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A közmeghallgatás apropóján…..
Az elmúlt hónapban közmeghallgatás volt a településen, ez minden évben ismétlődő, egy az év elején, egy pedig az év vége felé. A mostani „kötelezőségét” a Településképi Arculati Kézikönyv előkészítése és a természet védelmével kapcsolatos
tájékoztató indokolta. Sem egyikhez, sem másikhoz túl sok vélemény, vagy kérdés nem fűződött.
Mégis nagyon tanulságos volt számomra a fórum.
Mi a fontos egy település lakosságának? Nem feltétlenül jogszabályok ismertetése, költségvetési
számok, nagy beruházások, sokmilliós fejlesztések. Melyek azok a kérdések, melyek megoldása
javít a közérzetünkön?
Vannak visszatérő problémák.
Külterületi utak: A külterületi utak egy része
folyamatosan igényelné a karbantartást, vannak
azonban olyanok, melyeken évente egyszer történik javítás és folyamatosan baj nélkül járható.
Teljesen jogosak azok a felvetések, melyek kifogásolják az utak állapotát. Be kell látnom, hogy
nagyobb gondot kell erre fordítani. Külsős vállalkozóval ez nagyon költséges, hiszen a gépek több
tízezer forintos óradíjért dolgoznak, meg kell ezt
oldanunk „házon belül”, saját gépekkel. Keretet
fogunk elkülöníteni a gépekre a költségvetésben.
Külön probléma és nagyon nehezen kezelhető az
utak elszántása, rongálása. Az utak pontos helyének kitűzése költséges és a kitűző karók napokon
belül „eltűnnek”. Segítene ezen a problémán, ha
mindenki tiszteletben tartaná a külterületi utak
nyomvonalát.

Belterületi járdák: Állapotuk hagy némi
kívánnivalót maga után. Van, ahol a régi járdalapos megoldás van, és van, ahol olyan régen
betonozták, hogy már elkopott, feltöredezett…
persze vannak rendben lévők is. Befejeződött
a szennyvízberuházás, valamint az ivóvízminőség javító projekt is, így nagy eséllyel nem kerül már sor földmunkákra. 2018-ban járdaprogramot fog indítani a Képviselő-testület, ennek
a megvalósításában kérem majd segítségüket.
Utcanév táblák: A közterületen elhelyezett táblák tönkrementek, a házfalakon lévők
is megkoptak már, cserére szorulnak. A Képviselő-testület megalkotta házszám rendeletét,
valamint az új jogszabályoknak megfelelően
felülvizsgálja az utcák elnevezéseit is. Az a célunk, hogy minél kevesebb problémát jelentsen
ez a lakosoknak az okmányaik aktualizálása
terén. Egységes, időálló, kerítésre és épületre
elhelyezhető utcanév táblákat tervezünk, tervezett bekerülési költsége 3-6 ezer forint darabonként.
Persze a felsorolás nem teljes körű, inkább kiragadtam egy pár fontosat. Oka pedig az, hogy
felhívjam a figyelmet arra, hogy tegyenek észrevételeket környezetükkel kapcsolatban és jó
lenne az is, ha a számításba jöhető megoldásokra is javaslatot tennének. Ezeket meg lehet tenni személyesen nálam, telefonon vagy
elektronikus úton is. Várom észrevételeiket, javaslataikat.
Matuszka Antal, polgármester

Meghívó a Falukarácsonyi ünnepségre
Zákányszék Község Önkormányzatának szervezésében Falukarácsonyi Ünnepség lesz
2017. december 22-én, pénteken 11 órai kezdettel,
melyre szeretettel hívjuk és várjuk a település lakóit!

Helyszín: Zákányszéki Sportcsarnok

Köszöntőt mond Matuszka Antal polgármester.

A rendezvény támogatóinak jóvoltából az
ünnepség résztvevőit teával, forralt borral és
süteménnyel vendégeljük meg.

Köszöntsük közösen a Karácsonyt,
jöjjön el Ön is!

Az ünnepi műsorban közreműködnek
az óvodások, általános- és művészeti iskolások,
valamint a művelődési ház gyerektánc
és népi játék csoportjai.

A falukarácsonyi ünnepség megrendezéséhez
köszönettel fogadjuk anyagi támogatásukat
a Polgármesteri Hivatalban
és a Művelődési Házban.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL, KÖZMEGHALLGATÁSRÓL
A Képviselő-testület 2017. október 18-án rendkívüli ülést tartott.
Az ülésen döntés született önkormányzati bérlakás bérbeadásáról,
valamint a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás
szabályairól szóló rendeletről. A
Művelődési Házban ugyanezen a
napon közmeghallgatás megtartására került sor.
A Képviselő-testület pályázati felhívást tett
közzé a Zákányszék, Kossuth u. 58. szám alatti önkormányzati bérlakás bérbeadására. A megjelölt határidőig a felhívásra 1
db pályázat érkezett be. A lakás Pintér Péter
részére került bérbeadásra 5 évre.
A jogszabályok értelmében településünkön folyik a lakosságot is érintő közterületnév, házszám, illetve
címhelyek felülvizsgálata, azok
helyszíni felmérése és a címkezelési eljárások előkészítése. A
2006. évben megalkotott, a településrészek,
közterületek elnevezéséről, valamint a házszámok megállapításáról szóló 15/2006.(X.27.)
Ör. rendelet az azóta bekövetkezett jogszabályi változások miatt már nem felel meg az
újabb előírásoknak, ezért a testület új rendeletet alkotott. A rendelet a következő főbb
rendelkezéseket tartalmazza: a közterületek
elnevezésének általános és eljárási szabályai,
a közterület elnevezése személyről, a magánu-

tak elnevezésének szabályai, a házszámozásra
vonatkozó szabályok, a közterületi névtáblákkal kapcsolatos rendelkezések, valamint a házszámtábla elhelyezésének szabályai.
A Képviselő-testület ugyanezen a napon a
Művelődési Házban közmeghallgatást
tartott a következő napirendekkel:
1. Előzetes tájékoztató településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítéséről.
A helyi önkormányzatnak a törvény rendelkezése alapján 2017. december 31. napjáig kell
megalkotni a településképi rendeletet, és elfogadni a településképi arculati kézikönyvet.
Pap Ádám építész, illetve Zákányszék ideiglenes főépítésze a fenti témakörben tájékoztatta
a jelenlévőket.
2. Lakosság tájékoztatása a
környezet védelméről, a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról. A környezet védelmének általános
szabályairól szóló törvény szerint „A települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát
illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja
a lakosságot.” Ezen kötelezettség teljesítésére
bemutatásra került a település környezetvédelmi programja. Az önkormányzat
feladata, hogy gondoskodjon a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok

végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek
biztosításáról, kísérje figyelemmel az azokban
foglalt feladatok megoldását. A Képviselő-testület megbízásából Ábrahám Enikő 2002-ben
készítette el a település környezetvédelmi
programját, melyet 2011-ben és 2016-ban az
ENV-INFO Kft. vizsgált felül, amelynek főbb
elemei ismertetésre kerültek.
3. Tájékoztató aktuális településpolitikai kérdésekről. A közmeghallgatáson B. Nagy László ország�gyűlési képviselő az európai uniós pályázatokról, illetve aktuálpolitikai kérdésekről
adott tájékoztatást. Végül a jelenlévő lakosság
közérdekű kérdéseket tett fel, a legtöbb kérdés
a bel- és külterületi utak és járdák minőségével
kapcsolatosan merült fel.
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az Önkormányzat Belügyminiszterhez benyújtott szociális célú tűzifa vásárlására benyújtott
pályázata eredményes volt, a támogatásból
220 erdei m3 lágy lombos tűzifa vásárlására
van lehetőség. A tűzifa beszerzése a kijelölt
erdészettől folyamatban van, kérjük az érintettek türelmét. A kérelmek benyújtásával kapcsolatban Csúcs Lajos ügyintéző nyújt felvilágosítást.
A kihirdetett önkormányzati rendelet megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község honlapján.
Gárgyán István jegyző

Gazdák aktuális feladatai

Egységes Kérelem 2017:
A másodvetések betakarításának vagy beforgatásának
bejelentése az eseményt követő 15 napon belül minden esetben
szükséges (hagyományos másodvetés, termeléshez kötött
támogatással érintett másodvetés, ökológiai másodvetés).
Ökológiai másodvetés a vetéstől számított 60 nap múlva
leforgatható. A leforgatás megtörténte bejelentendő a munkavégzést
követő 15 napon belül, de legkésőbb a következő évi támogatás
igénylési felület megnyitásáig.

Támogatási összegek, kifizetések megtekintése
saját ügyfélkapu azonosító és jelszó segítségével:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu ->Belépünk saját
ügyfélkapu
azonosítóval,
jelszóval.->Általános
ügyintézés
menüpont->Ügyfél-tájékoztatási Rendszer->Folyószámla adatok
Kárenyhítés 2017:
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási (idei évben jellemzően
téli fagykár, jégesőkár, aszálykár), és más természeti események
miatt elszenvedett károk bejelentését követően az érintett termelők
határozatot kaptak kézhez, melyben az agrárkár-megállapító szerv
rögzíti az elemi káresemény tényét, valamint a hozamcsökkenés
mértékét. Felhívom az érintett gazdálkodók figyelmét, hogy a
kárenyhítő juttatás igénylésének benyújtási határideje 2017.
november 30., mely határidő jogvesztő! Az agrárkár-enyhítési
szerv a tárgyévet követő év március 31-éig dönt és intézkedik a
kárenyhítő juttatás kifizetéséről. Az ügyintézéshez szükséges hozni
a határozatot.

Nitrátérzékeny területek:
Nitrátérzékeny területeken a trágyázás október 31 és február 15
között tilos, ez alól kivételt képez az őszi kalászosok fejtrágyázása,
mely február 1-től végezhető.
Gazdálkodási napló vezetendő, mely alapján 2018. március 31-ig
benyújtandó a nitrát adatszolgáltatás.
A nitrátérzékeny parcellákra minden esetben szükséges
talajvizsgálatot végezni, melynek eredménye öt évig használható fel.
Gazdálkodási napló:
VP-AKG, VP-ÖKO, NATURA 2000 valamint VP THÉT
pályázatok esetében a web gazdálkodási napló benyújtandó 2018.
január 1- 31 között.
Őstermelői igazolvány:
Az őstermelői igazolvány kártya és a papír alapú, adott évre
érvényesített betétlappal együtt érvényes, tehát értékesítési
tevékenység ezen dokumentumok birtokában és jelenlétében
folytatható.
A falugazdász irodában történő ügyintézéshez minden esetben
szükséges hozni az őstermelői kártyát, vállalkozók esetében a
világoszöld színű kamarai kártyát.
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8:00-16:00 óráig,
kedd: 8:00-16:00 óráig,
szerda: nincs ügyfélfogadás,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
péntek: 8:00-14:00 óráig.
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ÁLLÁST KERES? LÉPJEN KAPCSOLATBA VELÜNK!
TOP-5.1.2-15

„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”
Mórahalom és térségében évről évre egyre jelentősebb
problémát jelent a vállalkozások számára a megfelelő minőségű
és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már a vállalatok
napi működését és a fejlesztéseik sikerességét is kockáztatja.
A projekt a Mórahalmi járás és a Kisteleki járás igazgatási
területére, valamint a Szegedi járás 5 településére terjed ki
és a tervezett tevékenységek is ebben a térségben valósulnak
meg, tekintettel arra, hogy a város gazdasági és foglalkoztatási
szempontból is aktív kapcsolatot ápol a vonzáskörzetébe
tartozó településekkel.
A paktum projekt célja a helyi igényekre alapozott, célzott
képzés és foglalkoztatás révén a hátrányos helyzetű
álláskereső személyek munkába állásának támogatása.
Az Európai Uniós projekt konkrét célja az álláskeresők
képzése, munkához jutásuk előkészítése a vállalkozói igények
alapján.
Az együttműködés a következő településeken állandó
lakcímmel rendelkezőket érinti: Ásotthalom, Bordány,
Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés,
Zákányszék, Zsombó, Baks, Balástya, Csengele, Kistelek,
Ópusztaszer, Pusztaszer, Dóc, Sándorfalva, Szatymaz,
Domaszék, Röszke.
Jelen projekt tekintetében hátrányos helyzetű célcsoportnak
minősülnek azok a személyek, akik:
1. alacsony iskolai végzettségűek,
2. 25 év alatti fiatalok,
3. 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki
program),
4. 50 év felettiek,
5. GYED-ről vagy GYES-ről visszatérők, vagy legalább
egy gyermeket egyedül nevelők,
6. foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,
7. tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek,
8. megváltozott munkaképességű személyek,
9. roma nemzetiségű személyek,
10. közfoglalkoztatottak,
11. inaktívak.
Amit kínálunk:
Munkaadók részére:
1. Elhelyezkedést segítő támogatások:
• bérköltség támogatás (legfeljebb 8+4 hó 100%)
• foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás
(legfeljebb 8+4 (12+12) hó, legfeljebb 70%)
• munkatapasztalat-szerzést elősegítő bérköltségtámogatás nyújtása (legfeljebb 90 napos, legfeljebb
100 %)
Továbbfoglalkoztatással járó kötelezettségek:
• A célcsoport továbbfoglalkoztatását a támogatott
foglalkoztatást követő legalább a támogatott
időszak felével megegyező ideig folyamatosan
szükséges biztosítani a bértámogatást igénybe vevő
munkavállalónál.

Munkavállalók részére a program keretén belül lehetőség
nyílik:
1. Foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel
esetén:
• képzési költség és vizsgadíj támogatása (egyéni és
csoportos egyaránt) 100%-ban
• a képzéshez kapcsolódó (helyi/helyközi) utazás,
szállás és étkezés támogatása
• a képzés idejére szóló keresetpótló juttatás és
járulékainak biztosítása
• a képzés ideje alatt igénybe vett gyermekfelügyelet
költségeinek támogatása,
• a képzés ideje alatt a hozzátartozó gondozásával járó
költségeinek támogatása.
2.
•
•

Elhelyezkedést segítő támogatások:
a munkába járáshoz, munkatapasztalat-szerzéshez
kapcsolódó utazás támogatása (helyi, helyközi,
csoportos személyszállítás),
mobilitás támogatása (lakásbérleti hozzájárulás és
a heti ingázás kezdeti nehézségeit megkönnyítő,
ideiglenes támogatás).

Munkaerő-piaci szolgáltatások igénybevételével
kapcsolatos támogatások:
1. a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos (helyi/
helyközi) utazási költség támogatása
2. a szolgáltatáshoz kapcsolódó keresetpótló juttatás és
járulékainak biztosítása
4. Önfoglalkoztatóvá válás támogatása
5. Ingyenes
munkaerő-piaci
szolgáltatások
(önéletrajzírás, motivációs és pályaorientációs
tréningek, csoportos tanácsadások)
3.

A projekt keretében zákányszéki mentorunk, Toppantó
Gabriella folyamatos támogatást nyújt a munkavállalóknak
annak érdekében, hogy az álláskereső személy igényeinek és
kompetenciáinak megfelelő képzésben vagy szolgáltatásban
részesüljön. A mentorálási folyamat eredményeként fő célunk:
minél több álláskereső személy munkába állásának elősegítése.
November hónaptól Gabriella a Művelődési Házban, kétheti
rendszerességgel, minden páratlan héten kedd délután
ügyfélfogadást tart 12:30-15:30 között. Az első ügyfélfogadási
idő 2017. november 21.
További ügyfélfogadási időpontok 2017-ben: december 5.,
december 19.
További információkért keressen fel minket az alábbi
elérhetőségeink valamelyikén:
Foglalkoztatási Paktum Iroda: 6782 Mórahalom, István király
út 8., II. emelet
Toppantó Gabriella mentor: 0630/55-88-944,
paktumtoppantogabriella@gmail.com
www.facebook.com/PaktumIroda
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Idősek Napja a Homokháti
Szociális Központban

A Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézménye 2017. október 13-án 14.00 órakor
ünnepelte meg a Nemzetközi Idősek Napját. Ezen esemény alkalmával Zákányszék település szépkorú
lakóit köszöntötte Matuszka Antal polgármester úr, Csótiné Ördög Edit intézményvezető asszony.
Az ünnepi műsort színesítette Masa Barbara
munkatársunk időseknek szóló versével és Fábián
Péter, aki örökzöld dallamokat, slágereket, sanzonokat,
operetteket énekelt a jelenlévő vendégeknek.

Köszönet mindezért intézményvezető asszonynak,
aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy együtt
ünnepelhessünk. Köszönöm munkatársaimnak lelkes
segítségüket, aktív jelenlétüket.

Móra Zoltán virágkertészetéből kapott felajánlásának
köszönhetően a jelenlévő ünnepelteket
intézményvezető asszony és munkatársai egy-egy szál
rózsával ajándékozhatták meg.

A rendezvény támogatóinak minden jót kívánva, hálás
köszönetemet fejezem ki. Támogatóink voltak: Csótiné
Ördög Edit, Dr. Mester Lajos, Dr. Sebestén Balázs,
Bálintné Mityók Szilvia, Lázárné Papp Ilona, Makra
Józsefné, Puskás István, Móra Zoltán, Papp István,
Frank István, Szondi Sándor, Császár Katalin, Oltványi
István, Fodor László, Térség Média Kft., Mihály Izabella,
Sutka Zsófia, Papp Illésné, Huszta Antalné Angi, Rózsa
Józsefné, Pappné Szőgyi Ildikó, Szegedi Sütödék Kft.,
Bácskai Húsüzem, Delta Clean Kft., Fődi ABC, Korona
Patika, Ábrahám Antalné, Börcsök Lászlóné, Ábrahám
Imréné, Nyári Lászlóné, Bóka István Antalné.

A vendégek ízletes marhapörköltet és mórahalmi rétest
fogyaszthattak, mielőtt táncba, mulatozásba vitték
résztvevő társaikat. A zenét ifj. Vér István szolgáltatta
azok számára, akik a táncparketten jeleskedtek. Az este
tombolahúzással zárult, mely izgalmas perceket ígért
mindenki számára.
Bízom benne, hogy a jelenlévők tartalmas,
eseménydús, kellemes élményekkel távoztak az
intézményünk nyújtotta jeles eseményről.

Makra Józsefné, Tagintézmény-vezető
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Manó-kerti Híradó
Véget ér az óvodai és bölcsődei beszoktatás időszaka. A tiszta
életkorú óvodai csoportok kialakításával, minden évben, minden csoport „felborul”, hiszen a csoportszobák alapterületét és
a gyermekek születési idejét párhuzamosan kell szem előtt tartani, hogy minden elvárásnak meg tudjunk felelni. Ennek okán
minden csoportban történt változás, amit igyekeztünk kellő pedagógiai tapintattal kezelni, az átmeneti időszakot megkönnyíteni. Ez okozott némi nehézséget és ezúton is kérem azoknak
a családoknak a megértését, akik ennek hátrányát szenvedték.
Intézményünkben igyekszünk eleget tenni a felmerülő igényeknek és a korszerű szakmai elvárásoknak egyaránt. Éves
Munka-tervünkben törekszünk megújult Tevékenységközpontú
Pedagógiai Programunk maradéktalan végrehajtására, gyermekeink minél széleskörűbb és sokrétűbb képességfejlesztésére. A
játékba ágyazott tanulás során, a tapasztalatszerzés változatos
lehetőségének biztosításával kívánjuk elősegíteni az iskolaérettséghez szükséges gyermeki kompetenciák kialakítását. Kiemelt
célunk a környezettudatos magatartás kialakításának elősegítése, a hagyományápolás.
Liebhaber Gáborné, intézményvezető

Szüreti mulatság volt
az óvodában
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Egészséghét a Zákányszéki
Bölcsődében
Bölcsődénk éves munkatervében kiemelt feladatként szerepel a
gyermekek egészséges életmódra nevelése.
A bölcsődében nagy hangsúlyt
fektetünk az egészséges táplálkozás szokásának kialakítására, ennek keretében keddenként zöldség-gyümölcs napot
tartunk. A programhoz a szülők is hozzájárulnak néhány
szem gyümölccsel, amit a gyerekek szívesen fogyasztanak
egy-egy tízórai alkalmával.
Amellett, hogy elfogyasztják
ezeket a zöldségeket, gyümölcsöket a gyerekek ismeretadására, ismeretcserére is sor
kerül.
Október 9–13-ig a bölcsődében is egészséghetet tartottunk, melynek keretében lehetőségünk volt ezt a programot
még jobban kiszélesíteni.
A bölcsődében a hét első napján az ˝Őszi zöldségek, gyümölcsök” témában kezdődött
a kezdeményezés. A gyerekeknek lehetőségük volt előre
megrajzolt almaformára dugóval festeni, őszi mondókáinkat, dalainkat dió kopogással
kísérni, s a megfestett almákat
– segítséggel – előre megfestett fára felragasztani.

2017. október 6-án, délelőtt szüreti mulatságot tartottunk az
óvodában. A hangulatot népi gyermekjátékokkal alapoztuk
meg: előbb minden csoport elmondta a kedvenc versét, mondókáját, majd körjátékokat játszottunk, a szülőkkel közösen.
Szűcs Béla jóvoltából a gyerekek és a szülők közösen ismerkedhettek meg a szüreti munkálatokkal: szőlőt kóstolhattak,
darálhattak, préselhettek és kóstolhatták meg a mézédes mustot.
Ezután kezdődött csak az igazi móka! Volt kötélhúzás, hordógurító verseny és táncház is. Mindenki megtalálhatta a hozzá közel
álló programot.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a szülőknek a rengeteg szőlő,-és hordó felajánlást, és Szűcs Bélának az eszközök biztosítását és a segítséget.
Szűcs Mariann óvodapedagógus gyakornok

Kedden a gondozónőkkel
együtt közös gyümölcspucolás
és kóstolás történt.
Szerdán együtt készítettük el a
gyerekekkel az uzsonnát. Répát reszeltünk, majd közösen
répatortát sütöttünk belőle. A
közösen készített egészséges
süteményünket még szívesebben fogyasztották a gyerekek.
Csütörtökön zöldségeket, gyümölcsöket
centrifugáltunk,
lehetőségük volt a gyermekeknek megkóstolni a frissen préselt gyümölcs-zöldséglevet, majd
jó étvággyal fogyasztották az ebből keletkezett gyümölcs-zöldség pürét is.
Pénteken pedig az egészséges életre nevelés másik lényeges
eleme, a mozgás került előtérbe. Mondókával, énekkel kísért
torna zárta az egészséghetet.
Programjainkat mese, mondóka, közös éneklés színesítette. A
heti programsorozat vidám hangulatban zajlott, minden gyermek részt vett a tevékenységekben.
Palotásné Papp Katalin, kisgyermeknevelő
(...folytatás a következő számban)
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Iskolai hírek
Még csak most kezdődött a tanév, máris
eltelt az első három hónap…
Az őszi szünet után következnek a szorgos hétköznapok, a téli szünetig csak a
Mikulás teadélutánok jelentenek egy kis
lazítást.
Javában folynak a levelezős versenyek, a
felkészülések egy-egy egyéni vagy csoportos megmérettetésre.
Az elsősök már igazi iskolások, a nyolcadikosok előtt pedig ott a nagy feladat: jól
dönteni a továbbtanulásról.
Az iskolai egészséghetet idén
október 16. és 20. között rendeztük. Versenyek, előadások, órai beszélgetések,
akadályverseny, papírgyűjtés és fergeteges egészségheti diszkó színesítette a
napokat. A rajzversenyre 35 munka érkezett. I. helyezettek: Farkas Dorina (6.o.),
Tóth Tamara (7.o.), II. helyezett lett Német Anna (7.o.), Takács Márk (6.o.). III.
helyezést is két pályázat ért el: Meleg
Noémi (7.o.) és Ábrahám Anna, Dezső
Dorina, Hemm Karola (6.o) munkája. A
csoportos különdíjat az 1. osztályosoknak
szavazta meg a közönség.
Köszönjük a szülőknek a zöldséget, gyümölcsöt, magvakat és mindenkinek a segítséget, az aktív részvételt!
A Szegedi SzeReTeD Diáklaboratórium
már ötödik éve rendezi meg a Természettudományos Kalandtúrát,
melyen mi is mindig részt veszünk. Iskolánként két csapat - egy negyedikesekből
és egy nyolcadikosokból álló - mehet a
Szegedet „bejáró” akadályversenyre. A
Kalandtúrát idén a rossz időjárás miatt
október 6-ról október 20-ra halasztották,
ezért csak a negyedikesek próbálhatták ki
tudásukat, Müller Orsolya tanító néni kíséretében. A 12 állomásból álló versenyen
a sok csapat közül a III. helyezést
szerezték meg. Csapattagok: Császár Patrik, Jankó Mirella, Kószó Dávid, Márton
Áron, Meleg Alex. A nyolcadikos csapat a
következő lett volna: Balla Vivien, Péter
Melinda, Pintér Martin, Vass Dávid.
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A 35 magyar és külföldi versenyző csapat
közül a 17. helyet szerezték meg. Gratulálunk a szép eredményhez!
November 7-én a hatodik osztály tanulói
Szegeden jártak, a Somogyi Könyvtárban. Jó hangulatú, tréfás vetélkedőn
bizonyították be, hogy nagyon figyelmesen olvasták el Fekete István: Tüskevár
című ifjúsági regényét.
Az ásotthalmi Orchis Természetvédelmi
Egyesület idén rendezte meg 12. alkalommal a Teodorovits Ferenc erdészmérnökről elnevezett kistérségi
Természetismereti Versenyt.
Hatalmas a téma, óriási a feladat: a Kistérség természeti értékeiről, növény- és
állatismeretről és egyik nemzeti parkunkról (idén a Körös-Maros Nemzeti Parkról)
kell számot adniuk a gyerekeknek. A verseny elnöke, vendége minden évben Dr.
Molnár Gyula, aki ezúttal is elismeréssel
szólt a versenyzőkről és a versenyről. A
háromfős, III. helyezést elért csapatunk tagjai: Csúcs Anikó (5.o)., Ábrahám
Anna, Tanács Luca (6.o.).

Ebben a tanévben 2017. november 7-én
rendeztük meg a házi mesemondó és verses mesemondó versenyt iskolánkban. A rendezvénynek a
Községi Könyvtár adott otthont. Összesen
tizenkét alsó tagozatos kisdiák mérettette
meg tehetségét a nagy napon: Kazi Márk
István, Kazi Máté Mirkó, Agócs Eliza,
Bóka Liza (1.o.) Csúcs Hanna, Burunkai
Boldizsár, Zingwa Achaekeng Bianka
(2.o.), Juhász Ádám, Szögi Nikolett (3.o.)
Juhász Gréta, Jankó Mirella, Kószó Dávid
(4.o.) A kisebbek verses mesével , a nagyobbak mesemondással varázsolták el a
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közönséget és a zsűrit: Aladics Anna óvó
nénit, Paraginé Tóth Edina könyvtáros
nénit, Gál Angéla tanító nénit, iskolánk
könyvtárosát és Giethné Viktor Editet,
iskolánk
intézményvezető-helyettesét.
Örömmel láttam, hogy még ezekben az
izgalommal teli pillanatokban is mennyire élvezték a gyerekek egymás történeteit.
Hála nekik, a mosolygó arcokból is bátorságot meríthettek az ifjú versenyzők.
Az előadások befejeztével, amíg a zsűri a
Könyvtárban az eredményekről tanácskozott, a gyerekek megcsodálhatták az alsó
szinten kiállított művészeti alkotásokat, a
szülők pedig vásárolhattak is a szebbnél
szebb könyvek közül.
A területi versenyre Agócs Eliza és Bóka
Liza (1.o.), Juhász Ádám és Szögi Nikolett (3.o.) jutott tovább. A mesemondókat
Üllésen, a verses mesemondókat Domaszéken várja az új kihívás.
Ezúton is szeretném megköszönni a munkáját a zsűritagoknak, a felkészítő pedagógusoknak, a szülőknek, a gyerekeknek
és mindenkinek, aki a rendezvényen közreműködött!
Külön köszönjük a Művelődési Háznak
és a Községi Könyvtárnak a szép helyszínt, a sok segítséget!
Müller Orsolya tanító néni
Fontos dátumok:
Iskolai Mikulás dec.6.
II. Adventi gyertyagyújtás (az 5. osztályosok szerepelnek) dec.10.
Diákparlament dec. 15.
Falukarácsony dec.22.
Téli szünet dec. 27-től 2018.jan. 2-ig
Első tanítási nap 2018. jan.3. szerda

Összeállította: Ábrahám Enikő«

Október 27-én volt Szegeden, a Dugonics András Piarista Gimnáziumban a 9.
Görgey Artúr Nemzetközi Történelemverseny. Iskolánkat három
hetedikes tanuló – Barbócz Bence, Németh Anna és Szűcs Dusán – képviselte.

Egyedi ajándéktárgyak nyomtatása és biztonsági kamerák telepítése felügyelete
A Térség Média KFT karácsonyra is várja egyedi ajándék tárgyak nyomtatásával ügyfeleit!
Kínálatunkból: Egyedi nyomtatás: n bögrére n kőlapra n órára n párnára n hűtőmágnesre n puzzle-ra
Termékeink megtekinthetőek a www.bzshop,hu oldalon, valamint nyitvatartási időben a könyvtárban.
Rendeljen ajándéktárgyat egyedi fotóval, akár 1 db-ot!

Figyelje távolról otthonát,
üzletét tartsa biztonságban értéket!
Vállajuk egyedi biztonsági kamerák
telepítését, üzemeltetését
magánszemélyeknek és cégeknek.

Elérhetőségeink: Térség Média Kft e-mail: info@tersegmedia.hu www.bzshop.hu +36 30 606 23 58 (munkanapokon 10-14 óra között)
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
A Zákányszéki Nőegylet tagjai szeretettel várnak minden kedves
zákányszéki lakost az adventi ünnepségsorozatra a Lengyel térre.
2017. december 3. 16 óra
Az adventi koszorún az első gyertyát meggyújtják:
- Dr. Janes Zoltán plébános,
- Daka Lucia ifjúsági polgármester.
Ünnepi köszöntőt mond Dr. Janes Zoltán plébános. A műsorban
közreműködnek a Zákányszéki Ifjúsági Önkormányzat tagjai.
2017. december 10. 16 óra
Az adventi koszorún a második gyertyát meggyújtják:
- a Zákányszéken működő intézmények vezetői.
Ünnepi köszöntőt mond Csótiné Ördögh Edit intézményvezető. Műsort
adnak a Zákányszéki Manó-kert Óvoda kis pajtásai és a Zákányszéki
Általános Iskola tanulói.
Díszvendég lesz a MIKULÁS!
2017. december 17. 16 óra
Az adventi koszorún a harmadik gyertyát meggyújtják:
- Zákányszék község díszpolgárai.
A gyertyagyújtást követen műsort ad a Zákányszéki Parasztkórus.
2017. december 23. (szombat) 16 óra
Az adventi koszorún a negyedik gyertyát meggyújtják:
- Matuszka Antal polgármester,
- a Zákányszéken működő civil szervezetek képviselői.
Ünnepi köszöntőt mond Matuszka Antal polgármester, a műsort a
Zákányszéki Nőegylet tagjainak jóvoltából láthatják.
„Süssünk együtt mézeskalács falut!” A tavalyi év sikerén felbuzdulva
ismét várjuk mézeskalácsból készült alkotásaikat advent második
vasárnapján. Minden alkotás kiállításra kerül közös elrendezésben.
A Zákányszéki Egyházközség szervezésében az adventi
gyertyagyújtások után 17.30 órától „Lelki felkészülés a karácsonyra”
címmel közös beszélgetésre várják a kedves érdeklődőket a Zákányszéki
Művelődési Ház nagytermébe.
- 2017. december 3-án dr. Gőgh Edit pszichiáter, neurológus
főorvos asszony Kunszentmártonból,
- 2017. december 10-én Dr. Barabás Katalin egyetemi docens,
- 2017. december 17-én Dr. Gyulai Endre volt megyéspüspök
lesz a beszélgetések vendége.
Az adventi vasárnapokon lehetőség lesz saját készítésű ajándéktárgyak
árusítására és vásárlására. Várjuk az eladókat és vásárlókat! Bővebb
információ: 30/512-8447
Meghívó lakossági fórumra
Zákányszék község Településképi Arculati Kézikönyvének és
Településképi Rendeletének elkészítése befejező szakaszához
érkezett.
Az előzetes tájékoztatás a 2017. október 18-án, szerdán 17 órakor
megtartásra kerülő nyilvános közmeghallgatáson, lakossági fórum
keretében történt meg.
A munkaközi tájékoztatás során megtartásra
kerülő második, egyben záró lakossági
fórumra ezúton is meghívom a település
lakosságát, gazdálkodó szervezeteinek és civil
szervezeteinek tagjait.
A lakossági fórum
2017. december 4-én hétfőn, 17 órakor kerül megtartásra
a Művelődési Ház (Dózsa Gy. u. 45.) nagytermében.
A partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek,
valamint a lakossági fórumot követő 8 napon belül írásos
észrevételeket tehetnek papíralapon a polgármesternek címezve,
Zákányszék Község Önkormányzatának címére (6787 Zákányszék,
Lengyel tér 7.) történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben
az info@zakanyszek.hu e-mail címre történő megküldéssel.
Tisztelettel: Matuszka Antal, polgármester
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Orvosi rendelők elérhetősége
I. sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70.
Tel.: 590-050 és +36-30-606-2371
DR. MESTER LAJOS elérhető munkanapokon 8-tól 16 óráig.
Rendelés: bejelentkezett és területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8-tól 12 óráig.
Páratlan heteken délután is rendel, 15 órától – 16 óráig.
II. sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, József A. u. 38.
Tel.: 290-509 és +36-30-606-2354, valamint +36-70-628-7060
DR. SEBESTYÉN BALÁZS elérhető munkanapokon 8-tól 16
óráig.
Rendelés: bejelentkezett és területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8-tól 12 óráig.
Páros heteken: délután is rendel, 15–16 óráig.
Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16 órától – másnap
8 óráig, valamint szabad–, vasár–, és ünnepnapokon 8 órától
másnap 8 óráig Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatt, a
Mentőállomás épületében.
Segélyhívás: Tel.: 104 – ingyenes!

Eladó jó minőségű szántó. Zákányszék faluhoz 1 km-re, a
rúzsai bekötőúthoz közel, a rúzsai út (és a volt szeméttelep)
mellett eladó 2,3 ha területű szántó föld. Öntözési lehetőség
biztosított, fúrott kút és 3 fázisú áram van. Érdeklődni a
30/455-36-80 telefonszámon.
Eladó földterület gazdasági épületekkel. Zákányszéken,
a rúzsai úton a 13-as kilométerkő közelében eladó 2,5 ha
földterület, rajta gazdasági épületekkel. 3 fázisú áram és fúrott
kút van a tanyatelken. Az összes földterületből 1,9 ha a szántó,
a többi kert és legelő művelési ágú. Érdeklődés és bővebb
információ a 30/455-36-80 telefonszámon.
Domaszék és Zákányszék határában műúttól 1000m-re
lévő felújított összkomfortos tanya gazdálkodásra kiválóan
alkalmasan eladó gyümölcsössel, szántóval, réttel. 0630/9638-111

MEGHÍVÓ
I. Zákányszéki Traktoros Bál
2017. december 2.
Vendégvárás 18 órától
Helyszín: Zákányszéki Sportcsarnok
A jó hangulat felelőse a Minor Zenekar
Vacsora: Jóbarát Vendéglő
Büfé: Texas Söröző és Pizzéria
Tombola főnyeremények: erdélyi utazás, LED TV és
egyéb értékes ajándékok.
Belépőjegy:
Felnőtt 3500 Ft
Gyermek 2500 Ft
Jegyek vásárolhatók a Lengyel téri Butikban.

Zákányszéki Kis Újság
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A Márton napi
rendezvényről . . .

2017. november 11-én a Zákányszéki Művelődési Házba
hagyományteremtő rendezvényre vártuk a gyerekeket
és minden kedves érdeklődőt.
A Szegedi Miniszínház művészeinek előadásában jókat
kacagtunk Ludas Matyi történetén, majd lámpást és
libát készítettünk a kézműves foglalkozáson. Az
elkészült lámpásokkal átsétáltunk a templomba, ahol
Zoltán atya elmesélte Szent Márton legendájának
történetét. Amikor visszaértünk a templomból, ettünk
csörögét és megkóstoltuk az idei új borokat is, majd
táncház következett.
Köszönjük a finom csörögét Fodor Istvánnénak és
Császár Istvánnénak, a borokat Papp Árpádnak, Szűcs
Bélának és Frank Istvánnak, Szondi Sándornak a
fotózást, Kispéter Évának a táncok és játékok tanítását.
Aki eljött, itt volt, aki itt volt, az jól érezte magát és
reméljük, eljön jövőre is.
Zombori Istvánné intézményvezető

Családi hírek
Születések
Hegyesi Gábornak és Kovács Máriának Áron
Gregus Gellértnek és Dohány Magdolnának Gellért
Szabó Gábornak és Szűcs Anitának Simon és Soma
nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁSOK
2017.09.26. Császár Józsefné, Arany J. u. 27.
2017.10.05. Csúcs Sándor, Tanya 341.
2017.11.14. Császár Sándor, Béke u. 44.
2017.10.22. Daka Szilveszterné, Szegfű J. u. 45.
2017.11.04. Molnár Benjamin József, Tanya 69.

Vincze Lilla és barátai:
(Kovács Sára Dzina – fuvola, Nagy Zsolt Liszi – zongora)

Az Angyal
hozzánk hajol...
Adventi koncert

2017. december 9-én 19 órakor
a Zákányszéki Templomban.
Jegyek kaphatók Zákányszéken a könyvtárban,
Janes Zoltán plébánosnál a szentmisék után,
e-mailben a zakahome@zakanyszek.hu címen.
Jegyár: 2.000,- Ft
Információ, jegyrendelés: 06 30 606-2358
www.zakahome.hu

