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Kedves Ügyfelünk!

Érintett Ön a devizahitel forintosításban?
Éljen a forintosítás adta hitelkiváltás lehetõségével!

Cserélje le kedvezõtlen banki jelzáloghitelét a Takarék Kiváltó Hitelre a segítségünkkel.
Lakáscélú vagy szabad felhasználású, esetre is megoldást nyújt

a TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL itt helyben!
Keressen bennünket!

Érdeklõdjön a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki Kirendeltségén,
vagy a 62/590-030-as telefonszámon.

“Az anya küzd a világ közepén, 
Szeme aggódón csügg gyermekén.”

Várnai Zseni

Május elsõ vasárnapján köszöntjük minden évben az
édesanyákat, nagymamákat. Megköszönjük a sok sze-
retetet, gondoskodást, mellyel születésünk óta körbe-
vesznek, elhalmoznak minket. A legapróbb kisgyer-
mekkortól a felnõttkorig ez a nap különlegessé válik,
hisz minden ember szívében elsõ helyen az édesanya
áll. Az anyák jelenléte, munkája mindannyiunk életé-
nek része. Ma is, amikor a hétköznapok feladatai, ne-
hézségei kemény próba elé állítják az embereket. Ro-
hanva éljük napjainkat, de egy biztos pontot jelenthet,
ha édesanyánkat meglátogatva néhány percre mellé
ülünk. Sohasem feledkezhetünk meg róluk, errõl szól

ez a tavaszi vasárnap!
Az Édesanya tartotta, és tartja ma is össze a családot,
jelenléte, gondoskodása életünk része. Õ az, aki aggó-
dik miattunk, aki õszintén örül sikereinknek, akihez
mindig visszatérhetünk, és aki mindent megbocsát..
Ilyenkor illik legalább pár szál virággal a kezünkben
odaállni anyánk elé, megölelni, és akár egy szép vers-
sel, vagy pár szívbõl jövõ szóval köszönteni. 

Május szép vasárnapján Anyák Napja alkalmából szere-
tettel és tisztelettel köszöntök valamennyi Édesanyát és
Nagymamát, kívánok szeretteik körében töltött öröm-
teli hosszú éveket.

Matuszka Antal
polgármester

VIRÁG HELYETT ANYÁK NAPJÁRA

A Képviselõ-testület elkészítette az öt éves ciklusra vonat-
kozó Fejlesztési Tervét, gazdasági programját, melyben
meghatározta azokat a stratégiai irányvonalakat, ame-
lyek alapján a következõ idõszakban végzi a munkáját. A
Fejlesztési Terv évekre történõ lebontásának elsõ doku-
mentuma a Képviselõ-testület 2015-ös fejlesztési terve,
melyben projektek, beruházások, és a megvalósításhoz
szükséges források is meghatározásra kerültek. Ezek
részletes ismertetése a falugyûlésen megtörtént. Mégis
vannak olyan dolgok, kisebb-nagyobb feladatok, amelye-
ket ismét felszínre kell hozni.
Befejezõdött a szennyvízberuházás, azonban a szenny-
vízdíjjal kapcsolatos kérdéseinkre még nem kaptunk
megnyugtató választ. Azt, hogy mikortól, és mennyit kell
fizetni ezért a szolgáltatásért, az Alföldvíz Zrt. képviselõ-
je nem tudott választ adni, bár hangsúlyozta, a döntés
nem a szolgáltató kezében van.
A csapadékos õsz és tavasz után sor kerül a külterületi
utak javítására, ehhez pályázatot nyújtottunk be, de

annak eredményétõl függetlenül a tavaszi mezõgazdasá-
gi munkálatok befejeztével elkezdjük a helyreállítást.
Sajnos a túlsúlyos mezõgazdasági gépek folyamatosan
rongálják az utakat.
A közbiztonság javítása érdekében még egy mezõõri szol-
gálatot hozunk létre, ehhez megfelelõ jármûvet is bizto-
sítunk. A polgárõrség terepjárót vásárolt központi és ön-
kormányzati támogatással, de jelentõs volt a saját erõ is
a finanszírozásban. Az önkormányzattal kötött megálla-
podás alapján segítik a közterületfelügyelõ és a rendõr-
ség munkáját.
Május végére befejezõdik a kerékpárút építés, biztonsá-
gosabb lesz a kerékpáros közlekedés, de a belterületen
komoly gondot okoz - különösen az orvosi rendelõ és a
gyógyszertár elõtt - a parkolás. Keressük a megoldást
mind a parkolóhelyek, mind a fõutca közlekedésének
biztonságossá tétele érdekében.

(folytatás a 2. oldalon)

TEENDÕINK A 2015-ÖS ÉVBEN
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A Képviselõ-testület rendkívüli ülés kereté-
ben döntött - a belvíz okozta károk helyre-
állítására - a Belügyminisztériumhoz be-
nyújtásra kerülõ vis maior támogatási ké-
relemrõl. Munkaterv szerinti rendes ülé-
sén elfogadásra került az Önkormányzat
2014-2019. évekre vonatkozó gazdasági
programja, illetve a 2015. évi fejlesztési
terve. Döntés született a gyermekétkeztetés
térítési díjának emelésérõl, a szociális köz-
pont ellátásai térítési díjainak módosulásá-
ról. A Képviselõ-testület rendeletben sza-
bályozta az avar és kerti hulladékok nyílt
téri égetését, illetve intézkedések történtek
az óvodabõvítés közbeszerzési eljárásának
elindítására.

2015. MÁRCIUS 18-ÁN MEGTARTOTT

RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Zákányszék község területén a 2014 októberétõl
kezdõdõ csapadékos idõjárás 2015. február ele-
jére belvízvédelmi készültség elrendelését tette
szükségessé. A külterületi földutak egy része a
vízállások miatt járhatatlanná vált. A földutakban
keletkezett károk helyreállítását az Önkormány-
zat elkezdte, illetve folyamatban van. A károk
helyreállításának tervezett összköltsége
7.713.980,-Ft. A költségek fedezésére az Önkor-
mányzat vis maior támogatás címen támoga-
tási igényt nyújtott be a Belügyminisztériumhoz,
amelyhez 1.000.000,-Ft önerõt biztosít a saját
költségvetésébõl.

2015. MÁRCIUS 26-ÁN MEGTARTOTT

RENDES ÜLÉS

Az ülésen hozott számos döntés közül csak a leg-
jelentõsebbek ismertetésére kerül sor. 
A testület elfogadta az Önkormányzat 2014-
2019. évekre vonatkozó gazdasági program-
ját.
A gazdasági program elkészítésére Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 116. §-ban meghatározottak
alapján kerül sor. A törvényi rendelkezés alapján
a Képviselõ-testület hosszú távú fejlesztési elkép-
zeléseit gazdasági programban, fejlesztési terv-
ben rögzíti, melynek elkészítéséért a helyi önkor-

mányzat felelõs. A gazdasági program, fejlesztési
terv a képviselõ-testület megbízatásának idõtar-
tamára vagy azt meghaladó idõszakra szól. 

A program négy fejezetbõl és azok alfejezeteibõl
áll: 
1. Településpolitikai elhatározások
2. Társadalmi környezet (1. Társadalmi
szemléletformálás, 2. Önkormányzati Képviselõ-
testületi, Hivatali munka 3. Egészségügy fejlesz-
tése, 4. Szociális ellátás fejlesztése, 5. Oktatás fej-
lesztése, 6. Kulturális élet, szabadidõ, sport fej-
lesztése, 7. Helyi közlekedés fejlesztése, 8. Közte-
metõ fenntartása, 9. Települési közbiztonság fej-
lesztése).
3. Környezetünk (1. Helyi épített környezet ala-
kítása és védelme, 2. Természeti környezetünk
védelme, 3. Levegõ, ivóvíz, csapadékvíz, 4. Ener-
gia felhasználás, 5. Hulladékgazdálkodás).
4. Gazdaság (1. Az önkormányzat és intézmé-
nyeinek gazdaságos mûködése, vagyongazdálko-
dás, 2. Adópolitika, 3. Mezõgazdaság, kereskede-
lem, helyi ipar fejlesztése valamint a foglalkozta-
tás helyzete és jövõje, 4. A falusi turizmus fejlesz-
tése).
A Gazdasági Programban megfogalmazott straté-
giai célok és azok megvalósításához meghatáro-
zott elsõdleges célok alapján a testület megtár-
gyalta a 2015. évi éves fejlesztési tervet,
amely az idei folyamatban lévõ és tervezett fej-
lesztéseket tartalmazza.
Az élelmiszerek beszerzési árának, valamint az
egyéb költségek (pl. bér + járulék, dologi kiadá-
sok) emelkedése miatt szükségessé vált a nyers-
anyagnorma, ezáltal bölcsõdések, óvodások, ál-
talános iskolások és a felnõttek étkezési térítési
díjának 4 %-os emelése, amely 2015. április 1-
tõl kerül alkalmazásra. A gyermekétkeztetés in-
tézményi térítési díjának alapja az élelmezés
nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi
összege. A személyi térítési díjat az intézményve-
zetõ állapítja meg a fenti összeg általános forgal-
mi adóval növelt összegének és az igénybevett ét-
kezések számának, valamint a normatív kedvez-
mények figyelembevételével. A gyermekétkezte-
tés intézményi térítési díjait a gyermekvédelem
helyi rendszerérõl szóló 27/2013. (XII.20.) Ör.
rendelet melléklete tartalmazza.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Tár-
sulási Tanácsának döntése alapján a Homokháti
Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális
és Gyermekjóléti Központ intézményi térítési dí-
jai módosultak, amelyet a Zákányszék Község
Önkormányzata Képviselõ-testületének a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
azok térítési díjáról szóló 7/2011. (IV.01.) Ör.
rendeletében foglaltak szerint kell megfizetni. A
térítési díjak változásáról a szociális intézmények
tájékoztatják az érintetteket.
A szabadtéri tûzgyújtás feltételeit az új Országos
Tûzvédelmi Szabályzat tartalmazza. A 2015.
március 5-én hatályba lépett 54/2014. (XII.5)
BM rendelet minden magyar állampolgár, gazda-
sági szervezet, önkormányzat, állami vállalat és
civil szereplõ számára jelentõs változásokat ho-
zott. A lakosság számára az egyik legjelentõsebb
változás, hogy az élet és értékvédelem jegyében a
belterületi ingatlanok használata során keletke-
zett avar és kerti hulladék szabadtéri égetése ti-
los. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendelet-
ben felmentést adhat, ebben szabályozza az ége-
tés feltételeit, körülményeit. A Képviselõ-testület
élt ezzel a lehetõséggel és rendeletben szabályoz-
ta az avar és kerti hulladékok nyílt téri ége-
tését.
A közbeszerzésekrõl szóló 2011. évi CVIII. tör-
vény (Kbt.) hatálya alá tartozó ajánlatkérõi szer-
vezet minden költségvetési év elején, március
31-ig éves közbeszerzési tervet köteles készíteni
az adott évre tervezett közbeszerzéseirõl. 2015-
ben az "Óvodai férõhelyek bõvítését célzó beru-
házás" címû fejlesztést közbeszerzés keretében
kell megvalósítani. A közbeszerzés esedékessége
miatt már ezen az ülésen közbeszerzési tanács-
adó megbízására került sor, illetve a testület
döntött a bíráló bizottságban résztvevõ tagokról.
A Képviselõ-testület zárt ülésen döntött a Zá-
kányszék, Kossuth u. 60. szám alatti önkor-
mányzati bérlakás Csúcs Zoltánnak történõ bér-
beadásáról. 
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megte-
kinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblá-
ján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István
jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL

(folytatás az 1. oldalról)
Megkezdõdött a mezõgazdasági közmunkaprogram, fûszerpaprika, zöldségfélék, bur-
gonya és homoktövis termesztésre kerül sor, melynek egy részét fel is dolgozzuk,
ehhez hûtõkapacitást hozunk létre. Mindezeket a terményeket a közétkeztetésben
fogjuk felhasználni.
Csupán pár apró dolgot ragadtam ki, és persze a hivatali munkáról még nem is
beszéltem, hiszen ügyes bajos dolgokban segítünk eligazodni, vagy közremûködünk a
megoldásokban, a folyamatos jogszabályváltozások miatt ez sem egyszerû feladat.
Kérem a település lakosságát, hogy problémáikkal forduljanak bizalommal kol-
légáimhoz, vagy jelezzék a javítandó dolgokat nekem, hiszen csak együtt tudunk a
feladatokra megoldásokat találni.

Matuszka Antal
polgármester

Szerkesztõségi és képviselõi fogadóóra

Ismét fogadóórát tart szerkesztõségünk! Május 5-én
kedden 16 órától várjuk az érdeklõdõket a könyv-
tárba, ahol Gárgyán István jegyzõ lesz a vendégünk. 
Ugyanebben az idõpontban Széll-Tanács Tünde ön-
kormányzati képviselõt is megkereshetik pro-
lémáikkal, észrevételeikkel.

ZakaHom-e Egyesület
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Zákányszék Község Önkormányzata április 9-én falugyûlést tartott a Mûve-
lõdési Ház nagytermében. Matuszka Antal polgármester szép számú hallga-
tóság elõtt köszönthette a megjelenteket, köztük B. Nagy László országgyû-
lési képviselõt, valamint az Alföldvíz Zrt. képviselõit, és a képviselõ-testület
tagjait.

Elsõként a településünkön az elõzõ év óta ivóvíz- és szennyvízhálózat üze-
meltetését ellátó Alföldvíz Zrt. területileg illetékes, szegedi központú, 5. szá-
mú divíziójának képviselõje, Tari János tartott tájékoztatót szervezetük te-
vékenységérõl. A lakosságot és az önkormányzatot leginkább foglalkoztató
szennyvízdíj kérdésére, hogy mikortól és milyen összegû díj bevezetése vár-
ható Zákányszéken, ezúttal sem kaptunk megnyugtató, konkrét választ. Az
elhangzott információk alapján a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozá-
si Hivatal kezében van a döntés joga ezzel kapcsolatban. A szolgáltató 2014.
december 1-jén kérelem formájában megtette javaslatát a hatóság felé,
amely még nem hozta meg határozatát. B. Nagy László országgyûlési kép-
viselõ felvállalta, hogy személyesen utánajár a kérdésnek a hivatal vezetõi-
nél.
A szennyvízközmûvek Alföldvíz Zrt. által történõ üzemeltetése rövidesen el-
lehetetlenülhet díjfizetés, vagyis a felmerülõ költségek finanszírozásának
hiányában. Ez természetesen nem jelentheti a szolgáltatás szüneteltetését,
annak biztosítása folyamatos lesz.  Ezután a jelenleg is zajló ivóvízminõség-
javító beruházással kapcsolatos aktuális információkat hallhatták a jelen-
lévõk.

Az Alföldvíz Zrt. közérdekû elérhetõségei:
Mûszaki hibabejelentés: 80/922-334

Ügyfélszolgálat: 40/922-334

A szolgáltató képviselõinek feltett lakossági kérdések megválaszolása után
Matuszka Antal polgármester számot adott az önkormányzat 2015. évi költ-
ségvetésének fõbb adatairól, a gazdálkodásról. Az önkormányzat költségve-
tése kiegyensúlyozott, stabil, mûködése zavartalan. Ezt követõen kivetített
prezentáció keretében ismertette az önkormányzat 5 évre szóló gazdasági
programját és a gazdasági program éves megvalósítását szolgáló, tárgyévre
vonatkozó fejlesztési tervét. Ezen dokumentumok elérhetõek a

www.zakanyszek.hu weboldalon.  Részletesen beszámolt a folyamatban lé-
võ és közeljövõben induló beruházások helyzetérõl, a pályázatokról, kitért
többek között gazdasági, szociális, egészségügyi, közbiztonsági, oktatási,
környezetvédelmi, kulturális kérdésekre is. Mindenre, ami a helyi lakosság
mindennapi életére hatással lehet.

A polgármesteri beszámoló után B. Nagy László országgyûlési képviselõ rö-
vid tájékoztatást adott a folyamatban lévõ 2014-2020-as Uniós költségveté-
si ciklusban várható pályázatokról, tendenciákról, majd a lakossági kérdé-
sek megválaszolását követõen sok erõt és sikert kívánt a település lakóinak
valamint a képviselõ-testületnek a lehetõségek kiaknázásához.

A falugyûlés végén Sas Györgyné az általános iskola intézményvezetõje meg-
köszönte az önkormányzat, az iskolai alapítvány és diákönkormányzat, a
szülõk és a lakosság iskola mûködéséhez nyújtott segítségét és kérte ezen
összefogás további erõsítését.

A hivatalos rész végén Matuszka Antal polgármester megköszönte a részvé-
telt, és kötetlen beszélgetésre invitálta a megjelenteket.

-tg-

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁPRILISI FALUGYÛLÉSRÕL

"ZÁKÁNYSZÉK KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA" CÍM ADOMÁNYOZÁSA 2015-BEN

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselõ-testülete nevében a "Zákány-
szék Község Díszpolgára" kitüntetõ cím adományozása elõkészítésével
megbízott Elõkészítõ Bizottság az alábbi nyilvános felhívást teszi közzé:

A Képviselõ-testület Zákányszék Község Díszpolgára cím adományozásával
ismeri el:
- azok érdemeit, akik Zákányszék község szellemi, anyagi gyarapodásáért
példaértékûen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra és
a mûvészetek, a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó alkotó
munkájukkal elõsegítették a község fejlõdését, polgárainak boldogulását,
- a Zákányszék községben született vagy itt élõ és alkotó, kiemelkedõ hu-
mánumú, közmegbecsülést szerzett polgárok érdemeit, akik kimagasló
eredményességû munkásságukkal járultak hozzá Zákányszék fejlõdéséhez.  

Ajánlásukat indokaikkal együtt, zárt borítékban 2015. május 29-ig jut-
tathatják el az Elõkészítõ Bizottságnak címezve (6787 Zákányszék, Len-
gyel tér 7.), melyek alapján a bizottság ajánlólistát terjeszt a Képviselõ-tes-
tület elé. Az ajánlásokat személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hivatal
titkárságán a megjelölt idõpontig.

Kérem a település választópolgárait, hogy éljenek ajánlási lehetõségükkel,
segítsék az Elõkészítõ Bizottság munkáját, járuljanak hozzá ahhoz, hogy a
Zákányszék Község Díszpolgára kitüntetõ cím arra érdemes személyt mi-
nõsítsen és rangot jelentsen településünkön.

Sas Györgyné
az Elõkészítõ Bizottság elnöke

ÖNKÉNTES SZEMÉTSZEDÉSI AKCIÓ

ZÁKÁNYSZÉKEN IS!

Jelentkezni május 14-ig
az alábbi telefonszámon lehet:

62/590-490
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DOBAI ZOLTÁN ISMÉT KÉT KARRAL DOLGOZHAT

2013 nyarán a zákányszéki férfinak egy munkabaleset következtében
amputálni kellett a jobb karját. A kezdeti nehézségek után Zoltán ha-
mar megtanult egy kézzel élni és dolgozni. Küzdõszelleme és optimista
természete csodálatra méltó. 
Matuszka Antal zákányszéki polgármester, a ROTARY CLUB
Mórahalom tagja összefogást, segítségnyújtást kezdeményezett, amit a
Délmagyarország és a MÓRA-NET TV is felkarolt, és rendszeresen tudó-
sított a jótékonysági akcióról. Akkor jártak elõször Zoltán tanyáján,
amikor hírét hallották, hogy segítségre van szükség egy mûvégtag be-
szerzésében. Bemutatták, micsoda akaraterõvel küzd egy karral a min-
dennapokban, nem veszítve el hitét, reményét. Az egész Homokhátság,
a Lapkom Alapítvány Dobai Zoltán mellé állt, és az elmúlt idõszakban
jótékonysági Rotary futónapot, retrobulit és jótékonysági gálát szervez-
tek, ahol több százan támogatták a nemes célt.

Másfél évvel a baleset után egy szintén nehéz, de sokkal teljesebb élet
kezdõdhet Dobai Zoltán számára. Hosszú szervezést követõen, egy hó-
nappal az utolsó jótékonysági rendezvény után megkapta a speciális,
neki készített végtagot. A MÓRA-NET TV ismét felkereste a férfit, aki
örömmel mesélt új jobbkarjáról. 

- Nemrég zárult a jótékonysági akció egy gálával Zákányszé-
ken, és arról szóltak a hírek, összegyûlt a pénz a mûvégtagra.
Most pedig örömmel hallottuk, hogy sikerült beszerezni és fel-
szerelni ezt a kart. Hol, hogyan történt ez, valóban külföldre
kellett emiatt utazni? 
Igen, március 16-ával kezdõdõen egy hétig voltunk Németországban, ott
történt meg az ellátás. Hétfõ reggeltõl péntek délutánra kész is lett a kar,
kettõ mûszerész és egy gyógytornász közremûködésével. A mûszerészek
készítették a kart, a gyógytornász pedig megkereste azokat az izomjeleket,
amiket a kar mûködtetéséhez használtak. 

- Kivel utazott? 
Bátyámmal, mert õ igen jól tud angolul. Segített a fordításban és a min-
dennapi eligazodásban, közlekedésben. 

- Milyen volt az az egy hét, hogyan zajlott, és hogy haladtak a
végsõ cél felé?
A mûszerészek elõször megnézték, hogy milyen állapotban van a csonk,
amire a protézist készítették. Legelõször a tokrendszer, pár napon belül a
felkar, majd az alkar, és utána pedig a kéz készült el. Természetesen mind-
ez pontos méretezés alapján történt, hogy a két oldal (jobb és bal) szim-
metrikus legyen. 

- Jól gondoljuk, hogy ez a kar egyedi, kizárólag az Ön számára
készült? 
Igen, ez teljesen egyedi. Nem vagyunk egyformák, mindenkinek teljesen
más a testalkata, más egy-egy váll, kéz, alkar, felkar, minden. 

- Hogyan képzeljük el a mûkar mûködését, hogyan tudja mû-
ködtetni, milyen nehézséget okoz ez a kezdetekben?  
Ez mindig okoz egy kis nehézséget, de vannak nagyon jó érzések, például
hogy amit meg akarok fogni, azt meg bírom fogni, és el tudom engedni.
Minden nap hoz új dolgokat. Meg kellett szokni azt, hogy egy karom van,
most szokom azt, hogy megvan mind a kettõ. Ez az, amit még nagyon so-
kat kell gyakorolni. A kar izomvezérléssel nyit és zár. Az érzékelõk a lapoc-
ka-, valamint a mellizomra csatlakoznak. Ha mindkét izomcsoport egy-
szerre mozdul, akkor a könyök nyit, vagy zár. Hosszú tanulási, gyakorlási
folyamat elején tartok, gyógytornászhoz kell járni, és telefonon tartom a
kapcsolatot a németországi cég hazai képviselõjével. Vele várhatóan a jövõ
héten is fogok találkozni, a gyógytorna és a gyakorlás eredménye szerint
módosítjuk a beállításokat. 

Dobai Zoltán alig két hete használja a mûkart, és máris remekül tudja
irányítani, egyre több mozdulatra képes vele. Mindennap egy folyama-
tos küzdelem, új kihívás, de megéri, hiszen néhány hónap múlva a ki-
tartó gyakorlás és rendszeres használat nemcsak a mindennapi élet-
ben, de a munkában is segíteni fogja Zoltánt. A férfi kitartása az elsõ
pillanattól példaértékû. Akaratereje és derûlátása garancia arra, hogy
új karjával bármire képes lesz a jövõben. 

A MÓRA-NET TV riportja
alapján lejegyezte: Tanács Klára

Megkezdtük a tavaszi vetõmagok 
árusítását és rendelésfelvételét.

-tritikálé, -árpa, -zab, -lucerna, -vetõmag kukorica
(Szarvasmarha, sertés, broiler csirke, 

kutyatáp is kapható!)

Nyitva tartás:
H-Cs: 07:30-16:00
P: 07:30-15:00
Déli-Farm Kft.
6791 Szeged, Kettõshatári út 6. Vi

rá
g

-
Aj

án
d

ék
M

ih
ál

y
Iz

ab
el

la
(v

ir
ág

kö
tõ

)
Z

ák
án

ys
zé

k
D

óz
sa

G
y

u
54

06
30

60
4

50
18



Zákányszéki Kis Újság 5. oldal                                                            2015.  április

TEMPLOMUNKBAN ÚJ ORGONA

Zsúfolásig megtelt a zákányszéki Szentháromság templom  húsvétva-
sárnap délelõtt. Gyorsan híre ment, hogy a 11 órás szentmise keretében
dr. Janes Zoltán plébános felszenteli a nagyhéten leszállított és besze-
relt új orgonát. A liturgia kezdeti részében Zoltán atya egy rövidfilmben
mutatta be az orgonacserét, amikor a templom régi orgonájának szol-
gálata véget ért, és elfoglalta helyét az új ... 
Csodálattal hallgatták a jelenlévõk az elsõ akkordokat, szinte tapinta-
ni lehetett a mindenkit betöltõ öröm, a meghatódottság, és a csodálat
kellemes érzését. 
A szertartás után a Móra-Net TV interjút készített Janes Zoltán plébá-
nossal, annak írásos változatát a következõkben adjuk közre. 

- Nem mindennapi pillanatoknak lehettünk szem- és fültanúi,
településünk életében nem gyakran történik ilyen esemény.
Mielõtt az új orgonáról beszélnénk, essen szó a régi hangszer-
rõl. A leszerelt harmónium mióta szolgálta itt a szentmiséket?
Próbáltam ennek utánanézni a Ház Történet (Historia Domus) könyvei-
ben, de alaposabb kutatómunkát kell végeznem a pontos idõpont megál-
lapítására. Ha jól sejtem, akkor a harmincas években szerezték be, az ak-
kori kornak talán ez volt a legjobb készüléke. Az elmúlt 70-80 évnek kö-
szönhetõen egy kicsit már elavulttá, elhasználódottá vált, ezért volt indo-
kolt, hogy  új hangszert vásároljunk.

- Hogyan sikerült beszerezni ezt a hangszert? Úgy hírlik, a hí-
vek is hozzájárultak ehhez.  
Ehhez csak a hívek járultak hozzá. Mikor augusztusban idekerültem, már
akkor dédelgettem az ötletet, hogy jó lenne egy új orgonát vásárolni. Azért,
mert a szertartásoknak a méltóbb megünnepléséhez - gondoljunk csak
például egy esküvõre - egy orgonának a hangja mégiscsak áhítatosabbá,
ünnepélyesebbé teszi a szertartást. Augusztustól januárig csak csendben,
magamban, vagy csak egy-két embernek mondva álmodoztam új hang-
szerrõl. A katolikus bálon már nyilvánossá tettem, hogy a bálon befolyt
minden összeg az orgona megvásárlását célozza meg. A kezdeményezése-
met nagyon jó szívvel fogadták, gyorsan híre ment a faluban. 
Aztán januárban kezdõdött a házszentelés. Zákányszéken nagy hagyomá-
nya van ennek - vallásos település -, szívesen áldoznak a templomra, és
mindenre, ami a templommal kapcsolatos. A házszentelések alkalmával
1400 családot, házat szenteltem meg, és ott már úgy fogadtak, hogy "Atya,
ezt még az új orgonára szeretnénk adni". Az egyik legmeghatóbb pillanat
az volt, mikor egy férfi azt mondta, hogy "Atya, én már gyerekkorom óta
szeretném, ha igazi orgona lenne a templomunkban, és annyira örültem,
mikor el tetszett kezdeni ezt a gyûjtést, úgyhogy akkor én ezzel az összeg-
gel szeretném támogatni." Így a másfél hónap alatt összegyûlt az orgonára
a pénz, adományokból.

- A mai szentmisén szentelte föl az orgonát, ma hallhatták elõ-
ször a hívek. Hogyan szól ez az új orgona, mit kell tudnunk ró-
la? 
Az orgona olasz gyártmányú, Viscount márkájú. Nem vagyok szakmailag
képzett az orgona hangzásában, de azt tudom, hogy az egész számítástech-
nikai rendszer alapján mûködik. Sarkítva úgy is fogalmazhatnék, ez egy
nagyobb, minõségibb szintetizátor. Számítógép programozásnak köszön-
hetõen szólaltatja meg a különbözõ regisztereket, vagyis hangszíneket.
Csak érdekességként: a régi harmóniumon 10 hangszín változat volt, az új
orgonánkon pedig a beépítetett memóriának köszönhetõen 110 van. Jóval
színesebb, gazdagabb lehetõséget ad kántornak, orgonistának arra, hogy
ezt a hangszert, egy-egy orgonadarabot megszólaltasson.  

- Az orgona helyére emelése sem volt egyszerû. 
Egy hatalmas nagy apparát volt, akik segítettek ebben. Nem is az új orgo-
nának a feltétele jelentett számunkra félelmet, egy kis szorongást, hanem
a réginek a leszedése. A kórusfeljárón keresztül teljes képtelenség volt a
csere lebonyolítása, mert a hely nagyon keskeny, szûk. Az egyik gazdálko-

dó kölcsönadta a targoncáját és aztán öten-hatan azon ügyködtünk, hogy a
kórusról átemeljük ezt a monstrumot, mert termetében és súlyában is je-
lentõs a régi harmónium. Aztán megérkezett az új orgona, amit már hár-
man, nem mondhatnám, hogy könnyûszerrel, de könnyebben fel tudtunk
tenni a targoncára, felemelni a kórusra és beemelni, majd beállítani. 

- Ez az álom már megvalósult. Mi lesz a sorsa a régi harmóni-
umnak? 
Több elképzelés is van.  Az egyik, hogy rendbe hozatjuk, és a hittanterem-
ben vigyázunk rá. A másik pedig az, hogy árverésre kellene bocsájtani.
Nem azért, hogy mindenképpen pénzt csináljunk, hanem azért, hogy kö-
vetkezõ álmainknak alapját teremtsük meg ezzel az összeggel. Egyelõre
most még várakozunk. 

Lejegyezte:
Tanács Klára 

KREA(K)TÍV - BIGORS FANNI

Sorozatunkban - amely havonta jelentkezik Zákányszék honlapján és a Zá-
kányszéki Kis Újságban -, továbbra is azoknak nyújtunk bemutatkozási le-
hetõséget, akik aktív módon hódolnak valamely kreatív hobbinak. Elõzõ al-
kalommal Katona Éva gyöngybõl készült virágait csodálhattuk meg, a má-
sodik részben is maradunk még a gyöngyöknél… 
Egy látványos, színes világba, a gyöngyfák világába kalauzol minket  Bigors
Fanni, aki az elsõ fácskát általános iskolás korában készítette. A Radnóti
Miklós Kísérleti Gimnázium diákja így vall arról, hogyan is kezdõdött: 
"Három éve kezdtem el. Karácsonyhoz közeledve még semmi ötletem
sem volt, mit adhatnék ajándékba, amikor az interneten keresgélve rá-
találtam a gyöngyfakészítés fortélyaira. Nagyon jó ötletnek tartottam,
ezért megcsináltam magam is. Nagy sikere volt a családban. Ezután
egyre több ismerõsöm kérte,  hogy neki is készítsek egyet. Sokféle válto-
zatot csináltam már, a kicsiktõl a nagyokig, legtöbbjüket virágokkal

szoktam díszíteni. Sok idõt, és türelmet igényel, de szeretek ilyet ajándé-
kozni, mert mindenkinek személyre szólóan készítem úgy, hogy isme-
rem az illetõt, és ettõl lesz különleges és egyedi." (Bigors Fanni)

Várjuk továbbra is azoknak a jelent-
kezését, akik valamely kreatív hobbi
hódolói, és szívesen bemutatnák az
általuk készített alkotásokat. A szöve-
ges bemutatkozást és a fotókat a
konyvtar@zakanyszek.hu e-mail
címre küldhetik. 

Paraginé Tóth EdinaVi
rá

g 
- 

Aj
án

d
ék

  
M

ih
ál

y 
Iz

ab
el

la
 (

vi
rá

gk
öt

õ)
 Z

ák
án

ys
zé

k,
 D

óz
sa

 G
y.

 u
. 

54
. 

06
 3

0 
60

4 
50

18



Zákányszéki Kis Újság 6. oldal 2015. április

ISKOLAI HÍREK

Márciusban a mindennapi iskolai munkán kívül
az egészséges táplálkozás, a mozgás és a víz ka-
pott kiemelt szerepet.
Idén is csatlakoztunk a vízfogyasztást népszerû-
sítõ országos Happy-hét programhoz, aminek
kapcsán jobban odafigyeltünk arra, mit is
iszunk. Beszélgettünk a víz elõfordulásáról, a föl-
di életben betöltött szerepérõl, arról, hogy mi mi-
re használjuk…és arról is, mennyire rosszul
gazdálkodunk vele, milyen óriási mennyiségû vi-
zet (virtuális vizet) használunk nap mint nap
anélkül, hogy erre odafigyelnénk. Készültek ezzel
kapcsolatos diabemutatók, szép alkotások a fali-
újságra, születtek vízrõl versek, végeztünk kémi-
ai nyomozást és voltunk víz napi kerékpártúrán
a Domaszéki-fõcsatornánál. 
A vízbár vendégei eldönthették, hogy a csapvíz
vagy az ásványvíz ízlik-e nekik jobban. (A csapvíz
fölényesen nyerte a versenyt.)
Voltak fiú és leány labdarúgó mérkõzések, felelé-
sek és témazárók, hétrõl hétre szólt a
sulirádió…és sok-sok szülõi segítséggel elké-
szült az iskola udvarában a fedett kerékpártáro-
ló.

HÍREK AZ ELSÕ OSZTÁLYBÓL

Kedves Olvasó!!!
Köszöntöm Önt az elsõ osztályosok nevében!!!
Ismét programokban gazdag hónapok állnak há-

tunk mögött! Februárban megmutathattuk ze-
nés-táncos "vénánkat";  Mary Poppins címû mu-
sical "Mosolyogni kell!"  betétdalára.
Nagy sikert aratva, tapssal jutalmazták produkci-
ónkat. KÖSZÖNJÜK!!!!
Március eleje az iskolai nyílt-hétrõl szólt!  Mi is
szeretettel vártuk hétfõn és kedden a kedves szü-
lõket, hozzátartozókat. Matematika, olvasás , írás
és ének órákon bepillantást engedtünk minden-
napjainkba.  Jó hangulatban, sok-sok nevetéssel,
vicces feladatokkal, szerepjátékokkal sajátítottuk
el az ismereteket, gyakoroltuk a már eddig tanul-
takat. Köszönjük a  kedves és elismerõ szavakat,
dicséretet!! ÖRÜLTÜNK, HOGY EGYÜTT LEHET-
TÜNK!
Március 12-én,  Gergely-járás kapcsán látogatást
tettünk az óvodában. Meginvitáltuk õket az isko-
lába, ahol közös uzsonnázás után akadálypályán
mérhettük össze ügyességünket! Utólag is kö-
szönjük  Vezsenyiné Csaba Gabriella és a 8. osz-
tályosok közremûködését!!!
A hónap vége  a VÍZ VILÁGNAPI programokhoz
kapcsolódott. Rajzversenyen szerepelve  nívós
munkákat készítettünk  egyénileg és csoportok-
ban is. A vízi állatokról, növényekrõl készült raj-
zokat megtekinthetik az iskola aulájában,  ÉR-
DEMES!!! 
Zárom soraimat, készülünk az elkövetkezõ prog-

ramokra. Addig is:  "Viszont látásra! - Viszont ol-
vasásra!" -kedves OLVASÓ!!

Köszönettel:
az 1. osztály tanulói és Ráczné Hadár Andrea 

MATEMATIKA

2015. március 25-én Forráskúton megrendezték
a Kistérségi Matematika versenyt. Kilenc iskola
nevezett, évfolyamonként 2-2 fõvel. Iskolánkat a
következõ tanulók képviselték:
5.o.: Péter Melinda, Huszta Antal, 6.o.: Ábrahám
Barna, Szögi Simon, 7.o.: Sebõk Viktória, Daka
Bence, 8.o.: Ábrahám Bence, Szél Anna
Tanulóink közül a legsikeresebbek voltak:
Sebõk Viktória 2.,Szél Anna 5., Daka Bence 5.,
Ábrahám Barna 7. helyezést ért el.
Tanáraik: Ábrahámné Illés Anna és Gieth Zoltán

Május már majdnem az év vége, de azért még
sok lesz a feladat - némelyik nehéz, másik része
kellemes: az év végi jegyek megszépítése, osztály-
kirándulások, országos kompetencia-mérés,
gyermeknap, ballagási elõkészületek, az év végi
vizsgákra készülés…
Kitartás, a nyári szünet közeleg!

Összeállította:
Ábrahám Enikõ

Tisztelt Olvasók! Szeretnénk Önöknek bemutatni
Intézményünk egyik szolgáltatását, mely segítsé-
get nyújthat akár Önöknek, akár hozzátartozó-
juknak a késõbbiek során. 
Ellátás igénybevétele:
A közösségi ellátás önkéntesen vehetõ igénybe a
szolgáltatás térítésmentes. Az ellátás igénybevéte-
le szóban vagy az Intézménynél rendszeresített
igény bejelentõ nyomtatvány aláírásával indul. 
A közösségi ellátás célja: 
Az ellátást igénylõ személy minél további megtar-
tása az eddigi életterében. Segítség, illetve támo-
gatás nyújtása a kliens és szûkebb környezete ré-
szére. Ebben a speciális ellátási típusban a kü-
lönbözõ szociális segítségnyújtáson túl (étkezte-
tés, segéllyel kapcsolatos ügyintézés), a megke-
resõ programok, az életviteli készségek fejleszté-
se, a szabadidõ hasznos eltöltésének strukturálá-
sa, az ellátott egészségügyi ellátással való kapcso-
latának követése, kapcsolattartás más szolgálta-
tási intézménnyel (munkaügyi központ), re-in-
tegráció.
A pszichiátriai közösségi ellátás eltér mind fel-
adatában (szoros együttmûködést kíván az
egészségügyi ellátással), mind gondozási mód-
szerében a hagyományos ellátási formák alkal-
mazásától. A szolgáltatás célcsoportjába nem
csak a problémával küzdõ személy, hanem köz-
vetlen családja is beletartozik. 
Elsõsorban a saját otthonukban élõ, nem veszé-
lyeztetõ állapotú pszichiátriai betegek, akiknek a

betegsége ambuláns szakellátás mellett egyen-
súlyban tartható, és akik életvitelükben, vala-
mint szociális helyzetük javításában igényelnek
segítséget.
Az ellátás céljai közé tartozik a tartós intézeti tar-
tózkodás megelõzése, melyhez a hozzátartozók is
bevonhatóak, amennyiben ehhez írásos nyilat-
kozatot tesz az ellátott.
A közösségi ellátás a következõ szolgáltatásokat
biztosítja:
- a készségek, képességek felmérése,
életviteli készségek fejlesztése, megtartása,
- az egyén pszichiátriai betegségének is-
meretében az állapotváltozás követése, s a válto-
zásnak megfelelõen szakmai segítségnyújtás, be-
avatkozás,
- az ellátott személy és a család számá-
ra felvilágosítás nyújtása és a jobb megértés biz-
tosítása, az adott mentális betegségrõl, a gyógy-
szeres és egyéb terápiákról, azok céljairól, eszkö-
zeirõl és lehetõségeirõl, egyéni esetkezelés alkal-
mával az egyéni célok elérése érdekében a prob-
lémák feltárása, és azok megoldásának elõsegíté-
se,
- az ellátott személy rehabilitálása ko-
rábbi környezetébe,
- információ nyújtása az ellátott számá-
ra az ellátórendszerek különbözõ szolgáltatásai-
ról,
- szabadidõ hasznos eltöltésének struk-
turálása, az ellátott egyéni szükségletei alapján

egyéb szolgáltatásokhoz való hozzáférési lehetõ-
ségek biztosítása (nyugdíjas klub, rendezvények,
stb.),
- a közösségi gondozó együttmûködési
megállapodás alapján az egészségügyi és szociá-
lis, szervekkel az ellátott érdekében együttmûkö-
dik
A szolgáltatás elérhetõsége a településeken:
- Zákányszék Községben a Homokháti
Szociális Központ épületében, a Dózsa György u.
44. szám alatt hétköznapokon 8-12 óráig lehet
igénybe venni elõzetes megbeszélés alapján vagy
telefonos megkereséssel, valamint a szolgálat
nyitva álló helyiségében a szolgálat fogadóóra
ideje alatt (csütörtök 8-12 óra között).
Ha tud környezetében olyan valakit, akin a tájé-
koztatásunknak megfelelõen, ellátásunkkal tud-
nánk segíteni, kérjük, hogy az adott településen
jelezze az ott dolgozó kollégánk felé. Segítõ szán-
dékkal várjuk jelzéseiket, tisztelettel:

Rácz Józsefné
közösségi koordinátor

A szolgáltatás részletes bemutatása a
www.hoszkp.hu oldalon olvasható.

KÖZÖSSÉGI PSZICHIÁTRIAI ELLÁTÁS BEMUTATÁSA
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PROGRAM(L)ESÕ Orvosi ügyelet

I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és  +36-30-606-
2371
(dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8 -12 óráig, va-
lamint páros heteken: április 27-tõl április 30-ig, május 11-tõl május 29-ig, valamint június 8-tól
június 12-ig délután 15 - 16 óra között is. Május 15-tõl május 22-ig helyettesít is.

II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509 és  +36-30-606-2354
és +36-70-628-7060 mobilon, valamint internetes bejelentkezés: a www.infomix.hu "Elõ-
jegyzési központ" oldalon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h 30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8 - 12 óráig,
és páratlan heteken: április 20-tól április 24-ig, május 4-tõl május 8-ig, valamint június 1-tõl jú-
nius 5-ig délután 15 - 16 óra között is.

Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h 00 - másnap 08 h 00-ig, valamint szabad-,
vasár- és ünnepnapokon  08 h 00 - másnap 08 h 00-ig a Kölcsey utca 2 sz. alatt a Mentõállomás épü-
letében.

Segélyhívás: 104 - ingyenes! 
Tel.:  +36-30/537-18-69 (ÜGYELET), +36-62/280-592 (MENTÕK)

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó - mun-
karend a 28/2014. (IX.24.) NGM sz. rendelete szerint a következõ:
a) 2015. augusztus 8. szombat, munkanap, helyette augusztus 21. péntek, pihenõnap,
b) 2015. december 12. szombat, munkanap, helyette december 24, csütörtök, pihenõnap.
Ezen a pihenõnapokon az ügyelet a mentõknél van, már reggel 8 órától. A helyette munkanap-
nak számító szombatokon viszont az ügyelet 16 órakor kezdõdik.

Április 24. 19 óra - Civil Ház - Polgárõrök
munkamegbeszélése 
Április 29. 11 óra - Mûvelõdési Ház - 4. osz-
tályosok anyák napi mûsora
Április 30. 14 óra - Polgármesteri Hivatal -
Képviselõ-testületi ülés
Május 1. - Erdei pihenõ - Zákányszéki Vállal-
kozók és Gazdálkodók Klubjának majálisa 
Május 3. 16 óra - Mûvelõdési Ház - Községi
Anyák Napi Ünnepség 
Május 8. 13 óra - Mûvelõdési Ház - Óvodai
Anyák Napi Ünnepség 
Május 24. 11 óra - Szentháromság Templom
- Elsõáldozás
Május 29. 13 óra - Mûvelõdési Ház - Óvodai
Búcsúztató

EGYHÁZI HÍREK

A nyári idõszámítás idején a templomban a szentmisék - szombaton is - 19 órakor kezdõdnek. 

Ünnepi rendezvények április-május-június hónapban: 
Április 26-án Búzaszentelõ: zöldbúza-szentelés, ima jó termésért. 
Május 3-án édesanyák köszöntése. 
Május 24-én, Pünkösdvasárnapon a 11 órai szentmise keretében elsõáldozás. 
Május 30-án, szombaton 18 órakor szentmise, majd

19 órakor orgona hangverseny. 
Május 31-én, Szentháromság vasárnapján 11 órakor körmenettel búcsúi szentmise.
A misét celebrálja Msgr. Ondovay Tibor, pápai prelátus, kiérdemesült fõesperes, kerületi esperes,
mezõtúri plébános.
Június 7-én, vasárnap, Úrnapján a 11 órai szentmise keretében bérmálás.

"Szeretetük átlát a hegyeken, 
Hétmérföldes csizmával lépked a szeretetük, 

S egy léghajót elkormányoznak a szeretet
erejével, 

Ha rajta utazik gyermekük." 
(Örkény István)

KEDVES ÉDESANYÁK, NAGYMAMÁK

ÉS KERESZTANYÁK!
Május elsõ vasárnapja minden Édesanya számá-
ra az egyik legszebb ünnep. Azokat köszöntjük,
akik a legkedvesebbek számunkra, aki életet
adott, felnevelt bennünket. A sok szeretetet, ked-
vességet nem lehet egy szál virággal megköszön-
ni, de minden évben van egy nap, az Édesanyák
napja, amikor több figyelmet szentelünk nekik.

Folytatva települési hagyományainkat, a Mûvelõ-
dési Házban Községi Anyák Napi Ünnepségre
várjuk Önöket 2015. május 3-án 16 órakor,
ahol ünnepi mûsorral kedveskedünk az Édes-
anyáknak. 
Köszöntõt mond Matuszka Antal, településünk
polgármestere.

MEGHÍVÓ ANYÁK NAPI

ÜNNEPSÉGRE

IRODALMI EST

2015. március 20-án irodalmi estet rendeztünk a Mûvelõdési Házban. "Üres a híd" címmel Arany
János balladáit hallhatta a közönség.
Arany János költészete nem ismeretlen egyetlen magyar ember számára sem, hiszen az általános-
és középiskolai irodalom tananyag szerves része. Ki ne emlékezne a Toldi vagy a Családi kör címû
versére, vagy a Szondi két apródjára? Sokunknak még ma is a fülébe cseng egy-egy versszak...
Lázár Csaba színmûvész és Suha Kálmán gitármûvész, " Üres a híd" címû irodalmi estje egy izgal-
mas idõutazás volt Nagy Lajos XIV. századi erõs és hatalmas Magyarországából, a XIX. század utolsó
harmadának kiábrándult Magyarországába. A közönség olyan remekmûveket hallhatott, mint a
Pázmán lovag, Szondi két apródja, A walesi bárdok vagy a Híd-avatás.
A rendezvény annak az olvasásnépszerûsítõ programsorozatnak egyik eleme, melyre a Mûvelõdési
Ház a Nemzeti Kulturális Alaptól pályázati támogatást nyert.
Az irodalmi est megrendezésével a  költészet napjára igyekeztünk a figyelmet ráirányítani. 

Zombori Istvánné
intézményvezetõ
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SZÜLETÉS

Nem volt.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Papp Éva és Szélpál Tibor
Gratulálunk!

HALÁLOZÁS

2015.02.20. Vass Szilveszterné Zákányszék, Tanya 301.
2015.02.25. Tanács Józsefné Zákányszék, Kossuth utca 49.
2015.03.20. Kovács János Zákányszék, Tanya 104.
2015.03.23. Balogh Géza Zákányszék, Kossuth utca 30.

Részvétünk!

OTTHONI BIZTONSÁGI KAMERÁK TELEPÍTÉSE, 
KONFIGURÁLÁSA!

Otthonát figyelheti távolról mobiltelefonjáról, vagy
kérhet e-mailben értesítést, ha mozgás van az Ön által

kijelölt területen, de természetesen
24 órában rögzítheti is az eseményeket! Kül- és bel-

területi kamerák szerelése garanciával! 
Rögzítéshez tárterület

biztosítása!
www.tersegmedia.hu

info@tersegmedia.hu
06 30 606 23 58

Börcsök Zoltán

Háromnapos lesz a 21. Zákányszéki  Falunap
Elõzetes a tervezett programokról

Az idén huszonegyedik alkalommal készül településünk a falunapra,
de - a szokásoktól eltérõen - most háromnapos lesz ez a rendezvény. 

A programok augusztus 14-én, pénteken kezdõdnek: 
- sor kerül a Zákányszék-Mórahalom közötti kerékpárút átadására, 
- ünnepi mûsor keretében kitüntetések átadása, 50. házassági évfor-
dulójukat ünneplõk, valamint a nagykorúságukat elérõ fiatalok
köszöntése lesz,
- a Falunap sztárvendége az a fiatal mûvész, akit a 
település honlapján lezajlott szavazás alapján hívtunk meg. A legtöbb
szavazatot kapta, és fellép: Pál Dénes
- az esti utcabálon a jó zenérõl, a jó hangulatról Busa Szaby és a
Ráadás zenekar gondoskodik.   

Augusztus 15-én, szombaton:
- a Szentháromság templomban a kisbúcsú alkalmából szabadtéri
szentmise és körmenet lesz, 
- a tavalyi nagy siker hagyományt teremtett, ezért a futballpálya mellet-
ti területen lesz a II. Traktor SHow. 

Augusztus 16-án, vasárnap: 
- Szentmise 11 órakor, 
- a Fõtéren különbözõ programok,
- babgulyás mindenkinek, 
- fogathajtás 15 órától, a vásártéren. 

A részletes program majd a település honlapján -
www.zakanyszek.hu -, valamint a Kis Újság júniusi számában lesz
olvasható.  

TAVASZI KÖNYVAJÁNLÓ

A tavasz érkezése a falusi emberek életében nem a pihenésrõl, sokkal
inkább a munkás hétköznapokról szól. Míg a
hosszú téli esték lehetõséget nyújtottak a
kikapcsolódásra, addig tavasztól õszig erre
szinte alig marad idõ. Ebben az idõszakban
könyveket ajánlani és olvasásra buzdítani
eléggé merész vállalkozás. Én most mégis
szeretném megragadni az alkalmat, és
figyelmükbe ajánlani a könyvtár gyerekeknek
és felnõtteknek szóló új könyveit. Áprilisban
közel 100 darab új könyvvel gyarapodott az állomány 157 ezer
Ft értékben. A mesék, versek, regények, ifjúsági sikersorozatok,
útleírások, kreatív könyvek színes tartalommal
várják az olvasókat. Bízom benne, hogy olvasás
közben a történetek  fonalát gombolyítva sikerül
távolabb kerülni a mindennapok problémáitól, a
képeskönyveket lapozgatva új ismeretekre szert
tenni, az útikönyvek segítségével távoli helyekre
eljutni, és a mesék olvasásával a gyermekek fan-
táziáját gazdagítani. 
Kérem, látogassanak el a könyvtárba, tekintsék
meg a kínálatot és éljenek a kölcsönzés ingyenes lehetõségével!

Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

Apró
A faluhoz közel 2571 m2 földterület eladó.

Érdeklõdni: 62/290-660


