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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.

Közeledik a 2016-os év vége, mégsem csupán az eltelt
egy évet szeretném értékelni, sokkal inkább dióhéjban
összefoglalni az eltelt tíz évet, hiszen 2006 októbere óta
dolgozom polgármesterként a településen. Szerencsére
nem lehet egy oldalon leírni mindazokat a fontos és lát-
ható, vagy fontos, de nem látható dolgokat, eseménye-
ket, melyek változásokat hoztak a településen, vagy
csak egyszerûen biztosították a mûködés, talpon mara-
dás lehetõségét. 
A tíz év háromnegyed része költségvetési megszorítá-
sokról, pénztelenségrõl, keserû szájízzel meghozott
döntésekrõl szólt. Mindezek ellenére mûködött a köz-
igazgatás, az oktatás, a kulturális élet és megoldottuk a
szociális-egészségügyi feladatokat is. A megvalósult fej-
lesztések szigorúan pályázati forrásból, a beruházások
tudatos egymásra épülésével készültek. Óvoda felújítás,
bõvítés két alkalommal, hogy minden igényt kielégítõ
intézményben kezdjék gyerekeink a közösségbe való il-
leszkedést. A képviselõ-testület kockázatot vállalva böl-
csõdét indított, utólag látjuk, jó döntés volt. Minden
igényt kielégítõ, diétás étkeztetésre is alkalmas konyhá-
val rendelkezik az óvoda. 
Az általános iskola esetében fenntartóváltásra került sor
2012-ben, ami nem azt jelenti, hogy nincs vele tovább
feladatunk, hiszen az ingatlan tulajdonjoga a településé
maradt és felújításához idén pályázatot nyújtottunk be,
remélve, hogy 2017 szeptemberétõl megújult, energia-
takarékos, korszerû iskolába járhatnak gyermekeink.
Nagy átalakuláson ment át a szociális intézményrend-
szer is, hiszen a feladatokat társulás keretében látjuk el,
megfelelve az egyre szigorodó jogszabályi elõírásoknak.
Felsorolás a teljesség igénye nélkül: tanyagondnoki
szolgálat, szociális étkeztetés, nappali ellátás, bentlaká-
sos intézmény, védõnõi szolgálat. Mindezekhez biztosí-
tani a személyi és dologi feltételeket is, azon vagyunk,
hogy minden olyan háztartásba eljusson a segítség,
ahol arra szükség van. Akadálymentesített épületek, a
központban korszerû közösségi tér, irodák és modern

konyha. Mindezekhez elkötelezett és képzett dolgozói,
gondozói személyzet.
Kulturális feladatok ellátásához biztosított a felújított,
bõvített Mûvelõdési Ház és az országosan is ismert és
elismert Könyvtár. Helyet kapnak rendezvények, elõ-
adások és a teleház révén szolgáltatások is.
Nem hagyhatjuk szó nélkül a Polgármesteri Hivatalt
sem, hiszen az is megújult, és a benne dolgozók min-
den esetben a legjobb tudásuk szerint végzik munkáju-
kat és segítik az ügyfeleket a problémák megoldásában,
az egyre bonyolultabbá váló jogszabályok közötti eliga-
zodásban. 
Ezekrõl azért lehet beszámolni, mert a lakosság min-
den esetben a település iránt elkötelezett képviselõ-
testületre bízta a döntések meghozatalát, melyek nagy
odafigyeléssel egy huszonegyedik századi elvárásoknak
is megfelelõ, békés település fenntartásán munkálkod-
nak. 
Készüljünk az év legszebb ünnepére, az Adventi ünnep-
ségsorozaton való részvétellel.

Matuszka Antal
polgármester

ADVENT ELÕTT...
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A Képviselõ-testület 2016. október 27-én
rendkívüli ülést tartott. Az ülésen döntés
született a KMB szolgálati lakás bérbeadá-
sáról, módosításra került a szociális célú
tûzifa juttatásának helyi szabályairól szóló
rendelet. A községi piactér és az ipari park
létesítése okán megtörtént a településren-
dezési eszközök módosítása véleményezési
eljárásának lezárása, tervanyag végsõ véle-
ményezésre bocsátása, ezenkívül értékesí-
tésre került egy önkormányzati tulajdonú
építési telek.

A Képviselõ-testület és a Csongrád Megyei Rend-
õr-fõkapitányság közötti megállapodás alapján a
Zákányszék, József A. u. 35. szám alatti KMB-s
szolgálati lakás bérlõ kijelölési jogával ideigle-
nesen Zákányszék Község Önkormányzata ren-
delkezik. A lakásbérletre kiírt felhívásra egy pá-
lyázat érkezett. A Képviselõ-testület a pályázatot
érvényesnek találta, a bérlakást határozott idõre
2021. szeptember 30-ig bérbe adta Dr. Nagy-
Jakus Csilla zákányszéki lakos részére. 
A szociális célú tûzifa juttatásának helyi
szabályait a szociális célú tüzelõanyag juttatásá-
nak helyi szabályairól szóló 16/2015.(X.30.) ön-
kormányzati rendelet határozza meg. A Képvise-
lõ-testület a rendeletben hivatkozott törvényi vál-

tozás miatt módosította a helyi rendeletet, a jo-
gosultsági szabályok nem módosultak. Idõköz-
ben a Belügyminiszter - a megszokottól késõbb -
döntött az Önkormányzat szociális célú tûzifavá-
sárlásának kiegészítõ támogatásra benyújtott pá-
lyázatról. A támogatás 118 erdei m3 lágy lombos
tûzifa vásárlására szól. A tûzifa beszerzése a kije-
lölt erdészettõl folyamatban van, kérjük az érin-
tettek türelmét. 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a közsé-
gi piactér létesítésére és ipari park építésére. Tá-
mogatás esetén szükséges községünk telepü-
lésrendezési eszközeinek (település szerke-
zeti és szabályozási terv, a Helyi Építési Szabály-
zat) módosítása, amely bonyolult eljárási folya-
mat. 2016. szeptember hó folyamán lezajlott a
terv véleményezése. A Képviselõ-testület megál-
lapította, hogy a módosítások környezeti hatásá-
nak megítéléséhez az elkészült tervanyag elegen-
dõ támpontot nyújt, az egyes tervek, illetve prog-
ramok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I.
11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálat
lefolytatása nem szükséges. A testület a vélemé-
nyezési eljárást lezártnak tekinti és a módosítás
végsõ véleményezésre bocsátható.

Az Önkormányzat tulajdonában lévõ Zákány-

szék, belterület 661. hrsz. alatti építési telek
megvásárlására Varga István zákányszéki lakos
kérelmet nyújtott be. A Képviselõ-testület 
- az önkormányzat vagyonrendeletében foglalt
szabályok alapján - értékesítette az ingatlant. A
terület forgalmi értékének meghatározásakor a
Képviselõ-testület figyelembe vette az "Építési tel-
kek árának meghatározása" tárgyú,
52/2004.(III.25.) Kt. számú határozatát, amely
alapján az eladási árat bruttó 800 Ft/m2 összeg-
ben határozta meg.

A Képviselõ-testület ugyanezen a napon a Mûve-
lõdési Házban közmeghallgatást tartott.
Matuszka Antal polgármester az elmúlt 10 év fej-
lesztéseit és az idõszak fõbb eseményeit képes
beszámoló keretében ismertette. A közmeghall-
gatás végén a jelenlévõ lakosság közérdekû kér-
déseket tehetett fel. A legtöbb felvetés a bel- és
külterületi utak és járdák minõségével, zebra hi-
ányával kapcsolatosan merült fel, amelyekre a
polgármester intézkedést ígért.
A kihirdetett önkormányzati rendelet megtekint-
hetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, va-
lamint a község honlapján.

Gárgyán István
jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL

A KÉMÉNYSEPRÉS MEGVÁLTOZOTT FELTÉTELEI

A Csongrád Megyei Védelmi Bizottság az illeté-
kességi területükhöz tartozó települések polgár-
mestereinek egy tájékoztató levelet küldött,
melyben a legfontosabb tudnivalókat közlik a ké-
ményseprés megváltozott feltételeivel kapcsola-
tosan. 

Ezek röviden összefoglalva a következõek: 
A kéményseprést több megyében átvette a ka-
tasztrófavédelem, de változatlanul a kéménysep-
rõ szakemberek végzik a kémények ellenõrzését.
A gázüzemû és zárt égésterû tüzelõ- és fû-
tõeszközök esetén 2 évente, egyéb fûtõbe-

rendezés esetén évente jön a kéményseprõ az
éves ütemterv alapján a fûtési idõszaktól függet-
lenül. Ez a lakossági sormunka, amit elvégez, ek-
kor az ingyenes. A munka elvégzése elõtt 15
nappal értesítõt helyez a postaládába a várható
kéményseprés idõpontjáról. 
Az éves kötelezõ és ingyenes sormunkán kívül is
lehetõség van kéményseprést rendelni. Vannak
olyan esetek, amikor nem indokolt a kémény
tisztítása, de mérést mindenképpen végezni kell
a szakembernek a kémény ellenõrzése során. 
Ha visszaélést tapasztalnak, mert nem végez mé-
réseket a munkatársuk, vagy készpénzt fogad el

a kéményseprõ, akkor kérem, jelezzék az ügyfél-
szolgálatukon. 

Elérhetõségük: Csongrád Megyei Ellátási Csoport
6800 Hódmezõvásárhely Szent István tér 1., vagy
a 1818-as ingyenesen hívható ügyfélszolgálati te-
lefonszám. 

Gárgyán István
jegyzõ

FELHÍVÁS - HULLADÉKOK ÉGETÉSE HÁZTARTÁSI TÜZELÕBERENDEZÉSBEN

Napjainkban a takarékosság jegyében nagyon so-
kan visszaállították a régi kályháikat, és fûtenek
szénnel, fával és egyéb éghetõ, általuk tüzelésre
alkalmasnak vélt anyagokkal, például mû-
anyaggal (mûanyag flakonok, háztartási, gyógy-
szerészeti, kozmetikai termékek, gyerekjátékok,
pizzás dobozok, mélyhûtött ételek dobozai, stb.),
fahulladékkal (régi farostlemez hulladékok,
bútorlapok), rongyokkal. Az égetés a kellemet-
len bûz mellett rendkívül mérgezõ anyagokat
juttat a levegõbe, amelyek komoly egészségká-
rosító hatással rendelkeznek (daganatos
megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás,

máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelen-
ség, tüdõgyulladás, vérsejt-károsodás, halál...).

A hulladékok égetését jogszabály határozza
meg, ettõl eltérni tilos! Az illegális égetésnek a
hátterében sokszor szociális problémák
(nincs pénz fûtõanyagra), néha azonban a tu-
datlanság - a hulladékégetés káros egészségügyi
hatásaira vonatkozó ismeretek hiánya - áll.
Amennyiben hatósági eljárásra kerül sor és
bebizonyosodik, hogy az ingatlantulajdonosa a
háztartási tüzelõberendezésében jogszabályi elõ-
írásokat megszegve éget el bármilyen anyagot,

akkor a környezetvédelmi hatóság (a levegõ
védelmérõl szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm.
rendelet alapján) 300.000 Ft levegõtisztaság-
védelmi bírságot szab ki. 

Elsõdleges cél nem a bírság kiszabása, ha-
nem az egészséges környezet védelme, a
betegségek megelõzése. Kérem a Tisztelt
Lakosságot a fentiek figyelembe vételére és
szigorú betartására!

Gárgyán István
jegyzõ
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NEM LÉTEZNEK ILYEN NYEREMÉNYEK!
Ebben a cikkben egy olyan csalásra hívnám fel a
figyelmet, amellyel számos környezetünkben élõ
személyt károsítottak már meg ismert és isme-
retlen tettesek. Ezen esetekben az elkövetõ fel-
hívja a tetszés szerint kiválasztott telefonszám
tulajdonosát és egy telefonos társaság képviselõ-
jeként mutatkozik be. A csaló magas, gyakran
100.000,-Ft feletti nyereményösszeg átvételi le-
hetõségével kecsegteti a felhívott áldozatot, de a
nyeremény feltételeként szabja meg, hogy egy
bankautomatánál, minél rövidebb idõn belül
meg kell jelennie az áldozatnak és a tettes által
közölt utasításokat teljesíteni kell. A bankau-

tomatánál a telefonos elkövetõ a sértettet arra
kéri fel, hogy az általa bediktált telefonszámra
5.000-10.000,- Ft összegû feltöltést végezzen.
Sajnos az áldozatok nem gondolják át, hogy a
nyeremény lehetõsége csak egy ürügy arra, hogy
a tettes rábírja az áldozatokat arra, hogy az õ te-
lefonszámára pénzt töltsenek fel. 
A csalás áldozatai általában vagy a feltöltést köve-
tõ pár percben, vagy a telefonos szolgáltató felhí-
vása után döbbennek rá, hogy becsapták õket,
nyereményrõl szó sincs és csalás áldozataivá vál-
tak.
Kérjük Önöket, hogy bármilyen kedvezõnek

is tûnik a felkínált nyeremény, ne dõljenek
be a csalóknak, ne töltsenek fel semekkora
összeget semmilyen telefonszámra, hiszen
az ígéretben szereplõ nyereményjáték nem
létezik! Fontos, ha ilyen jellegû telefonhívást
kapnak, akkor indokolás nélkül bontsák a vona-
lat, hiszen így elkerülhetik, hogy áldozattá válja-
nak. Amennyiben ezen felvilágosítás ellenére- ál-
dozataivá válnak, akkor kérem, hogy a rendõrsé-
gen mihamarabb tegyék meg feljelentésüket!

dr. Põcze Tünde  
c. r. õrnagy

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

KARÁCSONYI, ÜNNEPI MISEREND

ZÁKÁNYSZÉKEN

December 24-én, szombaton:
23.30 órakor a hittanosok
betlehemes mûsora, majd 
24 órakor éjféli szentmise.

December 25-én, vasárnap:
8 órakor szentmise, 
10.30-tól betlehemes mûsor,  
11 órakor szentmise. 

December 26-án, hétfõn:
8 órakor szentmise, 
(11 órakor már nem lesz szentmise). 

December 27-én, kedden:
nem lesz szentmise. 

December 28-án, 29-én, 30-án:
18 órakor szentmise.

December 31-én, szombaton:
16 órakor év végi hálaadó szentmise.  

Január 1-jén, vasárnap:
8 órakor nem lesz szentmise, 

NÕEGYLETI ADOMÁNYÉRT KÖSZÖNET

A Zákányszéki Nõegylet felajánlásából új huzatot kaptak templomunkban a padok ülõpárnái. Az
asszonyok a nyár végén döntöttek arról, hogy követik nagyanyáik, anyáik példáját, adományukkal
járulnak hozzá a templombelsõ csinosításához. Az elhatározást tett követte, október utolsó heté-
ben ügyes asszonykezek újjá varázsolták a templom eddigi kopott, itt-ott eléggé elhasználódott ülõ-
párnáit. Köszönet a felajánlásért, adományért, külön köszönettel tartozunk Ábrahámné Gizike né-
ninek, aki a párnák megvarrásában igazi precíz munkát végzett. Isten áldása kísérje valamennyi-
ük életét! 

Zoltán atya

A GENERALI BIZTOSÍTÓ megnyitotta MÓRAHALMON a SZABADSÁG U. 32.
szám alatti irodáját, 

ahol sok szeretettel várja meglévõ és leendõ ügyfeleit
CSÁSZÁR BÉLÁNÉ, Marika képviseleti vezetõ.

SZOLGÁLTATÁSAINK: 
- Kárbejelentés, Zöldkártya, Igazolások, stb.
TERMÉKEINK:
- Lakás- és vagyonbiztosítások
- Élet-, baleset- és egészségbiztosítások
- Nyugdíjbiztosítások, Befektetések 
- Gépjármû- és Casco biztosítások
- Vállalkozói- és felelõsségbiztosítások
- Fundamenta, Pénztárak, Jogvédelem stb.

AKCIÓ! 
- KÖSSE MEG lakásbiztosítását csomagtól függõen 1-2 vagy 3 havi díjked-
vezménnyel vagy elõfedezettel.

NYITVATARTÁSI IDÕ:
- HÉTFÕ              14.00-17.00
- KEDD                  9.00-14.00
- SZERDA            14.00-17.00
- CSÜTÖRTÖK       9.00-14.00
- PÉNTEK                 ZÁRVA

ÉRDEKLÕDNI: Császár Béláné, Marika
Tel:  30-4270584
E-mail: csaszarbne@gmail.com
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Az idei tavaszon – több évtized után – a plébánia
padlásáról elõkerült egy avultságában is gyönyö-
rû, hordozható Mária-szobor. A Rózsafüzér Tár-
sulat anyagi támogatásával, dr. Janes Zoltán plé-
bános atya gondoskodásával az alkotás teljes fel-
újításon esett át, megszépült és visszakapta ere-
deti színeit.

A Szentháromság vasárnapi búcsúi szentmisére
érkezett meg a gyönyörû Mária-szobor, vállán
hozta négy, hagyományokat követõ öltözetû fe-
hérlány (Máriás-lány).

A november 10-i ünneplõ, beszélgetõs este ötle-
te tulajdonképpen ekkor merült fel bennünk. A
ZakaHom-e Egyesület – mely a helyi hagyomá-
nyok felkutatását, feldolgozását, megõrzését tûz-
te zászlajára – elindította a kutatómunkát; Zá-
kányszéken mikor, kik voltak a fehérlányok, ho-
gyan mûködött a társulatuk? Korabeli fotók segí-
tették a munkát, és már „csak” azt kellett meg-
állapítani, név szerint kik szerepelnek a képen,
és jelenleg hol élnek? Ebben segítségünkre vol-
tak a Rózsafüzér Társulat tagjai, az egyházi szer-
tartások résztvevõi, Zoltán atya és mindenki, akit
a település múltja érdekel. A fehérlányok szemé-
lyérõl elsõsorban az ötvenes-hatvanas években
készült fotók szolgáltak alapul, illetve egy 1989-
es videófelvétel. A köztes idõszakról nem állt ren-
delkezésünkre dokumentum, ezért nem sikerült
minden volt fehérlányt megtalálni, meghívni. A
téma teljes körû feldolgozásához kérjük és vár-
juk azoknak a fehérlányoknak a jelentkezését,
akik a hiányzó idõszakról információkkal vagy
fotókkal tudnak szolgálni.

A ZakaHom-e Egyesület kezdeményezését felka-
rolta dr. Janes Zoltán plébános úr. Így a közel-
múlt és a fél évszázaddal ezelõtti hagyományok
megidézését szolgáló rendezvény az elhunyt és
élõ fehérlányokért mondott szentmisével kezdõ-
dött Cseh Zoltán és Janes Zoltán atyák közös ce-

lebrálásában.

Szentbeszédében Janes atya annak a reményé-
nek adott hangot, hogy a mai estén remélhetõleg
újra megtapasztaljuk a gondoskodó anya, Szûz
Mária szeretetét. Ha visszagondolunk, felemle-
getjük a régi eseményeket, újra átéljük ezt a sze-
retetet. Örömét fejezte ki, hogy a távol élõk is ha-
zajöttek erre az alkalomra, emlékezni, találkoz-
ni, beszélgetni, mint ahogyan az a családban szo-
kás. Befejezésül mindenki nevében egy régi szép
Mária imádságot mondott el.

A szentmise után a mûvelõdési házban filmvetí-
téssel folytatódott a rendezvény. A bemutatott ar-
chív filmrészletekben özv. Szabó Antalné volt Má-
ria-anyával készült felvételeket, valamint Dicsõ
Etus néni által készített aratókoszorúkat, gyer-
mekjátékokat lehetett megcsodálni. A filmben
néhány aratómise és terményáldás képkockái is
megelevenedtek, és sok-sok régi ismerõst lehe-
tett látni, akik közül sajnos már sokan nincsenek
közöttünk.

A program fénypontjaként éltük meg azt a pilla-

natot, amikor a kivetítõn nagyban megjelenõ
csoportképen közösen azonosítottuk be a sze-
replõket. Nagy öröm, hogy az 1960-as évek leg-
elején készült képen szereplõ fehérlányok több-
sége életben van, és eljött erre a múltidézõ, egy-
ben a hitét megõrzõ, jelképeit büszkén viselõ, a
helyi szokásokat átörökítõ, zákányszékiek elõtt
tisztelgõ eseményre. És aztán ahogyan egy igazi
találkozó során illõ, csoportkép is készült az idõ-
sebb és fiatalabb volt fehérlányokról, a kis lobo-
gós lányokról.

Bár az idõ igencsak elõrehaladt, az este itt még
nem ért véget. A tetõtéri könyvtárhelyiségben
folytatódott a rendezvény, ahol „Az aratókoszorú-
tól a fogadalmi emlékig” címmel rendezett kiál-
lítás várt mindenkit. Az archív fotókból és Szabó
Antalnénak a kenyér útját bemutató makettjeibõl
álló kiállítást gyermeke, Szabó István – a község
díszpolgára, a Magyar Kultúra Lovagja – nyitotta
meg, és néhány anekdotával színezte édesanyja
alkotásainak bemutatását. (A kiállítás év végéig
megtekinthetõ a könyvtár nyitvatartási idejében.)

A tárlat azáltal jelentett további különlegességet,
hogy a templom oltárában helyet kapott két foga-
dalmi emléket erre az estére Zoltán atya a kiállí-
tás rendelkezésére bocsátotta, így ezeket az alko-
tásokat is közvetlen közelrõl lehetett megcsodál-
ni.

Igencsak este lett, mire a régi ismerõsök, a talál-
kozás örömétõl szinte visszafiatalodott fehérlá-
nyok elköszöntek egymástól, a házigazdáktól. Ez
az este is igazolta, milyen nagy szükség van az
emlékezésre, a találkozásokra, a közös múltidé-
zésre, még ha az egy-egy könnycseppet elõ is csal
a résztvevõkbõl és a szervezõkbõl. Az sem baj, ha
a régi kedves ismerõsök, társak viszontlátásakor
elszorul az ember torka. Egy ilyen alkalom volt
Zákányszéken 2016. november 10-én. Köszön-
jük, hogy együtt lehettünk!

ZakaHom-e

FEHÉRLÁNYOK (MÁRIÁS-LÁNYOK) TALÁLKOZÓJÁRA HÍVOTT A HARANG
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FEHÉRLÁNYOK AZ 1960-AS ÉVEK ELEJÉN

FEHÉRLÁNYOK 2016. NOVEMBER 10-ÉN

Többen érdeklõdtek a fenti képek iránt, így mindkét verzióból dolgoztattunk ki A4-es méretben, 
melyek megvásárolhatóak a könyvtárban 500 Ft/db áron. 
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Mindig azt gondoljuk - gyerekek és felnõttek egy-
aránt -, hogy az aktuális hét a legnehezebb - té-
mazárók, versenyre készülés, sokféle elintézen-
dõ feladat…-, és hogy a következõk már köny-
nyebbek, egyszerûbbek lesznek…
Rendszeresen tévedünk. Mindig van valamilyen
új kihívás.

Az elsõsöknél…
"Kopogtat a vadgesztenye,
Vége van a nyárnak.
Anyu mondja: Ideje, hogy
Az isibe járjak!
Kinõttem az ovit, igaz,
Nagy legényke lettem."

Szélesre tárult az iskolakapu, szeptember elsején
becsengettek. Az idei tanévben 14 kisgyermek
hagyta hátra önfeledt óvodás játék éveit és lépett
át az izgalmas, de feladatokban bõvelkedõ isko-
lás életbe. Tágra nyitott szemmel, kíváncsian,
csodát várva. Mindenre nyitottak, bátrak, barát-
ságosak. 
Az elsõ napokban nyakukba zúdult a rengeteg új
ismeret, elvárás, rendszabály. Új környezet, új
társak, felnõttek. Õk pedig mindent csak néznek,
hallgatnak, figyelnek. Mindent, amit csak bírnak,
igyekeznek magukba szívni. 
Lelkesen vették birtokba az osztálytermüket,
ahol a következõ hónapok során megtanulnak
majd írni, olvasni, és hozzászoknak az iskolai
mindennapokhoz. Most már tudják, hogy hol
van a helye az iskolatáskának, a füzeteknek, és
hová kell tenniük a testnevelés felszerelést. Mára
már megismerkedtek az olvasókönyv jeleivel, s
az írás füzetükbe is ügyesen vázolják a fecskevo-
nalat.
Az elkövetkezõ tanévhez mindenkinek sok örö-
met, egészséget, jó kedvet, szorgalmat, kitartást
és szép sikereket kívánok!

Harsányiné Szöllõsi Edit

tanító néni

Testvérosztályok találkozója 
Éppen egy éve, hogy a mórahalmi és a zákány-
széki 4. osztályosok között testvérosztályi kapcso-
lat alakult ki. Ennek a folyamatnak az elindítója
a megépült kerékpárút volt a két település kö-
zött. Így biztonságosan tudunk átkerekezni egy-
más iskolájába kéthavonta. Ha az idõjárás ezt
nem teszi lehetõvé, akkor a helyközi járatos au-
tóbusszal utazunk. A találkozások közötti idõszak
alatt pedig levelet írnak a tanulók egymásnak, ez-
zel is elmélyítve ismeretségüket, barátságukat. A
levelek kézbesítésében Ujvári Anna anyukája, Il-
dikó segít. Hálásak vagyunk érte.
Az idén, október 14-én a mórahalmi tanulók lá-
togattak el hozzánk. Megalakult a lányok és fiúk
csapata és felváltva néztük meg a Madárkertet és
az Öregház tanyamúzeumot. Nagyon sok érde-
kességet, hasznos információt tudtak meg a gye-
rekek. Köszönjük a szakszerû idegenvezetést
mindkét helyen!
A gyerekek élményeit gazdagította Tóth Péter, aki
lovas kocsiján ingyen szállította a tanulókat egyik
helyszínrõl a másikra. (Elérhetõsége:
Zákányszék, 686/M, 30/3948494)
A tanulók rajzzal köszönték meg jelképesen neki
a segítségét, amelyhez most én is csatlakozom. 
Köszönöm a szülõk támogatását abban, hogy ez
a programsorozat megvalósulhatott és ismét
vendégül láthattuk mórahalmi barátainkat fi-
nom süteményekkel és általunk készített szend-
vicsekkel és limonádéval. 

Makráné Vass Éva

Kisállat-bemutató
Az idei kisállat-bemutatón nem volt olyan kegyes
hozzánk az idõjárás, mint a korábbi években.
Ennek ellenére 16 gazdival 19 kisállat érkezett az
iskolába október 18-án.
Volt közöttük gekkó, piton, ékszerteknõs, kakas,

nyuszi, cica és kutyus is. A bemutató legszebb és
legaranyosabb állatainak járó oklevelet is Dobó
Bianka nyuszijai (Borci, Picur és Bajszi) szerez-
ték meg. A legérdekesebb állat címet ezúttal Do-
bó Gergely királypitonja, Piti érdemelte ki.
Köszönjük a gazdiknak - és minden segítõjüknek
-, hogy elhozták az iskolába kiskedvenceiket! Ta-
lálkozzunk velük jövõre is! 

Teodorovits Ferenc Természetismereti
Emlékverseny

Idén november 8-án rendezték meg a kistérségi
természetismereti versenyt Ásotthalmon, ahol is-
kolánk csapata fél ponttal elmaradva a második-
tól a harmadik helyezést érte el.
Nagyon sok növényt és állatot megismertek a lá-
nyok! A csapat tagjai: Ábrahám Anna, Németh
Anna és Illés Krisztina. Gratulálunk Nekik!

Ábrahám Enikõ

Sport
U11
A csapat tagjai: Császár P., Illés Sz., Polyák G.,
Juhász B., Meleg A., Márton Á., Bazán B., Török
B., Fodor B., Sebõk B., Padejski N.
Különdíjat nyert: Sebõk Barnabás, Bazán Ben-
degúz
U13
A csapat tagjai: Börcsök B., Börcsök E., Szûcs
D., Lovászi M., Gregus T., Barbócz B., Márton
Á., Király L., Tóthpözsi M.

Honti Tamás

Fontos dátumok:
Téli szünet: dec. 22-tõl jan. 2.
Elsõ tanítási nap: 2017. jan. 3. kedd

Összeállította:
Ábrahám Enikõ

ISKOLAI HÍREK

Falugazdász információk
- Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támogatásra jogosult kultúrák közé kerül! Az új feltétetelek alkalmazása 2017-tõl lehetséges. A
burgonyára az ipari zöldségnövényekre vonatkozó fõbb elõírások alkalmazásával lehet támogatási kérelmet benyújtani, vagyis a legkisebb támogath-
ató terület a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár.
A támogatás igénybevételéhez a hektáronként meghatározott minimális mennyiségû szaporítóanyag használatát is igazolni kell. Mivel a vetõgumók
méretét illetõen eltérések lehetnek, három méretkategóriát lehet figyelembe venni a szaporítóanyag mennyiségi elõírásánál.
- Saját beszerzés során a minõsített szaporítóanyag igazolására a termelõ a saját névére szóló érvényes, fajra, fajtára, mennyiségre és a fémzárszámra
vonatkozó adatokat tartalmazó számlát tudja használni. Kérjük, hogy azok a gazdálkodók, akik az új támogatást igénybe kívánják venni, a vetõgumó besz-
erzés során a fentiek figyelembevételével járjanak el!
- Bejelentési kötelezettségek ökológiai másodvetés esetén (mindkettõ kötelezõ az érintett termelõknek!):
- a beforgatást megelõzõ öt napon belül 
- a tényleges beforgatást követõ tizenöt napon belül
Õstermelõi ügyek:
A még hatályos barna õstermelõi igazolványok a rajtuk szereplõ érvényességi dátumra való tekintet nélkül kizárólag 2016. december 31-ig érvényesek,
megújításuk 2016. december 31-ig esedékes. Fõállású õstermelõk esetében fontos, hogy a kártya típusú igazolvány igénylése idén mindenképp
megtörténjék! 
Idõpont a Teleházban kérhetõ, bõvebb információ a Falugazdász irodában elérhetõ.
Elérhetõségek:
06-70-90-36-389 juhasz.maria@nak.hu                                                                            Négyökrûné Juhász Mária falugazdász  
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Orvosi ellátás rendje Zákányszéken 2016. végén és 2017. elején 

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 munka-
napokon 8-12 h és páros heteken:  december 19- december 23-ig, 2017. ja-
nuár 02-január 06-ig, január 16-január 20-ig, január 30-február 03-ig, feb-
ruár 13-február 17-ig  délután 15 - 16 h-ig is! December 27- december 30-
ig szabadságon van,  január 02-január 06-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, el-
érhetõ munkanapokon 08:00-16:00)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munka-
napokon 8-12 h és páratlan heteken:  december 12- december 16-ig, de-
cember 27- december 30-ig, 2017. január 09-január 13-ig, január 23-január
27-ig, február 06-február 10-ig, valamint február 20-február 25-ig délután
15 - 16 h-ig is! December 27-december 30-ig  helyettesít is, 2017. január
02-január 06-ig pedig szabadságon van!

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

Segélyhívás: Tel: 104 - ingyenes!

Zákányszéki Vásár!

December elsõ vasárnapján is
ingyenes árusítási lehetõség a

zákányszéki vásárban! 

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS 

A Zákányszéki Nõegylet tagjai szeretettel meghívnak és várnak minden
kedves zákányszéki lakost az adventi ünnepségsorozatra a Lengyel térre.

2016. november 27. 16 óra
Az adventi koszorún az elsõ gyertyát meggyújtják:

- Matuszka Antal polgármester,
- Daka Lucia ifjúsági polgármester,
- Aradi Mária a Zákányszéki Egyházi Kórus vezetõje.

Ünnepi köszöntõt mond Matuszka Antal polgármester. A mûsorban közre-
mûködnek a Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat tagjai és a Zákányszéki
Egyház kórusa.

2016. december 4. 16 óra 
Az adventi koszorún a második gyertyát meggyújtják:

- a Zákányszéken mûködõ intézmények vezetõi.

Az ünnepi mûsorról a Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti
Intézmény tanulói, valamint a Zákányszéki Manó-kert Óvoda kis pajtásai
gondoskodnak. 
Díszvendég lesz a MIKULÁS!

2016. december 11. 16 óra
Az adventi koszorún a harmadik gyertyát meggyújtják:

- Zákányszék község díszpolgárai.
A gyertyagyújtást követen mûsort ad a Zákányszéki Parasztkórus.

2016. december 18. 16 óra
Az adventi koszorún a negyedik gyertyát meggyújtják:

- Dr. Janes Zoltán plébános,
- a Zákányszéken mûködõ civil szervezetek képviselõi.

Ünnepi köszöntõt mond Dr. Janes Zoltán plébános, a mûsort a Zákányszé-
ki Nõegylet tagjai adják.

A Zákányszéki Egyházközség minden adventi gyertyagyújtás után 17.30
órától "Lelki felkészülés a karácsonyra" címmel közös beszélgetés-
re várja a kedves érdeklõdõket a Zákányszéki Mûvelõdési Ház nagytermé-
be.
Az est vendége:

- 2016. november 27-én Aradi Mária és a Zákányszéki Egyház
község kórusa,
- 2016. december 4-én Dr. Gyulai Endre volt megyéspüspök,
- 2016. december 11-én Dr. Kerner Nóra mûfordító Budapest
rõl,
- 2016. december 20-án Dr. Barabás Katalin egyetemi docens. 

Az adventi vasárnapokon lehetõség lesz saját készítésû ajándéktárgyak áru-
sítására és vásárlására. Várjuk az eladókat és vásárlókat! Bõvebb informá-
ció: 30/512-8447

MEGHÍVÓ

Zákányszék Község Önkormányzatának szervezésében
Falukarácsonyi Ünnepség

lesz 2016. december 21-én, szerdán 11 órai kezdet-
tel, melyre szeretettel hívjuk és várjuk a település lakóit.

Helyszín: Zákányszéki Sportcsarnok

Az ünnepi mûsorban közremûködnek az óvodások, álta-
lános- és mûvészeti iskolások, a nyugdíjas klub tagjai, va-
lamint a Mûvelõdési Ház gyerektánc csoportjai.
Köszöntõt mond Matuszka Antal polgármester.
A rendezvény támogatóinak jóvoltából az ünnepség részt-
vevõit teával, forralt borral és süteménnyel vendégeljük
meg. 
A falukarácsonyi ünnepség megrendezéséhez köszönettel
fogadjuk anyagi támogatásukat a Polgármesteri Hivatal-
ban és a Mûvelõdési Házban. 

Köszöntsük közösen a karácsonyt, jöjjön el Ön
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SZÜLETÉS
Dobó Lászlónak és Czinege Kamillának László

nevû gyermeke született.
Gratulálunk!

HÁZASSÁGKÖTÉS
Herceg Norbert Gyula és Török Marianna Andrea

házasságot kötöttek.
Gratulálunk!

HALÁLOZÁS

2016.10.16. Gedó Károly Zákányszék, Tanya 713.

2016.11.04. Szász Andrásné Zákányszék, Tanya 569.

2016.11.18. Csúcs Nándor Zákányszék, Nyár u. 24.

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.
Egyedi 2016-os zákányszéki adventi
bögrék, kizárólag a könyvtárban
1000,- Ft/db áron!
Rendelhet  interneten a www.ajandek.tersegmedia.hu
oldalon.
Bõvebb felvilágosítás: 30/606-2358  Börcsök Zoltán

KEDVES SZÜLÕK!
LEPJÉK MEG GYERMEKÜKET A MIKULÁSSAL, 

A ZIÖ SEGÍT EBBEN! 

Az Ön által összeállított ajándékcsomagot a Mikulás az
otthonukban, személyesen adja át.

A szolgáltatás igénybevételének díja 1000,- Ft, mellyel az
Ifjúsági Önkormányzatot támogatja.

Jelentkezés és további információ személyesen a Teleházban,
vagy a 62/590-010-es telefonszámon 2016. december 2-ig. 

Zákányszéki Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat 

Születésnapi köszöntés

80. születésnapja alkalmából szeretetettel és tisztelettel
köszöntjük Szabó Istvánt, Zákányszék község díszpol-
gárát, a Magyar Kultúra Lovagját. További jó egészséget és
aktív nyugdíjas éveket kívánunk!

- A Szerkesztõség tagjai -


