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Szociális szövetkezet alakult
Önkormányzatunk 2012-óta 
vesz részt a közfoglalkoztatás-
ban, minden évben változó létszámmal, 
de mindig ráépülve az előző év programjá-
ra. A dolgozók létszáma olykor meghaladta 
a 40 főt, változó munkavégzési helyszíne-
ken, de zömében mezőgazdasági tevékeny-
séget folytatva. Idén sincs ez másképpen, 
azonban a létszám 20 fő körülire csökkent, 
változatlanul mezőgazdaság tevékenységet 
folytatva.

A program továbbfejlesztését 
jelenti szövetkezet létrehozá-
sa, szociális szövetkezet formá-
ban, mely kormányzati támogatást élvez, 
amennyiben alapítói között legalább két 
közfoglalkoztatott vagy tartósan munka-
nélküli, egy önkormányzat és több, a ver-
senyszférából jövő személy van. Tekintettel 
arra, hogy a közfoglalkoztatási programok 
csak átmeneti megoldást jelentenek, ezért a 
közfoglalkoztatásból kikerülők számára az 
elsődleges munkaerő-piaci elhelyezkedés 
egyik legfontosabb terepe a szociális gaz-
daság, azon belül is a szociális szövetkezet 
létrehozása és működtetése.

Önkormányzatunk két ilyen 
szövetkezet alapításában vett 
részt, mely az alapítás után pályázatot 
nyújtott be azzal a céllal, hogy két fog-lalkoztatási programot valósítson meg, 
mely programok élelmiszer feldolgozást, 
tartósítást és csomagolást és az előállított 
termékek piacra juttatását célozzák meg. 
Elsődleges előnyei, hogy két új vállalkozás 
jelenik meg a településen, helyi alapanya-
gokat is felhasznál, valamint 16 fő fog-
lalkoztatását biztosítja közel öt 
éven keresztül.

A szövetkezet létrehozása szinkronban van 
önkormányzati fejlesztéssel is, hiszen ipari 
parkos beruházás keretében létrehozott épü-
letben valósul meg a tevékenység, melyért 
bérleti díjat kap az önkormányzat.

Sikeres pályázat estén végre termelő beru-
házás valósulhat meg, mely munkahelyet, 
bevételt jelenthet a településen.

Matuszka Antal
polgármester

Az ilyen tervek miatt van 
nálunk személyi kölcsön.

Szabad felhasználásra,
egyszerűen
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Virág helyett Anyák NapjáraVirág helyett Anyák Napjára
A legáldottabb kéz a földön
A te két kezed, jó Anyám!

Mindenki áldja közeledben:
Hát én hogy is ne áldanám?!

Tudom, megáldja Istenünk is,
Az örök Jóság s Szeretet! -

Némán, nagy, forró áhítattal,
Csókolom meg a kezedet!

Dsida Jenő
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület 2017. március 30-án rendes ülést tartott. 

Az ülésen többek között döntés született a 2017. évi Éves Fejlesztési 
Tervről, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának emeléséről, 
a házasságkötéssel kapcsolatos többletszolgáltatás díjáról, valamint a 
településképi arculati kézikönyv elkészítéséről.

A Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat 11 projektből álló 
2017. évi éves fejlesztési tervét. Az Éves Fejlesztési Terv a 2014–
2019. évekre vonatkozó Gazdasági Program végrehajtását szolgáló 
operatív terv, amely meghatározza az ez évi konkrét fejlesztéseket és 
előkészíti a következő év fejlesztéseit. 
A tervben szereplő legfőbb fejlesztések:
–  az általános iskola, valamint a sportcsarnok épületének 

fűtéskorszerűsítése, nyílászáróinak cseréi, külső hőszigetelése, 
napelemek elhelyezése,

–  a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde fűtéskorszerűsítése,
–  a Dózsa György utcai orvosi rendelő előtt parkoló kiépítése,
–  járda felújítások és gyalogos átkelő kialakítása, 
–  a csapadékvíz elvezető csatornarendszer felújítása, bővítése 

csapadékvíz tározó kialakításával,
–  piaci infrastruktúra kiépítése a helyi termelők termékeinek 

térnyerése céljából.

Az élelmiszerek beszerzési árának, valamint az egyéb költségek 
(pl. bér + járulék, dologi kiadások) emelkedése miatt szükségessé 
vált a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának 
2017. április 1-től történő emelése. Az étkeztetésért 
fi zetendő térítési díjak ÁFA nélküli összege (kedvezmények nélkül) az 
alábbiak szerint alakul:

  Bölcsődei gyermekétkeztetés 
(reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna) együttesen 298 Ft.
  Óvodai gyermekétkeztetés 
(tízórai, ebéd, uzsonna) együttesen 350 Ft.
  Általános iskolai gyermekétkeztetés 
(tízórai, ebéd, uzsonna) együttesen 350 Ft.

Az anyakönyvi eljárásról szóló törvény felhatalmazása alapján 
a Képviselő-testület elfogadta az egyes anyakönyvi és 
egyéb családi események engedélyezésének 
szabályairól és az eseményekhez kapcsolódó 
többletszolgáltatásért fi zetendő díjak mértékéről 
szóló rendeletét. A törvény alapján a települési önkormányzat a házasság 
hivatali helyiségen kívüli megkötése, továbbá munkaidőn kívül történő 
házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként díjat 
állapíthat meg. Hivatali munkaidőben a Zákányszéki Polgármesteri 
Hivatal épületében lévő házasságkötő teremben a házasságkötés, a 
névadó és a házassági évforduló (együttesen: családi esemény) díjtalan. 
A hivatali munkaidőn kívül, a hivatali helyiségben 
történő családi esemény esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 
bruttó 10.000 forint mértékű díjat kell fi zetni. A hivatali 
helyiségen kívüli családi esemény esetén – függetlenül annak 
időpontjától – a többletszolgáltatás ellentételezéseként bruttó 
30.000 forint mértékű díjat kell fi zetni.

A településkép védelméről szóló törvény célja az építési beruházások 
támogatása, egyúttal a hazai községek sajátos településképének védelme 
és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által olyan módon, hogy 
önkormányzati rendeletben kerüljenek egyértelműen megállapításra 
a településkép védelmének elemei. A településképi rendelet szakmai 
megalapozása érdekében településképi arculati kézikönyvet 
kell készíteni. A Képviselő-testület a kézikönyv elkészítése érdekében 
meghatározta a lakossággal, az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó 
szervezetekkel, az egyházakkal történő egyeztetés szabályait, az ún. 
partnerségi rendet.

Önkormányzatunk a közfoglalkoztatási (Startmunka) programok 
megvalósítása céljából 2012. óta használja a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet (NFA) kezelésében és vagyoni 
körében, a Magyar Állam tulajdonában álló, Zákányszék külterületén 
lévő földterületeket. A közmunka program továbbvitele céljából az 
ingatlanokra vonatkozóan a testület vételi ajánlatot nyújtott be az 
NFA részére.

A testület döntött a „Tanyák háztartási léptékű villamos energia 
és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” című felhívás 
pályázati anyagának előkészítéséről. Magyarország Kormánya célul 
tűzte ki a vidéki településeken élők életminőségének javítását, a 
fenntarthatóság növelését olyan kisléptékű infrastruktúra fejlesztések 
támogatásával, amelyek hozzájárulnak az energiahatékonyság 
növeléséhez, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, a szennyvízkezeléshez és a 
tanyasi térségek alapvető infrastruktúrával való ellátottság növeléséhez.

A Buke Reikon Kyokushin Karate és Harcművészeti 
Sportegyesület foglalkozásait a Sportcsarnokban tartja. 
A Sportegyesület kérelmet nyújtott be a Sportcsarnok 2017. évi 
kedvezményes használatával kapcsolatban. A Képviselő-testület a 
fi zetendő bérleti díjat havi bruttó 20.000 Ft összegben állapította meg.

A testület megtárgyalta a Szegedi Tankerületi Központ megkeresését a 
Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola Intézményi átszervezésének véleményezése 
ügyében. A Képviselő-testület tudomásul vette, hogy az Iskola alapfokú 
művészetoktatásban az intézményegységenkénti maximális létszáma 
270 főről 110 főre csökken, a képzésekben csökkenő tanulói létszám 
miatt. Egyben felkérte a Szegedi Tankerületi Központ tankerületi 
igazgatóját, hogy az Iskolában folyó művészetoktatás színvonalára 
különös fi gyelmet fordítson, kifejezetten a településünkön nagy 
hagyományokkal bíró néptánc és citera oktatás tekintetében.

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a 
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István , jegyző

„Zákányszék Község 
Díszpolgára” cím 
adományozása 2017-ben.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-
testülete nevében a „Zákányszék Község Díszpolgára” 
kitüntető cím adományozása előkészítésével megbízott 
Előkészítő Bizottság az alábbi nyilvános felhívást 
teszi közzé:

A Képviselő-testület Zákányszék Község Díszpolgára 
cím adományozásával ismeri el:

– azok érdemeit, akik Zákányszék község szellemi, 
anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a közélet, 
a gazdaság, a tudományok, a kultúra és a művészetek, 
a gyógyítás, az oktatás-nevelés területein maradandó 
alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, 
polgárainak boldogulását,

– a Zákányszék községben született, vagy itt élő és 
alkotó, kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett 
polgárok érdemeit, akik kimagasló eredményességű 
munkásságukkal járultak hozzá Zákányszék fejlődéséhez.  

Ajánlásukat indokolással együtt, zárt borítékban 2017. 
május 31-ig juttathatják el az Előkészítő Bizottságnak 
címezve (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.), melyek 
alapján a bizottság ajánlólistát terjeszt a Képviselő-
testület elé. Az ajánlásokat személyesen is leadhatják a 
Polgármesteri Hivatal titkárságán a megjelölt időpontig.

Kérem a település választópolgárait, éljenek ajánlási 
lehetőségükkel, segítsék az Előkészítő Bizottság 
munkáját, járuljanak hozzá ahhoz, hogy a Zákányszék 
Község Díszpolgára kitüntető cím arra érdemes személyt 
minősítsen és rangot jelentsen településünkön.

Sas Györgyné, «az Előkészítő Bizottság elnöke
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FALUGAZDÁSZI TÁJÉKOZTATÓ
Ügyfélfogadás az egységes kérelem 
benyújtási időszaka alatt (május 15-ig):
Hétfő–Péntek: 8.00–16.00, szombat: 8:00–14:00
Elérhetőségek: 06-70-903-63-89
juhasz.maria@nak.hu

Aktuális információk:
Megkezdődött a 2017. évi területalapú támogatás 

benyújtása. Amennyiben Ön a NAK falugazdász hálózat munka-
vállalóinak segítségét kívánja igénybe venni az egységes kére-
lem benyújtásában, úgy erre kizárólag a kamarai meghatalmazás 
keretében van lehetősége. A gyorsabb ügyintézés érdekében szí-
veskedjék magával hozni a kártya típusú őstermelői iga-
zolványát. Időpont kérhető a Teleházban. Az egységes kérelem 
benyújtásához szükséges bővebb információ a Kincstár  közle-
ményei közt található.

Az étkezési burgonya is a termeléshez kötött támoga-
tásra jogosult kultúrák közé kerül! Legkisebb támogatható terü-
let a termeléshez kötött támogatás igénybe vételéhez 1 hektár. A 
támogatás igénybevételéhez a hektáronként meghatározott mini-
mális mennyiségű szaporítóanyag használatát is igazolni kell. A 
számlákat, címkéket meg kell őrizni 5 évig.

Tavaszi fagy károsítása esetén a be-
jelentés a káreseményt követő 15 na-
pon belül megtehető.
Segédlet a gazdálkodási napló kitöltéséhez:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57647

Gazdálkodási napló formanyomtatvány és számítógépen tölthe-
tő verzió: https://www.palyazat.gov.hu/node/57649
(NAK online tölthető gazd. napló: http://gn.nak.hu/)

http://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas/mezogazda-
sagi-termeles/93711-a-nak-falugazdaszai-iden-is-segite-
nek-az-egyseges-kerelmek-beadasaban

A NAK által kiadott kézikönyvek, kiadványok pdf formátum-
ban: http://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok

Négyökrűné Juhász Mária, falugazdász

 Hetedhét Cekkeres 
– térségünk márkája!

Hetedhét Cekkeres márkanéven megnyílt a lehetőség a 
ruzsai, bordányi, öttömösi, pusztamérgesi, üllési, zákányszéki 
gazdálkodók, tanyai termelők előtt, hogy közös márka alatt 
hozzák forgalomba megtermelt és előállított 
termékeiket, ezzel is erősítve piaci pozícióikat. A fejlesztés 
bemutatására szolgáló, március 9-én Ruzsán, 10-én pedig 
Bordányban zajlott gazdafórumokalatt már több gazda is jelezte 
csatlakozási szándékát.

A Hetedhét Cekkeres védjegyhez egy rövid formanyomtatvány 
kitöltésével, díjmentesen lehet csatlakozni. Az adatlapon mindössze 
a bejelentő alapvető adatait és az általa megtermelt, értékesített 
termékeket kell feltüntetni – ezek akár egy söralátéten is elférnek. 

A formanyomtatvány legkönnyebben a Ruzsai Teleházban (Ruzsa, 
Tömörkény tér 1.) érhető el, de igényelhető Bordány, Öttömös, 
Pusztamérges, Üllés, Zákányszék települések polgármestereitől is. 

A fejlesztés a Földművelésügyi Minisztérium által meghirdetett 
Tanyafejlesztési programban, a „tanyák, valamint a tanyás 
térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és térségi 
fejlesztések támogatására” című pályázati kiírás, TP-1-9141/2016 
kódszámú pályázatának keretében valósul meg.

Újdonságokkal jön 
a Mórahalmi Nyár!

Bár a hetek óta kitartó „mínuszok” miatt még nehezen tudjuk 
elképzelni, hogy hamarosan tényleg eljön a nyári kánikula, és nem 
kell nagykabátban az utcára merészkedni, a város már hónapok óta a 
Mórahalmi Nyár programjait szervezi. Nem túlzás, ha azt mondjuk, 
hogy a 2017-es nyári programsorozat lesz az eddigi legszínesebb. 
Pillantsunk bele, milyen kulturális és színházi eseményekre érdemes 
már most készülni Mórahalmon!

A Futó Dobó Lovasközpont ezúttal nem csak lovas színházi 
produkcióknak ad otthont. A Mórahalmi Nyárba elsőként az Ismerős 
Arcok élő koncertje robban be június 9-én. A hazaszeretetet 
zászlajára tűző zenekar nagykoncertje után június 30-án folytatódik 
a sorozat. Ekkor a Kecskeméti Katona József Színház társulata a 
legendás Illés együttes dalain keresztül röpíti a nézőket egy házavató 
bulira: a „Tiéd a világ!” című zenés darabban felcsendülnek a 
Táncdalfesztiválokról jól ismert, fi atalok ezreinek reményt, utat, 
életre szóló élményeket adó Illés-dalok… ráadásul valami egészen 
elképesztő varázslat is történik majd azon az éjszakán – ezt ígéri a 
rendező, Szente Vajk.

Júliusban felpörögnek az események, hiszen a hónap első 
hétvégéjén Fúvószenekari és Mazsorett Találkozóra várjuk 
a látogatókat: zene és tánc váltja majd egymást az Aranyszöm 
Rendezvényház udvarán és a város közterein is. A találkozó 
részeként, július elsején Európa egyik legkedveltebb fúvószenekara 
látogat Mórahalomra: a Boban Markovic Orkestar fergeteges 
balkáni örömzenéléssel fog szórakoztatni.

A XIV. Homokháti Sokadalom és a VIII. Dél-alföldi 
Rétesfesztivál elmaradhatatlan fesztiválhangulattal, koncertekkel, 
gyermekprogramokkal és izgalmas ételkóstolókkal jön július 7-től 
három napon át. Az ezt követő hétvégén a Sokadalommal egyidős 
Nemzetközi Néptáncfesztivál több száz táncossal invitálja majd a 
közönséget. 

Július 16-án olyan jön, ami még nem volt: a fővárost már 
meghódította a Somnakaj című „gypsy musical”, mely az első roma 
sorsjáték romák és nem romák előadásában. A darabban helyet kap 
az élőzene, a tánc, a tradicionális képzőművészet és iparművészet, 
melyek együttesen adnak hiteles képet a roma világról. Világhírű 
roma zenészek mellett fi atal roma tehetségek és más hazai művészek 
is szerepet kapnak a lovardában bemutatott darabban.

Július 23-án indul a Patkó Lovas Színház harmadik évada. 
Elsőként a Rózsa Sándor, az alföldi betyár című zenés darab 
varázsolja elénk a 19. század legendákkal körülszőtt alakját. A 
családokat célozza meg a Hófehér és a hét törpe mesevilága, 
természetesen lóhátról előadva július 29-én. A Mágnás Miskát, 
az István, a királyt és a Csárdáskirálynőt senkinek nem kell 
bemutatni: a Nemzeti Lovas Színház művészeinek előadásában 
azonban biztosan új élmények születnek még a rendszeres 
színházlátogatók körében is. A lovászfi ú története július 30-án 
érkezik Mórahalomra, majd István és Koppány hagyományosan 
nemzeti ünnepünkön, augusztus 20-án és 21-én száll szembe 
egymással. A lovas színházi évad utolsó előadása augusztus 25-én 
és 26-án a Csárdáskirálynő lesz.

Augusztusban a lovas produkciók mellett még egy koncert 
népesíti majd be a lovardát: Demjén Ferenc gondoskodik a 
nyáresti hangulatról augusztus 4-én. Emellett pedig megújulva, de 
a hagyományokhoz ragaszkodva várjuk a térség hívőit és minden 
érdeklődőt a Homokháti Búcsúra augusztus 19-én.

Jöjjenek el, legyenek részesei Önök is a Móra-
halmi Nyár programjainak! További részleteket 
találnak a lovasszinhaz.morahalom.hu és a ren-
dezvenyhaz.morahalom.hu oldalon.
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Vendégünk volt 
Szabó T. Anna

2017. március 20-án Szabó T. Anna — író, költő, mű-
fordító — volt a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyv-
tár vendége. Délután 2 órakor az iskolások, este pedig a 
felnőtt közönség találkozhatott a kortárs magyar iroda-
lom jeles képviselőjével. Előző héten egy „találkozóra 
hangoló” foglalkozásra is sor került a 4-5. osztályosok 
részvételével, hogy minél több ismeretet szerezzenek 
az érkező vendég személyével, munkásságával kapcso-
latban. A bemutatott könyvek, versek, újságcikkek, fo-
tók, videók felhasználásával sok új információ birtoká-
ba jutottak a gyerekek a mindig mosolygós, jó humorú, 
közlékeny és közvetlen Szabó T. Annáról. Többek kö-
zött az is kiderült, hogy Kolozsváron született, akárcsak 
Mátyás király..., — férjével, Dragomán György íróval 15 
évesen ismerkedett meg Magyarországon…, — fi ai nem 
csak olvasni, hanem fordítani is tudnak és szeretnek , 
— kedveli a természetet és az állatokat , — Lackfi  Já-
nossal ők indították el a Verslavinát. Jókedv, vidámság, 
versek, nyelvtörők, kíváncsi kérdések és széles moso-
lyok jellemezték a találkozót. Vendégünknek nagy meg-
lepetést okoztak a 4—5. osztályosok, amikor a verseiből 
néhányat előadtak, átiratokat készítettek, és gyönyö-
rű rajzos, képes illusztrációkat nyújtottak át neki. A jó 
hangulatú találkozó a Könyvfaló olvasási verseny ünne-
pélyes eredményhirdetésével zárult.  

Este folytatódott a rendezvénysorozat a könyvtárban, 
ekkor immár a felnőtt közönséget várva. Még száz ágra 
szórta sugarait a nap, amikor az első érdeklődők megér-
keztek a 6 órakor kezdődő találkozóra. A közönség ösz-
szetételéből adódóan az este során nagyobb hangsúlyt 
kaptak a szerelemről, a női létről és az anyaságról szóló 
versek, történetek. A versek lüktető önvallomásként 
jutottak el a hallgatósághoz a költőnő előadásában. A 
meghitt, őszinte és bensőséges hangulatot olykor vidám 
nevetések fűszerezték… hol könnycseppeket, hol mo-
solyokat csalva az arcokra. Igazi érzelmi hullámvasút 
volt ez az este a női-anyai szívnek és léleknek. Köszön-
jük az élményt Szabó T. Annának, és köszönet a részt-
vevőknek, hogy a tavaszillatú délutánon a könyvtárba 
vezetett az útjuk!
A közönségtalálkozó a Nemzeti Kulturális Alap pályázati 
támogatásával, a Zákányszéki 
Művelődési Ház és Könyvtár 
szervezésében valósult meg.

Paraginé Tóth Edina, könyvtáros

KÖNYVFALÓ… 
avagy egy sikeres olvasási játék útja

A Könyvfaló című olvasási játékot 2016 októberében 
hirdette meg a könyvtár az általános iskolások részére. Az első 
pillanattól kezdve érezhető volt az olvasási kedv fokozódása, 
„újratöltése” a gyerekek körében. Délutánonként a napköziből 
egyenesen a könyvtárba vezetett a játékos kedvű könyvbarátok 
útja, és csak úgy sziporkáztak a kérdések-feleletek. Annak 
bizonyítására ugyanis, hogy nem csak kikölcsönözték, hanem 
el is olvasták a játékban résztvevő könyveket, válaszolniuk 
kellett a könyv tartalmával kapcsolatban feltett kérdésekre. 
Ez az olvasás nyújtotta öröm mellett jó kis memóriateszt is 
volt egyben, amelyből kiderült, hogy mennyire emlékeztek a 
történetek szereplőire, a helyszínekre, az apróbb részletekre. 
A játékban résztvevő könyvek terjedelem és nehézségi fok 
szerint 1-2-3 csillagos jelölést kaptak, ennek megfelelő számú 
csillagot gyűjthettek be olvasásukkal a gyerekek. A Könyvfaló 
játék fontos küldetése, hogy a gyerekek minél többet és 
többen olvassanak, miközben a memóriájuk, fantáziaviláguk, 
szövegértésük, helyesírásuk - szinte észrevétlenül - javul. A játék 
jellegéből adódóan egy egészséges versenyszellem is kialakult a 
résztvevők között. A könyvtárban kifüggesztett tabellán naponta 
nyomon követhették az eredményeket, és ez további motivációt 
jelentett a kis olvasók között. 

Az olvasási játék 2017. március 30-án ünnepélyes keretek 
között zárult a könyvtárban. Ezen a napon Szabó T. Anna író, költő, 
műfordító volt a vendégünk, aki „költői” kézfogással gratulált 
a könyvfalóknak. A játék minden csillaggyűjtő résztvevője 
oklevelet, illetve emléklapot kapott, és könyvjutalomban 
részesültek a Homokháti Könyvtári Szövetség és a Nemzeti 
Együttműködési Alap pályázati forrásának köszönhetően. 

Helyezések: 2. osztály: 1. Császár Dominik, 2. Kocsis Dávid, 
3. Lázár Tamás; 3. osztály: 1. Császár Patrik, 2. Meleg Alex, 
3. Fodor Ákos és Papp Emma; 4. osztály: 1. Csúcs Anikó, 2. 
Polyák Gábor, 3. Török Bence; 5. osztály: 1. Kazi Viktor, 2. 
Kazi László, 3. Dinka Dávid; 6. osztály: 1. Meleg Noémi, 2. 
Tóth Tamara, 3. Deme Rebeka. 

A verseny további résztvevői: Kovács Zsófi a (2. o.), Juhász 
Gréta (3. o.), Juhász Z. Botond, Fodor Bence, Szalai Fanni, 
Balla Nóra, Kispál Imre (4. o.), Tóth Vivien (5. o.). 

Különdíjasok: Császár Patrik, aki 69 csillaggal összesítésben 
a legtöbbet gyűjtötte; Császár Dominik, aki egyetlen csillaggal 
maradt le testvérétől; Polyák Gábor, aki a 3. osztályban szinte 
az utolsó pillanatig az élen állt, de végül a 2. helyre került. 

A gratuláció mellett hatalmas köszönettel tartozom a 
gyerekeknek az aktív részvételért, a szülőknek a buzdításért, 
a pedagógusoknak a játék népszerűsítéséért. A következő 
tanévben folytatódik a Könyvfaló! Remélem, addig is gyakran 
találkozunk a könyvtárban!

Paraginé Tóth Edina, könyvtáros 
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Szomszédoló
Zákányszék és a szerbiai Hajdújárás 2011 

óta testvértelepülések. Az eltelt évek során több 
közös rendezvényen vettek részt a két település 
képviselői. Ilyenek többek között a Zákányszéki 
Falunapok, a focikupák és a Hajdújárási Szüreti 
Fesztivál.

Szomszédolót a hajdújárásiakkal 2012-ben 
rendeztünk először. Az akkori rendezvény sikere 
arra ösztönzött bennünket, hogy ismét életre 
hívjuk közös programunkat. Ennek keretében 2017. 
március 25-én Hajdújárás kulturális csoportjai 
mutatkoztak be a Művelődési Házban a zákányszéki 
közönség előtt. A műsorban több néptánccsoport és 
a hajdújárási asszonykórus mellett népi hegedűszót 
és egy mesemondót is hallhatott a közönség. Mind 
a hajdújárási, mind a zákányszéki polgármester 
köszöntőjében a két település közötti kapcsolatok 
fontosságát hangsúlyozta, melyet a továbbiakban 
is ápolni kell. Mi zákányszékiek nyáron a Rózsa 
Sándor Fesztiválon veszünk részt, bemutatva a mi 
településünk kulturális értékeit.

A rendezvény zárásaként vendégül láttuk 
a hajdújárási küldöttséget, akik jóízűen 
fogyasztották a zákányszéki asszonyok által 
készített süteményeket, a helyi borokat és a 
homoktövis ivólét.

Minden résztvevő, aki eljött a műsorra, 
süteményt sütött vagy a szendvicsek készítésében 
részt vett, hozzájárult ennek a rendezvénynek 
a sikeréhez. A település nevében köszönöm 
valamennyiüknek a támogatást.

A Szomszédoló rendezvény 
támogatója a Nemzeti 

Kulturális Alap. 

Zombori Istvánné, intézményvezető

Móra- Net Tv – A térség televíziója
www.moranettv.hu

A Móra- Net Televízió analóg adása a Magyar Telekom 
(T-Home) szolgáltatási területén megszűnt, ezért sokan 
tapasztalhatták, hogy „eltűnt” a térségi tv a csatornalistáról. 
Valójában természetesen nem tűnt el, csak februártól 
kezdve már kizárólag a digitális csomagban érhető el a 
230-as vagy IP TV-n, a 215-ös csatornán.

Amennyiben erre a csatornára kapcsolva nem jelenik 
meg a TV műsora, kérjük, készülékét szíveskedjék 
újrahangolni (csatornák keresésének indítása)! Az 
áthangoláshoz a mellékelt ábrán és a www.moranettv.
hu oldalon talál segítséget.

Műsorainkat bármikor visszanézheti és letöltheti 
saját számítógépére honlapunkról.

Észrevételeiket, kérdéseiket a media@morahalom.hu 
e-mail címre várjuk.

Egyházi események

Május hónap folyamán több ünnepünk is lesz. 
Május 7-én, vasárnap délelőtt 11 órakor kezdődő 

szentmisére szeretettel várjuk az édesanyákat és a nagy-
mamákat, Velük és Értük imádkozunk, hogy édesanyai 
hivatásukat Isten segítségével sokáig betölthessék.

Május 28-án, vasárnap 11 órakor lesz Egyházköz-
ségünkben a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. 
Bordányban pedig május 21-én, vasárnap, 9.30-kor 
lesz a bérmálás.

Június 4-én, Pünkösdvasárnap 11 órakor kerül sor 
az elsőáldozásra.

Június 11-én, a 10 órakor kezdődő szentmise kere-
tében ünnepeljük templomunk búcsúját. A szentmisét 
bemutatja és szentbeszédet mond: Dr. Stella Leontin 
vác-szentkúti c. prépost, nógrádi főesperes, mesterkano-
nok, a máriabesnyői kegytemplom-bazilika plébánosa. 
Szeretettel várunk mindenkit!
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Kora tavasszal a természet lassú, fi nom 
változásainak lehetünk tanúi, aztán egy-
szer csak szinte követhetetlen sebességre 
vált át minden. Ez történik tavasszal az 
iskolában is: amint egyik program véget 
ér, azonnal indul a következő. Egyik pá-
lyázat után következik a másik, egymást 
érik a tanulmányi és sportversenyek, … 
és már a ballagási dalokat is tanulják a 
nyolcadikosaink!

BEPILLANTÓ
Az elmúlt időszakban alsósok és felső-

sök egyaránt sokféle tanulmányi verse-
nyen tehették próbára tudásukat.

A Hétmérföldes Mesevetélkedő területi 
döntője március 29-én volt Domaszéken, 
ahol a Menő Manók csapata az I. helyet 
szerezte meg. Ezzel a megyei döntőbe 
került, amelyet Szegeden rendeztek meg 
április 12-én. A csapat a IX. helyen vég-
zett. Menő Manók: Csúcs Anikó, Varga 
Dorina, Kispál Imre, Polyák Gábor (4. o.) 
Felkészítő tanító: Makráné Vass Éva.

Ruzsán rendezték meg március 30-án 
alsósoknak a Területi helyesíró 
versenyt. Császár Dominik (2. o.) 8., 
Lázár Tamás (2. o.) 12., Császár Patrik 
(3. o.) 15., Meleg Alex (3.o.) 10., Csúcs 
Anikó (4. o.) 10. helyezést szerezte meg. 
Szalai Fanni (4.o.) a 3. helyen vég-
zett, ezzel továbbjutott a verseny megyei 
fordulójára. 

Az Alsós Matematika Verseny 
április 4-én Csólyospáloson volt. A máso-

dikosok közül Császár Dominik I., Olt-
ványi Kornél IV. helyezett lett. A harma-
dik osztályos mezőnyben Császár Patrik 
VI., Meleg Alex X. helyezést ért el. 
A negyedik osztályban Bazán Bendegúz 
VI., Kispál Imre pedig a IV. helyen 
végzett. A megyei versenyen iskolánkat 
Császár Dominik képviseli majd 
májusban. Gratulálunk Nekik és tanáraik-
nak: Király Andrea, Turai Andrea és Mak-
ráné Vass Éva tanító néniknek!

Csongrádon rendezik meg már soka-
dik éve az országos Sudoku Bajnokságot, 
ahol iskolánkat idén négy tanuló képvisel-
te. A 3-4. osztályosok mezőnyében Szalai 
Fanni és Kispál Imre (4. o.) versenyzett. 
A 5-6. osztályosok mezőnyében 27 induló 
közül Ábrahám Anna 7., Szélpál Janka 8. 
helyezést ért el. Köszönjük Januj Jánosné 
Kati néni lelkesedését és támogatását.

Ezekre a versenyekre az Önkormányzat 
támogatásával, Szondi Sándor segítségé-
vel jutottak el a gyerekek, amit ezúton is 
köszönünk!

Április 7-én Szegeden a Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakközépiskolában megren-
dezett XXV. Kaán Károly kör-
nyezet- és természetismereti 
versenyen 5 tanulónk is részt vett: 
Ábrahám Anna, Tanács Luca (5. o.) és 
Lázár Petra, Szűcs Dusán, Tóth Tamara 
(6. o.). Eredményeikről a későbbiekben 
kapunk tájékoztatást.

Az iskolai víz napi totó megoldásai 
között nem volt ugyan 13+1-es, de 13 ta-
lálatos 7 darab is érkezett. A rajzverseny 
I. helyezettje Bazán Bendegúz (4. o.), 
második Császár Patrik és Kószó Dávid 
(3. o.), a harmadik helyen Kispál Imre (4. 
o.) munkája végzett.

A digitális témahét során a gyerekek ter-
vezhettek osztálykirándulást, készíthettek 
biológia témazárót, különböző témájú 
prezentációkat notebookok segítségével, 
valamint sok érdekes dolgot láthattak és 
hallhattak az internet és az interaktív táb-
lák alkalmazásával.

A Föld hetében is sokfélét tervezünk. 
Hallgathatunk előadásokat a Földről ötö-
dikes és hetedikes tanulók közreműködé-
sével, lesz komposzt-virág-cserép akció 
a füvészkertben, sport és túra, valamint 
föld napi játékdélután. A délutáni progra-
mokban és a pénteki kirándulós-akadály-
versenyes napon reméljük, az időjárás is a 
segítségünkre lesz!

Sport
Áprilisban rendezték meg a Homokháti 

Körzeti Diákolimpiát, melyben kézilabda 
és labdarúgás sportágakban versenyeztek 
csapataink.

Fiú labdarúgásban mindegyik korosz-
tályban indultunk és összesítésben az 
eredmények alapján a 12 iskola közül 
a II. helyen végeztünk. Ez az utóbbi 
évek legjobb szereplése volt, ügyesek, 
lelkesek voltak a gyerekek.

Az 1-2-os fi úk nyolc csapat közül a II. 
helyezést szerezték meg.

A csapat tagjai: Varga D., Kószó D., 
Fodor Á., Kocsis D., Lázár T., Szabó D., 
Barbócz M., Dékány M., Császár D., Olt-
ványi K.

A 3-4. osztályosok V. helyen végez-
tek, a 7-8. osztályosok csapata pedig IV. 
lett. 

Az 5-6. osztályosaink megnyerték 
a bajnokságot! Zákányszék – Röszke 3:0; 
Zákányszék – Ruzsa 4:1; Zákányszék – 
Csólyospálos 1:0; Zákányszék – Bordány 
1:0.

A megyei döntő májusban kerül majd 
megrendezésre.

A csapat tagjai: Börcsök B., Tótpözsi 
M., Gregus T., Szűcs D., Gyuris K., Bör-
csök E., Lovászi M., Márton Á., Molnár 
Á., Király L., Kazi V., Sztoika L.

Gratulálunk a fi úknak és Honti Tamás 
tanár bácsinak!

A III. korcsoportos kézilabda diáko-
limpián a hatodikos lányok körzeti II. 
helyezést értek el. 

A csapat tagjai: Bóka S., Dobó B., Mak-
ra L., Katona J., Lakatos K., Tóth T., Papp 
I., Fodor A., Németh A.

Csapatunk csak testnevelés óra kereté-
ben tanulja a kézilabdát, így ez az ered-
mény rendkívül jónak mondható. 

A labdarúgó leány diákolimpián csapa-
tunk szintén ezüst érmet szerzett.

A csapat tagjai: Bóka S., Dobó B., Mak-
ra L., Katona J., Tóth T., Papp I., Fodor 
A., Németh A., Ábrahám A., Tanács L.

Szép eredmény ez a II. hely, de szá-
munkra csalódás volt, mert ebben az 
évben minden meccsünket megnyertük 
ezelőtt a verseny előtt, és nagyon számí-
tottunk a továbbjutásra. A jövő előttünk 
áll, még két évünk van rá, hogy bizonyít-
sunk! Nagyon hajtottak a lányok, ügyesek 
voltak! Gratulálunk Nekik és Vezsenyiné  
Csaba Gabriella tanár néninek!

Áprilisban zajlik iskolánkban az I. Su-
liolimpia. A versenyszámokat a gyerekek-
kel közösen választottuk ki: van közötte 
távolugrás, kötélmászás, ugrókötelezés 
és pingpong is. A selejtezők április 10-én 
kezdődtek, a döntők és néhány verseny-
szám - mint például a kerékpár-ügyességi 
verseny és a kötélhúzás - április 26-án ke-
rültek megrendezésre. Kíváncsian várjuk 
a versenyeket és a véleményeket a prog-
rammal kapcsolatban!

szeállította: Ábrahám Enikő

BIZTOSÍTÁSOK 
ÜGYINTÉZÉSE 
ÉS KÖTÉSE 
MÓRAHALMON 
A SZABADSÁG U. 34. SZÁM ALATT LÉVŐ 
GENERALI BIZTOSÍTÓ IRODÁJÁBA 
NYITVATARTÁSI IDŐBEN: 

- HÉTFŐ: ..........................14.00–18.00
- KEDD: ..............................9.00–14.00
- SZERDA: ........................14.00–18.00
- CSÜTÖRTÖK: ...................9.00–18.00
- PÉNTEK: ................................. ZÁRVA

IDŐPONTEGYEZTETÉSSEL AKÁR 
NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL IS.

KÉRÉSRE AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN IS.

MEZŐGAZDASÁGI BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSI 
HATÁRIDEJE: 05.31.
KÖTELEZŐ TERVEZŐI ÉS KIVITELEZŐI 
BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE IS LEHETSÉGES.

FORDULJON HOZZÁM BIZALOMMAL: 
CSÁSZÁR BÉLÁNÉ, Marika
Telefon: (30) 427-05-84
E-mail: csaszarbne@gmail.com

Iskolai hírek
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Elszármazottak találkozója
Zákányszék Község Önkormányzata 2017. augusztus 20-án a 

Zákányszéki Falunapok keretében első alkalommal rendezi meg 
az elszármazottak találkozóját, melyhez kérjük a helyiek 
segítségét. 

Nagyon sokan elköltöztek már Zákányszékről, legyen az 
családtag, volt szomszéd, barát, ismerős. Kérjük Önöket, 
ha vannak az ismeretségi körükben ilyen 
személyek, azoknak az elérhetőségét (név, postacím) 
juttassák el a Művelődési Házba vagy a Teleházba, így akik nem 
rendelkeznek internetes elérhetőséggel, azoknak postai úton 
eljuttatjuk a meghívást. 

A találkozóra várjuk nemcsak az elszármazottakat, hanem a 
zákányszékieket is, hiszen a régi ismerősökkel való találkozás 
mindenki számára nagy élmény lehet. 

A rendezvénnyel kapcsolatban bővebb információ a 
Művelődési Házban személyesen, vagy telefonon is kérhető.
(62/590-080 vagy muvelodesihaz@zakanyszek.hu)

Szervezők

ADOMÁNYGYŰJTÉS 
Böjte Csaba borszéki  
gyerekotthonának

A tavalyi  adománygyűjtés sikere után, idén ismét 
szervezünk akciót, hogy támogathassuk a borszéki 
gyermekotthon lakóit.

Ebben az évben négy zákányszéki élelmiszerbolt mellett 
a Homokháti Szociális Központban illetve a Teleházban 
is le lehet adni a csomagokat. Elsősorban hideg élelmet 
várunk (liszt, cukor, konzerv, csoki, tészta, stb.)

Az adományt az önkormányzat fogja kiszállítani május 
végén gyereknapra.

A következő időpontokban és helyszíneken 
várjuk a felajánlásokat:
2017. május 6. Fődi ABC , Papp ABC (07-13 óra között)
2017. május 13. Coop ABC, Jutka bolt (07-13 óra között)
2017. április 17 – 2017. május 20 között, Homokháti 
Szociális Központ (Dózsa Gy. u. 44. Kaziné Olácsi Editnél 
munkaidőben)
2017. április 17 – 2017. május 20 között, a Teleházban 
(Dózsa gy. u. 45, munkaidőben)

Akinek kérdése van az keresse Börcsök Zoltánt a 
06 30 606 23 58-as telefonszámon, 

vagy írjon a zakahome@zakanyszek.hu mailcímre.

DR. MARÓTI EDIT ügyvéd Zákányszéken!
Félfogadás: minden csütörtökön: 8.30–10.30-ig

Cím: Zákányszéki Művelődési Ház
Elérhetőség: Dr. Maróti Edit ügyvéd: 20/9268-943

Dr. Pálfi  Edit ügyvédjelölt: 30/3243-493
§

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk az Édesanyákat, Nagymamákat, 

Keresztanyákat a hagyományos 
Községi Anyák Napi Ünnepségre, 2017. 

május 7-én 16 órára a zákányszéki Művelődési 
Házba.

Az ünnepi műsorban közreműködnek az óvoda Pillangó 
csoportos kis pajtásai, az általános iskola 4. osztályosai, 
a Művelődési Ház gyerektánc csoportjai és az ifjúsági 
önkormányzat tagjai.

Az Édesanyákat köszönti: Matuszka Antal polgármester
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!

I.sz. Háziorvosi Rendelő 
– Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. 
Tel.:590-050 és +36-30-606-2371
Rendel: dr. Mester Lajos, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig. 
Rendelési idő: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek 
munkanapokon 8-tól 12 óráig, valamint a páratlan heteken: április 24-
től április 28-ig, május 8-tól május 12-ig, május 22-től május 26-ig, június 
6-tól június 9-ig délután 15 órától 16 óráig is!

II.sz. Háziorvosi Rendelő 
– Zákányszék, József A. u. 38. 
Tel.: 290-509,
valamint a +36-30-606-2354 és a +36-70-628-7060 mobilon. 
Rendel: dr. Sebestyén Balázs, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig. 
Rendelés: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek 
munkanapokon 8-tól 12 óráig, valamint a páros heteken:  április 18-tól 
április 21-ig, május 2-től május 5-ig, május 15-től május 19-ig, május 29-
től június 2-ig délután 15 órától 16 óráig is!  

Sürgősségi orvosi ügyelet:
– munkanapokon 16 órától másnap 8 óráig,
– szabad-, vasár- és ünnepnapokon, valamint és július 1-jén – Semelweis 
napon, a magyar egészségügy napján – 8 órától másnap 8 óráig
Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatt, a Mentőállomás épületében.
Segélyhívás: Telefon: 104 – ingyenes!

Fogászati ellátás Fogászati rendelő (Zákányszék, Petőfi  u. 11. sz.), 
fogorvos: dr. Sátai Andrea
Időpont egyeztetés – információ kérés: Telefon: 70/363-6963
Rendelési idő: Hétfő: 1200–1730 óráig, Kedd: 800–1400  óráig
Szerda: 1200–1800  óráig, Csütörtök: nincs rendelés, Péntek: 800–1400  óráig. 

Gyógyszertár 
Korona Patika – Zákányszék, Dózsa György utca 70. sz. 
Telefon: (62) 290-508. Vezető: dr. Kovács Zoltán
Nyitvatartási idő: hétfőtől péntekig: 8 órától 16 óráig, szombaton zárva, 
készenléti gyógyszertár elérhetősége a bejárati ajtón kifüggesztve.

EGÉSZSÉGÜGYI  ELLÁTÁS  ZÁKÁNYSZÉKEN
Háziorvosi körzetekben a rendelések rendje 2017. tavaszán (április, május hónapban)
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CSALÁDI HÍREK
SZÜLETÉSEK
Szögi Jánosnak és Babarczi Anitának  János,

Bozsik Barnabásnak és Borbola Borbálának  Zalán 

nevű gyermeke született. 
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

HALÁLOZÁSOK
2017.03.21. Engi Antalné, Zákányszék, Erdei u. 4.

2017.04.15. Vecsernyés István, Zákányszék, Tanya 319.

alatti lakosok elhunytak. Nyugodjanak békében!

Tisztelt Zákányszéki Lakosok!
A Nótárius Szakmai Egyesület (korábbi nevén: Homokháti 

Jegyzők Egyesülete) 2000. január elején azzal a céllal alakult 
meg, hogy a jegyzők szakmai irányító tevékenységét segítse a 
külső szakemberekkel kiépített és fenntartott partnerkapcsola-
tokkal, a hatósági jogalkalmazó tevékenység eredményességét 
javítsa, a helyi tapasztalatokat, kezdeményezéseket ismertesse, 
átadja.

Az egyesület továbbképzéseket, tapasztalatcseréket, jegy-
zői klubokat tart, együttműködik más jegyzői egyesületekkel, 
egyéb szervezetekkel; elősegíti a települések együttműködését. 
A ma már 33 fős tagságot számláló szervezet Bácsalmástól Al-
győig, Újszentivántól Pétervásáráig feladatául tűzte ki, hogy 
tagjai révén a helyi lakosság és a civil szervezetek részére közér-
dekű információkat szolgáltasson, a lakosság széles körét foglal-
koztató kérdéseket elemezzen, megválaszoljon.

Ezúttal dr. Gácser Tamás, Röszke község jegyzője ismerteti 
a méhészkedéssel kapcsolatos legfontosabb szabályokat. A to-
vábbi részleteket tartalmazó jogszabályok felsorolása települé-
sünk honlapján található meg.

Gárgyán István - jegyző
Méhészek nyilvántartása; 
A méhek szállítása és vándoroltatása; 
A méhészkedés általános szabályai

Méhészek nyilvántartása
A méhészkedést (méhtartást) minden év február végéig, az 

újonnan kezdett méhészkedést pedig e tevékenység megkezdé-
sétől számított nyolc napon belül kell bejelenteni a méhek tartási 
helye szerint illetékes települési önkormányzat, fővárosban a ke-
rületi önkormányzat jegyzőjénél, aki a méhészt nyilvántartásba 
veszi, és a nyilvántartást folyamatosan vezeti. Amennyiben a 
mé hek állandó tartási helye nem a méhész lakóhelyével össze-
függő területen (udvarban, kertben stb.) van, a méhész köteles a 
méhek tartási helyén a nevét, lakcímét, telefonszámát, a tartási 
helyen lévő méhcsaládok számát egy legalább 40 x 30 cm nagy-
ságú táblán jól látható módon feltüntetni.

A méhész köteles a méhek tavaszi tisztuló kirepülése és a be-
telelés közötti időszakban a méhcsaládjait legalább három he-
tenként méhegészségügyi szempontból ellenőrizni, s ennek so-
rán mind a kifejlett méheken, mind a fi asítás teljes terjedelmén, 
valamint a kaptárhulladékon fertőző betegség tüneteit, illetve 
élősködők jelenlétét keresni. A vizsgálatnak ki kell terjednie a 
Varroa-atka jelenlétére, illetve az atkák számának változására.

A méhek szállítása és vándoroltatása
A méheket – beleértve az anyát és a fi asítást is – állandó tar-

tási helyükről átköltözés, vándoroltatás vagy elidegenítés esetén 
egy hétnél nem régebbi állatorvosi igazolással szabad kivinni. 
Az igazolás a kiállítástól számított hét napig, méhek folyamatos 

vándoroltatása esetén annak egész időtartamára érvényes. Az 
igazolást – ha jogszabály másképpen nem rendelkezik – a ható-
sági állatorvos állítja ki.

A méhek kiszállítását a kiszállítást megelőző, beszállítását an-
nak megtörténtét követő hetvenkettő órán belül be kell jelenteni 
a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat 
jegyzőjének. Beszállítás esetén a bejelentést a kiállított nyomtat-
vány ajánlott levélként történő megküldésével, vagy személyes 
eljuttatásával kell teljesíteni. A nyomtatvány igazoló szelvényét 
a települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat 
jegyzője – a teljesítés módjától függően – a méhész lakóhelyére 
küldi meg vagy személyesen adja át.

A vándoroltatás befejezése után a méhész köteles a hazatele-
pülését a hatósági állatorvosnál és a jegyzőnél hetvenkettő órán 
belül bejelenteni.

A települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkor-
mányzat jegyzője nyilvántartja a méhész nevét és lakóhelyét, a 
méhcsaládok állandó és legutóbbi tartási helyét, az állatorvosi 
igazolás számát, keltét és kiállításának helyét, a méhcsaládok 
számát, az elhelyezésre szolgáló terület pontos megjelölését 
(dűlő, hrsz. stb.) és a letelepedés idejét.

Az országhatártól számított tíz kilométeres körzeten belül, a 
szomszédos állam területéről, vagy ismeretlen helyről származó 
méhrajt észlelője vagy befogója köteles a települési önkormány-
zat jegyzőjénél haladéktalanul bejelenteni, aki a kiirtás végre-
hajtása érdekében értesíti a járási főállatorvost, aki elrendeli a 
méhraj állami kártalanítás nélküli leölését.

A méhészkedés általános szabályai
A méhészkedést – a vonatkozó külön (állategészségügyi, nö-

vényvédelmi stb.) jogszabályok megtartásával – erre alkalmas 
területen mindenki szabadon gyakorolhatja. Háztömbök terüle-
tén méhészetet létesíteni és fenntartani nem szabad.

A többlakásos lakóházak udvarán és közös használatú kertjé-
ben méhészetet létesíteni csak az összes lakás bérlőjének (tulaj-
donosának) hozzájárulásával lehet.

Méhészetet közös használatú épülettől és a szomszéd ingatla-
noktól 4 méter, használatban levő utaktól, közúttól, saját hasz-
nálatú úttól pedig az út melletti vízvezető árok külső szélétől 
számított 10 méter távolságon túl szabad csak elhelyezni. A saját 
használatú út tulajdonosa (használója) az út ideiglenes lezárása 
esetén, az úton és az út mentén a letelepedést engedélyezheti.

Ha a szomszéd ingatlantól való 4 méter távolságot megtartani 
nem lehet, a méheknek ellenkező irányban vagy – legalább 2 
méter magas, tömör (deszka stb.) kerítés vagy élősövény létesí-
tésével – a magasban való kirepülését kell biztosítani.

Utak közelében történő letelepedés esetén a méhlakásokat 
úgy kell elhelyezni, hogy azok kijáró nyílásai az úttal ellentétes 
irányban legyenek. Az úton a méhészettől jobbra és balra 50–60 
méter távolságra, jól látható helyen „Vigyázat, méhek!” felirattal 
fi gyelmeztető táblát kell elhelyezni.

Nótárius Szakmai Egyesület

TÁJÉKOZTATÓ A MÉHÉSZKEDÉSSEL KAPCSOLATBAN


