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Semmelweis napi köszöntő
A magyar egészségügy legnagyobb 
ünnepe alkalmából köszöntök 
Zákányszéken az egészségügyben és 
a szociális szférában tevékenykedő 
valamennyi dolgozót.

Köszönöm a háziorvosainknak, 
fogorvosunknak, a Homokháti 
Szociális Központ Zákányszéki 
Tagintézmény valamennyi 
dolgozójának az áldozatos és 
felelősségteljes munkáját.

Köszönöm Önöknek, hogy betegeink, 
időseink, gondozottaink, rászorultjaink 
százainak teszik jobbá az életét, és 
hogy nap, mint nap számíthatunk 
munkájukra és bizalommal 
fordulhatunk Önökhöz.

Zákányszék Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 
nevében további munkájukhoz kívánok 
javuló munkakörülményeket, sok 
sikert, jó egészséget!

Matuszka Antal, polgármester

”Az egészség nem minden,  
  de az egészség nélkül a minden is semmi.”

(Arthur Schopenhauer)

ARATÓÜNNEP
2017. július 9-én 11 órai kezdettel kerül 
megrendezésre a már hagyományos 
arató ünnepi szertartás.  A szentmise 
után Matuszka Antal, Zákányszék 
község polgármestere mond ünnepi 
köszöntőt, majd a Zákányszéki 
Parasztkórus műsorát láthatják. 
Mindenkit szeretettel várunk!

2016. február 10-étől  jelentős változások történtek a családi otthonteremtési kedvezmény
feltételeivel kapcsolatban. Az összegek növekedtek, elérhetővé vált a 10+10 millió forintos lehetőség.
Ha szeretne többet megtudni a CSOK-ról, aktuális információkkal, személyes tanácsadással segítjük

Önöket kirendeltségeinkben.

email:kozpont@pillertksz.hu
www.pillertksz.hu
tel.: +3662/590030
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL

A Képviselő-testület 2017. május 25-én a mun-
katervében meghatározott rendes ülést tartott. 
A települést érintően beszámolt tevékenységéről 
a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság és a Szegedi Rendőrkapitányság Mórahalmi 
Rendőrőrse. Elfogadásra került az önkormányzat 
2016. évi zárszámadása, valamint értékelésre 
került az önkormányzat gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátása.

A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége elkészítette 
Zákányszék tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. 
évi beszámolóját. A beszámolóban megállapításra került, hogy a 
kirendeltség területén még mindig gyakran előfordulnak a kémény-
tüzek és szén-monoxid (CO) mérgezések. 

A legfőbb okok között szerepel:
Nyílászáró utólagos hőszigetelése, vagy a meglévő hagyományos 

nyílászáró fokozott légzáró képességűre történő cseréje következ-
tében kevesebb frisslevegő jut be a helyiségbe. A gázfogyasztó 
berendezés működésében zavarok léphetnek fel, és az égéstermék 
megnövekedhet (szén-monoxid arány).

A gázkészülék és egyéb eszköz (fürdőszobai páraelszívó, kony-
hai szagelszívó, mobilklíma, és egyéb elszívó-berendezések stb.) 
együttes üzemeltetése veszélyforrást jelentenek, mert a működés 
során ezek a berendezések levegőt távolítanak el a lakások légteré-
ből. Elszívó-berendezések beépítése (utólagos vagy meglévő) ese-
tén szaktervező véleményét ki kell kérni.

Nem megfelelő tüzelő-anyag használata (pl.: vizes nyersfa, 
amelynek 20 % feletti a relatív víztartalma).

A napirend tárgyalása során elhangzott, hogy nyílt téri ége-
tést végezni belterületen az avar és kerti hulladékok nyílt 
téri égetéséről szóló 5/2015.(III.27.) önkormányzati rendeletben 
foglaltak alapján, külterületen pedig a tűzvédelmi hatóság 
(katasztrófavédelem) engedélyével lehet. A külterületi égetéssel 
kapcsolatos szabályokról, illetve az engedélyezésről a Csongrád 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján lehet tájéko-
zódni, telefonon pedig a 06-20-467-52-57-es számon kérhető 
információ.

A Szegedi Rendőrkapitányság Mórahalmi Rendőrőrse 
beszámolt Zákányszék község 2016. évi közrendjéről és közbizton-
ságáról. Zákányszék község illetékességi területén az ismerté vált 
bűncselekmények száma 2016-ban 20 db volt, 2010 óta ez volt a 
legkevesebb. Megállapítható, hogy az előző években a külterüle-
teken, mezőgazdasági területeken elkövetett kisebb értékre, illetve 
szabálysértési értékre elkövetett lopások voltak a jellemzőek.

A bűncselekmények tárgya jellemzően a felügyelet nélkül ma-
radt mezőgazdasági eszközök, gépek és termények, valamint a 
lakatlan tanyák. Ezen bűncselekmények felderítésére és megelő-
zésére a rendőrség kiemelt hangsúlyt fektet, a megelőzés terén se-
gítséget nyújtanak a polgárőrség tagjai, önkormányzati dolgozók, 
a mezőőrök és a hivatásos vadászok, akikkel rendszeresen közös 
szolgálatot látnak el.

A Képviselő-testület megtárgyalta a Zákányszék Község Ön-
kormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi gaz-
dálkodásáról szóló beszámolót és egyben elfogadta 
az erre vonatkozó zárszámadási rendeletét. Az önkormányzat és 
költségvetési szervei 2016. évi gazdálkodásáról elmondható, hogy 
az önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
törvényben és a külön törvényekben rögzített feladat ellátási köte-
lezettségének 2016-ban eleget tett. Biztosított volt az intézményi 
alapellátás, és a kötelező közfeladatok ellátása. A működési és a 

felhalmozási kiadások fedezetét hitel felvétele nélkül biztosította 
az önkormányzat. A zárszámadással egyidejűleg került megtárgya-
lásra a 2016. évre vonatkozó éves összefoglaló belső ellenőrzési 
jelentés, majd módosításra került az önkormányzat 2017. évi költ-
ségvetése, így a bevételi és kiadási főösszege 837 242 000 Ft lett.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló tör-
vényben foglaltak alapján a helyi önkormányzat gyermekjó-
léti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
minden év május 31-éig átfogó értékelést kell készíteni, melyet a 
képviselő-testület megtárgyal. Az értékelés két részből áll, az ön-
kormányzati értékelésből és a Homokháti Szociális Központ Zá-
kányszéki Gyermekjóléti Szolgálatának beszámolójából. 

A Homokháti Szociális Központ intézményében települési szin-
ten család és gyermekjóléti szolgálat működik, illetve 2016. január 
1-től a járásszékhelyen család és gyermekjóléti központ kezdte meg 
tevékenységét. Családsegítői szempontból legjellemzőbb problé-
mák a településen: családi kapcsolati konfliktus, szenvedélybeteg-
ség, valamint életviteli, gyermeknevelési és megélhetési gondok. A 
településen a veszélyeztetett helyzetben lévő gyermekek segítésére 
észlelő- és jelző rendszer működik. A gyermekvédelem rendszeré-
hez kapcsolódó feladatot ellátó személyek, szervezetek, intézmé-
nyek, hatóságok - óvoda, iskola, gyermekorvos, védőnői szolgálat, 
rendőrség - kötelesek jelezni, ha a gyermek veszélyeztetettségét 
észlelik, súlyos esetben hatósági intézkedést kell kezdeményezni. 

Az önkormányzat a szociális intézmény által biztosí-
tott családsegítői és gyermekjóléti szolgálati ellátások mel-
lett – az egyéb jogszabályokban előírtak alapján és anyagi le-
hetőségeihez mérten támogatja a családokat. 2016. december 
31-én 59 család (ebből 25 egyedülálló szülő) 92 gyermeke volt 
jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Ezen csa-
ládok évi két alkalommal természetbeni juttatásban részesülnek.  
Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet a 2016. évben 30 
családnál került megállapításra: HH: 43 gyermek, HHH: 3 gyer-
mek. Többségében a szülők alacsony iskolai végzettségére, vala-
mint az elégtelen lakókörnyezetre, illetve lakáskörülményekre te-
kintettel kerültek megállapításra.

A települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátások-
ról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet lehetőséget ad a 
gyermekekkel kapcsolatos kiadások csökkentésére. 2016. évben 
20 család 44 gyermeke részesült gyermekvédelmi települési támo-
gatásban, illetve 17 család 17 gyermeke részesült születési támo-
gatásban. Ezen kívül 37 személy, 72 esetben nyújtott be pénzbeli 
rendkívüli támogatásra kérelmet. Élelmiszersegély keretében 375 
hátrányos szociális helyzetű személy kapott alapélelmezési cikke-
ket tartalmazó csomagot.

A gyermekétkeztetést az iskolában és az óvodában az óvodai 
konyhán keresztül biztosítja az önkormányzat. Az iskolás gyerme-
kek közül átlagosan 126 fő étkezett, ebből 69 fő részesült kedvez-
ményben, óvodások közül 66 fő étkezett, ebből kedvezményben 
részesült 46 fő, valamint a bölcsődések közül 11 fő vett igénybe 
étkezést, akik közül 5 fő részesült kedvezményben. 2016. január 
1-től kötelező önkormányzati feladat a szünidei gyermekétkeztetés, 
amely során az önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérel-
mére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozot-
tan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

A Homokháti Központi Orvosi Ügyelet Mórahalmon lévő te-
lephelyére új ügyeleti autó beszerzése vált szükségessé, 
amelyhez a Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből 
933.682,- Ft-tal járul hozzá.

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István jegyző
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IgAZgATÁSI SZÜnET  
a Polgármesteri Hivatalban

 
A Képviselő-testület 6/2008. (III.28.) Kt. rendeletének 

8. § (1) bekezdésében igazgatási szünetet rendelt el a 
Polgármesteri Hivatalban, mely minden évben július 
utolsó két hetében és augusztus első hetében, valamint 
december 27-től december 31-ig tart.

A nyári igazgatási szünet 2017-ben  
július 17-től augusztus 6-ig lesz.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet idején is 
nyitva tart a megszokott rendben, azonban az ügyintézők 
többsége szabadságon lesz. A Képviselő-testület fenti 
rendeletének megfelelően az igazgatási szünet alatt is 
gondoskodunk a postai küldemények és a személyesen 
leadott kérelmek átvételéről, nyomtatványok kiadásáról, 
a telefonhívások fogadásáról, a halasztást nem tűrő 
esetekben a sürgős intézkedések megtételéről, valamint 
a lejárt határidejű számlák, a segélyek és a munkabérek 
kifizetéséről. Amennyiben az igazgatási szünet idején 
bekövetkező váratlan esemény miatt válik szükségessé 
az ügyintézés, forduljanak bizalommal az ügyeletes 
munkatársunkhoz, aki készséggel nyújt segítséget 
bármilyen hatáskörünkbe tartozó probléma megoldásában.

Gárgyán István, jegyző

Agrárkamarai hírek:

Tagdíjbevallás:
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjainak 2017. július 

15-ig kell elkészíteniük tagdíjbevallásukat. Ezt követően 
2017. július 31-ig 10 %-os késedelmi pótlék megfizetése mellett 
van lehetőség a bevallás elkészítésére. A tagdíjbevallás a tag 
e-Irodáján keresztül, vagy a falugazdászok segítségével tehető 
meg. Azok az őstermelők, akiknek előző évi árbevétele nem 
érte el a 600 ezer forintot, és emiatt nem kell bevallást tenniük, 
szintén 2017. június 30-ig fizethetik meg a 2000 forint tagdíjat. 
A többi tag esetében a tagdíj megfizetésének határideje 2017. 
július 31.

Egységes Kérelem:
Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló 

másodvetések tényét a vetés megtörténte után 15 napon 
belül minden esetben be kell jelenteni az egységes kérelem 
felületén! A másodvetés akkor számít bejelentettnek, ha a 
főnövény vetési, betakarítási, valamint a másodvetés pontos, 
valós vetési ideje is rögzítésre került!

A nitrátérzékeny területeken termesztett kultúrák esetében 
gazdálkodási napló vezetendő, valamint talajvizsgálati 
eredmény és tápanyag-gazdálkodási terv megléte szükséges. 
Tápanyag-gazdálkodási terv előzetes időpont egyeztetés után 
megrendelhető a falugazdász irodában.

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű 
támogatása:

A kérelem augusztus 5-ig nyújtható be, a 36/2017. (IV. 11.) 
számú Kincstár Közleményben rendszeresített nyomtatványon.

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában: 
Hétfő–kedd: 8:00–16:00 óráig, csütörtökön: 8:00–16:00 óráig,
pénteken: 8:00–14:00 óráig.
A falugazdász irodában történő ügyintézéshez minden 
esetben kötelező hozni az őstermelői kártyát! 
Négyökrűné Juhász Mária, 70/90-36-389.

Biztonsági kamerák 
telepítése garanciával!

Lakások, üzletek, egyéb területek megfigyelése, rögzítése!

Saját mobiljáról, laptopjáról figyelheti,  
mi történik a kamerák látóterében!

Visszanézhető, lementhető!

Térség Média Kft. www.tersegmedia.hu
info@tersegmedia.hu, +3630 606 2358 (Börcsök Zoltán)

PATKÓ LOVAS SZÍNHÁZ
MÓRAHALOM

„Tied a Világ”
Illés együttes dalaiból álló zenés darab 

a Kecskeméti Katona József Színház társulatának 
előadásában

2017.06.30. (péntek) 20.30

Boban Markovic koncert
2017.07.01. (szombat) 20.30

Somnakaj
roma sorsjáték avagy gypsy musical

Falusi Mariann, Papadimitriu Athina,  
Szakcsi Lakatos Béla szereplésével

2017.07.16. (szombat) 20.30

Jegyek kaphatók az Aranyszöm 
Rendezvényházban, a szegedi és a mórahalmi 
Tourinform irodában és a Thermal Panzióban

Online jegyvásárlás: lovasszinhaz.morahalom.hu
Minden megvásárolt jegy mellé fürdőbelépőt 

adunk ajándékba!

TiszTelT Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  
2017. július 17-től 2017. augusztus 20-ig  

átalakítás miatt a Csongrád Megyei Kormányhivatal 
Mórahalmi Járási Hivatala  

ÜLLÉSI OKMÁnyIROdÁJÁBAn  
(6794 Üllés, Dorozsmai út 40.)  

AZ ÜgyfÉLfOgAdÁS SZÜnETEL.
Megértésüket és türelmüket köszönöm.

Mórahalom, 2017. június 9.
Dr. Szántó Mária, hivatalvezető, CSMKH Mórahalmi Járási Hivatala
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Felső sor:  Szélpál Ádám, Rokolya Armand Károly, Szögi Simon, Bazán Botond, Savanya Attila Lóránd,
Középső sor:   Szabó Norbert hittan tanár, Dr. Kiss-Rigó László püspök, Kocsis Bence, Csúcs Márton,  

 Hemm Kristóf, Papp Dávid, Papp István, Dr. Janes Zoltán plébános
Első sor:  Frank Kitti Mónika, Kéri Anett, Illés Krisztina, Csóti Gréta, Sebők Boglárka, Cseh Zoltán nyugdijas plébános

Bérmálkozás – 2017
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Nemrég volt szeptember, és máris véget ért a tanév. Egymás 
után suhannak el az évek, és fantasztikus látni azt, hogyan nő fel 
egy-egy csapat. Most is ballagnak. Reméljük, nem csak a tudo-
mányokban lettek jártasabbak az elmúlt nyolc év alatt, hanem 
segítséget kaptak az életben való boldoguláshoz is... 
BEPILLAnTÓ

A számos program közül válogattunk néhányat.
A Madarak és fák napját alsósaink akadályversennyel 

ünnepelték. 9 állomáson bizonyíthatták fegyelmezettségüket, 
ügyességüket és tudásukat. A jó hangulatú verseny nyertese a 
harmadikosok Orgonák csapata (Juhász Gréta, Papp Emma, 
Jankó Mirella, Szalai Lilla, Rostás Katica).

Már jó pár éve, hogy tanév végéhez közeledve a ballagó 
nyolcadikosok jelképesen rábíznak a leendő elsősökre egy fát 
az iskola udvarában. Így volt ez idén is. Május 22-én ellátogat-
tak hozzánk a nagycsoportosok a faátadásra. Ez alkalommal a 
negyedikesek fogadták a gyerekeket, és rövid ismerkedés után 
kedvesen kivezették őket a szilfákhoz, ahol már vártak rájuk a 
nyolcadikosok. A köszöntő és néhány találós kérdés után közös 
éneklés következett, majd az ünnepséget az óvodások lendü-
letes, fergeteges mondókája zárta. A vendégek ezek után még 
ismerkedtek egy kicsit a füvészkerttel és az udvari játszótérrel.

Jó volt látni kicsiket és nagyokat együtt.
 Június 2-án a családi és gyermeknapon az iskolában is szá-

mos program várta a gyerekeket. A délelőtti elfoglaltságok után 
jól esett az ebéd és az innivaló, majd folytatódhatott a játék. Kö-
szönjük az Önkormányzatnak, a Szülőknek és minden Szerve-
zőnek a szép napot!

Tanulóink az idei tanévben is részt vettek a TITOK orszá-
gos levelező versenyeken. Angol nyelven egyénileg és csopor-
tokban oldhatták meg az érdekes, gondolkodtató rejtvényeket, 
feladatokat. 
A versenyzők eredményei: 

5. osztály DARK DEMONS csapata: Ábrahám Anna, Szélpál 
Janka, Tajthy Virág, Tanács Luca 93,5 % országos 34. hely 

6. osztály LADYBUGS csapata: Bóka Sára, Németh Anna, 
Papp Ildikó, Tóth Tamara 93,9 % országos 32. hely

Felkészítő tanár: Szabó Anikó Márta
7. osztály egyéni versenyző: Huszta Antal Imre 94,6 % orszá-

gos 16. hely
8. b osztály BLACK PANTHERS csapata: Frank Kitti Móni-

ka, Szögi Simon 97,7 % országos 10. hely 
Felkészítő tanár: Daka Imre 
A sport, a mozgás nagyon fontos az iskola életében. Az idén 

első alkalommal megrendezett   Suliolimpián 13 versenyszám-
ban összesen 177 nevezést adtak le tanulóink. Volt olyan is, aki 
mindenben indult. A versenyeken nagy lelkesedéssel vettek rész 
a gyerekek, figyeltek egymásra és egészen más oldalukról is be-
mutatkozhattak. A díjkiosztó ünnepségre június 2-án került sor. 
A közel 120 érem kiosztása nem kevés időt vett igénybe, ám a 
közönség eközben sem vesztette el a türelmét, hangos tapssal 
jutalmazta a dobogóra fellépőket. Makra Lili (6.o.) 9, Börcsök 
Bence (6.o.) 7 éremmel térhetett haza. Nem lehet elfelejteni a 
meghatott és örömtől sugárzó tekinteteket! Az biztos, hogy su-
liolimpia lesz jövőre is!

Testvérnek lenni jó!
Egy nagyon gyümölcsöző testvérosztályi kapcsolat alakult 

ki 2015 őszétől kezdve a zákányszéki és a mórahalmi Móra Fe-
renc Általános Iskola tanulói között Malmosné Borsi Edit és sa-
ját személyem vezetésével. Ez alatt az idő alatt meglátogattuk 
kölcsönösen egymást, kihasználva a két települést összekötő ke-
rékpárút számos előnyét. Szorgalmasan leveleztünk is közben (a 
„postásunk ”Ujváriné Csikós Ildikó volt - KÖSZÖNET érte), a 
nagyobb ünnepeken ajándékokkal leptük meg egymást. Év vé-
gén műsorral zártuk a tanévet, melyet nagy izgalommal és öröm-
mel állítottak össze a gyerekek. Idén nálunk, a Gárgyán erdőben 
volt az utolsó közös találkozó, ahol a műsor után számháború-
zás, kötélhúzás, focizás, tollasozás következett, amit ebéd után 
újult erővel folytattak a nebulók fittyet hányva a nagy melegre.  
Délben az édesanyák kedveskedtek nekünk finom galuskás - vir-
slis paprikás krumplival, amit bográcsban készítettek el. Ezúton 
is köszönöm nekik a segítséget: Ujváriné Csikós Ildikónak, Fo-
dorné Császár Angélának, Vargáné Magyar Brigittának, Szalai 
Zoltánné Anitának, a krumpli és uborka felajánlását Padejski-
né Lóky Tímeának… és minden 4. osztályos anyukának is, aki 
szintén hozzájárult süteménnyel, üdítő itallal a nap sikeréhez.

A mórahalmi gyerekek rácsodálkoztak az Erdei pihenőhe-
lyünk szépségeire és értékeire, amelyet a mi gyerekeink szíve-
sen mutogattak meg nekik. 

A nap végén elbúcsúztunk egymástól, de reméljük, hogy lesz 
még folytatás…

Makráné Vass Éva tanító néni
fontos dátumok:

Erzsébet tábor: 2017. augusztus 6 -11.
Tanévnyitó ünnepély: 2017. szeptember 1-jén 8.00 órakor a 

Sportcsarnokban
A tankönyveket ezen a napon kapják meg a gyerekek.

Szép nyarat, jó pihenést, hasznos és kellemes időtöltést kívá-
nunk Mindenkinek!

Összeállította: Ábrahám Enikő

Iskolai hírek

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
§
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Májusi zsongás az oviban
Az óvodai élet minden napja változatos te-

vékenységekkel telik, de a május minden év-
ben a legtöbb esemény hónapja. Így volt ez 
idén is.

Az Anyák Napi köszöntők a Manócska, a 
Bóbita és a Katica csoportban május 8-án ke-
rültek megrendezésre. A Bóbita csoport meg-
hívta az idősek otthona lakóit is, hogy része-
süljenek ezekben a szép pillanatokban és örö-
mökben. A Pillangó csoport a települési ün-
nepség műsorát színesítette.

A következő hét a Madarak és Fák Napja 
jegyében telt. 

Az intézmény minden csoportja ellátoga-
tott a Madár-kertbe. A gyerekek nagy örömére 
tengerimalac, csincsilla és süni simogatására 
is volt lehetőség, valamint megtekinthették a 
kis nutriát is. Sokáig emlegették a kirándulást 
és a látványosságokat.

Köszönet Rácz Sándornak és Ráczné Csó-
ti Tímeának 

Május 10-én a nagycsoportosokkal kerék-
pártúrára mentünk: Zákányszékről a mórahal-
mi körforgalomig. Kerékpárral jöhetett az a 
gyermek a Pillangó és Katica csoportból, aki 
magabiztosan tud kétkerekű kerékpárral közle-
kedni. A gyerekek nagyon élvezték, ez egy iz-
galmas kihívás volt számukra. Jó alkalom volt 
a közlekedési szabályok gyakorlatban történő 
alkalmazására, gyakorlására. Hátizsákos túra 
volt, így mindenki nagy izgalommal vette elő 
és fogyasztotta a hátizsákba pakolt ennivalóját 
és innivalóját. Kellemes élménnyel, örömmel, 
jóleső fáradtsággal tértünk vissza az óvodába.

Május 12-én kirándulni ment a Pillangó és 
a Katica csoport Ásotthalomra. Busszal utaz-
tunk Ásotthalomra, majd lovaskocsival men-
tünk ki a tanyára. Itt megtekintettük és megsi-
mogattuk a teheneket és a kisborjúkat, birká-
kat, kutyát, macskát, megbeszéltük a felelős 
állattartás szabályait, majd a traktorokra fel is 
lehetett mászni (ami a legnagyobb sikert aratta 
a gyerekek körében). Kedves vendéglátóink 
házi pogácsával és málnaszörppel kínáltak 
meg bennünket. Köszönjük a lehetőséget és az 
élményeket Szűcs Istvánnak és feleségének, 
Szűcs Istvánné, Julika néninek.

A faluba szintén lovas kocsival mentünk 
vissza, és megtekintettük a Rúzsa Sándor em-
lékházat és a körülötte lévő szobrokat, meg-
hallgattuk a hozzájuk fűződő történeket is. Ezt 
követően egy nagy gombóc fagyi elfogyasztá-
sa után kellemesen elfáradva buszoztunk visz-
sza Zákányszékre.

Május 15-én - a nagy érdeklődésre való te-
kintettel, újabb kerékpártúrán vehettek részt a 
gyerekek.

Mindkét túra idején Terep-sétára vittük 
azokat a gyerekeket, akik nem vettek részt a 
bicikli-túrán. A Gárgyán erdőbe gyalogoltunk, 
ahol felkerestük a “róka-várat” és távcsővel 
szemlélődtünk a madár-lesről.

Május 16-án - az SZMK szervezésében - 
az Ete népe Történelmi Egyesület által ősma-
gyar bemutató került megrendezésre. Az ud-
varon felállított jurtát megnézhették belülről, 
szabadon játszhattak benne. Korhű öltözéke-

ket, állatbőröket, hangszereket, használati tár-
gyakat tekinthettünk meg. Kipróbálhatták a 
kardozást, gólyalábon egyensúlyozást, célba-
dobást és az íjazást is.

Tartalmas és szórakoztató délelőttöt töltöt-
tünk együtt: ovisok és bölcsisek.

Köszönet Csúcs Gábornak és Csúcsné 
Molnár Anitának.

Május 17-én, Pusztamérgesre utaztunk au-
tóbusszal, a leendő iskolásokkal. Az Óvodák 
Kistérségi Egyesülete által szervezett, minden 
évben más településen megrendezett, Kistér-
ségi Gyermeknapon vettünk részt, mely a ka-
lózkodás jegyében zajlott. Erre az eseményre 
11 tagóvodából érkeztek gyerekek. Különböző 
sportvetélkedőkön, ügyességi játékokon vet-
tünk részt. Ilyen volt pl. hullámok hátán, rugó-
láb ( ugrálókötél), tengeri csata, kincs vadá-
szat. Az állomásokon kialakított helyszíneken 
kínált feladatokat nagy lelkesedéssel teljesítet-
ték. A csatakiáltás: “ Háromlábú kalóz-szék,-
hajrá, előre, Zákányszék!”, a közösen elfo-
gyasztott ebéd, a koncert hatalmas közösségi 
élményt jelentett az óvodától búcsúzó csopor-
tunk számára. Lovas kocsin is utazhattunk a 
faluban, ismerkedtünk a többi résztvevővel, 
énekeltünk .

Igazán tartalmas, élményekben gazdag na-
pot töltöttünk Pusztamérgesen, köszönet a 
vendéglátó településnek!

Május 19-én bűvész bemutatón vehettek 
részt a gyerekek. Aznap a Pillangó csoportban 
gyűlt össze az óvoda apraja és nagyja, hogy 
megtekinthesse a varázslatos műsort. A bemu-
tató színes, izgalmas volt és a gyerekek is ak-
tívan közreműködtek. A bölcsiseknek az tet-
szett a legjobban, amikor a bűvész galambokat 
és macskát varázsolt.

Május 22-én a Manócska csoport lovasko-
csis kiránduláson vett részt. Az Erdei Pihenő-
höz mentünk kirándulni, ahol „róka-várat” ke-
restük fel és sokat játszottunk.

A helyi iskolába induló nagycsoportosok 
ünnepélyes fa-átadáson és kézműves foglalko-
záson vehettek részt a nagycsoportos óvoda-
pedagógusok és a leendő 1.osztályos tanítóné-
ni szervezésében.

Május 23-án - az SZMK szervezésében 
-az egész óvoda és bölcsőde Mórahalomra 
ment kirándulni a „Tuk -Tuk” vonattal, amit a 
gyerekek már izgatottan vártak. Játszottunk a 
játszótéren és fagyiztunk.

Május 25-én rendőr - tűzoltó bemutató 
volt a Manó-kertben, az egész intézmény szá-
mára. Beülhettek a járművekbe, szóltak a 
szirénák, és kipróbálhatták a tűzoltó ruházato-
kat, valamint a bilincset és a hangszórókat, 
ezen kívül egy nagyon tanulságos bemutatót is 
láthattak.

Köszönet a Katasztrófavédelem Ruzsai 
Tűzoltó-állomásának, Meleg Zsoltnak, 
Adamik Istvánnak és Kopasz Zsoltnak.

2017. május 26-a, a búcsúzás napja. Déle-
lőtt a leendő elsősök felkerestek minden cso-
portot és elbúcsúztak a kisebbektől, bölcsisek-
től, konyhásoktól. A kisebbek verssel és aján-
dékkal, mese-vetítéssel kedveskedtek.

Délután a Művelődési Házban tartottuk a 
nagycsoportosok óvodabúcsúztató műsorát.

A búcsúzó versek, énekek, énekes játékok, 
ölelések, kedves szavak, mind azt bizonyítják: 

bizony, hogy jó volt itt az oviban!
Május 31-én a Bóbita csoport Balástyára 

ment kirándulni. A meghívás az egyik „Bóbi-
tás” anyukától érkezett, miszerint szívesen lát-
nák a csoportot a lovas tanyájukon, színes 
programmal, valamint egy szülinapozással, 
hiszen két kislány is azon a napon ünnepli a 
születésnapját. A meghívást elfogadtuk és 
megszerveztük az oda és a visszajutást. Az ön-
kormányzattól megkaptuk a kisbuszt, valamint 
néhány szülő is besegített a gyermekek szállí-
tásában. A lovas tanyán rengeteg lehetőség 
várta a gyermekeket. Lehetett lovagolni, lo-
vaskocsin utazni és ugráló-várazni, homokoz-
ni, csúszdázni. Délben helyben, kemencében 
készített milánói volt a menü, majd a torta kö-
vetkezett és a szülinaposok felköszöntése, 
uzsonnára pedig kakaós kalácsot kaptak. Kü-
lönleges, felejthetetlen és élményekben gaz-
dag napot tölthettünk együtt. 

Ezúton is szeretnénk megköszönni ven-
déglátóinknak a szervezést és a programokat, 
valamint a szülőknek és az önkormányzatnak 
a biztonságos utazást.

Június 2-án a bölcsőde-óvoda részt vett a 
települési Családi-gyerek napon. Az ugráló-
vár, a gyerek-koncert, a bográcsos mellett, a 
legsikeresebb program az SZMK szervezésé-
ben történt.

Ünnepélyes keretek között átvehették a 
gyerekek a futó bicikliket, traktorokat, és ker-
ti-bútorokat.

Köszönet Csúcsné Molnár Anitának, Ko-
paszné Márki Adriennek, Dani Hajnalkának, 
Hemmné Szabó Ilonának. A Pillangó csoport 
gyermeknapi programját egy fergeteges lufi-
show színesítette, melyet Bigors Szilvia támoga-
tott kislánya, Liliána születésnapja alkalmából.

Június 7-én az Óvodák Kistérségi Egyesü-
lete által szervezett, Mórahalmon megrende-
zett, mese-versmondó, valamint rajzversenyen 
vettünk részt. A versmondásban a nagycso-
portból Tandari Jázmin, Agócs Eliza, Bóka 
Anna, Kazi Márk István, Kazi Máté Mirkó, a 
középsőből Kispál Kamilla, a kiscsoportból 
Papp Anna és Agócs Evelin képviselték óvo-
dánkat. A Homokháti Kistérségben, vers kate-
góriában Agócs Eliza és Papp Anna bizonyult 
a legjobbnak, de minden versenyző egyéni di-
cséretben részesült. A rajzkategóriában Varga 
Luca és Csamangó Eszter munkái színesítet-
ték a kiállítást.

Büszkék vagyunk minden versenyzőnkre. 
Köszönet a vállalkozóknak és a felkészítők-
nek!

Mivel a nevelési évünk augusztus 31-ig 
tart, így sok színes program és érdekes tevé-
kenység várja a nyár folyamán is a gyermeke-
ket. Különleges helyet foglal a programok kö-
zött a helyi iskolába indulók részére szerve-
zett, 08. 19-21-ig tartó „iskola-nyitogató”, me-
lyet ajánlunk az érintettek szíves figyelmébe.

Kívánunk kellemes vakációt és élményben 
gazdag nyarat, „kicsinek és nagynak”!

A nevelőtestület nevében:  
Liebhaber Gáborné és Szűcs Mariann
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Hátsó sor:  Szabó Norbert hittan tanár, Hatvani Jázmin Flóra, Padejski Nikolasz, Varga Veronika, Kiss Anna Róza,  
 Császár Patrik, Szalai Lilla, Papp Emma, Dr. Janes Zoltán plébános,
Első sor:  Kószó Dávid, Csernus János, Kiss János Pál, Fodor Ákos, Illés Szabolcs, Meleg Alex

Óvodai ballagók – 2017    
1. sor  (balról-jobbra): Lukács Noémi, Lévai Bianka, Nagy Hédi Adél, Fodor Olivér, Sztojka Margit Katalin, Agócs Eliza,  
 Dobó Bianka, Bóka Liza, Szabó Emma, Szekeres Liliána, Kazi Márk István, Flekenstein Eszter Molli, Fehér Vivien.
2. sor:  Paplukács Nóra, Tandari Jázmin, Börcsök Patrik Lajos, Péter Manasé Milán, Oltványi Norbert,  
 Tandari Tamás, Makra Csaba, Kazi Máté Mirkó.

Elsőáldozás – 2017
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Adomány 
a borszéki 

gyerekotthonnak
A tavalyi évben Csótiné Ördög Edit, 
a Homokháti Szociális Központ veze-
tője segítségével Zákányszéken gyűj-
tést szerveztek a Böjte Csaba atya 
alapítványa által 2015-ben megnyílt 
borszéki „Flüei Szent Miklós Gyerme-
kotthonnak”. A gyűjtés sikerén fel-
buzdulva idén már 2 hétvégén mind 
a 4 élelmiszerboltban lehetett segí-
teni a borszéki gyerekeknek.

Zákányszék lakossága nagyon pozi-
tívan állt az akcióhoz, hiszen több, 
mint 100-an adakoztak kb. 200.000,- 
Ft értékben. Elsősorban tartós élel-
miszer volt a csomagokban, de meg-
található volt az új ruha és termé-
szetesen a csokoládé is. A kiszállítást 
Zákányszék Község Önkormányzata 
vállalta, Matuszka Antal polgármes-
ter vezetésével.

Kiérkezésünkkor nagy örömmel foga-
dott minket az otthon összes lakója. 
Jelenleg 14 gyerek lakhat az intéz-
ményben, de ez a szám szeptember-
től megduplázódik. Az otthon veze-
tőjétől, Csibi Brigittától megtudtuk, 
hogy saját konyhájuk van, a lisztnek, 
tésztának, cukornak különösen hasz-
nát tudják venni. Elmondta még, 
hogy az alapítvány mellett Borszék 
Önkormányzata is támogatja az in-
tézményt, a téli fűtéshez biztosítják a 
fát, és az intézmény körüli munkála-
tokban is segítenek.

Nagy öröm volt látni a csillogó, őszin-
te gyermekszemeket. Köszönjük min-
denkinek, aki segített az akcióban, 
akár adománnyal, akár csak pár jó 
szóval.

A borszéki gyerekek 2018-ban is vár-
nak minket gyereknapra, mi pedig 
nem fogunk csalódást okozni.

Börcsök Zoltán

Családi nap Zákányszéken
Az szülői munkaközösségek, oktatási és kulturális intézmények valamint az Ifjúsági 
Önkormányzat szervezésében június 2-án második alkalommal került 
sor Családi nap megrendezésére az iskola-óvoda-sportcsarnok 
melletti szabadtéren. 

Az intézmények a programok lebonyolításában, a szülők pedig a főzésben működtek 
közre. A Csiga Duó zenekar zenés szórakoztató koncertje, az Ete Hagyományőrző 
Egyesület  jurtás bemutatója, arcfestés, sportvetélkedők és ugrálóvárak színesítették 
a programot, melyeken minden gyerkőc nagy örömmel vett részt. A szülők pompás 
bográcsos ebéddel (kolbászos krumplis tarhonya) láttak vendégül minden résztvevőt, 
melyhez csemegeként az óvoda konyháján készült sütemény is dukált. A hőség 
leküzdésére ásványvizet kaptak a gyerekek, melyet az önkormányzat biztosított, a 
bográcsot forgató apukák árpalével frissítették magukat. A nap folyamán mintegy 
50kg kolbász, 20 kg tarhonya és a szükséges mennyiségű burgonyából készített, közel 
450 adag étel került elfogyasztásra.

Pihentető, mégis mozgalmas napot tudhattunk magunk mögött, ahol felnőtt és 
gyermek is egyaránt jól érezte magát. A Képviselő-testület nevében köszönöm 
valamennyi szervező, közreműködő segítő munkáját mellyel a gyermekeink számára 
emlékezetessé tették ezt a napot.

Matuszka Antal, polgármester

népzenei Találkozó
A Zákányszéki Parasztkórus meghívására négy településről érkeztek együttesek 
a 2017. május 27-i népzenei találkozóra. A Művelődési Házban megtartott 
rendezvény célja, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a csoportoknak, 
akik így megismerhetik egymás munkáját, repertoárját. 

A találkozón a Bordányi Borostyán Dalkör, a Deszki Népdalkör, a Mórahalmi 
Parasztkórus, az Oromhegyesi Vegyeskórus, a Tisza Menti Zengő 
Citeraegyüttes és a házigazda Zákányszéki Parasztkórus lépett fel. Az 
együttesek előadásában hazánk különböző tájegységeiről gyűjtött népdalokat 
és népzenéket hallhatott a közönség, mely mind hangzásában, mind 
előadásában magas színvonalú produkciókat eredményezett. 

A színpadi műsort vacsora és vidám hangulatú mulatság követte. A találkozó 
sikerét az a sok-sok kedves szó és köszönet bizonyítja, melyet a csoportok 
tagjaitól kaptunk.

Mi rendezők és házigazdák is köszönettel tartozunk a találkozón résztvevő 
valamennyi együttesnek, akik hozzájárultak a rendezvény sikeréhez, valamint 
az önkormányzat anyagi támogatásáért. 

Zombori Istvánné, intézményvezető
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Zákányszéki Falunapok
2017. augusztus 18–20-ig

A falunap mint minden évben, a megnyitó 
ünnepséggel és a kitüntető címek 

átadásával kezdődik  
augusztus 18-án 17.00 órakor a Művelődési Házban. 

Házasságkötésük 50. és 60. évfordulóját 
ünneplő házaspárok köszöntése már hagyomány  

a rendezvény keretében. Azok a házaspárok akik ezt 
a szép kerek évfordulót ünneplik, írásos meghívót 
kapnak. Ebben az évben kiállításunk – „90 éves 

lenne a kisvasút” – címet viseli, melynek 
megnyitójára várjuk az érdeklődőket.

Ezután az étterem udvarán felállított sátorban 
folytatódnak a programok. Csocsesz a mulatós 

műfaj képviselője, aki műsorával remélhetőleg 
megelőlegezi az utcabál fergeteges hangulatát.  

A bálon zenél Pintér József és Rokolya Károly.

Augusztus 19-én, szombaton a III. Zákányszéki 
Traktorshow kerül megrendezésre a Focipálya 

melletti területen.

A falunapi programok augusztus 20-án 
vasárnap folytatódnak főzőversennyel, 18 évesek 

köszöntésével, fogatos bemutatóval, kulturális 
műsorral. Zákányszék Község Önkormányzata 

első alkalommal várja a településről 
elszármazottak találkozójára mindazokat, akik 
már másutt élnek de szívesen visszalátogatnak 

szülőfalujukba egy találkozóra.

A részletes falunapi programot augusztus első 
hetében szórólapon minden zákányszéki  

háztartásba  eljuttatjuk!
Szervezők

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: július 31-től szeptember 1-ig, szeptember 
11-től szeptember 15-ig délután 15 órától 16 óráig is! Június 
30-tól július 28-ig szabadságon van. Viszont július 31-től 
augusztus 25-ig pedig helyettesít 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:  június 26-tól július 28-ig, szetember 4-től szeptember 

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken 2017. nyarán

Jótékonysági bál bevétele
A február 18-án megrendezésre került I. Jótékonysági 
farsangi Óvoda bálon a résztvevőknek és a támogatók-
nak köszönhetően 700 000 ft-ot sikerült összegyűjtenünk 
az Óvodánk javára.

Az óvodában egy ötletdobozt helyeztünk ki, mellyel a szülőknek 
is lehetőségük volt megírni kívánságaikat. A szülők kérését is fi-
gyelembe véve, illetve az Óvó nénikkel való konzultálás után fel-
állítottuk a „kívánság listát”. Igyekeztünk minél több élménnyel 
és játékkal színesíteni az ovit/bölcsit.

Az ovi és bölcsi is részt vett a Tuk-Tuk kisvonatos kirán-
duláson, mellyel ellátogattak Mórahalomra ahol kipróbál-
hatták a játszóteret illetve fagyiztak egy nagyot. Magunk közt 
csak „Jurtás-nap”-nak emlegetett óvodai családi 
napon a gyerekek megtekinthették az Ete Népe Történelmi 
Egyesület által tartott bemutatót, kipróbálhatták a régi idők esz-
közeit, íjászkodhattak, gólyalábazhattak, kardozhattak.

Továbbá az óvodát és bölcsödét színesíti ezentúl 
trambulin, egyensúlyozó tölcsér, csepphinta, mászó alagút, lab-
dák, traktorok, futóbiciklik, Dechatlon-os sport felszerelés, me-
lyet örömmel használnak a gyerekek a tornaórán.

A kisház is ezentúl vidám színekben pompázik az Ikeás asz-
taloknak és székeknek köszönhetően.

Mindenkinek köszönjük a támogatást, a részvételt, az Óvó né-
niknek a felkészítést, Polgármester Úrnak a lehetőséget és a 
háttérmunka biztosítását. Reméljük, hogy újra hagyománnyá 
válhat az Óvoda bál! Mi már a jövő évet tervezzük. 

Csúcsné Molnár Anita

8-ig délután 15 órától 16 óráig is! Június 12-én, június 15-16-
án, június 22–23-án és június 30-án helyettesít is, július 31-től 
augusztus 25-ig pedig szabadságon van!

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!

A  2017. évben nem lesz munkaszüneti napok körüli 
munkanap áthelyezés.
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Családi hírek
HÁZASSÁgOK
2017. 05. 06.  Klovács Zoltán Albert  

és Kocsis-Savanya Brigitta
2017. 05. 24. Pósa István és Fülöp Ágnes Beáta 
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

SZÜLETÉS nEM VOLT

HALÁLOZÁSOK
2017.05.10. Kiri Szilveszter, Zákányszék, Ifjúság u. 4.
2017.05.12. Ördögh Jánosné, Zákányszék, Tanya 390.
2017.05.15. Móra Mihályné, Zákányszék, Dózsa Gy. u. 31.
2017.06.04. Tanács Zoltán, Zákányszék, Tanya 629.
2017.06.05. Szűcs Szilveszter, Zákányszék, Tömörkény u. 37.
alatti lakosok elhunytak. Nyugodjanak békében!

Farkas Aladár Borszék krónikása és Nagy György János  
a kereszt készítője

Zákányszéki kereszt Borszéken
2017. május 14-én a Zákányszéki Szentháromság Templom előtt 
szentelte fel Dr. Janes Zoltán plébános azt a keresztet, amelyet 
Nagy György János készített Zákányszék Község Önkormányzata 
megbízásából. Ezután a kereszt több, mint 600 km-t utazott Bor-
székre, ahol rövidesen felállításra került készítője által a Bagoly-
várnál. A ZakaHom-e Egyesület 2016-ban forgatta a “Borszék, Te 
csodás” című útifilmet, amelyben Borszék nevezetességei mel-
lett ennek a helyszínnek is igyekeztünk bemutatni a történelmi 
szerepét.

Matuszka Antal polgármester elmondta: “…fontosnak érzem, 
hogy testvértelepülésünkön lehetőség van elhelyezni a keresz-
tet, hiszen Borszék a II. világháborúban fontos szerepet játszott, 
illetve sok csata zajlott ott az Árpád vonal részeként. A régi 
Nagy-Magyarország határa Borszéktől pár kilométerre húzódik, 
ennek emlékét szeretnénk megőrizni a kereszttel.”

A kereszt készítője, Nagy György János elmondta, hogy a faszer-
kezet „cserefából” készült (nálunk tölgyfa), méreteit tekintve 3 
méter magas, a súlya kb. 100 kilogramm. Ez a 18. kereszt, ame-
lyet eddig Erdélyben elhelyezett, mindegyiket saját maga készí-
tette, szállította és állította fel a helyszínen. A kereszt felállítá-
sához Borszék Város Önkormányzata nyújtott segítséget, első-
sorban a kereszt feljuttatásával, és az alapozási munkálatokkal.

Mik Józseftől, Borszék polgármesterétől megtudtuk, hogy a ke-
reszt hivatalos átadása augusztus elején, a borszéki városnapo-
kon lesz. Börcsök Zoltán


