsőde 1 
db,  az Óvoda 2db homokozóval 
gazdagodott. ezen felül árnyé-
kolók és udvari játékok kerültek 
beszerzésre.

Az elmúlt évek során még nem 
volt rá példa, hogy ekkora lét-

számmal vegyünk részt az Óvoda 
bálon. Az eddigi bálokon alig értük 
el a háromszáz főt. Az idei bálon 
363-an vettünk részt.

Műsorukat a már hagyomány-
nyá vált, ballagó nagycsoporto-
saink és szüleik tánca zárta. Mint 
minden évben, most is szem nem 
maradt szárazon! Az este megle-
petése az  Óvódai dolgozók és 
sZMk-sok tánca volt, amely ide 
varázsolt egy csöpp „Texas-t”co-
untry formájában.

köszönjük mindenkinek, hogy 
eljöttek. ezáltal remélhetően 

sok mindennel tudjuk segíteni 
az  óvodás gyermekek minden-
napjait. 

Terveink közt szerepel egy 
kerékpártároló kialakítása és to-
vábbi játékok beszerzése.  ebben 
az évben közel 600 ezret sikerült 
az Óvoda javára gyűjtenünk.

köszönjük a felajánlásokat, tá-
mogatást és mindazok segítségét, 
akik bármilyen formában lehetővé 
tették a bál létrejöttét.

• CsÚCsné MOLNár ANiTA
Szmk elnök

tél a taNyáN és a MezőN
A program szervezője  

és megvalósítója:
liebhhaber Gáborné  
- mesterpedagógus

2020. január 17-én ezerarcú Ta-
nya-ovi programon vettünk részt 
az ezerarcú Tájházban, és annak 
környékén. A program helyszíné-
re autóbusszal és gyalogszerrel 
jutottunk el. Az úton sétálva meg-
figyeltük, gyönyörködtünk a téli 
természet szépségeiben, a téli de-
res, zúzmarás tájban. útközben 
megismerkedtünk az ostorfával, 

megfigyeltünk egy villámsújtotta 
fát is. Utunkat a  téli réten foly-
tattuk. A  gyerekeknek egy kis 
„tréfás feladattal” készült juli 
óvó néni: keressenek virágokat, 
rovarokat, bogarakat, lepkéket, 
siklókat, stb. a réten. A gyerekek 
önállóan szerezhettek tapaszta-
latokat, ismereteket a téli termé-
szetről. A vakondtúrások mellett 
beszélgetés közben az ok-okozati 
összefüggésekre is rájöhettek. ez-
után következett a csipkebokrok 
megfigyelése és a  csipkebogyó-

szüret. A nagyító használata köz-
ben - párban, felváltva használták 
a nagyítót - fejlődött a kommuni-
kációs és kooperációs képességük. 
Az otthonról hozott kis dobozok-
ban gyűjtögettük a csipkebogyó-
kat, a néhány gyermekkel meg is 
kóstoltuk. A „szüret” után megfi-
gyelhették a gyerekek, hogyan kell 
fűteni a kemencét. ezt követően 
bementünk a kemencével fűtött 
szobába, ahol, ki-ki kedve szerint 
helyezkedett el a szalmazsákokon, 
a  dunnával megvetett ágyban, 
vagy a  kemence padkáján. Majd 
ezután a  hangulatos petróleum-
lámpa és gyertya fényénél meg-
hallgattuk a Holle anyó c. mesét, 
dalokkal színesítve juli óvó néni 
előadásában. A mese után finom 
uzsonnával kedveskedett nekünk 
házigazdánk. Az  általa készített 
kenyérlángost kóstolhatták meg 
a gyerekek és felnőttek többféle 
ízesítésben, csipkebogyóteával 
párosítva. A gyerekek otthon majd 
élményrajzaikban megjeleníthetik 
a kiránduláson szerzett élményei-
ket, érzéseiket.

A Tanya-ovi programon nagyon 
jól éreztem magam, újabb ismere-
tekkel, tapasztatokkal, élményekkel 
gazdagodtam. számomra egy kicsit 
időutazás is volt ez a nap. eszembe 
jutott a gyerekkorom, ahol a ke-
mence, a petróleumlámpa, a duny-
ha, a régi tárgyak, bútorok szintén 
jelen voltak, és felidéződtek ben-
nem a nagymamámnál töltött szép 
napok emlékei.

• tAnáCsné  
kiss-PATik TÜNDe

óvodapedagógus
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sulI rovat
A „forgatókönyv” nem változik. Az első félév lezárult, min-
den diák megkapta a bizonyítványt, és belátása szerint fo-
gott hozzá a második félévi munkához. A nyolcadikosok meg-
írták a központi felvételit, megtudták az elért pontokat és 
jelentkeztek a középiskolákba. A felvételről április végégig 
értesülnek majd. többségüknek már csak az iskolai tanulásra 
és az év végi vizsgákra kell koncentrálniuk, vannak azonban 
néhányan, akikre a szóbeli felvételiken – hamarosan –  további 
megmérettetések várnak. Folynak a versenyek, a faliújságok 
már a farsang hangulatát idézik.

lázár ErVin ProGrAM
ebben a tanévben kezdődött (a ta-
vaszi kísérleti projekt után) a lá-
zár Ervin Program (LeP), melyet 
az emberi erőforrások Miniszté-
riuma (eMMi) indított. A program 
minden általános iskolás számára 
biztosítja, hogy eljuthasson kul-
turális intézményekbe (színházi, 
tánc- vagy cirkuszi előadásra, ős-
honos állatok bemutatóhelyeire). 

A cél az, hogy a diákok tanórákon 
kívül, játszva, szórakozva is ismere-
teket szerezhessenek. 

Az i. félévben a  3. és 5. osztá-
lyosok színházi előadáson vettek 
részt. A szegedi Nemzeti színház-
ban jártak, ahol a Hamupipőke című 

mesebalettet nézték meg. A műfaj 
többségüknek új volt, de élvezték 
az előadást. Az 1. osztályosok a kövér 
Béla Bábszínház előadásán vettek 
részt a Zákányszéki Művelődési Ház 
és könyvtárban. Nagy örömmel és ér-
deklődéssel nézték a meséket.

január 29-én hatodikosaink a Fő-
városi Nagycirkuszba látogattak el. 

„A cirkuszi műsor nagyon élvezetes 
volt. Tanárok és diákok együtt izgultak 

a légtornászok életéért, és együtt neve-
tett mindenki a bohócokkal. Élmények-
kel gazdagodva, történeteket mesélve, 
és talán egy kicsit elvarázsolva értünk 
haza.” (Miklós Lászlóné tanár néni)

* * *

AMilyEn A MUnkA,  
olyAn A jUtAloM

iskolánkban évek óta hagyomány, 
hogy a  Diákönkormányzat meg-
jutalmazza egy-egy mozijeggyel 
a kitartó szorgalmú, példás maga-
tartású, közösségi munkában jól 
teljesítő vagy tanulmányi verse-
nyen induló tanulókat. 

Az idén se volt máshogyan, így 
az ügyeletátadáson boldogan mo-
solyogtak a  következő tanulók, 
hiszen megtudták, hogy ők lettek 
a Dolittle című film mozijegyének 
tulajdonosai:

 1. osztály: Zemanek rózsa Lilla, 
Lázár jázmin, Dani Dorina 
 2. osztály: Bóka Anna, kopasz 
Máté
 3. osztály: Paplukács Nóra, Tan-
dari jázmin
 4. osztály: Fődi Fanni, Tóth 
Viola
 5. osztály: gábor erzsébet re-
náta, kispál Balázs
 6. osztály: szalai Lilla, Márton 
áron
 7. osztály: Balla Nóra, kispál 
imre
 8. osztály: Hemm karola, szél-
pál janka
A jutalom mozit másnap, január 

28-án tekintettük meg szegeden, 
a Plázában. A közös ebéd, a gyüle-
kező, a buszra várakozás, a buszozás 
már maga is egy kaland volt. A ta-
nulók ösztönösen vigyáztak a kiseb-
bekre, közrefogták őket, segítették 
mindenben. 

A mozi kezdése előtt minden-
kinek lehetősége volt vásárlásra 
a büfében, így pattogatott kukori-
cával és üdítőkkel „felszerelkezve” 
foglaltuk el a helyünket a 8. terem-
ben.

A sok beszélő állatot felvonulta-
tó, lebilincselő történetben olyan 
gyorsan peregtek az  események, 
hogy Hipp-hopp! máris elrepült 
a 100 perc.

A mozi után volt még idő külön 
szórakozásra is: a kisebbek a Pláza 
tavát nézték meg, ahol láthattak 
hattyút, vízityúkot, tőkés récét. 
A  levegőzés után vidáman moz-
gólépcsőztek, természetesen min-
denki ügyelt arra, hogy ezzel ne 
zavarja a Pláza nyugalmát. A na-
gyobbak sétálgattak a bevásárló-
központban.

A „jutalomcsapat” élmények so-
kaságával szállt le a buszról Zákány-
széken a nap végén. ismét beigazo-
lódott az a régi, népi bölcsességet 

tartalmazó közmondás igazsága, 
hogy:

„jó vég köti a munka koszorúját.”

• VEzsEnyiné  
CsABA gABrieLLA,  

MAkráné VAss éVA

* * *

kedves iskolába készülő Nagy-
csoportosok! kedves szülők!

szeretettel hívjuk és várjuk 
az iskolába készülő nagycsoportos 
óvodásokat és szüleiket, valamint 
minden érdeklődőt az  iskolába 
csalogató programunkra a Zákány-
széki általános iskola és AMi-ba.

ennek ideje: 2020. március 25. 
(kedd) 14-15 óra között.

 Alsós tanító nénik

* * *

kérjük, ADÓjUk 1%-áVAl 
táMoGAssák iskolánk 

AlAPítVányát!
A kedvezményezett neve:  
Alapítvány a Zákányszéki  

általános iskola Diákjaiért
Adószáma:  

18455436-1-06
Köszönjük a támogatást!

* * *

Fontos DátUMok:
Febr. 28. 14 óra, Zákányszéki Mű-
velődési Ház és könyvtár– iskolai 
farsang.
Febr. 29. 18 óra, Zákányszéki 
sportcsarnok - iskolai szülők jóté-
konysági Bálja.
Márc. 5. 16 óra – egyházi tájékoz-
tató nap
Márc. 12. gergely-járás (1. o.)
Márc. 13. 13 óra, Zákányszéki Mű-
velődési Ház és könyvtár - Ünnepi 
megemlékezés az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc esemé-
nyeiről
Márc. 20. Víz napi túra
Márc. 23–27. Digitális Témahét
Márc. 23–27. Nyílt hét az iskolában
Márc. 25. iskolába csalogató

• Összeállította: 
ábrAHáM eNikŐ

Zákányszéki Kis Újság
Zákányszék Község Önkormányzatának lapja
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VEszElkA krisZTiNA
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családI eseMéNyek
sZÜLeTés:

sarnyai júlia  
született:  2019.12.07-én,  

Sarnyai Frigyes és Breza Ágnes

kónya Vendel  
született:  2019.12.14-én,  

Kónya Róbert és Szűcs Nikoletta

szántó koppány  
született:  2019.12.16-án,  

Szántó Botond és Szauer Szilvia

túri Petra  
született:  2019.12.19-én,  
Túri Tibor és Sándor Ilona

négyökrű Anna  
született:  2019.12.20-án,  

Négyökrű Norbert  
és Hemm Anita

Pongrácz bertold  
született:  2019.12.21-én,  

Pongrácz Béla és Badacsonyi Viola

Fehér jázmin  
született:  2019.12.21-én,  

Fehér Tibor és Szekeres Edina

szekeres zoltán  
született:  2019.12.25-én,  

Szekeres Zoltán  
és Lógó Mária Magdolna

szélpál levente  
született:  2019.12.27-én,  
Szélpál Tibor és Papp Éva

Papp nimród és 
Papp lóránt  

született:  2020.01.05-én,  
Papp Gábor és Godó Gyöngyi

Furka bence levente  
született:  2020.01.13-án,  

Furka Balázs és Polyák Anita

* * *
HALáLOZás:
2019.10.16.  

Gárdián istván Géza  
Zákányszék, ifjúság u. 39.

2019.11.15.
Papdi józsefné

Zákányszék, Tanya 36.

MEGHíVÓ
Zákányszék Község Önkormányzata  
szeretettel meghívja Önt és Kedves Családját az 
1848/49-es forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésre
2020. március 13-án 16 órára a Kegyeleti Parkba.
Ünnepi műsort adnak  
a Zákányszéki Manó-kert Óvoda  
Katica csoportos óvodásai, valamint  
a Zákányszéki Általános Iskola 6. osztályos tanulói.
Ünnepi beszédet mond Matuszka Antal polgármester.
Emlékezzünk közösen a szabadságharc hőseire.

köszöNet avagy 
MIért érdeMes  
zákáNyszékeN élNI?
A cikk írásának ötlete 2019 kará-
csonya óta fogalmazódik bennem…

édesanyám súlyos műtéten esett 
át, az ünnepek előtt jött haza a kór-
házból. Látszólag minden rendben 
volt, de néhány hét után kiderült, 
hogy több súlyos fertőzést is kapott, 
sebe begyulladt.

Napi segítője, Torockai gyöngyi 
észlelte először, hogy nincs rend-
ben valami. Mivel Mester doktor úr 
ekkor szabadságon volt, dr. sebes-
tyén Balázst és feleségét, Mártikát 
hívtam. Azonnal megkezdték a ke-
zelést. Mindent megtettek, hogy ne 
kelljen a kórházba visszamennünk 
az ünnepek alatt. áldozatos mun-
kával, napi szinten járt hozzá Már-
tika, nem nézte a naptárt: milyen 
nap van ma? szombat? Vasárnap? 
Csak jött és bíztatott. Az ünnepek 
után dr. Mester Lajos, kószóné 
edit, Tóth éva vette át a kezelést és 
hála nekik is! Az újévet se a kórház-
ba kezdtük, hanem a műtétet végző 
orvosnál. Ő nagy elismeréssel nyi-
latkozott a háziorvosokról és a se-
gítőikről: 

„ez az odafigyelés nem termé-
szetes máshol, inkább azonnal kór-
házba küldik a beteget, mint ilyen 
szinten ellássák. Örülhetnek, hogy 
ilyen orvosaik vannak.”

ezúton is köszönöm családom 
nevében az áldozatos munkájukat!

Az élet bizonyítja, hogy a  kis 
közösségek összetartók, figyelnek 
egymásra a tagjaik. ez az eset szép 
bizonyítéka volt ennek az állításnak.  

Másik példa szintén erre a tényre: 
Megbíztam a Takarékbank dol-

gozóját, Dani Anikót, hogy segítsen 
ügyem intézésében egy bizonyos 
céggel kapcsolatban. Másnap meg-
jött a cégtől is a kérés, hogy emeljék 
le az összeget a számlámról, tehát 
kétszer utalták volna el ugyanazt 
az összeget. Anikó saját telefonján 
keresztül megkeresett és azonnal 
jelezte ezt.

köszönöm neki ezúton is a gyors 
helyzetfelismerését, problémameg-
oldását!

De sorolhatnám tovább a példá-
kat: a  gyógyszertárban Magdika, 
Zoli, Zita kedvességét, a Művelő-
dési Ház és könyvtár dolgozóinak 
segítőkészségét, az önkormányzati 
dolgozók, az oktatásban tevékeny-
kedők összetartását, a bolti eladók 
figyelmességét, az utca emberének 
a mosolyát, a szomszédok, barátok 
szeretetét…

„én optimista vagyok, bár látom, 
elbitangolt a világ, a vesztébe rohan, 
ha így folytatódik. De a káosz után 
rend kell, hogy legyen, s így lesz, 
bízom benne. A gyerekeknek ezért 
kell ismerni a gyökereket, s tudni, 
hogy a világ nem az, amit minde-
nütt látnak, és a tévéből ismernek. 
A  világ egész másutt kezdődik. 
A saját bensőmben, aztán a család-
nál, aztán a közösségeknél. Amik 
már nincsenek. De mintha egyre 
születnének.” Schäffer Erzsébet

• MAkráné VAss éVA

Szenvedélybetegek 
nappali intézménye éS Szenvedélybetegek 

alacSonyküSzöbű ellátáSa

Tisztelt Lakosság, Iskolák!
„A hétköznapi hősöknek is elkél 

néha egy kis segítség.”

A szolgáltAtás 
•   Célja  a  szenvedélybetegek, 

a szer- és viselkedési függő-
ségekkel küzdők és közvetlen 
környezetük elérése, fogadása, 
aktuális problémájuk kezelése, 
a lehetséges járulékos ártalmak 
csökkentése, a változás ösztön-
zése és segítése.

•   Feladata elérni azokat az em-
bereket, akik legális és illegális 
szerhasználati problémával 
valamint kényszeres visel-
kedésformákkal, így pl. vá-
sárlási- vagy munkamániával, 
játékszenvedéllyel, kóros mér-
tékű internethasználattal, evési 
problémákkal, társfüggőséggel 
küzdenek, és komplex prog-
rammal segítse őket abban, 
hogy újra teljes értékű életet 
élhessenek. A segítségnyújtás 

fő eleme a pszichiáter, pszicho-
lógus és szociális munkás szak-
emberekkel folytatott beszél-
getés, melynek során az egyén 
megismerheti betegsége ter-
mészetét és a leküzdés módját.

Az ellátás igénybevé
teléneK módjA:

Az ellátás a következő települése-
ken akár otthonában is ingyene-
sen igénybe vehető: 
Ásotthalom, Balotaszállás, Bor-
dány, Forráskút, Mórahalom, Öt-
tömös, Pusztamérges, Ruzsa, Ül-
lés, Zákányszék, Zsombó

Központ: 6782 mórahalom,  
móradomb körút 40.

Intézményvezető:  
Csótiné Ördög edit

Szakmai vezető:  
jakabos boglárka

Mobil: 30/570-4978
E-mail:  

szenvedelybh@hoszkp.hu
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pIllaNatképek  a vI. zákáNyszékI katolIkus bálról 
és a Iv. jótékoNyságI FarsaNgI óvoda bálról 
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