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KARÁCSONY ELÕTT…
Több jogszabályváltozás, átalakítás és bizonytalanság
mellett az önkormányzat tudta mûködtetni intézményeit, megõrizte fizetõképességét, likviditási hitelt nem
vett igénybe, megkezdett beruházásait befejezte.
A legpozitívabb hozadéka az évnek, hogy átadásra került
a Mórahalom-Zákányszék közötti kerékpárút, és új csoportszobával bõvült az óvoda.
Mûködik a közmunkaprogram, szépítjük a települést,
külterületi utakat javítottunk, a tanyagondnoki szolgálat
eljut a település legkisebb tanyájába is. A nyár eleji belvízzel megbirkóztunk, bár szélsõséges volt az idõjárás, a
gazdálkodók kemény munkával, de sikeres évet zártak.
Nem történt kirívó bûneset, a migráns áradat elkerült
bennünket. Rendezvényeinket megtartottuk, legyen az
ünneplés vagy megemlékezés.
Persze semmi sem tökéletes, sok helyen maradt rossz
állapotban a földút, még mindig kátyús a Petõfi utca
folytatásában a bekötõút, nem minden benyújtott pályázatunk nyert, sokan élik életüket anyagi bizonytalanságban. Vannak problémás gyerekek, összeférhetetlen
felnõttek és magukra hagyott idõsek. Biztosan van
hasznosabb munka is, mint a levélgereblyézés, fontosabb mint a térfigyelõ kamera, de ezek mind-mind részei mindennapjainknak.
És mi emberek sem vagyunk tökéletesek, de ki mond-

ja meg, hogy mi a tökéletes? Sok esetben nem ártana
kicsit magunkba nézni, jogainkat és kötelességeinket
egyensúlyba hozni. Nemcsak fizikai javításokra van
szükség, hanem lelkiekre is. Könnyebb és jobb lenne
mindenkinek.
Ismét ünnepre készülünk, a legnagyobbra, Karácsonyra. Kezdõdik az Advent és ismét összegyûlünk a fõtéren,
hogy majd felkészülten és feltöltõdve köszönthessük
egymást otthon, családi körben. Ismét a Sportcsarnokba várjuk a település minden lakóját, ahol - a hagyományoknak megfelelõen - ünnepi mûsorral, szerény
uzsonnával köszönti a képviselõ-testület a résztvevõket.
Reméljük, ismét megtelik az ezer fõ befogadására alkalmas helyszín.
Töltsük az Adventet szeretetben, nyugalomban és békében. Az Adventi koszorú fenyõfonata üzenet, lehet élettelen faágak kévébe kötött kazla, de jelképezhet erõt,
kézfogást, a bibliai béke jelét. A zákányszéki Adventi koszorú üzenete a megfogalmazott három szó: család,
szeretet, béke!
Fogadjuk ezt be valamennyi zákányszéki családba, otthonba.
Matuszka Antal
polgármester

MEGHÍVÓ
Zákányszék Község Önkormányzatának szervezésében
Falukarácsonyi Ünnepség lesz
2015. december 18-án, pénteken 11 órai
kezdettel, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a
település lakóit.
Helyszín: Zákányszéki Sportcsarnok

Köszöntõt mond Matuszka Antal polgármester. A
rendezvény támogatóinak jóvoltából az ünnepség résztvevõit teával, forralt borral és süteménnyel vendégeljük
meg.
A falukarácsonyi ünnepség megrendezéséhez köszönettel fogadjuk anyagi támogatásukat a Polgármesteri Hivatalban és a Mûvelõdési Házban.
Köszöntsük együtt a Karácsonyt, jöjjön el Ön is!

Az ünnepi mûsorban közremûködnek az óvodások,
általános- és mûvészeti iskolások, valamint a nyugdíjas
klub tagjai.

Zákányszék Község Önkormányzata

Kedves Ügyfelünk!
Használja ki a lakáselõtakarékossági számla elõnyeit!
Rendszeres megtakarítás segítségével számos lakáscél megvalósítható.
Megtakarításait az állam 30%-kal támogatja.
Saját vagy közeli hozzátartozó részére kötött szerzõdések egy közös lakáscél megvalósítására is felhasználhatóak. Mikor érdemes takarékoskodnia? Jelenlegi otthonát szeretné felújítani, átalakítani,
korszerûsíteni? Gyermekei, unokái jövõjérõl szeretne gondoskodni? Egy lakás megvásárlását tervezi?

A jövõben házat szeretne építeni? A megoldás itt van helyben! Keressen
bennünket! Telefon: 06 62/590-030
Generációk óta biztos támasz. www.pillertksz.hu
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL
A Képviselõ-testület az október 28-i rendkívüli ülésén elfogadta a Térségi Vízmû-üzemeltetési Intézmény vagyonfelosztási szerzõdését, felülvizsgálta a családsegítõ- és
gyermekjóléti szolgáltatás további ellátásának módját, majd rendeletet alkotott a szociális célú tüzelõanyag juttatásának helyi
szabályairól. Módosította a helyi civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletét,
döntött az "Alapítvány a Zákányszéki Általános Iskola Diákjaiért" civilszervezet támogatásáról. Kiválasztotta a Sportcsarnok
melletti játszótér újjáépítését végzõ, illetve
a Vis maior támogatásból megvalósítandó
"Zákányszéki földutak javítása" tárgyú beszerzés nyertes kivitelezõjét. Ugyanezen a
napon Matuszka Antal polgármester közmeghallgatáson aktuális településpolitikai
kérdésekrõl tartott tájékoztatót.
Egy jól mûködõ rendszer ért véget a Térségi
Vízmû-üzemeltetési Intézmény megszûnésével. A Társulási Megállapodás szerint a Társulás
megszûnése esetén a Társulás tagjai a közös vagyont vagyonfelosztási szerzõdés szerint osztják
fel. A Társulás 2014-2015 évben a vagyonleltárában szereplõ értékkel bíró tárgyi eszköz és ingatlan vagyonelemeket értékesítette, a használhatatlan vagyontárgyakat leselejtezte, a korábban
végzett víziközmû üzemeltetési tevékenységbõl
eredõ követeléseket az érintett tagönkormányzatok részére átruházta, így a Társulás vagyonában a számláján található pénzkészleten kívül
más nem volt. Az elõterjesztett vagyonfelosztási
szerzõdést a Képviselõ-testület jóváhagyta.
Az Országgyûlés 2015. július 6-ai ülésén elfogadta az egyes szociális gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényt. Ennek értelmében a családsegítés és a gyermekjóléti
szolgáltatás 2016. január 1-jétõl kizárólag egy
szolgáltató keretében mûködtethetõ, ezenkívül
új feladat ellátási rendszert kell kialakítani. A települési önkormányzatok feladatkörében maradnak a lakóhely szintû alapszolgáltatások és az
általános segítõ feladatok. A hatósági feladatokhoz kapcsolódó, gyermekek védelmére irányuló
tevékenységek, valamint a speciális szolgáltatások biztosítása a járásszékhely települési önkormányzatokhoz kerül. Zákányszék Község Önkormányzata a családsegítõ- és gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátás módját és szervezeti keretét, a szolgáltatás feladatait továbbra is Homokháti Kistérség Többcélú Társulása útján kívánja
ellátni. A Mórahalom Városi Önkormányzathoz
kerülõ feladatokat a tervek szerint szintén a Társulás fogja ellátni.
Az Önkormányzat szociális célú tûzifavásárláshoz kapcsolódó pályázatát a Belügyminiszter
támogatásban részesítette. A támogató okirat
alapján az Önkormányzat 84 m3 lágylombos tûzifát vásárolhat, a juttatás szabályait helyi rendeletben kell meghatározni. Szociális célú tûzifa támogatásra azon szociálisan rászorult jogosult,
akinek a háztartásában az egy fõre számított jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át
(42.750 Ft), egyedül élõ esetében annak 200 %át (57.000 Ft), valamint fatüzelésre alkalmas fûtõberendezéssel rendelkezik, és errõl nyilatkozatot tesz. A természetben nyújtott szociális célú
tûzifa támogatás mennyisége legfeljebb 2 m3
háztartásonként. A támogatásból vásárolt tûzifa a
rendelkezésre állástól a keret erejéig, legkésõbb

2016. február 15. napjáig kerül kiosztásra. A pályázati kiírás alapján a kérelem elbírálása során
elõnyben kell részesíteni azokat, akik aktívkorúak ellátásában, idõskorúak járadékában, települési lakhatási támogatásban részesülnek, vagy a
gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan
hátrányos helyzetû gyermeket nevelnek.
A civil szervezetek támogatásáról szóló helyi rendelet alapján a szervezetek a támogatás
iránti írásbeli kérelmüket szeptember 30-ig
nyújthatják be a polgármesterhez. Ezen idõbeli
korlát miatt egy-egy civilszervezet támogatási kérelmét nem lehet teljesíteni akkor sem, ha a
költségvetési rendeletben meghatározott támogatási keret nem merült ki. A korlátozás nem indokolt, ezért a kérelem benyújtási határidejét december 15-ére módosította a testület.
Az Alapítvány a Zákányszéki Általános Iskola Diákjaiért pénzügyi támogatási kérelemmel élt önkormányzatunk felé. A támogatást az
iskolai oktatáshoz nélkülözhetetlen eszközök beszerzéséhez, azok javításához használná fel. Az
állami fenntartó a szükséges forrást nem tudja
biztosítani, ezért az alapítvány segítségére lenne
szükség, azonban az alapítványnak sincs elegendõ anyagi eszköze erre. A Képviselõ-testület 350
000 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatást
biztosított a civilszervezetnek, amelynek felhasználásról 2016. január 31-ig kell elszámolnia. A
testület egyidejûleg döntött a "Helyi non-profit
szervezetek támogatása" költségvetési elõirányzat ugyanekkora összegû megemelésérõl is.
A 2006-ban pályázati támogatással épült Sportcsarnok melletti játszótéren a fából készült
játékok egy része már nem volt biztonságos,
ezért azokat le kellett bontani. A pályázati támogatási szerzõdés szerint a játszóteret 10 évig üzemeltetni kell, ezért - és természetesen a szülõk
és a gyermekek kedvévért is - szükséges a játszótéri eszközök cseréje.
A Képviselõ-testület erre fedezetet biztosított, így
a hatályos beszerzési szabályzatban foglaltak szerint elkezdõdött a beszerzési eljárás. Az eljárás
nyertes ajánlattevõje a Profertilis Kft. (Nyíregyháza) lett, a cég bruttó 3.752.101 Ft-ért valósítja
meg a beruházást.
A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde udvarán lévõ bölcsõdei játszótér felújítása már
meg is valósult, amelynek költsége bruttó
640.000 Ft volt. Az intézményi és a közterületi
játszóterek létesítésének rendkívül magas a költsége, mert a biztonság miatt a játékoknak megfelelõségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, illetve a telepítésükre is nagyon szigorú szabályok
vonatkoznak.
2015. február 9.-én Zákányszéken II. fokú belvízvédelmi készültség elrendelésére került sor. A
külterületi földutak egy része a vízállások miatt
járhatatlanná vált. Javításukra az állami központi költségvetés terhére Vis maior támogatási
igényt nyújtott be az Önkormányzat. A kérelem
6.586.000 Ft támogatásban részesült, amelyhez
1.000.000 Ft önerõt biztosított a Képviselõ-testület. A beszerzések lebonyolításának szabályzata
alapján három vállalkozás tett ajánlatot a munka
elvégzésére. Az eljárás nyertes ajánlattevõje
RMB-TRANSZ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
(Mórahalom) lett.
A Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár igaz-

gatói állására pályázókat a közalkalmazottak
jogállásáról szóló törvény alapján a pályázót a pályázati határidõ lejártát követõ huszonegy napon
belül a kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója
által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság hallgatja meg. A
Képviselõ-testület a bizottság tagjainak a következõ személyeket választotta meg: Sas Györgyné, a
képviselõ-testület tagja, Oktatási, Kulturális és
Szociális Bizottság elnöke; Orbán Hédi, a Csongrád Megyei Népmûvelõk Egyesületének elnöke;
Kiss Ernõ, a Közgyûjteményi és Közmûvelõdési
Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) Csongrád
megyei elnöke, közmûvelõdési szakértõ. Az igazgatói megbízásról - a bizottság véleményének
megismerése után - a Képviselõ-testület dönt.
A közelmúltban az Önkormányzat felújította,
újraaszfaltoztatta az Arany János utca teljes
szakaszát. Az új út védelme érdekében az utca
lakói kezdeményezték súlykorlátozó táblák kihelyezését, amelyre a közút kezelõjének, Zákányszék Község Önkormányzatának van hatásköre.
A kezdeményezéssel egyetértve a "7,5 tonnánál
nagyobb össztömegû jármûvel (jármûszerelvénnyel) közlekedni tilos" táblák kihelyezése engedélyezésre került. Egy az utcában lakó és termelõként ott székhellyel rendelkezõ magánszemély kérelemmel élt, hogy 18 t legnagyobb
össztömegû jármûvével behajthasson, mivel azt
biztonságosan csak az utcában lévõ saját ingatlanának udvarán tudja tárolni. Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezésérõl szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet erre lehetõséget biztosít, így a kérelmezõ határozott
idõre szóló egyedi behajtási engedély kapott. Az
Önkormányzat bízik benne, hogy a korábban elrendelt sebességkorlátozással, illetve jelenleg bevezetett a súlykorlátozással és a behajtás egyedi
engedélyezésével sikerül - a jelentõs anyagi ráfordítással - felújított út állapotát megóvni. Ehhez kérjük az arra közlekedõk felelõsségteljes
hozzáállását!
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényben foglaltak szerint a képviselõ-testület
évente legalább egyszer elõre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és
a helyben érdekelt szervezetek képviselõi a helyi
közügyeket érintõ kérdéseket és javaslatot tehetnek. A közmeghallgatás megtartására szintén október 28-án került sor.
A napirendek tárgyalása elõtt dr. BölcskeiMolnár Katalin, a Mórahalmi Járási Hivatal Földhivatali Osztály vezetõje kért szót. Felhívta a figyelmet a "Földet a gazdáknak" program hirdetményeinek megjelenésére és elérhetõségére,
amelyek a Földhivatali Osztály épületében a Kormányablakban, a járási hivatalok épületeiben, a
Mórahalmi Városházán, a Kormányhivatal és a
Nemzeti Földalapkezelõ hirdetõtábláján, valamint elektronikus úton a www.nfa.hu, és a
www.csmkh.hu weboldalakon is megtekinthetõek. Az árverések Csongrád megyét illetõen december 2. napján indulnak.
(folytatás a 2. oldalon...)
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A továbbiakban Tanács Mária Homokháti Önkormányzatok Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Egyesülete képviselõje tartott ismertetõt a
2014-2020 fejlesztési ciklusban az úgynevezett
LEADER forrásokról. A helyi problémákra a
helyi emberek tudják leginkább a megoldást, tehát ez a program a vidékfejlesztés helyi összefogáson alapuló módszere. Fontos az önkormányzatok, a helyi civil szervezetek, magánszemélyek
és a helyi vállalkozások közötti kapcsolat, kommunikáció. Ezen szereplõk találják ki és valósítják meg a LEADER program által finanszírozott
fejlesztéseket. Az egyesület engedélyt kapott,

hogy egy programot dolgozzon ki, amelyben a
Zákányszéken megvalósítandó fejlesztések is
szerepelnek majd.
Matuszka Antal polgármester tájékoztatást
adott az önkormányzat gazdasági helyzetérõl,
bemutatta az elmúlt év fejlesztéseit, sikeres pályázatait, megvalósult beruházásait és a jelenleg
futó- és a közeljövõben tervezett projekteket. Kitért a felmerülõ problémákra és azok lehetséges
kezelési módjaira. Megköszönte a település lakóinak a fejlesztésekhez való hozzáállását, támogatását és a képviselõ-testület tagjainak elmúlt évben végzett munkáját. Felhívta a figyelmet az
Ezerarcú Természetvédelmi és Turisztikai Egyesület által készített új kiadványra, amely Zákány-

2015. november
székrõl, településünk értékeirõl szól, címe
"Ezerarcú Zákányszék".
A tájékoztatás után a közmeghallgatás résztvevõi
helyi közügyeket érintõ kérdéseket tettek fel,
amelyekre a Polgármester válaszolt. A hivatalos
rész lezárása után a fórum a homoktövisbõl készült italok bemutatásával, kóstolásával és közvetlen beszélgetéssel folytatódott.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint a község honlapján.
Gárgyán István
jegyzõ

Zákányszéki Kis Újság

4. oldal

2015. november

Az elõzõ havi számunkban bemutattuk az utánpótlás korú labdarúgó csapatainkat. Abból az összeállításból a legkisebbek az
u7-es és az u9-es korosztály fotója kimaradt. Idõközben õket is meglátogattuk Mórahalmon, ahol a Bozsik program keretében

Álló sor: Fodor Ákos, Illés Szabolcs, Márton Áron, Császár Patrik, Meleg Alex,
Juhász Botond, Polyák Gábor, Molnár Ádám
Elsõ sor: Nagy Marcell, Kószó Dávid, Kocsis Dávid, Lázár Tamás, Barbócz Máté, Varga Dávid.
Testnevelõ tanár: Honti Tamás
KreA(k)tív - Széll Ágnes
Lovásziné Széll Ágnes vagyok és amióta az eszemet tudom, mindig érdekeltek a kreatív alkotások, munkák. Édesanyám már gyermekkoromban megtanított kötni, hímezni, subázni, varrni. Sokféle technikát kipróbáltam,
amiket hol az interneten, hol a kreatív könyvekben láttam. Ezek közé tartozott az egyik kedvencem, az ún. quilling technika. Ehhez a papírcsíkokat
magam vágom ki, és különbözõ színeket variálok. Lehet bármire ragasztani, pl. fára, dobozra, gipszre. Kicsit aprólékos munka, de a látványért
megéri. Érdemes kipróbálni!

Továbbra is várjuk a bemutatkozásokat kreatív sorozatunkba
a konyvtar@zakanyszek.hu e-mail címre.

w w w . z a k a n y s z e k . h u

Virág - Ajándék Mihály Izabella (virágkötõ) Zákányszék, Dózsa Gy. u. 54. 06 30 604 5018
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Puszirablás a könyvtárban
Mindig nagy várakozással és lelkes izgalommal készülünk azokra a könyvtári rendezvényekre, amikor "igazi" hús-vér íróemberekkel találkozhatunk.
2015. október 20-án Vig Balázs kortárs meseíró látogatott el hozzánk a 45. osztályosok, a tanár nénik és a könyvtáros nagy örömére. Az ifjú, tehetséges és rendkívüli humorérzékkel megáldott szerzõnek eddig három me-

sekönyve jelent meg, amelyeknek már a címe is nagyon beszédes és sokat
sejtetõ: Három bajusz gazdát keres, A rettegõ fogorvos, valamint a
Puszirablók. Az interaktív könyvbemutatón legújabb kötetét, a
Puszirablókat ajánlotta a zákányszéki gyerekek figyelmébe. A mese egy elmaradt jóéjtpusziról, egy modern, sms-ben kommunikáló, szeretethiányos
kalózkapitányról, egy vagány hercegnõrõl és sok-sok, begyûjtésre váró pusziról szól. Az igazán rendhagyó, mondhatni formabontó találkozón az elsõ perctõl az utolsóig a gyerekek aktív bevonásával haladtak elõre az események. Elõttünk elevenedett meg a kalózkapitány Vig Balázs személyé-

ben, és alakultak át a gyerekek is kis kalózokká... sõt az elõadás végén a
"Legfélelmetesebb kalóz" cím is gazdára talált. A játék észrevétlenül fordult
át az irodalomba, a könyvek és az olvasás népszerûsítésébe. Sajnos a hangulatot, a jókedvet, a hatalmas poénokat és a harsány nevetést nem lehet

visszaadni itt, az újság hasábjain, de aki ott volt, garantáltan kedvet kapott
az olvasáshoz és jólesõ érzéssel gondol vissza a találkozóra. A meseíró által
a helyszínen dedikált egyedi könyvjelzõk pedig valamennyi résztvevõ számára kézzelfogható emlékek maradhatnak.
A rendezvény az Országos Könyvtári Napok programsorozat keretében valósult meg a Somogyi-könyvtár és a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

Vaida Valentin Alexandru Polgármester Úr emlékére
"Elment Vali is...
Gyorsan. Váratlanul, készületlenül. Búcsú nélkül. Talán még arra sem
kapott alkalmat, hogy életével, önmagával számot vessen. Vagy így jobb
volt? Ki tudja erre a kérdésre a választ? Mert csak a nyitott kérdések
maradtak, az értetlenség és az igazságtalanság érzése szeretteiben, ismerõseiben, barátaiban. Emberi szívünkkel, elménkkel csak ennyire
futja, a Végsõ Irányítás elgondolásait is teljesen kihagyva - érezzük magunkat kifosztva, szegényebben egy jóbaráttal, egy kedves jószándékú
társunktól elszakítva. Ûrt hagyott maga után, melyet immár csak a kedves emléke pótolhat. Tartsuk meg õt jó emlékezetünkben, hiszen erejéhez mérten sokat tett azért a közösségért is, melynek sorsát rövid idõre
irányította, a hivatal embereként nála az emberek gondjai megértésre
és meghallgatásra találtak. Tanuljunk tõle - így elkésve, a halála után
is - türelmet, megértést, egymás gondjainak a felvállalását. Erõsítsen
mindenkit a tudat, hogy rövid élete tartalmas volt, szerényen, halkszavúan élt, a nehézségeket csendben és alázattal viselte. Sokan kísértük
utolsó útján azzal a gondolattal, hogy legyen könnyû számára az a sziklás, rögös anyaföld, amely ápolta, felnevelte és most eltakarja."
(idézet a Források címû borszéki újságból)
Polgármester Úr személyében egy Borszékért elkötelezett embert, kollégát
és jóbarátot veszítettünk el, aki sokat munkálkodott Borszék és Zákányszék
testvértelepülési, családi, baráti kapcsolatainak létrejöttéért és kiteljesedéséért.
Vaida Valentin Alexandru Polgármester Úrnak Borszék város és Zákányszék
község közötti testvértelepülési kapcsolat létrejötte érdekében végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként Zákányszék község képviselõ-testülete 2005-ben "ZÁKÁNYSZÉKÉRT" kitüntetõ címet adományozott.

Nyugodj békében!
Matuszka Antal
polgármester
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ISKOLAI HÍREK
A hosszú - bár rövidnek tûnõ - õszi szünet után
ismét elindult a munka. A tanórák mellett számos tanulmányi versenyen élesíthetik elméjüket
és gyarapíthatják tudásukat tanulóink: Curie Matematika egyéni és Környezetvédelmi csapatversenyen, angol levelezõs versenyen, Görgey Történelmi csapatversenyen, Kaán Károly versenyen,
Hétmérföldes Mesevetélkedõn….
Ezek alakulásáról és az eredményekrõl folyamatosan beszámolunk majd.
Egy kis nyár - Nyári tábor
2015. június 28-tól július 3-ig voltunk Erzsébet
táborban Fonyódligeten.
Mikor megérkeztünk, megismerkedtünk a szállással és a szabályokkal. Második nap már fürödtünk is a Balatonban. Harmadik nap vetélkedõ
volt. Negyedik nap éjszaka fél egykor bátorságpróbán vettünk részt, amit nagyon élveztünk.
Ötödik nap este diszkó volt, amin nagyon jó zenéket gyûjtöttek össze. Hatodik nap reggel elindultunk Badacsonyba.
Jó volt utána hazamenni, de szívesen maradtunk
volna még egy hétig.
Barbócz Bence 5.o.
Egészséghét az iskolában
A hagyományokhoz híven idén is megrendeztük
iskolánkban az egészséghetet. Ez a hét az egészséges táplálkozásról szól, melyre egészséges ételeket bemutató büfével, rajz versennyel, rádiós
mûsorral hívtuk fel tanulóink figyelmét.
A rendszeres mozgás a másik nagyon fontos tényezõ egészségünk megtartása érdekében. Iskolánk idén is részt vett az országos diáksportnapi

rendezvényeken. Mi a 2015 m futáson kívül
zumbával, labdajátékokkal igyekeztünk mozgásra invitálni tanulóinkat.
A gyerekek hasznos elõadásokat hallgathattak, a
helyes tisztálkodásról, környezetünk egészséges,
környezetbarát fenntartásáról, a felsõsök a biztonságos netezésrõl, és lelki egészségünk megõrzésérõl. Az alsósok és a felsõsök részére is rendeztünk vetélkedõt és akadályversenyt, ahol játékos formában sajátíthattak el fontos ismereteket,
illetve bizonyíthatták tudásukat. Ezen a héten
rendeztük meg a papírgyûjtést is, ami ismét nagyon jól sikerült.
Köszönjük a sok-sok segítséget a védõ néniknek,
Dr. Sebestyén Balázs doktor úrnak, Paraginé
Tóth Edina könyvtáros néninek, a Gyógyszertár
és a Teleház dolgozóinak, és minden szülõnek,
aki segített, hogy ez a hét sikeres legyen.
Vezsenyiné Csaba Gabriella
Nyolcadikos gondolatok - folytatás
"Ez az év a legnehezebb, a nyomás egyre nagyobb rajtunk. Egy döntés, ami az egész életünket befolyásolja: itt dõl el, hogy ki milyen útra lép
a további életére.
Ez az egész pillanatok alatt fog történni…!"
"Ugyanolyan, mint a hetedik."
"Jó a nyolcadik, csak nehéz és sok a döntés, de
ez az élet rendje! Rossz itt hagyni a barátokat. De
az is jó, hogy lehet új emberekkel ismerkedni!"
"A 8. osztály kicsit nehéz. Várom, hogy vége
legyen…"
"Jó nyolcadikosnak lenni, bár sok nehéz döntés
elõtt állunk. A felvételire és a vizsgákra már el-

kezdtünk készülni.
Nehéz olyan iskolát választanom, amely minden
tekintetben megfelel. Már összeállt a fejemben
hogy milyen irányba szeretnék elindulni."
"Szerintem a nyolcadik osztály jó, mert ez az
utolsó évünk és nagyon ki kell használni, hogy
még együtt az osztály, és emiatt sok a közös program, ami még jobb közösséggé formál bennünket. A ballagáskor biztosan szomorú, de egyben
boldog is leszek, mert tudom, hogy még sokat fogunk találkozni a 9., 10., 11., …osztály során.
…és tudom, hogy az idén vagy tavaly történõ veszekedéseken késõbb majd nagyot nevetünk.
REMÉLEM!"
"A nyolcadik osztály komoly gondolkodást igényel a továbbtanulás miatt."
"Szeretek nyolcadikosnak lenni, mert mi vagyunk a legnagyobbak!
Nem mindig olyan jó a nyolcadik… Felvételi,
vizsgák, izgulás, extra nehéz dolgozatok…
Én személy szerint csak a felvételi miatt aggódok,
a vizsgákért annyira nem izgulok érdekes módon."

Fontos dátumok:
dec. 11. péntek
Téli gyereknap
dec. 12. szombat Nevelési értekezlet, tanítás
nem lesz
dec. 19 - jan. 3.
Téli szünet
2016. január 4.
Elsõ tanítási nap

Összeállította: Ábrahám Enikõ

ÚJ TANYABUSZ ZÁKÁNYSZÉKEN
A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi
és új vásárlót takarmány és állattartási eszközöket
A Homokháti Szociális Központ sikeresen pályázott egy új Ford Transit
forgalmazó boltjaiban.
tanyabuszra, amely a mûködési engedélyeztetési eljárást követõen,
Zákányszék község lakosságának érdekeit fogja szolgálni.
Kínálatunk:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés tápok, borjúnevelõ tápszerek, Köszönjük Zákányszék Község Önkormányzatának anyagi támogatákoncentrátumok, báránytápok, problémamegoldó készítmények, toxinkötõk. sát.
Külön köszönet illeti a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának
Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.
munkatársait és Tanács Máriát segítõ közremûködésükért.
A rendelés mértékétõl függõen a termékek kiszállítását is vállaljuk elõzetes
egyeztetés alapján.
Tavaszi kalászos és kukorica vetõmagok elõjegyezhetõk.
Nyitva tartás:
Hétfõ-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00
Takarmány:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettõshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130
Állattartási eszközök:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120
Minden vásárlónknak Békés Boldog Ünnepeket kívánunk!

Tarsoly Edéné
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Egyházi események
November 29., december 6., december 13.,
december 20.: Adventi vasárnapok.
A 11 órai szentmise keretében meggyújtjuk az
adventi koszorú gyertyáit.
Délután a községi gyertyagyújtás után az elõzõ
évek hagyományának eleget téve, az
étteremben elõadások lesznek.
December 6. (vasárnap) 11 óra: Szent Miklós püspök köszöntése szentmisén.
December 24.: Éjféli szentmise, elõtte 23.15tõl a hittanosok betlehemes mûsora.
December 25-én 8 és 11 óra: Szentmise.
December 26. (szombat) 18 óra: Szentmise.
December 27. (vasárnap) 8 és 11 óra:
Szentmise.
December 28-án nem lesz szentmise.
December 29-én és 30-án 18 óra: Szentmise.
December 31-én 16 órakor kezdõdik az év
végi hálaadó szentmise.
Január 1-jén CSAK 11 órakor lesz szentmise!

2015. november

Orvosi ügyelet
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 óráig,
valamint páros heteken: november 23-tól november 27-ig, december 7-tõl december 12-ig
délután 15 - 16 óra között 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 óráig,
és páratlan heteken: november 30-tól december 4-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 Mórahalom, 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.) NGM sz. rendelete szerint a következõ:
2015. december 12. szombat, munkanap, helyette december 24. csütörtök, pihenõnap.
Ezen a pihenõnapon az ügyelet a mentõknél van, már reggel 8 órától. A helyette munkanapnak
számító szombatokon viszont az ügyelet 16 órakor kezdõdik.

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A Zákányszéki Nõegylet tagjai szeretettel várnak minden kedves
zákányszéki lakost az adventi ünnepségsorozatra a Lengyel térre.
2015. november 29. 16 óra

Ünnepi köszöntõt mond Dr. Janes Zoltán plébános. Ezután a ZakaHom-e
Egyesület összeállítását láthatják abból az alkalomból, hogy Zákányszéken
idén immár 10. alkalommal rendezünk adventi gyertyagyújtás ünnepségsorozatot.

Az adventi koszorún az elsõ gyertyát meggyújtják:
Matuszka Antal polgármester,
Boldog Anna ifjúsági polgármester,
Ördögh Dezsõné a Zákányszéki Nõegylet elnöke.

A Zákányszéki Egyházközség szervezésében minden adventi gyertyagyújtás
után 17.30 órától "Lelki felkészülés a karácsonyra" címmel közös
beszélgetésre várják a kedves érdeklõdõket a Homokháti Szociális Központ
Éttermébe.

Ünnepi köszöntõt mond Matuszka Antal polgármester. A mûsorban
közremûködnek a Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat tagjai.

- 2015. november 29-én Dr. Barabás Katalin egyetemi docens elõadását
hallhatják.
- 2015. december 6-án a Zákányszéki Egyházközség fiataljaiból alapított
kórus ad mûsort. Vezetõjük Aradi Mária a Szegedi Nemzeti Színház
zenekarának hegedûmûvésze.
- 2015. december 13-án Liszkai Tamás röszkei plébános,
- 2015. december 20-án Dr. Gyulai Endre volt megyéspüspök lesz a vendég.

2015. december 6. 16 óra
Az adventi koszorún a második gyertyát meggyújtják:
a Zákányszéken mûködõ intézmények vezetõi.
Az ünnepi mûsorról a Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézmény tanulói, valamint a Zákányszéki Manó-kert Óvoda kis pajtásai
gondoskodnak.
Díszvendég lesz a MIKULÁS!
2015. december 13. 16 óra
Az adventi koszorún a harmadik gyertyát meggyújtják:
Zákányszék község díszpolgárai.
A gyertyagyújtást követõen mûsort ad a Zákányszéki Parasztkórus, valamint
a Zákányszéki Nõegylet tagjai Luca napi szokásokat elevenítenek fel.
2015. december 20. 16 óra
Az adventi koszorún a negyedik gyertyát meggyújtják:
Dr. Janes Zoltán plébános,
a Zákányszéken mûködõ civil szervezetek képviselõi.

Az adventi vasárnapokon lehetõség lesz saját készítésû ajándéktárgyak
árusítására, várjuk a jelentkezõket: Bõvebb információ: 30/512-8447
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Birtokba vehették a Pillangó csoportosok az új csoportszobát, ezzel befejezõdött az óvoda bõvítése. A csoportszoba
mellett egyéni fejlesztõszoba, gyermekmosdó és akadálymentes vizesblokk is kialakításra került! A bõvítéssel 97
nm-rel bõvült az óvodánk alapterülete. A pályázati projekt
összköltsége 25.394.919,- Ft volt, amelyhez az önkormányzat 7.994.919,- Ft-os önrésszel járult hozzá.

A Lengyel téren és a Dózsa György utcán a templomkert és
a plébánia elõtt közel 1500 tõ rózsa került elültetésre. A
rózsákat Tóth Ferenc deszki kertész ingyenesen biztosította
településünknek, amit ezúton is tisztelettel köszönünk!
Továbbá szeretnénk megköszönni Ördög Vilmosnak is a
közremûködését. Tavaszra reméljük szép díszei lesznek
falunknak, kérjük, vigyázzanak rá!

Búcsúzunk Papp Jánostól
SZÜLETÉS
Sebõk Ákosnak és Tóth Annamáriának Anna
Rabi Zsoltnak és Rácz Alexandrának Lilla
Sarnyai Frigyesnek és Breza Ágnesnek Réka
Haltmayr Ralfnak és Tanács Mónikának Richárd Ralf
nevû gyermekük született.

HÁZASSÁGKÖTÉS
Farkas Nikolett és Varga Károly
Kiss Norbert és Fõdi Adrien Anikó

HALÁLOZÁS
2015.09.19.
2015.10.17.
2015.10.18.
2015.10.27.
2015.10.29.
2015.11.04.

Négyökrû Vilmosné
Makra Szilveszterné
Papp Sándor
Kudász Istvánné
Papp János
Hegedûs-Bite Jánosné

Pipacs tér 9. (Ruzsa)
Pipacs tér 9. (Ruzsa)
József Attila u. 9.
Tanya 216.
Tanya 210.
Dózsa Gy. u. 22.

A Homokháti Szociális Központ munkatársai, továbbá
ellátottai, különösen a Kék Nefelejcs Nyugdíjas Klub tagjai nevében búcsúzunk egy örökifjú barátunktól, Papp
Jánostól. Jó kedélye, lendülete és életereje mindig erõt
adott másoknak, éppen ezért elvesztése fájdalom mindenkinek, aki ismerte és kedvelte õt.
Nyugodjon békében, mindig szeretettel emlékezünk rá.
A Homokháti Szociális Központ dolgozói és klubtagjai

