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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2017. szeptember 28-án
a munkatervében meghatározott rendes ülést
tartott. Tájékoztatás hangzott el az önkormányzat 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról,
valamint módosításra került a költségvetési
rendelet. Sor került önkormányzati intézmények dokumentációinak módosítására, a helyi
esélyegyenlőségi program és a „Local Agenda 21” felülvizsgálatára, valamint a településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv elfogadását megelőző partnerségi
egyeztetés szabályainak elfogadására is.

A népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII.
törvény rögzíti a helyi népszavazás kezdeményezésére és a helyi népszavazási eljárásra
vonatkozó szabályokat. Ebben felhatalmazást
kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete,
hogy rendeletben határozza meg a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez
szükséges választópolgárok számát. A testület
elfogadta az erről szóló helyi rendeletet,
amely alapján helyi népszavazást a zákányszéki választópolgárok legalább
húsz százaléka kezdeményezhet.
Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2017. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatás alapján megállapítható, hogy a bevételek és a kiadások az
előirányzatoknak megfelelően alakultak, az
önkormányzat pénzügyi helyzete
stabil. Az előirányzatok évközi változása
miatt a költségvetés módosítására is sor került, így a 2017. évi költségvetési rendelet
bevételi és kiadási főösszege
1.116.972 ezer forint lett.
A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján „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.” A tájékoztatóban foglaltak ismeretében megállapítható, hogy a település, a
lakóhely környezeti állapota jónak
mondható, mely nemcsak a község földrajzi fekvésének, kedvező éghajlati adottságának köszönhető. Zákányszék község céljainak elérésében, az élhető tiszta környezet
megteremtésében jelentős szerepe van az önkormányzat, a gazdálkodó szervezetek, a vállalkozások, a nonprofit szervezetek és a háztartások ráfordításainak is.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény (Ebktv.) rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programokról, amely szerint a
települési önkormányzat ötévente öt évre
szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. A Képviselő-testület 2013-

ban fogadta el Zákányszék község Helyi
Esélyegyenlőségi Programját (HEP) 20132018. évre vonatkozólag. Az Ebktv. értelmében a HEP-ot kétévente át kell tekinteni és
szükség esetén felül kell vizsgálni. A felülvizsgálat során a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően
módosítani szükséges. A HEP felülvizsgálata a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Békés Megyei Kirendeltségének segítségével és jóváhagyásával megtörtént.
A testület jóváhagyta a fenntartásában
lévő Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát és
módosított alapító okiratát. Elfogadta a
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
Szervezeti és Működési Szabályzatának, módosított alapító okiratának, házirendjének, pedagógiai programjának módosítását, a 20172018 éves munkatervét, valamint megismerte
Intézményi Belső Kontrollrendszerét.
A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsődében az intézményi térítési díjat külön meg kell határozni a gyermek gondozására, nevelésére, nappali felügyeletére és a vele
történő foglalkozásra (együttesen: gondozásra), valamint a gyermekétkeztetésre vonatkozóan. A gondozás térítési díja a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetésről szóló törvényben biztosított támogatás különbözete, amely alapján a szolgáltatás
önköltsége 1.857,-Ft/nap/fő. A Képviselő-testület a bölcsődei ellátásban részesülők támogatására az intézményi térítési
díjat 0,- Ft-ban állapította meg.
Az Országgyűlés a magyarországi települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és a természetes
környezet egységes védelme, egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt. A helyi önkormányzatnak a törvény
rendelkezése alapján 2017. december 31.
napjáig kell megalkotni a településképi
rendeletet, és elfogadni a településképi arculati kézikönyvet. Biztosítania kell egy széleskörű tájékoztatást a településképi követelményekről, ezzel elősegítve a
településkép védelmének és alakításának
eredményes érvényesülését az építmények
tervezése és kivitelezése során, ezért rendeletet kell alkotnia a partnerségi egyeztetés szabályairól. A partnerségi egyeztetésben természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek vehetnek részt. A rendeletnek
tartalmaznia kell a partnerek tájékoztatásának
módjait és eszközeit, valamint a javaslatok,
vélemények dokumentálásának, elfogadásának és nyilvántartásának módját. A rendelet
elfogadásra került.

Az ENV-INFO Kft. elkészítette Zákányszék
Község Fenntartható Fejlődés Helyi Programjának Felülvizsgálatát. A
fenntartható fejlődéshez, mint központi célhoz szükséges a „Local Agenda 21” dokumentumban a rövid-, közép-, és hosszú távú
tervek megfogalmazása a társadalmi-, gazdasági-, és környezeti pillérek mentén. A Fenntartható Fejlődés Helyi Programja a jelenlegi
és jövő generációi számára szükséges feltételek biztosításának figyelembe vételével, a
megújuló energiaforrások, a lakosság hosszú
távú jólétét, valamint a növény és állatvilág
életkörülményeinek és sokszínűségének
fennmaradását kívánja megcélozni.
Az önkormányzat tulajdonában lévő Zákányszék, Kossuth u. 58. szám alatti, 70 m2 alapterületű bérlakás megüresedett, amelynek
bérbeadására a testület pályázatot írt ki.
A Képviselő-testület továbbra is támogatni
kívánja a tanulni vágyó és a pályázati kiírásnak megfelelő fiatalokat, ezért idén is csatlakozott BURSA HUNGARICA felsőoktatási szociális ösztöndíjrendszerhez. A vonatkozó szabályok alapján fogja kiírni az A és B
típusú pályázatokat. A részletes pályázati felhívás településünk honlapján lesz elérhető.
A Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása által
megvalósított „Mórahalom és Zákányszék
Szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása”
beruházás utolsó munkáinak műszaki átadás-átvétele 2017.07.03-án megtörtént, a beruházás ezzel befejeződött. A „Víziközmű
törvény” értelmében víziközmű kizárólag az
állam és települési önkormányzat tulajdonába
tartozhat. A megvalósított víziközműveket a
Társulásnak térítésmentesen az ellátásért felelős tulajdonába kell adnia. A képviselő-testület jóváhagyta a szennyvízközmű-rendszer
átruházásról szóló
megállapodást.
A települési támogatások rendszeréről és a
szociális ellátásokról szóló helyi rendeletében
a Képviselő-testület rendkívüli pénzbeli települési támogatást állapíthat meg azon családok részére, akik önhibájukon kívül különös
méltánylást igénylő rendkívüli élethelyzetbe
kerültek (pl. tartós betegség, elemi kár, három hónapot meghaladó kórházi ápolás,
rendkívüli gyógyszerköltség, stb.). A testület
zárt ülésen 2 családot pénzbeli rendkívüli települési támogatásban részesített.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község honlapján.
Gárgyán István, jegyző
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Homokháti Szociális Központ
Család – és Gyermekjóléti
Szolgálat
6787 Zákányszék,
Dózsa Gy. u. 44.
gyj.zakanyszek@hoszkp.hu

Mivel foglalkozunk?
A felnőtt(ek) helyzetének javítása érdekében:
 m e g h a l l g a t j u k a j e l z é s t t e v ő s z a k e m b e re k e t é s
m agá ne m be re ke t , ha felnőtteket érintő problémákat
tapasztalnak
 intézkedünk, segítséget nyújtunk a családnak
 szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás
 tanácsadás munkanélküliek, idősek, valamint anyagi és
lakhatási problémákkal küzdők számára
 tanácsadás szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve
egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik
részére
 kríziskezelés, valamint nehéz élethelyzetben lévő családokat
segítő szolgáltatás
 közösségfejlesztő, szabadidős programok szervezése
A gyermek(ek) helyzetének javítása érdekében:
 meghallgatjuk a jelzést tevő szakembereket és magánembereket,
ha gyermeket érintő rossz bánásmódot tapasztalnak
(pl. gyermekbántalmazás, elhanyagolás, stb.)
 meghallgatjuk a gyermek panaszát, megvizsgáljuk a család
élethelyzetét: intézkedünk, segítséget nyújtunk a családnak
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 a gyermeket, illetve a szülőt tájékoztatja azokról a jogokról,
kötelezettségekről, támogatásokról és ellátásokról, melyek
segítik a gyermek egészséges testi, lelki fejlődését
 ügyintézési segítségnyújtás, hivatalos ügyekben közreműködés
 családtervezési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi,
mentálhigiénés, és káros szenvedélyek megelőzését célzó
tanácsadások szervezése
 válsághelyzetben lévő várandós anya tájékoztatása, támogatása,
segítése, és tanácsokkal való ellátása
 a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól
szóló tájékoztatás, ügyintézés segítése
 a gyermekek számára szabadidős és közösségi programok
biztosítása.

Hol talál meg minket?
Kaziné Olácsi Edit családsegítő
Telefon: 06-30/688-9659
E-mail: gyj.zakanyszek@hoszkp.hu
Ügyfélfogadás helye: 6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44.
ügyfélfogadási idő:
hétfő: 12-16 óráig
kedd: 8-16 óráig (minden hónap
első keddje 8-17 óráig)
csütörtök: 8-16 óráig
Előzetes egyeztetés alapján, a fenti időpontokon túl is van lehetőség a
szolgáltatások igénybevételére!

A konzultáció helyszíne: 6782 Mórahalom, Röszkei út 2.

Homokháti Szociális Központ
Család– és Gyermekjóléti
Központ
6782 Mórahalom,
Millenniumi sétány 16 - 18.
www.hoszkp.hu
A Család-és Gyermekjóléti Központ tevékenységei:
1. A gyámhatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek
védelmére irányuló tevékenységet lát el a területileg illetékes
esetmenedzser:
 kezdeményezi a gyermek védelembe vételét, vagy súlyosabb
fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú
elhelyezését, nevelésbe vételét,
 védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési
tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez,
 együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal,
 a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében
szociális segítőmunkát koordinál és végez,
 utógondozás t végez - a gyermekvédelmi gyámmal
együttműködve.
Esetmenedzser: Dóczi Éva
Elérhetőség:
Telefon: 06-30/488-7869
E-mail: doczieva@hoszkp.hu
2. Családkonzultációs szolgáltatás: Dunainé Szűcs Katalin
Elérhetőség:
Telefonon: kedden és csütörtökön (9 – 16 h): 62/281–022, 186-os
mellék
E-mail: csaladkonzultacio@hoszkp.hu

Mikor érdemes igénybe venni?







gyermeknevelési kérdésekben
visszatérő párkapcsolati feszültség
gyász, válás, betegség, veszteség esetén
új család kialakítása, gyermekét egyedül nevelő szülő problémái
érzelmi elhidegülés

3. Tanácsadó pszichológus: Szécsiné Terecskei Bernadett
Elérhetőség:
Telefon : 06-20/220–9805,
E-mail: tanacsadas@hoszkp.hu

A tanácsadás helyszíne: 6787 Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44.
Mikor érdemes igénybe venni?
- életvezetési nehézségekkel
- hangulatzavarokkal, szorongással küzdők, valamint
- családi problémák, gyermeknevelési és párkapcsolati kérdések esetén
További szolgáltatásaink:
 Kapcsolattartási ügyelet (Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44. szám

alatt)

 gyermekvédelmi jelzőrendszeri készenléti szolgálat,

Krízishelyzet esetén segítség, tanácsadás, tájékoztatás!
Elérhető a nyitvatartási időn kívül, hétvégén és ünnepnapokon is:

06 – 30 / 257 – 7243
 utcai szociális munka keretében a szünidőben prevenciós

programot biztosít.

A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat valamint Központ szolgáltatásai
térítésmentesen vehetők igénybe.
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Közösségi pszichiátriai ellátás bemutatása
Tisztelt Olvasók! Szeretnénk Önöknek bemutatni Intézményünk egyik szolgáltatását, mely
segítséget nyújthat akár Önöknek, akár hozzátartozójuknak a későbbiek során.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása
Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ
működteti a Közösségi pszichiátriai alap ellátást jelenleg hat településen.
Az ellátás, mint szociális alapszolgáltatás,
működésében továbbra is Ásotthalom, Forráskút, Öttömös, Pusztamérges, Ruzsa, Üllés
és Zákányszék településeken élő pszichiátriai
betegek részére biztosít segítséget.
A közösségi ellátást önkéntesen a Homokháti
Szociális Központ telephelyeinél és tagintézményeinél lehet igénybe venni, a szolgáltatás
térítésmentes.
A szolgálatnál személyesen, telefonon, vagy
levélben történő igénybejelentést követően
a szolgálat munkatársa előzetes egyeztetés
után személyesen keresi fel az ellátásra
váró pszichiátriai beteget. Az ellátás igénybevételére irányuló kérelemhez mellékelni
kell a pszichiáter vagy neurológus szakorvos
szakvéleményét.
A szolgáltatás igénybevételéről a szolgáltatást
nyújtó és az ellátást igénybe vevő, valamint
törvényes képviselője megállapodást köt. Az
ellátást a kliens saját lakókörnyezetében

nyújtjuk, illetve a csoportokkal végzett szociális munka keretében a települések közösségi
tereiben nyújtunk szolgáltatást, programokat.

pülésen jelezze az ott dolgozó kollégánk felé.
Segítő szándékkal várjuk jelzéseiket, tisztelettel az alábbi elérhetőségeken:

Célunk elsősorban az, hogy a pszichiátriai beteg a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait,
problémáit legyen képes rendezni.

n Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi
tagintézményében, Ásotthalom, Királyhalmi utca 2-6. (kedd: 10-12, csütörtök: 10-12
óra között). Telefon: 62/291-556

Célunk ezenfelül, hogy a saját otthonukban
élő, nem veszélyeztető állapotú pszichiátriai
betegek, mindennapjaikban, valamint szociális helyzetük javításában segítséget kapjanak.

n Homokháti Szociális Központ Öttömösi telephelyén, Öttömös, Béke utca 3. (szerdánként 12-14 óra között).Telefon: 62/254-290

A pszichiátriai közösségi ellátás eltér mind
feladatában, mind gondozási módszerében a
hagyományos ellátási formák alkalmazásától.
A szolgáltatás célcsoportjába nem csak a
problémával küzdő személy, hanem közvetlen
családja is beletartozik.
Az igénybe vevőnek nyújtott segítség magába
foglalja az ellátott testi és pszichés állapotának javítását, az életviteli készségeinek fejlesztését, a mindennapok során jelentkező
problémák feltárását és az abból adódó
konfliktusok feloldását, a szabadidő hasznos
eltöltésének szervezését, valamint az egészségügyi ellátáshoz való hozzásegítését és kapcsolattartását más szolgáltatási intézménnyel.
Ha tud környezetében olyan valakit, akin a tájékoztatásunknak megfelelően, ellátásunkkal
tudnánk segíteni, kérjük, hogy az adott tele-

n Homokháti Szociális Központ Ruzsai telephelyén, Ruzsa, Szegedi utca 8. (pénteken 12-16 óra között).Telefon: 62/285-037
nH
 omokháti Szociális Központ Zákányszéki tagintézményében, Zákányszék,
Dózsa György u. 44. (csütörtök 12-16
óra között).Telefon: 62/254-294
n Homokháti Szociális Központ Üllési tagintézményében, Üllés, Radnai u. 22. (hétfőn
12-16 óra között).Telefon: 62/639-500
n Homokháti Szociális Központ Forráskúti
telephelyén, Forráskút, Fő utca 74./a (szerdánként 12-16 óra között).Telefon: 62/287222/143 mellék
Csótiné Ördög Edit, intézményvezető,
Rácz Józsefné közösségi koordinátor
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A Homokhátság
új szakképző iskolája
Mórahalmon

Adventi
előzetes

Tizenegy hónap múlva a 2018-2019-es tanévben új szakképző iskola
kezdi meg működését Mórahalmon, jelezve, hogy a Homokhátság fejlődése töretlen. Kérdés-felet formában foglaljuk össze mit érdemes tudni a majdan a Szegedi Szakképzési Centrumhoz tartozó intézményről.

A Zákányszéki Nőegylet az idei évben immár 12. alkalommal rendezi meg az Adventi Ünnepségsorozatot a Lengyel téren. A hagyományokhoz híven
minden vasárnap karácsonyváró műsor, meleg
tea és forralt bor várja az érdeklődőket. A gyertyagyújtás idején a kézműves vásáron saját készítésű ajándéktárgyak értékesítésére lesz lehetőség,
várjuk az eladókat és vevőket egyaránt.
A szervezők köszönettel fogadják az adventi ünnepségsorozat megrendezéséhez a felajánlásokat és
anyagi támogatásokat. A rendezvényről bővebb információ kérhető Ördögh Dezsőnétől a 30/512-8447
telefonszámon.
Zombori Istvánné, intézményvezető

Hulladékok égetése
háztartási
tüzelőberendezésében
Napjainkban a takarékosság jegyében nagyon sokan visszaállították a régi kályháikat, és fűtenek szénnel, fával, egyéb éghető, általuk tüzelésre alkalmasnak vélt anyagokkal, például
műanyaggal (műanyag flakonok, háztartási, gyógyszerészeti,
kozmetikai termékek, gyerekjátékok, pizzás dobozok, mélyhűtött
ételek dobozai, stb.), fahulladékkal (régi farostlemez hulladékok, bútorlapok), rongyokkal. Az égetés a kellemetlen bűz
mellett rendkívül mérgező anyagokat juttat a levegőbe, amelyek
komoly egészségkárosító hatással rendelkeznek (daganatos megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás,
máj- és vesekárosodás, májrák, légzési elégtelenség, tüdőgyulladás, vérsejt-károsodás, halál...).
A hulladékok égetését jogszabály határozza
meg, ettől eltérni tilos! Amennyiben hatósági eljárásra kerül sor és bebizonyosodik, hogy az ingatlan tulajdonosa
a háztartási tüzelőberendezésében jogszabályi előírásokat megszegve éget el bármilyen anyagot, akkor a környezetvédelmi hatóság (a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.)
Korm. rendelet alapján) 300.000 Ft levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiek figyelembevételére, és szigorú betartására!
Gárgyán István, jegyző

Az iskola látványterve
Mi az a Szakképzési Centrum?
A szakképző iskolákat fenntartó intézmény, a legtöbb ilyen iskola a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik.
Mit lehet tanulni ebben az iskolában?
Többféle szakmát nappali és esti tagozaton. Lesz szakközépiskolai
képzés 9-11. évfolyamon: cukrász, pincér, szakács. És lesz 9-12. évfolyamon szakgimnáziumi képzés informatika szakon – hivatalos kifejezéssel informatikai ágazatban – amely képzés végén a 13. évfolyam
elvégzése után: OKJ-s szoftverfejlesztő végzettséget kapnak a végzett
technikusok. Valamint lesz még pedagógiai ágazati szakképzés, mel�lyel a 13. évfolyam után OKJ-s gyógypedagógiai segítő munkatárs
végzettséget szereznek a diákok.
Mi lesz az iskola neve?
Szegedi Szakképzési Centrum Tóth János Mórahalmi Szakképző Iskolája.
Miért pont Tóth János?
Mórahalom történelmében dr. Tóth János piarista szerzetes tanár kiemelkedő személy. 1852-ben kinevezték Mórahalomra igazgatónak, ő szervezte meg a tanyai iskolákat, a mai Mórahalom területén négyet, ebből az elsőt 1853-ban.
Mikortól lehet jelentkezni ebbe az iskolába?
Az általános iskolák 2017. október 31-ig tájékoztatják a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről, 2018 januárjában kell majd a középiskolai jelentkezési lapokat kitölteni.
Honnan tudhatunk meg még többet a mórahalmi Tóth-iskoláról?
Az érdeklődő szülők és diákok részére: 2017. november 10-én
(péntek) 17.00 órai kezdettel tartott fórumon, melynek helyszíne:
Mórahalom Városháza I. emeleti tárgyaló terme (6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1.) valamint a https://www.facebook.com/
TothJanosMorahalom/ oldalról.
Angyalné Kovács Anikó, főigazgató

Müller doktor vendége: Dr. Papp Lajos szívsebész professzor. Előadása: 2017. november 22-én (szerdán) 17 órakor, a Művelődési Házban. Előadás után Dr. Papp Lajos prof. könyveinek
megvásárlására és dedikálásra is lesz lehetőség.
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Hogyan készüljünk
az elsőáldozásra,
bérmálásra?
Kedves Szülők! A szülői értekezletek megszervezése helyett, a tanév elején a tájékoztatásnak ezt az egyszerűbb (talán
személytelenebb) formáját választjuk (de természetesen mind a
ketten mobiltelefonon is elérhetőek vagyunk), hogy a hittanosokkal és az Ő, szentségekre való felkészítésükkel kapcsolatban
néhány gyakorlati tájékoztatást adjunk.
1. osztályosokkal kapcsolatban: - heti egy hittan órájuk van,
mely az órarendbe lett beépítve, továbbá a vasárnapi szentmisék
látogatása is elvárt.
2. osztályosok: - heti két hittan órájuk van, továbbá elvárt a vasárnapi szentmisék látogatása.
3. osztályosok. Ők azok, akik a tanév vége felé elsőáldozásra készülnek. Éppen ezért, tőlük kérjük, hogy
a vasárnapi szentmiséken rendszeresen vegyenek részt.
Felmerül a kérdés, hogy „hány szentmisére kell jönni”? Vajon a
Tízparancsolat 3. pontja mellett, miszerint az Úr napját szenteld
meg, valamint az Egyház öt parancsolata szerint (a vasárnapokat
és ünnepnapokat szentmisével szenteld meg), mi lehet a helyes
válaszunk?...
De egy minimumot szükséges beállítani, ez pedig az év 52 vasárnapjából 20 vasárnap, ami a tanév idejére esik. Nagyon szép
dolog, ha nemcsak elküldik a gyermeket, hanem a szülővel
együtt vesz részt a vasárnapi szentmiséken.
Az elsőáldozás időpontja előre láthatóan: 2018. május
20. Pünkösdvasárnap 11 óra. Nekik heti két hittan órájuk van. Ebből mind a kettőn való részvétel kötelező. A hittankönyvük mellett egy másik könyvet is használnak, mely 760 forintba kerül(t). Amely családnak ez a többletkiadás nehézséget
jelent, kérem, hogy keressék meg a plébánost, akivel ez megbeszélhető.
4, 5, 6, 7. osztályosok: Heti két hittanóra és a vasárnapi szentmiséken való részvétel.
8. osztályosok: Ők azok, akik a tanév vége felé a
bérmálás szentségében részesülhetnek. Ennek
feltétele a heti két hittanórán és a vasárnapi szentmiséken való
részvétel, mely minimum 25 szentmise a tanév során. A tanév
vége felé ismereteikből vizsgát tesznek, valamint bérmanevet
választanak, melyen akár már most érdemes gondolkodni. Olyan
bérmanevet válasszunk, melynek szent viselője olyan életet élt,
mely példakép és követendő út előttünk is.
A PÜSPÖKSÉG UTASÍTÁSA SZERINT A BÉRMÁLÁS FELTÉTELE AZ IDEI ESZTENDŐTŐL KEZDVE A FOLYAMATOS, MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI HITOKTATÁSON VALÓ
RÉSZVÉTEL 1-8. OSZTÁLYIG.
Dr. Janes Zoltán plébános,
Szabó Norbert hitoktató

2017. október

Iskolai hírek
A szeptember még az iskolára
hangolódás időszaka volt, megtörténtek az év eleji felmérések,
de mostanra már remélhetőleg
mindenki „belerázódott” a munkába.
Nagyon sok az iskolai elfoglaltság, és ezek mellett még elkezdődnek a tanulmányi és sportversenyek is. Annak lesz a könnyebb
a felkészülés, aki az órákon figyel és okosan osztja be az idejét. A tanulás mellett azonban
fontos a pihenés, az olvasás, és a
legfontosabbak a családdal együtt
töltött órák.
n
Iskolánkból labdarúgásban négy
korcsoportban veszünk részt a
Bozsik utánpótlás-bajnokságban.
Szivacskézilabdában három csapatunk van a 8 és 9 évesekből, és
januártól az első osztályosok is
csatlakoznak. A tanulók körében
népszerű mind a két sportág, szeretnek a foglalkozásokra és a versenyekre járni. Decemberben pedig kezdődik a Diákolimpia.
Gyógyúszásra is van lehetőség,
hetente egyszer mennek a gyerekek Mórahalomra. Az utazást az
Önkormányzat segíti.
n
A szeptember 29-én megtartott
Diáksportnapon a 2017 méteres
futás leggyorsabbjai:
Alsós lányok: I. Juhász Gréta 4.
o., II. Vass Tímea 3. o., III. Huszta Kata 3. o.
Alsós fiúk: I. Varga Dániel 3. o.,
II. Meleg Alex 4. o., III. Nagy
Marcell József 2. o.
Felsős lányok: I. Tóth Tamara 7.
o., II. Hemm Karola és Tanács
Luca 6. o., III. Farkas Dorina 6. o.
Felsős fiúk: I. Gregus Tamás 7.
o., II. Vass Dávid 8. o., III. Tanács Olivér 8. o.
n
A Zene Világnapjáról idén is
rádiós műsorral emlékeztünk
meg. Kedves és fülbemászó
dallamok szóltak a termekben
október 2-án reggel. A gyerekek azóta is énekelgetik, hogy
a „A zene az kell, hogy ne ves�szünk el, hogy mégse adjuk
fel!”… Egy zenei kvíz megoldására is volt lehetőség. A beérkezett 14 válaszadó közül
első helyezést ért el Tóth
Amanda (6. o.), a második legjobb sajnos névtelen maradt, a
harmadik helyezést pedig három tanuló: Kispál Imre, Szalai
Fanni (5. o.) és Tanács Luca
(6. o.) szerezte meg.

Az idei kisállatbemutatón, október 4-én 18 kisállat volt a vendégünk. Negró, Meleg Alex kutyusa már negyedik alkalommal vett
részt az Állatok világnapja alkalmából megrendezett programon.
Óriási érdeklődésre tartott számot Dobó Gergely királypitonja,
aki tavaly volt először nálunk.
Most azt is láthattuk, hogyan kell
megetetni. Reméljük, minden
kiskedvenc azóta is jól van, és
nagyon köszönjük a gazdiknak és
szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy
elhozták őket az iskolába.
Idén a szavazatok alapján az állatbemutató
legszebb
állata
Gregus Tamás (7.o.) Mázli nevű
magyar vizslája lett. A legaranyosabb állat címet Dobó Barbara (1. o.) Csibész névre hallgató sziámi cicája nyerte el, a
legérdekesebb állat pedig idén is
Dobó Gergely (3. o.) királypitonja, Piti lett.
n
2017. október 9-én felsőseink a
Művelődési Házban meghallgathatták Böjte Csaba ferences
atya gondolatait. Az ötödikesek
az alábbiakat fogalmazták meg
az előadást követően:
„Bölcsek a szavai. Nagyon kedves és vicces.” „Befogadó.” „A
szeretet az többet ér mindennél.”
„Ha a szeretetet elveszted, a legdrágább kincsed, ami volt, elvesztetted. A szeretet sok embernél nincs, de akinél van, az egy
gazdag ember.”
„Gyűlölettel nem oldunk meg
semmit. A szeretet a kulcs mindenhova. A szeretettel mindent
meg lehet előzni. A szeretet segít.” „A szeretet a legfontosabb.”
Bízunk abban, hogy az Atya szavai is segítenek bennünket eligazodni a világban.
n
Novemberben lehetőség lesz betekinteni az iskolában folyó munkába, mert 20-24-e között nyílt
hetet tartunk. A nyílt órákról időben értesítjük az érdeklődőket, az
időpontok az iskola honlapján is
olvashatóak lesznek.
n
Fontos időpontok:
október 30-tól november 3-ig:
Őszi szünet.
november 7. 			
Mesemondó és verses mese-mondó verseny, iskolai forduló.
november 17. 			
Darules.
november 20-tól 24-ig: 		
Nyílt hét az iskolában.
Összeállította:
Ábrahám Enikő
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BÖLLÉRNAP
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt
2017. november 18-án, szombaton megrendezésre kerülő:

XVI. Zákányszéki
Böllérnapra.
Program:
6.30 Megnyitó a Művelődési Ház udvarán,
7.00 Disznóvágás,
9.00 Reggeli a Művelődési Házban –
500 Ft/adag áron, a helyszínen vásárolható,
17.00 Gyülekező a Sportcsarnokban,
18.00 VACSORA, BÁL.
Jegyek vásárolhatók a Lengyel téri Butikban 2017. november 6-tól.

Felnőtt jegy:
Gyermek jegy:

4000 Ft/fő
3000 Ft/fő

Zenekar: Selymes Gábor és csapata
Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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2017. október

Márton napi programok
a Művelődési Házban
2017. november 11-én
14 óra L
 udas Matyi – zenés mesejáték a Szegedi
Miniszínház előadásában,
15 órától K
 ézműves foglalkozás kicsiknek és
nagyoknak – lámpás és liba 			
készítése – várjuk a gyerekeket és az
anyukákat is,
Új bor kóstoló,
Csöröge sütés, kóstolás,
16 óra L
 ámpás felvonulás a Művelődési Háztól a
templomig – Szent Márton legendája –
Dr. Janes Zoltán atya mesél a gyerekeknek.
Szeretettel várjuk a kicsiket és nagyokat, szülőket,
érdeklődőket rendezvényünkre!
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói

MEGEMLÉKEZÉS
2017. november 1-jén a 9 órakor kezdődő szentmise
után, 9.45 órakor az intézmények és a civil
szervezetek vezetői, képviselői
megkoszorúzzák a II. világháborús emlékművet.
A megemlékezés után a temetőben szertartás
és sírszentelés lesz.

TELJESKÖRŰ BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE ÉS
KÖTÉSE A GENERALI BIZTOSÍTÓ MÓRAHALMI
IRODÁJÁBAN A SZABADSÁG U. 34. SZÁM ALATT AZ ÉVA
APARTMAN HÁZBAN NYITVATARTÁSI IDŐBEN, VAGY AKÁR
AZ ÖN OTTHONÁBAN IS IDŐPONTEGYEZTETÉSSEL.
n Igazolások kiadása, Kárbejelentés
n Ingyenes ajánlatkészítés és tanácsadás minden
kötelezettség nélkül
nL
 akásbiztosítás kötése akár 50% kedvezménnyel
nF
 elelősség,-és vagyonbiztosítások, Jogvédelem
nN
 yugdíjbiztosítások 20%-os adójóváírással
nÉ
 letbiztosítások, Befektetések
nF
 undamenta 30%-os állami támogatással
nÉ
 pítési és kivitelezői felelősségbiztosítás
NE FELEDJE, fontos dátum a NOVEMBER 30. a
gépjárműbiztosítások évfordulós felmondási határideje.
KÜLÖNFÉLE kedvezményekkel és akciókkal várom
minden kedves meglévő és leendő ügyfelemet.
CSÁSZÁR BÉLÁNÉ, MARIKA
Tel: 30-4270584
Email: csaszarbne@gmail.com

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken
2017 őszén
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: október 24-től
31-ig, november 6-tól 10-ig,
november 20-tól 24-ig délután is
rendel, 15 órától – 16 óráig.
Október 30- 31-én helyettesít is.
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: november 2-án és
3-án, november 13-tól 17-ig,
november 27-től december 1-jéig
délután is rendel, 15 – 16 óráig.
Október 30- 31-én szabadságon
lesz.
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!

„Zákányszékre mindig számíthatunk!”
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett XVI. ruzsai
Hagyományos Parasztlakodalmas rendezvényen Hegedűs János,
Frank István, Makra Ernő, Tóth Péter fogathajtók gondosan
ápolt fogatjaikkal vettek részt.
Példaértékű a Polgármester Úr lovas – és gazdahagyományokat támogató tevékenysége.
Köszönetünket fejezzük ki az önzetlen segítségért és jó
együttműködésért.
Szanka János - szervező
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KÖNYVFALÓ
Kedves Gyerekek!
Az idei tanévben ismét útjára indul
a Könyvfaló olvasási játék, melyre szeretettel hívlak és várlak Benneteket!
Aki az előző tanévben is részt vett a nemes versengésben, garantáltan találni fog a kínálatban sok új csillagos könyvet. Aki még
gondolkodik, hogy elkezdje-e, csak buzdítani tudom. Az olvasással kizárólag nyerni lehet… sok új élményt, kalandot, izgalmat…
és a verseny végén oklevelet és értékes könyvjutalmat.
Korosztály szerint a játék az általános iskola 2-8. osztályos tanulóinak szól. A könyvtárban nehézségi fok szerint 1-2-3 csillagos
könyvek közül választhattok, majd a tartalommal kapcsolatban
feltett kérdések megválaszolásával igazoljátok, hogy valóban elolvastátok a könyvet. A könyvekben található csillagok felkerülnek
a nevetek mellé, és akinek osztályszinten a legtöbb gyűlik össze, ő
lesz a legtöbbet olvasó, vagyis a Könyvfaló.
A játékos versengés 2017. november 7-én indul és 2018. május
31-ig tart. Tanév végére tehát kiderül, hogy ki lesz egy-egy osztály Könyvfalója. A helyezettek értékes könyvjutalomban részesülnek.
Szeretettel várlak a könyvtárban! Legyél Te is Könyvfaló!
Paraginé Tóth Edina, könyvtáros

2017. október

Pályázati támogatással
megvalósult programok
a Művelődési Házban
A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár pályázati támogatásban
részesült az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális
Alaptól különböző környezeti programok lebonyolítására. Ennek keretében az óvoda nagycsoportosai és az általános iskola 1-2. osztályosai
részt vettek 2017. október 12-én egy vadasparki kiránduláson, az
ott dolgozó pedagógusok közreműködésével egy-egy foglalkozáson. A
7-8. osztályosoknak Ábrahám Krisztián a Kiskunsági Nemzeti Park
munkatársa tart rendhagyó biológia órát, a téma a hulladékgazdálkodás, környezetvédelem.
2017. október 24-én Kis Zoltán óbecsei amatőr képzőművész és
környezetvédő újrahasznosított és vízbe mártott papírból és más hulladékanyagok felhasználásával készített képzőművészeti alkotásainak kiállítását tekinthetik meg az érdeklődők. A délután folyamán az
általános iskola érdeklődő kedvű alsós és felsős diákjai részt vehetnek
egy kézműves délutánon, ahol újrahasznosított anyagok felhasználásával ismerkedhetnek meg.
A pályázati programok a jövő évben is folytatódnak, amikor az egészséghét keretében a felnőtt lakosság is szélesítheti ismereteit a környezetvédelem témájában, valamint a felsősök tanulmányi kiránduláson
vehetnek részt.
Zombori Istvánné,
intézményvezető

Eladó könyvtári könyvek!
A könyvtárban 50 Ft/db áron
vásárolhatók meg az állományból
tartalmi elavulás és rongálódás
miatt kivont könyvek. A bevételből
a Könyvfaló játék jutalmazását
szeretnénk majd finanszírozni.
Köszönjük, ha vásárlásával Ön is hozzájárul ehhez.
Paraginé Tóth Edina, könyvtáros

Családi hírek
HÁZASSÁG
2017.10.07. Matuszka Antal és Malatinszki Éva Veronika
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

