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Köszöntő Pedagógusnapra
A pedagógusokról mindig egy régi film jut az eszembe: „A lámpás”, melyet Gárdonyi
Géza írása ihletett és Kozák András főszereplésével került mozivászonra. Ez az egy
szó nagyon találóan jellemezte az elmúlt század elejének, közepének tanítóit, tanárait,
akik vitték a tudást a „fényt” a vidéki települések kisablakos házaiba, lerakva azokat
az alapokat, melyre aztán jól lehetett építkezni. Lehetett helyben maradva átvenni a
szülők örökségét, vagy elszakadva a szülőföldtől tovább képezni magukat.
A lényeg ma is ugyanez, de sok minden
gyökeresen megváltozott. Ha egyszerűen fogalmaznánk, akkor azt mondhatjuk változtak
a „körülmények”. Azért nem ilyen egyszerű.
A foglalkozásaira, óráira otthon becsülettel készülő óvó néni és tanító néni, ma lógós
munkavállaló, aki jobb, ha intézményében
tölti az idejét és elfoglalja magát, mert sokan
ebben látják a társadalmi igazságosságot. A
nyári szünet számukra, ma egy kivételes engedmény, melyért hálásak lehetnek, és nem
a gyerekeink számára biztosított lehetőség,
hogy nyugodt, önmagát folyamatosan kontrollálni képes pedagógusai legyenek. Pedig
a túlterhelt, fáradt, stresszes munkaerő nem
igazán jó.
Munkájuk nyoma ott lesz láthatatlanul a
mindennapokban, mert a közösségben való
együttműködést az óvodában, iskolákban is
lehet és kell tanulni. A sok láthatatlan, az oktatási intézmények mindennapjaihoz tartozó
munka adja a legszebb emlékeket, legyen az
anyák napja, karácsony, farsang, osztálykirándulás, vagy ballagás.
Kicsit szomorúak lehetünk, mert lassan elmúlik az a régi, természetes, jó szívvel adok
és örömmel elfogadok állapot! Pedig, ha a
pedagógusoknak adunk, azzal gyerekeinknek
adunk!
A boldog diákévek gondtalansága, a megszerzett ismeretek sora mindannyiunkat vis�sza-visszavezet időnként, – ha csak gondolatban is – egykori iskolánkba. Boldog lehet az
az ember, aki olyan iskolában, olyan pedagógusok keze alatt nevelkedhetett, akikre sok év
múltán is jó szívvel gondolhat.
A pedagógusok munkája talán soha nem
szólt ennyi küzdelemről, alkalmazkodó kész-

ségük, türelmük valószínűleg soha nem állt ki
annyi próbát, mint napjainkban. Többek között ezért is tartom különösen indokoltnak azt,
hogy pedagógusnapkor köszöntsek minden, a
településen, a településért, a zákányszéki gyerekekért dolgozó pedagógust.
A pedagógus lét nem csupán munkát jelent, hanem szellemiséget és egész életre
szóló elhivatottságot. Az örök értékek továbbadása, vagy ha úgy tetszik átmenekítése a következő generációkra a legszebb vállalások
egyike, amit ember tehet.
Köszönöm munkájukat, amelyhez
további jó egészséget kívánok.
Matuszka Antal
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEIRŐL
A Képviselő-testület 2017. április 27-én munkatervében
meghatározott rendes testületi ülést tartott. A testület döntött
a Sportcsarnok felújítására, valamint tanyák fejlesztésére
szóló pályázatok benyújtásáról. Ezen túl rendeletet alkotott
a talajterhelési díj, illetve a közműfejlesztési hozzájárulás
megfizetésének szabályairól.
A Képviselő-testület pályázatot nyújtott be a Sportcsarnok
felújítása, fejlesztése céljából. Erre a helyi önkormányzatokért
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel
közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések” pályázati felhívás alapján kerülhetett sor.
Támogatás esetén megvalósulhat a Sportcsarnok bejáratának
és mellékhelyiségének akadálymentesítése, szaniterek cseréje,
a sport fapadló csiszolása és lakkozása, valamint PVC
védőburkolat vásárlása a fapadló védelme céljából. A felújítás
tervezett költségvetése bruttó 17.302.226,- Ft, amelyből az
Önkormányzat 2.957.895,- Ft önerőt biztosít. A miniszteri
döntés határideje: 2017. július 17.
Pályázati felhívás jelent meg a „Tanyák háztartási léptékű
villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési
fejlesztései” (kódszáma: VP6-7.2.1.4-17) címmel. A pályázat
célja a tanyák infrastrukturális ellátottságának fejlesztése. Az
előkészítő munkálatok elvégzése után a Képviselő-testület
döntött a pályázat benyújtásáról, amelynek támogatása esetén tíz
zákányszéki tanya felújítására kerülhet sor. A pályázati feltételek
között szerepelt, hogy az önkormányzat és a tanyatulajdonosok
a kötelezettségeket és a működtetési feltételeket szerződésben
kötelesek egymás között rögzíteni. A szerződések alapján a
megvalósításhoz szükséges 15 %-os önerőt a tanyatulajdonosok
biztosítják.
Zákányszék Község Önkormányzata és Mórahalom
Városi Önkormányzat pályázati forrás igénybevételével
kiépítette a belterületi szennyvízcsatorna-rendszert és a
szennyvíztisztítót. Az Önkormányzat az érintettek számára
megteremtette annak lehetőségét, hogy rácsatlakozzanak a
szennyvízhálózatra. A hatályos jogszabályi előírások értelmében
(a környezet védelmének céljából) ahol a szennyvízcsatorna
kiépítésre került, ott a lakosságnak rá kell arra kötnie. Ha
ez mégsem történik meg, akkor a kibocsátónak talajterhelési
díjat kell fizetnie. Az Önkormányzatnak helyi rendeletben
kell szabályoznia a talajterhelési díj megállapítási, bevallási,
befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályait,
valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit. A
talajterhelési díj mértéke jogszabályi szinten szabályozott, az
Önkormányzatnak ebben nincs mérlegelési lehetősége.
A törvényi kötelezettség alapján a Képviselő-testület
megalkotta a talajterhelési díjról szóló rendeletét. A
szabályozás nem csak a környezetvédelmi szempontok
(a talajszennyezés elkerülése) miatt fontos, hanem – a
szennyvízrendszer kiépítésére kapott támogatási feltételek
alapján – 2018-ra a 92 %-os lakossági rákötési arányt is
teljesíteni kell.
A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a jogi vagy
természetes személyt (kibocsátót) terheli, aki Zákányszék

község közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díjat
a kibocsátónak önbevallással kell megállapítania az
Önkormányzat által rendszeresített formanyomtatványon
a tárgyévet követő év március 31. napjáig. A talajterhelési
díjat két részletben kell megfizetni, az első részletet a
tárgyévet követő év április 15. napjáig, a második részletet a
tárgyévet követő év szeptember 15. napjáig az önkormányzati
adóhatóság „Talajterhelési díj” elnevezésű számlájára.
A rendelet szerint mentesül a 2017. évi talajterhelési díjfizetési
kötelezettség megfizetése alól az a kibocsátó, aki a megépült
közcsatorna hálózatra 2017. december 31-ig ráköt. A
mentesség nem illeti meg azon kibocsátót, aki a megjelölt
időpontot követően köt rá a szennyvízcsatorna-hálózatra.
Az alábbi példa egyértelműen bizonyítja, hogy a szennyvízcsatornára történő csatlakozás esetében fizetendő díj
lényegesen alacsonyabb, mint a talajterhelési díj, illetve a
szennyvízszállítási díj.
A talajterhelési díj kiszámításának alapja a vízmérő óra
által mért vízfogyasztás mennyisége. Egy átlagos család
vízfogyasztását nézve, 100 m3/év vízfogyasztás esetén a
talajterhelési díj kb. 180.000,- Ft lenne. A szennyvíz hálózatra
történő rákötés esetén a szennyvízszolgáltatás díja (100 m3/
év vízfogyasztást figyelembe véve) 22.449,- Ft lenne. A
talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan
arra feljogosított személlyel szállíttat el, amely a folyékony
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. A
szennyvízszállítás (szippantás) díja 2.500,- Ft/szállítás/m3+Áfa,
vagyis egy átlagos szennyvízfogyasztás (kb. 40 m3/év) alapján
125.000,- Ft lenne.
A helyi rendelet 2017. július 1-én lép hatályba, de a mentesség
miatt a következő évtől kell a talajterhelési díjat megfizetni.
A nagyobb kiadások elkerülése végett érdemes mielőbb, de
még feltétlenül ebben az évben rákötni a szennyvízcsatorna
rendszerre!
A Képviselő-testület helyi rendeletet alkotott a közműfejlesztési hozzájárulásról is. Az épített környezet alakításáról
és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 28. § (2) bekezdése alapján „ha a kiszolgáló utat, illetőleg közművet a települési önkormányzat megvalósította, annak költségét részben vagy
egészben az érintett ingatlanok tulajdonosaira átháríthatja”.
Ezen rendelet alapján lehetőség nyílik arra, hogy a hozzájárulás
megfizetésével azok az ingatlan tulajdonosok (pl. építési telkek
tulajdonosai) is ráköthessenek utólag a szennyvíz rendszerre,
akik a kiépítés során a víziközmű társulatnak még nem voltak
kötelesek megfizetni az érdekeltségi hozzájárulást. A közműfejlesztési hozzájárulás mértéke a költségek figyelembe vételével
a mindenkori költségvetési rendeletben kerül meghatározásra.
A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetése alól felmentés nem
adható.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község
honlapján.
Gárgyán István - jegyző
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MÓRAHALMI NYÁR 2017
JÚNIUS 9-„ISMERŐS ARCOK” koncert
JÚNIUS 30- „TIED A VILÁD” ILLÉS együttes
dalaiból álló zenés darab
JÚLIUS 1- BOBAN MARKOVIC koncert
JÚLIUS 16- „SOMNAKAJ” gypsy musical
olyan szereplőkkel, mint: Oláh Gergő,
Falusi Mariann, Papadimitriu Athina,
Szakcsi Lakatos Béla
AUGUSZTUS 4- DEMJÉN FERENC koncert

LOVASSZÍNHÁZ:
JÚLIUS 23–24 „RÓZSA SÁNDOR ,
AZ ALFÖLDI BETYÁR”’
JÚLIUS 29.-„HÓFEHÉR ÉS A HÉT TÖRPE”
JÚLIUS 30- „MÁGNÁS MISKA”
AUGUSZTUS 20–21-„ISTVÁN, A KIRÁLY”
AUGUSZTUS 25–26-„CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ”

2017. május

Tájékoztató
a szennyvízdíj számlázásról,
belterületi lakosoknak
A szennyvízdíj megfizetésével kapcsolatban
előfordulhat, hogy a csatornarendszerre történő
rákötés hivatalos műszaki átadás-átvételét követően
nem kerül sor a díj számlázására. Ezúton hívom fel
a figyelmét azon zákányszéki, belterületi ingatlannal
rendelkező lakosoknak (akik már korábban rákötöttek
a szennyvízhálózatra), hogy tekintsék át a legutóbbi –
az Alföldvíz Zrt-től érkezett – számlájukat.
Amennyiben már a fent említett műszaki átadásátvétel megtörtént és ennek ellenére a számlán nem
látnak olyat kifejezéseket, hogy szennyvízelvezetés
és tisztítás alapdíj, elvezetett mennyiséggel arányos
szennyvízdíj, akkor mihamarabb vegyék fel a
kapcsolatot az Alföldvíz Zrt munkatársaival a 0640-922-334 ügyfélszolgálati telefonszámon, illetve
a mórahalmi fiókirodájukban (6782 Mórahalom
Kölcsey u. 2.) hétfői napokon 8-18 óráig, szerdai
napokon 8-15 óráig.
Gárgyán István
jegyző

A lovasszínház előadásaira vásárolt
jegyekhez ajándék fürdőbelépő jár!!!
Jegyek kaphatók:
* az Aranyszöm Rendezvényházban (Mórahalom,
Röszkei út 1.; tel.: 62/281-219)
* 0–24 között a Thermál Panzió recepcióján
(Mórahalom, Szegedi út 1/b;
tel.: +36 30/456-76-00), ahol bankkártyás és
Szép kártyás vásárlásra is van lehetőség,

KERESSEN BÁTRAN!

* valamint online a
rendezvenyhaz.morahalom.hu weboldalon.

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

§

Munkatársakat keresek szociális gondozó, ápoló
Munkatársa
végzetséggel! Jelentkezni a fenti telefonszámon,
illetve Önéletrajzzal a fenti email címen lehet!
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Mekkora egy kézikönyv?
Az elmúlt hónapban két, iskolásoknak szóló
program valósult meg a könyvtárban. Az
internet világában talán feleslegesnek tűnik a
kézikönyvekkel - lexikonok, szótárak, enciklopédiák
- való megismerkedés. Pedig ma is fontos,
hogy a gyerekek tudják, a könyvtárakban mely
könyvek tartoznak ebbe a külön állományegységet
képező csoportba. Április 20-án a 2. osztályos
gyerekek vettek részt könyvtári foglalkozáson,
ahol a téma a kézikönyvek használata volt. A
gyerekek csapatokban dolgoztak, de a csapatok
véletlenszerűen szerveződtek. Érkezéskor
mindenki egy kártyát húzott, és annál az asztalnál
foglalhatott helyet, ahol a kártyáján látható
meseszereplőt találta. Így alakult ki a Mazsola,
Vuk, Frakk, Pom Pom és Vakond nevét viselő
csapatok összetétele, hogy játékos formában, együtt
gondolkodva bővítsék ismereteiket. A foglalkozás
során mesekönyvekből idézett mondatokat
kellett kiegészíteni meseszereplők neveivel, majd
kézikönyvek segítségével választ adni arra, hol
és mikor született Petőfi Sándor, mikor halt meg
Mátyás király, milyen anyagból készül a cintányér,
mi volt a foglalkozása Móra Ferencnek, mit jelent
a kódex szó? Az egyik legizgalmasabb feladatnak
egy tippelős játék bizonyult, amikor meg kellett
határozni a könyvtár legnagyobb kézikönyvének
a súlyát. Természetesen hagytunk időt a könyvek
nézegetésére és kölcsönzésre is a reményeim szerint
mindenki számára hasznos délelőtt végén.

Május első munkanapján kedves vendégek
érkeztek a könyvtárba Mórahalomról. A Szent
Imre Katolikus Általános Iskola 4/a osztályának
tanulói Dolli néni és Ági néni kíséretével a
3. tanítási óra után „nyeregre” pattantak, és
egészen Zákányszékig kerékpároztak. Úti céljuk
a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
volt, szerettek volna részt venni egy könyvtári
foglalkozáson. Egy kis körülnézés és a könyvtár
bemutatása után a gyerekeket névre szóló versikék
felolvasásával köszöntöttem. A „névtáblát” a
verssel együtt ajándékba kapták, és könyvtári
tartózkodásuk ideje alatt a nyakukban viselték.
Ezután már nem okozott gondot nevükön szólítani
az aktívan jelentkező gyerekeket. A vicces
„limerick”-ek (rövid, bájos versikék) megalapozták
a jó hangulatot, de komolyabb témákról is szót
ejtettünk, úgymint a környezettudatos magatartás,
az ökológiai lábnyomunk, a természettel és
állatokkal kapcsolatos világnapok. A gyerekek
nagyon nyitottak és tájékozottak voltak a témában,
és sok kérdést is feltettek. A foglalkozás után
birtokba vették a könyvtár zegzugait és a nekik
szóló könyveket. Búcsúzás előtt megtanultuk
Szabó T. Anna „Fakatica” című nyelvtörőjét, hogy
a játékosság a hazafelé vezető úton is kitartson.
Mindig nagy öröm, ha vendégek érkeznek hozzánk.
Ilyenkor joggal remélhetjük, hogy kíváncsiak
az itt folyó tevékenységre és jó hírét viszik
településünknek, intézményünknek.
Paraginé Tóth Edina
könyvtáros
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Álló sor balról jobbra:
Börcsök Bence, Bazán Botond, Tótpözsi Márk,
Kazi Viktor, Szűcs Dusán, Király Levente.
Térdelnek:
Kazi László, Sztojka Lajos, Márton Ákos, Börcsök
Erik, Gregus Tamás, Lovászi Milán, Molnár Ádám.

Zákányszéki bronzérem
fociban
A Zákányszéki Általános Iskola 5–6. osztályosokból álló
labdarúgó csapata nagy sikert aratva bejutott a Diákolimpia
megyei hat csapatos döntőjébe, ahol bronz érmet szerzett, a
helyosztón büntetőkkel legyőzve Csongrád csapatát.
Eredmények:
Zákányszék – Balástya 1:1 G.: Molnár
Zákányszék – Csongrád 0:0
Szőreg – Zákányszék 1:0
Zákányszék – Csongrád 1:1 Büntetőrúgásokkal 5:4
Végeredmény:
1. Szőreg,
2. Makó,
3. Zákányszék,
4. Csongrád,
5. Balástya,
6. Hódmezővásárhely.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott:
Börcsök Bence kapus és Gregus Tamás
mezőnyjátékos.
Gratulálunk az eredményhez!
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Iskolai hírek
Áprilisban beiratkoztak a leendő első osztályosok, május első hetében az alsósok
ünnepség keretében köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat
és van még egy kis idő arra, hogy megszépüljön az év végi bizonyítvány. Van feladat, de már megindult a visszaszámlálás.
Bepillantó
Április 12-én rendeztük meg iskolánkban
a költészet napi versmondó versenyt.
A gyerekek nagyon ügyesen szerepeltek, még önállóan megírt alkotásokkal is
próbálkoztak. Nagy Marcell 1. osztályos
tanuló különdíjat kapott, Szögi Nikolett
(2.o.), Papp Emma (3.o.), Meleg Noémi
(6.o.) pedig kategóriájában első helyezést
ért el. Minden versenyző tárgyi jutalomban és oklevélben részesült. A verseny
szervezésében és lebonyolításában Miklós Lászlóné Marianna tanár néni és Gál
Angéla tanító néni vettek részt.
A XXV. Országos Kaán Károly Természet- és Környezetismereti Verseny megyei fordulóján Ábrahám Anna 6., Tanács
Luca 8. lett az ötödikesek mezőnyében, a
hatodikosok között Tóth Tamara 14., Lázár Petra 18., Szűcs Dusán pedig 19. helyezést ért el. A 7-8. osztályosoknak megrendezett Herman Ottó biológia verseny
megyei fordulóján Ábrahám Barna (8.a)
4. helyen végzett.
A fenntarthatósági témahét keretében
többféle programon vehettek rész a gyerekek. A hetet a második osztályosok
kedves műsorával nyitottuk meg. A gyerekek Király Andrea és Vargáné Farkas
Nikoletta tanító nénik segítségével készültek az ünnepségre. Minden nap volt
rádió, amelyben valamilyen aktuális,
környezetvédelmi kérdéssel foglalkozott
a megbízott osztály. Kedden délután a
komposzt-virág-cserép akció keretében körömvirág palántát és a füvészkert
komposztjából egy kis virágföldet kaptak

mindazok, akik hoztak egy kis cserepet.
A palántát Gregus Istvánnénak köszönhetjük. Ezen a napon lehetőség volt kézműveskedésre is. Szép képek készültek
magvakból, termésekből Kovácsné Zsuzsa néni és Niki néni jóvoltából. Még
ezen a napon került sor a Rejtélyek és tudományos megállapítások a Földről és a
Naprendszerről című programra is, melyben ötödikesek és hetedikesek adták elő
az általuk összegyűjtött ismereteket az érdeklődőknek. Az előadásokat a lelkes és
érdeklődő közönség sok tapssal jutalmazta. Csütörtökön kerékpártúrára indultunk
egy kis csapattal az Ezerarcú sömlyékre.
Pénteken az alsósok sétával, játékkal, kerékpározással töltötték a délelőttöt, ezalatt a felsősök akadályversenyen mérték
össze tudásukat. Délután zsíros kenyeret
kentünk, mellé finom teát ittunk – köszönjük a tea elkészítését Hegedűsné Bálint Máriának.
A Föld napi rajzversenyen idén Zákányszék épületei és a zákányszéki táj volt a
téma. Nagyon szép munkák születtek. I.
helyezett lett Jankó Mirella (3.o.), II. Papp
Emma (3.o.), III. Juhász Gréta és Rostás
Katica (3.o.) rajza. A negyedikesek csoportos alkotásán Zákányszék szinte minden nevezetessége látható. A munkák az
iskola honlapján megtekinthetőek.
Minden verseny, így az akadályverseny
ajándékait is a Diákönkormányzat biztosította, emellett most virágpalántákat
is kaphattak jutalmul a gyerekek, amit
ezúton is köszönünk Paplukácsné Benák
Zsuzsannának!

A CSMPSZ Mórahalmi Tagintézményének versillusztrációs rajzpályázatán nagyon sok tanulónk vett részt. I.
helyezést értek el: Juhász Ádám (2.o.),
Börcsök Dávid (3.o.), Kovács-Tanács
Lizanna (4.o.), Varga Nikolett (8.b). III.
helyezett lett Kispál Balázs (2.o.) és Jankó Mirella (3.o.). Csoportos kategóriában
I. helyen végzett a 2. osztályból Pásztor
Krisztián, Juhász Ádám és Szabó Dániel, II. helyezett lett Oltványi Kornél és
Kispál Balázs. A harmadik osztályosok
mezőnyében II. Börcsök Dávid és Illés
Szabolcs, III. pedig Papp Emma és Jankó
Mirella.
Az I. Suliolimpia nagy sikert aratott. Sokan jelentkeztek, voltak olyanok is, akik
minden versenyszámban indultak. Izgalmas küzdelmeket láthattunk. Az eredményekről a Kis Újság következő számában
olvashatnak majd, addig is a suliolimpiáról készült képeket megtekinthetik az
iskola honlapján.
Az Iskolagyümölcs-program keretében
lehetőség volt pályázni rajzokkal: „Reklámszakember kerestetik!” témában. A
negyedik osztály különdíjas lett, amelynek a jutalma egynapos osztálykirándulás Kiskőrösre.
A nyolcadikosok elérkeztek az általános
iskolában töltött évek végéhez. Az izgalmakkal teli év lassan elmúlik. Mindenki
megkapta a levelet a választott középiskolából. Szerencsére sikeresen vették a
gyerekek az akadályokat. Mindenkinek
megnyugtató levelet hozott a postás. A
középiskola megkezdése előtt azonban le
kell győzni még egy akadályt, a vizsgát!
Biztosan ez is sikerülni fog! Reméljük,
hogy mindenki jól választott, és beteljesíti
álmait a középiskolás évek alatt és után!
Sok szerencsét, jó utat kívánnak
az osztályfőnökök
és az iskola minden dolgozója!
Fontos dátumok
Utolsó tanítási nap: 2017. június 15.,
csütörtök
Ballagás: 2017. június 17., szombat
10.00 óra
Tanévzáró: 2017. június 22. 8.00 óra,
Sportcsarnok
Összeállította: Ábrahám Enikő

Zákányszéki Kis Újság

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE
ZÁKÁNYSZÉKEN
2017. NYARÁN
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: június 19-től
június 23-ig, július 31-tól szeptember 01-ig, szeptember 11-től szeptember
15-ig, délután 15 órától 16 óráig is!
Június 12-én, június 15–16-án, június 22–23-án, valamint június 30-tól
július 28-ig szabadságon van, viszont június 13-tól június 14-én
délelőtt és 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 12-től
június 16-ig, június 26-tól július 28-ig, szeptember 04-től szeptember 08ig, délután 15 órától 16 óráig is! Június 12-én, június 15–16-án, június
22–23-án, június 30-én 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!

ZakaHom-e
éjszakai tekerés
2016. június 16.
Útvonal: Zákányszék – Mórahalom – Röszke
Indulás: 2016. június 16.
Zákányszék, Lengyel tér, időpont: 20.30
Táv:
Zákányszékről: kb. 40 km, Mórahalomról: kb. 22 km
A túrához Mórahalmon 21.00 órától
lehet csatlakozni a templomnál.
A táv lassú tempóban 15–18 km/h órás sebességgel
tesszük meg, könnyen teljesíthető a távolság.
Röszkéről visszafele megállunk a Bivalyrezervátumnál.
A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt,
a kerékpároknak meg kell felelni a KRESZ-ben
előírtaknak.
(Világítás, sárga kerékpáros mellény használata kötelező)
Érkezés: Mórahalomra kb. 23.00 óra,
Zákányszékre: 23.30 óra
A túrán való részvétel díjmentes.
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Program(l)leső
Zákányszéken megrendezendő programok
Bővebb felvilágosítás: 06 30 606 4991
(Zombori Istvánné)
Május 28.
11. óra Bérmálás
Június 1.
V. Amatőr csocsóbajnokság a Zákányszéki
Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat
szervezésében
Június 4.
Pünkösdvasárnap a 11 órai szentmise
keretében lesz az elsőáldozás
Június 11.
Szentháromság vasárnapja, templomunk
főbúcsújának ünnepe. Délelőtt 10 órakor
kezdődik a búcsúi szentmise, melyet
bemutatja és szentbeszédet mond Ft. Dr.
Stella Leontin vác-szentkúti c. prépost,
kanonok, főesperes, a máriabesnyői
kegytemplom-bazilika plébánosa (ezen a
napon csak 10 órakor lesz szentmise. a 8 órai
szentmise elmarad)
Június 16.
ZakaHom-e kerékpártúra éjszakai bicajozás
Röszkére. Indulás 20.30-kor Zákányszékről a
Polgármesteri Hivatal elől
Június 17. 10 óra:
Általános iskolai ballagási ünnepség
Június 18. vasárnap,
Úrnapja. 8 és 11 órakor szentmise. A
nagymise után úrnapi körmenet
Június 22. 8 óra
Iskolai tanévzáró ünnepség a Sportcsarnokban
Július 9. vasárnap
11 órai szentmise, Aratóünnep.
Július 30. vasárnap
11 órai szentmise keretében lesz a jubiláns
házasok megáldása
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Bővül a látnivalók száma Köszönjük a folyamatosan érkező érdekesebbnél
érdekesebb tárgyakat, amelyekkel folyamatosan megajándékozzák az Öregház Tanyamúzeumot. Sokaknak
meg sem tudjuk köszönni személyesen, mert volt olyan, hogy a küszöbön találtunk több értékes képet, vagy egyéb tárgyat. Méltó
helyet találunk nekik, hogy a látogatók is megcsodálhassák. Leginkább mégis akkor örülünk, ha az eszköz történetét is megosztják
velünk, hiszen azt elmesélhetjük a vendégeinknek, akiknek nagyon tetszenek az egyes tárgyakhoz tartozó mesék.
Szeretettel várjuk a zákányszéki látogatókat is.

Elszármazottak találkozója

Családi hírek
HÁZASSÁGOK
2017.04.22. Takács Sándor és Fodor Anett
2017.05.06. Kovács Zoltán Albert és Kocsis-Savanya
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!
Születések
Bakaló Istvánnak és Vass Katalinnak Ákos,
Hornok Árpádnak és Varga Edinának Árpád Koppány,
Szabó Gábornak és Makra Editnek Júlia,
Kókai Mónikának Máté Bence,
Braun Balázsnak és Szollár Kittinek Zalán
nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁSOK
2017.04.08. Tóth Imre, Zákányszék, Szegfű J. u. 30.

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

