
Generációk óta biztos támasz. www.pillertksz.hu

XXXXVV..  XXXXVV..  ÉÉVVFFOOLLYYAAMMÉÉVVFFOOLLYYAAMM 77..  77..  SSZZÁÁMMSSZZÁÁMM

2015. október

Kedves Ügyfelünk!
Használja ki a lakáselõtakarékossági számla elõnyeit!

Rendszeres megtakarítás segítségével számos lakáscél megvalósítható.
Megtakarításait az állam 30%-al támogatja.

Saját vagy közeli hozzátartozó részére kötött szerzõdések egy közös lakáscél megvalósítására is fel-
használhatóak.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 62/290-030

Az utolsó negyedév kezdetével szinte vége a 2015-ös
esztendõnek. A település gazdálkodóinak ez az idõszak
a betakarítás végét, illetve a jövõ évi gabona vetését je-
lenti. Az önkormányzatnál sincs ez másképp, az utolsó
pár hónapban be kell fejezni mindazt, ami még az év
elején tervezésre került, vagy valamilyen ok miatt ha-
lasztódott. 
Sikerült befejezni az óvoda épületének bõvítését, az át-
meneti jelleggel az Ifjúsági Klubban lévõ csoport no-
vember másodikán birtokba veheti az új csoportszobát,
kismosdót, a fejlesztõszobát. Új épületszárny, új beren-
dezések, játékok, fejlesztõ eszközök, kisebb létszámú
csoportok teszik kényelmesebbé, korszerûbbé az óvo-
dai oktatást. Dietetikus szakember közremûködésével
folyik szeptembertõl az étkeztetés az intézményben,
nagy figyelmet fordítva az egészséges táplálkozásra.

Óvodásaink és az idõsek otthonának lakói számára
ingyenesen biztosítjuk a közmunkaprogram keretében
termelt homoktövises ivólevet. A sportcsarnok melletti
játszótér sajnos balesetveszélyessé vált, a játszóeszkö-
zök közel tíz évig bírták a strapát. Pályázat híján a kép-
viselõ-testület önerõbõl vásárol új, minden szabványos-
sági kritériumnak megfelelõ játszóeszközöket. Bízom
benne, hogy a Mikulás zsákjában benne lesz az új ját-

szótér. Természetesen a bölcsõde udvarára is új játékok
kerülnek.
Nem maradhat el útjaink javítása sem, hiszen nagyon
nagy terhelésnek vannak kitéve mind a belterületen,
mind a külterületen. Belterületen a szennyvíz beruhá-
zás során jelentõsen megromlott a Petõfi utca állaga, és
folytatásában a ruzsai bekötõ út is durván kátyúsodott.
Útépítõ szakértõ bevonásával és laborvizsgálat készítte-
tésével szakvélemény készült a javítás lehetséges mód-
jairól. A teljes felújítás költsége annyira magas, hogy je-
lenleg csak részleges felújításra lesz lehetõség, amely
azonban komolyabb, mint az eddigi kátyúzások. Külte-
rületi útjaink állapota õsszel és tavasszal a legrosszabb,
hiszen ilyenkor az idõjárás és a nagy súlyú mezõgazda-
sági gépek miatt különleges igénybevételnek vannak ki-
téve. Az utolsó negyedévben közel 6 millió forintot tu-

dunk helyreállításra és karbantartásra
költeni, ez azonban nem lesz elegendõ
valamennyi külterületi útra, hozzátéve,
nem tudjuk a téli hó és csapadék milyen
mennyiségû lesz.
Természetesen közelednek ünnepeink is,
Mindenszentek, egy hónap múlva Advent
idõszakába lépünk, majd Karácsony.
Lassan zárjuk a 2015-ös esztendõt, de
már megkezdõdött a 2016-os tervezése,
hiszen az ígéretek szerint gazdaságfej-
lesztésre komoly uniós pénzek várható-
ak, melyek reméljük, a rögös utakon el-
találnak kis falunkba is. 

Matuszka Antal
polgármester

ÕSZI GONDOLATOK...

fotó: www.delmagyar.hu
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A Képviselõ-testület szeptemberi 17-i ren-
des ülésén megtárgyalta és elfogadta a
rendõrség településünk közbiztonságáról
szóló beszámolóját, az önkormányzat elsõ
félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót,
valamint módosította az önkormányzat
2015. évi költségvetését, szervezeti és mû-
ködési szabályzatát, valamint a gyermekvé-
delem helyi rendszerérõl szóló önkor-
mányzati rendeletét. Döntött a mûvelõdési
ház intézményvezetõi pályázatának kiírásá-
ról, Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszerhez történõ
2016. évi csatlakozásról, szociális célú tûzi-
favásárláshoz kapcsolódó kiegészítõ támo-
gatás igénylésérõl, Térségi Vízmû-üzemel-
tetési Intézmény megszüntetésérõl, kivá-
lasztotta a térfigyelõ kamerarendszer kivi-
telezõjét, felülvizsgálta Helyi Esélyegyenlõ-
ségi Programját. Emellett pályázatokkal
kapcsolatban, valamint vállalkozások, ma-
gánszemélyek egyedi kérelmeivel kapcsola-
tosan is hozott határozatokat.

A meghozott döntésekrõl részletesen:

A Szegedi Városi Rendõrkapitányság és a
Mórahalmi Rendõrõrs a Rendõrségrõl szóló
törvény alapján beszámolt a település 2014. évi
közbiztonságának helyzetérõl, a közbiztonság ér-
dekében tett intézkedésekrõl és az azzal kapcso-
latos feladatokról. Az elõzõ évekhez hasonlóan az
ismertté vált bûncselekményekben a kisebb sú-
lyú vagyon elleni bûncselekmények domináltak,
amelyek fõként a mezõgazdasági területeken
vagy a lakatlan tanyákban felügyelet nélkül ma-
radt mezõgazdasági eszközökre, gépekre és ter-
ményekre elkövetett lopások és rongálások vol-
tak. A Rendõrség tapasztalata szerint a bûncse-
lekmények áldozatai jelentõs számban az idõ-
sebb, egyedül, tanyákon élõ személyek. A bûn-
cselekmények elkövetõi többnyire az idõskorú
sértettek naivitását, valamint a javaik nem meg-
felelõ védelmét használják ki. 
2014. évben is folytatódott a társhatóságokkal és
az önkormányzati rendészekkel közös ellenõr-
zés, amely a településeken idénymunkában dol-
gozó román vendégmunkásokra, illetve az õket
dolgoztató és elszállásoló gazdákra irányult. 
A Képviselõ-testület a beszámolót elfogadta és
egyúttal megköszönte a Szegedi Városi Rendõr-
kapitányság és a Mórahalmi Rendõrõrs dolgozó-
inak a térségben és a településen végzett munká-
ját.

A következõ napirendben Zákányszék Község
Önkormányzatának és költségvetési szerveinek I.
féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót
tárgyalta meg a testület. Az önkormányzat és
költségvetési szerveinek 2015. évi összes módo-
sított bevételi elõirányzata 680 396 eFt, amelybõl
az I. félévi teljesítés 396 966 eFt (58,3 %), a
2015. évi összes módosított kiadási elõirányzat
pedig 680 396 eFt, amelynek I. félévi teljesítése
298 814 eFt (43,9 %) volt. Összességében meg-
állapítható, hogy az önkormányzat bevételei és
kiadásai kedvezõen alakultak az I. félévben. 

Módosításra került az Önkormányzat 2015.
évi költségvetése. Az államháztartásról szóló
törvény kötelezi a képviselõ-testületet, hogy az
elõirányzat-módosítás, elõirányzat-átcsoportosí-
tás átvezetéseként negyedévenként módosítsa a
költségvetési rendeletét. A javasolt elõirányzat-

módosításokat követõen a 2015. évi költségveté-
si rendelet bevételi és kiadási fõösszege 680 695
eFt-ra emelkedett.

A Képviselõ-testület a 2014. évi önkormányzati
választások után megalkotta a Zákányszék Köz-
ség Önkormányzata Szervezeti és Mûködési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendele-
tét. A Csongrád Megyei Kormányhivatal Építés-
ügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Fel-
ügyeleti és Hatósági Fõosztály Törvényességi Fel-
ügyeleti Osztálya folyamatosan felülvizsgálja az
önkormányzatok szervezeti és mûködési sza-
bályzatait és szakmai segítségnyújtás keretében
tette meg módosítási javaslatait. A Kormányhiva-
tal önkormányzatunkat érintõ észrevételei beépí-
tésre kerültek a helyi rendeletbe.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti
alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználha-
tó bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.)
Korm. rendelet alapján a személyi térítési díjat
az igénybevétel napjától havonként - ha a telepü-
lési önkormányzat vagy a megállapodás másként
nem rendelkezik - gyermekétkeztetés esetén a
tárgyhónap 10. napjáig kell befizetni az ellátást
nyújtó intézmény elszámolási számlájára. A
gyermekvédelem helyi rendszerérõl szóló önkor-
mányzati rendelet módosítása lehetõvé tette,
hogy - a vonatkozó Kormányrendelettõl eltérõen
- a helyben kialakított gyakorlat alapján a gyer-
mekétkeztetésért fizetendõ térítési díjat to-
vábbra is a tárgyhónap 15. napjáig fizethetik meg
a szülõk.

A Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatójának vezetõi megbízatása 2015. no-
vember 30. napján lejár. A közalkalmazottak jog-
állásáról szóló törvény, valamint annak a köz-
mûvelõdési intézményekben történõ végrehajtá-
sáról szóló Kormányrendelet elõírása alapján a
magasabb vezetõi megbízásra pályázatot kell ki-
írni, amelyet a megbízási jogkör gyakorlója ír ki.
A részletes pályázati felhívás Zákányszék község
honlapján (www.zakanyszek.hu) és a kormány-
zati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó
szerv internetes oldalán
(https://kozigallas.gov.hu) megtalálható. A mun-
kakör legkorábban 2015. december 1. napjától
tölthetõ be.

Korábban ismertettük, hogy a Belügyminiszter
döntése alapján Zákányszék Község Önkormány-
zata 6 073 983 Ft vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a közbiztonság növelését szolgáló ön-
kormányzati fejlesztésre. A beruházásnak kö-
szönhetõen felvételek rögzítésére alkalmas tér-
figyelõ kamerarendszer kerül kiépítésre a te-
lepülésen. A beruházás megvalósítása érdekében
az önkormányzat és intézményei beszerzési sza-
bályzatának megfelelõen árajánlatok bekérésére
került sor három, megfelelõ szakértelemmel és
referenciákkal rendelkezõ környékbeli vállalko-
zástól. A legkedvezõbb és egyben nyertes áraján-
latot a RegioNet Hungária Kft. adta be. A kivitele-
zési munkák hamarosan elkezdõdnek.

A Képviselõ-testület 2013-ban öt év idõtartamra
elfogadta a Helyi Esélyegyenlõségi Programot
(HEP), amellyel az Önkormányzat érvényesíteni
kívánja: 

- az egyenlõ bánásmód, és az esélyegyenlõség
biztosításának követelményét,
- a közszolgáltatásokhoz történõ egyenlõ hozzá-
férés elvét, 
- a diszkriminációmentességet, 
- szegregációmentességet,
- a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egész-
ségügy, az oktatás és a lakhatás területén a hely-
zetelemzés során feltárt problémák komplex ke-
zelése érdekében szükséges intézkedéseket.

Az egyenlõ bánásmódról és az esélyegyenlõség
elõmozdításáról szóló törvény értelmében a
HEP-ot kétévente át kell tekinteni és szükség ese-
tén felül kell vizsgálni. Az esetleges felülvizsgálat
során a helyzetelemzést és az intézkedési tervet
az új helyzetnek megfelelõen módosítani szüksé-
ges. A HEP felülvizsgálata a Türr István Képzõ és
Kutató Intézet segítségével és jóváhagyásával
megtörtént, az errõl szóló elõterjesztés megtár-
gyalásra és elfogadásra került.

Zákányszék Község Önkormányzata tagja a Dél-
alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Tár-
sulásnak. A társulás eszközök beszerzésére pá-
lyázati támogatást nyert, amelynek megvalósítása
során többlet ÁFA fizetési kötelezettség merült
fel. A finanszírozásához szükséges  kezességvál-
lalást, illetve a Zákányszék településre vonatkozó
többletönerõ (49.018 Ft) biztosítását a testület
vállalta.

A térség települési önkormányzatai az egymással
való szorosabb együttmûködés kialakítása céljá-
ból 1992. november 30. napján létrehozták a
Térségi Vízmû-üzemeltetési Intézményt (a továb-
biakban: TVI), amely hosszú idõn keresztül látta
el az ivóvíz ellátási és szennyvízelvezetési köz-
szolgáltatást. A TVI tényleges feladatot már évek
óta nem lát el, ezért a társulási tanács elnöke a
társulás 2015.08.28-ai ülésén a társulás meg-
szüntetését kérte. A Társulási Tanács fenti TT ha-
tározatában felkérte a társult települési önkor-
mányzatok képviselõ-testületeit, hogy a Társulás
megszûnését a soron következõ képviselõ-testü-
leti ülésen tárgyalják meg és annak megszûnését
2015. október 31-i hatállyal határozzák el, továb-
bá a társulás megszüntetésérõl szóló megállapo-
dást fogadják el. A TVI megszüntetésére vonatko-
zó elõterjesztést a Képviselõ-testület elfogadta. A
TVI Társulási Tanácsának és az Intézmény vala-
mennyi dolgozójának köszönetünket fejezzük ki
a lelkiismeretesen végzett munkájukért!

A Bursa Hungarica felsõoktatási szociális
ösztöndíjrendszer az esélyteremtés érdekében
a hátrányos helyzetû, szociálisan rászoruló fiata-
lok számára is elérhetõvé kívánja tenni a felsõ-
oktatásban való részvételt. E cél elérésének érde-
kében a Kormány mind központi költségvetési,
mind pedig önkormányzati forrásokat mobilizál-
ni kíván. A pályázat kiírására a települési önkor-
mányzat maga jogosult, amelynek feltétele, hogy
a települési önkormányzat csatlakozzon a Bursa
Hungarica Ösztöndíjrendszer 2016. évi forduló-
jához. A Képviselõ-testület továbbra is támogatni
kívánja a tanulni vágyó és a pályázatnak megfele-
lõ fiatalokat, ezért idén is csatlakozott az ösztön-
díjrendszerhez. A részletes pályázati felhívás tele-
pülésünk honlapján elérhetõ.

(folytatás a 3. oldalon)

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL
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(folytatás a 2. oldalról)

Felhívom a figyelmet, hogy ebben az évben a pá-
lyázaton való részvétel további (jövedelmi és
egyéb) feltételeit a Képviselõ-testület a települési
támogatások rendszerérõl és a szociális ellátá-
sokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati ren-
deletében szabályozta. A helyi rendelet a honla-
punkon szintén elérhetõ, illetve további informá-
ció a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy
a 62/590-490 telefonszámon kérhetõ. A pályázat
elektronikus rendszerben történõ rögzítésének
és az önkormányzathoz történõ benyújtásának
határideje: 2015. november 9.

A Képviselõ-testület döntött arról, hogy a belügy-
miniszter által meghirdetett pályázaton a szoci-
ális célú tûzifa vásárlására kiegészítõ támo-
gatást igényel. A 150 erdei m3 lágy lombos tûzi-
fa vásárlásához összesen 190.500 Ft saját forrást
biztosít és vállalta, hogy a szociális célú tûzifában
részesülõtõl ellenszolgáltatást nem kér. Ameny-
nyiben az Önkormányzat támogatást kap, akkor
a tûzifa juttatása a rászorulók részére a szociális
célú tüzelõanyag juttatásának szabályairól szóló
12/2014.(X.3.) önkormányzati rendeletében fog-
laltak szerint történik majd.

Felhívom a figyelmet, hogy a fenti tüzelõ támoga-
táson kívül a települési támogatások rendszeré-
rõl és a szociális ellátásokról szóló 3/2015.

(II.27.) önkormányzati rendeletben meghatáro-
zottak alapján rendkívüli települési támoga-
tás jogcímen az Önkormányzat saját kiter-
melésû tûzifa keretébõl is igényelhetõ tûzi-
fajuttatás. Kérelem kizárólag csak fûtési szezon-
ban kérhetõ minden év november 1. napjától a
következõ év március 31. napjáig. A korábbi
évektõl eltérõen a támogatás már jövedelmi fel-
tételekhez is kötött.

A Testület az 1. számú tanyagondnoki szolgá-
lat gépjármûvének beszerzésére Partnerségi
szerzõdést kötött a Homokháti Kistérség Többcé-
lú Társulásával. A társulás a kisbusz beszerzésé-
re 7.134.606,- Ft támogatást nyert Európai Me-
zõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból. A megálla-
podásban a Képviselõ-testület vállalta, hogy a
projekt megvalósításhoz szükséges saját erõ ösz-
szegét, 2.962.744,-Ft-ot a Társulás rendelkezésé-
re bocsátja. 
Mivel a pályázat utófinanszírozott és a Társulás
jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetõvé a vé-
telár fennmaradó részének megelõlegezését,
ezért a Képviselõ-testület a támogatási összeg
megérkezéséig a szükséges 7.134.606,-Ft-ot a
Társulás részére biztosítja. Ennek köszönhetõen
a korszerû Ford Tourneo Custom kisbusz rövide-
sen a tanyai lakosság rendelkezésére fog állni.

A Képviselõ-testület szándéknyilatkozatot foga-
dott el arra vonatkozólag, hogy a Saphire

Sustainable Development Zrt. által Zákányszék
község területén megvalósítani tervezett nap-
elem erõmû megépülése érdekében használati
jog alapítására tárgyalásokat kezd.

Az ülés végén önkormányzati ingatlanok ér-
tékesítésére vonatkozó kérelmekrõl születtek
döntések. A testület a Zákányszék külterület
0136/51 hrsz-ú, 3118 m2 területnagyságú, szán-
tó mûvelési ágú ingatlanát - az Önkormányzat
vagyonrendeletében meghatározottak figyelem-
bevételével - ifj. Szûcs Sándor részére értékesítet-
te. Szögi János ingatlanvásárlási kérelmét eluta-
sította, mivel a megvásárolni kívánt területet je-
lenleg nem szándékozik eladni.

A testület támogatta azt az aláírásgyûjtést,
amely autóbusz járat indítását kezdeményezi a
DAKK Zrt-nél a Szeged - Zákányszék - Ruzsa -
Öttömös - Pusztamérges vonalon, 21:40 órai idõ-
pontban. Végül a Képviselõ-testület 40.000 Ft-tal
hozzájárult a XXI. Ruzsai Kerékpárverseny dí-
jazásához. 

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

Gárgyán István
jegyzõ

Az állatok védelmérõl és kíméletérõl szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdésének
rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint
illetékes önkormányzat - ebrendészeti feladatai-
nak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elle-
ni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való te-
kintettel - három évente legalább egy alkalom-
mal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alap-
ján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az ál-
lat tulajdonosa, tartója és más személyek jogai-
nak, személyes biztonságának és tulajdonának
védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi
feladatainak hatékony ellátása céljából. Az eb tu-
lajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a
törvényben elõírt adatokat a települési önkor-
mányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatom az ebtartókat, hogy Zákány-
szék Község Önkormányzata nem tervezi az
eb adó bevezetését.
A 2015. évi ebösszeírás céljából kérem a Zákány-

szék közigazgatási területén tartott négy hóna-
posnál idõsebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy
az ebenként teljes körûen kitöltött
"EBÖSSZEÍRÓ ADATLAPOT" legkésõbb
2015. december 31. napjáig az alábbiakban
felsorolt módokon az önkormányzathoz eljut-
tatni szíveskedjenek:

- a hivatalban kihelyezett gyûjtõládába, vagy 
- postai úton, a Zákányszéki Polgármesteri
Hivatal 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
szám alatti címére, vagy
- elektronikusan az jegyzo@zakanyszek.hu
címre megküldve (szkennelt formában, aláírva).

Az ebösszeíró adatlap példányai beszerezhetõk a
Polgármesteri Hivatalban található gyûjtõládák
mellõl, valamint az adatlap a
www.zakanyszek.hu weboldalról is letölthetõ.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy a
kedvtelésbõl tartott állatok tartásáról és forgal-
mazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rende-
let 17/B. § (10) bekezdése értelmében 2013. ja-

nuár 1. napjától a négy hónaposnál idõsebb
eb csak transzponderrel (microchip) meg-
jelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a
jogszabályban meghatározott kötelezettségének
még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a
transzponderrel nem rendelkezõ ebeket
magánállatorvosnál megjelöltetni. Ezen kötele-
zettség teljesítésének ellenõrzése céljából a
magánállatorvosok és Önkormányzatunk is ren-
delkezik transzponder-olvasóval.
A transzponderrel megjelölt eb tulajdonosának,
tartási helyének megváltozása, vagy az állat el-
pusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8
napon belül köteles a magánállatorvossal az
adatbázisban regisztráltatni. 
Az adatszolgáltatási kötelezettségek elmulasztása
állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amely-
nek legkisebb összege 30.000,-Ft.

Együttmûködésüket köszönöm!

Gárgyán István
jegyzõ

EBÖSSZEÍRÁSSAL KAPCSOLATOS FELHÍVÁS

www.homokihirek.huwww.homokihirek.hu
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18Zákányszéken így Könyves Vasárnapoztunk…

KreA(k)tív - Kazi Györgyi

2015-ben már tizedik esztendeje, hogy amikor kissé megfakul az ég kékje,
s tollas vándorok népesítik be az égi országutakat, szorgosan készülõdnek
a könyvtárak az Országos Könyvtári Napok eseményeire. Az Informatikai és
Könyvtári Szövetség 2006 óta sokféle hagyományt követve, de tartalmában
mindig megújulva igyekszik ráirányítani a lakosság figyelmét a
könyvtárakra. Az évente változó, de mindig egymásra épülõ tematika, a
különbözõ korosztályok eltérõ igényeire és érdeklõdõsére figyelés tette a
szakma legjelentõsebb, legtöbb érdeklõdõt megmozgató programsoroza-
tává ezeket az október eleji napokat. Ebben az évben a Nagy Könyvtári Show
keretében is az volt a cél, hogy a hét során kerüljenek bemutatásra a
könyvtárak sokszínû szolgáltatásai, azok a korszerû, praktikus, mindenki
számára hozzáférhetõ lehetõségek, amelyek az emberek tájékozódásához,
tanulásához, kulturált szabadidõs és közösségi tevékenységéhez nyújtanak
komoly segítséget, kapaszkodót. A könyvtárosok szeretnének minél több

olyan személyt is elérni és megnyerni, akik életébe még nem épült be a
rendszeres könyvtárlátogatás. Október 11-én, a Könyves Vasárnapon a
könyvtárak rendkívüli nyitva tartással, rendhagyó programokkal, sokféle
meglepetéssel vártak mindenkit. 
Immár Zákányszéken is hagyománynak számít, hogy október második
vasárnapján, a rendkívüli nyitvatartási napon a könyvtári szolgáltatásokon
kívül játékkal, meglepetéssel, kiállítással, kézmûves foglalkozással
csábítjuk a könyvtárba a látogatókat. Könyves Vasárnap reggelén, látva a
barátságtalan, esõs idõjárást, még csak reménykedni lehetett, hogy mindez
nem riasztja el a könyvtárba készülõdõket. Ilyenkor az ember
legszívesebben az orra hegyét sem dugná ki a lakásból, mégis sokan dön-

töttek úgy, hogy útnak indulnak és részesei lesznek a Könyves Vasárnap
programjainak. Több, mint 60 látogató fordult meg ezen a napon a
könyvtárban, életkor szerint valamennyi korosztály képviseltette magát a 3
évestõl a 85 évesig. Jöttek nyugdíjasok, iskolások, családok kisebb és
nagyobbacska gyerekekkel. Voltak ismerkedések, találkozások, nagy beszél-
getések. A kézmûves asztalnál Farkas Ildikó segítségével szebbnél szebb
papírcsodák készültek, a "játék" feliratú asztalnál mindenki kipróbálhatta
az ügyességi játékokat, a fejtörõ kérdésekre helyesen válaszolók között
gazdára leltek a zsákbamacska nyeremények. Sorra érkeztek a KreA(k)tív
kiállítás látogatói, akik elsõ ízben tekinthették meg Farkas Ildikó, Kazi

Györgyi, Katona Éva, Szalmáné Ádám Anita és Zemanek Gergõ kézmûves
alkotásait a könyvtárban. Sok könyvtári könyv és folyóirat találta meg
olvasóját a nap folyamán, és az 50,- Ft-ért megvásárolható régi könyvek
közül is sok  új gazdára lelt. Nagyon jólesõ érzés volt ezt a vasárnapi moz-
galmasságot látni és megélni. Az ilyen alkalmak megerõsítenek abban a hit-
ben, hogy a könyvtáraknak a XXI. században is van létjogosultsága.
Továbbra is szükség van a könyvekre és egy olyan helyre, ahova olvasni-
valóért vagy csak egy jó egy szóért  érdemes betérni…
Köszönöm minden segítõnek és résztvevõnek a Könyves Vasárnapot!
Jövõre folytatjuk!

Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

"Életemben valahol mindig is jelen volt a kreativitás. Kötés, horgolás, var-
rás, vagy csak egy egyszerû asztaldísz, egyedi csomagolás. Nagyobb

ünnepekre - karácsony, húsvét - magam alkottam a díszeket, ajándékokat.
Nagyon sokféle technikát kipróbáltam, 3D origamit, quillinget, virággömb,
papírgyöngy készítését. A drótozást egy karkötõ fényképe indította el. Mire
megfejtettem a szemek összekapcsolásának rejtélyét, már nyakig benne

voltam. Kezdetben kis esetlen, girbegurba tárgyak születtek. Minél
mélyebben ástam bele magam a drótozásba, annál több technikát, eljárást
ismertem meg. A drót, a gyöngy és a körömlakk világában találtam meg
önmagam."

Továbbra is várjuk a bemutatkozásokat kreatív sorozatunkba 
a konyvtar@zakanyszek.hu e-mail címre.
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18 Focisuli, avagy a jövõ a tét

A  felnõtt csapat erdeményei láttán azt gondolhatnánk,
hogy Zákányszéken nem érdemes fociról írni, illetve a
témával foglalkozni, hiszen a csapat eredménytelensége
nem a legszebb idõszak a zákányszéki labdarúgás
történetében.
Ennek ellentmond, hogy több mint 40 általános iskolás
gyerek jár edzésre, illetve különbözõ tornákra a
településrõl 4 korosztályban. Elkísértük õket az elmúlt
hetekben az edzéseikre.
A legkisebbeknek a helyi edzéseken kívül Mórahalmon
tartanak rendszeresen foglalkozásokat a Bozsik
program keretében. Honti Tamás testnevelõ mellett
Zámbori Gábortól (aki megye I-ben bajnokságot nyert
16 évvel ezelõtt Zákányszéken) tanulhatják meg a játék
alapjait. 

(A képen: Honti Tamás edzõ, Sebõk Barnabás,
Kószó Dávid, Polyák Gábor, Császár Patrik, Illés

Bence, Meleg Alex)

(A képen: Fõdi Norbert, Barbócz Bence,
Honti Tamás edzõ, Tótpözsi Márk, Márton
Ákos, Szûcs Dusán, Fodor Bence, Török
Bence, Király Levente,  Juhász Botond)
Az U11-es és U13-as korosztálynak ugyancsak
a Bozsik program keretében tartanak
foglalkozásokat, az elmúlt hétvégén Röszkén.
A részletes eredményeket az iskolai
híreinkben lehet elolvasni.
Arra a kérdésre is próbálunk választ találni a
közeljövõben, hogy a 8. osztály elvégzése után
ezek a gyerekek miért nem sportolnak tovább,
hiszen adottak a feltételek a helyi sportkörnél
is.  A TAO adta lehetõségeket ugyanúgy ki
tudná használni Zákányszék is, mint ahogyan
teszik ezt a környezõ településeken. De
nálunk ez valamiért nem mûködik... Pedig az
elszántsággal és az akarattal a fiataloknál a
látottak alapján kijelenthetjük, nincs problé-
ma.

(A képen: Szélpál Ádám, Papp Dávid, Honti Tamás
edzõ, Savanya Attila, Szögi Simon, Börcsök Erik,

Börcsök Bence, Gyuris Kevin, Tanács Olivér, Vass
Dávid, LovásziMilán)

Négy játékosunk meghívót kapott a megyei válogatott
összetartásaira is, akiknek külön gratulálunk:
U11-es korsoztály: Gyuris Kevin, Börcsök Bence és
Börcsök Erik
U13-as korosztály: Papp Dávid
U14-es korosztály: Bazán Botond

Reméljük, ezzel a pár sorral sikerült felkelteni az érdek-
lõdést, hogy igenis érdemes még Zákányszéken az után-
pótlással és a labdarúgással foglalkozni.
Ha nem is lesz mindekibõl Gera vagy Király, de jó lenne,
ha itt is újra átélhetõ lenne az az érzés, hogy
zákányszékiként zákányszéki közönség elõtt lehessen jó
meccseket látni, illetve játszani.

-bz-
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ISKOLAI HÍREK

Mozgalmasan indult a tanév idén is. 

Szeptember elsõ hetében  a Móra-Tourist
Nonprofit Kft. által szervezett lovas táborban és
úszótáborban vehetett részt negyven tanulónk.
"Nagyon jó volt a tábor, sok új dolgot ismertem
meg a lovak gondozásáról, felszerelésérõl. Sze-
rintem megérte elmenni a táborba."

Lovastábor
Minden reggel megjöttünk,
Csutakoltunk, nyergeltünk.

A lóra felültünk,
S fél órán át léptettünk.

Tündér, Mese, Gyõztes, Ámor,
Rajtuk lovagolni mámor.
Tündér most a nagyvezér,
Csapata semmitõl se fél.

Az Európai Autómentes Nap alkalmából ismét
kerékpárra pattantunk: idén Bordányba teker-
tünk át három csapatban, 43 tanulóval. Pihe-
nésképpen kicsit megálltunk a szomszéd telepü-
lés játszóterén, majd némi izgalom és nem várt
bonyodalom után szerencsésen és jó hangulat-
ban érkeztünk vissza az iskolához. 

Szeptember 28. és október 2. között rendeztük
meg az iskolai egészséghetet, melyrõl a Kis Új-
ság következõ számában olvashatnak majd.

Az Állatok Világnapját rendszeresen kisállat-
bemutató szervezésével ünnepeljük. Idén sem
volt ez másként. Október 6-án, az V. Kisállat-be-
mutatón rekordnak számító 24 kiskedvenc ven-
dégeskedett az általános iskola udvarán. Többen
közülük már visszatérõ vendégek - bizonyítva ez-
zel a gazdik odafigyelését! 
A jubileumi alkalomból minden kisállattartó
müzli szeletet kapott, hogy legyen energiája ez
után is gondoskodni a nyusziról, cicáról, kutyus-
ról, tengerimalacról, ékszerteknõsrõl, selyem-
tyúkról és csigáról.
Ezen kívül a látogatók és gazdik között 10 ma-
dárkerti belépõt sorsoltunk ki.

Köszönjük minden résztvevõnek, szülõnek, ba-
rátnak és nagyszülõnek, hogy hozzájárult a ren-
dezvény sikeréhez!

NYOLCADIKOS GONDOLATOK…
Minden évfolyamnak megvannak a maga nehéz-
ségei, de talán a legnehezebb feladat mindig a
nyolcadikosok és szüleik elõtt áll. Jó döntést kell
hozni és a gyerekeknek okosan és folyamatosan
kell készülni az elõttük álló feladatokra.
Néhány nyolcadikos gondolat így októberben: 
"Jó a nyolcadik osztály, várom már a felvéte-
lit."
"Mi vagyunk a legidõsebbek. Sokat kell tanulni
… és már izgulok a felvételi miatt."
"Jó most. Mivel ez az utolsó évünk egy osztály-
ként, sokkal több programon vagyunk együtt és
élvezzük a mások társaságát."
"Igaz, sok-sok nagysúlyú döntést kell hozni, de
tudtuk, hogy egyszer nekünk is át kell esni eze-
ken a döntéseken."
"Az a rossz, hogy elmegyünk és itthagyjuk a ba-
rátokat meg a rokonokat (tanulókat). Az a jó,
hogy a középsuliban új barátokat szerzünk."
"Nagyon jól éreztem az évek alatt magam az
osztállyal. Nagyon kár, hogy már nem leszünk
együtt jövõre a jóbarátaimmal. …de biztos fo-
gunk találkozni egymással Szegeden, vagy
csak váratlanul összefutunk és váltunk pár
szót egymással. Remélem, a középsuliban is
lesznek jó barátaim, és remélem, jó tanulmá-
nyi eredményem lesz. Szomorú lesz a búcsú a
régi osztállyal, de biztosan jó lesz a jövõbeli
osztályom is."

(folytatás következik...)

SPORT

Újra pattog a labda…!
Szeptember közepén elkezdõdtek az utánpótlás
gyermek bajnokságok több korosztályban. A fiú
tanulóink az iskolai bajnokságon kívül az egye-
sületi Bozsik bajnokságban négy csapattal, 41 ta-
nulóval szerepelnek.
A gyerekek nagy kedvvel, szorgalommal járnak az
edzésekre, versenyekre. Öröm nézni õket, ahogy
segítik, bíztatják egymást. A bajnokság kupa-
rendszerben van lebonyolítva, egy versenyen öt
település csapatai vesznek részt: Ásotthalom,
Röszke, Ruzsa, Mórahalom, Zákányszék.
A 7, 9 éveseknél a mérkõzéseken kívül ügyessé-
gi, technikai feladatokat is meg kell oldaniuk a
gyerekeknek. November közepéig öt versenyen
vesznek részt.
Az elmúlt fordulóban különdíjat kapott jó játéká-
ért Barbócz Máté (1.o.), Kószó Dávid (2.o.) és
Polyák Gábor (3. o.).
A 11, 13 éveseknek hat fordulójuk van õsszel, a
legutóbbi verseny Röszkén volt.
Eredmények:
Zákányszék - Mórahalom 1:0, G.:Vass D.
Ásotthalom - Zákányszék 3:1 G.: Vass D.
Záknyszék - Röszke 1:1 G.: Vass D.
Különdíjat kapott játékáért Tanács Olivér (6.o.)
és Szögi Simon (7.b).

Csongrád megye labdarúgó válogatott kerettag
lett: Bazán Botond 7.a és Papp Dávid 7.b osztá-
lyos tanulók.

Honti Tamás

Fontos idõpontok:

Õszi szünet: október 23-tól november 1-ig
Elsõ tanítási nap: november 2., hétfõ

Összeállította:
Ábrahám Enikõ

- Teljes körû gumiszerelés
- Mûszaki vizsgára való felkészítés
- Mûszaki vizsgáztatás
- Olaj, levegõszûrõ, pollenszûrõcsere
- Alvázvédelem  olasz, IMPA  festékkel
- Keréktárcsa javítás (görgõzés)
- Váltó, motor, futómû javítás
- Számítógépes autódiagnosztika
A helyben vásárolt gumi felszerelése, valamint az olaj,
olajszûrõ csere díjmentes!

Nyitva: Hétfõtõl-péntekig: 8-17 óráig
Szombaton és vasárnap is várom a  Tisztelt

Autótulajdonosokat!
Telefonos idõpont egyeztetés szükséges!

Mónus István
autószerelõ mester

Tel.: 06-30/9533-864
Cím.: 6781 Domaszék Bojárhalmi u. 7.

REISAL AUTÓ SZERVIZ - DOMASZÉK
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ADVENT 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: október 26-tól október 30-ig, november 9-tõl november 13-ig, november
23-tól november 27-ig, december 7-tõl december 12-ig délután 15 - 16 óra között is! 
Október 26-tól október 30-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: november 2-tõl november 6-ig, november 16-tól november 20-ig, valamint
november 30-tól december 4-ig délután 15 - 16 óra között is! 
Október 26-tól október 30-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 Mórahalom, Kölcsey utca 2 sz. alatt a Men-
tõállomás 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:
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.

A Zákányszéki Nõegylet tagsága az idei évben
immár 10. alkalommal rendezi meg az Adventi
Ünnepségsorozatot a Lengyel téren. A hagyomá-
nyokhoz híven minden vasárnap karácsonyváró
mûsor, meleg tea és forralt bor várja az érdek-
lõdõket. A gyertyagyújtás idején a kézmûves vá-
sáron saját készítésû ajándéktárgyak értékesíté-
sére lesz lehetõség, várjuk az eladókat és vevõ-
ket egyaránt.
A szervezõk köszönettel fogadják az adventi ün-
nepségsorozat megrendezéséhez a felajánláso-
kat és anyagi támogatásokat. A rendezvényrõl
bõvebb információ kérhetõ Ördögh Dezsõnétõl
a 30/512-8447 telefonszámon.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt
2015. november 21-én, szombaton

megrendezésre kerülõ
XIV. Zákányszéki Böllérnapra.

Program:
6.30 Megnyitó a Mûvelõdési Ház udvarán
7.00 Disznóvágás
9.00 Reggeli a Mûvelõdési Házban  

(500.-Ft/adag áron a helyszínen vásárolható)

17.00 Gyülekezõ a Sportcsarnokban
18.00 VACSORA, BÁL

Jegyek vásárolhatók a Lengyel téri Butikban
2015. november 3-tól. 

Felnõtt jegy: 3000.-Ft/fõ
Gyermek jegy: 2500.-Ft/fõ

Zenekar: Szabó József és zenekara Erdélybõl.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!

BÖLLÉRNAP

Települési egészségmegõrzõ családi nap lesz
a TÁMOP 6.1.5-14-2015-0004 azonosító számú

pályázat keretében 2015. november 5-én
13 órai kezdettel a Zákányszéki Mûvelõdési

Ház és Könyvtárban.

- Szív- és érrendszeri szûrés és tanácsadás a ren-
dezvény ideje alatt folyamatosan 13 órától.
- Elsõsegélynyújtás - Bemutató az elsõsegélynyúj-
tás alapvetõ ismereteirõl - 13.30 óra.
- "Mozgásra fel!" - Gyere el, nézd meg és sportol-
junk együtt!  AEROBIK Szalai Melindával 14.30 -
15.00-ig.
- Gyermekekkel, családokkal való beszélgetés:

50-60 perces interaktív elõadás 15.00 - 16.00-ig. 
- Gyermek rajzverseny - az egészség, egészséges
életmód témájában óvodai csoportok és általános
iskolai osztályok alkotásainak kiállítása a Mûvelõ-
dési Házban - 16.30 óra.
- Tegyünk minden nap az egészségünkért! - Ke-
rékpározásra várjuk a bringásokat! Indulás a
templomtól a "Putyi tejcsarnokig", majd vissza -
17.30 óra. 

A részvétel feltételei: a kerékpárokon megfelelõ vi-
lágítás, ill. láthatósági mellény viselése.

EGÉSZSÉGMEGÕRZÕ CSALÁDI NAP

MEGEMLÉKEZÉS

2015. november 1-jén a 9 órakor kezdõdõ
szentmise után, 9.45 órakor az intézmények és
a civil szervezetek vezetõi, képviselõi
megkoszorúzzák a II. világháborús emlékmû-
vet. A megemlékezés után a temetõben szertar-
tás és sírszentelés lesz. 

Vásár novemberben is!

November hó elsõ vasárnapján, no-
vember 1-jén vásár a sportcsarnok mö-
götti területén! Rossz idõ esetén a kis-
állatok árusítására a Sportcsarnokban
biztosítunk  helyet! 
Vásárnyitás: 6.30 óra
Zákányszéki lakcímmel rendelkezõk,
regisztrálás esetén ingyenesen árusít-
hatnak! (Aki még nem regisztrált,  a
polgármesteri hivatalban Csúcs Lajos-
nál megteheti!)
További részletek:
www.vasar.zakanyszek.hu

Téli Kupa - teremfoci felhívás!
A 23. éves Zákányszéki Sportcsarnok is-
mét meghirdeti az õszi és téli kispályás
labdarúgó bajnokságát, a mérkõzések heti
egy alkalommal, csütörtöki napokon lesz-
nek lebonyolítva. Jelentkezhetnek baráti
társaságok, alkalmi csapatok, egy csapat
max: 15 fõbõl állhat. Az elsõ forduló idõ-
pontja: 2015. november 26. 
A bajnokság elõre láthatóan 2016. február
végéig tart.
Nevezési határidõ: 2015. november 19.
Érdeklõdni a szondis@t-online.hu vagy a
06-30-606-23-60 telefonon vagy a sport-
csarnok facebook oldalán.

Lapzárta után

Tüdõszûrés lesz Zákányszéken
2015.11.09-2015. 11.12

között, a Sportcsarnok melletti
területen. További részletek a plakátokon

és a www.zakanyszek.hu oldalon.
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SZÜLETÉS

Kiri Tamásnak és Ördög Nórának Norina

Hegedûs-Bite Lászlónak és Juhász Viktóriának Botond

Szilágyi Zsoltnak és Bartus Barbarának Zselyke

nevû gyermekük született.
Gratulálunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS

Nem történt.

HALÁLOZÁS

Nem történt.

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!

Újdonság! Otthoni riasztórendszerek telepítése,
behatolás ellen, tûz- és gázjelzéssel is! 

Riasztáskor sms-ben értesítés!
www.tersegmedia.hu info@tersegmedia.hu

06 30 606 23 58

www.zakanyszek.hu

A 2012. évi XXX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok összegyûjtésével és gondozásával kapcsolatban.

Az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat erõsítése érdekében
nemzetünk értékeit össze kell gyûjteni, dokumentálni, az értékvédelem
alapjául szolgáló dokumentációt a szigorú nyilvántartás és kutathatóság
szabályai szerint meg kell õrizni, az értéket ápolni, védelmezni és támogat-
ni kell. Örökségünket, a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság
szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta és természet adta értékeit
átfogó értéktárban kell összesíteni. 
A hungarikum törvény ezen rendelkezéseinek figyelembevételével végzi
tevékenységét  Zákányszéken is az értéktár bizottság. 
Eddig tíz települési érték került felvételre, melyek az alábbiak:

Épített környezet kategóriában: Zákányszéki Szentháromság
Templom, Tömörkény ház, Papp kereszt
Kulturális örökség kategóriában: Zákányszéki Zabosfa Táncegyüttes,
Zákányszéki Parasztkórus, Öregház Tanyamúzeum,
Turizmus kategóriában: Zákányszéki Böllérnap, Zákányszéki
Madárkert
Természeti környezet kategóriában: Ezerarcú Sömlyék. Kocsányos
tölgy

Települési értékeinkrõl bõvebb leírás és fotódokumentáció a
www.zakanyszek.hu oldalon található.

A Zákányszéki Települési Értéktár Bizottság 2015 júniusi ülésén döntés
született arról, hogy a helyi értékek közül az Ezerarcú Sömlyék és a
Zákányszéki Madárkert felvételét kéri a Csongrád Megyei Értéktárba. A
megyei értéktár bizottság határozata értelmében Zákányszékrõl az
Ezerarcú Sömlyék a természeti érték kategóriában felvételt nyert a
Csongrád Megyei Értéktárba.
A Csongrád megyében fellelhetõ települési és megyei értékekrõl bõvebb
információ található a www.csongrad-megye.hu oldalon található.

Ha Önnek is fontosak településünk tárgyi és természeti értékei, várjuk az
ajánlásokat az értéktárba. Bõvebb információ: www.zakanyszek.hu oldalon
vagy személyesen a Mûvelõdési Házban és a Teleházban.

Zombori Istvánné
intézményvezetõ

EZERARCÚ SÖMLYÉK A MEGYEI ÉRTÉKTÁRBAN

Könyves Vasárnapon KreA(k)tív címmel  kézmûves kiállítás nyílt a
könyvtárban. A kiállítás keretében zákányszéki amatõr kézmûvesek
mutatják be alkotásaikat a nagyközönségnek.
A szebbnél szebb drótékszerek, papírcsodák, drótfák, gyöngybõl készült
virágok 2015. november 22-ig tekinthetõk meg a könyvtár nyitvatartási
idejében.

Kiállítóink: Farkas Ildikó, Kazi Györgyi, Katona Éva, Szalmáné
Ádám Anita és Zemanek Gergõ.

Szeretettel várjuk a látogatókat!

Kézmûves kiállítás


