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Gyorsan eltelt fél év
Az év felének elteltével nem egy-
szerű mérleget vonni az elmúlt fél-
év eseményeiről, mert minden tör-
ténés érdemes arra, hogy beszél-
jünk róla, azonban nehéz eldönteni, 
melyek azok a dolgok, melyek ér-
deklődésre tarthatnak számot a la-
kosság részéről. Megpróbálok még-
is egy rövid összefoglalót tenni. 

Folyamatosan beindulnak azok a fejleszté-
sek, melyekről szinte minden alkalommal be-
számolok. Most elmondható, érdemi előrelépés 
történt az energetikai projekt esetében, június 
végére 50%-os készenlétről lehet be-
szélni, ami azt jelenti, hogy az óvodára és az 
iskolára felkerültek a napelemek, ajtó-ablak cse-
rék történtek az iskola épületén, megkezdődött 
az iskola külső homlokzat hőszigetelése, új gáz-
kazánok beépítésére került sor, és megkezdődött 
a tantermekben a lámpatestek cseréje, és indul 
a sportcsarnok felújítása is. Az iskolai ballagást 
követően a sportcsarnok öltözőinek, 
vizes blokk ja inak rekonstrukció-
ja is megkezdődik, a határidő rövidsége miatt 
alapos munkaszervezésre lesz szükség, hiszen 
több kivitelező is dolgozik a munkaterületen. 
Természetesen ezzel párhuzamosan megy a hát-
térmunka is, hiszen a pályázat elszámolása, do-
kumentálása nagy odafigyelést kíván. Heteken 
belül elindul a környezetvédelemmel 
kapcsolatos beruházás is, amely csapa-
dékvíz szikkasztásról, elvezetésről szól. A kép-
viselő-testület döntött a kivitelező személyéről.

A beruházásokkal kapcsolatos döntéseknél 
komoly fejtörést okozott a testületnek, hogy a 
rendelkezésre álló pénzügyi keret nem fedezi a 

költségeket. Ez elsősorban a pályázati elbírálás 
elhúzódásának köszönhető, hiszen 2016-ban 
nyújtottuk be a pályázatot, most 2018-ban in-
dul az építkezés és közben mind a munkabérek, 
mind az anyagárak jelentősen emelkedtek. Ez 
pillanatnyilag 37 millió forint többlet-
költséget jelent az említett két beruházás 
esetében, azonban a testület mindenképpen itt 
akarja tartani a pályázat során megítélt 240 
millió forintot. Kormányzati támogatás nél-
kül, hitel felvételére kényszerülünk, ami nehéz 
helyzetbe hozhatja az önkormányzat költség-
vetését a következő években. Számunkra nem 
vigasztaló, de a környékbeli önkormányzatok 
szintén hasonló gondokkal küzdenek. A felújí-
tásokra viszont szükség van, hiszen az épüle-
tek több évtizedesek, fűtésrendszerük elavult, 
hőszigetelésük szinte a nullával egyenlő. 

Természetesen nem csak építkezések van-
nak a településen, hiszen az intézmények-
ben zajlik az élet, elballagtak a kis ovisok, 
sajnos az iskolába iratkozók száma csökken, 
többen választottak szegedi intézményt a tanu-
láshoz. Ballagnak a nyolcadikosok is, bizakodva 
kezdik a középiskolás éveket. Kórustalálkozóra 
került sor a Művelődési Házban és a Szociális 
Intézmény nyugdíjasai is komoly sikert értek el 
országos megmérettetésen.

Legközelebbi településszintű rendez-
vényünkre, a Falunapra és Traktor-
sow-ra augusztusban kerül sor, aho-
vá mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk. 
A nyár folyamán a gyerekeknek jó vakációzást, 
a felnőtteknek jó nyaralást és sikeres munkát kí-
vánok.

Matuszka Antal, 
polgármester

Falunapok
A Zákányszéki Falunapo-
kat 2018. augusztus 
17–19-ig rendezzük. Ha-
gyományosan a falunapi 
megnyitó ünnepséggel ve-
szi kezdetét a rendezvény-
sorozat augusztus 17-én a 
Művelődési Házban. Kitün-
tető címek átadása, házas-
sági évfordulósok köszön-
tése és kiállítás megnyitó 

várja az érdeklődőket. Az 
étterem udvarán Magyar 
Rózsa, a mulatós műfaj 
képviselője szórakoztatja 
a közönséget este 8 órától, 
majd utcabál várja az ér-
deklődőket.
A Zákányszéki Traktorosok 
Baráti Köre szervezésében 
augusztus 18-án, szomba-
ton lesz a Traktorshow.
A falunapi programok va-
sárnap a focipályán foly-

tatódnak – főzőverseny, 
fogatos bemutató, kultu-
rális program, valamint a 
Cozombolis Trió kon-
certjére várjuk a kedves 
közönséget.
A falunapi programok rész-
letes programját augusztus 
első hetében minden ház-
tartásba eljuttatjuk. 

Zombori Istvánné
intézményvezető
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület a munkaterv szerinti 

ülését 2018. május 30-án tartotta meg. A tes-
tület megtárgyalta a 2017. évi belső ellenőr-
zésekről szóló éves összefoglaló jelentést, 
elfogadta az önkormányzat 2017. évi zárszá-
madását, valamint a 2018. évi költségvetésé-
nek módosítását. Átfogó értékelés készült az 
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédel-
mi feladatainak ellátásáról, ezenkívül kiválasz-
tásra került a „Zákányszék Község belterületi 
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése” című 
pályázat megvalósítására indult közbeszerzési 
eljárás nyertese.

Önkormányzatunk 2013. február 1-től a belső ellenőr-
zési feladatokat a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési 
Társulása keretében látja el. A költségvetési szervek belső kont-
rollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Kormányrendelet 
alapján a polgármester a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési 
jelentést, valamint a helyi önkormányzat által alapított költség-
vetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentést a zárszámadási rendeletterve-
zettel egyidejűleg a képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyás-
ra. Az éves (és összefoglaló éves) ellenőrzési 
jelentések célja a vezetői felelősség, elszámoltathatóság 
kialakítása, az önkormányzatnál az átláthatóság biztosítása és a 
közpénzek felhasználásának hatékony elősegítése. Az ellenőr-
zésekről 2017-ben 6 jelentés készült, amelyekben 13 intézke-
dést igénylő javaslat megállapításra került sor. A javaslatok az 
ellenőrzött önkormányzati intézmények részéről elfogadásra és 
végrehajtásra kerültek.

A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény alap-
ján megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének végrehajtására vonatkozó 
zárszámadási rendeletét. Zákányszék Község Önkor-
mányzatánál 2017-ben az alábbi költségvetési szervek működ-
tek: Zákányszék Község Önkormányzata, Zákányszéki Polgár-
mesteri Hivatal, Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár, 
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde. Az önkormányzat 
a szociális feladatokat a 2004. évben létrejött Homokháti Kis-
térség Többcélú Társulás intézményén keresztül látja el. Az 
önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi gazdálkodásá-
ról elmondható, hogy az önkormányzat a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvényben és a külön törvényekben 
rögzített feladat ellátási kötelezettségének 2017-ben is eleget 
tett. Biztosított volt az intézményi alapellátás és a kötelező köz-
feladatok működése. A rendelkezésre álló források hitel felvé-
tele nélkül biztosították mind a működési, mind a felhalmozási 
kiadások teljesítését. A költségvetési szervek 2017. évi szabad 
pénzmaradványa 14.570.000 Ft lett, amely a 2018. évi költség-
vetés tartalék előirányzatába került.

A Képviselő-testület 2018. február 15-én fogadta el az önkor-
mányzat és szervei 2018. évi költségvetését, amelynek bevételi 
és kiadási főösszege 590.994.000 Ft volt. Az eltelt időszakban 
az önkormányzat bevételei és kiadásai megváltoztak, ezért szük-
ségessé vált a költségvetéséről szóló rendelet mó-
dosítása. Az előirányzatok módosítását követően az önkor-
mányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási fő összege 
1.203.951.000 Ft lett.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény (Gyvt.) alapján a helyi önkormányzat gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak el-
látásáról minden év május 31-éig átfogó értékelést kell ké-
szíteni, melyet a képviselő-testület megtárgyal. A dokumentum 
két részből áll, az önkormányzati értékelésből és a Homokhá-
ti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézménye Család- és 

Gyermekjóléti Szolgálata beszámolójából. Az utóbbi évek he-
lyi statisztikáit áttekintve megállapítható, hogy egyre kevesebb 
azon családok száma, amelyek a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményt igénybe vehetik. Ennek fő oka, hogy a minimál-
bérek emelkedtek, viszont a jogszabály által meghatározott egy 
főre jutó havi jövedelemhatár nem módosult, így kevesebben 
jogosultak az ellátásra. 

A Gyvt. előírja olyan észlelő- és jelzőrendszer működteté-
sét, amely lehetővé teszi a gyermekeket általában veszélyeztető 
okok feltárását, valamint az egyes gyermek veszélyeztetettségé-
nek időben történő felismerését. A gyermekvédelem rendszeré-
hez kapcsolódó feladatot ellátó személyek, szervezetek, intéz-
mények, hatóságok, - óvoda, iskola, gyermekorvos, védőnői 
szolgálat, rendőrség – kötelesek jelezni, ha a gyermek veszé-
lyeztetettségét észlelik, súlyos esetben hatósági intézkedést kell 
kezdeményezni. Településünkön egy jól működő jelzőrendszer 
látja el a törvényben előírtakat.

Az önkormányzat nyári napközbeni felügyeletet 
biztosít azon gyermekek részére, akiknek családja ezt más mó-
don nem tudja biztosítani. A Képviselő-testület a felügyelet 
megszervezését a polgármesterre bízta.

A fenntartó hatásköre, hogy meghatározza az adott neve-
lési évben indítható óvodai csoportok számát. A 
Képviselő-testület döntött arról, hogy a 2018/2019. nevelési év-
ben a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsődében továbbra 
is 4 óvodai csoport induljon.

Az önkormányzatot jogszabály kötelezi a közvilágítás 
biztosítására, amelynek ellátására az állami fenntartású 
NKM Áramszolgáltató Zrt.-vel köt szerződést. A szolgáltatás át-
alánydíja 2018-ban 929.580,- Ft + ÁFA / év.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) ke-
retében kiírt „Zákányszék Község belterületi csa-
padékvíz elvezetésének fejlesztése” című, nyertes 
pályázat megvalósítására indult közbeszerzési eljárás előkészí-
tő és értékelő szakasza lezárult. A Bírálóbizottság véleménye 
alapján a Képviselő-testület az eljárás nyertesének a legjobb  
ár – érték arányt ajánló Móraép Nonprofit Közhasznú Kft.-t nyil-
vánította. 

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a 
Zákányszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a 
község honlapján.

Gárgyán István, jegyző

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

A Képviselő-testület 6/2008. (III.28.) Kt. rendeletének 8. § (1) 
bekezdésében igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri 
Hivatalban, mely minden évben július utolsó két hetében és augusztus 
első hetében, valamint december 27-től december 31-ig tart.

A nyári igazgatási szünet 2018-ban  
július 16-tól augusztus 5-ig tart.

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

Gárgyán István jegyző
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CSALÁdI NAP
Idén, immár harmadik alkalommal került megszervezés-

re és lebonyolításra településünkön a Családi Nap. Ugráló 
vár, színes programok, zenés- szórakoztató 
koncert, sport és ügyességi vetélkedők tették 
felejthetetlenné ezt a napot.

A szervezésben és a megvalósításban oroszlánrészt vállal-
tak a szülői munkaközösségek, oktatási és kulturális intézmé-
nyek, valamint az Önkormányzat és annak technikai csoportja, 
valamint nem utolsó sorban, a „Zákányszéki Traktorshow” 
szervezői is, akik 100 ezer Ft-tal támogatták a rendezvényt.

A SZMK képviselői összeszedték az ebéd jelképes ellen-
értékét, 300 Ft/fő összegben, azonban a támogatásoknak és a 
szülői adakozásnak köszönhetően maradt pénz a kasszában, 
mely természetesen majd most is gyermekeinkre lesz költve. 
Apukák nagy szorgalommal főztek a bográcsokban, amihez a 
hozzávalók aprításában, valamint előkészítésében az anyukák 
is aktívan segédkeztek.Egyszerű, de ízletes ebéddel (kolbá-
szos krumplis tarhonya) láttunk vendégül minden résztvevőt, 
melyhez csemegeként az óvoda konyháján készült sütemény 
is dukált. A hőség leküzdésére ásványvizet kaptak a gyerekek, 
melyet az önkormányzat biztosított.

Sikerült ismét pihentető, mégis izgalmas nap keretében 
összefogva, dolgozva szórakoznunk, ahol felnőtt és gyermek is 
egyaránt jól érezte magát.

Az SZMK nevében köszönöm valamennyi szervező, tá-
mogató, közreműködő segítő munkáját mellyel a gyermekeink 
számára emlékezetessé tették ezt a napot.

 Dani Anikó

NAK HíREK:
Tagdíjbevallás:
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tagjai részére a 2018. évi tagdíj önbevallási 
időszak 2018. július 2. napjáig tart. Amennyiben a falugazdász segítségét kí-
vánja igénybe venni, úgy a bevalláshoz szükséges adatok mellett kártya típusú 
őstermelői igazolványát; vállalkozóként agrárkamarai kártyáját szíveskedjék 
magával hozni.

Egységes Kérelem:
Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló másodvetéseket az 
Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás ténye a vo-
natkozó jogszabályok szerint a kérelem felületén rögzítésre került. Ökológiai 
másodvetés és termeléshez kötött támogatással érintett másodvetés esetén külö-
nösen fontos a másodvetések bejelentése!

Gazdálkodási napló vezetésére kötelezettek köre 
(térségünkben a leggyakrabban előforduló esetek):

■■ nitrátérzékeny területeken gazdálkodók (talajvizsgálati eredmény 
megléte fontos)

■■ zöldítési kötelezettségüket pihentetett területtel, ökológiai másodve-
téssel, nitrogénmegkötő növényekkel teljesítők

■■ termeléshez kötött, növény alapú támogatást igénylők (zöldség, ipari 
zöldség, szálas fehérjenövény, szemes fehérjenövény)

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

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély 
összegű támogatása:
A kérelem augusztus 5-ig nyújtható be, a 22/2018. (IV. 12.) számú Kincstár Köz-
leményben rendszeresített nyomtatványon.

Őstermelői igazolványok:
2018. október hónaptól újíthatók előremutató hatállyal az őstermelői igazolvá-
nyok. Minden olyan őstermelő érintett, aki nem rendelkezik a 2019. évre érvé-
nyes őstermelői betétlappal!

Kárenyhítés 2018:
A fagykárt szenvedett területek szemlézése megtörtént, az elfogadó határoza-
tokat a gazdálkodók kézhez kapják. Fellebbezésre a határozatban ismertetett 
módon és időben van lehetőség. Elfogadó határozat birtokában a kárenyhítés 
kifizetés igénylése november 20-ig történik. A kifizetés feltétele a kárenyhítési 
hozzájárulás megfizetése szeptember 15-ig! A kárenyhítési hozzájárulás fizeten-
dő összegéről az Államkincstár határozatban értesíti a termelőket.

Bővebb információ a nak.hu internetes oldalon és a falugazdász 
irodában elérhető.

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában:
Hétfő–kedd: 8:00–16:00
szerda–csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00-14:00

Négyökrűné Juhász Mária, 70/90-36-389

Felhívás a parlagfű 
elleni védekezésre
A hatályos jogszabály szerint „a földhasználó (bel- és 
külterületen egyaránt) köteles az adott év június 30. 
napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának 
kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az 
állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 
fenntartani”. Bár a parlagfű-mentesítés elmulasztása miatt 
csak július 1-től indítható hatósági eljárás, a védekezést 
célszerű már most, a növény legérzékenyebb fejlettségi 
állapotában elvégezni. 
A mezőgazdaságilag nem művelt területeken a parlagfű 
visszaszorítására megfelelő a rendszeres kaszálás, amire 
időjárástól függően legalább 3 alkalommal kell sort 
keríteni. A mezőgazdasági területeken a növényvédő 
szeres és mechanikai gyomirtás megfelelő időben – a 
parlagfű 2-4 leveles fejlettségi állapotában – történő 
elvégzése a legcélravezetőbb védekezési mód. A késői 
állománykezelés rendszerint gyengébb hatékonyságú és 
sok esetben a kultúrnövényt is károsítja. 
A leghatékonyabb és leginkább jövedelmező technológiák 
kiválasztásában a Magyar Növényvédő Mérnöki és 
Növényorvosi Kamara (http://magyarnovenyorvos.hu/) 
szakemberei nyújtanak segítséget.

A parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös 
érdeke, és eredményt csak összefogással  

és közös felelősségvállalással érhetünk el!

Gárgyán István – jegyző

A Zabosfa KerTÉSZ Kft. megnyitotta első 
mintaboltját Zákányszék központjában.

 Üzletünkben elsősorban hazai zöldség és gyümölcsfélék, 
valamint egyéb főzéshez szükséges tészták, szószok, 

fűszerek, aszalványok és egyéb különlegességek kaphatóak. 
Heti gyakorisággal kiválasztunk egy-egy zöldség,- és 

gyümölcsfélét, melyet termelői áron kínálunk Vásárlóink 
részére!

A teljesség érdekében választékunkat kibővítettük friss 
szendvicsekkel, forró kávéval és hűtött üdítő italokkal 

valamint olasz lágyfagylalttal is!

Nyári időszakban várjuk kedves vásárlóinkat hétfőtől-
csütörtökig 6-20, illetve péntek-vasárnap 6-21 között!
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Elsőáldozóink
Szabó Norbert hitoktató,  Rokolya Ramón,  Lázár Tamás,  Varga Dániel,  Kocsis Dávid,   

Széll Zalán,  Kispál Balázs,  Barbócz Máté,  Szögi Csaba,  Czimber Levente,  Császár Dominik, 
Dékány Marcell,  Dobó Gergely,  Vass Tímea,  Szögi Nikolett,  Bóka Luca,   

Huszta Kata Antónia,  Csernus Edit.,  Dr. Janes Zoltán plébános

94 évvel ezelőtt Szenthárom-
ság tiszteletére szentelték fel 
településünk templomát, így 
Szentháromság vasárnapján 
tartjuk templomunk nagybú-
csúját. Legtöbbször ezen alka-
lommal az ünnepi szentmisén 
és körmeneten kívül történik 
más fontos esemény is. Idén 
a plébánia kertjében a búcsúi 
szentmisét is celebráló Balcsák 
Szilárd, a szabadkai székesegy-
ház káplánja felszentelte azt az 
új Mária szobrot, melyet az egy-
kori áldoztató rács vesz körül.

Az esemény jelentőségének kiemelé-
sét egy kis templomtörténettel kezdjük…

Templomunk adományokból épült, 
1925. július 5-én Glattfelder Gyula csaná-
di püspök szentelte fel. A szertartásokhoz 
szükséges kellékeket is adományokból, 
felajánlásokból, fogadalmakból készítet-
ték, vagy vásárolták. Az ablakok díszüve-
gei adományokból, a padok zákányi gaz-
dák megrendelésére készültek, úgy, mint 
az áldoztató rács is, ami a szentélyt zárta 
le a templombelső felé. A rács egy-egy 
pálcáján kis táblán még ma is olvasható 
a megrendelő és kivitelező személye; a 
bal oldalon: „Készíttette Ördög Imre és 
ifj. Papp István 1925.”, jobb oldalon pe-
dig: „Készült Balázs Lajos lakatosműhejé-
ben Szeged 1925.”

A II. Vatikáni zsinat szellemében új li-
turgikus teret kellett kialakítani a temp-
lom szentélyében. A templom felszente-
lésének ötvenedik évfordulójára – mely 
1975-ben volt – Dominek György pap-
művész készített tervet az átalakításra. Az 
évfordulós ünnep egybeesett dr. Lénárd 
György plébános ezüstmiséjével, e két 
esemény ünnepére Katona József káplán 
irányításával a hívők erőfeszítéséből meg-
történt az új liturgikus tér kialakítása.

Elbontották az áldoztató rácsot is, ami 

hosszú éveken keresztül hányódott, míg 
a melléképület bontása alkalmával dr. 
Janes Zoltán plébános meg nem lelte és 
biztonságba helyezte. Ebben az évben ke-
rült arra sor, hogy Szögi János és testvére 
Csaba – helyi vállalkozók – felújították a 
rácsot. Zoltán atya gyönyörű Mária szob-
rot vásárolt, a plébánia udvarának keleti 
szegletében helyezte el. Virágokkal körül-
vett szobrot védi és oltalmazza a gondo-
san helyreállított áldoztató rácsból lett 
míves kerítés. ZakaHom-e

Áldoztató rács mögött a lelkészlak kertjében az új Mária szobor
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ÓVOdÁS BALLAGÓINK...
Felül : Fődi Gabriella (pedagógiai asszisztens), Nagyné Deme Ágnes (óvodapedagógus), Katona Éva (dajka)

Alatta következő sor: Moldován Alex, Kopasz Máté, Kiss Mária Kincső, Varga Kristóf, Lázár Noémi, Szögi Anikó, Kispál Kamilla
Alatta következő sor: Csernus Péter, Nyári Dávid, Menyhárt Viktória, Makra Dzsenifer, Pördi Balázs, Masa Ádám, Meleg Detti

Első sor: Zemanek Zsombor, Császár Ádám, Börcsök Patrícia, Börcsök Rebeka, Pintér Milán, Bóka Anna
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Májusban kirándultak az osztályok, él-
ményekkel és tapasztalatokkal tért haza 
mindenki.

A nyolcadikosok írásbeli és szóbeli vizs-
gái júniusban vannak. Igazi próbatétel ez 
- még egy utolsó -, mielőtt elindulnak egy 
másik iskolába. 

A májusi-júniusi iskolai munkát idén 
több szünet is megszakította: az iskola fel-
újítása miatt öt tanítás nélküli munkanap is 
volt. Nem egyszerű ilyenkor előre átgondol-
ni és beosztani a feladatokat.

A felújítás zajlik, kíváncsian várjuk, mi-
lyen iskola fogadja majd a gyerekeket szep-
temberben.

A több szünet ellenére mindenki fáradt 
és nagyon várja a vakációt. Nincs azonban 
megállás, a még hosszúnak tűnő nyár is vé-
get ér egyszer: az első osztályosok – akik 
ősszel már másodikosok lesznek - megkap-
ták a szövegeiket, verseiket a szeptemberi 
tanévnyitó ünnepély műsorához.

Május 10-én a Szegedi Orczy István Is-
kolában rendezték meg a Városi történelem 
versenyt. Iskolánkat két csapat képviselte. A 
hetedikesek csapata - Barbócz Bence, Németh 
Anna és Szűcs Dusán - 5. helyezést ért el.

Az ötödikesek csapata is eredményesen 
szerepelt. A csapat tagjai: Bazán Bendegúz, 
Kispál Imre és Török Bence. Felkészítő taná-
raik: Takács Julianna és Miklós Lászlóné. Gra-
tulálunk Mindenkinek!

Május 28-án ismét a Móra Ferenc Múze-
umban jártak a hatodikosok. Két nagyon ér-
dekes kiállítást néztek meg. A „Beszélő holtak 
- Történeti helyszínelők” a régészek munkájá-
ba ad bepillantást, a „Szöged hírös város…” 
pedig a környékünkön élő emberek életmódjá-
ról ad hiteles képet. 

Ahogyan a Kis Újság előző számában arról 
beszámoltunk, a Megyei Matematika verse-
nyen iskolánkat két tanuló képviselte. A verse-
nyen Meleg Alex a megye 18. legjobb negye-

dikes matematikusa lett, Császár Patrik pedig 
23. helyezést ért el. Gratulálunk!

Iskolánk hat tanulja - Fődi Norbert, Varga 
Dorina, Szalai Fanni (5.o.), Katona Júlia, Me-
leg Noémi, Lakatos Kata (7.o.) – egész évben 
szorgalmas résztvevője volt az országos Ol-
vasni jó! versenynek. Mindannyian szépen 
szerepeltek, de Lakatos Kata maximális pont-
számmal I. helyezést ért el az olvasási és szö-
vegértési versenyen. Tanáruk Miklós Lászlóné. 
Legyen jó olvasni továbbra is! Gratulálunk!

A Mártélyi Tisza-holtágban gyönyörköd-
hetett iskolánk 19 tanulója május 24-én. Ke-
nuzással egybekötött túrára készültünk, ám 
a hirtelen beboruló égbolt miatt a tervezettnél 
hamarabb kellett visszafordulnunk a vízitúrán. 
Kicsit eláztunk ugyan, mire a partra értünk és 
a túrához úgy már hideg volt, de az élmény így 
is maradandó.

Hagyomány sok éve már, hogy a nyolca-
dikosok jelképesen átadják az osztályfájukat 
az újonnan érkezőknek. Így történt ez idén is. 
Május 28-án a ballagók kis ünnepség kereté-
ben rábízták az osztály szilfáját az iskolába lá-
togató nagycsoportosokra. A faátadás kézmű-
veskedéssel zárult a negyedikesek termében. 
Ahogyan Orsi néni is elmondta, jövőre alsó-
ban az elsősök, felsőben az ötödikesek lesznek 
a legkisebbek – az elsősök az ötödikesekhez 
(is) bátran fordulhatnak majd!

Idén ismét Budapestre látogatott a világ-

hírű Body Kiállítás, melynek megtekintésére 
iskolánkból is szerveztünk kirándulást. Júni-
us 2-án szombaton utaztunk fel a fővárosba 
egy lelkes, 22 tagú csapattal. Nagy meglepe-
tésünkre és örömünkre ott is találkoztunk is-
merőssel: a csoportunkat Frank Adri vezette 
végig az emberi testet bemutató kiállításon, 
mesélt sokat a test működéséről és arról, ho-
gyan kellene jobban vigyázni magunkra. Adri 
a Semmelweis Egyetemen tanul dietetikát. Jó 
volt hallgatni.

A Kiállítás után ellátogattunk a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeumba, majd sort kerí-
tettünk egy kis vízibiciklizésre, csónakázásra 
a Vajdhunyad vára előtti városligeti tavon. 
Vélemények a programról: „Kicsit fura volt a 
Body Kiállítás, de jó volt.”, „Nagyon jó és vál-
tozatos, izgalmas volt.”, Nagyon tetszett, ha 
következőleg szerveznek ilyet, valószínűleg jö-
vök ”, Nagyon jó volt, érdekes és fárasztó!”, 
„Nagyon, de nagyon élveztem a mai napot! 
Szerintem többször is lehetne ilyet szervezni!”

…már tervezzük a következő kirándulást.
Fontos dátumok:
Erzsébet tábor Fonyódligeten: augusztus 

5-10.
Iskolanyitogató: augusztus 27-28-29.
Tanévnyitó ünnepély, első tanítási nap: 

2018. szeptember 3. hétfő 8 óra
Szép nyarat, jó pihenést és hasznos időtöltést 

kívánunk Mindenkinek!

Összeállította: Ábrahám Enikő

ISKOLAI
HíREK

25 éve működő Építő Ipari cég 

keres könnyűszerkezet szerelő 
és burkoló 

munkatársakat azonnali munkakezdéssel.

VÁrJuK MINDEN KOMOLy SZÁNDÉKKAL DOLGOZNI 
AKArÓ MuNKAVÁLLALÓ JELENTKEZÉSÉT, AKIK KIHÍVÁST 

ÉS MEGÉLHETÉST KErESNEK HIVATALOS FOrMÁBAN.

n  Zákányszék és vonzás körzetében laknak  
/Mórahalom, Bordány, ruzsa, Domaszék/ 
– Tudnak a magasban, létrán, állványról, emelőgépről dolgozni 

n  ismerik és tudják kezelni az elektromos kézi kisgépeket 
n  pályakezdők jelentkezését is várjuk 
n  kiemelet normatívás fizetés
Munkaterületek: Tata, Sopron, Budapest és Szlovákia 

Légy te is egy összetartó közösség megbecsült 
tagja hosszútávra.

További Információ, jelentkezési lehetőség:
E-mail: rogtonbt@msn.hu

Telefon: 30/4990820, 30/9604078

Igazgatási szünet a 
Polgármesteri Hivatalban

A Képviselő-testület 6/2008. (III.28.) Kt. rendeletének 8. § (1) bekez-
désében igazgatási szünetet rendelt el a Polgármesteri Hivatalban, 
mely minden évben július utolsó két hetében és augusztus első heté-
ben, valamint december 27-től december 31-ig tart.

A nyári igazgatási szünet 2018-ban  
július 16-tól augusztus 5-ig tart.

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet idején is nyitva tart a 
megszokott rendben, azonban az ügyintézők többsége szabadságon 
lesz. A Képviselő-testület fenti rendeletének megfelelően az igaz-
gatási szünet alatt is gondoskodunk a postai küldemények és a sze-
mélyesen leadott kérelmek átvételéről, nyomtatványok kiadásáról, a 
telefonhívások fogadásáról, a halasztást nem tűrő esetekben a sürgős 
intézkedések megtételéről, valamint a lejárt határidejű számlák, a 
segélyek és a munkabérek kifizetéséről. Amennyiben az igazgatási 
szünet idején bekövetkező váratlan esemény miatt válik szükségessé 
az ügyintézés, forduljanak bizalommal az ügyeletes munkatársunk-
hoz, aki készséggel nyújt segítséget bármilyen hatáskörünkbe tartozó 
probléma megoldásában. Gárgyán István, jegyző
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I.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70.  
Tel.: 590-050 és +36-30-606-2371 
rendel: dr. Mester Lajos, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig.
rendelési idő: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek 
munkanapokon 8-tól 12 óráig, valamint a páratlan heteken: július 2–27 valamint 
augusztus 27–31 délután 15 órától 16 óráig is! 
Július 2–27-ig helyettesít is. Július 30–augusztus 24-ig szabadságon van.

II.sz. Háziorvosi Rendelő  
– Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509, 
valamint a +36-30-606-2354 és a +36-70-628-7060 mobilon. 
rendel: dr. Sebestyén Balázs, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig. 
rendelés: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 
8-tól 12 óráig, valamint a páros heteken:  június 11–június 15, június 25–29, július 
30–augusztus 24-ig délután 15 órától 16 óráig is! 
Július 2–27-ig szabadságon van. Július 30–augusztus 24-ig helyettesít 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 és/vagy 112 – ingyenes!

ORVOSI ELLÁTÁS   
RENdJE ZÁKÁNYSZÉKEN  

2018. nyarán

AJÁNdÉK SZÁMíTÓGÉPEK
A rotary Mórahalom soros elnökének Matuszka Antal-

nak a kezdeményezésére az rC Mórahalmon keresztül  
4 db személyi számítógép érkezett az ön-
kormányzathoz.

A gépek 10–12 évesek, de így is alkalmasak tanulásra, 
internetezésre. A konfiguráció tartalmaz 17”-os Samsung 
monitort, windows operációs rendszert, Office 2007 prog-
ramot, illetve egeret és billentyűzetet.

Akik úgy érzik, hogy ez a régebbi típusú 
számítógép is segítségükre lehet gyereke-
ik tanulásában, azok kérjük jelentkezzenek mun-
kaidőben az 62/590-490-es számon, vagy szemé-
lyesen Kispálné Jáger Bernadett szociális ügyintézőnél. 
(e-mail: titkarsag@zakanyszek.hu)

Jelentkezési határidő: 2018. Július 15. Kizárólag zákány-
széki lakcímmel rendelkezők jelentkezését fogadjuk.

Amennyiben több igény érkezik a számítógépekre, akkor 
az elbírálás nem jelentkezési sorrendben, hanem szociális 
helyzet alapján kerül elbírálásra.

A számítógépeket teljesen ingyenesen 
lehet átvenni.

KERÉKPÁR TúRÁK
2018. augusztus 4. (szombat)  
– Maros töltésen Makóra. 
Kapjuk gyakran a kérdéseket, hogy milyen körbetekerni a Balatont 14 óra alatt, 
210 km-en keresztül…? Az érzést nehéz lenne leírni, de tervezünk egy kis kedv-
csinálót, elmegyünk  Zákányszékről  Makóra! Nem kell nagyon messzire menni 
ahhoz, ha szép tájakon, vízparton szeretnénk kerékpározni. A túra kb. 130 km, 
amit kissé nehezít, hogy Szeged után a Maros töltésen fogunk kerékpározni, 
ezért ez a táv már a „bevállalósabb” bringásoknak ajánlott. 
Jó idő esetén fürdési lehetőség is lesz a Marosban. A túra egész napos, indulás 
8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal elől. Csatlakozni lehet hozzánk 8.30 órakor 
Mórahalmon a fürdő előtti parkban, 9.15-kor a domaszéki körforgalomnál brin-
gás pihenő és csatlakozási lehetőség, majd 10.15-kor Szeged, Mömax melletti 
parkolónál ismét (volt Plus üzlet).

2018. szeptember 15. (szombat)  
– Palicsi túra.
Ebben az évben is átmegyünk Palicsra a Szüreti Napokra.
Indulás 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal elől, Mórahalmon 8.30 órakor lehet 
hozzánk csatlakozni a fürdő előtti Parkban. 
Palicsra érkezés 11 óra körül, visszaindulás 14 órakor, addig szabadprogram. A 
határátlépéshez szükséges okmányokat kérjük, senki ne felejtse otthon. A táv kb. 
70 km. Könnyen teljesíthető.

Első találkozás a könyvtárban…
Az első találkozás meg-
határozó élményt jelent 
az életünkben… így van 
ez akkor is, amikor egy 
iskolai osztály első al-
kalommal látogat el a 
könyvtárba. részemről 
ezt a bizonyos „első ta-
lálkozást” mindig izga-
tott készülődés, ráhango-
lódás előzi meg, hiszen 
ekkor szeretnénk megalapozni a folytatást, a rendszeres könyv-
tárlátogatást, a könyvek és az olvasás szeretetét – amit sokan 
már otthonról és az iskolából magukkal hoznak. Vannak, akik 
szüleik előrelátó igyekezetének köszönhetően óvodás koruk óta 
rendszeres látogatói a könyvtárnak, de sokaknak ez a csoportos, 
osztályszintű „betérő” életük első találkozása a könyvillatú hely-
lyel. Az 1. osztályosok 2018. május 24-én látogattak el a könyv-
tárba, ahol már a foglalkozás elején igyekeztem könyvekkel 
megszólítani a gyerekeket. A felmutatott könyvekben mindenki 
rátalált a „sajátjára”, melynek szerzőjében, címében, illusztrá-
torában saját nevüket vélték felfedezni. Hogy megerősítsem a 
rátalálás örömét, a könyvekbe előre belekerültek a keresztne-
veket feltüntető kis táblácskák, melyet boldogon akasztottak 
nyakba a foglalkozás idejére. Ezután megbeszéltük a könyvtár 
írt és íratlan illemkódexét, valamint a kölcsönzés menetét. A 
klasszikus meseszereplők képeinek felismerése, majd a róluk 
szóló mesekönyvek bemutatása után végre birtokba vehették a 
könyvtárat. Önfeledten válogattak, olvasgattak, és hamarosan 
kígyózó sor alakult ki a kölcsönzőpult előtt a kölcsönzésre ki-
szemelt könyvekkel kezükben. A tanulók között aznap volt egy 
szüli-névnapos kislány, akit az osztálytársak személyre szóló 
jókívánsággal, dallal, kézfogással köszöntöttek. Megható volt 
látni az őszinte, önzetlen kedvességet a mosolyokban, a csillogó 
gyermekszemekben. Egy nagy „kollektív öleléssel” búcsúztunk 
el egymástól a mielőbbi viszontlátás reményében! Köszönöm az 
1. osztályosoknak és Makráné Vass Éva tanító néninek az együtt 
töltött időt!  Paraginé Tóth Edina, könyvtáros

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 BIZTOSÍTÁ-
SOK 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 Képviselet-vezető
Telefon: 30/427-05-84, E-mail: csaszarbne@gmail.com

SZÖGI ISTVÁNNÉ MARIKA  Telefon: 30/621-68-52



HÁZASSÁGOK
2018.05.19.  Győrfi Lajos és Medvegy Klára
2018.05.19.  Csók Tamás és Szűcs Kitti
2018.06.02.  Papp László és Németh Zsuzsanna
2018.06.16.  Tóth Gábor és Mahmud Szemira
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

SZÜLETÉSEK
Tandari Krisztián és Kiri Éva  Gréta
nevű gyermeke született.  
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

HALÁLOZÁSOK
2018.04.30. Hemm Mihályné  Zákányszék, Újtemető u. 14.
2018.06.01. Csúcs Jánosné  Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44. 
2018.06.03. Sutka Lajosné  Zákányszék, Nyár u. 18. 
alatti lakosok elhunytak. Nyugodjanak békében!

Családi hírEk

2018. június 12-én Zákányszék Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete nevében 

Matuszka Antal polgármester köszöntötte  
a település pedagógusait.

Arany minősítés 
a Kék Nefelejcs 
Nyugdíjas Klubnak

A Homokháti Szociális Központ Zákányszéki 
Tagintézményének keretében működő Kék Nefelejcs 
Nyugdíjas Klub idén is részt vett az immár nyolcadik 
alkalommal megrendezett Országos Nyugdíjas Ki-Mit-
Tud vetélkedőn. A januári szegedi elődöntőt követően 
Hévízen vettek részt a középdöntőn, ahonnan sikeresen 
továbbjutottak a döntőbe. A végső megmérettetésnek 
a keszthelyi Balaton Színház adott otthont május utolsó 
hétvégéjén. A klubtagok Tanács Dezsőné által megírt 
Bírósági történet című jelenetükkel Arany minősítést 
szereztek, melyhez ezúton is szívből gratulálunk!

A jelenet szereplői: Ábrahám F. Antalné, Fodor Istvánné, 
aki Battancs Imrénét váltotta fel, Kéri Miklósné, Molnár 
Sándorné, Ördög Istvánné, Rózsa Józsefné, Papp 
Istvánné, Tanács Dezsőné és Tanács Dezső.

Sutka Zsófia
Tagintézmény-vezető

Pedagógusok Köszöntése

Köszöntés az erdei pihenőben
Matuszka Antal polgármester a Nyugdíjas Klub tagjait az 
erdei pihenőben látta vendégül egy ebédre.  
Gratulált és megköszönte a klubtagoknak, hogy Keszthelyen 
sikeresen szerepeltek, öregbítve ezzel a település hírnevét.


