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“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.

Úgy tûnik, egyre rövidülnek a napok, bár azt hiszem,
ezt mindenki tapasztalja és ki is mondja.
Eltelt az esztendõnek a fele, pedig szinte most köszön-
töttük az új évet. A szokásos év eleji tájékoztatások után,
melyek elsõsorban az önkormányzat költségvetését
érintik, beszámolhatok azokról a pályázati lehetõségek-
rõl és a velük kapcsolatos feladatokról, melyek az el-
múlt 1-2 év tervezõi, stratégiai elemei után kezdenek
kézzel foghatóvá válni. Elmondható, hogy valamennyi
rendelkezésre álló, tervezett és egyeztetett pályázati le-
hetõséggel éltünk, a kiírásnak megfelelõen a dokumen-
tációkat benyújtottuk. Várjuk a döntéshozók értesítését,
és reméljük, támogatói szerzõdések aláírására kerülhet
sor még az év második felében. Ezt követõen megkez-
dõdhet a kivitelezõk versenyeztetése és az elképzelések
végre megvalósulási fázisba juthatnak.
Ezek mellett sok minden történik, mely nem annyira
látványos, nagy volumenû, de nagyon fontos a település
életében. Elballagtak az óvodások, iskolások, megkez-
dõdött a szünidõ, mindkét intézmény színvonalas mû-
sorral köszönt el a ballagóktól. Köszönet érte a pedagó-
gusoknak, szülõknek.
Szép ünnepség keretében került sor a templomban a
megújult oltár felszentelésére. A zákányszéki hívek ado-
mányait és munkáját kiegészítve testvértelepülésünk,
Borszék önkormányzata és egyházközsége is hozzájá-
rult a megvalósuláshoz. Hivatalos és baráti szálak erõ-
sítik a két település jó kapcsolatát. Ebben a hónapban a
Szociális Intézmény szervezésében kirándulók látogat-
nak el Borszékre, mely során adományokat visznek
Böjte Csaba borszéki gyermekotthonába.
A térségben megkezdõdtek a falunapi rendezvények. A
Zákányszéki Falunapokra augusztus 13-án kerül sor,
melyet két héttel késõbb, augusztus 27-én követ a Trak-
torShow. Mindenkit szeretettel várunk az ünnepsége-
ken.
A nyár csupán a fiatal generációnak jelent pihenést, hi-
szen a mezõgazdasággal foglalkozóknak nem sok idõ

jut nyaralásra, mégis kívánok a nyaralóknak jó pihe-
nést, kikapcsolódást, a gazdálkodóknak, munkába já-
róknak jó idõt és jó egészséget.

Matuszka Antal
polgármester

ELTELT AZ ESZTENDÕ ELSÕ FELE...

ARATÓÜNNEP

2016. július 10-én 11 órai kezdettel kerül
megrendezésre a már hagyományos arató
ünnepi szentmise, amelyet Dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök celebrál.  A
szentmise után Matuszka Antal, Zákányszék
község  polgármestere mond ünnepi
köszöntõt, majd a Zákányszéki Parasztkórus
mûsorát láthatják. Mindenkit szeretettel
várunk!

Dr. Janes Zoltán
plébános
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A Képviselõ-testület 2016. május 23-án
rendkívüli, május 26-án pedig rendes ülést
tartott. Döntés született jelentõs település-
fejlesztési beruházások megvalósításához
szükséges pályázatok benyújtásáról, beszá-
molt a munkájáról a szegedi katasztrófavé-
delmi kirendeltség, értékelésre került az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátása, valamint mó-
dosításra került az önkormányzat költség-
vetése. 

A 2014-2020 közötti idõszakban jelentõs uniós
forrás áll Magyarország rendelkezésére. A támo-
gatások igénybevételére szóló pályázati felhívá-
sok folyamatosan jelennek meg. 
A Képviselõ-testület a májusi ülésein az alábbi
pályázatok benyújtásáról döntött:

1. "Piaci infrastruktúra kiépítése a helyi terme-
lõk termékeinek térnyerése érdekében, Zákány-
szék" címmel pályázat benyújtására kerül sor
helyi termelõi piac kiépítése céljából,
49.693.383 Ft összegû vissza nem térítendõ tá-
mogatásra, amelyhez az önkormányzat 306.617
Ft saját forrást biztosít. A piac tervezett helyszíne
a Petõfi Sándor utcai beépítetlen terület (vásár-
tér).

2. "Iparterület fejlesztése Zákányszéken a helyi
gazdasági-üzleti környezet fejlesztése érdeké-
ben" címmel pályázat benyújtása a Zákányszék
belterület 167/17 helyrajzi számú ingatlan ipari
területté történõ átalakítására, azon alapinf-
rastruktúra kialakítására, valamint üzemépület
létesítésére bruttó 50.000.000 Ft értékben. A fej-
lesztésre vissza nem térítendõ 100%-os támoga-
tás igényelhetõ.

3. A "Szociális szakosított ellátást és a gyermekek
átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati in-
tézmények fejlesztése, felújítása támogatása" el-
nevezésû pályázat célja a Zákányszéki Idõsek
Otthona épületének felújítása, nyílászárói-
nak cseréje, eszközök beszerzése. A tervezett
beruházás 9.694.176 Ft összköltségû, a pályázat
benyújtásához szükséges 5 % mértékû saját for-

rást 484.709 Ft-ot a Képviselõ-testület az önkor-
mányzat költségvetésébõl biztosítja.

A tûz elleni védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl
és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény
alapján a Szegedi Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség beszámolt a 2015. évi tevékenységérõl,
a település tûzvédelmi helyzetérõl, a tûzvédelem
érdekében tett intézkedésekrõl és az azzal kap-
csolatos feladatokról. A beszámoló tartalmazza a
hivatásos tûzoltóságok, tûzoltó egyesületek érté-
kelését, a hatósági munkát, az iparbiztonsági
polgári védelemi szakterület helyzetérõl szóló tá-
jékoztatást. A kirendeltség tevékenységérõl bõ-
vebb információ a http://csongrad.katasztro-
favedelem.hu oldalon található.
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben foglaltak
alapján a helyi önkormányzat gyermekjóléti
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
minden év május 31-éig átfogó értékelést kell
készíteni, melyet a képviselõ-testület megtárgyal.
Ezen értékelést meg kell küldeni a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Fõ-
osztály Szociális és Gyámügyi Osztályának. Az ér-
tékelés két részbõl áll, az önkormányzati értéke-
lésbõl és a Homokháti Szociális Központ Zákány-
széki Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolójá-
ból. Összességében megállapítható, hogy Zá-
kányszéken is sok gyermek él hátrányos helyze-
tû családban, nehéz körülmények között. 
A gyermekvédelmi munka során a prevencióra,
megelõzésre kell hangsúlyt fektetni. Fontos a jel-
zõrendszer hatékony mûködése, a jelzõrendszer
tagjainak aktív közremûködése a gyermekeket
érintõ problémák feltárásában és megoldásában.

A Képviselõ-testület módosította az önkormány-
zat 2016. évi költségvetését. A vonatkozó jog-
szabályok szerint a képviselõ-testület elõirányzat
változás miatt a költségvetési rendeletet - az elsõ
negyedév kivételével - negyedévenként, de legké-
sõbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésé-
nek határidejéig, december 31-ei hatállyal mó-
dosíthatja. Az elsõ negyedéves elõirányzat válto-
zások átvezetését követõen az önkormányzat
2016. évi költségvetésének bevételi és kiadási fõ-

összege 633.008 e Ft lett.
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. tv. a Zákányszéki
Manó-Kert Óvoda és Bölcsõde bölcsõdei szolgál-
tatásának vonatkozásában a fenntartó által
létrehozandó érdekképviseleti fórum mû-
ködtetését írja elõ. Az ellátásban részesülõk
érdekvédelmét szolgáló érdekképviseleti fórum
megalakításának és mûködésének szabályait az
intézmény fenntartója határozza meg. A fenti
elõírások alapján a Képviselõ-testület elfogadta
az érdekképviseleti fórum mûködési szabályza-
tát. 
A bölcsõdei intézményben mûködõ érdekképvi-
seleti fórum választott tagja - az ellátásban része-
sülõ gyermek szülei, vagy más törvényes
képviselõi, valamint az intézmény dolgozóinak
képviselõje mellett - az intézményfenntartó kép-
viselõje. A testület a fenntartó önkormányzat a
szociális feladatköröket ellátó bizottságának a
mindenkori elnökét delegálta a fórumba. Jelen-
leg a szociális feladatköröket az Oktatási, Kultu-
rális és Szociális Bizottság látja el, amelynek el-
nöke Sas Györgyné képviselõ.
A Homokháti Szociális Központ Zákányszék Len-
gyel tér 1. sz. alatt mûködõ épület szociális étter-
me és udvara rendezvények lebonyolítására al-
kalmas tér. A bérlõk részérõl igény merült fel ar-
ra, hogy meleg idõ esetén hûtõkocsit használ-
hassanak. A hûtõkocsi áramfogyasztásának mé-
résére felszerelésre került egy villanyóra-almérõ.
A jelenlegi bérleti díjfizetési rendszer 2016. júni-
us 1-tõl kiegészül a hûtõkocsi használat díjával.
A díj számításának alapja az almérõ által kWatt-
ban mért valós fogyasztás lesz.

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

2016. július 1-je a Köztisztviselõk Napja, a
polgármesteri hivatalban ezen a napon

nem lesz ügyfélfogadás.

Gárgyán István
jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL

A földhasználók és földtulajdonosok számára
(bel- és külterületen egyaránt) törvény írja elõ,
hogy minden év június 30-áig elvégezzék földte-
rületeiken a parlagfû-mentesítést, megakadá-
lyozva ezzel a virágbimbók kialakulását. A gyom-
mentes állapotot egészen a vegetációs idõszak vé-
géig folyamatosan fenn kell tartani. Ennek elmu-
lasztása hatósági eljárás megindítását vonhatja
maga után.

A parlagfû elleni védekezés minden évben nagy
kihívás elé állítja a gazdálkodókat. Kérdéseikkel

kapcsolatban forduljanak bizalommal a megyei
kormányhivatalok növény-, és talajvédelmi szak-
embereihez (Csongrád megyében a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi
Osztály, Székhelye: 6800 Hódmezõvásárhely,
Rárósi út 110., Levelezési címe: 6801 Hódmezõ-
vásárhely, Pf. 99., Telefon: 62/535-740, Fax:
62/246-036, Elektronikus elérhetõsége:
csongrad-nti@nebih.gov.hu), valamint a Ma-
gyar Növényvédõ Mérnöki és Növényorvosi Ka-
mara tagjaihoz (http://magyarnovenyorvos.hu/),
akik szakértelmükkel segíteni fogják a földhasz-

nálókat a parlagfû elleni védekezés során a leg-
hatékonyabb, és legmegfelelõbb módszerek kivá-
lasztásában.

A parlagfû-mentesítés minden állampolgár
közös érdeke, és eredményt csak összefo-
gással és közös felelõsségvállalással érhe-
tünk el!

Gárgyán István
jegyzõ

FELHÍVÁS A PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉSRE

ZakaHom-e Kerékpártúrák

A közeljövõben két kerékpártúrát szervezünk.
1.Éjszakai tekerés Domaszékre.
Idõpont: július 15., péntek
Indulás: 20.30 perckor a Lengyel térrõl. A táv
kb. 40 km.
2. Palicsi Szüreti Napok.
Idõpont: szeptember 17., szombat

Indulás: 9.00 órakor a Lengyel térrõl. 
Többen kérték, hogy több szabadidõ kellene
Palicson, így a hazaindulás idõpntja 16 óra lesz,
majd Mórahalmon fagyizás.
Érkezés Zákányszékre 20 óra körül. Az össztáv
kb. 68 km.
Volt még érdeklõdés egy új útvonalra, amit
ugyancsak szeptember hónapban tervezünk
megvalósítani Ópusztaszerre, a Nemzeti

Emlékparkba.
Ennek idõpontjáról facebook oldalunkon
fogunk tájékoztatást adni.  Az út kb. 80 km oda-
vissza. 
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ERDÕTÛZ-MEGELÕZÉSI ÉS KÉPZÉSI PROGRAM MAGYARORSZÁGON

Az elmúlt évek aszályos idõjárása miatt a ma-
gyarországi erdõtüzek száma és intenzitása nõtt,
többször utakat, autópályákat is le kellett zárni
miattuk, egyes esetekben lakóházakat, ipari léte-
sítményeket is veszélyeztettek. Magyarorszá-
gon a tüzek 99 százalékban emberi gondat-
lanságból és figyelmetlenségbõl keletkez-
nek!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Er-
dészeti Igazgatósága. (NÉBIH EI) Európai Uniós
támogatással erdõtûz-megelõzési és képzési
programot indított el. 
A program célcsoportjai: dohányosok, földtu-
lajdonosok, gazdálkodók, óvodások, általános is-
kolások, középiskolások, túrázók, vonattal-, au-
tóval közlekedõk, az erdõtüzek kialakulása

szempontjából kiemelten veszélyes területen élõ
lakosság.

A projekt keretében a www.erdotuz.hu honlapon
hasznos tanácsokat találhatunk az alábbi téma-
körökben:
-  Általános tûzgyújtási szabályok.
- Tûzgyújtási tilalom elrendelése esetén betar-
tandó szabályok.
- Tûzgyújtás az erdõben kijelölt tûzrakó helyen,
Avar és kerti hulladék égetése.
- Kerti grillsütõ használata, szalonnasütés, bog-
rácsozás.
- A szabadtéri égetést szabályzó hatályban lévõ
jogszabályok.

Tûzgyújtásról, tûzvédelemrõl további informáci-

ók találhatóak az Országos Katasztrófavédelmi
Igazgatóság honlapján:
http://www.katasztrofavedelem.hu 

Segélyhívó szám tûz esetén: 112

Az erdõ- és vegetációtûz elleni legjobb vé-
dekezés az odafigyelés, hiszen amíg egy ci-
garettacsikk eldobása kevesebb, mint egy
másodpercet, a keletkezõ tûz eloltása akár
több napot, egy idõs erdõ helyreállítása
akár 100 évet is igénybe vehet.

Gárgyán István
jegyzõ

IGAZGATÓ ÚR ELMENT…

Vass Vilmos 1937. február 20-án született
Kiskundorozsmán. 1957-tõl Ásotthalmon gya-
korló tanár. 1958-ban kötött házasságot Ábra-
hám Rozáliával. 1962-ben Edit, 1968-ban Éva
nevû gyermekük született. Ebben az évben õsz-
szel került Zákányszékre, a Lázár-tanyai kis lét-
számú tanyai iskolához, ahol mint iskolavezetõ

az 1-4. osztályos összevonású tanulócsoportot
vezette. Iskolája oktatási-nevelési eredményei
kiemelkedõek voltak, több kiváló képességû, és
késõbb magas végzettségre szert tett gyermek
szerezte meg tudásának alapjait nála.  
1976-tól tanított a belterületi iskolában, amely-
nek 1981-tõl látta el igazgatói teendõit. 1985-tõl
az Általános Iskola, az Óvoda és a Mûvelõdési
Ház közös irányítás alá kerülésével létrejött Álta-
lános Mûvelõdési Központ igazgatója lett, majd
ennek megszûnésével újra az Általános Iskola
igazgatója egészen 1993-ig.
Nemcsak magasabb vezetõi, de tanítói, tanári te-
vékenysége alatt is rendkívül sokat tett Zákány-
szék oktatásáért, neveléséért, kulturális és sport-
életéért. Talán legkiemelkedõbb, leginkább köz-
ismert és elismert az új általános iskola felépíté-
se, berendezése, használatba helyezése terén
végzett áldozatkész, fáradhatatlan munkája. Igen
jelentõs részben tevékenységének, utánajárásá-
nak, szervezõ munkájának köszönhetõ, hogy egy
tágas és otthonos, jól berendezett, környezeté-
ben is szépen kialakított intézmény jött létre,
mely lehetõvé tette gyermekeink színvonalas ok-
tatását. Közremûködött a sportcsarnok felépíté-

sében is. Az embereket közös, jó cél érdekében
mozgósító szervezõ tehetsége itt mutatkozott
meg leginkább, hiszen a lakosság nagy értékû
társadalmi munkája sokszorozta meg a rendel-
kezésre álló anyagi eszközök hatékonyságát.
Szintén elévülhetetlen érdemeket szerzett az
óvodai konyha és foglalkoztató terem építésében
és beüzemelésében is. Eredményes, nagy szak-
mai tudással végzett munkája, valamint a falu
érdekében végzett magas színvonalú, sokrétû és
sokoldalú tevékenységének elismeréseként több
kitüntetésben is részesült. A képviselõ-testület
2000-ben "Zákányszék Község Díszpolgára" ki-
tüntetés adományozásával ismerte el munkássá-
gát.
Vass Vilmos címzetes igazgató 2016. június 17-
én elhunyt.

Vili bácsi, nyugodj békében!

Matuszka Antal
polgármester

KÖNYVAJÁNLÓ

Ígéretemhez híven új könyvtári könyvek érkezé-
sérõl számolok be a Könyvajánló rovatban. Ápri-
lis óta száz darab új dokumentummal bõvült az
állomány. Kedvcsinálóként egy kis ízelítõ a kíná-
latból.
Felnõtteknek szóló szak- és szépirodalom:
Szvetlana Alekszijevics: Csernobili ima, Bagdy
Emõke: Hogyan lehetnénk boldogabbak?, Bagdy
Emõke: Ma még nem nevettem, Francis
Melville: Angyalok könyve, E. C. Gaskel: Észak és
Dél, Gillian Flynn: Holtodiglan, Bede Béla:
Nemzeti parkok Magyarországon, Csukás István:
Te mire gondolsz közben? (szerelmes versek), A
magyar helyesírás szabályai (legújabb kiadás),
Cserna-Szabó András: Sömmi, Ferenc pápa ih-
letõ szavai, Wass Albert: Ember az országút szé-
lén, Wass Albert: Farkasverem, Lux Elvira: Egy-
más felé, Ken Follett: Az éden kalapácsa,

Danielle Steel: Pegazus, Philippa Gregory: A ki-
rály átka, Frei Tamás: Agrárbárók, Sándor Ani-
kó: Házasságsirató, Színes ötletek sorozat (Bati-
kolás, Quillingvirágok és díszek, Textilzöldségek
és gyümölcsök, Dobozfigurák).
Gyermek- és ifjúsági irodalom: Dr. Seuss:
Kalapos macska, Varga Bálint: Amit végleg kitö-
rölnél, Dés Mihály: Ancsa és Pancsa a fürdõszo-
ba fogságában, Zdenek Miler: A vakond és a
nyuszimama, Csukás István: Ló az iskolában,
Csukás István: Aszpirin és Lucifer, Szabó T. An-
na: Fûszermadár, Esti mesék fiúknak, Nicolas
Vanier: Belle és Sebastien, Kedves Ferenc pápa!,
Holly Webb: Gézengúz új otthona, Csukás Ist-
ván: A Nagy Ho-ho-ho-horgász nyáron, Egy zizi
naplója , Frankli és Geronimo Stilton sorozat
újabb részei.
A könyveken kívül az alábbi folyóiratok kölcsö-
nözhetõek a könyvtárból: Autó-Motor, Best, Cso-
daceruza, Csodakert, Dekorációs ötletek,

Garfield, Meglepetés, Praktika, Ridikül, Nõk
Lapja, Szép Lak, Szép Kertek, Szivárvány, Ter-
mészetgyógyász, Vidék Íze, Kreatív ötletek, Story.

A könyvtár nyári nyitvatartása a következõk sze-
rint alakul: július 1-tõl augusztus 21-ig csak
csütörtöki napokon, 9.00-16.00 óráig tart
nyitva a könyvtár. (Augusztus 22-e után visszaáll
a megszokott rend, vagyis hétfõn zárva, kedden
13-18 óráig, szerdától péntekig 9-17 óráig,
szombaton 9-12 óráig tart nyitva a könyvtár.)
Megértésüket köszönöm! 

Nyárra kellemes kikapcsolódást, hasznos idõtöl-
tést, sok jó könyvet és az olvasás élményét kívá-
nom minden Kedves Olvasónak! 

Paraginé Tóth Edina
könyvtáros
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Dr. Janes Zoltán plébános                                                                 Szabó Norbert hittan tanár
Második sor: Török Bence, Fõdi Norbert, Fodor Bence, Polyák Gábor, Kovács-Tanács Lizanna, Molnár Cintia Kitti, Csúcs Anikó

Elsõ sor: Szalai Fanni, Varga Dorina, Balla Nóra, Sebõk Barnabás, Ujvári Anna, Sutus Orsolya Mária

Dr. Kiss-Rigó László püspök, Dudás Izabella, Stefaniga Adél, Lovászi Natália, Papp Renáta, Borbás Kata, Szabó Norbert hittan tanár, Dezsõ Eszter, Dóczi
Réka, Hegedûs Henrietta, Daka Bence, Dr. Janes Zoltán plébános
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Májusban edzõtáborban voltak a felsõs fiúk Er-
délyben, sok osztály ment tanulmányi kirándu-
lásra,   a nyolcadikosok átadták az osztályfájukat
a leendõ elsõsöknek, községi családi napon vet-
tünk részt, elkészült az iskolai játszótér, Telkiben
voltak a 4-5-6-os lányok…
…de bármilyen munka folyt is, május közepétõl
már mindig tart a "visszaszámlálás", a feladatok
mellett a Vakáció jár a gondolatokban!

ALSÓS VERSENYEK

Kovács Zsófia 1. osztályos tanulónk a TUDÁS-
BAJNOKSÁG országos levelezõs versenyen elért
kimagasló eredményeivel került "dicsõség-fa-
lunkra"! Környezetismeret tantárgyból az egész
éves kitartó munkájának köszönhetõen ARANY-
FOKOZATBAN részesült. Meghívást kapott az Or-
szágos Tanulmányi Verseny Csongrád megyei
döntõjére, melyen 2016. 04. 15-én, a makói Kál-
vin Téri Református Iskolában I. helyezést ért
el. Az országos döntõre 2016. május 28-án került
sor Szegeden, ahol Zsófi a VI. helyezést szerez-
te meg.

2016. április 16-án került megrendezésre
Csólyospáloson a Tankerületi Alsó Tagozatos Ma-
tematika Verseny. Második osztályos tanulóinkat
ketten képviselhették: Császár Patrik és Meleg
Alex. Ezt követõen mindketten részt vehettek a
megyei fordulón, amelyet a Makón rendeztek
meg. Császár Patrik a megye II. legjobb má-
sodikos matekosa lett, egyetlen ponttal ma-
radt el az elsõ helyezett kislánytól, Meleg Alex pe-

dig a 11. helyet szerezte meg!                              
Gratulálunk!
Külön köszönet és hála a kedves szülõknek, akik
otthonról segítettek és támogattak  bennünket!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni a Zákányszé-
ki Önkormányzatnak, hogy biztosították utazá-
sunkat, támogatták részvételünket!

Ráczné Hadár Andrea

A MÛVÉSZETI ISKOLA HÍREI

A februári alapítványi esten rendezett kiállításun-
kat követõen a tavaszi idõszak a megújulásról, a
szorgos munkáról szólt. Ez idõszak alatt számos
országos, kistérségi, helyi rajzpályázaton vettünk
részt. Pályáztunk a Budapesti Kulturális Intézet
pályázatára, az Észak-magyarországi népmesék
világát megelevenítõ, a táborozásról szólópályá-
zatokra. Áprilisban a Kiskunsági Nemzeti Park ál-
tal kiírt rajzpályázaton Sánta Márk (7.a) tanuló
ért el helyezést, majd késõbb a mórahalmi Kis-
térségi Társulás által hirdetett rajzversenyen több
tanulónk is nagyon szépen szerepelt. Meglett a
szorgos munka eredménye: az 1-2. osztályosok
közül Kispál Balázst, Oltványi Kornélt, Szabó
Dánielt, Juhász Ádámot (1.o.), Illés
Szabolcsot és Jankó Mirellát (2.o.) kell meg-
dicsérni II. helyezésükért. A 3. osztályosok kö-
zül Kovács-Tanács Lizanna is II. helyezést ért
el. Papp Ildikó (5.o.) különdíjat kapott, Király
Anita (8.o.) II. helyezett, Varga Nikoletta (7.b)
csodálatos munkájával méltán nyerte el az I. he-
lyezést. Ezt követte egy természetvédelmi rajzpá-
lyázat Kecskemétrõl. amelynek eredményhirde-

tésén együtt örülhettünk a 4. osztályos Sztojka
Tibor sikerének, díjazásának.
Szívbõl gratulálunk minden résztvevõnek!
Igyekszünk minél több lehetõséget kihasználni,
és sok szép alkotást készíteni.
Minden tanulónknak kívánok eredményes
munkát, jó rajzolást  - szünidõben is!

Kovácsné Zsuzsa néni
rajztanár

SPORT

Véget értek az iskolai és a Bozsik utánpótlás lab-
darúgó bajnokságok. Ebben a tanévben négy
korosztályos fiú csapattal, a 7; 9; 11; 13 évesek-
kel szerepeltünk - váltakozó sikerrel - a színvo-
nalas versenyeken. Szép sportélményekkel lettek
gazdagabbak tanulóink. Köszönjük az utazások-
ban való segítséget a Szülõknek, az Önkormány-
zatnak, a Sportkörnek.

Honti Tamás

Fontos dátum:
Tanévnyitó ünnepély: 2016. szeptember 1.
8.00 óra, Sportcsarnok
A tankönyveket ezen a napon kapják meg a gye-
rekek.

Szép nyarat, jó pihenést, hasznos és kellemes
idõtöltést kívánunk Mindenkinek!

Összeállította:
Ábrahám Enikõ

ISKOLAI HÍREK

IGAZGATÁSI SZÜNET A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

A Képviselõ-testület  a 6/2008. (III.28.) Kt. ren-
deletének 8. § (1) bekezdésében igazgatási szü-
netet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban, mely
minden évben július utolsó két hetében és au-
gusztus elsõ hetében, valamint december 27-tõl
december 31-ig tart.

A nyári igazgatási szünet 2016-ban július
18-tól augusztus 7-ig tart.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet ide-
jén is nyitva tart a megszokott rendben, azonban
az ügyintézõk többsége szabadságon lesz. A Kép-
viselõ-testület fenti rendeletének megfelelõen az
igazgatási szünet alatt is gondoskodunk a postai
küldemények és a személyesen leadott kérelmek
átvételérõl, nyomtatványok kiadásáról, a telefon-
hívások fogadásáról, a halasztást nem tûrõ ese-
tekben a sürgõs intézkedések megtételérõl, vala-
mint a lejárt határidejû számlák, a segélyek és a

munkabérek kifizetésérõl. Amennyiben az igaz-
gatási szünet idején bekövetkezõ váratlan ese-
mény miatt válik szükségessé az ügyintézés, for-
duljanak bizalommal az ügyeletes munkatár-
sunkhoz, aki készséggel nyújt segítséget bármi-
lyen hatáskörünkbe tartozó probléma megoldá-
sában.

Gárgyán István
jegyzõ

ÓVODABÚCSÚZTATÓ 2016
Óvodánkban 2016 május 27-én délután 13 óra-
kor került megrendezésre a ballagó nagycsopor-
tosok búcsúztatója a Zákányszéki Mûvelõdési
Házban. Ennek a napnak az eseményei a hagyo-
mányokhoz hûen zajlottak. Összesen 18 gyer-
meket indítottunk el a számok és betûk világába.
Mint minden évben ez egy különleges nap a fel-
nõttek és a gyermekek számára is egyaránt. Dél-
elõtt minden csoport egyénileg köszönt el a leen-
dõ elsõsöktõl. Vidám hangulatban és családias
légkörben telt a nap, melyet kívánságok teljesíté-
sével, kedvenc mese vetítéssel színesítettünk,
majd a ballagók által hozott torták és más finom-
ságok elfogyasztásával fokoztuk az ünnepi han-
gulatot.  Utoljára még egyszer, minden gyermek-
kel és óvodai dolgozóval kivonultunk az udvarra

és körbeálltuk a kisházat.  Az óvodavezetõ irányí-
tásával a búcsúzó gyermekek mondókák és da-
lok kíséretével és egy szál virággal kedveskedtek
minden felnõttnek.
A búcsúztató rendezvényre Fekete Csabáné ké-
szítette fel a gyermekeket a csoportok óvodape-
dagógusainak segítségével. Az elõadás elõtt a
gyermekek átadták a meghívott vendégeknek a
virágokat. A mûsor elsõ felében a résztvevõk, az
óvodai évek alatt tanult mondókákat, énekeket,
dalos játékokat hallhatták. Ezt követõen kimon-
dottan ehhez a naphoz illõ versek, dalok követ-
keztek. Mindezek után az SZMK-s szülõk által
koreografált meglepetésmûsorral kedveskedtek
a gyerekek a pedagógusoknak és a dajkáknak.
Ünnepélyes keretek között egy közös táncra invi-

táltak bennünket a gyerekek. Ez a pillanat fel-
emelõ és nagyon megható volt mindenki számá-
ra. 
Immár a mesevilág kapuja bezárult, helyette az
iskola izgalmas és újdonságokkal teli világa vár. 
Ezzel a kis idézettel kiván a gyerekeknek  sok si-
kert az iskolai élethez az óvoda minden dolgozó-
ja:

„Ha kilépsz  az életbe,
Élj sok boldog évet 

Szeress te is úgy bennünket ,
Mint ahogy mi téged.”

(ismeretlen szerzõ)

Aladics Anna-Markovics Orsolya
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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 h és páratlan heteken:  július 4- július 29-ig délután 15 - 16
h-ig is! Július  4-július 29-ig helyettesít. 

Augusztus 1-tõl augusztus 26-ig szabadságon van!

II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509 és  +36-30-606-2354  és +36-70-628-7060 mobilon, valamint
internetes bejelentkezés: a www.infomix.hu "Elõjegyzési központ" oldalon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h
30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páros heteken: június 27- június 30-ig délután 15 - 16
h-ig is!
Július 1-tõl július 29-ig szabadságon van! Augusztus 1-tõl  augusztus 26-ig  helyettesít!

Sürgõsségi orvosi ügyelet : Munkanapokon 16 h 00 - másnap 08 h 00-ig, valamint szabad-, vasár- és ünnepnapokon és július 01-én Semmelweis
napon, a magyar egészségügy napján 08:00 - másnap 08:00-ig, Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatt, a Mentõállomás épületében.

Segélyhívás: Tel: 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 pihenõnapokon az ügyelet már reggel 8h 00-tól a mentõknél, a helyette munkanapnak 
számító szombatokon viszont az ügyelet 16h 00-kor kezdõdik.

ZÁKÁNYSZÉKI FALUNAP 2016.

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

Csocsó bajnokság a ZIÖ szervezésében

A Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat ebben az évben is
megrendezi a már hagyományosnak mondható 

IV. Csocsó Bajnokságát.

Idõpont: 2016. 07. 08. 18.00 óra
Helyszín: Mûvelõdési Ház, Zákányszék

Bõvebb információ kérhetõ e-mailben a
zio@zakanyszek.hu címen vagy személyesen

Paplukács Annánál.

2016. augusztus 13. 

Program elõzetes:

7.30 Zenés ébresztõ a fogatosokkal
9.00 Ünnepi szentmise
10.00 Falunapi megnyitó ünnepség a Mûvelõdési Házban

Kitüntetõ címek átadása, nagykorúvá válók és kerek évfordulót
ünneplõ házaspárok köszöntése.
Kiállítás megnyitó

13.00 Véradás a Mûvelõdési Házban
13.00 Ebéd a Lengyel téren felállított sátrakban
15.00 Fogathajtó bemutató a régi vásártéren
15.00 Kulturális programok a fõtéren

19.00 MOLNÁR DIXIELAND BAND ÉLÕ KONCERTJE

21.00 Utcabál - zenél a Casino Zenekar

A nap folyamán színes vásári forgatag, kézmûves foglalkozás, ugrálóvár,
arcfestés várja a gyerekeket. 

Helyszín: Lengyel tér

Részletes program a www.zakanyszek.hu oldalon, plakátokon és
szórólapokon lesz megtalálható.

Mindenkit szeretettel várunk!

Zákányszék Község Önkormányzata

III. Zákányszéki TraktorShow
2016. augusztus 27.

A megszokott programokkal és helyszínen várjuk  vendégeinket és a
résztvevõket. 
Részletekrõl érdeklõdni Csóti Gábornál lehet a 06 30 294 8348-as telefon-
számon. Tombola fõdíj: MTZ 80
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SZÜLETÉS

Születés nem volt.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Nem volt.

HALÁLOZÁS

2016.05.13. Losoncz István Tanya 570.
2016.05.18. Farkas András Tanya 692.
2016.06.13. Komár József Úttörõ u. 6.
2016.06.17. Vass Vilmos Nyár u. 25.

Részvétünk!

LELKÜNKET, SZEMÜNKET, KEZÜNKET HOZZÁD EMELJÜK … 
A MEGÚJULT MÁRIA SZOBOR A BÚCSÚI SZENTMISÉN

Egyházközségünkben május hónapban minden vasárnapra jutott jeles
rendezvény, melyek sorából nem véletlenül emelkedik ki Szentháromság
vasárnapja, templomunk búcsúja. Idén ez a nap aranyozott betûkkel író-
dott a hívek, a templomi szertartáson részt vevõk szívébe, mert nem "csu-
pán" egy búcsúi szentmisén vettek részt, hanem tanúi lehettek a (hordoz-
ható) Mária szobor felújítás utáni avatásának. 
A Mária szobrot Szögfû Jánosné tanítónõ vette a templom részére, még az
elõzõ század elején. A szobor megérett a felújításra, erre a pénzt a helyi
Rózsafüzér Társulat tagjai gyûjtötték és adományozták. Az avultságában is
gyönyörû Mária szobor tervezett rendbe hozatalának híre eljutott Észak-
Amerikába is, adomány onnan is érkezett, a "feladója" Szögfû tanítónõ
leszármazottja. 
Remek munkát végzett a restaurátor, hiszen a meglepetés, a megható-
dottság könnycseppjei megjelentek a csodára nyílt sok-sok szempárban,
amikor a hagyományos öltözékû Mária lányok vállukon hozták a teljesen
megújult szobrot. Éppen az érkezésre kondultak meg templomunk ha-
rangjai, tíz órát, a szertartás kezdetét jelezve. 
A templom bejárata elõtt Dr. Janes Zoltán plébános úr - Szigeti Antal és
Cseh Zoltán atyákkal együtt - fogadta és köszöntötte a szépséges Mária
szobrot, amit a rózsafüzér anyák kísértek. A könyörgõ ima után plébános
atya megszentelte a szobrot, majd hordozói a szabadtéri oltárhoz vitték,
ahol a búcsúi szentmisét Szigeti Antal plébános, a békéscsabai Páduai
Szent Antal Plébánia vezetõje celebrálta. 
Plébános úr 1969-tõl 1973-ig káplánként Zákányszéken teljesített lelki-
pásztori szolgálatot. Majdnem 40 év után jutott el ismét a településre, ak-
kor az aratómisére volt meghívott. 
Szigeti Antal atya 2016. április 11-én Szegeden, a Fogadalmi Templomban
ünnepelte pappá szentelésének 50. évfordulóját. Ebbõl az alkalomból is
köszöntötte a régi kedves ismerõst  a szentmise kezdetén Dobó László, a
zákányszéki egyházközség elnöke.  A hívek tapssal üdvözölték az aranymi-
sés atyát, akinek zákányszéki szolgálata alatt 55 keresztelõ, 58 temetés és

25 esküvõ volt. Daka Vince és felesége az elsõ volt a házasulók sorában,
most õk is virágcsokorral köszöntötték plébános urat, aki örömmel nyug-
tázta, a megkötött házasság idõt állónak bizonyult. 
Az ünnepi szertartás után a régi ismerõsök körbevették az Atyát, és együtt
emlegették fel a sok kedves emléket. Szóba kerültek a jó hangulatú hit-
tanórák is. Szigeti atya az akkor még mûködõ Zákányszék-alsói iskolánál
is tartott foglalkozásokat, oda biciklivel járt. Emlékezett még a templom-
kert végében a harangozó házra, most már csak a szépen füvesített helyét
találta. Elõkerült még néhány mulatságos történet is, ami szintén az egy-
más iránti tiszteletrõl, megbecsülésrõl szólt. 
Ez a vasárnap délelõtt - a szertartáson részt vevõk egybehangzó véleménye
szerint - csodálatos élményeket, lelki feltöltõdést hozott, és õszinte öröm-
mel töltötte el a szíveket. Jó volt az ünneplés részesének lenni, és a bú-
csúi ebédre érkezõ rokonoknak, ismerõsöknek, barátoknak errõl az él-
ményrõl büszkeséggel mesélni. 

Tanács Klára

Egyedi, saját fotóval ellátott bögrék, kõképeslapok, egyéb
ajándéktárgyak rendelhetõk, akár 1 db is!

Bemutatóhelyünk:
Izabella virágüzlet
Zákányszék, Dózsa Gy. u. 54. sz.

Rendelhet  interneten a 
www.ajandek.tersegmedia.hu oldalon.
Újdonság: Mária szobor és Szentháromság Templom kõlapon
Bõvebb felvilágosítás:
30/606-2358  Börcsök Zoltán


