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A munka folytatódik

Túl vagyunk a parlamenti
választások napján, megismerhettük a választás eredményét. A választási jegyzőkönyvekből kiderült, hogy
településünk lakossága példaértékűen részt vett a szavazáson, közel 70%-os részvétellel.
Szeretném megköszönni valamennyi résztvevőnek, a helyi
választási bizottság tagjainak,
szavazóköri bizottságok tagjainak, póttagjainak, delegáltaknak a tisztes helytállást, és
a problémamentes, nyugodt
szavazást.
B. Nagy László képviselő Úr
munkájához sok sikert és jó
egészséget kívánok, egyúttal
kérem, hogy munkája során
támogassa Zákányszék település fejlesztési elképzeléseit, segítse a kéréssel hozzá forduló
zákányszéki embereket.
Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy megkezdődött
az iskola-sportcsarnok-óvoda
energetikai felújítása. Sajnos
a több éven keresztül húzódó
támogatói döntés eredményeként közel harminc millió
forintos többletforrást kell
biztosítanunk a beruházás
lebonyolításához. Az építke-

zés okozta kellemetlenségekért mindenkitől elnézést kérek, de valamennyi épületre
erősen ráfér a megújulás. A
képviselő-testület
számára
fontos, hogy gyermekeink a
XXI. század elvárásainak megfelelő oktatási és sportlétesítményekben tanulhassanak
és fejlődhessenek, ne legyen
tapasztalható a város és vidék
közötti különbség.
A csapadékvizes projekt
közbeszerzési eljárása ebben
a hónapban zárul és településszinten készülnek a csapadékvíz elvezető-szikkasztó árkok,
rendeződik a sportpálya környéke, záportározót alakítunk
ki és feltöltjük a vizes-lápos
területet.
A hónap elején kaptuk a hivatalos értesítést a piacépítés
pályázat eredményességéről,
a beruházás átnyúlik a következő évre. Nagyon impozáns
épülettel fog gazdagodni a település, helyt adva kispiacnak
és üzlethelyiségeknek.
A tél folyamán több helyen sérültek aszfaltos utcáink, megkezdtük javításukat,
úgynevezett
hidegaszfaltos
technológiával, mely költség-

hatékony, gyors és az önkormányzat technikai csoportja
is tudja végezni, igyekszünk a
település teljes utcahálózatát
javítani.
Sikeres pályázatnak köszönhetően több gép (traktor, gréder, tárcsa, borona, henger)
jut a külterületi utakra is, bízom benne, hogy meg is lesz
a látszatja, hiszen egy pár fős
csoport folyamatosan fogja végezni a földutak karbantartását, javítását. Ezen felül kérem
a lakosság segítségét is ugyanúgy, mint ahogyan ezt eddig is
tették. Megkezdődtek az első
járda felújítások, ez év folyamán már hat ingatlan előtt
tettük biztonságosabbá a gyalogos közlekedést. A tendencia
folytatódik egész évben, remélem sok fejtörés után sikerül
megoldani a Dózsa Gy. utcai
orvosi rendelő előtti csapadékvíz elvezetést is.
Sok apró és egy pár nagy és
látványos feladat. Mindegyik
sikeres megvalósításához kérem a lakosság türelmét, segítségét és támogatását.
Matuszka Antal
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2018 márciusában
egy munkaterv szerinti rendes ülést és
kettő rendkívüli ülést tartott. Újabb
pályázat benyújtása, illetve egy már
nyertes pályázat megvalósítására kiírt
közbeszerzési eljárás lezárása miatt
két alkalommal rendkívüli ülés megtartására került sor. A rendes testületi
ülésen az előre tervezett napirendeken kívül számos egyéb előterjesztés is
megtárgyalásra került. A döntések közül a leglényegesebbek az alábbiakban
kerülnek ismertetésre.
n A 2018. március 7-én tartott
rendkívüli ülés döntései
A közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap
alapszabadságra és tizennégy munkanap
pótszabadságra jogosult. A polgármester
munkáltatójaként a Képviselő-testület jóváhagyta Matuszka Antal polgármester
szabadságának 2018. évi ütemezését.
A Képviselő-testület a VP6-19.2.1.-435-17 kódszámú, „Vidéki szemléletformálást, egészségnevelést és rekreációt
szolgáló fejlesztések a Mórahalmi járás
területén” című felhívásra pályázatot
nyújtott be fitneszpark kialakítására a Zákányszék 269/17 helyrajzi számú (Sportpálya melletti) ingatlanon. A Projekt tervezett elszámolható összköltsége bruttó
6.650.471,- Ft. A maximális támogatási
intenzitás: 100%.
Zákányszék Község Önkormányzata
az intézményi szociális feladatait a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásán
keresztül látja el, köztük a településen
működő tanyagondnoki szolgálatok működtetését is. A három tanyagondnoki
körzetben a feladatok ellátásához szükséges gépjárművek rendelkezésre állnak,
azonban jogszabályi előírás egy helyettesítő gépjármű kijelölése is. A Képviselő-testület az önkormányzat Volkswagen
Transporter gyártmányú kisbuszát jelölte
ki helyettesítő gépjárműnek.
n A 2018. március 21-én tartott rendkívüli ülés döntése
Az önkormányzat jelentős összegű pályázati támogatást nyert az Óvoda, az
Általános Iskola és a Sportcsarnok
energetikai korszerűsítésére, valamint
a Sportcsarnok belső felújítására. A
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében kiírt TOP3.2.1-15-CS1-2016-00043
kódszámú
„Zákányszék Önkormányzata épületei-

nek energetikai korszerűsítése”, valamint
a Belügyminisztérium „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímű nyertes pályázatok megvalósítására közbeszerzési eljárás indult,
amelynek előkészítő és értékelő szakasza
lezárult. A Bírálóbizottság javaslata alapján a Képviselő-testület névszerinti szavazással döntött a beruházást kivitelező
vállalkozásokról.
A TOP keretében elnyert „Zákányszék
Önkormányzata épületeinek energetikai
korszerűsítése” keretében megvalósuló
beruházást a HungaroSun Bt., a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása”
keretében elvégzendő munkálatokat a
Berta Családi Kft. fogja elvégezni.

n A 2018. március 29-én tartott rendes ülés döntései
A Képviselő-testület a 2014-2019. évekre
vonatkozó Gazdasági Program végrehajtását szolgáló operatív terv aktuális
feladatainak meghatározására minden évben fejlesztési tervet fogad el. A 2018. évi
Éves Fejlesztési Terv 13. pontban tartalmazza a tervezett önkormányzati fejlesztéseket.
A közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá tartozó ajánlatkérői szervezet minden költségvetési év elején március 31-ig
éves közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A tervben „Zákányszék település
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése” című nyertes pályázat (TOP) megvalósításának közbeszerzése szerepel.
A képviselő-testület egyes hatásköreinek
gyakorlását rendeletében átruházhatja a
polgármesterre, bizottságaira, jegyzőre,
illetve törvényben meghatározottak szerint létrehozott társulásra. Az átruházott
hatáskör gyakorlója az átruházott hatáskörben hozott döntésekről rendszeresen, de legalább évente egy alkalommal
köteles a képviselő-testület ülésén beszámolni. A Képviselő-testület a polgármester által – átruházott hatáskörében – hozott 2017. évi döntésekről szóló tájékoztatót megtárgyalta és elfogadta.
A gyermekétkeztetés szabályait a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 27/2013. (XII.20.)
Ör. rendeletében foglaltak tartalmazzák.
Ennek keretében a Képviselő-testület a

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának mértékét önköltségszámítást
követően felülvizsgálta és ezek alapján
megállapítja, hogy a díjak módosítása jelenleg nem indokolt.
A Képviselő-testület támogatta a Kistelek
Városi Önkormányzat kérelmét, hogy a
város 2018. 08. 15. napjával a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési
Társulásához csatlakozhasson.
A Mórahalom-Zákányszék Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Társulása
tagönkormányzatainak képviselő-testületei határoztak a Társulás 2018. március
31. napjával történő megszüntetésről. A
társulás megszüntetésével és a vagyonfelosztással kapcsolatos rendelkezéseket
a társulási megállapodás XIII. pontja tartalmazza. A társulási vagyon tagönkormányzatok közötti felosztásáról vagyonfelosztási szerződés került elfogadásra,
valamint módosításra került a beruházással kapcsolatos konzorciumi megállapodás is.
A Zabosfa KerTÉSZ Kft. megkereste Zákányszék Község Önkormányzatát, hogy
a központi buszváró egyik felében zöldség-gyümölcs kiskereskedelmi üzletet
szeretne üzemeltetni. A Képviselő-testület a kérelmet támogatta, valamint meghatározta a helyiség használatáért fizetendő
bérleti díjat.
A muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza a települési önkormányzatok közművelődési feladatait. A törvény módosításra került, amely alapján a Zákányszéki
Művelődési Ház és Könyvtár könyvtári
intézményegysége ez évtől külön munkatervet és szakmai beszámolót készít.
A Képviselő-testület a benyújtott munkatervet és beszámolót elfogadta.
A Képviselő-testület a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár intézményben
1 fő gondnok és 1 fő takarító 8 + 4 hónap
időtartamra, központi támogatás igénybevételével történő foglalkoztatása érdekében kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.115-CS1-2016-00001 „Csongrád megyei
gazdaság– és foglalkoztatásfejlesztési
együttműködési program (paktum)” elnevezésű munkaerőpiaci programban bérköltség támogatás elnyeréséhez. A Képviselő-testület az előírt 4 hónap időtartamú
továbbfoglalkoztatáshoz szükséges bérköltség és szociális hozzájárulási adó teljes összegét biztosítja az intézmény költségvetésében.
Gárgyán István jegyző
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„Zákányszék
Község
Díszpolgára” cím
adományozása
2018-ban
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
nevében a „Zákányszék Község Díszpolgára” kitüntető cím
adományozása előkészítésével
megbízott Előkészítő Bizottság
az alábbi nyilvános felhívást teszi közzé:
A Képviselő-testület Zákányszék Község Díszpolgára cím
adományozásával ismeri el:
n azok érdemeit, akik Zákányszék község szellemi, anyagi gyarapodásáért példaértékűen dolgoztak, a közélet, a gazdaság, a tudományok, a kultúra
és a művészetek, a gyógyítás,
az oktatás-nevelés területein
maradandó alkotó munkájukkal elősegítették a község fejlődését, polgárainak boldogulását,
n a Zákányszék községben
született vagy itt élő és alkotó,
kiemelkedő humánumú, közmegbecsülést szerzett polgárok
érdemeit, akik kimagasló eredményességű munkásságukkal
járultak hozzá Zákányszék fejlődéséhez.
Ajánlásukat indokolással együtt, zárt borítékban 2018. május
31-ig juttathatják el az
Előkészítő Bizottságnak címezve (6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.), melyek
alapján a bizottság ajánlólistát
terjeszt a Képviselő-testület
elé. Az ajánlásokat személyesen is leadhatják a Polgármesteri Hivatal titkárságán a megjelölt időpontig.
Kérem a település választópolgárait, hogy éljenek ajánlási lehetőségükkel, segítsék az
Előkészítő Bizottság munkáját,
járuljanak hozzá ahhoz, hogy a
Zákányszék Község Díszpolgára kitüntető cím arra érdemes
személyt minősítsen és rangot
jelentsen településünkön.
Sas Györgyné
az Előkészítő Bizottság elnöke
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TájékoztatásTájékoztatás
az országgyűlési
az országgyűlési
képviselők választásának
eredményeiről
képviselők
választásának
eredményeiről
(2018. április 17-én ismert, nem véglegesített adatok)
(2018. április 17-én ismert, nem véglegesített adatok)
Zákányszék település szavazóköreinek eredményei:
Településünk választópolgárai közül összesen 1557 fő vett részt a 2018. április 8-i
szavazáson, mely 69,66 %-os részvételi arányt jelent.
Zákányszék település EGYÉNI választókerületi eredménye
(a 4 legtöbb szavazatot elérő jelölt):
1. B. Nagy László (FIDESZ - KDNP):
1045 szavazat
2. Joób Márton (MSZP - PÁRBESZÉD):
217 szavazat
3. Fackelmann István (JOBBIK):
176 szavazat
4. Dr. Tessényi Judit (LMP):
46 szavazat
Zákányszék település LISTÁS választási eredménye
(a 4 legtöbb szavazatot elérő jelölt):
1. FIDESZ - KDNP:
1050 szavazat
2. JOBBIK:
193 szavazat
3. MSZP - PÁRBESZÉD:
115 szavazat
4. LMP:
62 szavazat
CSONGRÁD megye 02. számú EGYÉNI választókerület (Szeged) eredménye:
(a 4 legtöbb szavazatot elérő jelölt):
1. B. Nagy László (FIDESZ - KDNP):
27 344 szavazat
2. Joób Márton (MSZP - PÁRBESZÉD):
21 711 szavazat
3. Fackelmann István (JOBBIK):
6 970 szavazat
4. Dr. Tessényi Judit (LMP):
2 512 szavazat
Fentiek alapján Csongrád megye 02. számú egyéni választókerületének országgyűlési
képviselője: B. Nagy László (FIDESZ - KDNP)
Tájékoztató adatok az ORSZÁGOS LISTÁS választás eredményéről
(a 4 legtöbb szavazatot elérő párt / koalíció 99,99 %-os feldolgozottságnál)
1. FIDESZ - KDNP:
2. JOBBIK:
3. MSZP - Párbeszéd:
4. LMP:

2 607 717 szavazat
1 090 421 szavazat
681 318 szavazat
402 343 szavazat

A választás eredményével kapcsolatosan további részletek a Nemzeti Választási Iroda
honlapján (www.valasztas.hu) találhatóak.
Helyi Választási Iroda

Tisztelt Gazdálkodók!
Ismét igényelhető az egységes területalapú támogatások előfinanszírozása!
Kedvező feltételekkel, gyors ügyintézéssel segítjük a gazdálkodási évének elindulását,
hozza be az alábbi dokumentumokat, és egy gyors kalkulációt készítünk Önnek
az előfinanszírozás igénybevételi feltételeiről:
n Utolsó két év adóbevallása n Utolsó két év támogatási határozatai
n Jogszerű földhasználatot igazoló dokumentum
n Amennyiben benyújtásra került az egységes területalapú kérelem, annak másolati példánya
Jöjjön be, egy kalkulációt megér!
Sok szeretettel várjuk Önt Takarékszövetkezetünk fiókjaiban, ahol kollégáink segítségével
igényeihez legmegfelelőbb terméket tudja kiválasztani.
További részletek feltételek:

3A Takarékszövetkezet

6787 Zákányszék Szegfű J. u. 51/a
Telefon: 62/590-030 u www.3atakarek.hu
email: kozpont@3atakarek.hu
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A tanév talán legmozgalmasabb időszaka kezdődött meg márciusban.
Hozzáfogtunk a biokert kialakításához, jártunk a nyolcadikosokkal a
SzeReTeD Laborban fizika és kémia
foglalkozáson, felelevenítettük a Gergely járást, elindult az iskola felújítása, gondoskodunk a denevérek áttelepítéséről, versenyekre megyünk,
várjuk a felvételi eredményeket, tervezzük a madarak és fák napja programjait, szurkolunk a diákolimpián
részt vevő csapatinknak, … és készül
a ballagási tabló. Szinte még most volt
szeptember, úgy tűnik, nem túl régen
indult a tanév, és máris a vége közeleg.
Ez alkalommal is sok versenyről és számos programról számolhatunk be.
A PontVelem által rendezett ZöldOkos
Kupa nevű online versenyen 179 csapat közül a 18. helyezést szerezte meg a
Salvarjúk csapat, melynek tagjai: Ábrahám Anna, Tanács Luca (6. o.) és Bóka
Sára (7. o.). A verseny négy fordulóból
állt, energiatakarékosság, zöld háztartás,
tudatos vásárlás és természetvédelem témakörökben kellett számot adni az ismeretekről.
Szépolvasási Versenyen vett részt iskolánkból március 6-án Császár Dominik
(3. o.), aki 12. helyével a Kiváló Olvasó,
és Szögi Nikolett (3. o), 29. helyével az
Ügyes Olvasó címet szerezte meg. Felkészítő tanáruk Király Andrea tanítónő.
Március 12-én volt az első osztályosok
Gergely járása, melynek célja a hagyomány felidézése és megismertetése
mellett az óvoda és iskola kapcsolatának
erősítése, a leendő elsősök barátkozása az
iskolai környezettel, és az első osztályosok játékos próbatétele.
Ennek folytatásaként a március 21-én
megrendezett iskolaváró programra
ismét eljöttek hozzánk a nagycsoportos
óvodások. Úgy éreztük, jól sikerült a közös délután, a gyerekek élményekkel telve búcsúztak az iskolától. Ezekről a programokról az iskola honlapjáról többet is
megtudhatnak az érdeklődők.
A Víz napjáról idén is többféle programmal emlékeztünk meg. ’A víz és én” címmel kiírt rajzpályázatra rengeteg munka
érkezett. Az alkotások és az eredmények
április 20-ig tekinthetőek meg a földszinti
zsibongóban. Az alsósok vízzel kapcsolatos kísérleteket láthattak és próbálhattak ki, a víz napi túrán pedig nagyon sok
élőlénnyel ismerkedhetett meg a lelkes,
felfedező csapat március 22-én. A hatodikosok közvéleménykutatásából az derült ki, hogy már sokan tudják közülünk,
mely folyadékok fogyasztása az egészségesebb.
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Iskolai hírek
Március 26-án Ruzsán rendezték meg a
Területi Helyesírási Versenyt, ahol iskolánkat Zingwa Achaekeng Bianka, Hegedűs Alexandra (2. o.), Lázár Tamás, Szögi
Nikolett (3. o.), Meleg Alex és Szalai Lilla (4. o.) képviselték.
Tanulóink március 27-én Forráskúton
Kistérségi Matematika Versenyen
vettek részt. 10 iskola képviseltette magát, évfolyamonként 2-2 tanulóval. Az
izgalom mellett mindig jó hangulatú a
verseny, kedves a vendéglátás. Tanítványaink a következő eredményeket érték
el: 5. o.: Szalai Fanni 6., Bazán Bend-
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egúz 12. helyezés, 6. o.: Ábrahám Anna
3., Tanács Luca 2. hely, 7. o.: Barbócz
Bence 7., Móra Norbert 12. helyezés, 8.
o.: Vass Máté 13., Huszta Antal 11.hely.
A 10 iskola közül csapatversenyben 4.
helyezést értek el tanulóink. Gratulálunk
Nekik! Tanáraik: Ábrahámné Illés Anna
és Gieth Zoltán.
Április 4-én a Művelődési Ház és Könyvtár pályázatának köszönhetően egy környezet- és természetvédelmi kiránduláson vehettek rész iskolánk hetedikes és
nyolcadikos tanulói. Megnézték egy hulladékudvar működését, sétát tettek a Kiss
Ferenc Emlékerdőben és ellátogattak a
Nagyszéksóstóra. Szép délelőtt volt és
sok hasznos ismeretet szereztünk. Ezúton
is nagyon köszönjük Zombori Istvánnénak a szervezést és a lehetőséget!
Összeállította: Ábrahám Enikő

Zákányszéki Kis Újság
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LÉTAY LAJOS

Édesanyámnak

Ha csak egy virág volna,
én azt is megkeresném,
ha csak egy csillag gyúlna,
fényét idevezetném.
Ha csak egy madár szólna,
megtanulnék a hangján.
Ami csak szép s jó volna
édesanyámnak adnám.

Megújultak a Vasút utcai,
és a Békei utcai kiülők!

Szükséges
baktériumok…!(?)

N

em tekinthető szokványosnak, hogy
falun élő embereket tudományos
témájú előadásra invitálnak a szervezők
a tavaszi munkák kellős közepén. Április
5-én, ezen a verőfényes tavaszi délelőttön
Prof. Dr. Duda Ernő biológus, immunológus,
genetikus a jótékony baktériumok
szerepéről, valamint a mindennapi életünket
befolyásoló külső tényezőkről szóló előadása
mégis sokakat tett kíváncsivá…
Dr. Müller Károly szervezésében immár
harmadik alkalommal valósult meg a
Zákányszéki Művelődési Házban olyan előadás,
amelynek célja a településen élők egészséges
jövője, a testi-lelki egészségvédelem, a
természetes, adalékmentes táplálkozás.
Korábban Böjte Csaba atya és Prof. Dr. Papp
Lajos voltak a rendezvénysorozat meghívott
vendégei.
Nagy szükség van az ilyen jellegű alkalmakra,
amelyek ráirányítják a figyelmünket az emberi
test „működésének” törvényszerűségeire. A
hétköznapokban dolgozunk, eszünk, iszunk,
alszunk, pozitív és negatív érzelmeket

élünk át… de nem gondolkodunk el ezeknek
a természetesnek tűnő folyamatoknak a
nagyon is bonyolult hátterén. Megannyi hatás
ér bennünket, melyek különböző módon
befolyásolják életünket, közérzetünket,
sőt mint megtudtuk, még a bennünk élő
baktériumok „viselkedését” is. Prof. Dr. Duda
Ernő, a nemzetközileg ismert és elismert
egyetemi tanár előadásában a hétköznapi
nyelvre lefordítva tette érdekessé és
befogadhatóvá a tudományos tapasztalatokat.
Sok hasznos információt szolgáltatott a
baktériumok hatásairól, és jó néhány tévhitet
is eloszlatott a témában.
Köszönjük a nagyszerű előadást! Reméljük,
hogy lesz még folytatása…
Szerkesztőség

Zákányszéki Kis Újság
Aláírásra került 2018. 03. 29.-én
a TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043-as kódszámú
„Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai
korszerűsítése” című pályázat kivitelezői szerződése.
A kivitelezési munkák várható befejezése
2018. 08. 31.
Kiírásra került a TOP-2.1.3-15-CS1-201600012-es kódszámú „Zákányszék Község belterületi
csapadékvíz elvezetésének
fejlesztése” című pályázat
közbeszerzési eljárása.
Terveink szerint a projekt
kivitelezése májusban
kezdődik.

„Együtt lenni,
együtt tenni
jó!”
Közösségek
Hete 2018.
Zákányszéki programok
2018. május 8. kedd - 10 óra – Polgármesteri
Hivatal előtti útszakasz
A mi kis falunk - ilyennek látjuk lakóhelyünket - aszfaltrajz
készítése a zákányszéki napcsoportos óvodások és az
általános iskola 1-2. osztályosainak közreműködésével,
melyre szeretettel várjuk a szülőket is.
2018. május 8. kedd – 11.30 - „Zákányszéki
tavasz” fotópályázat eredményhirdetése – az aszfaltrajzok
elkészítése után.
2018. május 9. szerda – 18 óra - Művelődési
Ház – a Kreatív Hobbivarró Klub nyílt foglalkozása
– ahol megismerhetik a hobbivarrók tevékenységét,
megtapasztalhatják a közös alkotás örömét egy hátizsák
készítésén keresztül, melyhez az alapanyagokat biztosítják
a szervezők!
2018. május 11. péntek 14 óra – Kerékpártúra
Mórahalomra a ZakaHom-e Egyesület szervezésében.
2018. május 11. péntek – 18 óra – A Zákányszéki
Ifjúsági Önkormányzat rendezvényén pingpong, csocsó,
társasjáték, közös beszélgetés lesz! Várják a fiatalokat és
szüleiket is. Közben palacsinta sütés és kóstoló!

Helyszín: Művelődési Ház
Közösségi rendezvényeinkre szeretettel várunk
minden kedves érdeklődőt!
Zákányszék Község Önkormányzata
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár
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ORVOSI ELLÁTÁS
RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN
2018. április, május hónap

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: május 7-től 11-ig
valamint május 22-től 25-ig délután 15 órától 16 óráig is!
II.sz. Háziorvosi Rendelő
– Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509,
valamint a +36-30-606-2354 és a +36-70-628-7060 mobilon.
Rendel: dr. Sebestyén Balázs, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig.
Rendelés: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon
8-tól 12 óráig, valamint a páros heteken: május 2-től 4-ig, május 14-től 18-ig,
valamint május 28-tól június 1-ig délután 15 órától 16 óráig is!
Sürgősségi orvosi ügyelet:
– munkanapokon 16 órától másnap 8 óráig,
– szabad-, vasár- és ünnepnapokon, valamint és július 1-jén – Semelweis napon,
mely az egészségügyben munkaszüneti nap – 8 órától másnap 8 óráig a
Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatti Mentőállomás épületében.
Telefon: ÜGYELET +36-30/537-18-69,
MENTŐK +36-62/280-592
Segélyhívás: 104 – ingyenes!
Az NGM rendelet alapján 2018.
évi munkaszüneti napok
áthelyezése miatti munkarend:
április 21-én szombat
munkanap, helyette a munka ünnepe
előtti április 30. hétfő PIHENŐNAP
október 13-án szombat
munkanap, helyette az 1956-os
forradalom ünnepét megelőző
október 22. hétfő PIHENŐNAP

november 10-én szombat
munkanap, helyette a mindenszentek
napja utáni november 2. péntek
PIHENŐNAP
december 1-jén szombat
munkanap, helyette december 24.
hétfő PIHENŐNAP és
december 15-én szombat
munkanap, helyette december 31.
hétfő PIHENŐNAP

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk és várjuk az Édesanyákat,
Nagymamákat, Keresztanyákat a hagyományos

Községi Anyák Napi
Ünnepségünkre,
2018. május 6-án 16 órára,
a Zákányszéki Művelődési Házba.
Ünnepi köszöntőt mond Matuszka Antal polgármester.
A műsorban közreműködnek az óvoda Katica csoportos
kis pajtásai, az általános iskola 4. osztályosai, a
Művelődési Ház népi játék és gyerektánc csoportjai és az
ifjúsági önkormányzat tagjai.
Szeretettel várjuk az ünnepségre!
LCD monitor és TV JAVÍTÁS 1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden szerdán és pénteken.
Digitális TV-vel (MindigTv) kapcsolatos tanácsadás,
antennaszerelés.
Komlós Zsolt tv-műszerész
Tel.: 06 30/626-1021
www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu

A n a gy s i ke r t a rató sz ü l ői p rod u kc i ó, m e gte kint het yo ut ube csato r nánko n (zak ihire k ).

Egy szakmai nap
margójára…
Nagy megtiszteltetés érte településünk könyvtárát, illetve
könyvtárosát, Paraginé Tóth Edinát. Meghívást kapott a
könyvtárosok szakmai kompetenciáiról szóló nemzetközi
konferenciára az Országos Széchényi Könyvtárba. A magyar és külföldi (svéd, thaiföldi, szlovák, lett, lengyel, olasz)
előadók részvételével megrendezett konferencián a kistelepülési könyvtárak közösségfejlesztő lehetőségeiről tartott
előadást. Edina így foglalta össze a nap történéseit:
Községi könyvtáros életében ritka és egyben felemelő pillanat, amikor résztvevője lehet egy nemzetközi konferenciának.
Március 14-én az Országos Széchényi Könyvtárban megadatott
a lehetőség, hogy bemutathattam a zákányszéki könyvtárat, az
egyszemélyes könyvtárosi munka jellemzőit, valamint főbb egyesületi tevékenységünket. Sokat köszönhetek volt főiskolai tanárnőmnek, Barátné dr. Hajdu Ágnesnek, a Magyar Könyvtárosok
Egyesülete elnökének, aki szívén viseli a kistelepülési könyvtárak és könyvtárosok munkáját, és bemutatkozási lehetőséget biztosít számunkra. Egy tartalmas nap után kissé fáradtan, de sok
új élménnyel gazdagodva, érdekes és értékes előadásokat hallgatva, magyar és külföldi kollégákat megismerve tértem haza a
fővárosból szülőfalumba…
A könyvtári szakemberek számára interneten megjelenő KIT
Hírlevélben „A kistelepülési könyvtár a könyvtáros életrevalóságán múlik” címmel számoltak be a zákányszéki előadásról.
Ritka, hogy kistelepülési könyvtáros mutatja be tapasztalatait
országos konferencián. 15 perces előadásában - Egy kistelepülési könyvtár(os) eszközei és lehetőségei a közösségfejlesztés területén - Paraginé Tóth Edina, Zákányszék könyvtárosa a könyv-

BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE, TELJESKÖRŰ
ÜGYINTÉZÉSE ÉS PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

MÓRAHALMON A GENERALI BIZTOSÍTÓ IRODÁJÁBA
A SZABADSÁG U. 34. SZÁM ALATT.
Továbbá igazolások kiadása, kárbejelentés stb.
Használja ki az állam által adott támogatásokat:
– Fundamenta 30%
– Nyugdíjbiztosítások 20%
– Egészség,-és Önkéntes nyugdíjpénztárak 20% állami támogatással.
VÉDJE MEG INGATLANÁT a viharok ellen az Ön igénye alapján összeállított
lakásbiztosítással, akár 50% kedvezménnyel.
Megkezdtük a MEZŐGAZDASÁGI biztosítások FAGY,- és JÉGKÁR BIZTOSÍTÁSOK kötését, melynek határideje MÁJUS 31.
NYITVA TARTÁS: HÉTFŐ 13–18, KEDD 9–14, SZERDA 13–18, CSÜTÖRTÖK
9–14, PÉNTEK ZÁRVA. IDŐPONT EGYEZTETÉSSEL NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL
IS LEHETSÉGES ÉS AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN IS. MINDEN MEGLÉVŐ ÉS ÚJ
ÜGYFELÜNKET VÁRJUK SZERETETTEL:

CSÁSZÁR BÉLÁNÉ, MARIKA Képviseletvezető
Telefon: 30/427-05-84, E-mail: csaszarbne@gmail.com
SZÖGI ISTVÁNNÉ MARIKA Telefon: 30/621-68-52

táros szakmai kompetenciáiról és az egyesületi tevékenységről is
szólt. Könyvtára erősségei: a modern, akadálymentesített, 120
négyzetméteres tetőtéri könyvtár, ahova 2010-ben költöztek. (Tréfásan azt szokta mondani, ha valaki Zákányszéken liftbe száll,
biztosan a könyvtárban találja magát - hiszen a település egyetlen liftje ebben az épületben működik). Emlékezetes volt számára, amikor könyvtárközi kölcsönzéssel Alaszkából megérkezett a
kért könyvritkaság a zákányszéki könyvtárba, és megtapasztalhatta, hogy nincs lehetetlen: egy kistelepülés könyvtár használói
sincsenek elzárva a világ dokumentumtermésétől, ha a könyvtáros át tudja hidalni a kérés és a lelőhely közötti távolságot.
A rendezvények közül azokat emelte ki, amelyek eleinte újítónak,
bizonyos szempontból szokatlannak számítottak, de mára már
bizonyított a közösségépítő hatásuk (mint pl. a múltidéző vetítések, kerékpártúrák). Szó esett még a könyvtárnak a helyi médiában betöltött szerepéről és marketing tevékenységéről. (Forrás:
kithirlevel.hu)
Az előadásról készült felvétel a zakihirek.hu oldalon tekinthető meg.

Szerkesztőség

Családi hírek
HALÁLOZÁSOK
2018.03.16. Rabi Zsolt, Zákányszék, József A. u. 32.
2018.03.11. Szűcs Szilveszterné, Zákányszék, Tanya 244.
2018.02.14. Martos Andrásné, Zákányszék, Tanya 56.
2018.04.01. Rutai Istvánné, Zákányszék, Tanya 224.
2018.04.12. Bernát Ferencné, Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44.

