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2016. október

“Családi vagy egyéni nyaralás, minden utazás itthon kezdõdik!”
Válasszon a Takarékszövetkezetnél köthetõ külföldi 

utazásra szóló biztosítási lehetõségeink közül!
- Egyéni vagy csoportos biztosítását gyorsan, egyszerûen megkötjük. 

- Gyermek  és csoportos utazási kedvezmények. 
- Napi díj már akár 430 Ft-tól.

- Napi 24 órás magyar nyelvû telefonos asszisztencia szolgálat.
Érdeklõdjön a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki Kirendeltségén, vagy az 

590-030 telefonszámon.

Október egyik fontos eseményérõl szeretném tájékoz-
tatni a lakosságot, nevezetesen az október 2-án tartott
népszavazás eredményérõl. Országosan a népszavazás
eredménytelen volt, hiszen nem érte el a részvétel a
törvényben elõírt 50%-os küszöböt. A település lakossá-
ga mégis félreérthetetlenül letette voksát a kötelezõ be-
telepítési kvóta ellen, hiszen a szavazásra jogosult la-
kosság közel 54%-a jelent meg a szavazóhelyiségekben
és a megjelentek 98%-a nemmel szavazott. Szeretném
megköszönni mindenkinek a részvételt, a szavazóköri
bizottságoknak és a Helyi Választási Iroda munkatár-
sainak a pontos munkát. Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes a településvezetõknek személyesen köszönte
meg a népszavazással kapcsolatban végzett munkát,
melyet most tolmácsolok a település valamennyi lako-
sának.
Megkezdtük az utolsó negyedévet, a közmunka prog-
ram keretében folynak a betakarítások. Közepes ter-
mést takarítottunk be a fûszerpaprika és a homoktövis
ültetvényrõl. A munkások nagyobbik fele gépkezelõi
tanfolyamon vesz rész, a hónap végén tesznek vizsgát. A
belterület utcáiban a szennyvízcsatorna építéssel kap-
csolatos  garanciális javításokat végzi a kivitelezõ, illetve
a Petõfi utca helyreállításának második szakasza is be-
fejezõdött.
Az oktatási intézményekben szeptemberben megkezdõ-
dött a tanítás. Az óvodában négy csoportban folyik a ne-
velés, a képviselõ-testület döntése alapján a kicsik és a
majdan iskolát kezdõk tiszta csoportba kerültek, ami az
azonos korcsoportot jelenti, így valószínûleg könnyebb
lesz az iskolakezdés jövõ szeptemberben. 
Benyújtott pályázataink döntésre várnak, remélhetõleg
2017 elsõ felében megkezdõdhetnek a munkálatok. A
hivatal és az intézmények komoly informatikai átalakí-
tás elõtt állnak, mely rendszer bevezetése 2017. január
1-tõl országosan kötelezõ.
Természetesen készülünk az elkövetkezendõ ünnepek-
re, október 23-ára, november 1-re, az adventi ünnep-

ségsorozatra, a falukarácsonyra. Szeretném, ha minél
több zákányszéki lakos részt venne ezeken, erõsítve kö-
zösségünket.
2006. október 1. óta választott tisztségviselõként, pol-
gármesterként végzem a munkámat, teszem a dol-
gomat a településért, valamennyi lakójáért. A tíz év alatt
sok minden történt, jó is, rossz is, de amit tettem, azt a
legjobb tudásom szerint tettem. Szeretném megkö-
szönni a segítõ munkát a képviselõ-testületnek, jegyzõ-
nek, intézményvezetõknek és valamennyi zákányszéki
lakosnak. 

Matuszka Antal
polgármester

MEGKEZDÕDÖTT AZ ÉV UTOLSÓ HARMADA

A 2016. október 2-án tartott nép-
szavazás zákányszéki eredményei:

A szavazóköri névjegyzékben lévõ választópolgárok
száma:
2 291

Szavazóként megjelent választópolgárok száma:
1 236 (53,95%)

Érvényes szavazólapok száma:
1 182 (95,63%)

Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma:
54 (4,37%)

IGEN szavazatok száma:
14 (1,18%)

NEM szavazatok száma:
1 168 (98,82%)
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A Képviselõ-testület 2016. szeptember 28-
án rendkívüli, szeptember 29-én pedig
rendes ülést tartott. A testület a rendkívüli
ülésen határozott arról, hogy az Önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a "Csatlakozta-
tási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez" címû
felhívásra. A rendes ülésen a hozott fonto-
sabb döntések közül néhány: a rendõrség
beszámolt a település közbiztonságának
helyzetérõl, a Képviselõ-testület tájékozó-
dott az Önkormányzat és költségvetési szer-
veinek 2016. I. féléves gazdálkodásáról,
majd elfogadásra került a környezet védel-
mérõl, a lakóhelyi környezet állapotának
alakulásáról szóló beszámoló. A Zákányszé-
ki Parasztkórus fellépõ ruha vásárlásához
anyagi támogatást kap.

A Kormány célul tûzte ki, hogy - az ASP techno-
lógia lehetõségeivel élve - országos szinten beve-
zeti az egységesített önkormányzati elektro-
nikus ügyviteli rendszert. Az ASP (Application
Service Provider) magyarul alkalmazásszolgálta-
tó, amelynek keretében a Magyar Államkincstár
ingyenesen biztosít egy szervezõprogramot (ke-
retrendszer), amin keresztül egyes programok
(szakrendszerek) használhatók. 
A szakrendszerek részei: iratkezelõ rendszer; ön-
kormányzati települési portál rendszer (honlap);
az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide
értve az elektronikus ûrlap-szolgáltatást; gazdál-
kodási rendszer; ingatlanvagyon-kataszter rend-
szer; önkormányzati adó rendszer; ipar- és ke-
reskedelmi rendszer; hagyatéki leltár rendszer.
Az ASP rendszerhez való csatlakozás az önkor-
mányzatok részére kötelezõ. Bevezetése fokoza-
tosan történik, Zákányszék Község Önkormány-
zatának 2017. január 1-tõl az önkormányzati
adó, illetve a gazdálkodási rendszert kell alkal-
maznia. Az új rendszerek mûködtetése komoly
informatikai fejlesztést és egyéb felkészülést igé-
nyel, ezért az Önkormányzat pályázatot nyújt be
a "Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez" címû
EU-s pályázati felhívásra.

A Rendõrségrõl szóló törvény alapján a Szegedi
Rendõrkapitány évente beszámol a Képvise-
lõ-testületnek a település közbiztonságának
helyzetérõl, a közbiztonság érdekében tett intéz-
kedésekrõl és az azzal kapcsolatos feladatokról.
Megállapítható, hogy Zákányszéken az elmúlt év-
ben javult a közbiztonság. A rendõrségi munkát
jelentõs mértékben segíti a helyi polgárõr szerve-
zet és az önkormányzat mezõõri szolgálata. A
Képviselõ-testület köszönetét fejezte ki vala-
mennyi szervezetnek.

Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek
2016. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájé-
koztatás alapján megállapítható, hogy a bevéte-

lek és a kiadások az elõirányzatoknak megfelelõ-
en alakultak, az önkormányzat pénzügyi helyze-
te stabil. Az elõirányzatok évközi változása miatt
a költségvetés módosítására is sor került, így a
2016. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadá-
si fõösszege 841 282 e Ft lett.

A környezet védelmének általános szabályairól
szóló törvény alapján "A települési önkormány-
zat a környezet védelme érdekében elemzi, ér-
tékeli a környezet állapotát illetékességi terüle-
tén, és arról szükség szerint, de legalább évente
egyszer tájékoztatja a lakosságot." A tájékoztató-
ban foglaltak ismeretében megállapítható, hogy
a település, a lakóhely környezeti állapota jónak
mondható, mely nemcsak a község földrajzi fek-
vésének, kedvezõ éghajlati adottságának köszön-
hetõ. Zákányszék község céljainak elérésében, az
élhetõ tiszta környezet megteremtésében jelen-
tõs szerepe van az önkormányzat, a gazdálkodó
szervezetek, a vállalkozások, a nonprofit szerve-
zetek és a háztartások ráfordításainak is.

A Filmtörvény módosulása miatt a települési ön-
kormányzat tulajdonában álló közterület film-
forgatási célú használatra vonatkozó új sza-
bályok átvezetésére került sor a közterületek
használatáról szóló helyi rendeletben.

Jogszabályváltozások miatt 2016. augusztus 1.
napjától a Szegedi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. jogutódjaként a Szegedi Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. (6728 Sze-
ged, Városgazda sor 1.) látja el Zákányszéken a
hulladékszállítást, ezért szükségessé vált a köz-
szolgáltatási szerzõdés módosítása.

A Képviselõ-testület pályázatot nyújt be a Belügy-
miniszterhez az "átmeneti ivóvízellátás bizto-
sításával kapcsolatos költségek finanszíro-
zásának támogatására" a Zákányszéken mû-
ködõ konténerizált víztisztító és vízkiadó beren-
dezés 2016. január 1-jétõl 2016. december 31-
jéig felmerülõ üzemeltetési és egyéb költségei-
nek támogatása érdekében.

A Homokháti Kistérség Belsõ Ellenõrzési Társu-
lásának belsõ ellenõre helyszíni ellenõrzés so-
rán a Polgármesteri Hivatal által kezelt személyi
anyagok, dokumentumok kezelése, a munka-
végzésre vonatkozó szabályzatok vizsgálatát vé-
gezte. A testületi ülésen ismertetésre került a
vizsgálatról szóló ellenõrzési jelentés össze-
foglalója és az intézkedési terv. A jelentésbõl
megállapítható, hogy néhány kisebb hiányosság
pótlása után a vonatkozó dokumentumok és sza-
bályzatok rendben vannak. A jelentõs többletfel-
adatok miatt (országosan is) egyre nagyobb gon-
dot jelent, hogy a polgármesteri hivatal köztiszt-
viselõinek jogszabályban elõírt évi rendes sza-
badságának kiadása lehetetlenné vált.
A Zákányszéki Parasztkórus a település legré-

gebben mûködõ amatõr mûvészeti csoportja. Az
52 éves együttes számtalan belföldi és külföldi si-
keres fellépéssel tette ismertté Zákányszéket. A
fellépésekre új egyenruhák beszerzése vált szük-
ségessé, amelyet az Önkormányzat anyagilag is
támogat.

A József Attila utcában lévõ, a közelmúltban fel-
újított rendõrségi szolgálati lakás az Önkor-
mányzat tulajdonában van. Az épület eredetileg a
helyi körzeti megbízottak lakhatását hivatott biz-
tosítani, azonban a rendõrség részérõl jelenleg
nincs igény a használatára. A Rendõrkapitány-
sággal kötött megállapodás alapján az Önkor-
mányzat fogja bérbe adni az általa kiválasztott
bérlõnek.

Az ülés végén a Képviselõ-testület Matuszka An-
tal polgármesternek a 2006. október 1. óta
végzett 10 éves polgármesteri tevékenységéért, a
településért végzett munkájáért, illetve Gárgyán
István jegyzõnek a közigazgatásban végzett pél-
daértékû szakmai munkájáért és hozzáállásáért
a Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyûlése ál-
tal a "Csongrád Megye Közigazgatásáért" kitünte-
tõ díj adományozása alkalmából elismerését és
köszönetét fejezte ki.

Tájékoztatom a lakosságot, hogy a Képviselõ-tes-
tület ebben az évben is támogatást igényel a bel-
ügyminiszter által meghirdetett pályázaton
a szociális célú tûzifavásárlására kiegészítõ tá-
mogatására. A 300 erdei m3 lágy lombos tûzifa
vásárlásához összesen 381.000 Ft saját forrást
biztosít és vállalta, hogy a szociális célú tûzifában
részesülõtõl ellenszolgáltatást nem kér. Ameny-
nyiben az Önkormányzat támogatást kap, akkor
a szociális célú tûzifa juttatása a rászorulók
részére a szociális célú tüzelõanyag juttatásá-
nak helyi szabályairól szóló 16/2015.(X.30.) ön-
kormányzati rendeletében foglaltak szerint törté-
nik majd.
A fenti tüzelõ támogatáson kívül a települési tá-
mogatások rendszerérõl és a szociális ellátások-
ról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rende-
letben meghatározottak alapján rendkívüli tele-
pülési támogatás jogcímen korlátozott mérték-
ben az Önkormányzat saját kitermelésû tû-
zifa keretébõl is igényelhetõ tüzelõ támoga-
tás. Kérelem kizárólag csak fûtési szezonban
kérhetõ minden év november 1. napjától a kö-
vetkezõ év március 31. napjáig. A támogatás már
jövedelmi és egyéb feltételekhez kötött. Bõvebb
felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal ügyintézõi-
tõl személyesen vagy a 62/590-490-es telefon-
számon kérhetõ.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megte-
kinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblá-
ján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István
jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL



Zákányszéki Kis Újság 3. oldal 2016. október

FALUGAZDÁSZ INFORMÁCIÓK

Gazdálkodási napló vezetése az alábbi esetek-
ben szükséges (a teljesség igénye nélkül):

- nitrátérzékeny területen folyik a
gazdálkodás,

- termeléshez kötött zöldségtámo-
gatás /szálas fehérjenövény támogatás/ feldolgo-
zóipari zöldség termesztés, termeléshez kötött
támogatás igénylése esetén,

- ökológiai másodvetés esetén (ha
a termelõ nem rendelkezik saját névre szóló ve-
tõmagszámlával és -címkével).

Bejelentési kötelezettségek ökológiai másodve-
tés esetén (mindkettõ kötelezõ az érintett ter-
melõknek!):

- a beforgatást megelõzõ öt napon be-  
lül, 

- a tényleges beforgatást követõ tizen

öt napon belül.
Permetezõgépek vizsgáztatásához elõzetes re-
gisztráció szükséges, melynek határideje 2016.
november 26. Bõvebb információ és regisztráci-
ós lehetõség a www.ngea.hu oldalon.

ÕSTERMELÕI ÜGYEK

A még hatályos barna õstermelõi igazolványok
a rajtuk szereplõ érvényességi dátumra való te-
kintet nélkül kizárólag 2016. december 31-ig ér-
vényesek, megújításuk 2016. december 31-
ig esedékes. Fõállású õstermelõk esetében
fontos, hogy a (barna) igazolvány megújítá-
sa idén mindenképp megtörténjék!
Azon õstermelõk, akiknek a már kézhez kapott
õstermelõi igazolvány kártyán bármely adata
helytelenül szerepel, új õstermelõi igazolványt
kell igényelni (új kártyát kapnak új igazolvány-

számmal) és a meglévõt érvényteleníttetni. Ilyen
esetben az MVH nyilatkozattételre szólítja fel a
gazdálkodót, hogy adatait személyazonosító ok-
mányai szerint pontosítsa.
Bõvebb információ a Falugazdász irodában elér-
hetõ.

Négyökrûné Juhász Mária
falugazdász

Ügyfélfogadás:
Hétfõ: 8.00 - 16.00
Kedd: 8.00 - 16.00

Csütörtök: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00-14.00
Elérhetõségek: 
06-70-90-36-389

juhasz.maria@nak.hu

BURSA HUNGARICA FELSÕOKTATÁSI SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJRENDSZER

A Képviselõ-testület továbbra is támogatni kíván-
ja a tanulni vágyó és a pályázati kiírásnak megfe-
lelõ fiatalokat, ezért idén is csatlakozott a BURSA
HUNGARICA felsõoktatási szociális  ösztöndíj-
rendszerhez. A vonatkozó szabályok alapján
az önkormányzat 2016. október 4-én kiírta
az A és B típusú pályázatokat. A pályázaton
való részvétel további (jövedelmi és egyéb)

feltételeit a Képviselõ-testület, a települési támo-
gatások rendszerérõl és a szociális ellátásról szó-
ló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete sza-
bályozza. A helyi rendelet a www.zakanyszek.hu
honlapon szintén elérhetõ, illetve további infor-
máció a Polgármesteri Hivatalban személyesen,
vagy telefonon a 62/590-490 telefonszámon kér-
hetõ.  A pályázatot az elektronikus EPER-Bursa

rendszerben kitöltve, véglegesítve onnan ki-
nyomtatva, aláírva az önkormányzathoz kell
benyújtani, melynek határideje: 2016. no-
vember 8.

Gárgyán István
jegyzõ

MEGEMLÉKEZÉS

2016. november 1-jén a 9 órakor kez-
dõdõ szentmise után, 9.45 órakor az in-
tézmények és a civil szervezetek vezetõi,
képviselõi megkoszorúzzák a II. világ-
háborús emlékmûvet. A megemlékezés
után a temetõben szertartás és sírszen-
telés lesz.

LOMTALANÍTÁS

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. az elõzõ évekhez hasonlóan idén is megszervezi az
éves lomtalanítást, melyre Zákányszék belterületén 2016. november 12-én (szombaton) kerül
sor. A lakosság a késõbbiek folyamán szórólap útján kap tájékoztatást a kihelyezhetõ lomok fajtájai-
ról, valamint azok elszállítási módjáról.
Kérem, figyeljék az errõl szóló tájékoztató anyagot majd a postaládáikban, valamint a
www.zakanyszek.hu oldalon is tájékoztatni fogjuk a lakosságot.

Gárgyán István
jegyzõ

BÖLLÉRNAP
Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt 2016. november 19-én, szombaton megrendezésre kerülõ 

XV. 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 2016. november 7-tõl. 
Felnõtt jegy: 4000.-Ft/fõ
Gyermek jegy: 3000.-Ft/fõ

Zenekar: Szabó József és zenekara Erdélybõl.
Mindenkit szeretettel várnak a szervezõk!
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Tisztelt Zákányszéki Lakosok!

A Homokháti Szociális Központ Zákányszéki
Tagintézménye tájékoztatja Önöket, hogy
Intézményünkben házi segítségnyújtást
biztosítunk az arra rászoruló idõseknek,
szakszerû segítséget és támaszt nyújtva ne-
kik, illetve hozzátartozóiknak.

A házi segítségnyújtás olyan szolgáltatás,
amely az igénybe vevõ önálló életvitelének
fenntartását - szükségleteinek megfelelõen
- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Az ellátást igénylõ egészségi állapotát fel-
mérjük, és ennek megfelelõen, egyénre
szabottan személyi gondozásban, és/vagy
szociális segítésben részesítjük. 

A képzett munkatársak által nyújtott segít-
ség jelentõsége elsõsorban abban mutatko-
zik meg, hogy az ellátottjaink egészségi ál-
lapotának romlása lelassulhat, lelkiállapo-
tuk javulhat, a magányérzet és a kiszolgál-
tatottság csökkenhet.

A szolgáltatáson belül, többek között az
alábbi, személyre szabott segítséget tudjuk
Önöknek nyújtani:

Az ellátást igénybe vevõvel segítõ kapcsolat
kialakítása és fenntartása körében:
információnyújtás, tanácsadás, mentális támo-
gatás,
ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében,
segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának
megelõzésében és a kialakult veszélyhelyzet el-
hárításában.

A személyi higiénia megtartásában való
közremûködés körében:
Mosdatás, fürdetés, öltöztetés,
ágyazás, ágyhúzás,
körömápolás, bõrápolás.

A lakókörnyezeti higiénia megtartásában
való közremûködés körében:
takarítás,
mosás, vasalás.

A háztartási tevékenységben való közremû-
ködés körében:
bevásárlás,
segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés elõ-
készítésében,
mosogatás,
ruhajavítás,
közkútról, fúrtkútról vízhordás,
befûtés, tüzelõ behordása kályhához,
télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a la-

kás bejárata elõtt.
A fizikai támogatás körében:
etetés, itatás,
mozgatás ágyban,
felfekvés kezelése, sebellátás,
gyógyszer kiváltása, adagolása,
vérnyomás és vércukor mérése,
hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül
és kívül,
kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzé-
sében való közremûködés, használat betanítása.

Széles körû szolgáltatásaink mindenben az ellá-
tottaink megelégedettségét, életük megkönnyíté-
sét szolgálja.

A szolgáltatásról érdeklõdni lehet:

Tarsoly Edéné tagintézmény-vezetõnél, a
Zákányszék, Lengyel tér 1. szám alatti cí-
men, munkanapokon, 8.00-16.00 óra kö-
zött, továbbá telefonon, a 62/660-660 tele-
fonszámon.

Szeretettel várjuk Önöket. 
A segítségkérés mindig nehéz, de mi teljes
szívvel segítünk minden rászorulónak, se-
gítséget kérõnek.

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

SZÜRET AZ ÓVODÁBAN
SZÜRETELTEK A KATICÁK

Szeptember 21-én izgalmas napra ébredtek a
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde Katica
csoportos gyermekei. A szüreti hét keretein belül
a szürettel, mint népi hagyománnyal és mint
munkaformával ismerkedtünk meg többféle for-
mában, és úgy döntöttünk, hogy igenis jó lenne
ezt "igaziból is kipróbálni, mint a nagyok". 
Az elsõ fontos dolog az utazás volt, hiszen nem
mással mentünk a szõlõbe, mint egy csodás
lovaskocsival. Tóth Péter bácsi és két gyönyörû
lova, Csinos és Kacér várt minket az ovi elõtt,
aminek a gyerekek és mi, felnõttek is szívbõl
örültünk. Felültünk a lovaskocsira, és útközben
a szüretrõl beszélgettünk a gyerekekkel.
Megbeszéltük, hogy milyen eszközöket fogunk
használni, és arra is kitértünk, mit kell tenni a
teli kisvödrökkel.
Ezután meglátogattuk Papp Árpád bácsit és
kedves nejét, Marika nénit, aki körbevezetett
minket szõlõsbirtokán és megismertetett minket
a szüreti hagyományokkal és munkafolyama-
tokkal egyaránt. A Katicák párban szüreteltek,
szedték a szõlõt, és közben természetesen az
édes gyümölcsöt is nagy kedvvel ízlelgették. 
Egy kis szüreti mulatságot is bemutattunk:
szüreti körjátékkal köszöntük meg kedves

vendéglátóinknak, hogy ott lehettünk, és egy
ilyen élményben lehetett részünk.
Egy nagy kitérõvel mentünk vissza az oviba, ahol
már az ebéd várt minket, és a jó puha ágyak,
hiszen eléggé elfáradtak a Katicák.

Még egyszer szeretnénk megköszönni Tóth
Péternek, hogy elvitt minket szüretelni, és Papp
Árpádnak és nejének, Marika néninek a
lehetõséget, hogy kipróbálhattuk a szüretelést és
kóstolgathattuk a szõlõt. 

SZÜRETI MULATSÁG VOLT AZ ÓVODÁBAN

A szüreti projekt keretein belül szüreti mulatsá-
got is szerveztünk az óvodában. A gyerekekkel
egész héten lázasan készülõdtünk: szüreti
dalokat énekeltünk, és szüreti mondókákat,
verseket tanultunk.
Napsütéses péntek reggel köszöntött reánk. Az
udvart berendeztük, és vártuk kedves vendégein-
ket: a bentlakásos idõsek otthonának lakóit és
óvodánk  nyugdíjasait.
Kis köszöntõ után némi népi játékkal hangolód-
tunk rá a szüret hangulatára, amiben a kollégák
sokat segédkeztek.
Meghívtuk Szûcs Béla bácsit, mutassa be nekünk
a szõlõpréselés, és darálás minden csínját-bín-

ját. A gyerekek szívesen dobálták a présbe a
szõlõt, és kóstolgatták a mustot.
Szép napot töltöttünk az udvaron az óvodásokkal
és a nyugdíjasokkal.
A szülõk rengeteg szõlõt és finomságot felaján-
lottak, amit ezúton is köszönünk, a gyerekek
szívesen fogyasztották.

Ezúton is köszönjük Szûcs Béla bácsinak hogy
eljött, és segített, és hogy bemutatta a "szõlõs
munkálatokat".
Ezúton is köszönöm a kollégáknak is a sok segít-
séget a mulatság lebonyolításában és
szervezésében. 

Szûcs Mariann
óvodapedagógus

www.zakanyszek.hu
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HA OKTÓBER… AKKOR KÖNYVES VASÁRNAP
Az Országos Könyvtári Napok programsorozat ke-
retében megvalósuló Könyves Vasárnapot min-
den évben izgalmas várakozás elõzi meg; vajon
mennyien áldozzák a hétvégi pihenõnapjukat ar-
ra, hogy gyermekeikkel vagy egyedül ellátogassa-
nak a rendkívüli nyitvatartási napon a könyvtár-
ba?  Könyvtárosként kicsit úgy élem ezt meg,
mint amikor kislányként a locsolkodókat vártuk
és azt latolgattuk, vajon eljönnek-e, akik az elõzõ
évben, és lesznek-e újabb látogatók? Ez a könyv-
tárban is valahogy így történik, vannak a rend-
szeresen visszatérõk, és mindig jönnek újabbak,
akik korábban még nem tudtak résztvenni a
Könyves Vasárnap programjain. Október 9-én
öröm volt látni a folyamatosan érkezõket, aho-
gyan egész nap élet költözött a könyvtár falai kö-
zé. Ki több, ki kevesebb idõt tudott szánni a
könyvtárban töltött percekre, de aki eljött, bizto-
san nem távozott üres kézzel. Csikesz Ágnes se-
gítségével a kézmûves asztalnál ötletes jegyzet-
tömbtartók, könyvjelzõk, "Minyonok" készültek,
amelyeket az alkotni vágyok természetesen haza
is vihettek. A Nemzeti Kulturális Alap és a Somo-
gyi-könyvtár pályázati forrásából érkezõ ajándék-
tárgyak - tollak, ceruzák, könyvjelzõk, noteszek,
naptárak - apró figyelmességet jelentettek min-
den jelenlévõ számára. Az újonnan beiratkozott
olvasók elsõ alkalommal válogattak és kölcsö-
nöztek a könyvtári könyvek, folyóiratok közül. Az
állományból kivont régi könyveket 50,- forintért
lehetett megvásárolni, ezzel a lehetõséggel to-
vábbra is élhetnek az érdeklõdõk a könyvtár nyit-
vatartási idejében. Köszönöm a felnõtteknek,
hogy vasárnap félbehagyva vagy átszervezve a te-
endõiket, idõt szakítottak a könyvtárlátogatásra.

A szülõknek külön hálás vagyok, hogy kézen-
fogták gyermekeiket és azt mondták nekik:
"Gyertek, elmegyünk a könyvtárba!" Ezek a kö-
zös élmények meghatározóak a könyvekkel, ol-
vasással kapcsolatos pozitív érzések kialakulásá-
ban. 
Idén is öröm volt együtt Könyves Vasárnapozni!

Jövõre folytatjuk! 

Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

ÓVODAI SZÜRETI KÉPEK 
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Bármi történik is, az élet mindig megy tovább… 
A nagycsoportos óvodásokból októberre igazi el-
sõs kisiskolások lesznek, a nyolcadikosok szá-
mára pedig indul a pályaválasztás folyamata. Elõ-
készítõkre járhatnak, nyílt napokon tekinthetnek
bele a középiskolák életébe, és hozzájuk és a he-
tedikesekhez is ellátogat egy-egy középiskola
képviselõje.
A tanítási hetek szép sorban követik egymást, új
és új ismeretek kerülnek megbeszélésre az órá-
kon, közben barátságok születnek és bomlanak
fel idõrõl idõre.
Az egészség, az egészség megõrzése mindig is
fontos, de októberben, az egészséghét alkalmával
még nagyobb figyelmet fordítunk ennek megis-
merésére. Számos érdekes és hasznos program
vár mindannyiónkra!

NYÁRI BESZÁMOLÓK

Nyáron, 2016. július 11-én kezdõdött Üllésen a
citeratábor az erdei iskolában. Egy hetet, vagyis
öt napot voltunk ott. Sokat citeráztunk, de persze
játszottunk is. Nagyon finomakat ettünk és it-
tunk is. A tanár nénik sokat segítettek: Januj
Jánosné Kati néni, Januj Blanka, Horváth Hajnal-
ka, Gózon Éva és Mészáros Vince tanár bácsi. Aki
még segített: Daka Zsófia. Két hegedûs tanuló is
volt. Aki még megtanult bõgõzni, az a Németh
Dávid volt.
Nagyon jól éreztük magunkat!

Írta: Szalai Fanni és
Balla Nóra 4. osztályos tanulók

2016. augusztus  1. és 5. között lovas táborban
voltunk Balástyán, a Kóbor-ló lovastanyán. Hét
lány és Gabi néni.
Faházban aludtunk - a Szál-ló-ban - , és minden

nap kétszer lovagoltunk. Legszívesebben Saci
vagy Csibész hátán ültem, és a legjobb az volt,
amikor a lovastanya körül lovagolhattunk, erdõn
és szántóföldeken át.
Lovagolni olyan, amit igazán el sem lehet mon-
dani....olyan jó. Akkor a legjobb, amikor már te
irányítasz mindent.

Ábrahám Anna 5.o.

Fonyódligeten az Erzsébet táborban voltunk
2016.08.14-19. között. Rengeteg élményben ré-
szesültünk: a táborolimpián érmeket nyertünk,
Ki mit tud?-ra készültünk, tallért gyûjtöttünk, fo-
ciztunk és sorversenyeztünk. Természetesen so-
kat fürödtünk a Balatonban is. Az esti progra-
mok után nehezen tértünk nyugovóra.
Reméljük jövõre is lesz ilyen tábor!
Köszönjük a szülõknek, hogy támogattak és segí-
tettek bennünket, a tanár néniknek pedig a szer-
vezést.

Makra Lili 6.o.

EURÓPAI DIÁKSPORTNAP

Már hagyomány, hogy szeptember utolsó pén-
tekjén részt veszünk az Európai Diáksportnapon.
Ennek a napnak kötelezõ rendezvénye a 2016
méteres futás, amit mi az utcán szoktunk ren-
dezni.
Nagyon ügyesen végigfutották a gyerekek és büsz-
kék voltak a teljesítményükre.
Alsós lányok: 

1. Csúcs Anikó 4.o.
2. Varga Dorina 4.o.
3. Szalai Fanni 4.o.

Alsós fiúk:
1. Bazán Bendegúz 4.o.
2. Meleg Alex 3.o.

3. Varga Dániel 2.o.
Felsõs lányok:

1. Varga Nikolett 8.b
2. Makra Lili 6.o.
3. Tóth Tamara 6.o.

Felsõs fiúk:
1. Bazán Botond 8.a
2. Szögi Simon 8.b
3. Tanács Olivér 7.o.

Ezt a napot zumbával és vidám játékkal tettük
teljessé. Reméljük, mindenki jól érezte magát!

Vezsenyiné Csaba Gabriella

FOCI

Ebben a tanévben is iskolánk fiú tanulói négy
korosztályos csapattal vesznek részt a "Bozsik"
egyesületi és iskolai labdarúgó-bajnokságokban.
A legkisebbek a 7-9 évesek, nekik a mérkõzések
mellett különbözõ ügyességi feladatokat is be
kell mutatniuk.
A csapat tagjai:
Fodor O., Zemanek Zs.,Varga D., Juhász Á. Csá-
szár D., Barbócz M., Szabó D., Lázár T., Kocsis
D., Kószó D., Fodor Á., Dékány M.
Eredmények:
Zákányszék - Ásotthalom 6:0
G.: Lázár 3, Kószó 2, Varga 
Zákányszék - Szatymaz 5:0
G.: Kocsis 2, Lázár, Kószó, Varga
Különdíjat kapott jó teljesítményéért: Kószó Dá-
vid, Varga Dániel, Fodor Olivér, Börcsök
Patrik

Honti Tamás

Összeállította:
Ábrahám Enikõ

ISKOLAI HÍREK

ADVENT

A Zákányszéki Nõegylet  az idei évben immár 11. alkalommal rendezi meg az 

Adventi   Ünnepségsorozatot
a Lengyel téren. A hagyományokhoz híven minden vasárnap karácsonyváró mûsor, meleg tea és

forralt bor várja az érdeklõdõket. 
A gyertyagyújtás idején a kézmûves vásáron saját készítésû ajándéktárgyak értékesítésére lesz lehe-
tõség, várjuk az eladókat és vevõket egyaránt.
A szervezõk köszönettel fogadják az adventi ünnepségsorozat megrendezéséhez a felajánlásokat és
anyagi támogatásokat. 
A rendezvényrõl bõvebb információ kérhetõ Ördögh Dezsõnétõl a 30/512-8447 telefonszámon.

DR. MARÓTI EDIT ügyvéd 
Zákányszéken!

Félfogadás: minden csütörtökön:
8.30-10.30-ig

Cím: Zákányszéki Mûvelõdési Ház
Elérhetõség:

Dr. Maróti Edit ügyvéd:
20/9268-943

Dr. Pálfi Edit ügyvédjelölt: 
30/3243-493
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Orvosi ellátás rendje Zákányszéken 2016. õszén

I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és (+36-30-606-2371)
(dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon 08:00-16:00)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páratlan het-
eken:   október 24 - október 28-ig, november 7- november 11-ig, november 21 - november 25-ig, december
5 - december 9-ig délután 15 - 16 h-ig is! Október 24-október 28-ig pedig 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 (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 08:00-16:00)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páros heteken:
november 2- november 4-ig, november 14-november 18-ig, november 28- december 2-ig délután 15 - 16 h-
ig is! Október 24-október 28-ig szabadságon van!
Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h  - másnap 08 h-ig, valamint szabad-, vasár- és ünnep-
napokon  08:00 - másnap 08:00-ig a Kölcsey utca 2. szám alatt a Mentõállomás épületében.
Segélyhívás: 104 - ingyenes!
A  2016. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó munkarend a
18/2015.(VI.29.) számú NGM rendelete,szerint a következõ:
2016. október 15., szombat munkanap lesz, viszont 2016. október 31., hétfõ szabadnap. Ezen pihenõnapon
az ügyelet már reggel 8h 00-tól a mentõknél, a helyette munkanapnak számító szombaton viszont az ügyelet
16h 00-kor kezdõdik.

TÁJÉKOZTATÁS!

A novemberben esedékes szociális ellátások
kifizetése csak november 2-án (szerda) és
3-án (csütörtök) történik.

Makra Katalin
pénztáros

TÉLI KUPA TEREMFOCI
FELHÍVÁS!

A 24. éves Zákányszéki Sportcsarnok
ismét meghirdeti az õszi és téli kispá-
lyás labdarúgó bajnokságát.
A mérkõzések heti egy alkalommal,

csütörtöki napokon lesznek lebonyolít-
va. Jelentkezhetnek baráti társaságok,
alkalmi csapatok, egy csapat max: 15
fõbõl állhat. 
Egy játékos csak egy csapatba
nevezhetõ. 
Az elsõ forduló idõpontja 2016.
november vége. 
A bajnokság elõre láthatóan 2017.
február végéig tart.

Nevezési határidõ: 
2016. november 12.

Szólj barátaidnak is!
Érdeklõdni lehet a szondis@t-
online.hu vagy a 06-30-606-23-60 tele-
fonon vagy a Sportcsarnok facebook
oldalán.

A ZÁKÁNYSZÉKIEKRE MINDIG SZÁMÍTHATUNK

A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett
15. Ruzsai Hagyományos Parasztlakodalmas
rendezvényen Zákányszék is jelen volt.

Szûcs István zenész, Dobai Zoltán, Frank István,
Hegedûs János, Makra Ernõ, Tóth Péter gazdál-
kodók és fogathajtók gondosan ápolt fogataikkal
emelték rendezvényünk színvonalát.

Dobai Petra tanuló  legfiatalabb hajtónk, aki Ha-
lasi Attila gazdálkodó segédletével példásan irá-
nyította a két szép lovat.

Külön köszönjük Szûcs Sándor /Tálas/ gazdálko-
dó bõkezû boradományát, mely  a délutáni és
esti jó hangulat megalapozója volt.

Elismerésünket fejezzük ki a szíves segítésért!

Dr. Szanka János
szervezõ

SIKERES ADOMÁNYGYÛJTÉS BÖJTE CSABA

BORSZÉKI GYEREKOTTHONÁNAK
2016. április 30-án, szombaton Zákányszéken a Coop üzlet elõtt adománygyûjtést  szerveztek. Az
összegyûlt adományokat a Böjte Csaba által vezetett, Borszéken – Zákányszék testvértelepülésén –
mûködõ Fülei Szent Miklós Gyermekvédelmi Központnak ajánlották fel. Az összegyûjtött
adományokat a Homokháti Szociális Központ intézményvezetõje, Csótiné Ördög Edit és munkatársai
személyesen adták át 2016. július 23-án Borszéken Mónika Heczelnek, az intézmény vezetõjének.
Az adománygyûjtés sikeres volt, hiszen alig pár óra alatt nagy mennyiségû, elsõsorban hideg élelem
és tartós fogyasztási cikk gyûlt össze, amellyel segíteni tudtuk a borszéki intézményben élõk min-
dennapjait.
Az akció sikerét követve a jövõben is szervezünk gyûjtést a borszéki Fülei Szent Miklós
Gyermekvédelmi Központnak. Terveink szerint jövõ évtõl – áprilisban és májusban – több alkalom-
mal is lesz lehetõség adakozni a Homokháti Szociális Központ és a ZakaHom-e Egyesület
szervezésében.  Az összegyûlt adományokat gyermeknapra juttatjuk ki Borszékre,  a csomag eljut-
tatásának megszervezését  és szállítását Matuszka Antal, Zákányszék község polgármestere ajánlotta
fel.
Akinek bõvebb információra lenne szüksége, az keresse a Homokháti Szociális Központ vezetõjét,
Csótiné Ördög Editet (06 30 606 23 67) vagy a ZakaHom-e Egyesület vezetõjét, Börcsök Zoltánt (06
30 606 23 58). 

Zákányszéki Vásár!
November és december elsõ

vasárnapjain is ingyenes
árusítási lehetõség a zákányszéki

vásárban! 
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SZÜLETÉS
Huszta Péternek és Deák Bettinának Zsófia

Nyári Istvánnak és Kispál Edinának Erzsébet Ella
Szûcs Sándornak és Uhercsák Edinának Sándor

nevû gyermeke született.
Gratulálunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS
Lengyel Máté és Bulik Barbara 
Szabó Norbert és Szabó Anikó

Papdi Norbert és Szegedi Erzsébet Etelka
házasságot kötöttek.

Gratulálunk!

HALÁLOZÁS

2016.09.10. Engi Istvánné Dózsa Gy. u. 76.

2016.09.25. Rabi András Úttörõ u. 4.

2016.10.02. Ábrahám Józsefné Dózsa Gy. u. 18.

2016.10.04. Kovács Tanács István Tömörkény u. 57.

Részvétünk!

Egyedi, saját fotóval ellátott bögrék, kõképeslapok, egyéb
ajándéktárgyak rendelhetõk, akár 1 db is!
A zákányszéki    templom
kõlapon!
Bemutatóhelyünk:
Izabella virágüzlet
Zákányszék, Dózsa Gy. u. 54. sz.

Rendelhet  interneten a 
www.ajandek.tersegmedia.hu oldalon.

Bõvebb felvilágosítás: 30/606-2358  Börcsök Zoltán

• November 10. (csütörtök): Az aratóko-
szorútól a fõoltár megáldásig 
18.00 - Szentmise az elhunyt és élõ fehérlá-
nyokért a templomban.
18.30 - Filmvetítés a könyvtárban. A vetítés
anyaga:
- Lelle József néprajzkutató beszélgetése özv.
Szabó Antalné Dicsõ Etelkával 1989-ben. A plé-
bánián Etus néni átadja a faragott ajándékait a
lobogós kislányoknak, õk név szerint: Juhász
Ibolya, Kothencz Mária, Dani Anikó, Márta Tí-
mea, Papp Gyöngyi, Puskás Gabriella, Tanács
Tünde, Bozóki Andrea, Battancs Hajnalka, Kor-
mányos Szilvia.
- A Duna Televízió felvétele 1997-ben az aratóko-
szorúkról. Nyilatkozik Lelle József és özv. Szabó
Antalné. 
- A Duna Televízió felvétele a zákányszéki arató-
misén 2000-ben. Nyilatkozik Csóti József, Lelle
József, Frank Szilveszterné Panni néni.

- Amatõr felvétel az 1989-es aratómi-
sérõl.
- A megújult Mária szobor megszente-
lése a búcsúi szentmisén (2016).
- A borszéki és zákányszéki fogadalmi
emlékek megáldása és elhelyezése a
felújított fõoltárban (2016).
19.30 - "Az aratókoszorútól a fo-
gadalmi emlékig" c. kiállítás meg-
nyitója a könyvtárban. A kiállítást meg-
nyitja Szabó István, Zákányszék község
díszpolgára. Az archív fotókból, arató-
koszorúkból, a kenyér útját bemutató
fafaragásokból álló kiállítás év végéig

tekinthetõ meg a könyvtárban.
További programok:
• November 15. (kedd): Ismétlõ vetítés (a
november 10-én vetített anyag ismétlése)
Helyszín: Könyvtár
Idõpont: 17.00 óra

• November 17. (csütörtök): Borszéki úti-
film bemutatása (A ZakaHom-e Egyesület
2016 tavaszán Borszéken forgatott, ebbõl az
anyagból készült a film.)
Helyszín: Könyvtár
Idõpont: 18.00 óra
Vendégünk lesz Mik József polgármester és Far-
kas Aladár nyugalmazott tanár Borszékrõl.

• November 22. (kedd): Ismétlõ vetítés
(Borszéki útifilm, a november 17-én vetített
anyag ismétlése)

Helyszín: Könyvtár
Idõpont: 17.00 óra
• November 24. (csütörtök): Válogatás a
2016. évi felvételeinkbõl
Helyszín: Könyvtár
Idõpont: 18.00 óra
- A Nyugdíjas Klub harkányi fellépése
- Riport Dr. Mester Lajossal
- Fõoltár megáldása
- Falunap
- Riport Gárgyán István jegyzõvel Ópusztaszeren

2016. augusztus 20-án
- TraktorShow

Szeretettel várjuk õszi programjainkra!

ZakaHom-e Egyesület

ÕSZI ZAKAHOM-E PROGRAMOK


