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Megkezdődtek az intézményi fejlesztések
ÉpítkezÉsek 
megkezdéséről 
számolhatok be végre 
valahára. Hosszú 
előkészületek után 
megkezdődött az 
Általános Iskola, 
sportcsarnok és a 
manó-kert Óvoda 
energetikai felújítása. 

A kivitelezést végző vállal-
kozó megkezdte a napelemek 
telepítését, mely mindhárom 
létesítményt érinti, üzembe he-
lyezés után minimálisra csök-
ken az épületek elektromos 
áram szükséglete. Az iskola és 
sportcsarnok esetében külső 
hőszigetelés, homlokzat fel-
újítás és az összes ajtó-ablak 
cseréje is megtörténik, mind-
emellett világításkorszerűsí-
tésre, fűtéskorszerűsítésre és 
részleges akadálymentesítésre 
is sor kerül. Szigorú előírások-
nak megfelelően valósul meg 
a beruházás, előtérbe helyezve 
az energiahatékonyságra és a 
megújuló energia felhasználás-
ra vonatkozó szabályozásokat. 
A beruházás összköltsége 230 
millió forint, mely több mint 
a pályázatból rendelkezésre 
álló összeg. A képviselő-tes-
tület benyújtotta többlet forrás 

igényét a Nemzetgazdasági 
Minisztérium felé, melynek 
pozitív elbírálásában bízunk. A 
munkálatok ütemezését meg-
nehezíti a rövid határidő és az, 
hogy közben az intézmények-
ben oktatási tevékenység fo-
lyik, melynek zavartalanságát 
biztosítanunk kell. Szeptem-
berre mindhárom intézmény 

megújulva várja az ovisokat, 
iskolásokat, illetve azokat, 
akik a sportcsarnok szolgálta-
tásait szeretnék igénybe venni. 
A sportcsarnok használható-
ságát jelentősen javítani fog-
ja a sportpadló felújítása, az 
öltözők burkolatának cseréje, 
valamint a vizesblokkok teljes 
csempe és szaniter felújítása. 
Növekszik a mellékhelyiségek 
száma, hiszen akadálymentes 
WC kerül kialakításra a gond-
noki iroda mellett. 

 Bizonyára mindenki emlék-
szik a „belvizes” időszakok-
ra, melyek veszélyeztettek 
épületeket, termőföldeket. Ez 
a helyzet a szennyvízhálózat 
kiépítésével jelentősen javult, 
azonban további fejlesztésekre 
is szükség van. A beruházás a 
község belterületén lévő csa-
padékvíz gyűjtő-szikkasztó 

hálózat fejlesztését, új hálózat 
kiépítését és az összegyűjtött 
csapadékvizek vízvisszatartá-
sára, késleltetett levezetésére 
szolgáló záportározó létesítését 
foglalja magába. A fejlesztés 
eredményeként a problémás 
(belvizes) helyek megszűnnek, 
a szikkasztóárkok összefüggő 
rendszert alkotnak, a víztározó 

kialakításának a célja pedig, 
hogy a csapadékvizek nagyobb 
része a területen maradjon, 
visszatartásra kerüljön és hely-
ben tározódjon, a talajvízszint 
szabályozása kezelhetővé vál-
jon. A beruházás másodlagos 
haszna a sportpálya eddigi 
vizes, zsombékos területének 
rendbetétele, egy kulturált sza-
badidős-sport terület többcélú 
hasznosítása. A kivitelezési 
munkák a vállalkozói szerző-
dés szerint szeptemberre befe-
jeződnek. 

Az építkezések járnak némi 
felfordulással, de kérem min-
denki türelmét bízva abban, 
hogy megújult, korszerű intéz-
mények szolgálhatják majd a 
lakosság érdekeit.

Matuszka Antal  
polgármester
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TÁJékOzTATÓ A kéPVIselő-TesTÜleT Üléséről
A Képviselő-testület 2018. április 26-án tartotta meg so-
ron következő ülését. A testület megtárgyalta a Szegedi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2017. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolót, valamint a Rendőrség beszá-
molóját a település 2017. évi közbiztonsági helyzetéről. 
Jóváhagyása került Zákányszék község 2018-tól 2022-
ig szóló sportfejlesztési koncepciója, döntés született 
járda felújítás támogatására szóló pályázat benyújtá-
sáról, valamint a Manó-kert Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményvezetői munkakörére szóló pályázati felhívásról.
A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltsége elkészítette Zá-
kányszék tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében 
tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
szóló 2017. évi beszámolóját.

A Kirendeltség beavatkozás elemzésében az alábbiakat ál-
lapította meg:
2017. évben az esetszámok kiugró értéket mutattak az el-
múlt öt évhez képest. A szélsőséges időjárási viszonyok 
következtében kialakult katasztrófahelyzetek miatt töme-
ges jelzések érkeztek, melyek felszámolásában a hivatásos 
egységek mellett, az önkéntes tűzoltó egyesületek és men-
tőszervezetek is nagy szerepet vállaltak. A beavatkozások 
vizsgálata során jól látható, hogy a száraz meleg időszakok 
idején megnövekedtek a beavatkozási számok. Az is meg-
állapítható, hogy a hirtelen érkező lehűlések, a jelentős 
csapadékmennyiség, az erős szél okozta viharkárok követ-
keztében szintén ugrásszerűen megemelkedtek a bejelen-
tések. A 2017. évben 36 %-kal több esetszámuk volt, mint 
a 2016. évben.

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta és megkö-
szönte a Szegedi Katasztrófavédelmi Kirendeltség dolgo-
zóinak a térségben és a településen végzett munkáját.

A Szegedi Rendőrkapitányság Mórahalmi Rendőrőrse 
beszámolt Zákányszék község 2017. évi közrendjéről és 
közbiztonságáról. Zákányszék község területén 2017-ben 
26 db bűncselekmény került regisztrálásra rendőri eljárás-
ban, ami kisebb emelkedést mutat a 2016. évi adathoz vi-
szonyítva (20 db volt). A település közigazgatási területén 
sem élet elleni, sem erőszakos vagyoni elleni bűncselek-
mény nem fordult elő. A vagyon elleni bűncselekmények 
közül az előző években a külterületeken, mezőgazdasági 
területeken elkövetett kisebb értékre, illetve szabálysértési 
értékre elkövetett lopások fordultak elő. Az oksági ténye-
zők között továbbra is megtalálható a sértetti óvatosság 
hiánya, valamint a legalapvetőbb vagyonvédelmi intézke-
dések megtételének elmulasztása. 

A Rendőrőrs a jövőben is fokozott figyelmet kíván fordí-
tani többek között a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
negatív irányba befolyásoló bűncselekmények megelő-
zésére, megszakítására, felderítésére, visszaszorítására.  

A Képviselő-testület a beszámolót elfogadta és megkö-
szönte a Szegedi Rendőrkapitányság és a Mórahalmi Ren-
dőrőrs dolgozóinak a térségben és a településen végzett 
munkáját.

A Képviselő-testület – a kötelező és az önként vállalt 
önkormányzati sportfeladatok ellátása érdekében – jóvá-
hagyta Zákányszék község 2018-tól 2022-ig szóló sport-
fejlesztési koncepcióját. A koncepció tartalmazza azokat 
a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó feladatokat, 
amelyeket az Önkormányzat – mindenkori költségvetése 
adta lehetőségének függvényében – döntéseiben a testne-
velés és a sport területén iránymutatónak tekint. A kon-
cepció idei feladatainak végrehajtására meghatározásra 
kerültek az Önkormányzat 2018. évi sporttal kapcsolatos 
feladatai és kötelezettségei is.

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államház-
tartásért felelős miniszterrel közösen pályázatot hirdetett 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatásra. Az Önkormányzat pályázatot nyújt be járdák 
felújítása, fejlesztése céljából. A 15.000.000,- Ft összegű 
támogatás igénybevételéhez 2.647.060,- Ft összegű saját 
forrást kell biztosítani.

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde intéz-
ményvezetőjének vezetői megbízása 2018. július 31-én 
lejár. Az újabb intézményvezetői megbízásra nyilvános 
pályázat útján kerül sor, a pályázati felhívás tartalmát a 
Képviselő-testület meghatározta. A jogszabályban meg-
határozott véleményezési eljárás lefolytatását követően a 
benyújtott pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el.

A Képviselő-testület zárt ülésen szociális tárgyú kére-
lemről döntött. A testület 60.000 Ft támogatást nyújtott 
egy rendkívüli élethelyzetbe került családnak, amelyet 
temetésre kapott kölcsön visszafizetésére, valamint a min-
dennapi megélhetésükhöz kapcsolódó kiadásokra fordít-
hatnak.

Gárgyán István, jegyző

Rendőrségi közérdekű 
telefonszámok:

Általános rendőrségi  
segélyhívó szám: 112

A Zákányszéken szolgálatot teljesítő 
körzeti megbízottak telefonszáma, 

mely a nap 24 órájában hívható:
06 (20) 852-06-98
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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

Tájékoztató az Erdei Pihenő és az Ifjúsági Klub  
(József A. u. 31.) jelenleg érvényes bérleti díjairól:

erdei Pihenő: 6.000 Ft/alkalom
Ifjúsági klub (max. 40 főig): 15.000 Ft/alkalom

További részletekkel kapcsolatban  
Szondi Sándor ad tájékoztatást személyesen,  

vagy a 30/606-2360 telefonszámon.

Zákányszék Község Önkormányzata

Pályázataink

K Ö F O P - 1 . 2 . 1 - V E -
KOP-16 

 „Zákányszék Község 
Önkormányzata ASP 
központhoz való csatlakozása” - KÖFOP-1.2.1-
VEKOP-16 -2016-00159

Zákányszék Község Önkormányzata 5.999.927,-
Ft támogatásban részesült a „KÖFOP-1.2.1.-VE-
KOP-16 -2016-00159 azonosító számú, „Csatlako-
zási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 
országos kiterjesztéséhez” c. támogatási konstruk-
ció keretében.

A pályázat célja az adminisztratív terhek csökken-
tése, amely a szolgáltató közigazgatás szervezési 
feltételeinek fejlesztésén és az elektronikus folya-
matok fejlesztésén, szakrendszerek egységesíté-
sén, fejlesztésén, szolgáltató képességének növe-
lésén keresztül valósítható meg.

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás 
lényege, hogy az ügyfél nem magát a számítógé-
pes programot vásárolja meg, telepíti fel a gépére 
és kezdi el annak használatát, hanem egy távoli 
szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igény-
be az alkalmazásokat. Az ASP szolgáltatás tech-
nológiailag és gazdaságilag is kedvező megoldást 
jelent olyan településeknek, akik a feladataik széles 
körben támogató, integrált alkalmazáshoz a hagyo-
mányos módon nem juthattak volna hozzá, azok 
magas beruházási és üzemeltetési költsége miatt.

Az önkormányzatok számára, az állampolgárok 
magas színvonalú kiszolgálása érdekében gaz-
daságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb az 
ASP technológia alkalmazása, amelynek beveze-
téséhez, informatikai hátteréhez biztosít fedezetet 
a pályázat keretében elnyert támogatás.

A pályázati felhívás az önkormányzati ASP rend-
szerről szóló257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet-
ben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogat-
ja az önkormányzatok számára nyújtott csatlako-
zási források biztosításával. Célja az egységesített 
önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások 
bevezetése országos szinten, az egyes települési 
önkormányzatok az önkormányzati ASP központ-
hoz történő csatlakozásának megvalósításával Zá-
kányszék Község Önkormányzata esetében is.

A projekt megvalósítása 2018. június 30-ig tart.

A projekt megvalósításához megítélt támogatási 
összeg: 5.999.927,- Ft.

Pályázati híRek

Vállalkozó kiválasztása
A „TOP-2.1.3-15-CS1-2016-
00012-es kódszámú Zákányszék 
Község belterületi csapadékvíz elvezetésének 
fejlesztése” című pályázat közbeszerzési 
eljárása folyamatban van. Jelenleg a beérkezett 
ajánlatok szakmai vizsgálata zajlik.

Pályázati híRek
Megkezdődtek a munkálatok
A „TOP -3.2.1-15-CS1-2016-
00043-as kódszámú Zákányszék 
Önkormányzata épületeinek energetikai 
korszerűsítése” című pályázat munkálatai 
megkezdődtek. Terveink szerint május 15-ig a 
kivitelezési feladatok elérik a 25%-ot.
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2018 januárjában a Belügyminisztérium az 1978/2017. (XII.19.) sz. 
Kormányhatározat melléklete alapján 500.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette a helyi közbiztonság javításának érdekében 
a Zákányszéki Polgárőr Egyesületet. A pénz váratlanul jött, de nagy 
örömmel fogadtuk és azon gondolkodtunk, hogyan is lehetne jól, oko-
san gazdálkodva elkölteni. A támogatással 2018. július 31-ig kell elszá-
molni majd Zákányszék Község Önkormányzata felé, ami egy szakmai 
és egy pénzügyi beszámoló elkészítését jelenti. 

A 2016. év folyamán egy jó állapotú használt Toyota RAV4 terep-
járót sikerült az egyesületünknek vásárolni. Az optimális állapotot a 
folyamatos karbantartással lehet csak megtartani. A szolgálati gépjár-

az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a mozgalomban 
huzamosabb időn keresztül kifejtett kimagasló tevékenysé-
géért „Polgárőr Érdemkereszt” ezüst fokozata kitüntetésben 
részesítette adamik istvánt, a zákányszéki Polgárőr egyesü-
let tiszteletbeli elnökét.

A Zákányszéki Parasztkórus 2018. április 22-én, 
Orosházán részt vett a Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsége által szervezett térségi 
és országos minősítésen. Ez a verseny minden együttes 
számára fontos esemény, ahol szakmai zsűri értékeli a 
produkciókat. A zákányszéki kórus nyírségi és szegedi 
népdalokból összeállított csokrot adott elő Pálnik And-
rás vezényletével, melyet a zsűri Arany minősí-
téssel díjazott.

Gratulálunk a kórus tagjainak és vezetőjének az elis-
meréshez, mellyel hozzájárultak településünk hírnevé-
nek öregbítéséhez.

Zombori Istvánné, intézményvezető

Országos Arany minősítés 

művön esedékes volt egy nagyobb javítás, melyet most a támogatásnak 
köszönhetően meg tudtunk oldani. Ezen kívül még a korábban vásárolt 
dekormatricákkal – egységes polgárőr feliratokkal – is elláttuk a gépko-
csinkat, mellyel jobban látható akár éjszakai látásviszonyok között is. 
A szolgálati jármű felújítása, csinosítása mellett a polgárőr társakra is 
gondoltunk. A tagság nagy részének vásároltunk egy-két hiányzó pol-
gárőr egyenruhát, melyet a szolgálatok alkalmával viselhetnek. 

A továbbiakban is kiemelt feladatunknak tekintjük a helyi közrend 
és közbiztonság védelmét, javítását, valamint a bűnmegelőzésben való 
közreműködést, járőrszolgálatokat. 

Kopasz Zsolt, elnök

zákányszéki Polgárőr egyesület fejlesztései
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Bérmálás 2018
Felső sor balról jobbra: Szabó Norbert hitoktató, Cseh Zoltán atya, Huszta Antal Imre,  

Tanács Olivér, Vass Máté Zoltán, Szűcs Balázs, Pintér Martin

Alsó  sor balról jobbra: Szécsényi Nikolett, Balla Vivien, Kovács -Tanács Korinna, Veréb László  (Szegedi Szent Gellért 
Papnevelő Intézet lelki igazgatója), Hatvani Jázmin Flóra, Papp Kinga, Kocsis Ádám, dr. Janes Zoltán atya

Pedagógusnapra
Dr. Korzenszky Richárd bencés szerzetes gondolataival kö-

szöntöm településünk valamennyi pedagógusát.

„A nevelő munkája olyan, mint a kertészé. A palántát a szülők 
hozzák. Az iskola másra nem vállalkozhat, csak arra, hogy felnö-
veszti a palántát. Megmunkálja a földet körülötte. Ösztönzi, hogy 
gyökerei táplálékot kapjanak. Félretolja, lenyesi a környezetéből 
mindazt, ami meggátolná, hogy a növekedéshez elengedhetetle-
nül szükséges fény elérjen hozzá. Olykor meg, ha erős a szél, 
a felnövekvő hajtást karóhoz köti, hogy derékba ne roppanjon. 
S egy idő után elveszi mellőle a karót - s ettől kezdve aggódva 
figyeli, most már távolabbról: vajon olyanná nőtt-e fel, amilyen-
nek szerették volna. A hajtásból más felnőni nem fog, csak az, 
amit a szülők ültettek. De hogy majd önállóan is megkapasz-
kodjék, hogy egyenes törzzsel álljon, hogy megnyugtató, életet 
sugárzó legyen: felelős érte, aki ösztönöz, aki kertészkedik, aki 
a csenevésznek látszó hajtásra esetleg tápsót is tesz. Igen nagy a 
felelőssége az iskolának.”

Matuszka Antal 
polgármester

elhunyt településünk legidősebb lakója…
Bernáth Ferencné, Batki Margit 1908. július 16-án született. Idén 

ünnepelte volna 110. születésnapját, de a Teremtő magához szólította. 
Margit néni egész életében energikus, kiegyensúlyozott személyiség 
volt. Mindig sietett, de sohasem kapkodott. Gyermekei születésén kívül 
akkor volt a legboldogabb, amikor végre saját földet vehetett magának. 
Életét összefoglalta egyetlen mondatban: „Dolgoztam, hiszen nem volt 
semmim se, úgy szaladtam, hogy nem értem magam utol sohasem.”

 A hosszú élet titkáról úgy nyilatkozott, hogy a tízparancsolat betartá-
sa jó útmutatóul szolgálhat minden ember számára. 

Nyugodjon békében!
Matuszka Antal, polgármester
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Versek és mesék 
„VerseNYezTek”  

Az ÓVOdÁBAN
Intézményünkben, a Zákányszéki Manó-kert 

Óvoda és Bölcsődében, 2018. április 11-én ün-
nepeltük a Költészet napját. Ez alkalomból ren-
deztük meg a vers és mesemondó versenyünket, 
amely már hagyománnyá vált az óvodánkban. A 
gyermekek otthon készültek fel szüleik segítsé-
gével, de természetesen az óvodapedagógusok is 
segítettek a vers, illetve a mese kiválasztásában 
és a felkészülésben is, ha erre szükség volt. Az 
egész délelőttöt betöltő programra nagy izgalom-
mal gyülekeztek gyerekek és szüleik egyaránt, a 
Katica csoportban. Négy korcsoportra bontva in-
dult a „megmérettetés”: mini-, kicsi-, középső- és 
nagycsoport. Összesen 34 kisgyerek állt a zsűri 
elé rövidebb és hosszabb versekkel, illetve me-
sékkel. A rendezvényre minden gyerek lelkiisme-
retesen felkészült, ezt igazolja, hogy csak egy-két 
gyereknek kellett segítséget nyújtani. Többségük 
bátran, egyedül helyet foglalva a mesemondó 
kisszéken, tagoltan és hangosan, a megfelelő 

hangszínt megválasztva mondta el az általa kivá-
lasztott verset, mesét. 

Minden „kis versenyző” példásan teljesített, 
ezért természetesen mindenki jutalommal me-
hetett haza, amely egy oklevél és édesség volt. 
A zsűrinek azonban mégis dönteni kellett arról, 
hogy korcsoportonként kik fogják képviselni a 
Zákányszéki Manó-kert Óvodát Mórahalmon, 
júniusban. 

A zsűri tagjai: Juli óvó néni (intézményünk 
vezetője), Edina néni (a község könyvtáros néni-
je), Tünde néni, Angi néni és Anna néni óvodánk 
óvodapedagógusai. Köszönjük a munkájukat. 
Akik továbbjutottak: 
Mini csoport: Dobó Liliána és Matuszka Dorina 
/vers/
Kiscsoport: Csernus Zsófia és Kispál Kolos /vers/
Középső csoport: Tóth Valentin, Máthé Aliz, 
Agócs Evelin és Varga Luca /vers/, Papp Anna, 
Tari Martin és Kiss Emma Bernadett /mese/
Nagycsoport: Császár Ádám, Kispál Kamilla és 
Zemanek Rózsa /vers/, Kiss Mária Kincső /mese/

SZURKOLUNK NEKTEK!
Amíg a zsűri tagok tanácskoztak a nagycso-

portos gyerekeket játékra hívtam. Legelőször egy 
rövid mesét meghallgatva, gondolkodtató kér-
désekre kellett válaszolni a gyerekeknek. Majd 
mesék szereplőit kellett kitalálni a jellemzőik 
felsorolása alapján. Legvégül mesecímeket kel-
lett letapsolni szótagonként és ugyanannyi tallért 
kitenni az asztalra. A gyerekek egy kicsit fárad-
tan, de jó kedvűen és felszabadultan játszottak. 

Kellemesen telt el ez a szerda délelőtt. 
Nagyné Deme Ágnes, óvodapedagógus

Már csak néhány hét van hátra a tanévből, de még 
mennyi a feladat!

A nyolcadikosok megkapták az értesítéseket a 
középiskolákból. Mindenki megnyugodhatott, fel-
vételt nyertek a megjelölt középiskolába. Hátra van-
nak azonban még számukra az országos kompeten-
cia-mérések és az év végi vizsgák. 

…és ahogyan a természet körforgása is örök, itt 
sincs megállás: április 12-én és 13-án beiratkoztak 
a leendő első osztályosok, és megtörtént a jövő évi 
tankönyvek megrendelése.

Sikeresen zárult a denevérmentő akció, ami sok 
embernek köszönhető. Elsősorban Paulovics Péter 
biológusnak, denevérszakértőnek, Krnács György-
nek, a Kiskunsági Nemzeti Park természetvédelmi 
őrének,  Zákányszék Község Önkormányzatának, 
valamint a munkálatokat végző dolgozóknak, a kire-
pülést figyelő Ábrahám Enikőnek és családjának, a 
hetedikes lányoknak és Makráné Vass Évának. Kö-
szönet mindazoknak, akik együtt éreztek a denevé-
rekkel, vagy bármit tettek a denevérek megmentése 
érdekében!

Megkezdődött az iskola felújítása, ezért lesz a 
tanév végén néhány tanítás nélküli munkanap, ami-
kor nem kell majd jönni iskolába.

Sas Györgyné, intézményvezető

Áprilisban két alkalommal is eljött hozzánk a 
Szegedi Interaktív Tudástár. Felsőseink kihelye-
zett foglakozásokon vehettek részt biológia, fizika, 
kémia, csillagászat, info-robotika témakörökben. A 
foglalkozások érdekesek voltak, és a Tudástár mun-
katársai is elismeréssel szóltak a gyerekekről. A ro-
botika akkora sikert aratott, hogy úgy döntöttünk, a 
következő tanévben indulni fog info-robotika szak-
kör iskolánkban.

A költészet napjára játékos-dalos-versolvasós 
délutánnal emlékeztünk meg. A program szervezői: 
Miklós Lászlóné és Litauszky Márta.

A Fenntarthatósági témahéten minden napra 
jutott valamilyen program. Hétfőn hat előadást hall-
gathattak meg az érdeklődők a Földről, Univerzum-
ról, utazókról, környezetvédelemről a kémia terem-
ben. Az előadók ötödikesek és hetedikesek voltak. 
Figyelmes, csodálkozó tekintetek és taps jellemezte 
az ott töltött időt. Kedden sulitúrára indultunk és az 
udvarban is sok érdekeset láttunk. Szerdán óriási ér-
deklődésnek örvendett a Játsszunk Tudományt! in-
teraktív kísérletezős délután. Csütörtökön megnéz-
tük, milyen élőlények élnek az iskolai komposztban, 
és a saját cserepükbe ültethettek a komposzt felhasz-
nálásával kankalint és cickafarkot a gyerekek. Pén-
teken reggel a hagyományokhoz híven az elsősök az 
iskola tanulói előtt letették a Zöld esküt. Ezen a na-
pon volt a felsősök akadályversenye, ami jó hangu-
latban és nagyon fegyelmezetten zajlott, délután pe-
dig Föld napi játékdélutánra vártuk a gyerekeket. A 
rajzverseny témája idén Zákányszék élővilága volt, 
az alkotások a honlapon megtekinthetők.

Elkészült a biokert kerítése, amelyhez sokan 
hozzájárultak: Király Zoltán, Dobó József, Ábrahám 
Károly, Makra István és sok iskolás. Most a kis tó 
fog elkészülni és a mulcsos kert. Van már szalmánk, 
van felajánlásunk trágyára, fűszernövényekre, és 
Kocsis Dávid neveli már a biokertnek a görögdiny-
nyéket. Minden támogatást köszönünk!

Május 2-án szerveztünk egy papírgyűjtést. Most 
sokkal nehezebb volt a hetedikesek feladata, de na-
gyon jól megállták a helyüket. Ezúton is köszönjük 
a papírt és a segítséget Mindenkinek!

Az alsósok anyák napi ünnepségein ki-kicsor-
dultak a könnyek. A gyerekek arca elárulta, mekkora 
örömmel és szeretettel készültek erre az alkalomra.

Ebben a hónapban lesznek a tanulmányi kirándu-
lások, készül a ballagási műsor és akadályverseny-
nyel ünnepeljük alsóban a Madarak és Fák Napját.

Az év végi jegyek lassan formálódnak, de még 
van lehetőség a javításra…

Versenyek:
Még márciusban rendezték meg Csong-

rádon az Országos Sudoku versenyt, ahol 
Szélpál Janka (6. o.) 6., Ábrahám Anna (6. o.) 
10. helyezést ért el.

Területi matematika versenyen vett részt 
iskolánkból osztályonként 2-2 alsós tanuló 
Csólyospáloson: 2. o.: Nagy Marcell József 
9.hely, Mityók Gábor 10. hely, 3. o.: Oltványi 
Kornél 9. hely, Császár Dominik 4. hely, 4. o.: 
Meleg Alex 1. hely, Császár Patrik 4. hely.

Iskolánkat a megyei fordulóban Meleg Alex 
és Császár Patrik képviseli majd. Gratulálunk 
Nekik és Müller Orsolya tanító néninek!

A XXVI. Kaán Károly Országos Természet– és 
Környezetvédelmi Versenyen idén is részt vettünk. 
A megyei fordulón Ábrahám Anna (6. o.) a 6., Ta-
nács Luca (6. o.) a 10., és Ujvári Anna (5. o.) a 12. 
helyet szerezte meg.

A Herman Ottó Országos Biológiaverseny 
megyei fordulóján Szűcs Dusán 16,. Lovászi Milán 
18., Bóka Sára 20., Lázár Petra 21. helyezést ért el. 
Mindkét versenyen óriási az anyag, sok ismeretről 
kellett számot adni.

Az Ifjú Fürkész Internetes Természetismereti 
versenyen 4 fős csapatunk 43 csapat közül a 7. he-
lyezést szerezte meg. A csapat tagjai: Kispál Imre, 
Kovács-Tanács Lizanna, Ujvári Anna és Varga Do-
rina (5. o.). Szép munka volt!

A Fontos sándor emléknapon, Üllésen 
Flekenstein Eszter (1. o.), Kovács-Tanács Lizanna, 
Varga Dorina (5. o.) és Takács Márk (6. o.) képvisel-
ték iskolánkat a képzőművészeti versenyen. Tanáruk 
Véha Tímea.

A CSMPSZ Mórahalmi Tagintézmény által meg-
hirdetett Tavaszi Zsongás rajzversenyen nagyon 
szép eredmények születtek. Egyéni kategória: 1. 
hely Kovács- Tanács Lizanna, 2. hely: Jankó Mirel-
la, 2. hely: Juhász Ádám. Csoportos: 1-2.osztály: 3. 
hely: Börcsök Patrik és Flekenstein Eszter, 3-4.osz-
tály: 1. hely : Jankó Mirella és Papp Emma, 3. hely: 
Pásztor Krisztián-Szabó Dániel -Oltványi Kornél.

Különdíj: Kispál Balázs-Juhász Ádám-Illés Sza-
bolcs. 

Tanáraik Baloghné Dobó Anikó és Véha Tímea.

spORt
Zajlik a Diákolimpia.
Az 1. korcsoportos fiúk labdarúgásban III. he-

lyezést értek el, a 2. korcsoportos fiúk VI. helyezet-
tek lettek, a 3. korcsoportos fiúk szintén a dobogós 
III. helyet szerezték meg. A 4. korcsoportos fiúk-
nak most nem kedvezett a szerencse, szép játékkal 
ugyan, de ötödikek lettek.

A 3. korcsoportos lányok labdarúgásban meg-
nyerték a területi fordulót, majd április 26-án a me-
gyeit is, ezért továbbjutottak az országos döntőre, 
Nyíregyházára! Csak így tovább!

Diákolimpia Területi Atlétika versenyén a lá-
nyok 3. korcsoportban I. helyezettek lettek, és az 
egyéni I. helyezést is Zákányszék hozta el: korcso-
portjában Papp Ildikó (7. o.) állhatott fel a dobogó 
legmagasabb fokára.

Ugyanekkor a 3. korcsoportos fiúk is dobogósok 
lettek, a III. helyen végeztek. A 4. korcsoportban 
szereplő fiúk eggyel magasabb csoportba tartozók-
kal versenyeztek, ezért szép eredmény az általuk 
elért V. helyezés.

Gratulálunk a gyerekeknek és tanáraiknak, Gabi 
néninek és Tamás bácsinak!

Összeállította: Ábrahám Enikő

IskOlAI
HíRek
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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

I.sz. Háziorvosi rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70.  
Tel.: 590-050 és +36-30-606-2371 
Rendel: dr. Mester Lajos, elérhető munkanapokon 8 órától 16 óráig.
Rendelési idő: bejelentkezett- és a területi ellátás alá tartozó betegeknek 
munkanapokon 8-tól 12 óráig, valamint a páratlan heteken: június 4–8, június 
18–22, 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!

Az NGM rendelet alapján 2018. 
évi munkaszüneti napok 
áthelyezése miatti munkarend: 

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

OrVOsI ellÁTÁs   
reNdJe zÁkÁNYszékeN  

2018. nyarán

Ebben az évben is több túrát tervezünk, amelyeken a részvétel 
ingyenes. A túrákról bővebb információ a 06 30 606 2358-as tele-
fonszámon Börcsök Zoltántól kérhető. 

Valamennyi túrán mindenki saját felelősségére vehet részt, a közle-
kedési szabályok betartása kötelező.

2018. június 9. (szombat) - Legyél Te is bringás! Kedvcsi-
náló szombat reggeli tekerés Ruzsára a Fincsi Teraszhoz!  
Indulás 8.00 órakor a Polgármesteri Hivatal elől. A túra kb. 30 km, 
Ruzsán lehetőség van reggeli kávézásra, sütizésre, egy jó kis beszél-
getésre. Bárki számára könnyen teljesíthető!

2018. június 15. (péntek) - A már megszokott éjszakai tekerés. 
Sajnos az elmúlt 2 évben az időjárás közbeszólt, de idén újra meg-
próbáljuk. A célállomás Röszke. Indulás 19.30-kor a Polgármesteri 
Hivatal elől. A táv kb. 40 km, könnyen teljesíthető. Mórahalmon 20 
órakor lehet hozzánk csatlakozni a fürdő előtti parkban.

2018. június 23. (szombat) - Dóczi Imre Emléktúra. Kerékpá-
rozni lehet kényszerből, szeretetből és szenvedélyből. Imrétől 
mi az utóbbit tanultuk meg, hiszen a kerékpározás legtöbbünknél 
kényszerből kezdődik, majd megszeretjük, és idővel szenvedé-
lyünkké válik. Az igazi bringások mindig eljutnak erre a szintre. 
Tekerünk az egészségünkért, tekerünk, mert szeretjük a termé-
szetet… és közben sok embert ismerünk meg.  Egy ilyen túra al-

Zabosfa Zöldségesbolt nyílt  
a buszváróban!

Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 6.00–18.00 óráig
Szombaton és vasárnap: 6.00–16.00 óráig

A buszváróban található mellékhelyiség kulcsát az üzlet 
nyitvatartási idejében díjmentesen lehet elkérni.

Folyamatosan bővülő árukészlettel várjuk vásárlóinkat!

kalmával ismertük meg a szegedi Dóczi Imrét, és tanultunk tőle 
sok-sok mindent a célokról, a kitartásról, a teljesítményről… és a 
barátságról. Az Ő emlékére megyünk végig azon az útvonalon, 
ahol először jött velünk. A túra útvonala: Zákányszék – Liliomi 
átkötő út – Üllés – Forráskút – Zsombó – Bordány – Zákányszék. 
Indulás: 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal elől. 
A táv kb. 40 km. Könnyen teljesíthető. 

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 ter-
vezünk egy kis kedvcsinálót, 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 körfor-
galomnál bringás 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 Polgár-
mesteri Hivatal elől, Mórahalmon 8.30 órakor lehet hozzánk csatla-
kozni a fürdő előtti Parkban. Palicsra érkezés 11 óra körül, visszain-
dulás 14 órakor, addig szabadprogram. A határátlépéshez szükséges 
okmányokat kérjük, senki ne felejtse otthon. A táv kb. 70 km. Köny-
nyen teljesíthető. 

2018. szeptember 22. (szombat) - Ruzsai kerékpárverseny. Ide 
nem tervezünk szervezett utat, de közülünk többen rendszeres részt-
vevői a versenynek, ezért kerül be a programjaink közé. Nevezni 9 
órától lehet a helyszínen. Aki nem szeretne versenyezni, az úgyne-
vezett turista futamban, kényelmes tempóban teheti meg a 22 km-es 
távot (Ruzsa-Pusztamérges-Öttömös). 

Reméljük, túráink felkeltették az érdeklődést és találkozunk a terve-
zett időpontokban! Keresd facebookon a Homokháti Bringaklubot 
és csatlakozz csoportunkhoz! 

ZakaHom-e Egyesület

ZakaHom-e kerékpártúrák

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

Egyedi ajándéktárgyak nyomtatása és biztonsági kamerák telepítése felügyelete

Elérhetőségeink:  Térség Média Kft  e-mail: info@tersegmedia.hu  www.bzshop.hu   +36 30 606 23 58 (munkanapokon 10-14 óra között)

Figyelje távolról otthonát,  
üzletét tartsa biztonságban értéket!
Vállajuk egyedi biztonsági kamerák 

telepítését, üzemeltetését 
magánszemélyeknek és cégeknek.



szÜleTések
Szalma József és Ádám Anita Katalin  Renáta Linett
Király Szabolcs és Papp Éva  Viktória
Burunkai Péter és Gere Marietta  Zsigmond
nevű gyermeke született.  
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

HAlÁlOzÁsOk
2018.04.10. Papp Sándor  Zákányszék, Béke u. 30. 
2018.04.07. Totka István  Zákányszék, Tanya 368.
alatti lakosok elhunytak. Nyugodjanak békében!

Családi hírek

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

Örömmel és egyben jóleső izgalommal tölt el, 
amikor a könyvtárba iskolás osztályok, csopor-
tok látogatnak. különösen így van ez akkor, 
amikor lehetőségem van más településről ér-
kező gyerekekkel is megismerkedni. 

A mórahalmi iskolások évről évre visszatérő látogatóink. 
Április 12-én a Szent László Katolikus Általános Iskola 4/a 
osztályosai a kerékpáros kirándulás úticéljaként a könyv-
tárunkban töltöttek el néhány órát. A foglalkozás közös 
játékkal indult, mindenki megkereste az osztálynévsor 
alapján előre kikészített könyvét. A székekre olyan köny-
vek kerültek, amelyeknek címe, szerzője, közreműködője 
valamilyen kapcsolatban volt a gyerekek nevével: pl. a Tó-
dor keresztnévhez Csukás István: Hogyan fogtam el Set-
tenkedő Tódort? című meséje, Masa vezetéknévhez Mosó 
Masa mosodája, Sára keresztnévhez Kiss Benedek: Sára 
könyve, Szentpéteri vezetéknévhez Szent Péter esernyő-
je… A gyerekek nagy izgalommal keresgélték a „névre 
szóló” könyveket és ott foglaltak helyet, ahol a sajátjukat 
megtalálták. Amikor jelentkeztek – ezt szerencsére gyak-
ran megtették –, a náluk lévő könyvek segítettek abban, 
hogy nevükön tudjam szólítani őket.  A könyvekben előre 
elrejtettem egy-egy jókívánságot, azt állítva, hogy a 17-
18. oldalak közé. Kértem, addig ne nyissák ki a könyve-
ket, amíg rá nem jönnek a turpisságra! Ez eleinte komoly 

Két keréken a könyvtárba…

fejtörést okozott, de végül ügyesen megfejtették a talányt. 
Az említett két oldal ugyanis mindig egy lapon van a köny-
vekben, ezért csak előtte vagy utána tudtam elrejteni a 
cédulákat. 

A foglalkozás témáját tekintve a környezettudatosságról 
szólt, ezért a folytatásban foglalkoztunk a Víz Világnap-
jával, a Madarak és Fák Napjával (a gyerekek találós 
kérdéseket fejtettek meg, melyek megoldásai madárne-
vek és növénynevek voltak). Megtanultuk Szabó T. Anna 
„fakaticás” nyelvtörőjét, megnéztük a Mese TV-n József 
Attila: Kertész leszek c. versének animációját, majd be-
szélgettünk az ökológiai lábnyomunk méretéről. A kedves, 
érdeklődő osztállyal gyorsan és jó hangulatban röppent el 
az idő. Remélem, lesz még alkalmunk találkozni a könyv-
tárban! 

Paraginé Tóth Edina, könyvtáros


