XXV.

FRISS HIREK EGY ÚJ

1-2. SZÁM
2015. március

ÉVFOLYAM

ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL…

Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület
lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az
öt évre szóló Fejlesztési Tervét, melynek alapját a polgármesteri program, a megyei fejlesztési terv, valamint
az Unió 2013-2020-as költségvetési ciklusa határozza
meg.
Lezárásához közeledik a szennyvíz beruházás,
egyeztetések folynak a díjak megállapításáról és
bevezetésérõl, errõl részletes tájékoztatást adunk az
áprilisi falugyûlésen.
A Mórahalom-Zákányszék közötti kerékpárút készenléti foka megközelíti a 90%-os állapotot, a munkálatok
áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést
nyújtó kerékpárút.
Folytatódnak az ivóvízminõség javító program
munkálatai, most az új vízmûtelep épület építése
látható. Bízom benne, hogy túl sok földmunkára már
nem kerül sor az utcákban.
Nyertes és megvalósítandó pályázatokról is be tudok
számolni. A Mûvelõdési Ház valamint a Polgármesteri
Hivatal elektromos energia kiváltására, napelemes
rendszer telepítésére nyertünk támogatást 20 millió
forint értékben, a megvalósítás a nyár folyamán
történik. A sportcsarnok teljes energetikai felújításának
pályázata elbírálás alatt van, reménykedünk a pozitív
döntésben. A település közbiztonságának növelése
érdekében térfigyelõ kamera rendszer kiépítésére
kerül sor belügyminisztériumi pályázatnak köszönhetõen. A telepítés költsége több mint 6 millió forint,
mely nem igényelt önerõt.
Szeretnénk emelni az óvoda-bölcsõde szolgáltatásának
színvonalát, mintegy 18 milliós pályázatból és jelentõs
önkormányzati önerõbõl új csoportszobát alakítunk ki.
Ennek köszönhetõen õsztõl négy óvodai csoportot
tudunk indítani. Ezzel párhuzamosan vizsgáljuk új
bölcsõdei csoport indításának lehetõségét 2016-tól.

A sok csapadék és a keletkezõ belvíz okozott problémákat az idén is, igyekeztünk ezen úrrá lenni. A
védekezésben és az utak helyreállításában nagyon sok
helyi lakos is közremûködött. A külterületi utakban
keletkezett károk helyreállításához "vis maior" támogatást is igénybe veszünk.
Megkezdõdött a mezõgazdasági közfoglalkoztatás a
településen. Az önkormányzat csatlakozott a Kotányifûszerpaprika programhoz, emellett természetesen
egyéb zöldségféléket is termesztünk, amiket a
közétkeztetésben használunk fel.
A falugyûlésen részletes tájékoztatást fogok nyújtani a
költségvetésrõl, megvalósult és tervezett beruházásokról, aktuális településpolitikai kérdésekrõl.
Ezúton tisztelettel meghívom a község lakosságát
a 2015. április 9-én (csütörtökön)
18.00 órakor tartandó FALUGYÛLÉSRE
a Mûvelõdési Ház nagytermébe.
Tervezett napirend:
1. Tájékoztató a 2015. évi költségvetésrõl.
2. Tájékoztató a folyamatban lévõ projektek állásáról.
3. Tájékoztató aktuális községpolitikai kérdésekrõl.
Szeretném kikérni véleményét, meghallgatni
elképzeléseit, és közösen megoldást találni a felmerülõ
problémákra. Amennyiben olyan kérdése, észrevétele
van, amirõl szeretne bõvebb tájékoztatást kapni,
kérem elõre jelezze a polgarmester@zakanyszek.hu
e-mail címen.
A hivatalos program zárása után várom egy kötetlen
beszélgetésre.
Matuszka Antal
polgármester

Kedves Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Takarékszövetkezetünknél elérhetõ a Területalapú támogatást
elõfinanszírozó konstrukció. Lehetõséget biztosítunk arra, hogy már most rendelkezésére álljon a
támogatási összeg, attól függetlenül, hogy a tényleges kifizetés mikor esedékes.
Szabadon felhasználható forrást biztosít az Ön számára, amelyhez egyszerûen hozzájuthat.

A megoldás itt van helyben!
Keressen bennünket! Érdeklõdjön a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki Kirendeltségén,
vagy a 62/590-030-as telefonszámon.
Generációk óta biztos támasz. www.pillertksz.hu

Vegye igénybe széles körû
pénzügyi szolgáltatásainkat!
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL
A Kis Újság legutóbbi megjelenése óta a
Képviselõ-testület négy ülést tartott, így
terjedelmi okok miatt nem tudjuk ismertetni az összes döntést. Az üléseken többek
között sor került a Polgármesteri Hivatal
tevékenységérõl szóló beszámoló megtárgyalására, döntés született a mezei õrszolgálat létszámának bõvítésérõl, a mezõõri
álláshely pályáztatásáról. Elfogadásra került az önkormányzat 2015. évi költségvetése. A támogatott helyi civilszervezetek beszámoltak a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról. Az önkormányzati
bérlakások bérbeadására szóló pályázatok
kiírásra kerültek, illetve döntött a testület
a bérbeadásról. A szociális ellátó rendszer
átalakítása miatt helyi rendeletben megállapításra kerültek a helyi szociális ellátások
szabályai.
2014. december 18-án megtartott
rendes ülés
Módosításra került az önkormányzat 2014. évi
költségvetése, majd elfogadásra került az önkormányzat és intézményei 2015. évi belsõ ellenõrzési terve, a Képviselõ-testület 2015. évi munkaterve. A testület pályázatot írt ki a Zákányszék,
Kossuth u. 56. és 62. szám alatti önkormányzati
bérlakások bérbeadására. A továbbiakban beszámolt tevékenységérõl a Települési Értéktár Bizottság. Zsombó Nagyközség Önkormányzata kérelmére a testület támogatta a település csatlakozását a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásához.
Az ülésen a jegyzõ beszámolt a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl. Az utóbbi két évben korszakváltás történt az önkormányzati mûködés és
a közigazgatás szerkezetében, amelynek következményeként számos új követelménynek kellett megfelelnie az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak. Azt átszervezések következtében egyes jegyzõi hatáskörök átkerültek ugyan
a járási hivatalhoz, azonban évközben más területeken fokozatosan feladatnövekedés következett be. Ezen okok és a folyamatos jogszabályváltozások miatt sok esetben csak a "tûzoltó munkát" sikerült elvégezni. A helyzet jelentõsebb változása a jövõben sem várható, ennek ellenére a
hivatali apparátus továbbra is igyekszik az elvárásoknak megfelelni, az ügyfeleket kiszolgálni. Továbbra is fontos cél az Önkormányzat pénzügyi
stabilitásának és az intézmények mûködõképességének megõrzése. A Képviselõ-testület a beszámolót elfogadta és köszönetét fejezte ki a hivatal
köztisztviselõinek a 2014. évben végzett munkájukért.

rû mûködése nagyon fontos cél és követelmény.
Kockázati felmérés alapján elkészült Zákányszék
Község Önkormányzatának a 2015 - 2018. évekre vonatkozó stratégiai belsõ ellenõrzési terve,
amely elfogadásra került.
A 2014-es önkormányzati választások során bekövetkezett személyi változások, illetve jogszabályi változások miatt a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának módosítását jóváhagyta a testület.
A helyi közbiztonság javítása érdekében az Önkormányzat több fontos döntést hozott, illetve intézkedést tett. Továbbra is problémát jelent a
külföldi vendégmunkások jelenléte kapcsán kialakult állapot. A Képviselõ-testület elismeri,
hogy a tisztességesen dolgozó külföldi munkásokra szükség van, azonban a jelenlétükkel
együtt felszínre tört negatív folyamatok ellen
(jogszabálysértések, illegális szállásoltatás,
egészségügyi és oktatási problémák, egyebek) a
jövõben erõteljesebben kíván fellépni. Ennek érdekében ebben az évben belügyminisztériumi
pályázati forrásból nyert 6 M Ft értékben sor kerül a belterület térfigyelõ kamerarendszerrel történõ ellátására. Ennek a rendszernek a folyamatos figyelésére, illetve a belterületen történõ
rendnek a megõrzésére közterület-felügyelõ foglalkoztatására kerül sor. A Képviselõ-testület
ezen az ülésén döntött a Mórahalom-Zákányszék
rendészeti együttmûködés további fenntartásáról, illetve a mezei õrszolgálat létszámának bõvítésérõl. A mezõõri álláshely betöltése pályázati
felhívás és eljárás alapján történik.
A rendészeti szerv, a kibõvített mezei õrszolgálat
és a közterület-felügyelet a jövõben szervezettebben és összehangoltabban fog együttmûködni a
rendõrséggel és a polgárõrséggel, illetve a Polgármesteri Hivatal is akciókat kezdeményez egyéb
hatóságokkal (NAV, Munkaügyi Felügyelõség, Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, stb.).
Felhívjuk a figyelmet, hogy a Polgármesteri Hivatal a jövõben a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel nem rendelkezõ egyéb szálláshely üzemeltetõkkel szemben határozottan fellép, az
üzemeltetést azonnali hatállyal megtiltja, és a
szálláshely-szolgáltatót a szálláshely engedély
nélküli üzemeltetése miatt 100.000 Ft összegû
pénzbírság megfizetésére kötelezi.
A fentieken túl egy önálló képviselõi indítvány
alapján folyamatban van egy olyan települési
adórendelet kidolgozása, amely alapján helyi adó
kivetésére kerül sor azokra a személyekre, akik
szállásoltatnak, tanyáztatnak. Ennek részletei a
rendelet hatályba lépésekor kerülnek majd ismertetésre.
2015. február 12-én megtartott rendes ülés

2015. január 19-én megtartott
rendkívüli ülés
Az önkormányzat és intézményeinek szabálysze-

Alapos elõkészítõ munka után elkészült az önkormányzat és költségvetési szervei 2015. évi
költségvetése. A Képviselõ-testület az önkor-

mányzat és költségvetési szervei együttes 2015.
évi költségvetésének bevételi és kiadási fõösszegét 466 901 ezer forint összeggel fogadta el.
A gazdaságfejlesztés területén az új uniós ciklusban is bõvülõ fejlesztési forrásokhoz juthatnak
az önkormányzatok. Az állam és az önkormányzat közötti feladatmegosztás területén 2012 és
2013-ban zajlottak az átalakítás döntõ lépései.
2014-ben finomhangolás történt, erre az évre
komolyabb változtatások már csak korlátozott
mértékben várhatóak, melyek közül a leghangsúlyosabb a segélyezés. Adóztatás területén voltak változások, újítás a települési adó bevezetése,
amit a jogalkotó eredetileg a segélyezés és a fejlesztési kiadások finanszírozására szán.
Az óvodai férõhelyek bõvítése a legfontosabb feladat településünkön, amely pályázati forrásból
folyamatban van már. A közfoglalkoztatást tekintve az a cél, hogy 2018-ra a foglalkoztatható
személyek mindegyike dolgozzon, 2018-ig minden évben újabb 25 %-kal csökkenjen a foglalkoztatás helyettesítõ támogatásban részesülõk
létszáma. Március 1-tõl az állam, vagyis a járási
hivatalok átvették az aktív korúak támogatásának
megállapítását és folyósítását, a felelõsségek szétváltak. A normatív támogatásokat az állam adja,
a méltányossági támogatásokat pedig az önkormányzatra bízza.
Ezután a Zákányszék Csatornamû Beruházó
Víziközmû Társulat tevékenységérõl szóló beszámolót fogadta el a testület, majd a 2014. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról számolt
be a Zákányszéki Szabadidõ és Ifjúsági Tömegsport Egyesület, a Zákányszéki Nõegylet, a Zákányszéki Otthonokért Egyesület. Jóváhagyásra
került a 2015. évi Közmûvelõdési munkaterv és
Zákányszéki Sportcsarnok ez évi munkaterve.
2015. február 25-én megtartott
rendkívüli ülés
Ezen az ülésen elfogadásra került a települési támogatások rendszerérõl és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet. Az új szociális ellátó
rendszer helyi vonatkozásairól külön cikkben tájékoztatjuk az olvasókat. Az ülésen módosításra
kerültek az önkormányzat részvételével mûködõ
társulások megállapodásai. A mezõõri állásra három pályázat érkezett, amelyek közül egyik sem
felelt meg a pályázati feltételeknek. A testület új
pályázat kiírásáról döntött.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint a község honlapján.
Gárgyán István
jegyzõ
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EBÖSSZEÍRÁSSAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ
A sajtóban egyre többször jelenik meg hír az ebek összeírásával kapcsolatosan.
A törvényi elõírás 2013-ban lépett életbe, ezért ebben az évben lesz esedékes az újabb összeírás, amelyet az egyes önkormányzatok különbözõ idõpontokban hajtanak végre.
A Zákányszéki ebtulajdonosokat érintõ helyi ebösszeírásról tájékoztatni
fogjuk a lakosságot. A legfontosabb tudnivalók a következõk:

A kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010.
(II. 26.) Korm. rendelet 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. január
1. napjától a négy hónaposnál idõsebb eb csak transzponderrel
(microchip) megjelölve tartható.
Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.)
42/B. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint
illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében,
illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel - három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak
hatékony ellátása céljából. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor

köteles a törvényben elõírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Zákányszéken az elsõ ebösszeírás adatbázisa a helyi állatorvosokkal történõ együttmûködés alapján került létrehozásra, amely tartalmazza a jogszabály által elõírt adatokat. Az a kutya tulajdonos, aki esetlegesen más település állatorvosával végeztette el a transzponderrel történõ ellátást, illetve
az oltatást, az folyamatosan bejelenthette ezt a Polgármesteri Hivatalban. A
következõ összeírást szeretnénk rugalmasan úgy megszervezni, hogy az
ebtulajdonosoknak a törvényi kötelezettség minél kevesebb terhet jelentsen.
Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy amennyiben a tulajdonukban
lévõ négy hónaposnál idõsebb eb nincs transzponderrel ellátva, úgy az ebet
állatorvosnál meg kell jelöltetni. Az eb tulajdonosok az ebösszeírást követõen is kötelesek az adatokban bekövetkezõ változásokat (szaporulatot, elhullást stb…) írásban bejelenteni, amelyhez a szükséges adatlapot a Polgármesteri Hivatalban kell kérni, illetve a település honlapjáról letölthetõ.

www.zakanyszek.hu

SZABADTÉRI TÛZGYÚJTÁS ÚJ SZABÁLYOZÁSA
A szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb idõszak, hiszen
a jó idõben egyre többen választanak szabadtéri programokat vagy kezdik
meg a kerti munkálatokat. A veszélyt egyrészrõl a száraz aljnövényzet és
avar jelenti, amelyben könnyen és gyorsan terjed a tûz. Kockázatot jelenthet a gondatlanság is, a szabadban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.
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, gazdasági szervezet, önkormányzat, állami
vállalat és civil szereplõ számára jelentõs változásokat hoz.
A lakosság számára az egyik legjelentõsebb változás, hogy az élet és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos. A tiltás alól az önkormányzat helyi rendeletben felmentést adhat, ebben szabályozza az égetés feltételeit, körülményeit. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben nem szabad avart és kerti hulladékot égetni. Az égetés helyett elõtérbe
helyezheti a komposztálást, mely kiemelt lehet a környezetvédelem szempontjából.
Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetésérõl szóló önkormányzati rendelet elõkészítés alatt áll, hatályba lépésérõl tájékoztatást fog kapni a lakosság.
A károk akkor elõzhetõek meg a legkönnyebben, ha tisztában vagyunk a
biztonságos szabadtéri tûzgyújtás és a tûzmegelõzés alapvetõ szabályaival:
- Általában tilos szabadtéren égetni, kivéve ott, ahol azt jogszabállyal, külön
meghatározott esetekben és feltételekkel megengedik.
- Belterületen csak abban az esetben lehet növényi hulladékot égetni, ha
azt önkormányzati rendelet megengedi.
- Elõzetesen engedélyeztetni kell a tûzvédelmi hatósággal a külterületen lévõ, lábon álló növényzet, tarló, illetve a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék szabadtéri égetését.
- Továbbra is megengedett a kerti grillezés és a tûzön történõ sütés-fõzés a
tûz állandó felügyelete mellett.
- Tûzgyújtási tilalom esetén az érintett területen akkor sem megengedett a
tûzgyújtás, ha azt egyébként más jogszabály megengedi.
A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden
esetben gondoskodjunk megfelelõ mennyiségû oltóanyagról. Mindig legyen

nálunk a tûz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a várható idõjárásról, mert a szél kedvez a tûz gyors továbbterjedésének.
A jogszabálytól eltérõ vagy hatósági engedély hiányában végzett tûzgyújtási
tevékenység tûzvédelmi bírságot von maga után.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az égetéssel kapcsolatban a jogszabályi
elõírásokat minden esetben tartsák be, folyamatosan figyeljék, van-e érvényben az adott területen tûzgyújtási tilalom, és felelõsségteljesen, kellõ
gondossággal járjanak el, tartsák szem elõtt, hogy égõ terméket a természetben eldobni, és tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos!
További információért hívhatja Molnár Krisztina tû. hadnagyot, a Csongrád
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõjét a 0620/467-52-57-es számon.
Gárgyán István
jegyzõ

Belvízkárok bejelentése és kezelése
Az elmúlt hónapok csapadékos idõjárása miatt a talajok vízzel való
telítettsége olyan mértékû, amely az ország több pontján a mezõgazdasági területeken belvizek kialakulásának kedvez, és a termelõk
növénykultúráit jelentõsen károsíthatja. A károk bejelentésével kapcsolatban a teleház munkatársai nyújtanak segítséget. (06 62 590-010)

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

-----------Falu szélén (Mórahalom irányában) tanyai ház, 1 kh bekerített kerttel
eladó. Víz , villany (3 fáz.) bevezetve, illetve gázlekötés lehetséges!
Érdeklõdni: 30/239-04-14
-----------Zákányszéken, mûút mellett fél ha szántó (akácfával telepítve) és
1 hold rét eladó. Érdeklõdni: 06/20 804-3025

4. oldal

Zákányszéki Kis Újság

2015. március

ÁTALAKUL A SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSI RENDSZER
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1tõl jelentõs mértékben átalakult. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen szétválasztásra kerültek. Az állam által juttatott támogatásokat a járási hivatal irodáiban, az önkormányzat által biztosított ellátásokat pedig a polgármesteri hivatalban lehet igényelni.
A járási hivatal irodáiban igényelhetõ az állam által nyújtott - támogatások:
Továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi ügykörök:
- alanyi ápolási díj (az alapösszegû-, a fokozott ápolási szükség
letre tekintettel megállapított emelt összegû-, valamint a ki
emelt ápolási díj),
- idõskorúak járadéka,
- alanyi és normatív jogcímen megállapított közgyógyellátás,
- egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A fenti ellátásokat a Mórahalmi Járási Hivatalnál (6782 Mórahalom,
Szentháromság tér 1.) tudják az érintettek igényelni. Ügyintézõ neve, telefonszáma: Császárné Somogyi Tünde 62/681-359.
Az aktív korúak ellátásának megállapítása a polgármesteri hivataltól a
járási hivatal hatáskörébe került. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástípus állapítható meg:
- a foglalkoztatást helyettesítõ támogatás,
- az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (a korábban
rendszeres szociális segélyre jogosultak egy része erre válik jogosulttá).
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás, valamint foglalkoztatást helyettesítõ támogatás ügyében a Mórahalmi Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltségénél (6782 Mórahalom, István király út 1/a. szám
alatt) fogadják az ügyfeleket.
Ügyintézõ neve, telefonszáma: Zagyváné Dósa-Rácz Szilvia 62/281-381/106
Mórahalmon a Járási Földhivatal épületében, a Millennium sétány 17.
szám alatt alakították ki Csongrád megye hatodik kormányablakát. A teljes
körûen akadálymentesített épületben mintegy 265 féle ügykörben (okmányirodai szolgáltatásokkal is) várják az ügyfeleket. Az új kormányablakokban már a március 1-én a járási hivatalhoz került szociális ellátásokat is lehet igényelni.
Ügyfélfogadás: hétfõ: 8:00 - 17:00, keddtõl csütörtökig: 8:00 - 16:00, péntek: 8:00 - 12:00
A fentieken túl a kérelmeket be lehet nyújtani a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban a járási ügysegédhez. Zákányszéken 2015. március hónapban a települési ügysegédi feladatokat Császárné Somogyi Tünde fogja
ellátni.
Elérhetõsége: somogyi.tunde@morahalomjaras.csmkh.hu, Tel: 62/681376.
Ügyfélfogadási ideje: szerda 8-12-ig.
A Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban igényelhetõ - az önkormányzat által nyújtott - támogatások:
A szociális törvény 2015. március 1-jétõl nem tartalmaz szabályozást a korábban megszokott ellátásokra. Megszûnt, illetve átalakult a lakásfenntartási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás. Ezen kívül az önkormányzati segély is átalakult, amely most már a rendkívüli élethelyzetre tekintettel
a települési támogatás keretében nyújtható.
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétõl egy-

ségesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Annak eldöntése, hogy e támogatás keretében milyen célokra, mely feltételek teljesülése esetén milyen összegû támogatást nyújt, teljes mértékben az önkormányzat mérlegelési jogkörébe
tartozik.
A szociális törvény által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselõtestület a létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdõ személyek
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A létfenntartást
veszélyeztetõ élethelyzet, a létfenntartási gond meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához.
A helyi szociális feladatok ellátását alapvetõen a saját bevételeikbõl tudják
majd finanszírozni. Az alacsony adóerõ-képességû (amelyek esetében az
egy fõre jutó adóerõ-képesség nem haladja meg a 32.000 Ft-ot) települések
számára a központi költségvetés támogatás nyújt.
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselõ-testülete rendeletben szabályozta a helyi szociális ellátásokat. A rendelettervezet elõkészítése során figyelembe vételre kerültek az eddigi pénzbeli és természetbeni ellátások folyósítása során összegyûjtött gyakorlati tapasztalatok, elõtérbe került a szociális rászorultság szigorúbb vizsgálata, a támogatások igazságosabb elosztása. A feltételek szigorítását az is indokolta, hogy a helyi ellátásra jutó központi források jelentõsen lecsökkentek. Zákányszék község Önkormányzata az államtól 11,5 M Ft-ot kapott erre a célra, amelyet a közfoglalkoztatásra, a települési támogatásokra, illetve egyéb szociális feladatokra lehet felhasználni. Ez az összeg egész évben biztosan nem lesz elég, az önkormányzatnak a saját bevételébõl kell majd pótolnia a hiányzó forrást.
Az Önkormányzat 2015. március 1-tõl az alábbi - szociális rászorultságtól függõ - támogatásokat nyújtja:
a) rendszeres települési támogatás
aa) települési lakhatási támogatás (a korábbi lakásfenntartási
támogatás helyett, a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres
kiadások viseléséhez),
ab) gyógyszertámogatás (a korábbi méltányossági közgyógyel
látás helyett, a gyógyszer-kiadások viseléséhez),
b) rendkívüli települési támogatás
ba) tüzelõ támogatás (természetbeni tûzifa juttatás),
bb) pénzbeli rendkívüli települési támogatás (rendkívüli élethelyzet esetén igényelhetõ),
bc) gyermekvédelmi települési támogatás (óvodáztatással és
iskoláztatással kapcsolatos kiadásokra, illetve
gyermek(ek)születésekor igényelhetõ),
bd) temetési települési támogatás (a korábban temetési segély
néven nyújtott támogatás helyett),
c) köztemetés,
d) Bursa Hungarica (szociális ösztöndíj a felsõoktatásban
résztvevõk számára).
Felhívom a figyelmet, hogy az eddigi támogatási feltételek megváltoztak! A támogatások feltételeinek részletes ismertetésére terjedelmi
okok miatt itt nincs lehetõség, ezért a kérelmek benyújtásával kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatalban szíveskedjenek tájékozódni:
telefonon a 62/590-490-es számon, illetve személyesen a szociális ügyintézõknél, Pálffyné Papp Ibolyánál és Bulik Barbaránál. A települési támogatások rendszerérõl és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet a település honlapján is elérhetõ.
Gárgyán István
jegyzõ
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Jót tenni – tényleg – jó…
Akinek eddig legkisebb kétsége is lett volna a
címbeli kijelentéssel kapcsolatban, annak mára
biztosan elmúltak a kételyei…
Ha nem… no ezzel mi nem is kívánunk foglalkozni.
Péntek este kb. 400-an gyûltek össze a Zákányszéki Sportcsarnok nézõterén, hogy részesei lehessenek egy igazán szívhez szóló gálaestnek.
Dobai Zolit Zákányszéken nem kell bemutatni,
és a sajnálatos balesetét sem. Sokakban felmerült, hogy elgépiesedett világunkban az összetartás és a segítségnyújtás már nem mûködhet önzetlenül, és egy jelentõsebb összeget nem lehet
összegyûjteni még akkor sem, ha az illetõ aki
bajban van, elismert, elfogadott ember.
Mindezeket figyelembe véve sem tartotta lehetetlennek a küldetést Matuszka Antal, Zákányszék
polgármestere, aki egyben az RC Mórahalom
tagja is, így tavaly novemberben létrejött
Mórahalmon az I. Rotary Futónap. A rendezvény
a vártnál sokkal nagyobb érdeklõdés mellett zajlott, több száz futóval, kicsiktõl egészen az olimpiai bajnokig.
Gyorsan híre ment Zoli szerencsétlen balesetének, így Üllésen is szerveztek egy retro discot,
amely ugyancsak teltházzal és szép bevétellel zárult. Közben a Délmagyarország is felkarolta a
rendezvénysorozatot, sõt a Lapcom Alapítvány év
végén anyagilag is támogatta a végtag implantátum beszerzését.
Mindezek mellett a Pillér Takarékszövetkezet egy
számlát nyitott Zolinak, itt is lehetett támogatást
elhelyezni.
Elérkezett a rendezvénysorozat vége, ami Zákányszéken az egészséghét zárórendezvénye is

Az, hogy kb. 400-an foglaltak helyet a nézõtéren,
sok mindent elárult. A szervezõk meghívták azokat a polgármestereket, rendezvényszervezõket
is, akik hozzásegítették ezt a szép sorozatot a sikeres lezáráshoz – õk is mindannyian eljöttek.
Ott ültek a nézõtéren Nógrádi Zoltán, Nagy Attila, Matuszka Antal polgármesterek, Pipicz Mihály, az RC Mórahalom elnöke, R. Tóth Gábor, a
delmagyar.hu fõszerkesztõje és az üllési disco
szervezõi, Mihalffy László és Tajtiné Masír Julianna.
Az estet a szervezõk megpróbálták emlékezetessé tenni, egy hatalmas kivetítõn bemutatták Zoli történetét. A fotókat és a filmeket a Móra-Net
TV és a homokihirek.hu munkatársai készítették.
Már a mûsor elején is meglepetés volt a helyi nézõknek, hogy az est háziasszonya a Móra-Net TVbõl ismert Csiszár Melinda volt, aki a képernyõrõl megszokott magabiztossággal lépett a színpadra. A mûsor után elárulta, hogy közben voltak nehéz pillanatok, hiszen néha õ is elérzékenyült, de boldogsággal töltötte el, hogy részese
lehetett ennek az estnek. Matuszka Antal polgármester köszöntõ szavait megelõzte egy
videóüzenet, ahol egy újabb mûsorvezetõ jelentkezett be videóüzenetben. No nem Melindától
akarta átvenni a feladatokat, hiszen õ éppen a
Rising Star döntõjének vezetésére készült, de
mégis idõt szakított arra, hogy köszöntse a megjelenteket és elmondja, hogy nagyon büszke
szülõföldjére és szurkol, hogy összejöjjön az az
összeg, ami Zolinak szükséges ahhoz, hogy újra
teljes életet élhessen. Gondolom mindenki rájött, hogy az országosan ismert Ördög Nóráról

Az est programjában fellépett a Zabosfa Táncegyüttes, a Classicon KTSE táncosai, a 8. osztályosok, valamint az est sztárvendége Badár Sándor.
A humorista egy órás mûsorában több, klasszikus történet mellett helyet kapott a pajzán, szabad szájú humor is. Az est végén a mûvész úr az
összes könyvét eladta és dedikálta, majd a teljes
összeget átnyújtotta Zolinak.
El kell még mondani, hogy három felajánlásra is
lehetett licitálni, amelyeknek a teljes bevétele
ugyancsak a jótékonysági kasszába került, ezek a
következõek voltak:
Monumentális bonsai gyöngyfa, eladási ár:
50.000,- Ft (Paraginé Tóth Edina felajánlása, a
nyertes: Sutus Lászlóné)

3 db Vitorlavirág 23.000,- Ft
(Mihály Izabella felajánlása, a
nyertesek: Meleg Zsolt, Császár Antal és Tajtiné Masír Julianna)
3. 4 napos erdélyi utazás
20.000,- Ft (Busa István felajánlása, a nyertes: Bózsó
László)

volt egyben. A Jótékonysági Gálaestre megpróbáltuk a Sportcsarnokot olyanná varázsolni,
amilyen talán még soha nem volt. (Itt szeretnénk megköszönni Mihály Izabellának a dekorálást, amelyet természetesen õ is ingyen készített
el.)

van szó.
Matuszka Antal köszöntõjében kitért arra, hogy
milyen fontos, hogy ennyire össze tudnak tartani az emberek a Homokhátságon, és bízik abban, hogy a bajban mindig is ilyen lesz ez a közösség, településektõl függetlenül.

Az est folyamán természetesen különbözõ értékû támogatói jegyek vásárlására is volt
lehetõség. A fenti licitekkel
együtt kicsit több, mint 1 millió forint gyûlt össze.
Az esten nem csak az anyagi
támogatás volt fontos, hanem
a bizonyíték is arra, hogy van
egy igazi közösségünk, akire lehet számítani. Zolinak így már elhárult minden akadály, hogy
megkezdjék karjának pótlását. Ez is egy hoszszabb folyamat lesz, természetesen majd beszámolunk róla.
Börcsök Zoltán
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Új sorozatunk: KreA(k)tív
Új sorozatunkban – amely havonta jelentkezik
majd Zákányszék honlapján és a Kis Újságban –
azoknak az aktív, kreatív zákányszékieknek
kínálunk bemutatkozási lehetõséget, akik az
ügyességet türelemmel és kitartással ötvözve
különbözõ kézmûves technikáknak hódolnak.
Tevékenységüket hobbi szinten ûzik, elsõsorban
saját maguk szórakoztatására, de szívesen
osztják meg tapasztalatukat és alkotásaikat
másokkal is. A kézmûves csodák – a család és a
munka mellett – a szûkre szabott szabadidõben,
gyakran az éj leple alatt készülnek. Aki valamilyen formában megtapasztalta már az alkotás
örömét, tudja, hogy ilyenkor téren és idõn túl egy
másik dimenzióba kerül az alkotó ember…
ezáltal nyughatatlan módon mindig keresni fogja
az alkalmat, hogy ismét hódolhasson szenvedélyének. Ez a folyamat felpörget és egyben megnyugtat, és ajándék nem csak a “kreatívkodónak”, hanem azoknak is, akik részesülnek a

saját kezûleg készített meglepetésekben.

Katona Éva így mesél hobbijáról:

A facebookon szinte naponta láthatjuk, amikor
kreatív ismerõseink az elsõ próbálkozásaikat,
sikerélményeiket, tapasztalatukat megosztják
másokkal. A fotókon gyöngybõl készült fák és
virágok, drótékszerek, papírfonott dísztárgyak,
asztali és ajtódíszek, papírhajtogatások,
hímzések, üvegfestések szerepelnek… és ki
tudja, mi minden készül még ezen kívül
környezetünkben, amirõl eddig nem hallottunk.
A végeredményekben gyönyörködve több kérdés
is felvetõdik bennünk: ki-ki hogyan kezdte, miért
éppen ezt a technikát választotta, miket készített
már eddig, milyen tervei vannak még…?
Elsõsorban ezekre a kérdésekre szeretnénk
választ kapni új sorozatunkban a hobbi-alkotók
rövid bemutatásával.

“Kb. 2 éve kezdtem el, legelõször a családomnak szerettem volna kedveskedni, így karácsonyra készítettem néhány gyöngyfát, majd
kicsit továbbfejlesztve elkészítettem az elsõ
rózsám, és onnantól kezdve már csak a virágokkal kezdtem foglalkozni. Azóta sok-sok
virágot készítettem, mindegyik élethû, valós
virághoz hasonló, többek között rózsát, liliomot, amarilliszt, íriszt, kardvirágot, kálát és
orchideát. Készítettem már csokrokat, szálas
virágokat, kosárkákat, kitûzõket, koszorúkat
és cserepes növényeket is. Rendkívül
idõigényes, aprólékos és türelmet igénylõ
elfoglaltság, de szeretem, mert tudom, hogy
szépet és maradandót alkotok.”

2015 októberében a Zákányszéki Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban valamennyi alkotó munkáját
bemutatjuk egy kiállításon. Addig pedig kérjük,
kísérjék figyelemmel KreA(k)tív sorozatunkat.
Folyamatosan
várjuk
a
konyvtar@zakanyszek.hu e-mail címen azok
jelentkezését, akik szeretnének élni a bemutatkozás lehetõségével.
Paraginé Tóth Edina

Szépkorúak kistérségi farsangi mulatsága
Ebben az évben is nagy sikert aratott a Szépkorúak Kistérségi Farsangi Mulatsága Zákányszéken, több mint 200 fõ részvételével. Mórahalomról,
Ásotthalomról, Üllésrõl, Ruzsáról, Öttömösrõl, Pusztamérgesrõl és természetesen Zákányszékrõl fogadtunk vendégeket. Polgármester úr köszöntõje után
színes mûsorszámok következtek, minden település képviseltette magát tréfás, énekes, táncos produkcióval. A mûsort színes jelmezes felvonulás követte, ami új programként jelent meg az idei farsangon. Minden jelmezes emléklapot és jutalmat kapott, gyermek-zsûri értékelte a jelmezek ötletességét.
Ezután következett a finom vacsora, majd tánc Pintér József muzsikájára, és végül a tombolasorsolás. Nagyon sok visszajelzést kaptunk a vendégektõl
arról, hogy milyen jól érezték magukat ezen a farsangon, a zákányszéki embereket vendégszeretõ embereknek mondják.
Köszönetet mondunk támogatóinknak, akik idén is hozzájárultak ajándékaikkal a tombolasorsolás sikeréhez.
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ALKOHOLIZMUS – PUSZTÁN AZ AKARATERÕ HIÁNYA?
Az elmúlt évtizedekben szemléletváltás történt az alkoholizmus kezelését
illetõen. A Homokháti Kistérségben a mórahalmi Szenvedélybetegek
Nappali Intézményében már 6 éve alkalmazzák az ún. Minnesota-modellt,
mely szerint az alkoholizmus és a drogfüggõség egyaránt betegségnek
számít. Tény, hogy az egyén maga tehet a kialakulásáról, de egy bizonyos
szinten túl az érintett teljesen elveszti a kontrollt a betegség fölött, és segítség nélkül nem tud kijönni belõle.
Különbözõ utak vezetnek az ártalmatlan poharazgatástól az alkoholbetegség kialakulásáig, ez függ a genetikától, kortól, nemtõl és persze az
ivási szokásoktól. A függõség nincs „ráírva” az emberre, sok alkoholista látszólag hétköznapi életet él, dolgozik, családja van, nincs fizikailag leépülve.
Vannak, akiken már látszanak az egyértelmû jelek: ez azon múlik, hogy
betegsége mely fázisában van, mióta áll fenn a függõség.
Az alkoholizmus jellemzõ tünetei:
Sóvárgás: leküzdhetetlen, kínzó vágy az ital után.
Kontrollvesztés: ha elkezdi, nem tudja abbahagyni (nem tud „keveset”
inni).
Tolerancia: az alkoholhoz hozzászokik a szervezet, egyre többet kell inni
azonos hatás eléréséhez.
Megvonás: az ivás felfüggesztését követõ órákban-napokban heves testi
tünetek alakulnak ki (remegés, izzadás, szapora szívverés, hányinger).
A felsorolt tünetek közül egynek a megléte is jelzi a függõség kialakulását.

ÚJ

Ha nem tudja eldönteni, hogy Ön vagy hozzátartozója rabja-e már az alkoholnak, az alábbi kérdések õszinte megválaszolása segít eldönteni a
kérdést:
Érezte már valaha, hogy sokat iszik, és abba kellene hagynia az ivást?
Aggódott már valamelyik barátja, családtagja amiatt, hogy Ön túl sok alkoholt fogyaszt?
Volt már bûntudata az elfogyasztott alkohol miatt?
Fogyaszt-e reggel alkoholt idegerõsítõként vagy rossz közérzete elmulasztására?
Ha csak egy kérdésre is igennel válaszolt, akkor Önnek vagy ismerõsének
gondja van az ivással, és érdemes segítséget kérnie. A mórahalmi
Szenvedélybetegek Nappali Intézményének munkatársai várják a DélAlföldi régióban lakó érintetteket, akiknek ingyenes pszichológiai tanácsadással, különbözõ gyógyszermentes terápiás módszerekkel segítenek
betegségük leküzdésében.
Elérhetõségek:
Cím: Mórahalom, Bercsényi u. 564/17. (a zákányszéki úton az elsõ földút
balra) Telefonszám: 62/998-507; mobil: 30/570-4978
Anonim pszichológiai tanácsadás: konzultacio@hoszkp.hu
Web: www.hoszkp.hu/
Jakabos Boglárka

FALUGAZDÁSZ A TELEPÜLÉSÜNKÖN

Vaczkó Gábor vagyok, okleveles agrármérnök. Vass Károly kolléga után az
elkövetkezendõ idõben én fogom majd ellátni a falugazdászi kötelezettségeket
az Önök településén. Bízom benne, hogy a jövõt illetõen a gazdákkal
kölcsönösen megismerjük egymást és segítségükre lehetek majd a kamarai
ügyintézéssel kapcsolatban. Forduljanak hozzám bizalommal az ügyfélfogadási
idõpontokban!
Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8.00 - 16.30
Kedd: 8.00 -16.30
Szerda: 8.00 - 16.30
Péntek: 8.00 - 12.00

SZERKESZTÕSÉGI ÉS KÉPVISELÕI
A ZakaHom-e Egyesület 2015-ben is bizalmat kapott a település vezetésétõl, hogy ellássa a Zákányszéken megjelenõ elektronikus és nyomtatott sajtótermékek kiadását, szerkesztését.
Ez elég szerte ágazó tevékenység, hiszen nem csupán a Kis Újság és az Életképek megjelentetése a feladatunk, hanem most már elmondhatjuk, hogy
az elektronikus megjelenés is ugyan olyan olvasottsággal bír mint a nyomtatott termékek.
Zákányszéken a www.zakanyszek.hu oldal mellett a mi gondozásunkban
jelennek meg a hírek saját egyesületi oldalunkon is
www.zakahome.zakanyszek.hu valamint most bontogatja szárnyait az egyházközség honlapja is, www.plebania.zakanyszek.hu. Az itt felsorolt honlapoknak természetesen van facebook oldala is ugyancsak a mi gondozásunkban.Ezt még felsorolni is sok, és bizony benne van a hibázási lehetõség is. A feladatokat társadalmi munkában végzik a szerkesztõk, és szeretnénk ha ez a hiba lehetõség minél kisebb lenne.
Ennek kiküszöbölésére, vagy legalábbis minimálissá tételére, úgy gondoltuk, hogy minden hónapban, amikor megjelenik nyomtatott kiadványunk,
tartunk egy nyílt szerkesztõségi összejövetelt, ahová bárki bejöhet és elmondhatja véleményét, ötletét vagy akár a hiányosságokat is.
Megpróbálunk minden alkalommal egy adott témát kiemelni és az adott
téma kapcsán vendéget is hívni.
Az elsõ ilyen alkalom április 7-én 16.00-17.00 óra között lesz a könyvtárban, ahol két kiemelt téma lesz: az egyik az Életképek címû lap 2015-ös té-

FOGADÓÓRA

mái, tervezete. Itt Paraginé Tóth Edina várja az érdeklõdõket.
A másik téma az egyházközség készülõ félben lévõ weboldala (www.plebania.zakanyszek.hu), ahol már több anyag is olvasható, itt Janes Zoltán plébános és Börcsök Zoltán szerkesztõ várja az ötleteket, észrevételeket.
A következõ szerkesztõségi nyílt nap május 5-én kedden lesz amikor is a
Kis Újság szerkesztõi várják az ötleteket, észrevételek, jelen lesz Gárgyán
István jegyzõ is, aki a jogszabályi változásokat próbálja rendszeresen publikálva érthetõvé tenni a lakosság számára. Természetesen õ is várja az ötleteket, hogy mivel lehetne az információkat még érthetõbben eljuttatni a
lakosság részére.

Képviselõi fogadóóra
Egyesületünk tagja Széll-Tanács Tünde a 2014-2019-es önkormányzati
ciklusban képviselõként vesz részt az önkormányzat munkájában.
Tünde szeretné még jobban megismerni a mindennapi problémákat, ezért
a szerkesztõségi fogadóórák alatt õ is várja a könyvtárban a lakosokat, hogy
személyesen is tájékozódjon azokról a témákról, ahol javításra van szükség. Tündével lehetõség lesz akár "négyszemközt" is beszélni.
A fenti lehetõségeken kívül e-mail-ban is várjuk az észrevételeket a
kisujsag@zakanyszek.hu címre.
Telefonos elérhetõség: 06 30 606 23 58 (Börcsök Zoltán)
Szerkesztõség
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ISKOLAI HÍREK
Mozgalmasan teltek az elmúlt hónapok is az iskolában: január közepén
lezárult az elsõ félév, a nyolcadikosok megírták központi írásbeli felvételi
feladatlapjait, be kellett adniuk a jelentkezési lapjaikat, és a szóbeli megmérettetéseken is túl vannak már.
Januárban volt az iskolai Jótékonysági bál, februárban került sor az
Alapítványi estünkre.
A farsangi bálon is túl vagyunk, február 20-án tartottuk a Mûvelõdési
házban.
Közben versenyeken is szerepeltek tanulóink: volt Hétmérföldes
Mesevetélkedõ, környezetvédelmi és matematika verseny, …és az
elmaradhatatlan sportos programok.
Egy kis matematika…
A minden évben megrendezésre kerülõ Curie Matematika levelezõs
versenyen Daka Bence 7. osztályos tanuló idén is sikeresen szerepelt.
Továbbjutott a területi fordulóra, ahol 4. helyezést ért el.
Ábrahámné Illés Anna
Környezetvédelem…
A Curie Környezetvédelmi csapatverseny is levelezõs versenyként indul.
Ezt követi a területi forduló, ahol idén iskolánk is képviseltette magát
(Daka Bence, Hegedûs Henrietta, Sebõk Viktória 7.o.) Az induló, fõként
nyolcadikosokból álló 33 csapatból a 8. helyezés szerezték meg.

Játékos sportverseny alsósoknak
2015. január 28-án iskolánk részt vett Mórahalmon a Körzeti Játékos
sportversenyen, amelyre december elejétõl fogva készültünk heti 2 alkalommal. A nemes küzdelemben, amelyet egy kötélhúzás koronázott meg,
kivívta csapatunk az elsõ helyet. Ez egyben a továbbjutást is jelentette számunkra Algyõre, a megyei verseny helyszínére.
A következõ tanulók érték el ezt a szép eredményt: Csúcs Anikó, Kiss
Anna Róza, Újvári Anna, Varga Dorina, Bazán Bendegúz, Juhász
Zoltán Botond, Török Bence (2.osztály), Ábrahám Anna, Hemm
Karola, Király Levente, Márton Ákos (3.osztály), Dobó Bianka,
Katona Júlia, Makra Lili, Papp Ildikó, Tóth Tamara, Börcsök Bence,
Börcsök Erik, Gyuris Kevin, Molnár Ádám (4.osztály)
A megyei versenyen 6 csapat közül az 5. helyet szerezte meg Zákányszék
február 2-án, ahol az ellenfelek kivétel nélkül városi iskolák tanulói
voltak.
Köszönjük a kísérõ szülõknek a lelkes szurkolást, és a csapat tagjainak
biztonságos szállítását.
Vezsenyiné Csaba Gabriella, Makráné Vass Éva
A tavaszi szünet: április 2 -7.
Elsõ tanítási nap: április 8.
Összeállította:
Ábrahám Enikõ

Köszönet...

eszközök beszerzésére fordítjuk a bevételt.
Idén is megrendezésre került a szülõi munkaközösség döntése szerint a Jótékonysági bál, melynek bevételét szintén
tanulóink javára fordítják. Nagyon köszönjük támogató
munkájukat! Döntésük szerint az összeg egy részébõl a
fedett kerékpár-tároló anyagköltségét fedezik, melynek
elkészítésére várhatóan a tavaszi szünetben kerül sor.
Továbbra is számítunk mind a lakosság, mind a szülõk
együttmûködõ, támogató munkájára, melyre nagy szüksége
van iskolánknak. KÖSZÖNJÜK MINDENKINEK!

2015. február 7-én került sor a már hagyományos
Alapítványi Estünk megrendezésére. Iskolai alapítványunk
fõ bevételi forrása az est folyamán összegyûlt bevétel és a
személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásaiból kapott
összeg.
Az est folyamán 428.600 Ft-ot fizettek be a Kedves
Látogatók az Alapítvány számlájára. A kuratórium döntése
szerint továbbra is az osztálykirándulások támogatására, a 8
évig kitûnõ tanulók jutalmazására, a nyári táborokra, a
versenyekre történõ utaztatás biztosítására és a szükséges

Sas Györgyné
Júniusban a Mórahalmi Rendõrõrs munkatársainak köszönhetõen az általános iskolásaink
egy biciklis programon vehettek részt a
zákányszéki vásárban - külön köszönet ezért
Dr.Põcze Tündének. Elméleti síkon is megismerkedhettek a kerékpáros közlekedés alapjaival, ezt követõen pedig az ügyességüket is
bizonyíthatták, majd egy 6 km-es mini túrán
vettek részt, ahol már a szülõk is nyeregbe pattantak.
A résztvevõ gyerekek a kerékpáros biztonsági
csomag mellé egy meghívást is kaptak egy Pick
Szeged kézilabda-mérkõzésre.
A megígért meccsnézésre február 22-én került
sor.
Köszönet Süli Róbertnek!
ZakaHom-e
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NÉPDALOK ÉS NÉPMESÉK A KULTÚRA NAPJÁN
2015. január 22-én Budai Ilona népdalénekes és népmesegyûjtõ “Magyarország édes hazám” címû mûsorát tekinthette meg a zákányszéki közönség.
A Mûvelõdési Házban immár harmadik alkalommal szervezünk programot
a kultúra napjára. Az elõzõ években a magyar irodalom legszebb alkotásaiból hallhatott a közönség szebbnél szebb verseket, népdalokat citerázva és
énekelve, népmeséket és ki ne emlékezne a hatodik osztályosok fergeteges
Ludas Matyi elõadására.

cében kutatja és gyûjti is õket több évtizede.
“Magyarország édes hazám” címû mûsora igazán jó választás volt, hiszen
a kultúra napjáról úgy emlékeztünk meg, hogy közben a közönség figyelme
egy pillanatra sem kalandozott el.
Szebbnél szebb népdalok, vidám és tanulságos népmesék, könnyfakasztó
emberi történetek. Az eredmény egy felejthetetlen este, mellyel Budai Ilona
örvendeztette meg a zákányszéki közönséget.
A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásával valósult
meg.

Budai Ilona Magyar Örökség díjas népdalénekes több, mint 40 éve tanítja
és népszerûsíti a magyar népdalokat a világ minden táján. 20 éve tanára az
Óbudai Népzenei Iskolának. Nagyon szereti a népmeséket, a Kárpát meden-

MIT OLVASSUNK GYERMEKEINKNEK?
Szeretettel várjuk a szülõket 2015. április 16-án 10 órakor a Községi
Könyvtárban tartandó elõadásra.
Mit olvassunk gyermekeinknek? A téma: Gyermek és irodalom, gyermek
és könyv kapcsolata a különbözõ életkorokban.
Elõadó: Juhász Orsolya gyermekirodalmár a Békéscsabai Bartók Béla Mûvészeti Iskola pedagógusa

Zombori Istvánné
intézményvezetõ
2015. április 11-én, szombaton 20 órától a Zákányszéki Mûvelõdési
Házban Mulatós bulira várnak minden szórakozni vágyót! A szintetizátor mögött: Busa Szaby, a RÁADÁS zenekar frontembere. Belépõjegy
vásárolható elõvételben a Mûvelõdési ház nyitva tartási idejében és a buli
napján is a helyszínen: 500.-Ft-ért. Elõvételes vásárlás esetén 10 jegy
vásárlása után +1 jegyet adunk ajándékba.
Gyere népies, hagyományõrzõ ruhában, kiegészítõben, és készülj a
meglepetésekre!
További információ: Zákányszéki Mûvelõdési Ház 62/590-080, Gyenes
Hajnalka: 30/7249-479

Az elõadás témája: milyen életkorban milyen típusú könyvekkel és szövegekkel, mûfajokkal érdemes megkínálni a gyerekeket. Szó lesz az illusztrációkról, arról, hogyan, honnan tájékozódhatunk a könyvkínálatról. Az
elõadó szívesen veszi, ha a szülõk/pedagógusok kérdeznek az õket foglalkoztató problémákról.

Meghívó

Megkezdtük a tavaszi vetõmagok
árusítását és rendelésfelvételét.

A Krisztus Szeretete Egyház szeretettel hív minden érdeklõdõt,
gyógyulást keresõt a helyi gyülekezetébe.
Szeretnél megszabadulni betegségeidtõl?
Fájdalmaidtól, depressziótól?
Szeretnél egy boldogabb új életet?
Adj lehetõséget magadnak.
Várunk szeretettel a Krisztus Szeretete Egyház gyógyító alkalmára.
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Idõpont: szerdánként 16-18-óráig. A részvétel ingyenes.
Elérhetõség: 0630/335-58-65, 62/290-770
Papp Vincéné Etelka

-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.
Telefon: +3662/556-130
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PROGRAM(L)ESÕ

Orvosi ügyelet

Március 26. 14 óra - Házasságkötõ terem:
Képviselõ-testületi ülés
Március 30. 19 óra - Civil Ház: Zákányszéki
Vállalkozók és Gazdálkodók Klubjának
taggyûlése
Április 2. 10-14 óra - Mûvelõdési Ház:
Véradás
Április 9. 18 óra - Mûvelõdési Ház:
Falugyûlés
Április 10. 13 óra - Mûvelõdési Ház:
Mesemondó verseny
Április 11. 9.30 Park - ZakaHom-e
kerékpártúra -Zákányszék - Ásotthalom
Április 16. 10 óra - Mûvelõdési Ház: Elõadás
szülõknek - Mit olvassunk gyerekeinknek
Április 16. 8-19 óráig - Általános Iskola: Elsõ
osztályosok beíratása
Április 17. 8-18 óráig - Általános Iskola: Elsõ
osztályosok beíratása
Április 18. 14 óra - Mûvelõdési Ház:
Tavaszcsalogató
Április 19. 12.30 Park - ZakaHom-e
kerékpártúra - Critical Mass Szeged
Április 20-22. 8-16 óráig - Óvoda:
Beíratkozás

I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és +36-30-6062371(dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páros
heteken: Április 01-április 07-ig, április 13-április 17-ig, valamint április 27-április 30-ig délután 15
- 16 h-ig is! Március 30-március 31-ig szabadságon van. Április 02-április 07-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 "Elõjegyzési központ" oldalon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h 30)
Rendelés: : bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páratlan heteken: március 23-március 27- ig, március 30-március 31-ig, április 08-április 10-ig valamint
április 20- április 24-ig délután 15 - 16 h-ig is! Március 30-március 31-ig helyettesít is. Április 2április 07-ig szabadságon van.
Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h 00 - másnap 08 h 00-ig, valamint szabad-, vasárés 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
munkarend a 28/2014.(IX.24.) számú NGM 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 pihenõnapokon az ügyelet már reggel 8h 00-tól a mentõknél, a helyette munkanapnak
számító szombatokon viszont az ügyelet 16h 00-kor kezdõdik.

OTTHONI
ÓVODAI ÉS

BIZTONSÁGI KAMERÁK

TELEPÍTÉSE, KONFIGURLÁSA!

BÖLCSÕDEI BEIRATKOZÁS

Értesítjük Önöket, hogy a 2015-2016. tanévre
történõ beiratkozásunkat
2015. április 20-21-22 - én tartjuk,
8-16 óráig.
Óvodába a 2012-ben, bölcsõdébe a 2013-ban
születettek jelentkezését várjuk.
Szükséges iratok:
1.
Szülõ személyi igazolványa, lakcímbe
jelentõ lapja,
2.
A gyermek anyakönyvi kivonata, oltási
lapja,
3.
TAJ-kártya.
Liebhaber Gáborné
óvodavezetõ

www.zakanyszek.hu

Otthonát figyelheti távolról
mobiltelefonjáról, vagy kérhet
e-mailben értesítés ha mozgás
van az Ön által kijelölt
területen, de természetesen
24 órában rögzítheti is az
eseményeket! Kül- és belterületi kamerák szerelése
garanciával!
Rögzítéshet tárterület
biztosítása!
2015. április 8-án szerdán
reggel 9-tõl ingyenes bemutató a Térség Média Kft-nél!
Helyszín: Zákányszéki
Polgármesteri Hivatal, studió
www.tersegmedia.hu
info@tersegmedia.hu
06 30 606 23 58
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Szépkorúak köszöntése
2015 januárjában három zákányszéki szépkorú is betöltötte életének 90. évét. Ezen alkalomból Matusza Antal Zákányszék Község polgármestere kereste
fel az érintetteket és köszöntötte õket születésnapjuk alkalmából. Szerkesztõségünk nevében, további boldog szépkorú éveket kívánunk.

Daka Szilveszterné
(Jójárt Mária, 1925. január 16.)

Hemm Mihályné
(Jójárt Margit, 1925. január 8.)

ZakaHom-e kerékpártúrák
Itt a tavasz! Kezdõdhetnek a kerékpár túrák! Talán egyesületünknek is köszönhetõen egyre többen kerékpároznak Zákányszéken.
Ebben az éven is tervezünk 6-7 közös túrát. Nagyon jó látni, hogy most már 2-3
fõs baráti társaságok rendszeresen kerékpároznak. Sokat segít a hamarosan átadásra kerülõ és véglegesen elkészülõ Zákányszék-Mórahalom kerékpárút. Kezd
egészen jól kiépülni a hálózat, hiszen Ásotthalomig, illetve Domaszékig vagy akár
Röszkéig is el lehet jutni kerékpárúton. (Innen meg már Szegedre is be lehet tekerni biztonságban).
Elszomorító, vagy akár felháborítónak is nevezhetõ viszont, hogy megyei politikusaink szerint az évek óta beharangozott homokháti kerékpárút rendszer fontos részének kikiáltott Bordány-Zákányszék kerékpárút egyelõre nem kerül kiépítésre. Úgy látszik, már itt is érvényesül: a saját politikai érdekem fontosabb,
mint a homokháti emberek érdeke...

SZÜLETÉS
Dobó Lászlónak és Czinege Kamillának Liliána
Császár Norbertnek és Papp Mártának Petra
Tari Csabának és Nagyfejeõ Erikának Kornél
Gárgyán Tibornak és Szécsi Zsuzsannának Sára
Máthé Andrásnak és Köteles Évának Ábel András
Szûcs Gábornak és Kovács-Tanács Katalinnak Gábor
Lajkó Rolandnak és Huszta Csillának Léna
Gõdér Árpádnak és Jójárt Anitának Izabella
nevû gyermekük született.
Gratulálunk!

HALÁLOZÁS
2014.12.16.
2014.12.30.
2015.01.01.
2015.01.05.
2015.01.08.
2015.01.30.
2015.02.08.
2015.02.17.

Csonka András
Savanya Erzsébet
Vas Kálmán István
Babarczi Ferenc
Szabó Istvánné
Daka Imréné
Kiri Józsefné
Csányi Sándor

József A. u. 3.
Tanya 875.
Nyár u. 19.
Tanya 204.
Szegfû J. u. 5.
Szegfû J. u. 10.
Tanya 38.
Tanya 591.
Részvétünk!

Köböl Pálné
(Mulati Julianna, 1925. január 4.)

Mivel mi nem politizálunk így térjünk is vissza a konkrét programokra. Most még csak 2 túra idõpontja biztos, a többit az áprilisi számunkban ismertetjük.
1.
2015. április 11 szombat. 9.30. Zákányszék (Lengyel
tér) - Ásotthalom a táv kb: 38 km. Érkezés vissza Zákányszékre kb.
13.30 körül. A táv könnyen megtehetõ, kényelmes tempóban.
2.
2015. április 19. Critical Mass Szeged - Részt veszünk a
Szegeden évek óta megtartott rendezvénysorozaton. A rendezvény
szervezõi felhívják az illetékesek figyelmét arra, hogy bizony a kerékpáros társadalom egyre nagyobb, és a kerékpáros közlekedés feltételei még mindig nem kielégítõek. (Talán egyszer az itt írt bevezetõ
is eljut az illetékesekhez, hogy minek is kellene a fontosabbnak
lenni). A túra 12.30-kor indul a Lengyel térrõl. Mórahalmon 13.00
órakor lehet csatlakozni hozzánk. Röszke felõl érünk be Szegedre, a
Dugonics térre. A rendezvény 15. 00 órakor kezdõdik, és kb 2 órán át
tart. Várhatóan 1500-2000 kerékpáros tesz meg egy kört Szegeden
(kb 10 km), nagyon lassú tempóban, többször megállva. Zákányszékre 19.00 óra körül érünk vissza. A túra közepes igénybevételû, de kezdõk is meg tudják csinálni.
Egyik túrán sem lesz kísérõ autó, így a túráknak költsége sem lesz.
Csak az elõírásoknak megfelelõ kerékpárokkal és öltözékkel lehet
részt venni a túrákon. Bõvebb információ facebook csoportunkban
"Nagy ZakaHom-e kerékpártúra" név alatt található. Jelentkezz ide
tagnak, és mindent elsõ kézbõl tudhatsz meg. További információ:
zakahome@zakanyszek.hu, vagy 290-403-as telefonszám (könyvtár)
Börcsök Zoltán
egyesületi elnök
(ZakaHom-e)

