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Megújuló intézmények  
és példás összefogás Zákányszéken

Az elmúlt közel negyven 
esztendőben sok gyerek 
ballagott el a Zákányszéki 

Általános Iskola padjaiból, az 
épületen jelentős átalakítások, 
bővítések, felújítások történtek. 
Az iskola magastetőt kapott, 
beépült a padlástér, térségi 
szinten is korszerű Sportcsarnok 
szolgálja a fizikai fejlődést, az 
óvoda is többször bővült.

Idén, két éves előkészítést, 
tervezést, pályáztatást követően 
közel 230 millió forint értékben felújítás, 
korszerűsítés történik az épületegyüttesen. 

Az összes külső homlokzati nyílászáró 
cseréjére sor kerül, korszerű műanyag 
tokszerkezetű, háromrétegű üvegezéssel 
ellátott ajtók, ablakok kerülnek beépítésre.

A panelos falak 16 cm hőszigetelést és 
korszerű homlokzatvakolat rendszert kapnak, 
jelentősen javítva az épületek hőtechnikai 
tulajdonságait. Az elavult gázkazánok 
cseréjére is sor kerül, az összes radiátor és 
fűtéscső rendszer megújul. Szeptembertől az 
elektromos energiát a kiépített napelemes 
rendszer biztosítja. Amennyiben a 

szükségesnél többet termel, akkor mérőórán 
keresztül visszatermeli a hálózatba. 
Korszerű, energiatakarékos, minden 
előírásnak megfelelő lámpatestek kerültek 
elhelyezésre mind a tantermekben, mind a 
közösségi terekben. A sportcsarnokba és a 
kapcsolódó öltözőkbe és vizesblokkokba új 
csempeburkolat, PVC padló és akadálymentes 
WC került elhelyezésre. Megújul a sportpadló 
és teljes festést kapnak a helyiségek. Az 
óvoda szintén napelemes rendszert kapott. 
Az energetikai felújításnak köszönhetően az 
intézmény fűtés és villanyszámlája mintegy 
30-40 %-kal fog csökkenni.

(folytatás a következő oldalon)
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Közmeghallgatás
Zákányszék Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete 2018. október 25-én (csü-
törtökön) 16 órai kezdettel tartja közme-
ghallgatással egybekötött ülését, melyre 
tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Művelődési 
Ház nagyterme (Zákányszék, 
Dózsa Gy. u. 45.)
Szeretném kikérni véleményét, meghall-
gatni elképzeléseit és közösen megoldást 
találni a felmerülő problémákra. Ameny-
nyiben olyan kérdése, észrevétele van, 
amiről szeretne bővebb tájékoztatást kap-
ni, kérem előre jelezze a polgarmester@
zakanyszek.hu e-mail címen. 
A közmeghallgatást követően tisztelettel 
várom Önöket egy kötetlen beszélgetésre!

Matuszka Antal, polgármester

Állományellenőrzés a könyvtárban
A könyvtár állománya közvagyon, ezért bi-
zonyos időközönként meg kell győződni 
arról, hogy az állomány hiánytalan-e és a 
nyilvántartások pontosak-e. Ezt a folyama-
tot állományellenőrzésnek, más néven leltá-
rozásnak nevezzük. Az állomány nagyságát 
tekintve esetünkben 3 évente kötelező 
elvégezni az állomány egészére kiterjedő, 
teljes körű ellenőrzést. Legutóbb 2015 nya-
rán leltároztunk a könyvtárban, ezért idén 
ismét esedékessé vált. Az előkészítés után a 
leltározás augusztus 14-én kezdődött el két 
középiskolás diák - Dudás Izabella és Ro-
kolya Armand - segítségével, akik az iskolai 
közösségi szolgálat keretében vettek részt a 
munkafolyamatban. 

Korábban már beszámoltunk róla, hogy idén 
januártól új fejezet kezdődött a könyvtár 
életében, hiszen elektronikus kölcsönzésre 
váltott az intézmény. Múlt évben megtörtént 
valamennyi könyvtári dokumentum és olva-
sójegy vonalkóddal történő ellátása és rögzí-
tése a számítógépes rendszerben. Ennek kö-
szönhetően most először lehetőség nyílt arra, 
hogy az állományellenőrzést ne a korábban 
megszokott módon - könyvek és katalógus-
cédulák, egyéb dokumentumok és leltár-
könyvek összevetésével - végezzük el, hanem 
elektronikus formában. A Corvina erre a célra 
kifejlesztett modulja ugyan még sok hibával 
működik, de így is egyszerűbb volt a leltá-
rozás, mint a hagyományos módszerrel. Idő-
ben rövidebbnek azonban így sem bizonyult 
a munka, mert míg a korábbi években egy-
mással párhuzamosan 6-8 fő leltározott, most 
összesen 3 fővel oldottuk meg az ellenőrzést. 
A könyvtárban jelenleg közel 10 ezer 
dokumentum található, amelyből olva-
sóknál általában 600-800 db kötet van köl-
csönzésben. Sajnos nagyon sok a régóta köl-

csönzésben lévő könyv, ami nagymértékben 
lassította az ellenőrzés folyamatát. Ez a hely-
zet azért is nehezen érthető, mert nálunk sem 
beíratkozási díj, sem késedelmi pótlék nem 
terheli az olvasókat. Mindössze annyival 
„tartoznak” a könyvtári szolgáltatásért, hogy 
határidőre visszaszolgáltatják a könyveket, 
vagy legalább jelzik, hogy szeretnének hosz-
szabbítást kérni a kölcsönzési időre. 

Kérem az olvasókat, hogy akik-
nél már régóta könyvtári köny-
vek vannak kölcsönzésben, leg-
később november 15-ig juttassák 
vissza a könyvtárba! Még mindig 
kevésbé rossz megkésve visszaszolgáltatni a 
könyveket, mintha ez egyáltalán nem törté-
nik meg. Ha a jelzett határidőig nem érkez-
nek vissza a könyvek, kénytelenek leszünk 
szigorítást bevezetni és „forintosítani” a tar-
tozásokat. Aki már nem tudja pontosan, mi-
lyen könyvek vannak nála kölcsönzésben, a 
könyvtárban személyesen, vagy a konyvtar@
zakanyszek.hu e-mail címen és a könyvtár 
facebook oldalán üzenetben érdeklődjön.  

Szeretném megköszönni a könyvtár zárva-
tartásával kapcsolatban tanúsított türelmet a 
nyári hónapokban. Tanév közben igyekszünk 
a nyitvatartás folytonosságát biztosítani, 
ezért korlátozódik az évi rendes szabadság 
igénybevétele és a leltározás elvégzése a nyá-
ri időszakra. Sajnos az egyszemélyes könyv-
tárnak több szempontból is vannak hátrányai, 
ilyen például, hogy a könyvtáros távollétében 
nem megoldott a helyettesítés. Éppen ezért 
külön köszönet a türelemért, az esetleges vá-
rakozásért… a könyvtár is türelmesen várja 
vissza a régóta kölcsönzésben lévő könyveit! 

Paraginé Tóth Edina könyvtáros

Nem új a településen a megújuló energia használata, 
hiszen a Polgármesteri Hivatalon és a Művelődési Házon 
már évek óta napelemes rendszer szolgáltatja az elektromos 
áramot, most ez elmondható lesz az Általános Iskoláról, 
Óvodáról és a Sportcsarnokról is.

Rövid idő állt rendelkezésre a munkálatok elvégzéséhez, 
és a kivitelező is szakember gondokkal küzdött egész idő 
alatt. Ez késleltette a hiánymentes átadás-átvételt, azonban a 
tanítás megkezdődhetett időben.

A zavartalan tanévkezdés nagymértékben köszönhető 
a zákányszéki emberekre jellemző összefogásnak. 
Augusztusban a Szülői Munkaközösség jelezte, hogy segít 
a festésben és a takarításban, ennek köszönhetően nem 
csak a felújítással érintett felületek, hanem a teljes iskola 
festése megtörténhetett. A kivitelező biztosította a szükséges 
anyagokat, a szülők és az iskola technikai csoportja pedig a 
kétkezi munkát. Mindezekkel párhuzamosan a pedagógusok 
tantermeket takarítottak, dekoráltak és kiosztották a 
tankönyveket.

A képviselő-testület nevében köszönetemet fejezem 
ki mindenkinek, aki festett, törmeléket takarított, bútort 
pakolt, azon igyekezett, hogy az iskolakezdés Zákányszéken 
zavartalanul megtörténhessen.  

Matuszka Antal, polgármester

Zákányszék Község belterületi 
csapadékvíz elvezetésének fejlesztése

kódszáma:  
TOP-2.1.3-15-CS1-2016-00012

A kivitelezői munkálatok megkezdődtek. 
A lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk.

Zákányszék Önkormányzata épületeinek 
energetikai korszerűsítése

kódszám: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043
A pályázatban szereplő épületek műszaki 

átadás-átvétele megkezdődött.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület májusi üléseiről olvashat-
tak legutóbb a Kis Újság olvasói. Azóta egy al-
kalommal munkaterv szerinti ülést és négyszer 
rendkívüli ülést tartott a testület, ennek során 
35 határozatot hozott és 2 helyi rendeletet alko-
tott. Terjedelmi okok miatt csak a legfőbb dön-
tésekről tudunk beszámolni.

Rendes testületi ülés - 2018.VI.27.

Önkormányzatunk önállóan nem képes megteremteni valameny-
nyi alapfeladata ellátásának szakmai és pénzügyi feltételét, a 
Képviselő-testület a továbbiakban is a már meglévő társulá-
sokban, illetve együttműködések keretében látja célszerűnek 
elláttatni egyes feladatait. A Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulása, a Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési 
Társulása, a Homokháti Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása, 
a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Móra-
halom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 
beszámolt tevékenységéről. Megállapításra került, hogy a megál-
lapodásokban rögzített célok megvalósultak, a Képviselő-testület 
határozatban fogadta el a beszámolókat.

A településen lévő önkormányzati feladatellátást 
végző intézmények: az I. és a II. számú Háziorvosi Kör-
zet, a Zákányszéki Körzeti Fogászat, a Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde, a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár 
szintén beszámoltak tevékenységükről, illetve az állam fenntartá-
sában lévő Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskola is tájékoztatást adott működéséről. A Képviselő-testület 
köszönetét fejezte ki valamennyi intézmény dolgozójának az el-
múlt időszakban végzett tevékenységéért.

A Képviselő-testület nagy hangsúlyt helyez arra, hogy anyagilag 
is támogassa azon helyi közösségek, civil szerveze-
tek tevékenységét, melyek jelentős részt vállalnak a település 
szociális, kulturális, egészségügyi, sport, tűzvédelmi, közbizton-
sági feladatainak megvalósításában. Ennek érdekében minden 
évben, az adott év költségvetésében fedezetet biztosít ezen szer-
vezetek pénzügyi támogatására, amelynek feltételeit külön ren-
deletben szabályozta. Az államháztartásról szóló törvény új ala-
pokra helyezte a támogatások rendjét, ezért a Képviselő-testület 
az államháztartáson kívüli forrás átvételére és 
átadására vonatkozó szabályokról szóló önkor-
mányzati rendeletében újra szabályozta a civilszerveze-
tek támogatásának feltételeit.

Rendkívüli testületi ülés - 2018.VII.4.

A Képviselő-testület kitüntető címekről, elismerésekről döntött, 
amelyek a XXIV. Falunapon ünnepélyes keretek között kerültek 
átadásra. A testület a „Zákányszék Község Díszpolgára” címmel 
Adamik Istvánt tüntette ki a településen végzett kiemel-
kedő társadalmi, közéleti tevékenységéért, a közbiztonság javítá-
sa érdekében végzett munkájáért, példaértékű életvitelének elis-
meréseként. „Zákányszékért” díjban részesült a Zákányszé-
ki Parasztkórus a kimagasló kulturális és hagyományőrző 
tevékenységéért, Soós Sándor Takarékszövetkezeti vezető a 
település hosszú időn át tartó támogatásáért, dr. Sebestyén 
Balázsné pedig a kimagasló egészségügyi tevékenységéért. 
Elismerő Oklevelet kapott Vezsenyiné Csaba Gabri-
ella általános iskolai tanár a hosszú időn keresztül végzett ki-
emelkedő pedagógusi munkájáért.

Gratulálunk a kitüntetetteknek, további sikeres 
munkájukhoz jó egészséget kívánunk!

Rendkívüli testületi ülés - 2018.VII.12.

Az Önkormányzat 2016-ban „Zákányszék Önkormányzata épü-
leteinek energetikai korszerűsítése” címen pályázatot nyújtott be 
az Általános Iskola, az Óvoda és a Sportcsar-
nok energetikai célú fejlesztésére, amelyre támo-
gatást nyert. Az Önkormányzat az építési munkák elvégzésére 
közbeszerzési eljárást indított el. A beruházás költségeinek meg-
tervezése és a megvalósítás közötti években az építőanyag árak 
és a munkabérek országosan jelentősen megnövekedtek, így a 
közbeszerzés során a legalacsonyabb árajánlat is bruttó 27 265 
738 Ft-tal több volt, mint amire az Önkormányzat 2016-ban a 
támogatási igényét benyújtotta. Mivel a Képviselő-testület a te-
lepülés jövője szempontjából nagyon fontosnak tartja a fejlesztés 
megvalósítását, ezért 10 éves futamidejű, beruházási célú hitelt 
szándékozik felvenni a számlavezető pénzintézetétől, a 3A Taka-
rékszövetkezettől. Ekkora összegű, hosszú lejáratú hitel felvétele 
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény alapján csak a Kormány hozzájárulásával történhet meg, 
ezért a testület az engedélyezési eljárás megindításáról döntött.

Évközben változtak az önkormányzat saját bevételei, ezért a Kép-
viselő-testület módosította a 2018. évi költségvetéséről 
szóló helyi rendeletét. 

Rendkívüli testületi ülés - 2018.VII.19.

A Képviselő-testület a Zákányszéki Manó-kert Óvoda 
és Bölcsőde intézményvezetői feladatainak ellátásá-
ra pályázatot hirdetett meg. A pályázat benyújtására nyitva álló 
határidőn belül 1 darab érvényes pályázat érkezett, amelyet - az 
intézményt már 20 éve vezető -Liebhaber Gáborné nyújtott be. 
A pályázat véleményezésére jogosult intézményi és egyéb külső 
szakmai szervezetek egyhangúlag támogatták a pályázó intéz-
ményvezetői megbízását. A Képviselő-testület ellenszavazat nél-
kül Liebhaber Gábornét bízta meg az intézmény-
vezetői feladatok 2018. augusztus 01. napjától 
2023. július 31. napjáig történő ellátásával.

Rendkívüli testületi ülés - 2018.VIII.15.

Az egészséges ivóvíz biztosítása érdekében a „Mórahalom 
és Térsége Ivóvízminőség-javító Program” elne-
vezésű projekt megvalósításra került. Lebonyolítását 
a Mórahalom és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányza-
ti Társulás végezte el az érdekelt tag-települések javára. A be-
ruházás műszaki átadására Zákányszéken is sor került, ezért az 
Önkormányzat - mint ellátásért felelős helyi önkormányzat - a 
megvalósított Ivóvíz víziközmű-rendszert térítésmentesen átvette 
a Társulástól. A beruházás nyilvántartási összege 423 502 949 Ft 
volt.

A Képviselő-testület pályázati felhívás alapján a Zákányszék, 
József A. u. 35. szám alatti önkormányzati bérlakást 
(KMB-s lakás) Vargáné Sós Katalin részére határozott időre 
2021. szeptember 30. napjáig bérbe adta.

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István jegyző
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ZÁKÁnySZÉKÉRT DíJ

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-
testülete dr. Sebestyén Balázsné 
Paplógó Márta részére a településen 

végzett kimagasló egészségügyi tevékenysége 
elismeréseként „Zákányszékért Díjat” adományoz.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Soós Sándor részére a település 
érdekében végzett kimagasló tevékenysége 

elismeréseként „Zákányszékért Díjat” adományoz.

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-
testülete a Zákányszéki Parasztkórus 

részére a településen végzett kimagasló kulturális 
és hagyományőrző tevékenysége elismeréseként 

„Zákányszékért Díjat” adományoz.

ELISMERŐ OKLEVÉL

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-
testülete Vezsenyiné Csaba Gabriella 

részére a több évtizedes oktató-nevelő munkájáért, 
az egészséges életmódra nevelés területén végzett 

tevékenységéért és kiemelkedő osztályfőnöki 
munkájáért „Elismerő Oklevelet” adományoz.

Falunapi kitüntető címek, elismerések
Zákányszék Község 
Díszpolgára

Zákányszék Község 
Önkormányzata Képviselő-
testülete Adamik István 
részére a településen végzett 
kiemelkedő társadalmi, közéleti 
tevékenységéért, a közbiztonság 
javítása érdekében végzett 
munkájáért, példaértékű 
életvitelének elismeréseként a 
„Zákányszék Község Díszpolgára” 
kitüntető címet adományozza.
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Szél Zoltánt 90. születésnapja alkalmából köszöntötte  
Matuszka Antal polgármester 2018. július 28-án.

Házassági évfordulósok köszöntése

Zákányszék Község Önkormányzata ebben az évben is köszöntötte az 50, 55 és a 60. házassági évfordulós 

párokat, akiknek Matuszka Antal polgármester úr további boldog együtt töltött éveket kívánt.

60 éves házassági évfordulót ünnepel:

Csányi István András és Vass Anna

55 éves házassági évfordulót ünnepel:

Csóti-Gyapjas János és Halasi Anna

Móra János és Selymes Irén

50 éves házassági évfordulót ünnepel:

Gregus János és Sztankovics Mária

Börcsök Imre és Fehér Mária

Sutus Sándor és Ábrahám  Mária

Csiszár András és Császár Veronika

Frank István és Süveg Etelka

Márta Mihály és Kovács Rozália
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Megkezdődött a 2018-2019-
es tanév. Az elsősök máris 
otthon érzik magukat az isko-
lában, a nyolcadikosok pedig 
már a középiskolákról beszél-
getnek. Mindenki tervezi az 
éves munkát, szervezi a rá bí-
zott programokat. 

Köszönet…
Iskolánk történetében a jelenleg folyó 

beruházás a második legnagyobb ese-
mény.

1995-ben beázott az iskola lapos teteje, 
és az akkori faluvezetés a tetőtér beépí-
tése mellett döntött, mely 1996-ban el is 
készült. Napjainkban sor kerül az alsó két 
szinten a nyílászárók cseréjére, a teljes 
külső szigetelésre, a világítótestek cseré-
jére, a teljes fűtéskorszerűsítésre, és a vil-
lamos energiát is a napelemek fogják biz-
tosítani. 1995 óta generációk nőttek fel, 
de a beázáskor is és most is a közösségi 
összefogás, a szülői segítség oldotta meg 
a problémákat, hiszen a jelenleg folyó be-
ruházás még nem fejeződött be.

Ezúton is szeretnék köszönetet mon-
dani minden kedves szülőnek, tanulónak, 
akik részt vettek a pakolásban, festésben 
és takarításban. Köszönöm Sebők Már-
tának, az SZMK elnökének, az osztályok 
szülői munkaközösségeinek, akik moz-
gósították társaikat. Köszönöm az óvoda 
dolgozóinak, akik az ebédlőt takarították 
ki. Köszönöm az iskola dolgozóinak, kol-
légáknak és elsősorban a technikai állo-
mánynak, akik megfeszített munkájának 
eredményeként szeptember 3-án el tudtuk 
kezdeni a tanévet.

Köszönöm Matuszka Antal polgármes-
ter úrnak és Képviselő-testületi tagtársa-
imnak, hogy a beruházás megvalósítása 
mellett döntöttek, hiszen egy megújult 
iskola és sportcsarnok fogadhatja majd a 
diákokat és a település lakosságát.

Bízom abban, hogy a felnövekvő ge-
nerációban továbbra is megmarad a kö-
zösségi szellem és tenni akarás. Ahogy 
a település nagyobb rendezvényein – Fa-
lunapon, böllérnapon, falukarácsonyon 
– együtt tudunk ünnepelni és szórakozni, 
egy adott megoldandó probléma vagy fel-
adat is mozgósítja a jövőben is a település 
lakosságát, és a gondok elszállnak.

Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sas Györgyné intézményvezető

A beruházásról, a munkálatokról ké-
szült fényképeket megtekinthetik az isko-
la honlapján: www.altisk-zszek.sulinet.hu

A gyerekek kíváncsian vették birtokba 
a megújult épületet. Nagyon fontos szá-
munkra, hogy ők mit gondolnak a felújí-
tásról. Leírták, elmondták véleményüket, 
az erről készült írásokat is megtekinthetik 
az iskola honlapján.  

Egy kis nyár: 
Erzsébet tábori 
beszámoló

„Idén augusztus 5-től augusztus 10-ig 
voltunk a fonyódligeti Erzsébet táborban. 
Az idő nagyon kedvező volt, minden nap 
lementünk a partra fürdeni. A tábor min-
den évben egyre több programmal szolgál. 
A kedvenceink közé sorolnám a Laserta-
get (lézerharcot), az esti bátorságpróbát, a 
tábori olimpiát, a Hősök napját és a vizes 
vetélkedőt. Az egyik nap ellátogattunk a 
balatonboglári kalandparkba. Szuperül 
éreztük magunkat bobozás, hófánkozás és 
kötélpályázás közben. Utolsó nap Buda-
pesten elmenünk a Zugligeti Libegőhöz 
is. Nagyon szépen köszönjük a kísérő ta-
nárok türelmét, és azt, hogy ilyen jól telt 
az idei tábor is!” (Németh Anna 8.o.)

Összeállította: Ábrahám Enikő

ISKolaI
híREK

Zákányszék Község Szépkorú 
Lakóinak figyelmébe ajánljuk!

Világszerte minden évben október 1-jén ünneplik az Idősek 
Napját, mely alkalomból a Homokháti Szociális Központ 
Zákányszéki Tagintézménye is köszönteni szeretné Önöket 
a 2018.10.05-én, pénteken 10 órakor kezdődő ünnepségén! 
Szintén ezen a napon ünnepeljük majd meg a Bentlakásos 
Idősek Otthona fennállásának 15. évfordulóját.
A részletes programról plakátokon és személyesen 
tájékoztatjuk Önöket a közeljövőben!

A Homokháti Szociális Központ munkatársai

KÖnyVES VASÁRnAP
2018. október 7-én  
10.00 – 15. 00 óráig 

a könyvtár  
REnDKíVÜLI nyITVATARTÁSSAL,

 könyvtári szolgáltatásokkal 
és sok meglepetéssel  

VÁRJA A LÁTOGATÓKAT!

Zákányszék Község Szépkorú 
Lakóinak figyelmébe ajánljuk!

Világszerte minden évben október 1-jén ünneplik az Idősek 
Napját, mely alkalomból a Homokháti Szociális Központ 
Zákányszéki Tagintézménye is köszönteni szeretné Önöket 
a 2018.10.05-én, pénteken 10 órakor kezdődő ünnepségén! 
Szintén ezen a napon ünnepeljük majd meg a Bentlakásos 
Idősek Otthona fennállásának 15. évfordulóját.
A részletes programról plakátokon és személyesen 
tájékoztatjuk Önöket a közeljövőben!

A Homokháti Szociális Központ munkatársai

Kedves Zákányszékiek! 
A Zákányszéki Parasztkórus nevében 
szeretnék köszönetet mondani. 

Boldogság, öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy a Zákány-
széki XXIV. Falunapon, 2018. augusztus 17-én megkaptuk a Zá-
kányszékért Díjat, a „településen végzett kimagasló kulturális és 
hagyományőrző tevékenység elismeréseként”.

Köszönjük Polgármester Úrnak, Zákányszék Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének és mindazoknak, akik méltó-
nak találták kórusunkat erre a megtisztelő díjra.

Köszönjük a Művelődési Ház Vezetőjének, munkatársainak, 
akik segítették a műsorainkra való felkészüléseket; támoga-
tóinknak, akik segítettek eljutni a fellépések, dalos találkozók 
helyszínére; a tudósítóknak, hogy megjelenítették a Zákányszéki 
Kisújságban, MÓRA NET TV-ben a kórusról szóló híreket, fel-
vételeket, fotókat.

Köszönjük Pálnik Andrásnak, nagyszerű művészeti vezetőnk-
nek, a dalok, a népdalcsokrok jó érzékkel történő kiválasztását, 
s hogy türelemmel, hozzáértéssel teszi eredményessé a kórust.

Dalos társaim nevében elmondhatom: azt hiszem, az eddig elért 
díjaink mellett a ma megkapott díjra, elismerésre vagyunk a le-
ges-legbüszkébbek! HÁLÁSAN KÖSZÖNJÜK! 

Itt szeretném még elmondani: továbbra is szeretettel várjuk új 
dalosok jelentkezését a kórusunkba!

Papp Antalné  
a Zákányszéki Parasztkórus tagja
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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: szeptember 24–28, 
október 8–11, október 24–26, november 5–10, november 19–23, december 3–7 és 
december 17–21 délután 15 órától 16 óráig is! 
November 19–23-ig helyettesít is.  
Október 12–13 és december 27–28 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: október 1–5, október 12–13, október 15–
19, október 29–31, november 12–16, november 26–december 1, december 10–15, 
december 27–28 délután 15 órától 16 óráig is! 
November 19–23-ig szabadságon van. 
Október 12–13 és december 27–27 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.
Segélyhívás: 104 és/vagy 112 – ingyenes!
Az NGM rendelet alapján 2018. évi munkaszüneti napok áthelyezése miatti mun-
karend: 
• október 13-án szombat munkanap, helyette az 1956-os forradalom ünnepét meg-

előző október 22. hétfő PIHENŐNAP
• november 10-én szombat munkanap, helyette a mindenszentek napja utáni no-

vember 2. péntek PIHENŐNAP
• december 1-jén szombat munkanap, helyette  december 24. hétfő PIHENŐNAP
• december 15-én szombat munkanap, helyette december 31. hétfő PIHENŐNAP

ORVOSI ELLÁTÁS   
REnDJE ZÁKÁnySZÉKEn  

2018. őszén-telén

Meghívó
Zákányszék Község Önkormányzata szeretettel 
várja a település lakóit az 1956-os forradalom 

és szabadságharc tiszteletére rendezendő ünnepi 
megemlékezésre

2018. október 19-én 11 órára a Zákányszéki 
Művelődési Házba.

Műsort adnak az általános iskola 8. osztályos tanulói.

Zákányszéki temető mellett  
2,5 ha termő őszibarackos  

áram lekötéssel, fúrt kúttal eladó vagy bérbe kiadó.
Érdeklődni: 30/3082-684

Bemutatkozik Lékó Regina,  
helyettesítő védőnő

Lékó Regina vagyok, 1995. július 
29-én születtem, Szabadkán. Vaj-
daságban, egy kis faluban, Oromon 
nőttem fel. A középiskolai tanulmá-
nyaimat a szabadkai Egészségügyi 
Középiskola fogászati nővér- techni-
kus szakon végeztem el. Ezt követően 
2014 szeptemberétől 2018. júniusig 
a Szegedi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi és Szociális Képzési 
Karán, egészségügyi gondozás és pre-
venció-védőnő szakirányon tanultam, 
majd itt szereztem meg védőnő okle-
velemet. 

Jelenleg Újszegeden élek, és a zákány-
széki védőnői szolgálat munkatársa 
vagyok 2018. 07. 30-tól, Gregus-Do-
hány Magdolna kolléganőt helyettesí-
tem a II. sz. védőnői körzetben. 

Kérdéseikkel bizalommal forduljanak hozzám, igyekszem meg-
oldást találni minden problémára, és azt a gondozottakkal együtt 
megoldani. 

Minden hétköznap, munkaidő keretein belül (07:30-16:00), az 
alábbi telefonszámokon tudnak elérni: 

-	 munkahelyi telefonszám: 06 62/290-346, illetve
-	 munkahelyi mobilszám: +36 30/40-88-318

GYÉMÁNTOKLEVÉL 
Két év után újabb Gyémántoklevél 
került Zákányszékre. A Kis Újság 
2016. évi szeptemberi számában 
számoltunk be Kazi Istvánné elis-
meréséről, idén szeptember 1-jén 
pedig Szabó István vehetett át a 
– 60 éve szerzett oklevele alapján, 
közmegbecsülésre méltóan telje-
sített hivatásáért – díszoklevelet 
Szegeden. 

Szabó István tanár úr a Szegedi Pedagógiai 
Főiskola matematika – kémia szakán szerzett 
oklevelet 1958-ban. 1958-tól 1960-ig Ásottha-
lom-Kissoron általános iskolai tanári pozíció-
ban, 1960-tól 1966-ig a Zákányszéki Általános 
Iskolában szintén általános iskolai tanárként 
dolgozott. 1967-1976 között a Zákányszéki 
Művelődési Ház igazgatója. 1977-től nyugdíjazásáig a Zákányszéki Ál-
talános Iskolában általános iskolai tanár. A Zákányszéki Parasztkórust 
a megalakulásától kezdve öt éven át vezette, azóta pedig a kórustitkári 
teendőket látja el. 15 éven át vezetett színjátszó és irodalmi színpadot. 
A Színjátszó és Rendezőképző Akadémia levelező tagozatát elvégezve 
„B” kategóriás működési engedélyt kapott. 

Kitüntetései: Kiváló Munkáért Kitüntető jelvény 
(1988), Vaszy Viktor emlékérem (1984), Dísz-
polgári Oklevél és érem Zákányszék Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testületétől (2000). 
2003-ban a Falvak Kultúrájáért Alapítvány „Pe-
dagógusi életművéért – Magyar Kultúra Lovagja” 
címet adományozta részére. (Forrás: Kari Köz-
löny, 2018. 2. szám)

Jelenleg folyamatban van Szabó István kitünteté-
seinek, okleveleinek, fotóalbumainak, útikönyve-
inek és egyéb relikviáinak az elhelyezése, melye-
ket a Községi Könyvtárnak adományozott. Erről 
később részletesen beszámolunk. 

Gratulálunk Tanár Úrnak a Gyémántoklevél 
átvételéhez. Nyugalmas nyugdíjas éveket és jó 
egészséget kívánunk! 

- Szerkesztőség - 



HÁZaSSÁGoK
Somogyi Róbert és Nagy Anita
Zádori Ferenc és Agárdi Andrea
Márki Zoltán és bogár Loretta
Mankovits Ferenc Lajos és Kurucz Renáta
Vágvölgyi László István és Budai Mária
Szurgent Ákos Ferenc és Raskó Diána Réka
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!

SZÜLETÉSEK
Papdi Norbert és Szegedi Erzsébet – Milán
Kopasz Tibor és Márki Bernadett – Boldizsár
Tanács Gábor és Szalkai Bernadett – Nóra
Balogh Nándor és Dr. Sutka Csilla – Ákos
Hegedűs- Bite László és Juhász Viktória – Viktória
Pintér Péter és Nádas Nikolett – Olivér
Csúcs Gábor és Molnár Anita – Gerda
Császár Zoltán és Szűcs Judit – Hanna
Kasper Máté és Babarczi Magdolna – Adél
Balázs Géza és Kóré Krisztina – Géza
Jakab István és Boros Andrea – Jázmin
nevű gyermeke született.  
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

HalÁloZÁSoK
2018.06.20. Farkas Zoltán Zákányszék, Arany J. u. 12.
2018.07.29. Tari Sándor Zákányszék, Tanya 1021. 
2018.08.02. Kovács Tanács Mihály Zákányszék, Tanya 707. 
2018.08.13. Katona István Zákányszék, Béke u. 36.
alatti lakosok elhunytak. Nyugodjanak békében!

Családi hírek

Teljes körű pénzügyi tanácsadás és 
biztosítások kötése, ügyintézése  
MÓRAHALMON A GENERALI BIZTOSÍTÓ IRODÁJÁBAN 
A SZABADSÁG U. 34. SZÁM ALATT 
az Éva Apartman ház épületében.
NYITVA TARTÁS:  HÉTFŐ 13–18,   KEDD 9–14,  
 SZERDA 13–18,   CSÜTÖRTÖK 9–14,  
 PÉNTEK ZÁRVA.

NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL IDŐPONT EGYEZTETÉSSEL,  
AKÁR AZ ÖN OTTHONÁBAN IS VAGY AZ IRODÁBAN IS LEHETSÉGES. 

További szolgáltatásaink:
– Kárbejelentés, zöldkártya, igazolások kiadása stb. 

SZERETETTEL VÁRJUK MINDEN MEGLÉVŐ ÉS ÚJ ÜGYFELEINKET:

CSÁSZÁR BÉLÁNÉ, MARIKA Képviselet-vezető
Telefon: 30/427-05-84, E-mail: csaszarbne@gmail.com

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

A Csongrád Megyei Szabadidő Szövetség 
Zákányszéken is lehetőséget nyújt 
a lakosság számára az ingyenes 
sportolásra, testmozgásra.
Süli András, a szövetség elnöke elmondta:  “Zákányszéken a közeljö-
vőben teremfoci, asztalitenisz, görkorcsolya és alakformáló torna várja 
a sportolni vágyó lakosságot a projekt keretében. Az egyik legfonto-
sabb pontja ennek a programsorozatnak, hogy mindig ugyanabban az 
időpontokban lesznek az edzések.  Az alakformáló torna szeptember 
10-én kezdődik, a többi sportág időpont egyeztetése folyamatban van. 
Az ingyenes fitness a hetente ismétlődő kategóriába tartozik. Ezt a fajta 
mozgást és rendszerességet már három évvel ezelőtt indította útjára a 
Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség. Első helyszíneink a nagy-
városok voltak. A mostani pályázatnak köszönhetően szinte már telje-
sen behálózzuk a megyét.”

A zákányszéki  ingyenes fitness edzések hétfőnként 18.30 órai kezdet-
tel lesznek a Művelődési Házban, amelynek célkitűzése: az egészséges 
életmódra ösztönzés, a rendszeresség, és kulturált körülmények között 
ingyenes testmozgás  biztosítása a lakosság számára. A zakihirek.hu 
oldalon folyamatosan beszámolunk az eseménysorozatról. -bz-

AnGOL TÁBOR 
Az Angol Tábor az idén már harmadszorra várta a gyerekeket Zá-

kányszéken a Művelődési Házban. 
A diákok sok izgalmas játékban vehettek részt angol környezet-

ben, számos angol szóval fejlesztették szókincsüket activity for-
májában. A sok nevetés mellett meditáltunk, fagyiztunk, a kezdő 
diákokkal kincset kerestünk, a középhaladókkal pedig slágereket 
fordítottunk.  A gyerekek szerint: “Jó buli volt, jövőre is eljövünk.” 

Köszönet a Művelődési Háznak a teremért, Stone Net Kft.-nek a 
támogatásért, és a Pedro Kocsmának a finom ebédért! 

Jövőre is találkozunk! 
Hajnal-Vass Éva az Angol Tábor vezetője


