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XXX. évf. 2. szám

70 év „Az ünnepet

nem csak a naptárban
írják piros betűkkel…”
„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme. Készülj föl reá testben és lélekben. S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja.
Az élet elhoz másféle, láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.” (Márai Sándor)

2020. március 4-ét nem jelölték a naptárak piros betűvel, a mi szívünkbe
mégis ünnepnapként írta be magát.
Ezen az estén ünnepelni gyűltünk
össze a Polgármesteri Hivatal dísztermében. Ünnepelni egy új könyv
születését és Zákányszék 70 éves jubileumát. A település 1950. január 1-je
óta viseli a Zákányszék nevet, korábban Lengyelkápolna volt. Tanács Klára
„Fejezetek a lengyelkápolnai-zákányszéki műkedvelő színjátszás történetéből”
című könyvében számbavette a helyi

amatőr színjátszás történetét, mely
az 1930-as évektől a ’80-as évekig
több évtizeden keresztül öregbítette
Lengyelkápolna és Zákányszék hírnevét. A történelem átívelt ezeken
az évtizedeken, párhuzamba hozva
a helyi színjátszás történetét a település múltjával, történelmével.
Mondhatnánk, hogy a település
életében a műkedvelő színjátszás
története csak egy apócska szelet.
Igen, így van, hiszen községünk oly
gazdag hagyományokban, épített és

ZakaHome-e Alkotói Díj
2020. március 4-én a ZakaHom-e
Esték keretében megrendezett
könyvbemutatón több ünnepélyes és megható pillanatot is átélhettünk. Ezek egyike volt a ZakaHom-e Egyesület által alapított
„Alkotói Díj” átadása a Polgármesteri Hivatal dísztermében.
Az egyesület elnöksége úgy döntött, hogy a jövőben a civil közösség értékrendje szerint kiemelkedő, példamutató tevékenységet
folytató (vagy korábban folytatott) személyek részére évente egy
alkalommal „ZakaHom-e Alkotói
Díj”-at adományoz. Zákányszék
Község Önkormányzata évről-évre rangos díjakban, elismerésekben
részesíti az arra méltó személyeket
- úgymint Díszpolgári Cím, Zákányszékért Díj -, emellett az egyesület is szeretné elismerni az al-

kotó emberek munkásságát. Első
alkalommal a díjat olyan embernek
ítélte az elnökség, aki Zákányszék
Község Díszpolgára és a Magyar
Kultúra Lovagja kitüntető címek
birtokosa.
Szabó István évtizedeken keresztül meghatározó szerepet játszott Zákányszék kulturális és
közösségi életében. Kiemelkedő,
példaértékű alkotói tevékenységet
folytatott a Zákányszéki Parasztkórus és a mozi alapítása, működése
terén. A helyi amatőr színjátszás
meghatározó személyiségeként inspirálója volt Tanács Klára „Fejezetek a lengyelkápolnai-zákányszéki
műkedvelő színjátszás történetéből”
című könyvnek. Több évtizedes
alkotói tevékenységét elismerve
nyújtotta át Paraginé Tóth Edina,
a ZakaHom-e Egyesület titkára

természeti értékekben, kulturális javakban… ezen belül az amatőr színjátszás története valóban csak egy kis
töredék. Mégis nagyon meghatározó
ez az időszak. Az amatőr színjátszók
szerepeket tanultak meg, próbákra
jártak, díszleteket készítettek, neves
szerzők műveit vitték színre, kultúrát közvetítettek és ami még ennél
is fontosabb… önzetlenül szórakoztattak, mert szórakoztatni akartak.
Szórakoztatták a falusi és a tanyavilágban élő közönséget, fényt vittek
a szürke hétköznapokba. A könyv
emléket állít mindazoknak, akik egy
ideje már az égi színpadokon várják
a tapsot, és tiszteleg a még közöttünk élő egykori szereplők előtt. Így
él tovább a múlt a jelenben, utat mutatva a jövő felé…
2020-ban a település határain túlmutató közösség még sokszor átélheti a szívekbe piros betűkkel írt
ünnepnapokat sokszínű rendezvényein. Ez az év az ünnepről szól.
Zákányszék 70 éves!
• Paraginé Tóth Edina

az Alkotói Díjat az elnökség nevében. Az üvegből készült plaketten
ez olvasható: Szabó István részére
Zákányszék Község kulturális éle-

A kereszt alatti táblán olvasható: Ezt a radnai keresztet,
Isten dicsőségére állíttatta
Lengyel Jozefa és Lengyel
Alajos 1840-ben. Felújíttatta
a Lengyel család leszármazottai és a zákányszéki hívek
2010-ben.

tében végzett alkotói munkássága
elismeréséért.
Gratulálunk Tanár Úrnak!
• ZakaHom-e Egyesület
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Önkormányzati hírek

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2020. február 13-án munkaterv szerinti
rendes ülést tartott. Többek között elfogadásra került az önkormányzat 2020. évi költségvetése, döntések születettek az Óvoda és Bölcsőde működésével kapcsolatosan. Elfogadásra került
a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 2020. évi közművelődési munkaterve, valamint Zákányszéki Sportcsarnok 2020.
évi munkaterve. A Képviselő-testület támogatta, hogy az Óvoda
pályázatot nyújtson be óvodakert működtetésére
A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás
2020. évi vitelének szabályairól
szóló 2/2020 (II.14.) önkormányzati rendeletében elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.
A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes
2020. évi költségvetésének bevételi
és kiadási főösszegét 781.550.000
forintban állapította meg. Az önkormányzat továbbra is fenntartja és működteti az alábbi költségvetési szerveit,
melyek biztosítják a kötelező feladatok
ellátását a településen:
1. Önkormányzat (általános településüzemeltetési feladatok, közfoglalkoztatás)
2. Polgármesteri Hivatal (igazgatási feladatok)
3. Művelődési Ház és Könyvtár
(közművelődés, könyvtár, teleház)
4. Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
(óvodai-, bölcsődei nevelés, gyermekétkeztetés)
A szociális feladatellátást az önkormányzat a Homokháti Kistérség
Többcélú Társulása intézményén
keresztül látja el, amely helyileg
a Homokháti Szociális Központ
Zákányszéki Tagintézményének
működtetését jelenti. Az intézmény a működtetésére az állam
nem biztosít elegendő fedezetet,
ezért az önkormányzatnak a saját
költségvetése terhére 34.500.000
Ft támogatást kell nyújtania.
A Központi Orvosi Ügyeleti feladatokat szintén a Társuláson keresztül
látja el az Önkormányzat, amelynek működéséhez 3.300.000 Ft-tal
kell hozzájárulni. A belső ellenőrzési
feladatok végzéséért a Homokháti
Kistérség Belső Ellenőrzési Társulásnak 501.000 Ft-ot, a községi temetőt üzemeltető Kegyeleti Kft-nek
1.923.000 Ft-ot kell fizetni.
A Képviselő-testület helyi civilszervezetek beszámolóját
tárgyalta a 2019-ben adott támogatások felhasználásáról. A Zákány-

széki Községi Sportkör 1.000.000
Ft, a Zákányszéki Polgárőr Egyesület
200.000 Ft, valamint a Zákányszéki Szentháromság Plébánia 200.000
Ft vissza nem térítendő működési
támogatást kapott az Önkormányzattól. Megállapításra került, hogy
az önkormányzat által nyújtott támogatást mindhárom civilszervezet
a megjelölt célok megvalósítására
fordította.
Elfogadásra került a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
2020. évi közművelődési munkaterve, illetve a Könyvtár 2019. évi
beszámolója. Jogszabály alapján éves
szolgáltatási tervet is kell készíteni,
amely a közművelődési intézmény
éves munkatervének részét képezi.
A Könyvtár beszámolója szerint
a teljes könyvtári állomány darabszáma 10.022 (db) könyv és hanghordozó, amelynek értéke 7.845.892,- Ft.
A Könyvtár a hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül változatos
programokkal igyekszik megszólítani valamennyi korosztályt az óvodáskorú gyerekektől a nyugdíjasokig.
Ez elsősorban interaktív, játékos foglalkozásokat, rendhagyó szakórákat,
vetélkedőket, közönségtalálkozókat,
előadásokat, filmvetítéseket jelent.
A sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján az önkormányzat működteti Zákányszéki Sportcsarnokot. Az Önkormányzat 2020. évi
költségvetési rendeletében “Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)” feladaton bevételi előirányzatként 4.039.000 Ft-ot,
kiadási előirányzataként 7.863.000
Ft-ot tervezett. A testület megtárgyalta és elfogadta a Sportcsarnok
2020. évi munkatervét.
Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde működésével
kapcsolatosan az alábbi döntések születtek:
2020/2021 nevelési évre vonatkozó óvodai, bölcsődei beiratkozás
ideje: 2020. április 20-21. napokon 8 - 16 óra között lesz.
A Bölcsőde nyitva tartása: a nyári
időszakban folyamatosan nyitva tart

- a 2020. augusztus 3. – 2020. augusztus 19-ig, valamint a 2020.
december 28. - 2020. december
31-ig tartó időszak kivételével.
2020. április 21-én a bölcsődében nevelés-gondozás nélküli
munkanap lesz.
Az Óvoda nyári zárva tartása
(nyári takarítási szünet) 2020. július 27. - 2020. augusztus 19.
között lesz.
Az Óvoda konyhájának nyári zárva
tartása (takarítási szünet) 2020. augusztus 3. – 19. között lesz.
Az Óvoda és az Óvoda konyhája 2020. december 28. és 2020.
december 31. között szünetelteti
a szolgáltatásait.
A közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény szerint a polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület
minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának
ütemezését. A jogszabály által biztosított éves szabadság mértéke évi
25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság, összesen 39 nap.
Az Állami Számvevőszék az „Önkormányzatok pénzügyi monitoring
alapján végzett ellenőrzése – 220 önálló polgármesteri hivatallal rendelkező községi önkormányzat gazdálkodásának fenntarthatósága” című
ellenőrzése keretében elvégezte
Zákányszék Község Önkormányzata ellenőrzését is. Az ellenőrzés
az Önkormányzat 2016. és 2017. évi
költségvetési beszámolójának, időközi költségvetési jelentéseinek és
mérlegjelentéseinek a központi információs rendszerben szereplő adatai alapján történt. A Polgármester
tájékoztatta a Képviselő-testületet
az ellenőrzés országos és helyi tapasztalatairól.
A helyi kitüntető címek, díjak alapításáról, és adományozásáról szóló
helyi rendelet szerint a díszpolgári
cím adományozásával kapcsolatos előkészítő feladatokat,
az előzetes eljárások lebonyolítását
a Képviselő-testület által létrehozott 3 helyi képviselőből és 2 külső
tagból álló 5 tagú ideiglenes bizottság (Előkészítő Bizottság) látja el.
A Képviselő-testület új Előkészítő
Bizottságot választott, amelynek
tagjai lettek: Adamik István képviselő, Csóti József László képviselő,
Dani Kálmán Szabolcs képviselő,
Liebhaber Gáborné a Zákányszék
Jövőjéért Alapítvány tagja, Paraginé
Tóth Edina a Zákányszéki Otthonokért Egyesület tagja.
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A Homokháti Szociális Központ
családsegítési és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatainak átszervezése miatt a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása vált
szükségessé. A módosított megállapodást a testület jóváhagyta.
Ahol a szennyvízcsatorna kiépítésre kerül, ott az ingatlantulajdonosoknak rá kell arra kötni, ha ez
mégsem történik meg, talajterhelési díjat kell fizetni. A talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási,
bevallási, befizetési, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben
állapítja meg. A Képviselő-testület
rendeletében mentességeket határozott meg, mely szerint, aki 2019.
június 30-ig rákötött a szennyvízhálózatra az mentesül a korábbi
és a 2019. évi bevallási és fizetési
kötelezettség alól. A talajterhelési
díjat a kibocsátónak önbevallással
kell megállapítania az Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon a tárgyévet követő
év március 31. napjáig. A talajterhelési díj bevallásával kapcsolatos
ügyviteli teendők ebben az évben
kezdődnek, a bevalláshoz kapcsolódó feladatok ellátása érdekében
a helyi rendeletben foglaltak módosítására került sor.
A Képviselő-testület támogatja, hogy a Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde - az Országos
Iskolakert-fejlesztési Program,
Iskolakerti Alapozó Alprogramjának III. ütemében - “Óvodakert
kezdő” kategóriában pályázatot
nyújtson be óvodakert működtetésére. Sikeres pályázat esetén
az intézmény legfeljebb 300.000 Ft
értékű kertészeti eszköz-, valamint
vetőmagcsomagot kap. A programban 20 gyermeknek kell részt vennie. Az intézménynek gyakorlott
kertvezető segít majd abban, hogy
a kert kialakításánál és a hozzá kötődő tevékenységek szervezésekor
minél sokoldalúbban érvényesüljenek a pedagógiai szempontok.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján
és a nemzeti jogszabálytárban.
• Gárgyán István
jegyző

2020. március

Önkormányzati hírek

3. oldal

“Zákányszék Község
Díszpolgára” cím
adományozásának
előkészítése.
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében a „Zákányszék
Község Díszpolgára” kitüntető cím adományozása előkészítésével megbízott Előkészítő Bizottság az alábbi
nyilvános felhívást teszi
közzé:
A Képviselő-testület Zákányszék
Község Díszpolgára cím adományozásával ismeri el:
– azok érdemeit, akik Zákányszék község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak,
a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek,
a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését,
polgárainak boldogulását,
– a Zákányszék községben született vagy itt élő és alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést
szerzett polgárok érdemeit, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal járultak hozzá Zákányszék
fejlődéséhez.
Ajánlásukat indokolással együtt,
zárt borítékban 2020. április 30-ig
juttathatják el az Előkészítő Bizottságnak címezve (6787 Zákányszék,
Lengyel tér 7.), melyek alapján a bizottság ajánlólistát terjeszt a Képviselő-testület elé. Az ajánlásokat
személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hivatal titkárságán a megjelölt időpontig.
Kérem a település választópolgárait, hogy éljenek ajánlási lehetőségükkel, segítsék az Előkészítő Bizottság munkáját, járuljanak hozzá
ahhoz, hogy a Zákányszék Község
Díszpolgára kitüntető cím arra érdemes személyt minősítsen és rangot
jelentsen településünkön.
• Csóti József László
az Előkészítő Bizottság elnöke

ELADÓ TANYA, FÖLDTERÜLET
Zákányszéken a Zöldfás templom és a Bajai út
között nagyon jó helyen, közel az autópálya lehajtóhoz teljes körűen felújítandó tanya eladó.
Gazdálkodásra, állattartásra alkalmas 9294 m2 terület,

jó megközelíthetőség. Irányár: 17,9 m Ft
Zákányszéken a 0244/9 hrsz 6000 m2 szántó,
rét 70 m2-es szinteltolásos
félig kész épülettel eladó. Ár: 2,6 m Ft

Zákányszéken a 0244/10 hrsz 3ha 0136 m2 szántó,
gyep (rét) és a 047/59 hrsz 2ha 0147 m2 gyep (rét)
eladó. Irányár: 1,1 m Ft/ha
Érdeklődni: 30/555-0085-as telefonszámon
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NAK hírek
Őstermelői igazolványok:
Értékesítés kizárólag érvényes őstermelői igazolvány, és adóévre
érvényesített értékesítési betétlap
birtokában és jelenlétében történhet! A plasztikkártyán szereplő hatályosság megtévesztő lehet, hiszen
nem ad tájékoztatást a betétlapok

meglétéről. A március 19. után
kiváltott értékesítési betétlapok csak a kiváltás napjától
érvényesek! Kérem, ellenőrizze

zákányszéki kis újság

értékesítési betétlapjait, és mielőbb gondoskodjék őstermelői igazolványa érvényesítéséről!
Egységes kérelem:
Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló
másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás
ténye a vonatkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén
rögzítésre került. Az idei évben
a kérelmek benyújtása várhatóan
április második hetében indul.
Nitrát adatszolgáltatás:
A nitrátérzékeny területen valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytató, továbbá a nitrátérzékeny területen kívül a külön
jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző

Egészséghét Zákányszéken
XIX. alkalommal rendezett egészséghetet Zákányszék 2020. február 10-14 között. A bőséges
programkínálatból mindenki kedvére választhatott – gyógytorna,
alakformáló torna, senior örömtánc – a mozgás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet, míg
a szűrővizsgálatoknak a betegségek megelőzésében van nagyon
fontos szerepe. A hét folyamán
a Művelődési Házba előadásokat
szerveztünk. Risztov Éva olimpiai
bajnok úszó motivációs előadást
tartott, Bánvölgyi Helga a natúr
kozmetikumokat ismertette meg
az érdeklődőkkel. Zákányszéken
járt az első magyar űrhajós Farkas
Bertalan, aki az űrhajózás multjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélt.
A daganatos betegségekről tartott
előadást Dr. Mester Lajos és Dr.
Pipicz Márton.

Az utóbbi évek egyik legsikeresebb egészségheti rendezvényén vagyunk túl. Az összes program (szűrővizsgálatok, tornák, előadások)
közel 500 érdeklődő részvételével
valósult meg.
Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egészséghét megrendezésével
a településen élők jobb életminőségéhez kíván hozzájárulni.
Köszönjük az előadóknak, a szúrővizsgálatokat végző orvosoknak
a közreműködést és minden segítőnek aki munkájával hozzájárult
a rendezvény sikeréhez.
Az egészséghét programsorozata
Zákányszék Község Önkormányzata, A-Praxisközösség és a Nemzeti
Kulturális Alap anyagi támogatásával valósult meg.
• Zombori Istvánné
intézményvezető
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természetes és jogi személy, illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet adatszolgáltatási kötelezettségének március 31-ig
tehet eleget. Az adatszolgáltatás
a 2019. évben megvalósult és az év
során folyamatosan vezetett gazdálkodási naplóban rögzített szerves- és műtrágya kijuttatási adatok
szerint teljesítendő. Abban az esetben, ha a gazdálkodó nem végzett
tápanyag-utánpótlást, „nullás”
adatszolgáltatást kell benyújtani.
Az adatszolgáltatás elmulasztása
a területalapú támogatás kifizetése 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 hatóanyag-tartalma.

Ügyfélfogadás a falugazdász
irodában:
hétfő; kedd; csütörtök: 8:00–16:00
szerda: kéthetente 8:00–16:00
péntek: 8:00–12:00
A NAK tag ügyfelek igényeinek magasabb szintű kiszolgálása érdekében márciustól két falugazdász áll
a gazdálkodók rendelkezésére.
Falugazdászok: Braunné Szollár
Kitti és Négyökrűné Juhász Mária
70/90-36-389
A falugazdász irodában történő
bármilyen ügyintézéshez hozni
kell az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új,
kamarai kártyát.
További információ a nak.hu,
a www.naknonprofit.hu internetes
oldalon és a falugazdász irodában
elérhető.
• forrás: NAK.hu
csmnovkam.hu

Orvosi ellátás rendje
Zákányszéken 2020 tavaszán
I.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050
és +36 30 606-2371 (dr. Mester
Lajos, elérhető munkanapokon
8:00-16:00)
Rendelés: bejelentkezett– és területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8–12 h és páratlan
heteken: március 09-től március
13-ig, március 23-tól március 27ig, április 6-tól április 9-ig,április
20-tól április 24-ig, május 4-től
május 8-ig és május 18-tól május
22-ig délután 15–16 h-ig is. Április
06-tól április 09-ig pedig helyettesít is!
II.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, József A. u. 38.
Tel.: 290-509 és +36-30-6062354 és +36-70-628-7060 mobilon (dr. Sebestyén Balázs, elérhető munkanapokon 8:00–16:00)

Rendelés: bejelentkezett– és területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8–12 h és páros
heteken: március 16-tól március
20-ig, március 30-tól április 3-ig,
április 14-től április 17-ig, április 27től április 30-ig, május 11-től május
15-ig és május 25-től május 29-ig
délután 15–16 h-ig is. Április 6-tól
április 9-ig szabadságon van,
Sürgősségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16:00 – másnap 8:00ig, valamint szabad–, vasár– és
ünnepnapokon, valamint július 1-én Semmelweis napon
– mely az egészségügyben munkaszüneti nap – 8:00 – másnap
8:00-ig a Kölcsey utca 2 sz. alatt
a Mentőállomás épületében.
Segélyhívás: 104 és/vagy 112
– ingyenes!

Tisztelt Adózó!
Amennyiben támogatni szeretné a Zákányszéki
Polgárőr Egyesület munkáját, kérem személyi
jövedelemadója 1 %-át ajánlja fel részünkre:

Adószámunk: 18455962-1-06
Támogatását köszönjük!
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Értéktár-bemutatás
Zákányszéken 2013-ban jött létre a Települési Értéktár, ezidáig 18 települési érték felvételéről döntött a bizottság. Sorozatunkban ezek fotóit és leírását tesszük közzé és továbbra
is várjuk a lakosság javaslatait, hogy a településen fellelhető
épített, természeti és szellemi örökségünk az utókor számára
is fennmaradjon.
Az ajánlás menetéről a www.zakimuvhaz.hu oldalon részletes tájékoztatás olvasható, vagy a Művelődési Ház és Teleház munkatársainak
segítsége kérhető. Ugyanezen oldalon a többbi települési érték fotója
és részletes leírása is megtalálható.
Tömörkény-ház
Zákányszék, Tanya 397. szám alatt
található a híres Tömörkény-ház.
A zákányszéki néhai Rokolya Lászlóné Marika néni szülőháza ez
a tanya, az ő elmondása szerint
1962-ben egy nap Péter László
irodalomtörténész és Tömörkény
László, Tömörkény István fia felkereste őket. Ekkor tudták meg, hogy
Tömörkény apósáé volt ez a ház.
Erdei pihenő – Madárvárta

A Zákányszéki Erdei Pihenő a falu
határában a 020/7 helyrajzi szám
alatt található. Az 1960-as években telepítettek ide erdőt, a közepén levő tisztásra kialakítottak egy
kis pihenő helyet. Itt épült fel pályázati támogatásból a Madárvárta
mely az erdei pihenőhellyel együtt
2010. május 28-ától csöndes, tiszta környezetben várja a lakosságot
ideális helyszínéül szolgálva családi
és baráti összejöveteleknek, programoknak.

Zákányszéki
Kegyeleti Park
Az ó-temető helyén kialakított
Zákányszéki Kegyeleti Parkot
a 2010-es falunapokon adták át
ünnepélyesen. A régi temető újjá-

varázsolása gondos odafigyelést
igényelt. A területet megtisztították az elburjánzott növényzettől,
majd feltöltötték, végül az építési
munkálatok során parkosították.
Az ott található fejfák, keresztek
és névtáblák a park végén található egységes, rendezett környezetbe, valamint az eltemetettek közül
minden ismert, nyilvántartásban
szereplő név az emlékfalra került.
A Kegyeleti Park így valóban a béke
és a nyugalom helye, mely az emlékeket az emberek szívében őrzi.

Gazdálkodás
a zákányszéki
homokon
A Zákányi medence talán a legnagyobb homokvonulat Csongrád
megyében, amelynek jelentős része

Bemutatta új étlapját a Retro Bistro

Már nem kell átlépni a falu határait,
ha egy igazán jót szeretnénk vacsorázni

Hónapok óta figyelhetjük, hogy főutcánk népszerű vendéglátó egysége folyamatos megújuláson megy
keresztül. Szép lassan kívül és belül
is átalakult az immár Retro Bistro
nevet viselő hely. Március 7-én pedig egy látványos étlapbemutató
kapcsán az is kiderült, hogy immár
nem csak a jól megszokott pizzáért
járhatunk az egykori „Presszóba”.
Rétescsirke sajtköntösben, fokhagymás lángostető, tarjából készült cigánypecsenye nyárson, csü-

esik Zákányszék területére. Az itt
gazdálkodó emberek nagy elszántsággal és munkaerő ráfordítással
tették termővé a területet. A homok megszelídítése örökre érték
marad az itt gazdálkodók számára,
amely a következő generációknak is
biztos megélhetést biztosít.

5. oldal

lökrilett, kézműves kolbász, csibe
sajttal besütve, csongrádi töltött
tekercs… Egy kis ízelítő a már nevükben is étvágygerjesztő Retro
Bistro-s fogásokból. Ezt mind megkóstolhatta az, aki jegyet váltott
a „Torkos Szombatra”.
De mik is az előzmények? Szalai
Zsolt és Kovács Rita álma az volt, hogy
egy igazi szerethető éttermet hozzon
létre Zákányszéken, mely nem csak
a helyiek, de a környékbeliek igényeit
is kielégíti. Az idő előrehaladtával

a hagyományos gyorséttermi ételek
mellett megjelent kínálatukban a napi
menü és különféle sültes tálak. Majd
egy szerencsés összeállásnak köszönhetően sikerült egy olyan, két évtizede
a szakmában jeleskedő séfet találniuk,
aki újító ötleteivel segített elindulni
a tervek megvalósításának útján.
Hájos Pál szemlélete áthatja
az egész új étlapot. A séf a magyar
ízvilághoz igazított ételeket kínál
néhány kreatív újítással. Az étterem vezetőségével közös céljuk az,
hogy színvonalas tálalással, szezonhoz kötött, kiváló alapanyagokból

készült ételek kerülhessenek a vendégek elé mindig ugyanabban a minőségben.
A bemutatón elhangzott, hogy
további hasonló vacsoraestek is
várhatók a Retro Bistroban például
Márton nap kapcsán. Ezzel is szeretnék még inkább a köztudatba
bevinni, hogy Zákányszéknek már
van egy étterme, ahová bármikor
betérhetünk egy jó levesre vagy
frissen sültre.
• Veszelka Krisztina
főszerkesztő
Zákányszéki Kis Újság

Permetezőgépek
felülvizsgálata
2020. január 1-től az 5 évnél idősebb vagy 3 évnél régebben vizsgáztatott permetezőgépeket kötelező az időszakos felülvizsgálatra
regisztrálni. Idén már a növényvédelmi hatóság az ellenőrzések
alkalmával kérni fogja a regisztrációt.
2021. január 1-től olyan növényvédelmi géppel munkát végezni tilos,
amely nincs levizsgáztatva!
Csongrád megyében mobil felülvizsgáló állomást az Agromehanika Kft.
(Szeged, Cserepes sor 10.) üzemeltet.
Regisztráció: www.ngea.hu oldalon a „megrendelés” menüpont alatt.
Egyén információ: Márki Anita 0630/992-1958-as számon kérhető.
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Manó-Kerti Híradó
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Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
Február utolsó hete minden csoportunkban a „Mézes-hét“.
Ezen a héten minden tevékenységünk a „folyékony arany“ jegyében telik.
Kincses Kultúr-csomagunkban
helyet kapott a mézeskalács készítése, kóstolása, díszítése.
Az Öttömösi ÖT-MéhKAs Mézeskalács Készítő és Forgalmazó Start
Szociális Szövetkezet munkatársai
tartottak kihelyezett interaktív be-

Kerekasztal-Fórum
2020. február 20-án tartottuk hagyományos nyíltnapunkat az iskolába induló gyermekek szüleinek és
a helyi iskolánk Tanítói Munkaközöségének. Az érdeklődőknek lehetőségük nyílt bepillantani az óvodai
életünkbe, meglesni a gyermekek
tudásszomját, igazodásukat a szokásokhoz, szabályokhoz.
Óvoda zárás után „Kerekasztal-Fórumon“ vehettek részt
az érdeklődő szülők, tanítónők és

a nevelőtestület tagjai. Itt volt lehetőség megbeszélni a látottakat,
megválaszolni a felmerülő kérdéseket. Vendégünk volt Dr. Szeri Istvánné óvodapedagógus, szakértő és
mesteroktató, aki a család, az óvoda
és az iskola feladatairól beszélt,
az óvoda-iskola átmenet segítése
érdekében.
Előadása magasszintű szakmaiságról árulkodott, ám mindenki
számára érthető és tanulságos volt.
• Liebhaber Gáborné

Farsang táján
A Kincses Kultúróvoda 2019. pályázat keretén belül, 2020. március 12én mese-programmal várt minket
Paraginé Tóth Edina. Megismerkedtünk a mesehősökkel, pl: Süsü,
a sárkány, Mazsola és Tádé, Frakk,
a macskák réme, Tv Maci, Vizi-pók
– csoda pók, stb., és az őket bemutató mesekönyvekkel.
Beszélgettünk arról is, ezeket
a könyveket hogyan kölcsönözhet-

jük ki, vagy nézhetjük meg itt helyben. Arról is szó esett, hogyan illik
és kell viselkedni a könyvtárban,
hogy ne zavarjunk más látogatókat.
Nagyon szép élményeink maradtak
az ott eltöltött időről, melyeket
vidáman felidéztünk az óvodába
visszavezető úton és az óvodában
is beszélgettünk ezekről az élményekről délután.
• Farkas-Szabó Terézia
óvodapedagógus

Hirdetmény
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2020.
(II.13.) Kt. határozatában a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
fenntartójaként – az intézményvezető javaslatának figyelembevételével – a 2020/2021 nevelési évre
vonatkozó óvodai és bölcsődei
beiratkozás idejét: április 20–
21. napokon 8–16 óra között
határozta meg.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet, 20. § (3) értelmében
az óvodai beiratkozáskor be
kell mutatni:

– a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat:
lakcímkártya, TAJ kártya, Születési anyakönyvi kivonat
– továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
– Nem magyar állampolgárok esetén a jogszerű tartózkodást igazoló dokumentum.
További információ: www.zakanyszek.hu, www.ovoda.zakanyszek.
hu címen.
• Zákányszék Község
Önkormányzata

mutatót a népi mesterségről. Mind
a négy csoportnak lehetősége volt
végig követni a mézeskalács útját,
a nyújtástól a díszítésig.
Minden gyermek átadta magát
a tevékenység élményének és fáradhatatlanul követték a mesterek
utasításait. A program átütő sikernek örvendett, mind a gyermekek,
mind a felnőttek részéről.
• Liebhaber Gáborné

A TANULÁS FOLYTATÓDIK
Március 16-ától tantermen kívüli digitális munkarendre álltunk át.
Felvettük a kapcsolatot a szülőkkel és a tanulókkal a Kréta
rendszeren és e-mailen keresztül. A technikai felmérések után
fokozatosan tervezzük bevezetni
az online oktatást a lehetőségekhez mérten.
Kedves Szülők!
Az órák egy részét online tartjuk meg az órarendnek megfelelően, melyhez az Önök segítségét
is kérjük a programok letöltéséhez. Lesznek olyan órák, amelyen
az órarendnek megfelelő időben
az óra elején a diákok megkapják
a feladatokat és azokat az óra végére vagy az adott határidőre kell
visszaküldeniük. Természetesen
a tananyag feldolgozása a tantárgytól, a csoporttól és az évfolyamtól is függ. Szeretnénk, ha
a diákok továbbra is napi szinten,
az órarendjüknek megfelelően
haladnának előre a tananyag elsajátításában, az eddig érvényes
csengetési rend szerint.

Kérjük, folyamatosan figyeljék a Krétába és az e-mail
fiókjaikba érkező üzeneteket!
Mindannyiunk érdeke, hogy
a diákok napról napra tanuljanak, ezért kérjük, ebben a különleges helyzetben lehetőség szerint biztosítsák, hogy
a diákok valamilyen eszközzel
(okostelefon, laptop, tablet) be
tudjanak kapcsolódni az órákba
az órarendjük szerint, és a tanulás folyamatos maradjon.
Tudjuk, hogy nem mindenkinek áll rendelkezésére számítógép vagy internetkapcsolat, de
reméljük, hogy rokonok, ismerősök segítségével, illetve országos közös intézkedésekkel
meg tudják, meg tudjuk oldani
ezt a problémát is. Akinek ezzel
kapcsolatban kérdése, technikai
gondja van, kérjük, jelezze!
Köszönjük felelősségteljes
együttműködésüket!
• Sas Györgyné
intézményvezető
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suli rovat

suli rovat
Egyre hangosabb a madárdal az iskola udvarában, egyre többször hallani a széncinege és az erdei pinty énekét. Mindenki
nagyon várja már a tavaszt!
A következő hónapok egyre mozgalmasabbak lesznek:
versenyek következő fordulói,
SZeReTeD laborfoglalkozások,
papírgyűjtés, tanulmányi kirándulások, fenntarthatósági
témahét, anyák napi készülődés… Folytatódnak a Mórahalmi Egészségfejlesztési Iroda és
az A Praxisközösség által kezdeményezett egészségfejlesztő
foglalkozások, és természetesen tanulunk is mindeközben.
A nyolcadikosok számára pedig
kiderül, hogy melyik középiskolában folytathatják majd tanulmányaikat szeptembertől!
Digitális
élményprogram
2020. február 20-án a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
pályázat keretében vendégül látta
a DJP Hálózat Utazó Digitális Élménybuszát. Ebben a programban
a mi gyerekeink is részt vettek:
harmadiktól nyolcadikig mindenki meghallgathatta az előadást, és
megnézhette, kipróbálhatta a digitális eszközöket. A hálózat munkatársai sokféle eszközt mutattak be:
drónt, VR szemüveget, Lego robotokat, RC távirányítós autókat, 3D
nyomtatót. Nagy élmény volt mindenkinek, örömet okozott a program, és sok ismerettel gazdagodtak
a résztvevők.
Ezúton is köszönjük a lehetőséget Zombori Istvánnénak és a Művelődési Ház és Könyvtár dolgozóinak!
Téli túra
2020.február 21-én téli túrára indult egy közel 30 fős csapat a zákányszéki Gárgyán-erdőbe. A kez-

deti zord időjárás sem vette el
a kedvünket. A csepergő esőben,
az iskola előkertjében, a mohapárnán sétálva valósággal erdőben
képzeltük magunkat. Arra gondoltunk, még óvatosságból nem megyünk messzire, ezért a sportpálya
felé vettük az irányt. Itt megtapasztaltuk, mi mindent kell azoknak
az élőlényeknek elviselniük, amelyeknek a rét az élőhelyük! Közben
a Nap bíztatóan kisütött, ezért nekivágtunk a tervezett hosszú útnak. A séta során nagyon sok érdekeset láttunk: állatok lábnyomát,
tücsöklyukat, mókust, harkályodút
és szivárványt…!
Bár voltak fájó lábacskák, kellemesen elfáradva, jókedvűen érkeztünk vissza az iskolába. Külön
öröm volt, hogy ezúttal még egy
állatmentő akció részesei is lettünk.
A következő túrára (ami március
20-án lesz) a tervek szerint már kerékpárral megyünk!
A másodikosok írták:
„A téli túra azért tetszett, mert
kiszabadítottunk egy őzet és fölmentünk a kilátóba.”
„…mert elmentünk az erdei pihenőbe.”
„… mert kimentünk a természetbe.”
„…mert megmentettünk egy
őzet.”
A harmadikosok írták:
„Pénteken volt a téli túra. Elsőre még csak az iskola elé mentünk
ki, azt hittem, hogy egész végig ott
leszünk. Aztán elindultunk a focipálya felé a Gárgyán erdőbe. Útközben
láttunk egy kerítésbe akadt őzet.
Nagyon fájt a lábam és éhes voltam.
Végre odaértünk. Ott felmentünk
a kilátóba. Utána elindultunk vis�szafelé.”

„Egy esős pénteki túra volt. Elindultunk az iskolától az erdőig.
Láttunk nyárfát és őzikét, ki beszorult a kerítésbe. Mi kiszabadítottuk
és túlélte. Láttunk mókust és énekeltünk. Nekem az tetszett a túrában, hogy lettek új barátaim.”
„Egy napon az iskolából elindultunk az erdőbe. Sok szépet láttunk. Nagyon érdekes dolgokat.
De jaj, láttunk egy őzet beszorulva.
Nagyon megijedtünk, a két tanár
néni kiszabadította. Mentünk tovább az erdei pihenőbe. Amikor
odaértünk, meguzsonnáztunk, és
felmentünk a magaslesre. Onnan
beláttunk az erdőbe, gyönyörű kilátás tárult elénk. Maga a túra nagyon szuper volt.”
„ Jó érzés az a pillanat, amikor el
lehet menni túrázni. Szerintem ez
a túra kellemes volt, pláne, hogy jó
idő volt, de azt meg se lehet fogalmazni. Sokan voltunk, kicsit hasonlított a darulesre, bár nem darut,
darvakat láttunk, hanem mókusokat. Ez kellemes túra volt.”
Alapítványi est
2020. február 15-én rendeztük meg
XI. Iskolai Alapítványi Estünket.
A műsort a Margaréta tánccsoport
moldvai tánca nyitotta, ezt követően sorra fellépett minden osztályunk. A zenés-táncos, helyenként
akrobatikus elemekkel tarkított
produkciókat a közönség lelkes
tapssal jutalmazta.
A műsor után most is tea és kalács várta a vendégeket és a gyerekeket. Köszönjük mindazoknak
a szülőknek, iskolai dolgozóknak,
akik ennek az elkészítésében, felszolgálásában segítettek!
Az est végén az érdeklődők a paravánokon lévő rajzok alapján betekintést nyerhettek a képzőművészeti csoportok munkájába, valamint
láthatták a tavalyi Erzsébet tábor
képeit.
Idén a biokertről is készült egy
összeállítás. Látható volt az iskolaudvar átváltozása, a kert évszakonkénti képe, valamint néhány
pillanatkép az ott végzett munka
hangulatáról.
A Zabosfa KerTÉSZ Kft. újabb
egy évig támogatja az általa kezdeményezett iskolai biokert működését. A munkákat szakmai tanácsokkal, programlehetőségekkel segíti,
emellett a 2020-as évre 300.000
forinttal járul hozzá a biokerti munkákhoz, és minden ezzel kapcsola-
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tos tevékenység lebonyolításához.
Az Est folyamán Matuszka Antal
Polgármester Úr, Kazi Péter, a Zabosfa KerTÉSZ Kft. ügyvezetője
és Daka Imre, az Alapítvány a Zákányszéki Általános Iskola Diákjaiért elnöke aláírásával hitelesítette
az ennek leírását tartalmazó dokumentumot. A támogatás összege
(mely már az Alapítvány számlájára
is került) az Alapítványon keresztül
kerül felhasználásra.
Bízunk abban, hogy a biokert sok
örömet, kellemes perceket, hasznos
ismereteket és egészséges, finom
zöldségeket és gyümölcsöket ad
mindannyiunknak! Ezúton is köszönjük!
Lehetőség nyílt az Alapítvány
támogatására. Ez alkalommal 649
500 Ft gyűlt össze, amit ezúton is
nagyon köszönünk! A befolyt ös�szeget az Alapítvány a Zákányszéki
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjaira, illetve a gyerekek oktatásának segítésére fordítja.
Reméljük, a jelen lévők jól
érezték magukat! Köszönet
minden résztvevőnek és közreműködőnek!
Sport
Az U8-as és U9-es korosztály (az 1.
és 2. osztályos lányok és fiúk) szivacskézilabda versenye március
7-én elkezdődött. Barátságos mérkőzéseket játszanak majd május
végéig, négy fordulóban.
Ezt megelőzően edzőmérkőzéseken vettek részt Sándorfalván és
Szegeden, ahol nagyon sokan ügyesen játszottak, sok gólt dobtak.
Február 22-én véget ért a téli Bozsik terembajnokság. A döntőben
a következő eredmények születtek:
Zákányszék – Ásotthalom 5:2, Zákányszék- Röszke 4:1, Zákányszék
– Mórahalom 3:2
Az első helyezett csapat tagjai:
Makra Bence, Lázár Tamás, Kocsis
Dávid, Dékány Marcell, Meleg Alex,
Császár Partik, Illés Szabolcs, Kószó
Dávid, Fodor Ákos, Dobó Gergely,
Varga Dániel
A gyerekek nagyon ügyesek és
összetartóak voltak. A bajnokságok
tavasszal folytatódnak.
Gratulálunk a gyerekeknek
és tanáraiknak: Gabi néninek és
Tamás bácsinak!

Összeállította:
• Ábrahám Enikő
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zákányszéki kis újság
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„ZakaHom-e Esték”:
Könyvbemutató,
jubileum, Alkotói Díj

Szatócsbolt sirató…
avagy kis helytörténet
egy épületbontás
ürügyén
Ha egy képzeletbeli turista 80 évvel
ezelőtt érkezik Lengyelkápolnára,
az eléje táruló képet a Historia Domusból (a plébánia tulajdonában
lévő naplószerű feljegyzés a település történetéről) ismerhetjük meg.
Faluképről még nem beszélhetünk,
mert tíz évvel később, az 1950. január 1-jén megalakult Zákányszék község belterületén – amit inkább úgy
nevezhetünk, hogy „tanyaközpont”
– még csak 42 ház állt. Mindezeket
Ozsváth Gábor Dániel A szegedi
szállásoktól Lengyelkápolnáig című
tanulmányában olvashatjuk, mint
ahogyan a következőket is: „1940ben az egyházi és közigazgatási épületeken kívül a következő magánszemélyek rendelkeztek ingatlannal
a leendő belterületen: Dr. Bolemann
Ferenc orvos, Németh Mátyás szatócs, Miklós János szatócs, Jójárt
János csorvai gazda, Fődi Vilmos,
özv. Kispál Ferencné, Tari István és
Savanya István szegedi szabómester.
A Historia Domus szerint 1947-ben
a plébánián kívül csupán Lengyel
Béla vendéglője számított jó állapotban lévő, rendezett épületnek.”
A közelmúltban a Dózsa György
utcán még elsétálhattunk jó néhány
öreg ház előtt. Ha a mostani COOP
bolttól indulunk, akár Dr. Bolemann
Ferenc orvos lakása és rendelője elől
is kezdhetnénk a sétát, hiszen az a
bolt épületének helyén állt. Továbbhaladva Szeged felé, Németh Mátyás
szatócsboltja előtt találjuk magunkat, ma az a Dózsa György utca 54.

sz. alatti épület, a Virágbolttal és
szolgáltató részleggel. Innen nem
messze, a Dózsa György utca 46. sz.
alatt egy másik szatócsbolthoz érkezünk, ez Miklós János tulajdona
volt. A szomszédos épület – amelyben ma a szociális központ működik
– Jójárt János csorvai gazda tulajdona volt. Áll még a Fődi Vilmos-féle
ház, a Dózsa György utca 40. sz.
alatt, Ábrahám (Ködmen) Imre családja lakja. Özv. Kispál Ferencné
háza a Dózsa György utca 30. sz.
alatt található, hosszú ideig a Köröm
Sándor család birtokolta.
Sétánkat egy határozott visszafordulással folytatjuk, és meg sem
állunk Lengyel Béla volt vendéglőjéig, amely ma a művelődési háznak
ad helyet.
Az utca szemközti oldalán gépek
zakatolása egészíti ki az amúgy sem
csendes főutca lüktető hangját. Óriási daru nyújtogatja nyakát és a hatalmas markoló kanál nagyokat
harap egy épület falából. Bontják
a volt szatócsboltot!
A községi önkormányzat megvásárolta a Dózsa György utca 46.
sz. alatti ingatlant, amiért már csak
nosztalgiából fáj a szívünk, mert
egyébként meglehetősen elöregedett, rossz állapotú, bontásra érett
volt már az épület.
Utat tör magának az új, a korszerű, egyébként is nagyon-nagyon
régen nem tartotta már a ház fala
a „Szatócs bolt, cégt.: Miklós János”
feliratot.

A Zákányszéki Polgármesteri Hivatal dísztermében 2020. március 4-én
rendhagyó könyvbemutatóra hívtuk
és vártuk a vendégeket, a távoli és
közeli múlt kulturális hagyományai
iránt érdeklődőket. A könyvbemutató különlegességét helyi vonatkozása adta. A ZakaHom-e Egyesület
kiadásában megjelent Tanács Klára könyve, „Fejezetek a lengyelkápolnai-zákányszéki műkedvelő
színjátszás történetéből” címmel.
A könyv számbaveszi, összefoglalja
a helyi amatőr színjátszás több évtizedes történetét. Ezek az évtizedek
nem csak a helyi kulturális élet meghatározó évtizedei voltak, hanem átíveltek a település névváltozásán is.
A színjátszás történetének kezdetei
az 1930-as évekig nyúlnak vissza,
amikor a település még a Lengyelkápolna nevet viselte. 1950. január 1-jétől jegyzik a települést Zákányszék néven, vagyis idén lett 70
éves. Ez a kerek évforduló alkalmat
ad az ünneplésre, a nosztalgiázásra,
az elismerésekre, a közösség erősítésére, a hagyományok és a múlt
értékeinek tiszteletére. A könyvbemutatóra épülő egyesületi rendez-

vénynek is ez volt a fő vezérfonala.
Azt est folyamán Paraginé Tóth Edina beszélgetett a könyv szerzőjével,
Tanács Klárával. A közönség verseket hallgathatott Kazi István, Zemanek Albertné, Zemanek Rózsa
és Sebők Istvánné tolmácsolásában, miközben archív videók, fotók
is felvillantak a háttérben. Az est
záróeseményeként Szabó István
„ZakaHom-e Alkotói Díj”-at vehetett át.
(A kiadvány a Községi Könyvtárban megtekinthető és vásárlásra
előjegyeztethető.)
• ZakaHom-e Egyesület
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