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Zákányszék él a lehetőségeivel

Zákányszék a régi szegedi tanyavilágból kialakult község,
ugyanolyan nehéz adottságokkal, többnyire gyenge minőségű homoktalajjal, mint
a szomszédságában található települések. A községben
járva látható, hogy takaros
házak épültek, illetve készülnek, vagyis az itt élő emberek
dolgos, rendes magyar emberek – mondja B. Nagy László
képviselő.
Nehéz manapság a mezőgazdaságból a Homokhátságon úgy megélni, hogy az
hasznos és gazdaságos legyen,
vagyis megtartsa a lakosságot,
otthon marasztalja a fiatalokat. Zákányszék mindig is híres
volt gyümölcstermesztéséről,
kiváló minőségű almát, szőlőt,
barackot szüreteltek az elmúlt
évtizedekben – az utóbbi a
szatymazi őszibarack tájegység
részeként országosan is jegyzett.

A gyümölcsös „aranykor”
biztosította a településnek azt
a fejlődést, amely napjainkban
látható. Zákányszék az elmúlt
időszak megszerezhető forrásait jobbára az infrastrukturális
fejlesztésekre fordította, ezen
belül is például az ivóvíz minőségjavításra és a csapadékvíz
elvezetésre – utóbbira több 10
milliót.
Ennek a község számára
nagy a jelentősége, hiszen az
itt élők egyszerre küzdenek az
aszályos nyarakkal és a tartósan vízzel borított területekkel,
de nem adják fel.
A község alap infrastruktúrája mára rendben van, aki itt
lakik, egy szép, biztonságos településen élhet.
– A közeli Mórahalom és
Szeged sok embernek biztosít
munkát, de elkél a segítség
helyben is. Zákányszék a Startmunka programban a mezőgazdasági alprogramra nyert

közel 66 millió forintos pályázati támogatást.
Munkalehetőség és kitörési
pont az ökoturizmus is, ezen
a területen 70 millió forintos
100 százalékos támogatottságú programot tudott indítani a
település.
Az elmúlt évek legnagyobb
pályázati száma 200 millió,
ennyit nyert az önkormányzat
épületeinek energetikai korszerűsítésére.
– A fejlődés egyik útja az
lehet, ha a helyben előállított
mezőgazdasági
termékekre
helyezik a hangsúlyt – mondja
B. Nagy László. Vannak is erre
kezdeményezések, speciális
növényeket
termesztenek,
azokból egészséges üdítőitalokat készítenek.
Helyi fejlesztésekkel ezek
segíthetők, fontos, hogy a gazdák könnyen és gyorsan piacra
jussanak, és jövedelmezőségben is versenyképesek
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Országgyűlési képviselők választása 2018-ban
Tisztelt Választópolgárok!
A Köztársasági Elnök az országgyűlési képviselők választását 2018. április 8-ra tűzte ki.
A választási értesítőket 2018. február 19-ig postai úton
kézbesítették a választójogosultak számára. A helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről azt a választópolgárt, aki 2018. február 9-ét követően
kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott
adja le a szavazatát, mozgóurnát kérhet. A mozgóurna
igénylésének okát a törvény korlátozza: csak az a választópolgár kérhet mozgóurát, aki azért nem tud elmenni a
szavazóhelyiségbe, mert egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt a mozgásában. Egyéb indokok (például munkavégzési kötelezettség
teljesítése) alapján nincs lehetőség mozgóurna igénylésére.
Mozgóurnát a szavazást megelőző második napon 2018.
április 6-án (pénteken) 16.00 óráig a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján 2018. április 8-án (vasárnap) 15
óráig pedig attól a Szavazatszámláló Bizottságtól igényelhet, ahol a névjegyzékben szerepel.
Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!
Átjelentkezéssel az a választópolgár szavazhat, aki a szavazás napján Magyarország területén, de a magyarországi
lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő helyen tartózkodik.
Tipikus esetben ez azt jelenti, hogy egy másik településen tartózkodó választópolgárnak nem kell hazautaznia a
választójoga gyakorlásának érdekében. Átjelentkezéssel
a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerület szavazólapján szavazhat.
Zákányszéken 2 szavazókörben lehet szavazni:
1. számú szavazókör a Művelődési Ház (Dózsa
György u. 45.),
2. számú szavazókör az Ifjúsági klub (József Attila
u. 31.). A szavazás eddigi helyszínében változás
történt!
A szavazókörök 2018. április 8-án reggel 6 órától este 19
óráig lesznek nyitva. A választási értesítőn feltüntetésre
került a szavazókör száma és címe, ahol szavazatát leadhatja.

Az értesítő bemutatása nem feltétele a szavazásnak,
de megkönnyíti a választási bizottság munkáját. Kérünk
mindenkit, hogy személyazonosságának igazolására vigye magával
– lakcímigazolványát és személyazonosító igazolványát,
vagy útlevelét, vagy vezetői engedélyét, vagy
– a lakcímet vagy személyi azonosítót tartalmazó személyazonosító igazolványát.
Érvényes okmányok bemutatása nélkül a választójog
gyakorlására nincs lehetőség!
A szavazás folyamata a következő:
1. A szavazókörbe belépő állampolgár igazolja személyazonosságát, majd átveszi a Szavazatszámláló Bizottságtól az akkor lepecsételt szavazólapot és a borítékot.
2.

3.

4.

Ezt követően az állampolgár a névjegyzék aláírásával igazolja, hogy átvette a szavazólapot. Majd
a fülkében kitölti a szavazólapot. Érvényesen
szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő egy jelöltre és egy listára lehet, a jelölt neve
melletti, illetve lista neve feletti körbe tollal írt
két, egymást metsző vonallal.
Ha valaki elrontotta a szavazólap kitöltését, annak cseréjét egy alkalommal a bizottságtól kérheti.
A szavazólap kitöltése után a választópolgár belehelyezi a borítékba a szavazólapokat és beledobja a szavazókörben elhelyezett urnába.

Kérünk mindenkit, hogy csak a szavazás időtartamára
tartózkodjon a szavazókörben.
· Szavazólapot a szavazóhelyiségből kivinni tilos!
· A mozgásukban korlátozott személyek a mozgóurnás
szavazással kapcsolatban igényüket, amennyiben
módjukban áll, előzetesen jelezni szíveskedjenek a
helyi választási irodának.
Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz országgyűlési képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A választással összefüggő további jogi, igazgatási, technikai kérdésekben a helyi választási irodától kérhető tájékoztatás.
A Zákányszéki Helyi Választási Iroda elérhetősége:
Címe: 6787 Zákányszék, Lengyel tér 7.
Tel.: 62-590-490
e-mail: jegyzo@zakanyszek.hu
Gárgyán István – Helyi Választási Iroda vezető
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2018. február 15én munkaterv szerinti rendes ülést tartott. Többek között elfogadásra került
az önkormányzat 2018. évi költségvetése, megválasztásra kerültek a szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai,
valamint módosításra került a települési támogatások rendszeréről és a szociális ellátásokról szóló önkormányzati
rendelet.
A napirendek megtárgyalása előtt dr.
Szántó Mária hivatalvezető asszony a
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatalának elmúlt
időszakban végzett tevékenységéről szóló
tájékoztatását hallgatta meg a Képviselő-testület. A Testület köszönetét fejezte
ki a Járási Hivatal vezetőjének és minden
munkatársának az elmúlt időszakban végzett magas színvonalú munkájáért és az
önkormányzat tevékenységét segítő hatékony együttműködésért.
A Képviselő-testület az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről
és annak végrehajtásáról, a költségvetési
gazdálkodás 2018. évi vitelének szabályairól szóló 1/2018 (II.15.) önkormányzati
rendeletében elfogadta az önkormányzat
2018. évi költségvetését.
A terjedelmes anyagból ebben a tájékoztatóban csak rövid összefoglalót lehetséges közzétenni. A költségvetésben
összesen 590 994 eFt bevételi előirányzat, illetve összesen 590 994 eFt kiadási
előirányzat szerepel. Az önkormányzati
feladatellátásban a tavalyi évhez képest
változás nem történt. Az önkormányzat
továbbra is fenntartja és működteti az
alábbi költségvetési szerveit, melyek biztosítják a kötelező feladatok ellátását a
településen:
1.) Önkormányzat (általános település
üzemeltetési feladatok, közfoglalkoztatás)
2.) Polgármesteri Hivatal (államigazgatási feladatok)
3.) Művelődési Ház és Könyvtár (közművelődés, könyvtár, teleház)
4.) Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
(óvodai-, bölcsődei nevelés, gyermekétkeztetés)
Meg kell említeni, hogy az önkormányzat számára szintén kötelező szociális intézményi feladatellátás a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásán keresztül történik, amely helyileg főként a Homokháti
Szociális Központ Zákányszéki Tagintézményeinek működtetését jelenti. Erre
a feladatra sem biztosít az állam elegendő fedezetet, ezért az önkormányzatnak
35.833.000 Ft támogatást kell nyújtania a
Társulásnak. A Központi Orvosi Ügyeleti
feladatokat szintén a Társuláson keresztül
látja el az Önkormányzat, amelynek mű-

ködtetéséhez szintén nem elegendőek a
központi források, ehhez még 3.563.000
Ft-tal kell hozzájárulni.
Elfogadásra került a Zákányszéki
Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi
közművelődési munkaterve, valamint
Zákányszéki Sportcsarnok 2018. évi
munkaterve. A Sportcsarnok jelentős felújítása az idei működést jelentősen befolyásolja, lesznek időszakok, amikor zárva
tart majd.
A testület megtárgyalta Zákányszék
Községi Sportkör és a Zákányszéki
Egyházközség beszámolóját a 2017. évi
önkormányzati támogatás felhasználásáról. Megállapításra került, hogy az önkormányzat által nyújtott támogatást mindkét
civilszervezet a megjelölt célok megvalósítására fordította.
Zákányszéki Manó-kert Óvoda és
Bölcsőde működésével kapcsolatosan
több döntés született:
2018/2019 nevelési évre vonatkozó
óvodai, bölcsődei beiratkozás ideje: 2018.
április 9-10-én 8 – 16 óra között lesz. A
Bölcsőde nyári, téli nyitva tartása: a nyári időszakban folyamatosan nyitva tart a
2018. augusztus 13. – 2018. augusztus
22-ig tartó időszak kivételével. Ezen időszak alatt a bölcsőde tisztasági festése és
takarítása zajlik. A Bölcsőde téli zárva
tartása 2018. december 27-28-ig tart. Az
Óvoda nyári zárva tartása (nyári takarítási szünet) 2018. augusztus 6. – 24. között
lesz. Az Óvoda konyhájának nyári zárva
tartása (takarítási szünet) 2018. augusztus
13. – 22. között lesz.
A Testület jóváhagyta a Zákányszék
község szennyvízberuházással kapcsolatos tagönkormányzati támogatása maradványának átadásáról és felhasználhatóságáról szóló megállapodást.
A Köztársasági Elnök 2018. április 8.
napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását.
A választási eljárásról szóló törvény
alapján a helyi választási iroda vezetőjének egyik feladata, hogy indítványt tegyen a szavazatszámláló bizottság tagjaira és a póttagjaira, melyet a Képviselő-testület választ meg.
Választott tagok: Fodor Lajos, Katona Kálmán Zoltán, Lukácsné Tóth Éva,
Császár Attila, Bóka Péter, Peták Kálmán Zoltán. Választott póttagok: Tanács
Gábor (Hársfa u.), Szögi Szilvia, Gregus
Istvánné, Mulati Lászlóné, Szűcs Sándor,
Melegné Szűcs Mónika.
Módosításra került a települési támogatások rendszeréről és a szociális

ellátásokról szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet. Az utóbbi években változások történtek jövedelmi viszonyokban. A minimálbér emelkedett,
a nyugdíjaknál évente átlagosan 1,6-2,6
%, emelkedés volt tapasztalható, ezért
indokolt volt az egyes ellátásoknál a jogosultsághoz szükséges jövedelemhatárok emelése, illetve a lakhatási támogatás
esetén a támogatások havi összegének
növelése. A változások a következő szociális ellátásokat érintették: települési
lakhatási támogatás, gyógyszertámogatás, tüzelő támogatás, pénzbeli rendkívüli
támogatás, temetési települési támogatás,
Bursa Hungarica. Új ellátásként bevezetésre került a meghatározott időtartamú
pénzbeli rendkívüli települési támogatás
és a mezőgazdasági termény támogatás. A
rendelet egységes szerkezetben elérhető a
település honlapján, részletesebb tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal szociális
ügyintézői nyújtanak.
A Képviselő-testülete megtárgyalta és
elfogadta a „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról
szóló előterjesztést, melyben a Testület
elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a
településünkön bevándorlás-szervező irodát működtessenek.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Zákányszéki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község honlapján.
Gárgyán István jegyző
Tisztelettel Meghívom
a 2018. április 12-én (csütörtökön)
18.00 órakor tartandó

Falugyűlésre

a Művelődési Ház nagytermébe.
Tervezett napirend:
1. Tájékoztató a 2018. évi
költségvetésről.
2. Tájékoztató a folyamatban lévő
projektek állásáról.
3. Tájékoztató az aktuális
településpolitikai kérdésekről.
Szeretném kikérni véleményét,
meghallgatni elképzeléseit, és
közösen megoldást találni a felmerülő
problémákra. Amennyiben olyan
kérdése, észrevétele van, amiről
szeretne bővebb tájékoztatást kapni
kérem, előre jelezze a polgarmester@
zakanyszek.hu e-mail címen.
A hivatalos program zárása után várom
egy kötetlen beszélgetésre.
Matuszka Antal polgármester
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Baromfitartási
program

A gazdálkodási év sikeres beindításához, vállalkozása,
gazdálkodása fejlesztéséhez, beruházásaihoz, az önerő
kiegészítéséhez válasszon a 3A Takarékszövetkezet által
nyújtható finanszírozási lehetőségek közül:
n
n
n
n

agrár széchenyi kártya folyószámlahitel
területalapú és egyéb támogatások előfinanszírozása
forgóeszköz hitelek
beruházási hitelek

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
email: kozpont@3atakarek.hu, www.3atakarek.hu

1%

Köszönettel veszünk minden támogatást,
amivel a Zákányszéki Otthonokért Egyesületnek (ZakaHom-e) a
munkáját segíteni kívánja. Egyesületünk minden tagja társadalmi
munkában dolgozik, de kiadványainkhoz, technikai eszközeik
fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a támogatás.
Az 1% felajánlása: Itt nincs más teendő mint a személyi
jövedelem adó beadásakor a bevallásában fel kell tünteti hogy
az 1%-át az adójának a Zákányszéki Otthonokért Egyesületnek
kívánja felajánlani. Ehhez csupán az adószámunkat és a nevünket
megadni.
Zákányszéki Otthonokért Egyesület

18 4 7 9 311 -1 - 0 6
Kirándulás a Balatoni
Madárkertbe!
Április 30-án hétfőn (szabadnap) buszos túrát szervezünk
Kerekibe a Madárkertbe. (volt zákányszéki Madárkert)
Röviden a program:
Reggel 6.30 körül lesz indulás Zákányszékről, cél egyből
a Balatoni Madárkert. A délelőtti program itt lesz eltöltve majd
ebéd egy kereki melletti csárdában. Ez után buszozás következik,
Hajósra Európa legnagyobb pincefalujába, ahol egy borkóstolón
veszünk részt. Majd érkezés Zákányszékre 8-9 óra között.
A túra költsége 9.000 Ft/fő, amely tartalmazza:
– útiköltség
– belépő a madárkertbe
– ebéd
– borkóstolás Hajóson.
Jelentkezni munkaidőben Paraginé Tóth Edinánál.
Vagy telefonon Börcsök Zoltánnál a 06 30 606 23 58
ZakaHom-e

Zákányszék Község Önkormányzata a Földművelésügyi
Minisztérium által AF/276/2015 számon támogatott
baromfitartási program keretében

25 db naposcsibét helyez ki
ingyenesen 10 zákányszéki tanyán
élő család részére!

A naposcsibéket március végén házhoz szállítjuk.
Jelentkezni személyesen a Polgármesteri Hivatalban
munkaidőben hétfő–szerda 8.30-tól 16.00 óráig,
csütörtök–péntek 8.30–12.00 óráig.
Az igényeket a beérkezés sorrendjébe vesszük figyelembe.
Matuszka Antal polgármester

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
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Szeretnénk megköszönni azoknak akik részt vettek saját eszközeikkel a téli hóeltakarításban. Név szerint ők a következők voltak:
Oltványi István

u

Rokolya Kálmán

u

Bóka Péter

u

Szögi János

u

Négyökrű Norbert

u

ifj. Szűcs Sándor

u

Papp István

u

Szabó Ferenc

Téli hóeltakarítás

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

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

Elérhetőségeink: Térség Média Kft e-mail: info@tersegmedia.hu www.bzshop.hu +36 30 606 23 58 (munkanapokon 10-14 óra között)
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Tájékoztatás az óvodai és bölcsődei beiratkozás időpontjáról
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete 24/2018.(II.15.) Kt. határozatában a Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsőde fenntartójaként – az intézményvezető javaslatának figyelembevételével – a 2018/2019 nevelési évre vonatkozó

óvodai és bölcsődei beiratkozás idejét: 2018. április 9–10. napokon 8–16 óra között határozta meg.

Tisztelettel: Zákányszék Község Önkormányzata
Az elmúlt időszakban számos versenyen vettek részt tanulóink. Ebben a
számban ezekről számolunk be, valamint az iskolai sportéletbe nyerhetnek
betekintést.

A Curie Matematika Versenyre idén
is többen neveztek iskolánkból: Barbócz Bence, Móra Norbert, Meleg Noémi
(7.o.), Nagy Emma, Szalai Kevin (6.o.),
Sutus Orsolya (5.o.), Császár Patrik, Meleg Alex (4.o.). A területi fordulón hetedikes, ötödikes és negyedikes tanulóink
képviselték iskolánkat. Pár ponton múlott
ugyan, de idén sajnos nem jutottunk tovább a következő fordulóra. Felkészítő
tanárok: Ábrahámné Illés Anna, Gieth
Zoltán és Müller Orsolya.
2018. február 14-én Mórahalmon szépkiejtési versenyen szerepelt Péter Dávid
(5.o.) és Lakatos Kata (7.o.). A hallgatóság és a zsűri elismeréssel szólt előadásukról és emléklappal jutalmazta őket.
Felkészítő tanáruk Miklós Lászlóné.

Ugyanezen a napon Szegeden rendezték
meg a Tiszaparti Angol Versenyt, ahol
iskolán először képviseltette magát, Juhász Katalin tanár néni felkészítésével.
Molnár Ádám 6., Gyuris Kevin 13. helyezést ért el.
Idén mi is részt vettünk a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium által
megrendezett Meleg István Kémiaversenyen. Az első forduló feladatait három
hetedikes: Barbócz Bence, Bodó Brendon
és Móra Norbert is megoldotta. Bence és
Norbert a két előzetes forduló után bekerült az elődöntőbe, melyre 2018. január
13-án került sor. A 33 versenyző közül
Bence hetedik, Norbi tizenhetedik lett.
A döntőbe a legjobb 13 versenyző jutott,
ők február 10-én mérték össze tudásukat.
Mi Barbócz Bencének szurkolhattunk,
aki ebben a fordulóban is a hetedik helyet
szerezte meg.
Sokan gondolják úgy, hogy jövőre is versenyezni fognak. Gratulálunk a munkához
és a kitartáshoz!
Sport
Szivacskézilabda

2018. február 24-én megkezdődtek a legkisebbek számára is a szivacskézilabda
bajnokság versenyei, melyben hét, nyolc

Iskolai hírek
és kilenc évesekkel szerepelünk, változó sikerekkel. A gyerekek szorgalmasan,
nagy kedvvel járnak az edzésekre, mindig
nagyon várják a versenyeket.
A szivacskézilabda egy gyors, kreatív jó
játék, amely nagyon népszerű lett a gyerekek körében, sokszor maguktól is elkezdik játszani.

Az elsős fiúk és lányok, egyelőre egy
csapatként játszanak a 7 éves fiúk csoportjában, ezért mind a lányok, mind a
fiúk 1-1 meccset játszottak. Lelkesek voltak és gólokat is sikerült lőniük. Idővel,
ha már kicsit jobban ismerik a szabályokat, a győzelem is sikerülni fog.
A csapat tagjai: Lányok: Tóth Viola,
Kovács-Tanács Martina, Dobó Barbara,
Szabó Emma, Lévai Bianka, Nagy Hédi,
Paplukács Nóra, Bóka Liza
Fiúk: Frank Csaba, Mityók Gábor, Fodor
Olivér, Kazi Máté, Kazi Márk, Börcsök
Patrik, Peter Manasé, Makra Csaba

A másodikos és harmadikos lányok
nagyon bátran, okosan játszottak, és az
első meccsüket meg is nyerték a Kistelek
ellen. A Hódmezővásárhely ellen vívott
meccset elveszítették ugyan, de a meccs
félidejéig döntetlen volt az állás, csak a
második félidőben húzott el az ellenfél.
A csapat tagjai: Bóka Luca, Vass Tímea,
Huszta Kata, Tóth Viola, Kovács-Tanács
Martina, Szögi Dóra, Hegedűs Alexandra,
Fődi Fanni

Az U8-as fiú csapat tagjai: Varga Dániel,
Barbócz Máté, Császár Dominik, Széll
Zalán, Burunkai Boldizsár, Nagy Marcell,
Császár Patrik, Oltványi Norbert, Nagy
Sándor Márk

Az U9-es fiú csapat tagjai: Makra Bence, Kocsis Dávid, Dobó Gergely, Lázár
Tamás, Dékány Marcell, Czimber Levente, Varga Dániel, Barbócz Máté, Császár
Dominik

A bajnokságban nyújtott kimagasló teljesítményükért külön díjazásban részesültek: legjobb kapus – Makra Bence, legjobb góllövő – Barbócz Máté, jó játékáért
– Dobó Gergely, jó védőjátékáért – Dékány Marcell.
Gratulálunk mindkét korosztálynak!

Vezsenyiné Csaba Gabriella, Honti
Tamás

Labdarúgás
Februárban Ásotthalmon folytatódott a
Bozsik labdarúgó bajnokság,
amit már nagyon vártak a gyerekek.
Eredmények:
U11
Zákányszék – Röszke 7:0
G.: Császár Patrik 1, Kószó Dávid 3,
Meleg Alex 2, Fodor Ákos 1
Zákányszék – Mórahalom 3:5
G.: Kószó Dávid 2, Meleg Alex 1
U13
Zákányszék – Mórahalom 3:2
G.: Kazi Viktor, Bazán Bendegúz, Márton Ákos
Zákányszék – Röszke 2:4
G.: Bazán Bendegúz, Török Bence
A forduló legjobb támadójának Kószó
Dávidot (4.o.), legjobb védőjének Török
Bencét (5.o.) választották. Honti Tamás
Fontos dátumok:
Tavaszi szünet: márc. 29-től ápr. 3-ig
Első tanítási nap: április 4. szerda
Digitális témahét: április 9-13.
április 21. szombat áthelyezett tanítási
nap április 30-a helyett
fenntarthatósági témahét:
április 23-27.

Helyesbítés!

Összeállította:
Ábrahám Enikő

Múlt havi számunkban a polgárőrség elérhetősége
tévesen jelent meg, elnézést kérünk érte.

A Helyes adatok:

Polgárőrség vezető: Kopasz Zsolt
Telefonszám: 06 20 996 8890
E-mail: polgarorseg@zakanyszek.hu
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Egészséghét

–Házasság hete 2018.
Az Egészséghét – Házasság hete programsorozat 2018. február 12-18-ig került megrendezésre településünkön. A lakosság
különböző szűrővizsgálatokon vehetett részt, melyre igen nagy
igény mutatkozott. A nőgyógyászati rákszűrésen, bőrgyógyászati szűrésen és a gyermekultrahangon 120 fő vizsgálatát végezték
el a szakorvosok.
A Művelődési Házba esténként ismeretterjesztő előadásokra
vártuk a lakosságot. Témáink voltak a környezettudatos életmód, aromaterápia, valamint a grafológia érdekes tudományát
ismerhették meg az érdeklődők.
Harmadik éve, hogy az egészségheti programjainkat változatosabbá tegyük, kapcsolódtunk az országos rendezvénysorozathoz a Házasság Hetéhez. Ketten az úton címmel egy szegedi
művészházaspár felejthetetlen és vidám műsorral tette emlékezetessé a február 15-én megrendezett estet.
Egészséghét – Házasság Hete programjainkat a vasárnapi 11
órás mise zárta, melyet Dr. Janes Zoltán atya a zákányszéki családokért, házaspárokért mutatott be.
Egészségünk megőrzéséért és a jobb életminőség kialakításáért mi saját magunk tehetjük a legtöbbet. Az előadásokon
számtalan hasznos és értékes információt hallhattak az érdeklődők, melyet mindenki a saját maga belátása szerint alkalmaz
egészségének megőrzése érdekében.
Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az egészséghét megrendezésének támogatásával és a szűrővizsgálatok finanszírozásával kíván hozzájárulni a településen élők
jobb életminőségéhez.
Zombori Istvánné, intézményvezető

Szelektív hulladékgyűjtés
bevezetése külterületen
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. kérésére az alábbi
tájékoztatást tesszük közzé:
Tisztelt Ügyfeleink!
A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szervezésében
az Önök lakókörzetében is bevezetésre került a szelektív
hulladékgyűjtés. Társaságunk ezúton szeretné megkérni
Tisztelt Ügyfeleit, hogy aktívan vállaljanak részt ebben a
hulladékgyűjtési formában, amelyhez Társaságunk biztosítja a
szelektív anyag gyűjtéséhez szükséges hulladéktároló edényt.
A szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról külön tájékoztató
érhető el településük honlapján, és hirdetőtábláján.
„Hasznos tanácsok a szelektív hulladékgyűjtésről” címmel.
Kérjük, figyelmesen olvassák el, mivel ezen részletes felsorolásra
kerültek azok a hulladék fajták, amelyeket a szelektíves
gyűjtőedényben el lehet helyezni. Ha a szelektíves edény olyan
anyagot is tartalmaz, ami nem felel meg a kritériumoknak,
azokat az edényeket Társaságunk nem üríti ki, és azt
munkatársunk figyelmeztető matricával látja el. Az ilyen edények
tartalmát kérjük válogassa át, és a legközelebbi gyűjtési napon
szíveskedjen újra kihelyezni. Amennyiben a gyűjtőedénybe nem
fér bele a szelektív hulladék, akkor a többletként mutatkozó
szelektált anyagot, átlátszó műanyag zsákban, az edényünk
mellé kihelyezve Társaságunk munkatársai elszállítják.
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ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN
2018. március, 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: március 26-tól április
4-ig, április 9-től 13-ig, április 23-tól 27-ig, május 7-től 11-ig valamint május 22-től
25-ig délután 15 órától 16 óráig is!
Március 27-től április 4-ig helyettesít 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: március 19-től 23-ig, április 5-től 6-ig,
április 16-tól 21-ig, május 2-től 4-ig, május 14-től 18-ig, valamint május 28-tól június
1-ig délután 15 órától 16 óráig is!
Március 28-tól április 4-ig szabadságon van!
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
Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatt, a 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

A megtelt edényt az alább felsorolt gyűjtési napokon kérjük
kihelyezni arra a helyre, melyet a kommunális hulladék
esetében is alkalmaznak.
2018 áprilisától a szelektív hulladék begyűjtésének napjai a
tárgyévben:
2018-04-11
2018-08-01
2018-12-05

2018-05-09
2018-09-12

2018-06-06
2018-10-10

2018-07-04
2018-11-07

Az edényekből a szelektív hulladékok begyűjtése külön
gépjárművel történik.
A szelektívhulladék tároló edények átadás-átvételéről külön
értesítéssel lesz Társaságunk a Tisztelt Zákányszék külterületi
Ügyfeleink részére.
A szelektív hulladékgyűjtést
Társaságunk térítésmentesen végzi.
Kérjük, hogy Ön is járuljon hozzá a szelektív gyűjtéssel a
hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez, lakókörzete minőségének
javításához.
Társaságunk diszpécserszolgálata a szállítással kapcsolatban
felmerülő kérdéseikre az alábbi telefonszámon tájékoztatást
nyújt, és fogadja ügyfeleink észrevételeit.
Telefonos elérhetőségeink:
Tel: 62/777-177 Zöldszám:80/822-228
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A film
pergett
tovább…

10 évvel ezelőtt kezdődtek el a ZakaHom-e Egyesület
szervezésében a múltidéző vetítések. Az eredetileg néhány alkalomra tervezett vetítéssorozat egy
évtized után még mindig folyamatos, újra és újra a
látószögünkbe kerülnek a bemutatásra váró anyagok.
2018 februárjában két alkalommal hirdettünk vetítést.
Február 8-án a Szegedi Körzeti Stúdió által 2006-ban
készített Kisvasútsirató, valamint az 1971-es Szegedi
madzagvasút című kisfilmeket mutattuk be a közönségnek. A nosztalgia jegyében egy évtized elteltével
visszatértünk az első vetítési helyszínre, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termébe. A 17 órai kezdésre zsúfolásig megtelt a terem, és ahogyan feltűntek a
vásznon az ismerős arcok, sorra hallatszottak a nevek
a közönség soraiból is. A vetítés után egy egyszerű kis
vendéglátásra marasztaltuk a közönséget, ahol a zsíroskenyér és tea elfogyasztása közben folytatódott
beszélgetés a jelenlévők körében.

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

A második vetítés helyszíne a könyvtár volt, itt mutattuk be a Móra-Net TV felvételét Vincze Lilla adventi koncertjéről. Zákányszéken, a templomban 2017. december
9-én csendültek fel „Az angyal hozzánk hajol...” című
koncerten a gyönyörű dallamok. Vincze Lilla és barátai
adventi koncertjén az angyal valóban hozzánk hajolt,
megéreztük a lélektől lélekig ható zene üzenetét. Aki
személyesen nem tudta átélni a koncert élményét, vagy
egyszerűen csak szeretett volna újra részesévé válni, a
február 22-i vetítés jó lehetőség volt erre. Köszönjük a
felvételt a Móra-Net TV-nek.
Jó volt ismét együtt nosztalgiázni! Köszönjük, hogy sokan kíváncsiak voltak a múlt és jelen értékeire, és újra
átélhettük a „mozizás” közösségi élményét!
ZakaHom-e

Családi hírek
Születések
Nagy Józsefnek és Dr. Jakus Csillának Abigél Alíz
nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁSOK
2018.02.16. Vass Károly Antal Zákányszék, Újtemető u. 2.
2018.02.18. Kőrösi Mihály Zákányszék, Tanya 558.
2018.03.01. Mohai József Zákányszék, Tanya 757.
2018.02.26. Nagymihály Lajos Zákányszék, Tanya 222.
2018.02.16. Tillinkó Szilvia Zákányszék, Tavasz u. 13.
2018.03.05. Vass Antal Zákányszék, Október u. 5.

