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Kedves Ügyfelünk!
Forgóeszköz finanszírozásra van szüksége? Átmeneti likviditási nehézségekkel küzd vállalkozása?

Nálunk megtalálja a választ!
Állam által támogatott hiteleket, Széchenyi Kártya,

Agrár Széchenyi Kártya Programot is igénybe vehet, legyen 
Ön õstermelõ, egyéni vállalkozó vagy kisvállalkozó.

A megoldás itt van helyben!
Keressen bennünket!

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

Közbiztonság
A település közbiztonságának javítása érdekében a kép-
viselõ testület létrehozta a második mezõõri szolgálatot
június elsejével. Az immár két mezõõri szolgálat felada-
ta a közterület  felügyelõvel, polgárõrséggel együttmû-
ködve, a településen elõforduló vagyon elleni bûncse-
lekmények megelõzése, közremûködés a felderítések-
ben, a rendõrség munkáját segítve kül- és belterületen
egyaránt. A közelmúltban megszaporodtak a kisstílû,
mondhatni gyerekes rongálások (parkrongálás, faeltö-
rés ), ezek minden esetben rendõrségi feljelentést von-
nak maguk után. A szolgálatok mûködtetése jelentõs ál-
lami támogatással biztosított. Megnövelt létszámnak
köszönhetõen járõrözésekre és igazoltatásokra kerül
majd sor, védve a lakosság ingatlanait, a gazdálkodás
végzéséhez szükséges eszközeit. Cél azon személyek ki-
szûrése, akik nem munkavállalói szándékkal vannak
településünkön, és a megélhetésükhöz szükséges for-
rásokat nem munkával teremtik elõ.

Kerékpárút
Örömmel jelenthetem be, hogy megvalósult a
Mórahalom - Zákányszék közötti kerékpárút. A közle-
kedési táblák és útburkolati jelek elhelyezését követõen
biztonságosabbá válik a kerékpáros közlekedés a két te-
lepülés között. Mindenkit arra kérek, hogy rendeltetés-
szerûen használja a kerékpárutat és észrevételeit ossza
meg velem, hiszen célunk a megvalósult beruházásnak
köszönhetõen a közlekedés legjobb feltételeinek bizto-
sítása. 

Közterületeink
Saját házunk tájának szépítése mindannyiunk feladata.
Az önkormányzat technikai csoportja meglehetõsen
nagy területet tart rendben (fûnyírás, fanyesés, öntö-
zés), nincs kapacitás minden egyes árkot és bokrot
rendben tartani. Mindenkinek a saját háza elõtti közte-
rület karbantartásáról gondoskodnia kell, amennyiben

ez valamilyen okból mégsem megoldható, akkor azt je-
lezni kell a polgármesteri hivatalban.

Beruházások
A nyár folyamán sem állnak le a beruházások, remé-
nyeink szerint az óvoda bõvítésére is sor kerül a nyári
hónapokban és õsztõl már négy csoport indulhat, ké-
nyelmesebbé és magasabb színvonalúvá téve az óvodai
oktatást. Természetesen folynak a közmunka program-
hoz kapcsolódó be ruházások is, hûtõkapacitás, rako-
dótér és vagyonvédelmi szempontból fontos kerítés ki-
alakítására kerül sor.

Nyári szünet
Nyári gyermekétkeztetésre is sor kerül, egyenlõre saját
forrásból, de a következõ esztendõben szeretnénk ezt
központi forrás bevonásával kiterjeszteni. Az igényfel-
mérést az illetékes intézmények megtették, a program
megvalósítása elõkészített állapotban van, az igénylõk,
jogosultsági alapon ellátásban részesülnek.
A nyári hónapokra mindenkinek jó munkát, a vakáció-
zó gyerekeknek pedig jó pihenést kívánok.

Matuszka Antal
polgármester

AKTUALITÁSOK...

A Zákányszéki Kis Újság
júliusban és augusztusban

nem jelenik meg,
legközelebb szeptember

végén kerül a 
postaládákba.
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A Képviselõ-testület májusban egy alkalommal
ülésezett. Munkaterv szerinti rendes ülésén ér-
tékelte a helyi önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló
beszámolókat, elfogadta a Szegedi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség 2014. évi tevékenységé-
rõl szóló beszámolóját és a Polgármesteri Hi-
vatal új szervezeti és mûködési szabályzatát.
Megtárgyalta a Polgármesteri Hivatal és a Zá-
kányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár-, vala-
mint a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Böl-
csõde közötti munkamegosztási megállapodá-
sok tervezeteit. "Óvodai férõhely bõvítését célzó
beruházás" tárgyú közbeszerzési eljárás vonat-
kozásában elfogadta a közbeszerzési hirdet-
mény szövegét, valamint döntött a települési
támogatások rendszerérõl és a szociális ellátá-
sokról szóló rendelet módosításáról, egyéb elõ-
terjesztések megtárgyalása mellett.

A 2015. MÁJUS 28-ÁN MEGTARTOTT
RENDES ÜLÉSEN HOZOTT DÖNTÉSEK

A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) be-
kezdésében foglaltak alapján a helyi önkormány-
zat gyermekjóléti és gyermekvédelmi fel-
adatainak ellátásáról minden év május 31-éig
átfogó értékelést kell készíteni, melyet a képvise-
lõ-testület megtárgyal. Az értékelés két részbõl
áll, az önkormányzati értékelésbõl és a Homok-
háti Szociális Központ Zákányszéki Gyermekjólé-
ti Szolgálatának beszámolójából.
A korábbi évekhez hasonlóan 2014. évben is
nagy problémát okozott a családoknál az eladó-
sodás, a rohamos elszegényedés, az egzisztenci-
ális ellehetetlenülés. További jellemzõ a telepü-
lésre beköltözõ családok helyzete, akiket a lakos-
ság fenntartásokkal fogad. Õk a bizalmatlanság
miatt nehezen találnak lakhelyet, nagyon rossz
lakhatási körülmények között élnek, és sok eset-
ben nem tisztázott milyen jogcímen tartózkod-
nak Magyarország területén. 2014. december
31-én 53 család (ebbõl 21 egyedülálló szülõ)
101 gyermeke volt jogosult rendszeres gyermek-
védelmi kedvezményre, a Gyermekjóléti Szolgá-
latnál 21 család 40 gyermeke volt gondozás alatt.
A gyermekétkeztetés mind az iskolában, mind az
óvodában megoldott, az ételt továbbra is a Zá-
kányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde konyhá-
ja készíti. A településen a veszélyeztetett helyzet-
ben lévõ gyermekek feltérképezése, a veszélyez-
tetettség észlelése és megelõzése érdekében jel-
zõrendszer mûködik.

A Képviselõ-testület az értékelést elfogadta, ame-
lyet meg kell küldeni a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fõosztály
Szociális és Gyámügyi Osztályának.

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl
és a tûzoltóságról szóló rendelkezései szerint a
hivatásos tûzoltóság a hivatásos katasztrófavédel-
mi szerv helyi szerve, "a tûzoltó parancsnok vagy
kijelölt helyettese évente beszámol a hivatásos
tûzoltóság mûködési területén mûködõ települé-
si önkormányzat képviselõ-testületének a tele-
pülés tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kap-
csolatos feladatokról." A Szegedi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség, és az alárendeltségében mû-
ködõ Makói és Szegedi Hivatásos Tûzoltó Pa-
rancsnokság, valamint Ruzsai és Kisteleki Ka-
tasztrófavédelmi Õrs elkészítette a 2014. évi be-
számolóját. A katasztrófavédelem jelenlévõ kép-
viselõje felhívta a figyelmet a 2015. március 1-tõl
hatályban lévõ új Országos Tûzvédelmi Szabály-
zat rendelkezéseire, illetve a tûzgyújtás szabálya-
inak betartására. A beszámolót a Képviselõ-testü-
let elfogadta.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § d) pontja sze-
rint a polgármester a jegyzõ javaslatára elõter-
jesztést nyújt be a képviselõ-testületnek a hivatal
belsõ szervezeti tagozódásának, létszámának,
munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rend-
jének meghatározására. A polgármesteri hiva-
tal szervezeti és mûködési szabályzatának
felülvizsgálata esedékessé vált az elmúlt évek jog-
szabályi változásai miatt, ezért új szabályzat ke-
rült kidolgozásra, melyet a Képviselõ-testület jó-
váhagyott.

A testület ezt követõen megtárgyalta és jóváhagy-
ta a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal és a Zá-
kányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár, valamint
a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde kö-
zötti munkamegosztási megállapodásokat
is.  Az államháztartásról szóló törvény rendelke-
zései szerint a Polgármesteri Hivatal, mint önál-
lóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv,
valamint az Önkormányzat önállóan mûködõ
költségvetési szervei közötti munkamegosztás és
felelõsségvállalás rendjét megállapodásban kell
szabályozni. 

"A közszolgálati tisztviselõkrõl" szóló 2011. évi
CXCIX. törvény egyes rendelkezései a polgármes-

terre is tartalmaznak elõírásokat. A törvényben
foglaltak szerint a polgármester elõterjesztésére
a képviselõ-testület jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését. A szabadságot az
ütemezésben foglaltaknak megfelelõen kell kiad-
ni, valamint igénybe venni. A Képviselõ-testület
jóváhagyta Matuszka Antal polgármester 2015.
évi szabadságának ütemezését.

A képviselõ-testület a 48/2015 (III.26) Kt. hatá-
rozatával az óvodai férõhelyek bõvítését célzó
építési beruházás kivitelezésére felhívás közzété-
tele nélküli közbeszerzési eljárást indított. Az el-
járás folytatásaként az ülésen elfogadásra került
a közbeszerzési hirdetmény szövege.

Az Önkormányzat biztosítani szeretné a legrászo-
rultabb gyermekek szociális nyári étkezteté-
sét, amelyre települési támogatás keretében is
van lehetõség. Ahhoz, hogy az étkeztetés pénz-
ügyileg elszámolható legyen, az ellátás feltételeit
a települési támogatásokról szóló rendeletben
kell meghatározni. Ennek okán a Képviselõ-tes-
tület módosította a települési támogatások rend-
szerérõl és a szociális ellátásokról szóló 3/2015
(II.27.) önkormányzati rendeletét. A testület a
nyári étkeztetés biztosítása mellett a rászoruló
gyermekek nyári napközbeni felügyeletére is in-
tézkedést hozott. 

2013. január 1-tõl a helyi általános iskola
fenntartását állami intézményfenntartó központ
látja el. A Képviselõ-testület tájékozódott az álta-
lános iskola esetleges önkormányzat általi üze-
meltetésének lehetõségérõl. A köznevelésrõl szó-
ló törvény alapján 3000 fõ alatti település erre
nem köteles, azonban ha a mûködtetés költsége-
it saját forrásból biztosítani tudja és ezt igazolja,
akkor kérelem alapján engedélyt kaphat rá. A
testület megállapította, hogy üzemeltetési felada-
tokra nem áll rendelkezésre kellõ mértékû anya-
gi fedezete, ezért az általános iskola mûködését
esetenkénti támogatással fogja segíteni.

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megte-
kinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblá-
ján, valamint a község honlapján.

2015. július 1-je a Köztisztviselõk Napja, a
polgármesteri hivatalban nem lesz ügyfél-
fogadás.

Gárgyán István 
jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL

Hamarosan megkezdõdik a parlagfû virágzása, amely számos allergiában szen-
vedõ életét megkeseríti. Az allergén gyomnövény elleni védekezést még a virág-
zás elõtt el kell kezdeni. A földhasználónak, földtulajdonosnak adott év június
30-áig kell a parlagfû mentesítést elvégeznie, megakadályozva a virágbim-
bók kialakulását, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig fo-
lyamatosan fenn kell tartania. Felhívom a figyelmet, hogy a kötelezettek tegye-
nek eleget a jogszabályban foglalt kötelezettségüknek, ellenõrizzék és tegyék
rendbe területeiket.

Gárgyán István
jegyzõ

Szerkesztõségi és képviselõi fogadóóra

2015. szeptember 1-jén, kedden lesz a következõ nyílt
ülése szerekesztõségünknek. Ugyanebben az idõpontban
és helyszínen Széll-Tanács Tünde (06 30 575 2184) és
Csóti László (06 30 606 2365) önkormányzati képviselõk
is fogadóórát tartanak. 
Várunk mindenkit szeretettel 16 órától a könyvtárban!
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Zákányszék Község Önkormányzata 20 565 773,- Ft vissza nem téríten-
dõ támogatást nyert el az Új Széchenyi Terv keretén belül meghirdetett
"Fotovoltaikus rendszerek kialakítása" tárgyú pályázati kiíráson. A pro-
jekt keretében az önkormányzat fenntartásában mûködõ két épületen
valósul meg megújuló energiát hasznosító kiserõmû kialakítása.

Jelen projekt elsõdleges célja, hogy az önkormányzat hatékonyan és fenn-
tarthatóan csökkentse a tulajdonában lévõ épületek fenntartási költségeit.
Zákányszék számára kiemelten fontos a környezetvédelem, és ezen belül a
megújuló energiaalkalmazás. Általános jelenség, hogy az önkormányzatok
többségénél a költségvetés jelentõs részét a rezsi költségek teszik ki, ami el-
vonja a forrásokat más területektõl. Ezért fontos, hogy önkormányzatunk
hatékonyan csökkentse az épületek fenntartási költségeit, ezáltal lehetõsé-

get biztosítva olyan területek támogatására is, amit eddig a rendelkezésre
álló források nem tettek lehetõvé.

A projekt keretein belül a Polgármesteri Hivatal és a Mûvelõdési Ház ener-
getikai korszerûsítése valósul meg. Mindkét helyszínre KS-250 P napelem
modulok és Fronius típusú inverterek kerülnek felszerelésre és beüzeme-
lésre. A két épület összes napelem teljesítménye 27 kW lesz.

Projektünk megvalósítása hosszútávon a lakosság és az egész népesség ér-
dekeit is szolgálja, hiszen a fejlesztés eredményeként az üvegházhatású gá-
zok kibocsátását 26.623 tonna/év mértékben csökkentjük.

EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL NAPELEMES RENDSZEREK TELEPÍTÉSE

Zákányszék Község Önkormányzata 6 073 983,- Ft vissza nem térítendõ
támogatást nyert el közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati
fejlesztésre a Belügyminiszter döntése alapján. A támogatási szerzõdést
megkötöttük. A kivitelezõ kiválasztását követõen megkezdõdnek a
munkálatok. A projekt keretében felvételek rögzítésére alkalmas térfigyelõ

kamerarendszer épül ki Zákányszéken. A kamerákat a település bekötõ
útjai mentén és központi helyszíneire telepítjük. 
A projekt megvalósításának határideje: 2015. december 31.

Tanács Gábor

MEZÕÕRI BEMUTATKOZÁS

Tisztelt Zákányszéki Lakosok!

Zákányszék Község Önkormányzata bizal-
mat szavazott nekem, amikor a  pályázat
keretében meghirdetett mezõõri állásra en-
gem választott. A közeljövõben sokszor fo-
gunk találkozni, ezért azoknak, akik nem
ismernének, bemutatkozom.
A nevem Huszta László, 1988. június 22-én
születtem Szegeden, és Zákányszéken la-
kom. Tanulmányaimat a Zákányszéki Álta-

lános iskolában kezdtem, majd Szegeden a Déri Miksa Szakközépiskolában
folytattam. Ezt követõen a Szegedi Rendészeti Szakközépiskolában rendõr
szakon végeztem. 
2009-2014-ig a Szegedi Határrendészeti Kirendeltségen dolgoztam

Mórahalmon, Szegeden, illetve Röszkén, mint járõr és útlevélkezelõ. Ezen
munkakörök során szereztem tapasztalatot rendészeti feladatokban. 
2014-ben szerencsét próbáltam külföldön is, azonban az élet úgy hozta,
hogy hazatértem.
Munkám ellátása során minden lehetséges eszközzel és joggal szeretnék
hozzájárulni a zákányszéki polgárok biztonságérzetéhez, vagyonbiztonságá-
hoz, szoros kapcsolatot fogok ápolni a Polgárõrséggel, Rendõrséggel. 
Kiemelt figyelmet szeretnék fordítani a kül- és belterületi jelenlétre, a tele-
pülést érintõ ismert és jövõbeli problémák megoldására.
Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak hozzám bizalommal!

Huszta László

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermek-
jóléti Központ (továbbiakban: Intézmény) a “Családbarát munkahelyek
kialakításának és fejlesztésének támogatására” címmel kiírt pályázati
felhívásra benyújtott, CSP-CSBM-15-20042 pályázati azonosító számú,
“Munkában is együtt a család!” címû pályázatát az emberi erõforrások
minisztere 1.000.000 Ft összegû, vissza nem térítendõ támogatásban ré-
szesítette.  A pályázati kategóriában az 525 db beérkezett, érvényes pályá-
zatból az Értékelõ Bizottság mindösszesen 47 pályázatnak ítélt támogatást,
melybõl egy az Intézmény pályázata volt. 
2015. május 15-én a Magyar Tudományos Akadémia felolvasótermében

Csótiné Ördög Edit, intézményvezetõ asszony vehette át ünnepélyes keretek
között a családbarát munkahely díját, Novák Katalin államtitkártól.
A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését

megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elõse-
gítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és
munkahelyi kötelezettségek összehangolását. A pályázat segítséget kíván
nyújtani az élet két kiemelt fontosságú területén: a családi élet és az alko-
tó munka minél finomabb összehangolásában. Ezen célok megvalósításá-
hoz a pályázatnak köszönhetõen 2015. május 15. és 2016. április 30. kö-
zötti idõszakban olyan pályázati elemek megvalósítására van lehetõség,
mint gyermeksarok kialakítása az Intézmény telephelyein, intézményi
bébiszitter szolgálat biztosítása, a dolgozók és gyermekeik részére nyári tá-
bor, kirándulások szervezése a térségben, valamint egy családi nap megva-
lósítása.
A program az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával, a Nemze-
ti Család- és Szociálpolitikai Intézet közremûködésével valósul meg. 

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY

TÉRFIGYELÕ KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSE ZÁKÁNYSZÉKEN

w w w . h o m o k i h i r e k . h u
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18ERDÉLYI KIRÁNDULÁS

Május végén csodálatos élményben lehetett része két osztálynak: a szép-
séges Erdély kincseivel ismerkedhettek a hatodikos és hetedikes tanulók. A
hasznos tudnivalókat és a természeti szépségeket Farkas Aladár borszéki
tanár úr "meséi" is kiegészítették. Segítségével ellátogathattunk a borszéki
általános iskolába, ahol nagyon kedvesen fogadtak bennünket és még a
híres Cifrasarok néptánc együttes is bemutatkozott nekünk. Még azon a
napon bemehettünk a borvízpalackozó üzembe, majd délután az érdek-
lõdõk Borszék barlangjaival és a Tündérkert csodáival ismerkedhettek. Vele
utazott el a csapat a parajdi sóbányába is, s útközben javaslatára megtekin-
tettünk egy hatalmas, gyönyörû székelyföldi templomot, melynek ablakai
Budapesten készültek. Másnap pedig mesélt a Gyilkos-tóról, Békás-
szorosról és a hatalmas békási víztározóról is. 
Megkóstoltuk a finom kürtõs kalácsot és természetesen nem maradt el a
focizás sem - madárcsicsergésre a hegyektõl körülvett focipályán.
Nem várt szeretettel és kedvességgel fogadtak bennünket Borszéken.
Köszönjük Mindenkinek, akivel kapcsolatba kerültünk, külön köszönet
Farkas Aladárnak és Benkes Zsoltnak, Borszék alpolgármesterének.

Köszönjük Matuszka Antal polgármester úr segítségét is, hogy megvalósul-
hatott ez a felejthetetlen kirándulás.

Ábrahám Enikõ és Miklós Lászlóné

FERENC PÁPA ÁLDÁSA A ZÁKÁNYSZÉKI KÁNTOROKRA

Zákányszéken az úrnapi szentmise nemcsak a bérmálás miatt tért el a töb-
bi ünnepi szentmisétõl. Dr. Janes Zoltán plébános atya erre az alkalomra
idõzítette Makra Ignác és Börcsök Zoltán volt kántoroknak a több mint hat
évtizedes kántori szolgálat megköszönését. Azért is erre az alkalomra esett
a választás, mert néhány nappal az ünnep elõtt érkezett meg Rómából, Fe-
renc pápától az "ajándék", a pápai áldás. 
Zoltán atya a következõ méltatással vezette fel az ajándék átadását: 
"Szeretném megköszönni Kántor Uraknak azt a sok-sok fáradozást, szolgá-
latot, amit az elmúlt 60 évben vállaltak, köszönöm az idejüket, áldozatvál-
lalásukat, áldozatkészségüket. Köszönöm, hogy ezt a szent szolgálatot min-
dig elõbbre helyezték mindennél, azt, hogy kedves feleségeik, a család-
tagok is ebben társak voltak, megértéssel, türelemmel - és talán még öröm-
mel is - fogadták, amikor édesapának az ünnepeken is szolgálatot kellett
teljesíteni. 

Kívánom, hogy a Jó Istennek az áldása kísérje mindkettejük életét, gazda-
gítsa és segítse õket minden tervükben, álmuknak a megvalósulásában." 

Börcsök Zoltánnak és Makra Ignácnak  dr. Kiss-Rigó László megyés püspök
adta át azt az emléket, mely a pápai áldást tartalmazza, névre szólóan, a kö-
vetkezõképpen: 
"Õszentsége Ferenc Pápa szívbõl adja apostoli áldását több évtizedes
kántori szolgálata elismeréseként Börcsök Zoltán/Makra Ignác életére,
kérve számára mennyei kegyelmek bõséges kiáradását, s a Boldogságos
Szûz Mária folytonos anyai pártfogását." 

Gratulálunk! Boldog, egészséges életet kívánunk! 
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ISKOLAI HÍREK

Május az utolsó teljes iskolai hónap. Ez az osz-
tálykirándulások idõszaka is - egy kis lazítás az
utolsó "hajrá" elõtt. A hatodikosok és a nyolcadi-
kosok megírták az országos kompetenciamérés
feladatlapjait. Május 28-án ünnepeltük a gyer-
meknapot: játszottunk, sportoltunk, batikol-
tunk, ülhettünk rendõrautóban, és egy kicsit
"belekóstolhattunk" a tûzoltók munkájába is.
Ebédre finom pizzát ehettünk, amit ezúton is kö-
szönünk a szülõknek!
Május 29-én a nyolcadikosokkal a Ságvári Gim-
náziumban mûködõ SzeReTeD laborban vol-
tunk, ahol kémia és fizika laborfoglalkozásokon
vettünk részt. 
Június második hetére végleg eldõlt, ki milyen
bizonyítványt visz haza… 

Rajzos hírek
A tavasz a megújulás, az új kihívások idõszaka.
Így van ez a legjobb rajzosokkal is. Büszkék lehe-
tünk iskolánk tanulóira, mert számos iskolai,
kistérségi és országos rajzversenyen szerepeltek
legszebb munkáikkal. 
Legutóbb a Kiskunsági Nemzeti Park 40 éves
fennállására meghirdetett rajzpályázaton Hemm
Kristóf (6.a) lett különdíjas, és az országos "Ki-
rályfik és királylányok" pályázatra érkezett 1100
rajz közül Németh Anna (4.o.) rajza is a legjobb

50 közé került.
Sikeresen szerepeltek tanulóink a Mórahalmi
Kistérség "Tavaszhívogató" címû rajzpályázatán.
A 7-8.osztályos kategóriában Király Anita (7.o.) 1.
helyezést ért el, a 2. osztályosok között Kovács-
Tanács Lizanna 2. helyezett lett, a csoportos raj-
zok közül az 1. osztályosok : Csernus János, Jan-
kó Mirella, Papp Emma szintén második helyen
végzett.
Az ötödikesek közül Tóth Tamara különdíjat ka-
pott.
A rajzokat készítõ tanulóknak gratulálunk, továb-
bi sikereket Nekik, és jó vakációt Mindenkinek!

Kovácsné Zsuzsa néni

Kaán Károly Országos Természet- és
Környezetismereti Verseny
Iskolánkat és egyben Csongrád megyét Ábrahám
Barna (6.a) képviselte ezen a rangos versenyen
Mezõtúron, május 15-16-17-én. 
Az elsõ megmérettetés egy 5 perces kiselõadás
megtartása volt, melyben Barna az Ezerarcú
sömlyékünket mutatta be. A második napon te-
repi bejárásra került sor, s közben három ízben
is számot kellett adni az ott hallottakról és látot-
takról. Végül vasárnap elméleti feladatlapot ol-
dottak meg a versenyzõk.

Barna a terepi próbán a huszonöt résztvevõ kö-
zül a hatodik lett, összesítésben a 19. helyet sze-
rezte meg. Mindezek mellett egy plakátot is kel-
lett készíteni, melynek témája "Az erdõ, a termé-
szet katedrálisa" volt.
Gratulálunk és további szép eredményeket kívá-
nunk!
Idén többen is indultak a versenyen iskolánkból,
és ígéretük szerint jövõre is szeretnének majd
versenyezni. Reméljük, akkor is ott leszünk az
országos fordulón!

Ábrahám Enikõ

Nagyon köszönjük az Önkormányzatnak,
Polgármester Úrnak a Bozsik labdarúgó
bajnokságban résztvevõ fiúk szállítását.
Jó hangulatú, színvonalas mérkõzéseken
vehettünk részt.

Honti Tamás

Tanévnyitó ünnepély: 2015. szeptember 1. 8.00,
Sportcsarnok

Szép nyarat, jó pihenést, könnyebb és
nyugodtabb évet kívánunk Mindenkinek!

Összeállította: Ábrahám Enikõ

Közlemény
Rausch Judit induló mezõgazdasági vállalkozó, a fiatal
mezõgazdasági termelõk számára  nyújtandó támogatás jogcím-
re (EMVA 6.122.01.01) 2014.05.06. napján pályázatot nyújtott
be és ennek keretében 2014.12.18-án, induló mezõgazdasági
vállalkozásához 40.000 Euro támogatást nyert. A vállalkozás fõ
tevékenysége: Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény  ter-
mesztése.

A vállalkozás célja a támogatás felhasználásával egy hosszútávon
versenyképes mezõgazdasági vállalkozás megalapozása, mely
munkahelyteremtés mellett hozzájárul a térség fejlõdéséhez, a
népesség megtartásához.

Vállalkozás székhelye: 6782 Mórahalom, II. Körzet Tanya 147.
Vállalkozás telephelye: 6782 Mórahalom, II. Körzet Tanya 147.
E-mail: juditrausch@gmail.com

Közlemény
Tanács Péter induló mezõgazdasági vállalkozó, a fiatal mezõgazdasági
termelõk számára nyújtandó támogatás jogcímre (EMVA 6.122.01.01)
2014.05.12. napján pályázatot nyújtott be és ennek keretében
2014.12.18-án, induló mezõgazdasági vállalkozásához 40.000 Euro
támogatást nyert. A vállalkozás fõ tevékenysége: Zöldségféle, dinnye,
gyökér-, gumósnövény termesztése.
A vállalkozás célja a támogatás felhasználásával egy hosszútávon
versenyképes mezõgazdasági vállalkozás megalapozása. A partneri
kapcsolatok kiépítése folyamatban van. A vidéki életforma elfo-
gadottságának növelése is célja a vállalkozásnak.
Vállalkozás székhelye: 6782 Mórahalom, III. Körzet Tanya 8.
Vállalkozás telephelye: 6782 Mórahalom, III. Körzet Tanya 8.
E-mail: tanacsp@gmail.com

XXI. Zákányszéki Falunapok
Programok: (tervezet)
2015. augusztus 14. péntek
16.00 Kerékpárút átadása 
17.00 Falunapi megnyitó ünnepség, kitünteté-
sek átadása a Mûvelõdési Házban. 
Zákányszék Község Önkormányzata ebben az év-
ben is köszönti az 50. házassági  évfordulójukat
ünneplõ házaspárokat és a 18. életévüket betöl-
tõ fiatalokat.
20.00 Sztárvendég – Pál Dénes mûsorát láthatja
a közönség a Lengyel téren.

21.00 Utcabál – zenél a Ráadás Zenekar
2015. augusztus 15. szombat – II. Zákány-
széki Traktorshow és Citroën találkozó
Helyszín: Focipálya és környéke           
A traktorshow ideje alatt a focipályán gyerekeket
ugrálóvár, kézmûves foglalkozás és arcfestés 
várja. 
10.00  Kisbúcsúi szentmise és körmenet
2015. augusztus 16. vasárnap – Fõzõver-
seny, fogathajtó bemutató
Helyszín: Focipálya és környéke
10.00 Fõzõverseny – Várjuk fõzõcsapatok je-

lentkezését, bográcsban fõtt és tárcsán sült 
ételek készítésével lehet nevezni a Teleházban. 
11.00 Ünnepi szentmise a templomban
13.00 Ebéd a Focipályán felállított sátorban
14.00 Fõzõverseny díjainak kiosztása
15.00 Fogathajtó bemutató
A rendezvény részleteirõl külön plakáton és
szórólapokon tájékoztatjuk a lakosságot. Ér-
deklõdni telefonon a rendezvény fõszervezõjé-
nél Zombori Istvánnénál lehet a 06 30 606
4991-es telefonszámon.
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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,
valamint páros heteken: június 22-június 26-ig, augusztus 03-szeptember 04-ig,  szeptember 14-
szeptember 18-ig , valamint szeptember 28-október 02-ig délután 15 - 16 h-ig is! Július 06-július
31-ig szabadságon van, és augusztus 03-augusztus 28-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: június 29- június 30-ig, július 02-július 31-ig, szeptember 07-szeptember
11-ig, valamint szeptember 21-szeptember 25-ig délután 15 - 16 h-ig is! Július 06-július 31-ig
helyettesít is, és augusztus 03-augusztus 28-ig szabadságon van!
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
épületében.

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.

Június 25. 14. óra - Polgármesteri Hivatal,
Képviselõ testületi ülés
Június 26. 21.00 óra - ZakaHom-e éjszakai
tekerés Ásotthalomra
Július 12. 11.00  óra - Templomkert - Arató
mise, a szentmisét Msgr. Laczkó Ferenc  pápai
prelátus, kisteleki plébános celebrálja
Július 18. 3.30 óra - ZakaHom-e hajnali teke-
rés Mórahalomra, Nagyszéksósra
Július 25. 9.00 óra - ZakaHom-e kerékpártú-
ra, családi tekerés Üllésre a horgásztóhoz
Július 26. 11.00 óra - Templomkert - Jubiláns
házasok miséje
Augusztus 2. 11.00 óra - Templom - Szentmi-
se - A Kossuth és a Katolikus rádió élõ adásban
közvetíti
Augusztus 3-5. - ZakaHom-e nyári tábor
Augusztus 14-16. - Zákányszéki Falunapok
Augusztus  15. 10 óra - Temlomkert - Kisbú-
csú körmenettel

KREA(K)TÍV – ZEMANEK GERGÕ

Májusi számunkban Farkas Ildikó mutatta be
papírhajtogatással készült gyönyörû alkotásait,
sorozatunk most következõ részében pedig
"kisnagyfia", Zemanek Gergõ folytatja a bemu-
tatkozást.  Soha nem késõ új dolgokat elkezdeni,
és ha valakit már gyermekkorban megérint az
alkotás élménye, ekkor ez nagy eséllyel késõbb
is folytatódik. Ha egy édesanyának - aki maga is
fáradhatatlanul alkotó és újító kézmûveskedõ -
sikerül átadni gyermekeinek is az alkotás szere-
tetét, akkor azt hiszem, ez  igazán nagy siker és
boldogság. 

Zemanek Gergõ vagyok, 13 éves tanuló. Én is,
mint az anyukám, szeretem a papírt és a belõle
elõállított tárgyakat. Papírjátékokat, állatokat ké-
szítek: pl. 3D-s dobócsillagot, billegetõs játékot.
Az állatok közül eddig papagájt, cicát, 3D dene-
vért, 3D sárkányt, de készítettem már
3D-s karácsonyfa tetejére 3D-s csillagot is. Most
ezeket szeretném bemutatni, amire a
legbüszkébb vagyok:

Továbbra is várjuk a konyvtar@zakanyszek.hu
e-mail címen azok jelentkezését, akik a jövõben
szívesen bemutatkoznának kreatív sorozatunk-
ban. 

Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

Édesipari üzembe keresünk kézi
csomagoló, és édesipari 

termékgyártó  munkakörbe 
munkavállalókat.

Érdeklõdni: személyesen 
hétköznap 8 - 15 óráig, vagy
telefonon: 06 30/ 303 3441
Címünk: NL Green Kft.

Mórahalom, Papírgyári út 3.

Nyári tábor – Bringázz, fotózz, kreatívkodj!

A ZakaHom-e Egyesület a Zákányszéki Mûvelõdési Ház közremûködésével nyári nappali tábort
szervez felsõ tagozatos általános iskolásoknak, 2015. augusztus 3-tól 5-ig.
A három napos tábor alkalmával a résztvevõ gyerekek a fotózás alapjaival, egyszerû trükkjeivel
ismerkedhetnek meg. A délelõtti foglalkozások a könyvtárban lesznek, ahol a fotózás alapjairól láthat-
nak bemutatót, pár ingyenes számítógépes program használatán keresztül. A délutánok programjait
ebéd után kerékpárral a környékbeli kerékpárutakon közlekedve természetfotózással töltjük.
További részletek a www.zakanyszek.hu oldalon, valamint a könyvtárban Paraginé Tóth Edinánál.
E-mail: zakahome@zakanyszek.hu, mobil: 06 30 998 15 96
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SZÜLETÉS

Dani Ferencnek és Ábrahám Hajnalkának Dávid
Király Anikónak Jázmin

Szalma Józsefnek és Ádám Anitának Viktória Réka
Kószó Gábornak és Papp Ildikónak Kristóf

nevû gyermekük született.                    Gratulálunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS

Papp Éva és Szélpál Tibor
Gratulálunk!

HALÁLOZÁS

2015.05.28. Deák Vince István Zákányszék, Móra F. u. 3.
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

A faluhoz közel 2571 m2 földterület eladó.
Érdeklõdni: 62/290-660

* * * * *
2,5 szobás, központi fûtéses (vegyes tüzelésû, vil-

lanyvezeték teljesen felújítva), kábeltévés, internetes ház
garázzsal, nagy kerttel eladó.
Érdeklõdni: 06 20 405 2455

ZakaHom-e Kerékpártúrák
Június 26. (péntek) 21.00 Éjszakai tekerés. Úti cél: Ásotthalom, park
(Mórahalmon  a parkban 21.30-kor lehet csatlakozni.)
Július 18. (szombat) 03.30!!! Hajnali tekerés. Úti cél: Mórahalom,
Bivalyrezervátum (Mórahalmon  a parkban 04.00-kor lehet csatlakozni.)
Július 25. (szombat) 9.00 Családi tekerés. Úti cél: Üllés, Horgásztó

Indulás minden esetben a polgármesteri hivatal elõl!

HÁLÁBÓL KERESZT
Néhány napja új kereszt áll a Szegfû
János utca és a temetõhöz vezetõ rövid
utacska keresztezõdésében, rajta a feli-
rat: "Isten dicsõségére emeltette…".
Ez az alkotás formájában követi a
község területén fellelhetõ kereszteket:
beton talapzaton kereszt, rajta a kor-
pusz, körben virágok. De más is ez az
emlékkõ: könnyed, színes, megállásra
késztet, elgondolkodtat, és
gyönyörködtet is. 
Manapság ritkán állítanak útszéli
kereszteket. Csuka Veronika és Klucsics
László (zákányszéki-kömpöci lakosok)
saját költségen, megszerezve az önkor-
mányzat hozzájárulását, megépíttették
útmenti keresztjüket, a hála, a
köszönet jelképét. 
Hirdeti ez a kereszt, hogy áldozat nélkül
nincs megérdemelt, értékes gyümölcs.
Hiszem, hogy ez az üzenet a kereszt
elõtt elhaladók mindegyikét megérinti,
és néhány percnyi csendes
elmélkedésre, ígéret tételre készteti. 

Tanács Klára 

ZÁKÁNYSZÉKI  KISÁLLAT ÉS
KÉZMÛVES BÖRZE

2015. szeptember 6-tól új helyen a 
zákányszéki vásár! 

A vásárt, amelynek az új neve: Zákányszéki Kisállat és
Kézmûves Börze,  a sportcsarnok mögötti területen ren-
dezzük meg. 
Hasonló vásár az országban egyedül Monoron van,  az
ország déli régiójában egyedüliként a zákányszéki fog
szerepelni az országos vásárnaptárakban.
Természetesen az eddigi árusok is árulhatják továbbra is
portékáikat. A vásár helypénzes lesz, amelyrõl szórólap-
okon tájékoztatjuk Önöket augusztus folyamán. 
Azok a zákányszéki lakhellyel rendelkezõ árusok, akik
elõre regisztrálnak az önkormányzatnál,  továbbra is
helypénz nélkül vehetnek részt a vásárban.  (A helyszí-
nen már nem lehet regisztrálni, csak helypénz megfize-
tése után lehet bemenni.)
Bõvebb felvilágosítás: 
Börcsök Zoltán (06 30 606 23 58)
A vásár weboldala augusztus 1-tõl él:
vasar.zakanyszek.hu címen
E-mail: vasar@zakanyszek.hu


