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SEMMELWEIS-NAP
Amíg egészségesek vagyunk, természetes állapotnak tekintjük azt, de amint megbetegszünk, fájdalmunk felülír minden más szükségletet, csak a mielõbbi gyógyulás foglalkoztat bennünket.
Ezt a napot a nemzetközi orvostörténet jól ismert alakjának, Semmelweis Ignácnak a neve fémjelzi, akinek
egyáltalán nem volt könnyû eredményeit elfogadtatni a
saját korában.
A hazai egészségügy és szociális ellátórendszer általános
helyzete jól ismert, és cseppet sem szívderítõ. Emlékszünk az ágazatban lezajlott, sok esetben sokkhatással
járó rombolásra. Tisztában vagyunk az alulfinanszírozottságból adódó problémákkal, a pályaelhagyás, a csökkenõ szakemberképzés minden hatásával. A sok gond
miatt a szakma elveszítette vonzerejét.
Mit szeretnének a betegek, az ellátottak? - tesszük fel a
kérdést. Nem luxuskörülményekre vágynak, hanem
szûrõvizsgálatokra és hosszú várakozás nélküli, korszerû orvosi ellátásra, napi törõdésre, gondoskodásra. Ma
azokat szeretném köszönteni, akik településünk egészségügyi és szociális feladat ellátásában közremûködnek.

Köszönöm Önöknek, hogy ebben partnerek, köszönöm
mindennapi áldozatos munkájukat. Köszönöm, hogy a
nehéz körülmények között is reményt, támaszt és hitet
adnak a segítségért folyamodóknak. Sokszor egy támogató, megértõ tekintet többet ér minden más gyógymódnál.
Az Önök folyamatos helytállása, kitartása, együttérzése
és mosolya nélkül az egészségügyi ellátó rendszer csak
silány, lelketlen nagyüzem lenne. Orvosként, asszisztensként, ápolóként vagy védõnõként napról napra, évrõl évre mérhetetlen fizikai és lelki erõrõl tesznek tanúbizonyságot, amiért százszorosan járnak a köszönõ
szavak.
Szeretettel köszöntök a nap alkalmából minden orvost,
asszisztenst, ápolókat, védõnõket, egészségügyi és szociális dolgozókat.
Köszönöm a településen, a településért végzett munkájukat.
Matuszka Antal
polgármester

PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTÕ
“Osztani magad, hogy így sokasodjál,
Kicsikhez hajolni, hogy magasodjál,
Hallgatni Õket, hogy tudd a világot,
Róluk beszélni, ha szólsz a világhoz!”
(Váci Mihály)
Az ünnepek nélkülözhetetlenek életünkben.
A munkanapok mellett megállunk egy rövid idõre, magunk között vagyunk, együtt, egymásra figyelünk. A közös ünnep kellemes érzése remélem, majd tovább él a
hétköznapokban, amely erõsíti összetartozásunkat.
Ezért is tartjuk meg minden évben hagyományszerûen a
pedagógusnapot. A pedagógusokat, a pedagógusképzésben résztvevõket ünnepeljük.
A pedagógusnap alkalmat ad mindenkinek, így nekem is

arra, hogy a tanároknak, tanító néniknek, óvó néniknek,
a dajkáknak, valamennyi pedagógusnak köszönetet
mondjak. Én, mint apa és mint polgármester nagyon
hálás vagyok, hogy településünk gyermekeit elhivatott,
szeretni tudó pedagógusok nevelik, oktatják. Pedagógusnak lenni vitathatatlanul a legcsodálatosabb foglalkozás,
és a legellentmondásosabb is. Tanáraink életünk legmeghatározóbb alakjai, tanításuk egy életre elkísér bennünket. Számtalan alkalommal emlékszünk vissza rájuk, tanításukból utólag értünk csak meg sok mindent.
Én e szép alkalomból egy virtuális csokor virággal kissé
zavarban, de széles mosollyal köszöntöm településünk
valamennyi pedagógusát, kívánva további munkájukhoz
erõt, egészséget, a gyerekekhez végtelen türelmet.
Matuszka Antal

Kedves Ügyfelünk!
Érintett Ön a devizahitel forintosításban?
Éljen a forintosítás adta hitelkiváltás lehetõségével!
Cserélje le kedvezõtlen banki jelzáloghitelét a Takarék Kiváltó Hitelre a segítségünkkel.
Lakáscélú vagy szabad felhasználású esetre is megoldást nyújt
a TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL itt helyben!
Keressen bennünket!
Érdeklõdjön a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki Kirendeltségén,
vagy a 62/590-030-as telefonszámon.
Generációk óta biztos támasz. www.pillertksz.hu

Vegye igénybe széles körû
pénzügyi szolgáltatásainkat!
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL
A Képviselõ-testület áprilisban rendkívüli ülésen döntött a Zákányszéki Idõsek Otthona épületének felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról, ezenkívül együttmûködési megállapodást kötött a Zákányszéki Polgárõr Csoporttal, továbbá személygépjármû vásárlására
került sor a mezei õrszolgálat feladatainak ellátásához. A munkaterv szerinti rendes ülésén
elfogadta az Önkormányzat 2014. évi zárszámadását, illetve módosította annak 2015.
évi költségvetését, valamint jóváhagyta a belsõ
ellenõrzésrõl szóló jelentést. Új rendeletet alkotott a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatások kötelezõ
igénybevételérõl, megtárgyalta a Zákányszéki
Egyházközség támogatási kérelmét, elbírálta a
mezõõri állásra benyújtott pályázatokat.

2015. ÁPRILIS 14-ÉN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI ÜLÉS

Pályázati felhívás jelent meg "Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése,
felújítása" címmel, amely pályázat lehetõséget
biztosít a Zákányszéki Idõsek Otthona épületének felújítására, nyílászáróinak cseréjére,
eszközök beszerzésére, a fürdõszobák teljes akadálymentesítésére, napelemes rendszer megvalósítására. Sikeres pályázat esetén a beruházás
összköltsége 9.648.708 Ft lesz, amelynek 15 %os önerejét az Önkormányzat vállalta.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény a helyi önkormányzatok feladatai között
nevesíti a település közbiztonságának biztosításában való közremûködést. A Képviselõ-testület
kiemelt célja a település közbiztonságának, közrendjének és közlekedése biztonságának emelése, a lakosság biztonságérzetének növelése. A feladat eredményes ellátása érdekében az Önkormányzat együttmûködési megállapodást
kötött a Zákányszéki Polgárõr Csoporttal.
Cél a helyi polgárõrség fokozottabb bevonása a
település közterületi rendjének fenntartására
irányuló közterületi munkába. Ennek során érvényesíteni kell a bûnmegelõzési, baleset-megelõzési, vagyonvédelmi, kábítószer-megelõzési,
gyermek- és ifjúságvédelmi, környezetvédelmi,
katasztrófa-elhárítási feladatokat.
A Polgárõrcsoport ebben az évben állami támogatást kapott a járõrözéshez szükséges gépjármû
vásárlására, amelyhez az együttmûködési megállapodás alapján az Önkormányzat további
500.000 Ft-tal járult hozzá. Ezzel együtt a Polgárõrség használatában lévõ Suzuki személygépkocsit az Önkormányzat megvásárolta a bõvülõ
mezei õrszolgálat részére, amellyel a külterületi
utak könnyebben lesznek járhatók. A gépjármû
vásárlására és üzemeltetésére az Önkormányzat
állami támogatást igényelhet, így fenntartási
költség kevésbé terheli majd a költségvetését.
A Buke Reikon Kyokushin Karate és Harcmûvészeti Sportegyesület a tavalyi évben kezdte el a
karate oktatását a Mûvelõdési Házban. A küzdõsport egyre népszerûbb a fiatalok körében, így
a növekvõ létszám miatt az Egyesület kérte a

Sportcsarnok igénybevételének lehetõségét. A
testület ehhez hozzájárult, és havi bruttó 15.000
Ft kedvezõ összegû bérleti díjat határozott meg.

2015. ÁPRILIS 30-ÁN MEGTARTOTT
RENDES ÜLÉS

Az államháztartásról szóló törvény alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a képviselõ-testület elé kell terjeszteni. Zákányszék Község Önkormányzatának gazdálkodása igen szerteágazó, több területet, illetve szervezetet érint. 2014-ben a következõ költségvetési
szervek mûködtek: önállóan mûködõ és gazdálkodó intézmény a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal, illetve önállóan mûködõ intézmények: Zákányszék Község Önkormányzata, a Zákányszéki
Mûvelõdési Ház és Könyvtár és a Zákányszéki
Manó-kert Óvoda és Bölcsõde.
Az önkormányzat a törvényben elõírt egyes kötelezõ feladatait más szolgáltató igénybevételével is
ellátja, mint pl. a kegyeleti közszolgáltatási, valamint a temetõ részbeni üzemeltetési feladatait a
Csongrád Megyei Kegyeleti Kft-vel, vagy az ivóvíz
ellátást az Alföldvíz Zrt-vel kötött közszolgáltatási
szerzõdések alapján. Ezenkívül pl. az orvosi
ügyelet biztosítását, illetve a szociális feladatokat
a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásával
kötött megállapodás alapján.
Összességében megállapítható, hogy 2014ben az Önkormányzat és intézményei - az új
központi finanszírozási rendszer és a takarékos
gazdálkodás eredményeként - gazdálkodási
értelemben jó évet zártak. A számviteli szabályok szerint számított szabad pénzmaradványa
48.910 e Ft lett, amely a testület döntése alapján
a 2015. évi költségvetési tartalékát képezi. Ennek
a tartaléknak beépítése és az évközbeni költségvetési módosulások átvezetése miatt módosításra került az Önkormányzat 2015. évi költségvetése is.
Önkormányzatunk 2013. február 1-tõl a belsõ
ellenõrzésre vonatkozó kötelezettségeit a Homokháti Kistérség Belsõ Ellenõrzési Társulásán
keresztül látja el. Jogszabályi elõírás, hogy a helyi
önkormányzat polgármestere a belsõ ellenõrzési éves összefoglaló jelentést a zárszámadási rendelettervezettel egyidejûleg a képviselõtestület elé terjeszti. Az ellenõrzési jelentések
alapján jogszabályváltozások követése miatt
szükséges a helyi szabályzatok aktualizálása, illetve a kötelezõen elõírt óvodai eszközök és felszerelések beszerzése.
Jogszabály módosulás következtében ismét változtak a települési hulladék gyûjtésére vonatkozó
szabályok és fogalmak, ezért szükségessé vált a
települési szilárd és folyékony hulladékkal
kapcsolatos közszolgáltatások kötelezõ
igénybevételérõl szóló új helyi rendelet
megalkotása. Felhívom a figyelmet, hogy a
rendelet 2015. július 1-én lép hatályba! A
legfõbb tartalmi változás, hogy a vegyes hulladék
szabványos gyûjtõedényben történõ gyûjtéséhez
a közszolgáltatónak biztosítania kell, hogy az ingatlanhasználó legalább 2 különbözõ ûrmértékû

gyûjtõedény közül választhasson úgy, hogy a választható gyûjtõedény ûrmértéke igazodjon az
érintett ingatlanon képzõdõ hulladék mennyiségéhez. A közszolgáltatónak ezután figyelembe
kell venni a településen képzõdõ vegyes és elkülönítetten gyûjtött hulladék (a gyûjtõszigetekben
és a hulladékudvarban gyûjtött szelektív hulladék, illetve a komposztálható hulladékok) fajlagos mennyiségét, amelyet évente kell mérni. Ha
a lakosság települési szinten növelni tudja a szelektíven gyûjtött hulladék mennyiségét, akkor a
vegyes hulladék mennyisége ezáltal kevesebb
lesz, így a hulladék közszolgáltatási díja csökkenhet. A rendelkezések fõ célja a szelektív hulladékgyûjtés és a komposztálás ösztönzése!
Újdonság, hogy az egyedül élõk 2015. július 1tõl 60 literes ûrtartalmú hulladékgyûjtõ
edényzetet (kukát) is használhatnak. A kuka beszerzésének költsége egyelõre az igénybevevõt
terheli. A tervek szerint a késõbbiekben pályázati forrásból az önkormányzat, illetve a közszolgáltató elõre meghatározott feltételekkel biztosít
majd edényzetet.
Az Önkormányzat kisebb változtatással, de továbbra is biztosítja a 70 év felettieknek nyújtott
díjkedvezményt. Az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére a szilárd hulladékkezelésére megállapított díj 30 %-ának megfelelõ díjkedvezményt biztosít:
a) egyedül élõ 70 éven felüli személy részére,
aki 120 literes szabványos gyûjtõ edényzetet
használ,
b) önálló háztartásban élõ házaspárok, ill. élettársak részére, amennyiben legalább egyikük 70
éven felüli és az ingatlanban más nem él.
A részletekrõl a lakosság már a közszolgáltató által kiküldött szórólapon tájékoztatást kapott, a
további legfontosabb tudnivalókról folyamatosan
tájékoztatjuk a lakosságot.
A Zákányszéki Egyházközség, illetve dr. Janes
Zoltán plébános úr az Önkormányzat anyagi támogatását kérte a Plébánia épületének felújításához. A Képviselõ-testület méltányolta a kérelmet és a célra 500 e Ft támogatást szavazott meg.
A támogatással megállapodásban rögzített feltételekkel kell elszámolnia az Egyházközségnek.
A Képviselõ-testület nemrégiben döntött mezei
õrszolgálat létszámának bõvítésérõl. A munkakör betöltésére szóló pályázati felhívásra három
fõ jelentkezett. A testület a jelölteket meghallgatta, majd Huszta László helybeli lakos mezõõri kinevezése mellett döntött.
A Képviselõ-testület végül zárt ülésen szociális
tárgyú napirend keretében, köztemetéssel kapcsolatos kérelemrõl döntött.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint a község honlapján.
Gárgyán István
jegyzõ
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KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI
A kerékpárút építése májusban folytatódik és május végén be is fejezõdik.
Mindez dátumokkal kiegészítve:
- Május 13-28-ig aszfaltozási munkák befejezése.
- Május 18-28-ig kerékpárút festése, korlátok elhelyezése, árok, padkaprofilozás.
- Május 28. mûszaki átadás.
- Május 31. projektzárás.
Mindezekkel egy idõben a Lázár-iskolával szemben kerékpáros pihenõ kialakítása.
Az önkormányzat részérõl feladat a belterületen a kerekpárúttal érintett területen a közlekedés szabályozása (sebességkorlátozás, tiltó táblák elhelyezése) és az orvosi rendelõ és gyógyszertár elõtt a parkolási rend meghatározása.
A kerékpárút átadása, üzembe helyezése után a mezõõr kiemelt figyelmet
fordít a kisajátítási határ betartására a kerékpárút sérüléseinek (szántás,
erõgépek) megakadályozása miatt.
Matuszka Antal
polgármester

A KÉZILABDA KUPA NEGYEDSZERRE CSERÉLT GAZDÁT
Immáron negyedik alkalommal került megrendezésre, március 15-én a
már lassan hagyománnyá vált Zákányszéki Ifjúsági Kézilabda Kupa. A Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat szervezésében létrejött amatõr bajnok-

ságnak a Sportcsarnok adott otthont, a játéknak lelket pedig a csapatok.
Büszkén kijelenthetjük, hogy a környezõ falvak szinte mindegyikébõl érkeztek elszánt kézilabdások. Voltak játékosok Mórahalomról, Bordányból,
Ásotthalomról, Röszkérõl, Üllésrõl is érkeztek, de természetesen a zákányszékiek is kitettek magukért. Külön köszönettel tartozunk a meccsek levezényléséért a legendás, nõi kézilabda edzõnek, Pördi Péternek, valamint
Kovács Gergõnek és Andor Dorián Márk Benettnek. A 8 csapatból álló,
egész napon át tartó izzasztó bajnokság gyõzteseként a Domaallstar csapatának adhatta át a vándorkupát Boldog Anna ifjúsági polgármester. Gratulálunk Nekik és minden csapatnak, hiszen remek meccseknek lehettünk
tanúi!
A büfét a Vadgesztenye Étterem szolgáltatta, a zenét pedig Tanács Gábor.
Köszönjük Mindenkinek a részvételét, illetve köszönjük a segítségeket!
Jövõre ugyanekkor, ugyanitt találkozunk!
Makra Márta
Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat

ELÕCSALOGATTUK A TAVASZT
2015. április 18-án, nagy örömünkre immáron XXI. alkalommal került
megrendezésre a Tavaszcsalogató ünnepség. A rendezvény a Classicon
KTSE majorettesei és a Mórahalmi Fúvószenekar felvonulásával kezdõdött,
akik elvezettek minket a Mûvelõdési Ház udvarához, ahol hagyományainkhoz híven fát ültetett el Matuszka Antal polgármester úr, Dr. Janes Zoltán
plébános úr és Boldog Anna Fanni ifjúsági polgármester. A programsorozat
a Mûvelõdési Ház színpadán folytatódott Lovászi Natália konferálásában,
ahol a Zákányszéki Általános és Mûvészetoktatási Intézmény növendékei,
valamint a Classicon KTSE táncosai léptek fel. A késõbbiekben a mórahalmi ugrókötelesek mûsorát tekinthette meg a közönség.
Azonban ez a Tavaszcsalogató alapjaiban változott az eddigiektõl, hiszen a
gyerekeknek egész napos Játékarénát biztosítottunk, ahol zsetonokért játszhattak, szórakozhattak. Az est végén pedig az arénában megszerzett zsetonokkal licitálhattak a gyermekek az értékes ajándékokért. A fõdíj, egy
Samsung LED Televízió boldog tulajdonosa pedig Matovics Réka lett. Ezúton is gratulálunk Neki és minden résztvevõnek! Reméljük, mindenki jól
érezte magát, mert mi nagyon élveztük a napot Veletek!
Az est hátralevõ részében talpalávalót és a jó hangulatot a Big Band együt-

tes, majd Busa Szaby biztosította, a kontyalávalóval pedig a Vadgesztenye
Étterem látott el minket.
Makra Márta
Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat
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ISKOLAI HÍREK
Áprilisban is sok volt a feladat és a program.
A Föld napján jó hangulatú játékdélutánt rendeztünk az iskola udvarában, amelynek létrejöttéhez nagyon sokan hozzájárultak. Az óvodában
nagyon finom teát készítettek nekünk - az iskola
zsibongójában, a faliújságon minden segítõ neve
szerepel. Ezúton is köszönjük Mindenkinek!
Az alsósok anyák napi ünnepségen is köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat.
Áprilisban eldõlt a nyolcadikosok sorsa: a hónap
végén mindannyian megkapták az értesítéseket a
középiskolákból. Már csak az év végi vizsgák vannak hátra!
Folytatódtak a labdarúgó mérkõzések is, melyeken szép eredmények születtek.
Májusban a Madarak és Fák napját ünnepeljük.
Ebbõl az alkalomból sok osztály meglátogatta a
Madárkert- díszmadár és kisállatparkot. A lehetõséget és a támogatást ezúton is köszönjük
Ráczné Csóti Tímeának és Rácz Sándornak!
Ebben a hónapban lesznek az osztálykirándulások is.

KÖLTÉSZET NAPI VERSÍRÓ ÉS VERSMONDÓ
VERSENY

Ebben az évben is megrendeztük a versmondó
versenyünket a Költészet Napja alkalmából. A
gyerekek méltó módon szavalták a szebbnél
szebb költeményeket, sõt önálló "alkotások" is
születtek. A legügyesebbek a következõ tanulók
voltak:
Versírásban Tanács Luca és Ábrahám Anna
(3.o.) 1. helyezett lett.
Versmondásban Kószó Dávid (1.o.) és Hegedûs
Henrietta (7.o.) lett a gyõztes.
Miklós Lászlóné

ALSÓS MATEMATIKA VERSENY
2015. április 9-én rendezték meg az alsós kistérségi matematika versenyt Csólyospáloson. Isko-

lánkat Tajthy Virág, Tanács Luca (3.o.) és Szalai
Fanni, Bazán Bendegúz (2.o.) képviselte. A másodikos tanulók a 6. helyen végeztek. Gratulálunk mind a négy versenyzõnek és jövõre is számítunk rájuk! Köszönjük a szülõk segítségét a
felkészítésben, az Önkormányzatnak pedig a tanulók szállítását.
Makráné Vass Éva

SPORT
A Diákolimpia küzdelmeiben kilenc iskola csapata vett részt.
Eredményeink:
1-2. osztály: III. helyezés, 3-4. osztály IV. helyezés, 5-6. osztály V. helyezés, 8. osztály IV. helyezés
A Bozsik utánpótlás-bajnokságban öt település csapata szerepelt.
Az 1-2. osztályosok a mérkõzéseken kívül labdás
ügyességi játékokban is összemérték tudásukat,
II. helyezést értek el.
Különdíjat kapott jó játékáért az elsõsök közül
Kószó Dávid, Márton Áron és Meleg Alex, a
másodikosok közül Bazán Bendegúz, Polyák
Gábor és Török Bence.
A 3-4. osztályosok tavasszal húsz mérkõzést játszottak le, összesítésben a III. helyezést érték el.
Különdíjasok: legjobb kapus: Börcsök Bence, jó
védõjátékáért: Gregus Tamás, technikás játékáért: Gyuris Kevin, jó középpályás: Lovászi Milán, gólkirály: Molnár Ádám
Az 5-6. osztályosok szintén III. helyen végeztek.
Különdíjasok: jó középpályás játékáért: Kocsis
Bence, jó kapusteljesítményéért: Papp Dávid,
jó technikai játékáért: Szögi Simon
A versenyben résztvevõ tanulók:
1-2.o: Kószó, Fodor Á., Meleg, Márton, Varga, Fodor B., Török, Bazán, Juhász, Fõdi, Polyák,
Padejski, Péter, Sebõk
3-4.o.: Márton, Király, Börcsök B., Börcsök E.,
Molnár, Lovászi, Gyuris, Gregus, Tóth-Pözsi,
Barbócz, Szûcs

5-6.o.: Papp, Juhász, Hemm, Tanács, Szélpál,
Szögi, Kocsis, Farkas N., Bazán, Farkas R.
Honti Tamás

ÖSSZEFOGÁSSAL …
A szülõk, az iskola és az Önkormányzat összefogásával megvalósult egy "nagy álom". A szülõk áldozatos munkájának köszönhetõen idén tavaszszal elkészült az iskola udvarán egy nagyon tetszetõs kivitelû fedett kerékpártároló. A gyerekek
április 13-án vehették elõször birtokukba. Nagy
örömmel helyezték oda a kerékpárokat, mind a
hatvanötöt!
Az "Örökös Ökoiskola" pályázatunk beadásához
is már hozzájárult az elkészült tároló. A pályázatokról szeptember elsejéig döntenek.
A példaértékû összefogást ezúton is köszönjük

Sebõk Mártának, a Szülõi Munkaközösség elnökének, és minden Kedves Szülõnek, Felajánlónak, aki részt vett, illetve támogatta a kerékpártároló elkészítését.
Sas Györgyné
intézményvezetõ
Ballagás: 2015. június 13. 10 óra
Virágátadás: 9.30-9.55
Tanévzáró ünnepély: 2015. június 18. 8 óra,
Sportcsarnok
Összeállította: Ábrahám Enikõ

NYÁRI TÁBOR – BRINGÁZZ, FOTÓZZ, KREATÍVKODJ!
A ZakaHom-e Egyesület a Zákányszéki Mûvelõdési Ház
közremûködésével nyári nappali tábort szervez felsõ tagozatos általános iskolásoknak.
A három napos tábor alkalmával a résztvevõ gyerekek a
fotózás alapjaival, egyszerû trükkjeivel ismerkedhetnek
meg. A délelõtti foglalkozások a könyvtárban lesznek,
ahol a fotózás alapjairól láthatnak bemutatót, pár ingyenes számítógépes program használatán keresztül. A
délutánok programjait ebéd után kerékpárral a környékbeli kerékpárutakon közlekedve természetfotózással töltjük.
Információk:
– idõpont: 2015. augusztus 3-5.
– a tábort 5-8. osztályosok számára hirdetjük meg
– szerdán táborzárási szalonnasütés az erdei pihenõben
– jelentkezés a könyvtárban Paraginé Tóth Edinánál június 10-ig

Amit biztosítunk:
– Ebéd
– Foglalkozásokhoz eszközök (fényképezõgépek korlátozott számban)
– Túrákhoz ásványvíz és sportszelet
– Szerda délután a Móra-Net TV studiójának a vendégei
leszünk, megnézhetjük hol készülnek az adások, milyen a díszlet meg a súgógép… utána meg egy igazi
“csavaros fagyira” látjuk vendégül a gyerekeket.
Ami feltétlenül szükséges:
– Kerékpár a túrákhoz
Ami szükséges lehet:
– saját fényképezõgép (a legegyszerûbb is)
– esetlegesen uzsonna (ezt mindenki hozza magával)
A programok hétfõn-kedden 9-18 óráig tartanak, a szerdai erdei pihenõs szalonnasütés kb. 20 óráig, ahová

már várjuk a szülõket és a barátokat is.
A három nap során készített fotókat õsszel a Mûvelõdési Házban egy kiállításon tesszük közzé.
A tábor költségei:
– Egész adagos ebéddel 3.000,-Ft
– Fél adagos ebéddel 2.000,- Ft
Jelentkezni lehet Paraginé Tóth Edinánál a 290-403-as
telefonszámon vagy a könyvtárban személyesen, és
e-mailban a zakahome@zakanyszek.hu címen.
A tábor létszáma: max. 15 fõ.

ZakaHom-e Egyesület

Zákányszéki Kis Újság

PROGRAM(L)ESÕ
Május 25. 12 óra - Erdei pihenõ: Nõegylet
évzáró összejövetele
Május 28. 14 óra - Házasságkötõ terem:
Képviselõ-testületi ülés
Május 29. 19 óra - Civil Ház: Polgárõrök
munkamegbeszélése
Május 29. 13 óra Mûvelõdési Ház - Óvodai
búcsúztató
Május 30. 19 óra - Templom: Orgona hangverseny
Június 13. 10 óra - Sportcsarnok: Iskolai ballagás

Édesipari üzembe keresünk kézi
csomagoló, és édesipari
termékgyártó munkakörbe
munkavállalókat.
Érdeklõdni: személyesen hétköznap 8 - 15 óráig, vagy telefonon:
06 30/ 303 3441
Címünk: NL Green Kft.

7. oldal
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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: május 11-tõl május 29-ig, valamint június 8-tól június 12-ig délután 15 16 óra között is. Május 15-tõl május 22-ig helyettesít is.
II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509 és +36-30-606-2354
és +36-70-628-7060 mobilon, valamint internetes bejelentkezés: a www.infomix.hu "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: június 1-tõl június 5-ig délután 15 - 16 óra között is.
Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h 00 - másnap 08 h 00-ig, valamint szabad-,
vasár- és ünnepnapokon 08 h 00 - másnap 08 h 00-ig a Kölcsey utca 2 sz. alatt a Mentõállomás 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:
a) 2015. augusztus 8. szombat, munkanap, helyette augusztus 21. péntek, pihenõnap,
b) 2015. december 12. szombat, munkanap, helyette december 24, csütörtök, pihenõnap.
Ezen a pihenõnapokon az ügyelet a mentõknél van, már reggel 8 órától. A helyette munkanapnak számító szombatokon viszont az ügyelet 16 órakor kezdõdik.

EGYHÁZI HÍREK
Ünnepi rendezvények május-június-július hónapban:
Május 24-én, Pünkösdvasárnapon a 11 órai szentmise keretében
Június 6-án, szombaton este 19 órakor szentmise és Úrnapi körelsõáldozás.
menet (a bérmálás keretében erre nem lesz lehetõség).
Május 30-án, szombaton 18 órakor szentmise, majd
Június 7-én, vasárnap, Úrnapján a 11 órai szentmise keretében bér19 órakor orgona hangverseny.
málás.
Május 31-én, Szentháromság vasárnapján 11 órakor körmenettel bú- Július 12-én Aratóünnep.
csúi szentmise, majd jó idõ esetén szentségi körmenet.
Július 26-án Jubileumi házassági évfordulót ünneplõk közös miséje.
A misét celebrálja Msgr. Ondovay Tibor, pápai prelátus,
kiérdemesült fõesperes, kerületi esperes, mezõtúri plébános.
KREA(K)TÍV – FARKAS ILDIKÓ
A 90’- es évek közepén kezdtem el a papírvirágok készítését. Akkor még csak rózsacsokrokat
sztreccskreppbõl, szalvétából és zsebkendõbõl
szegfût. Majd ahogy telt múlt az idõ, Gergõ fiam
– aki mindig is csodálta a papírokból készült
csokrokat – addig erõsködött, hogy vegyünk egy
origami könyvet, mert õ is szeretne hajtogatni,
míg meg nem vettem.Majd ekkor történt a
csoda:
olyan
virágok
hajtogatásával
ismerkedtem meg, ami engem is lenyûgözött.
Olyan jól sikerültek az elsõ virágfák és virág
ajándékok, hogy egy alkalommal megkerestek
esküvõi díszek elkészítésére. Ezen felbuzdulva
elkezdtem még több virágfát, dobócsokrot
készíteni.
Mára már annyira belemerültem a hajtogatásba
és a papírok világába, hogy elkezdtem a fonott
papírkosár készítését is. Majd azon gondolkodtam, hogy mit lehetne még fejleszteni, hogy még
egyedibb legyen, amit készítek. Ekkor jött a nagy

ötlet, kellene egy hattyú – persze papírból – és
annak a szájába egy virágkosár teli virággal, így
most meg tudom mutatni, mit is készítek. Íme,
egy kis ízelítõ.
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A faluhoz közel 2571 m2 földterület eladó.
Érdeklõdni: 62/290-660

SZÜLETÉS
Nem volt.

HÁZASSÁGKÖTÉS
Nem volt.

HALÁLOZÁS
2015.03.28.
2015.04.12.

Gyevi-Varga János Gergely
Molnár Sándor

Tanya 730.
Tanya 712.
Részvétünk!

ZakaHom-e Kerékpártúra
2015. május 25-én (Pünkösd hétfõn) rendhagyó családi kerékpártúrát
szervez egyesületünk. Úticél: Üllési horgásztó. Indulás: 9 órakor a
Polgármesteri Hivatal elõl. Érkezés Üllésre 10 óra körül. Visszaindulás kb. 12
órakor. (Bordányban fagyizási lehetõség.) A tóparton kisebbeknek játszótér,
felnõtteknek fedett faház áll rendelkezésre. A túra díjmentes, szendvicset,
innivalót mindenki hozzon magával, kiskorúak csak szülõi felügyelettel jöhetnek. Várjuk szeretettel a bringásokat!

2015. május

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 belterületi kamerák szerelése garanciával!
Rögzítéshez tárterület
biztosítása!
www.tersegmedia.hu
info@tersegmedia.hu
06 30 606 23 58
Börcsök Zoltán

