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Kizökkenni a megszokottságból

A személyes KApcsolAttArtás, mint igAzi erőforrás
Az elmúlt hetek bizonyára mind-
annyiunkban nyomot hagynak 
valamilyen formában. Olyan ese-
mények részesei vagyunk, mely 
történelmi léptékű változásokat 
hozott. Az első napokban talán so-
kan még nem is vettük komolyan, 
hogy nem találkozhatnak az uno-
kák a nagyszülőkkel, hogy ki kell 
hagynunk a szentmiséket, nem vi-
hetjük a gyereket a játszótérre, nem 
mehetünk el a már előre megváltott 
jegyünkkel egy előadásra, vagy akár 
megszűnhet a  munkahelyünk. 
Majd szépen lassan idős-fiatal, 
mindenki megértette, vigyáznunk 
kell egymásra, és ezt semmi nem 
írhatja felül. Érdekes volt figyel-
ni, ahogy az oktatás pár nap alatt 
átállt a digitális tanrendre, ahogy 
kiürültek az utcák és ezzel együtt 
megnőtt az aktivitás az internetes 
felületeken. s lám, milyen jó, hogy 
itt van nekünk ez a sokszor szidott 
közösségi oldal, a videomegosztó 
csatornák. Ebben a helyzetben lát-
tuk csak igazán, hogy valóban elő-
nyünkre válhat a technológia, ha 
jóra használjuk. közösségeink így 
tudtak hírt adni magukról, a tanár 
így tudott kommunikálni diákjával, 

a családtagok és barátok egymással. 
Felértékeltük kapcsolatainkat és 
„korábbi életünket”, mely talán ez-
zel az időszakkal félig-meddig a há-
tunk mögött, mindenkinél kicsit 
megváltozott – nem csak fizikailag, 
lelkileg is. Mindezt csak reméljük, 
sejtjük, akik viszont ezt szavakba 
is tudják önteni, leginkább egyházi 
közösségeink vezetői, a plébánosok 
vagy éppen maga a megyéspüspök.  

Dr. kiss-Rigó Lászlóval a május 
9-ei első nyilvános liturgiák után 
beszélgettünk. Arra voltunk kíván-
csiak, hogy ő mint lelki vezető, mit 
gondol az elmúlt hetekről. szerinte 
a vasárnapi szentmisén való rész-
vétel egy érdekes kérdés. 2000 éve, 
kezdettől fogva, aki komolyan és 
tudatosan követője krisztusnak, 
az  vasárnap összejön a  közösség 
többi tagjával az oltár körül, hogy 
ünnepelje az  eukarisztiát. Most 
pedig erre egy jó pár hétig nem volt 
lehetőség. A püspök elmondta, ez 
kizökkenti a megszokott ritmusból 
az egyházi közösségeket is, de éppen 
ez az előnye is. kizökkent bennün-
ket a megszokottságból, a rutinból 
és rádöbbenünk, hogy milyen erő-
forrás a vasárnapi eukarisztia. 

A hitüket komolyan gondoló, is-
merő és gyakorló keresztény embe-
reket ez az időszak rádöbbenthet-
te arra, hogy milyen óriási érték 
áll rendelkezésünkre, amit nem 
mindig értékelünk kellő módon. 
Az egyházi vezető egy ismert mon-
dást idézett: „az egészség nagy kincs, 
akkor tudjuk meg, ha nincs.” E gon-
dolatból kiindulva egy egyszerűnek 
hangzó, de annál fontosabb követ-
keztetést vont le: amikor valamit 
hiányol az ember, és a megszokott 
sorozatból hiányzik egy elem, akkor 
ráeszmélünk arra, hogy milyen lé-
nyeges. Valakinek a  fontosságá-
ra is akkor döbbenünk rá, amikor 
már nincs közöttünk. Dr. kiss-Rigó 
László úgy összegezte gondolatait, 
hogy az egyházban pozitív módon 
kell értékelnünk és használnunk 
a járvány okozta nehézségeket. 

Még egy előnye volt ennek a talál-
kozásoktól mentes, visszafogottabb 
időszaknak: öröm volt látni, hogy 
mennyi kreativitást és pozitív ér-
zelmet hoz ki az emberekből a „be-
zártság”. A kis újság előző lapszá-
mában olvashattuk például, hogy 
a gyerekek megtapasztalták majd 
szavakba is öntötték, hogy valóban 

tud hiányozni az iskola. Települé-
sünkön több szép példát láthattunk 
a kapcsolattartás éteri formájára. 
A könyvtárban papírszínházi elő-
adásokat közvetíttek az interneten, 
melyekre szavazni is lehetett! És ott 
volt az anyák napja, mely eredetileg 
a személyes találkozásoktól igazán 
megható. itt is sikerült összefogni 
a közösségnek és különféle felvéte-
lekkel szebbé tenni nem csak saját 
édesanyánk, hanem mások napját 
is. Amikor a művelődési ház kezde-
ményezésére egy távoli országból 
köszönti valaki a  Zákányszéken 
élő anyukáját vagy nagymamáját, 
az valóban megmutatta, hogy mi-
lyen előnye van az internetnek és 
egy falusi összetartó közösségnek. 
Egy másik összeállításnak köszön-
hetően pedig még a polgármester 
vagy a jegyző gondolatait is online 
hallgathattuk meg anyák napjáról 
megemlékezve, vagy otthonukban 
láthattunk sütni-főzni egy édes-
anyát fiaival. Mindezek mellett 
pedig nem maradtunk szentmisék 
nélkül sem. A térségi televízió min-
den vasárnap élőben közvetített 
a mórahalmi templomból, ahol egy 
alkalommal Dr. Janes zoltán atya 
is szólhatott a hívekhez. A plébános 
többször is közölt írást közösségi 
oldalán, mellyel a zákányszéki és 
bordányi híveket biztatta s egyben 
tájékoztatta az aktualitásokról. Hi-
szen ne feledjük, a kereszténység 
legnagyobb ünnepét, a  Húsvétot 
is nyilvános liturgiák nélkül kellett 
ünnepelnünk… az online tér ebben 
is segítségünkre volt.

Bízzunk benne, hogy az eltelt hó-
napok nehézségei csak olyan nyo-
mokat hagynak bennünk, melyek-
ből erőt tudunk meríteni a jövőben. 
sok helyen olvasni, hogy ebben 
az időszakban a gazdasági vissza-
esés miatt a természet is egy kicsit 
fellélegzett. Mi is lélegezzünk fel, 
ha megtehetjük, s újult erővel in-
duljunk neki a nyárnak, próbáljunk 
a „citromból limonádét csinálni”!

Fotó: Szalainé Tanács Borbála
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tájéKoztAtó polgármesteri DÖntéseKről
A kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (iii. 
11.) korm. rendeletében Magyarország egész területére ve-
szélyhelyzetet hirdetett ki, amely jelenleg is hatályban van. 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
módosításáról szóló 2011. évi CXXViii. törvény alapján veszély-
helyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 
feladat- és hatáskörét – néhány kivétellel - a polgármester gya-
korolja. Döntések születtek rendkívüli települési segély nyújtá-
sáról, a Magyar Falu Program pályázati felhívására benyújtott 
pályázatokról, az óvodai és bölcsődei ellátásban a rendkívüli 
szünet időtartamának határozatlan időre történő meghosz-
szabbításáról, valamint napelemes rendszer helyreállításával 
kapcsolatos kiadások fedezetének biztosításáról. Elfogadásra 
került a szegedi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, illetve sze-
gedi Rendőrkapitányság 2019. évről szóló beszámolója.

2020. áPRiLis 20-án 
HozoTT PoLgáRMEsTERi 

HATáRozATok
Egy 2 gyermekes család vírusfertőzés 
gyanúja miatt a háziorvosa utasításá-
ra több hétre házi karanténba került. 
A Család- és gyermekjólét családsegí-
tője jelezte, hogy a családnak anyagi 
gondjaik vannak, élelmiszerük elfo-
gyott, segítségre szorulnak. 

A polgármester rendkívüli élet-
helyzetükre tekintettel pénzbeli 
rendkívüli települési támogatás-
ként egyszeri 30.000 Ft összegű 
támogatást állapított meg. A támo-
gatás felvételével, illetve a szüksé-
ges élelmiszerek és egyéb termékek 
megvásárlásával kapcsolatos felada-
tokat a családsegítő látta el.

Az önkormányzat a  Magyar 
Falu Program pályázati felhívására 

„Meglévő járda felújítása a Dózsa 
György utcában” címmel nyújtot-
ta be pályázatát 5.000.000,- Ft 
vissza nem térítendő támo-
gatásra. A projekt megvalósítási 
helyszínéül a Magyar állam tulaj-
donában és a Magyar közút NZrt. 
vagyonkezelésében álló Zákány-
szék, belterület 102 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott ingatlan (Dózsa 
György utca) egy szakasza került ki-
jelölésre. A pályázat benyújtásához 
szükséges műszaki dokumentáció 
elkészítésére az  önkormányzat 
254.000 Ft-ot irányzott elő, amely 
költség - nyertes pályázat esetén - 
a pályázat részeként elszámolásra 
kerülhet.

Az önkormányzat a Magyar Falu 
Program pályázati felhívására „Zá-
kányszék Község belterületén 

történő útépítés és útfelújítás” 
címmel nyújtotta be pályázatát 
30.000.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatásra. A pro-
jekt megvalósítási helyszínéül 
az  önkormányzat tulajdonában 
álló Zákányszék, belterület 163/1 
és 213/42 (szegfű j. utca vége), 
213/40 (Tavasz utca), 483 és 
az 521/11 helyrajzi számok alatt 
(Ősz utca) nyilvántartott ingat-
lanok kerültek kijelölésre. A  pá-
lyázat benyújtásához szükséges 
műszaki dokumentáció elkészíté-
sére az önkormányzat 1.016.000 
Ft-ot irányzott elő, amely költség  
- nyertes pályázat esetén - a pályá-
zat részeként elszámolásra kerül-
het.

2020. áPRiLis 29-én 
HozoTT PoLgáRMEsTERi 

HATáRozAT
Zákányszék község polgármestere 
a zákányszéki Manó-kert Óvo-
da és Bölcsődében a  bölcsődei 
ellátásra és az óvodai nevelésre vo-
natkozóan a járványhelyzet fenn-
állására tekintettel a rendkívüli 
szünet időtartamát határozat-
lan időre meghosszabbította.  
Az intézmény a gyermekfelügye-
letet és a  gyermekétkeztetést 
a veszélyhelyzet során a gyerme-
kek napközbeni felügyeletével 
kapcsolatos intézkedésekről szóló 
152/2020. (iV. 27.) korm. rendelet 
1.§-a szerint biztosítja.

2020. áPRiLis 30-án 
HozoTT PoLgáRMEsTERi 

HATáRozATok
Elfogadásra került a szegedi Hiva-
tásos Tűzoltó-parancsnoksága 
által benyújtott 2019. évi beszá-
moló jelentés. Az önkormányzat 
megköszönte a szegedi Hivatásos 
Tűzoltó-parancsnoksága, illetve 
a Ruzsai katasztrófavédelmi Őrs dol-
gozóinak a térségben és a települé-
sen végzett munkáját, a további fel-
adatok ellátásához sok sikert kívánt.

szintén elfogadásra került a zá-
kányszék község közrendjének, 
közbiztonságának helyzetéről, 
a  közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről szóló éves rend-
őrségi beszámoló. Az önkormány-
zat megköszönte a szegedi Rendőrka-
pitányság és a Mórahalmi Rendőrőrs 
dolgozóinak a térségben és a telepü-
lésen végzett munkáját, a további fel-
adatok ellátásához sok sikert kívánt.

A zákányszéki Polgármesteri 
Hivatal melléképületére telepített, 
2020. február 5-én viharkárt szen-
vedett, jelenleg működésképtelen 
napelemes rendszer helyreállí-
tásával kapcsolatosan felmerülő 
kiadások fedezetére az önkor-
mányzat 2.000.000 Ft-ot irány-
zott elő. A káresemény az önkor-
mányzat biztosítója felé bejelentésre 
került, a biztosítással kapcsolatos 
eljárás folyamatban van.

• gáRgyán isTVáN
jegyző

nAK híreK
egységes kérelem 2020
Annak érdekében, hogy munkatár-
saink minden tagunknak maximális 
segítséget tudjanak nyújtani az egy-
séges kérelmek beadásában, illetve 
tagjaink és munkavállalóink egész-
ségének védelmében, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara ügyfélszolgálati 
pontjain az elkövetkezendő időszak-
ban kizárólag előre egyeztetett idő-
pontban lehetséges a személyes ügy-
félfogadás. 

Az egységes kérelem 2020. május 
16. és június 9. között történő benyújtá-
sa esetén a támogatási összeg kapcsán 
munkanaponként 1% késedelmi szank-
ciót kell alkalmaznia a Kincstárnak, azaz 
a késedelmi szankció május 18-án 1%, 
május 19-én 2% stb.

Az egységes kérelmet késedelmi 
szankció nélkül 2020. május 31-ig 
(munkaszüneti napra tekintettel: jú-
nius 2.) lehet módosítani.

2020. június 3. és június 9. közötti 
módosítás a módosított parcellára vo-

natkozóan a támogatási összeg mun-
kanaponként 1%-os csökkentésével 
jár. 2020. június 9. után benyújtott 
módosítások a kifizetés szempontjá-
ból nem kerülnek figyelembe vételre.

A fenti határidők értelmében 2020. 
június 9. után új támogatási igény je-
lölésére, már bejelentett tábla terü-
letének növelésére nincs lehetőség. 
A korábban be nem jelentett terüle-
teket június 9-e után új táblaként kell 
feltüntetni, melyek vonatkozásában 
támogatást nem lehet igényelni.

2020. június 9. után az egyéb adat-
változásokat, másodvetéseket be lehet 
nyújtani.

Bővebb információ az egységes ké-
relemről a falugazdászoktól kérhető.

Falugazdászok: Braunné Szollár 
Kitti 70/795-71-97 és Négyökrűné Ju-
hász Mária 70/90-36-389

Nitrátérzékeny területen gazdálko-
dók számára előírás, hogy az érintett 
parcellákról ötévente talajvizsgálati 
eredménnyel rendelkezzenek. A NAK 
szolgáltatásai közt talajvizsgálat, és 
növénybiztosítás is szerepel, me-
lyeket a falugazdászok segítségével 

vehet igénybe. Rendeljen most egy-
szerre laboratóriumi talajvizsgálati és 
tápanyag-gazdálkodási terv szolgál-
tatásokat és 20% kedvezményt kap 
a tápanyag-gazdálkodási terv árából.

Őstermelői igazolványok:
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
a gazdálkodók érdekképviseletében 
eljárva jelezte a jogszabályalkotónak, 
hogy a fennálló egészségügyi veszély-
helyzet miatt a gazdaságvédelmi 
akcióterv keretében az őstermelők 
jogviszonyára vonatkozó rendelkezé-
seket is módosítsák. Az intézkedések 
eredményeként a 122/2020. (IV.16.) 
Kormányrendelet 3. § paragrafusa 
szerint a hatályos igazolvánnyal ren-
delkező mezőgazdasági őstermelő 
esetében az értékesítési betétlap ak-
kor is az adóév első napjától hatályos, 
ha a betétlapot az őstermelő – a me-
zőgazdasági őstermelői igazolványról 
szóló 436/2015. (XII. 28.) Korm. rende-
let 3. § (6) bekezdés a) pontjától elté-
rően – az adóévben a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 napon belül 
kérelmezi. Ez azt jeleni, hogy az őster-

melői igazolvány 2020. január elsejére 
történő visszamenőleges érvényesí-
tésének határideje idén nem március 
20-a. Tehát aki március 20-át követően 
már kiváltotta, vagy a veszélyhelyzet 
megszűnését követő 30 napon be-
lül kérelmezi a 2020. évi értékesítési 
betétlapját, annak őstermelői jogvi-
szonya szintén 2020. január elsejére 
visszamenőleges.

Értékesítés kizárólag érvényes őster-
melői igazolvány, és adóévre érvénye-
sített értékesítési betétlap birtokában 
és jelenlétében történhet. 

Ügyfélfogadás a falugazdász irodában: 
kizárólag előzetes telefonos egyezte-
tés alapján

A falugazdász irodában történő 
bármilyen ügyintézéshez hozni kell 
az őstermelői igazolvány plasztikkár-
tyát, vállalkozók esetében új, kamarai 
kártyát.

További információ a nak.hu, és 
a mvh.allamkincstar.gov.hu interne-
tes oldalon elérhető.

• forrás: nAk.hu
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felhívás állAttArtás (KutyAtArtás)  
szAbályAinAK betArtásárA

Településünkön is gyakran felmerülnek kutyatartással kap-
csolatos problémák, amelyek legtöbbször az utcán kóborló 
ebek, vagy a nem megfelelő tartás miatti veszélyeztetés és 
károkozás során fordulnak elő. A sérelmet szenvedő lakos 
leghamarabb jegyzőért kiált, vagy az önkormányzatot hibáz-
tatja, amely a részéről érthető is, de a dolog mégsem olyan 
egyszerű. Az ezzel kapcsolatos szabályozások igen bonyolultak 
és sokszor változnak, ezenkívül bonyolítja a helyzetet, hogy 
az ilyen ügyekben több hatóság is illetékes eljárni. A lehetsé-
ges eljárások teljes ismertetésére itt nincs lehetőség, néhány 
dologra azonban felhívom a figyelmet. Annál is inkább, mert 
ha hatósági eljárás indítására kerül sor, a kutya gazdája súlyos 
következményekre számíthat.

A bevezetőben említett problémás 
ügyekben eljáró hatóságok, illetve 
szervezetek a következők lehetnek: 
rendőrség, állatvédelmi hatóság 
(jegyző vagy a járási hivatal), me-
zőőr, önkormányzat.

kÓBoR kuTyák
Az egyik leggyakoribb problémát 
jelentik a településen kitett vagy 
szabadon kóborló kutyák esete, 
amely jelenség az országban szinte 
mindenütt tapasztalható. Ha is-
mert a kóborló kutya gazdája, 
akkor rendőrség jár el szabály-
sértés elkövetése miatt. A sza-
bálysértésekről szóló 2012. évi ii. 
törvény szerint, aki a felügyelete 
alatt álló kutyát:
a)  a település belterületén felügye-

let nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja,

b)  természeti és védett természeti 
területen, vagy vadászterületen 
- a vadászkutya és a triflakereső 
kutya kivételével - póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja 
szabálysértést követ el. A pénz-
bírság legalacsonyabb összege - e 
törvény eltérő rendelkezése hiá-
nyában - ötezer forint, legmaga-
sabb összege százötvenezer forint.

Ha nem ismert a kóborló kutya 
gazdája, akkor a kóbor állatot 
belterületen az önkormányzat-
nak kell befogni. A kóbor állatok 
szabályszerű befogása, elhelyezése, 
és a további gondozása komoly költ-
ségekkel jár, a szigorú állatvédelmi 
előírások betartásához megfelelő 
szakember is szükséges. A gyepmes-
teri szolgálat költségeinek fedeze-
tére a lakosságot kell(ene) terhelni, 
ebrendészeti hozzájárulástkell(ene) 
bevezetni.  ilyen szolgálatok mű-
ködtetését a kisebb önkormányza-
tok nem tudják felvállalni.

Ha a kóbor állat tulajdonosa is-
mertté válik, hatósági eljárás indul 
ellene, illetve a tulajdonos köteles 
az  állatot visszavenni, valamint 
a befogásával és elhelyezésével kap-
csolatos költségeket megtéríteni. 

áLLATTARTási szABáLyok 
MEgséRTésE

Az állatvédelmi és az  állattartási 
szabályok megsértése ügyében ál-
latvédelmi hatóságként 

2020. március 1. napjától – attól 
függően, hogy milyen szabály került 
megsértésre – a jegyző vagy járási 
hivatal jár el. A hatóság az állat-
védelmi és az állattartási szabályok 
megsértése esetén meghatározott 
cselekmény végzésére, tűrésére 
vagy abbahagyására kötelezheti 
az állattartót az állatok védelme ér-
dekében, illetve az állattartást kor-
látozhatja vagy megtilthatja.

Ha a  szabályok megsértése 
bizonyítottá válik, és a hatóság 
nem az előbbi tevékenységekre 
kötelezi az  állattartót, akkor 
bírság megállapítására kerül sor. 
A bírság alapösszege 15 000 forint, 
azonban a rendelet mellékletében 
található szorzók alkalmazása után 
ennek a többszöröse is lehet a ki-
szabott bírság. Amennyiben a bírság 

nem kerül befizetésre, úgy köztar-
tozásnak minősül és adók módjára 
behajtható. Fontos még tudni, hogy 
az eb(ek) által okozott kár meg-
térítéséről az állatvédelmi hatóság 
nem dönt, azt bírósági úton lehet 
érvényesíteni.

Néhány lényeges állattartási szabály:
A kutyát úgy kell tartani, hogy 

az lehetővé tegye természetes vi-
selkedését, ugyanakkor a környező 
lakóközösség kialakult élet- és szo-
kásrendjét tartósan és szükségtele-
nül ne zavarja. 

Az állattartó mindenkor gon-
doskodni köteles az állat szö-
késének megakadályozásáról. 
A jelenlegi jogszabályi környe-
zet ugyan lehetőséget ad arra, 
hogy a  szökésmentes tartást 
az  idő egy részében „láncon 
tartással” kivitelezzük, de ez 
semmiképp nem tekinthető 
ajánlottnak, hiszen 2016. janu-
ár 1-jétől az ebek tartós kikötve 
tartása tilos. Tilos kistestű ebet 
(testtömege 20 kilogramm alatt) 10 
m2-nél, közepes testű ebet (testtö-
mege 20-40 kilogramm) 15 m2-nél, 
nagytestű ebet (testtömege megha-
ladja a 40 kilogrammot) 20 m2-nél 
kisebb területen tartósan tartani.

A szakszerű és jogkövető gon-
dozás fogalomkörébe esik kutya 
esetén a mikrochippel történő 
egyedi megjelölése, valamint 
az  eb életkorának megfelelő 
veszettség elleni oltás megléte 
és széles spektrumú féreghajtó 
szerrel történő kezelése. 2013. 
január 1-jétől minden 4 hónapos-
nál idősebb eb csak transzponder-
rel – bőr alá ültetett mikrochippel 
– megjelölve tartható. Ezen előírás 
betartását a jegyző és az állat-egész-
ségügyi hatóság ellenőrizheti.

Az ebtartó köteles minden 
három hónaposnál idősebb ebet 
veszettség ellen beoltatni az aláb-
biak szerint: a három hónapos kort 
elérteket 30 napon belül, az első ol-
tást követően 6 hónapon belül, ezt 
követően pedig évente.

A fenti szabályok betartásában, és 
kutyatartással kapcsolatos problémák 
kezelésében a korábbiakban nagyon 
sokat segítettek a helyben élő állat-
orvosok, amelyre sajnos már nem 
számíthatunk. Ez a helyzet - az állat-
orvosok számának térségben tapasz-
talható csökkenése miatt - valószínű-
leg a jövőben sem fog változni.

Ha valakinek kutyatartással 
kapcsolatos sérelme fordul elő, 

akkor - a sérelem súlyától függően 
- a következő teendőket javasolom:

HATÓsági ELJáRás néLküLi 
inTézkEDés

1.  A leghatékonyabb és leggyorsabb 
megoldás lehet(ne), ha a „sértett 
fél” az állat gazdájával felvenné 
a  kapcsolatot és jelezné neki 
a gondját.

2.  Az esetek többségében (ha ismert 
az állat gazdája) elegendő a ku-
tyatulajdonos figyelmeztetése 
vagy a felek közötti közvetítés. 
Ennek érdekében jelzéssel lehet 
élni a Polgármesteri Hivatal, vagy 
a mezei őrszolgálat felé és ilyen-
kor felvesszük a kapcsolatot az ál-
lat tulajdonosával. Ez nem minő-
sül hivatalos eljárásnak, de sok 
esetben hatékonynak bizonyul.

HATÓsági ELJáRás
Az eljárás megindításhoz kérel-
met (panaszt) kell benyújtani, 
vagy feljelentést kell tenni – a fen-
tiek szerinti - illetékes hatóság felé. 
Legfontosabb tudnivaló, hogy 
az eljárás jogszerű lefolytatásá-
hoz és az intézkedéshez a ható-
ságoknak bizonyíték(ok)ra van 
szükségük. Ez, az eljárás legkriti-
kusabb része, mert általában nincs, 
vagy nem megfelelő bizonyíték áll 
rendelkezésre (nincs tanú, megfele-
lő minőségű fénykép, stb.).

jellemző, hogy ha kutyatá-
madás ér valakit a településen 
belül, akkor vagy nem szól senki-
nek, vagy majd később tesz a jegy-
zőnél bejelentést. ilyen esetben 
első lépésként javaslom látlelet 
felvételét a háziorvosnál. Ezután 
lehet küldeni a sértettet a megfe-
lelő hatóság(ok)hoz. nyolc napon 
túl gyógyuló sérülés esete testi 
sértés bűncselekménynek minő-
sülhet, ebben az esetben az illeté-
kes Rendőrkapitányságon kell 
feljelentést tennie a sértettnek. 
Mivel a testi sértésnek mind gon-
datlan, mind szándékos alakzata is 
van, a bűncselekményt felügyelet 
hiányában vagy azzal együtt, köz-
területen és magántulajdonú ingat-
lanon is el lehet követni.

Minden kutya mellé nem lehet 
hatósági személyt állítani, ezért 
szükség van az állattartók fele-
lősségteljes magatartására is, 
nem csak a  lakosság, hanem 
saját érdekükben is!

• gáRgyán isTVáN
jegyző

ÜzleThelyiSég  
Kiadó

A település új termelői 
piacának 2 db üzlethelyisé-

gébe bérlőket keresünk.
Bővebb információ  

Matuszka Antal polgármes-
tertől a 30/606-2364 
telefonszámon vagy 

polgarmester@zakanyszek.
hu e-mail címen kérhető.
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orvosi ellátás renDje  
záKányszéKen 2020 nyArán

az egészségügyi szükséghelyzet 
megszűnését követően
(érvényes: csak a szükséghelyze-
tet megszűnése esetén, különben 
a jelenlegi szabályozás érvényes)
I.sz. Háziorvosi Rendelő - Zákány-
szék, Dózsa Gy. u. 70. 
Tel.: 06-62-590-050 és 06-30-606-2371 
(dr. Mester lajos, elérhető mun-
kanapokon 8–16 óráig) Rendelés: 
bejelentkezett és területi ellátás 
alá tartozó betegeknek munkana-
pokon 8–12 h és páratlan heteken: 
május 18–22-ig, június 2–5-ig, június 
15–19-ig, június 29–30-án és július 
2–3-án, valamint augusztus 3–29-ig 
délután 15–16 h-ig is. 
2020. július 6-tól július 31-ig szabad-
ságon van, és augusztus 3-tól 28-ig 
helyettesít is!
II.sz. Háziorvosi Rendelő - Zákány-
szék, József A. u. 38. 
Tel.: 06-62-290-509 és 06-30-606-2354
 (dr. Sebestyén Balázs, elérhető 
munkanapokon 8-16 óráig)
Rendelés: bejelentkezett és területi 
ellátás alá tartozó betegeknek mun-

kanapokon 8–12 h és páros heteken: 
május 11–15-ig, május 25–29-ig, júni-
us 8–12-ig, június 22-26-ig, július 6-tól 
július 31-ig és augusztus 31-től szep-
tember 4-ig délután 15–16 h-ig is. 
2020. július 6-tól július 31-ig helyet-
tesít is, és augusztus 3-tól 29-ig pe-
dig szabadságon van!
Sürgősségi orvosi ügyelet: Munka-
napokon 16 h-tól másnap 08 h-ig, 
valamint szabad, munkaszüneti-, 
vasár- és ünnepnapokon, július 1-én, 
Semmelweis napon, az egészség-
ügy Napján 8 h-tól másnap 8 h-ig 
a „Kistérségi Háziorvosi Központi 
Orvosi Ügyelet” Mórahalom Mentő-
állomás - Kölcsey u. 2.
Tel.: 06-62-561-401
2020-ban munkanap áthelyezéssel 
járó „hosszú hétvégék”: 
augusztus 21., péntek pihenőnap, 
helyette augusztus 29., szombat 
munkanap 
december 12., szombat  munkanap, 
helyette december 24., csütörtök
pihenőnap

Fűszerkert a művelődési ház udvarán. Citromfű, menta,  
zsálya, rozmaring, levendula és társai.  
eFOP-3.7.3-16-2017-00203 pályázati támogatásból

megKezDőDÖtt A járvány elleni véDeKezés 
másoDiK szAKAszA, új szAbályoK lépteK 
életbe viDéKen

Azzal kezdem, hogy köszönete-
met fejezem ki a  türelemért, fe-
gyelemért, egymás iránti féltésért, 
gondoskodásért. A koronavírus be-
lopta magát a mindennapjainkba, 
de fontos, hogy ne határozza meg 
életünket. Tudni kell vele élni és 

az együttélés szabályain kicsit la-
zítva bízni abban, hogy a kutatók 
megtalálják a vírus ellenszerét és 
védetté válhatunk. Fontos a maszk 
viselése, a fertőtlenítés, személyes 
kontaktusok minimalizálása, a ve-
szélyeztetett korúak védelme, de 

fontos a továbblépés is, az élet nem 
áll meg. 

Az általános iskola valószínűleg 
csak majd szeptemberben indul 
újra, a  nagy ünnepélyes ballagás 
megtartása kétséges, de kicsit bőví-
tett családi körben mindenki ünne-
pelhet. Az óvodában a kiscsoportos 
gyermekfelügyelet eddig is biztosí-
tott volt, gyermekétkeztetést folya-
matosan biztosítunk. sportolási le-
hetőségek lassan újraindulhatnak, 
a vendéglátó helyek teraszai már 
kinyithatnak. Mindenki tapasztal-
ja, az üzletekben, gyógyszertárak-
ban minden kapható, nincs hiány, 
semmi nem indokolja a túlzott be-
vásárlásokat.

A munka lehet, hogy lelassult, de 
nem állt meg, a földeken pedig le 
sem lassult. Az önkormányzatnál is 
folytatódik a munka, természetesen 
nagyon figyelve a biztonságra. Befe-
jeződött a piac építése, a szükséges 
engedélyek beszerzése után a tervek 
szerint hivatalosan szeptemberi nyi-
tás várható. A kültéri „fitness-park” 
tereprendezése és parkosítása fo-
lyamatos, a tó környéke is szépül, 
elkezdődött egy kis híd építése, 
padok, asztalok telepítése. kiírásra 
került a „szolgálati lakás” és a „BM 

járdaépítés” kivitelezői felhívása is. 
sikeres kivitelező kiválasztás után 
bízom benne, hogy még az  idén 
megvalósulnak ezek a munkák.

A Magyar Falu program kere-
tében út-járda felújításra-építésre 
nyújtottunk be pályázatot, és ter-
mészetesen élni fogunk az  ezek 
után kiírásra kerülő lehetőségek-
kel is. A közfoglalkoztatás kereté-
ben a vetegetések megtörténtek, 
a  parkfenntartás folyamatos, kis 
létszámmal, de dolgozik a technikai 
csoport.A szociális ellátórendszer 
működik, szerencsére hatósági ka-
ranténban jelenleg nincsen senki, 
mint ahogy jelenleg koronavírussal 
fertőzött személyről sincs tudomá-
sunk a  településen, amennyiben 
szükséges, valamennyi segítséget 
kérő személyhez eljut a szolgálta-
tás. Az idősek otthonában többször 
volt központi ellenőrzés, egy alka-
lommal teljes körű fertőtlenítés, 
mindent rendben találtak, köszö-
net érte az ápoló személyzetnek és 
a vezetőknek.

Továbbra is vigyázzunk magunk-
ra, egymásra. jó egészséget kívá-
nok mindenkinek!

• MATuszkA ANTAL
polgármester

Tisztelt Adózó!
Amennyiben támogatni szeretné a Zákányszéki Polgár-

őr Egyesület munkáját, kérem személyi jövedelemadója 
1 %-át ajánlja fel részünkre:

Adószámunk: 18455962-1-06
Támogatását köszönjük!
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települési értéKtár 
2. rész
Zákányszéken 2013-ban jött létre 
a Települési Értéktár, ezidáig 18 tele-
pülési érték felvételéről döntött a bi-
zottság. sorozatunkban ezek fotóit 
és leírását tesszük közzé és továbbra 
is várjuk a lakosság javaslatait, hogy 
a településen fellelhető épített, ter-
mészeti és szellemi örökségünk 

az utókor számára is fennmaradjon. 
Az ajánlás menetéről a www.zaki-
muvhaz.hu  oldalon részletes tájé-
koztatás olvasható, vagy a Művelő-
dési Ház és Teleház munkatársainak 
segítsége kérhető. Ugyanezen olda-
lon a többi települési érték fotója és 
részletes leírása is megtalálható.

70 éves záKányszéK
tisztelt lakosok! régi képeket, tárgyakat várunk!
1950. január 1-én Lengyelkápolna 
közigazgatási területén megalakult 
Zákányszék község. A faluvezetés 
a 70 éves település e szép és kerek 
évforulójára az év folyamán több 
alkalmat tervezett az emlékezés-
nek és az ünneplésnek szentelni, 
de a kialakult helyzetre tekintettel 
ezt más formában kell megvalósí-
tani – ehhez kérjük a helyiek segít-
ségét.

Várunk az elmúlt 70 év idősza-
kából származó községi rendez-
vényekről (május 1., tsz-gyűlés, 
iskolai, óvodai rendezvények,) régi 
épületekről készült képeket, me-
lyek meghatározó funkciót töltöttek 

be, de ma már nem láthatók, Továb-
bá a templomról, korábbi plébáno-
sokról egyházi szertartásokon ké-
szült fotókat, vagy tárgyi emlékeket 
gyűjtünk. 

Ha van az Önök birtokában ilyen 
vagy hasonló fotó azt szeretnénk 
kölcsönkérni digitalizálás céljából. 
A járványhelyzetre tekintettel te-
lefonon vagy e-mailben vegyék 
fel a művelődési ház dolgozóival 
a kapcsolatot! 

Telefonszám:  
62/590-010 • 62/590-080 

Együttműködésüket  
köszönjük! 

zákányszéki PARAszTkÓRus  
HAgyoMányőRző TEVékEnységE 

A Zákányszéki Parasztkórus 1964-
ben alakult a településen, zömmel 
helybéli paraszt emberekből és azok 
családtagjaiból. Az eltelt több mint 
öt évtized alatt több százan voltak 
hosszabb-rövidebb ideig a  kórus 
tagjai. Az együttes számtalan kiváló 
minősítéssel és eredménnyel büsz-
kélkedhet, de a legfontosabb a kó-
rus tagjainak összetartása, mellyel 

a magyar népzenei kultúrát a mai 
napig töretlen lelkesedéssel ápolják. 

A kórus korábbi művészeti ve-
zetője Monoki Lajos ny. főiskolai 
docens 1969-2011-ig irányította 
az együttes munkáját. Az együttest 
jelenleg Pálnik András irányítja, 
aki szakmai hozzáértésével és ha-
tározottságával új fejezetet nyitott 
a kórus életében. PAPP-kEREszT

A Papp-kereszt Zákányszéken a 464. 
szám alatt lévő tanya mellett talál-
ható. A régi udvarház akkori tulajdo-
nosa, Papp Vince 1923-ban állíttatta 
a keresztet, azok emlékére, akik meg-
járták a háború poklát Doberdónál és 
isonzónál. Mementóul, hogy emlé-
keztesse azokat, akik nem láthatták 
az ottani borzalmakat, s hogy maga 
is emlékezzen arra, ami ott történt. 

A szépen felújított Papp-kereszt 
ma is méltán őrzi a régmúlt időket, 
mely nemcsak a  Papp-családnak 
felbecsülhetetlen értékű, hanem 
Zákányszéknek is az egyik értékes 
épített öröksége. 

koCsányos TöLgy
A „kocsányos tölgy” matuzsálem 
a település kiemelkedő természe-
ti értékű nevezetessége, melyet 
az ország 100 legidősebb fája kö-
zött tartanak nyilván. A fát Vass 
Miklós ültette még 1880-ban. Tö-
megét mintegy 150 mázsára becsül-

ték, törzsét pedig három ember is 
igencsak nehezen tudja körülérni. 
2006-ban egy korompenész nevű 
betegség támadta meg, ami a fia-
tal ágakat lepte el, de szerencsére 
ebből a betegségből sikeresen ki-
gyógyították.

BABéRné RéTEsE
Frank szilveszterné –  vagy aho-
gyan a  zákányszékiek ismerik 
– Babérné Piroska több mint 40 
éve foglalkozik réteskészítéssel. 
A  meggyes, almás, túrós, má-
kos és egyéb ízesítésű édességek 
egyedi recept alapján készülnek. 
Piroska annak idején testvérétől 
és annak feleségétől sajátította el 

a réteskészítés fortélyait. A recept 
az eltelt évek során nem változott, 
ami nagyon fontos, a jó minőségű 
alapanyag használata, különösen 
a  liszt minőségére kell ügyelni. 
A réteskészítés időigényes és nem 
egyszerű feladat, sokan próbáltak 
már hasonlót készíteni, de Babérné 
rétesének nincs párja.
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Kiscsoportos  
gyermeKfelügyelet
Tudom, hogy nagyon hiányzik 
a bölcsőde és az óvoda szolgáltatá-
sa a település életéből! 

A Zákányszéki Manó-kert Óvoda 
és Bölcsőde kiscsoportos ügyelet for-
májában gyermekfelügyeletet lát el 
határozatlan ideig, a járványveszély 
időszakában.  A szülők elsősorban 
telefonon vagy e-mailben, vagy 
az  óvoda postaládájában történő, 
kitöltött kérelemmel igényelhetik 
az ügyeleti ellátást. A kérelem elér-
hető az önkormányzat, az intézmény 
honlapján, a Facebook csoportok-
ban. kötelező melléklete mindkét 
szülő munkáltatói igazolása, mely 
tartalmazza a  napi munkaidő be-
osztását.  A kérelem papír alapon is 
elérhető, valamint telefonos egyez-
tetést követően kikérhető az  in-
tézmény titkárságáról, 8 és 14 óra 
között. igénylés a 06/30-606-4990 
telefonszámon, hívható munka-
napokon 08.00-16.00 óra között. 
A munkahelyeken történő személyes 
megjelenések biztosítása, vagy más 
speciális, egyéni élethelyzet támo-
gatása érdekében biztosítjuk az ellá-
tást. Ehhez csatolni kell a szülő mun-
káltatói igazolását, mely tartalmazza 
a szülő munkarendjét is. 

Az intézmény helyiségenként 
maximun 5 gyermek ellátását biz-
tosítja.

Az ügyeleti ellátás 6.30-17.00 kö-
zött biztosított: azzal a feltétellel, 
hogy a szülő közvetlen munkakez-
dése előtt hozhatja be a gyermeket 
és a munkaideje lejárta után köz-
vetlenül köteles hazavinni. A szü-
lők csak egészséges gyermek részére 
igényelhetnek gyermekfelügyeletet. 
Bármilyen megbetegedésre utaló tü-

netet tapasztal a kisgyermekneve-
lő, az óvodapedagógus, a gyerme-
ket nem veheti át. Ha napközben 
tapasztal betegségre utaló jeleket, 
akkor haladéktalanul értesítjük 
a szülőt, hogy gyermekét vigye haza 
az intézményből.

A bölcsődés és óvodás gyermeket 
a szülő a bejárati ajtóban adhatja 
át a dajkának, aki kézmosás után 
kíséri be a  csoportszobába, ahol 
a kisgyermeknevelő vagy az óvoda-
pedagógus veszi át. A gyermek ha-
zavitelekor a szülő a bejáratnál jelzi 
érkezését, ekkor a dajka a gyerme-
ket átöltözteti és átadja a szülőnek. 
A szülő gyermeke óvoda igényének 
lemondását és újra igénylését meg-
teheti előző nap 10 óráig. A felügye-
leti ellátásban részesülők jogosultak 
a napközbeni étkeztetést igénybe 
venni. A lemondások és visszaren-
delések 11 óráig érvényesíthetők. 

Az ügyeleti ellátást igénybe nem 
vevő gyermekek távolléte igazolt-
nak minősül.

A gyermekeket felügyelő és ki-
szolgáló felnőttek részére kötelező 
a gumikesztyű és maszk használa-
ta. A rendkívüli szünet ideje alatt 
az óvodai feladatellátás a gyerme-
kek felügyelete biztosításán túl, 
nem terjed ki a pedagógiai program-
ban foglalt tevékenységekre. 

Ezekkel az  intézkedésekkel kí-
vánjuk megakadályozni a vírus be-
kerülését az intézménybe. A gyer-
mekek, a családok, és nem utolsó 
sorban a  szolgáltatást biztosító 
alkalmazottak egészségének meg-
óvása mindennél fontosabb!

• LiEBHABER gáBORNÉ
intézményvezető

„Digitális isKolAság” A 3. osztályosoKnál
Már sokadik hete tart a digitális oktatás a magyarországi 
iskolákban. nálunk szerencsére minden diák bekapcsoló-
dott a munkába, még ha akadnak is néha nehézségek. Folyik 
a tanulás, különféle színtereken: e-mailen, messengeren és 
a kRéTán keresztül, a google Classroom használatával, és 
élőben a zoom és a Discord segítségével. közben az iskolá-
ban is rengeteg a feladat: gondoskodni kell a következő év 
tankönyveiről, és már beiratkoztak a leendő első osztályosok 
is. A nyolcadikosok felvételi eljárása a januári írásbeli felvé-
telik és a februári-márciusi szóbelik, elbeszélgetések után 
már ment a maga útján, most csak az maradt hátra, hogy így 
távolból örüljünk együtt a sikeres felvételiknek. Reméljük, 
mind az elsősök, mind a leendő kilencedikesek igazi iskolában 
kezdik majd a tanévet!

Most is szép az  udvar, tiszta 
az iskola, bármikor készen áll 
a gyerekek fogadására. 

Ebben a  számban a  3. osztá-
lyosok iskolai életébe, munkájába 
adunk egy kis betekintést. 

A napjaikat  a tanulás, a játék és 
az aktuális ünnepek határozzák meg.

A Misi Mókus kalandjai mesere-
gény befejezése után elkészült Misi 
Mókus, kinek-kinek az elképzelése 
szerint. A képen Flekenstein Eszter 
Molli Misi Mókusa látható.

Húsvétra ajándékot készítettek, 
saját készítésű képeslapot küldtek 
egymásnak a barát e-mail címére. 
Pontosan úgy címezték meg a lapot, 
ahogyan igaziból is kell.

A költészet napja alkalmából ver-
set is írtak a gyerekek, összekötve 
a húsvéttal, karanténnal. 

Februárban,
mikor a húsvétra vártam,
magamat már az állatkertben láttam.
De azután a tévében láttam,
hogy azt mondják: maradj a házban. 

Tandari Jázmin

Idén a kijárási korlátozás miatt  
a nyuszi is otthon maradt, ezért
én is a karanténból küldök 
sok-sok puszit a lányoknak. 

Makra Csaba

Az idén itthonról locsolok, 
Mert most karanténban vagyok.
De a lányok így is szeretnek, 
Nem puszilnak, nevetnek. 

Kazi Márk
A Föld napja, a Fenntarthatósági 
témahét mindig sok programmal 
zajlott az iskolában. Az ezzel való 
foglalkozásnak, az  ünneplésnek 
a „digitális iskolaság” sem szabott 
határt.

Bekapcsolódtak  a NÉBiH által 
hirdetett Maradék nélkül! rajzpályá-
zatba, és készültek munkák a Milyen 
lesz az életem a  Földön, ha felnövök? 
című pályázatra is. 

egy szép emlék: Tanya-ovi az ezerarcú Sömlyéken 2019-ben
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14 munkát készítettek el a Föld ve-
szélyeztetett élőlényeiről. Mindegyi-

ket felolvashatták „egymás előtt”, mi-
közben láthatták a felolvasó gyermek 

agócs eliza apukája összeszerkesztette a szülők által elkészített fényképeket április 16-án, így osztályképük is lett

A hagyományos zákányszéki úszásoktatás,  
úszótábor új időpontban, július 27-től agusztus 7-ig  

lesz megtartva a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőben.
Jelentkezhetnek kezdők, haladók - több úszásnem  

megtanulása, vízijátékok.

Költsége: 27 000 Ft  
(különjáratos busz, belépők, oktatás, kisérés)

LEHET JELENTKEZNI EGy HÉTRE IS!
honti Tamás 30/6062370

munkáját. Ezt követően 1–2 perces 
videót néztek meg erről az élőlényről.

Matek órán kiszámolták a napi 
vízfogyasztásukat, megbeszélték 
a takarékoskodás lehetőségeit. Egy 
másik matek feladat kapcsán a va-
konddal ismerkedtek.

„Nagyon szép hét volt. Köszö-
net érte a gyermekeknek és a szü-
lőknek is, hiszen az  ő áldozatos 
munkájuk nélkül a tanító ebben 
a helyzetben tehetetlen lett volna.” 

Makráné Vass Éva 
tanító néni

Összeállította: 
• áBRAHáM ENikŐ

anyák napjára verset 
másoltak írás órán 
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szentmiséKre és egyéb liturgiáKrA  
vonAtKozó püspÖKi szAbályozás
A koronavírus járvány okozta vész-
helyzetben átléptünk a védekezés 
második szakaszába. A szeged-Csa-
nádi Egyházmegyében ez többek 
között azt jelenti, hogy 2020. má-
jus 9-én estétől ismét lehetőség van 
templomainkban az  eukarisztia, 
a szentmise ünneplésére a hívő kö-
zösség részvételével, a polgári ha-
tóságok előírásainak betartásával.

Különösen a következőkre  
hívom fel a figyelmet:
–  65 év feletti hívek nincsenek „el-

tiltva”, de lehetőleg ne vegyenek 
részt a szentmisén saját érdekük-
ben és a  közösség védelmében. 
Ajánljuk a 65 év feletti híveknek, 
hogy kérjenek meg egy családta-
got, szomszédot vagy ismerőst, 
hogy képviselje őket a szentmisén.

–  A szentmisén való részvétel kötele-
zettsége alóli felmentés továbbra is 
érvényben van mindenki számára.

–  szájmaszk használata kötelező 
(a pap és a kántor kivételével).

–  Lehetőleg minél kevesebb közös-
ségi ének legyen a szentmisén.

–  Csak minden második padot vagy 
széksort használják, megfelelő 
távolság betartásával. szorosan 
egymás mellett csak az egy ház-
tartásban élők üljenek.

–  Az áldoztatás csak kézbe történhet.
–  Az általános feloldozás továbbra 

is lehetséges, akár a  szentmise 
bevezető, bűnbánati részében is.

–  A  járványhelyzetre vonatkozó 
többi rendelkezés változatlan.

Szeged, 2020. május 7.
• DR. kiss-RigÓ LásZLÓ

püspök

szentmiséK pótlásA A csAláDoK jelenlétében

A vírushelyzet miatt március 17-e óta 
nem volt nyilvános szentmise templo-
munkban. Az elmaradt szentmiséket, 
ahogy ígértem, a családok jelenlétében 
pótolom. Amint látják, hosszú a lista, 
ezért az időpontok cseréjét nem tudjuk 
megoldani. Szeretettel kérem megérté-
süket és várom Mindannyiukat a szent-
misékre!  Szeretettel: Zoltán atya

Május 16. szombat  
18.00 Márki Pál és lánya Veszelka 
Ferencné, Márki Aranka lü. évf. és 
elh. cstagokért
Május 17. vasárnap  
8.00 Csúcs Lajos, Csúcs istván és 
Papp Piroska lü. 
11.00 király Ferenc és neje Hege-
dűs-Bite julianna, k. Tóth istván 
és neje Lázár Aranka és elh. szülők
Május 18. hétfő – Nem lesz szentmise
Május 19. kedd 
18.00 – Pusztaszeri kálmán és neje 
Farkas Anna lü. (é)
18.30 – id. Matuszka Antal és elh. 
családtagokért évf. (é)
19.00 – sípos Ferencné, kovács Ro-
zália lü. évf.
19.30 – Májusi litánia
Május 20. szerda
18.00 – Zombori józsef lü. évf. (é)
18.30 – Makra Ferenc és neje Tóth 
Mária lü. (é)
19.00 – Borbás imre és neje kispé-
ter Anna, Borbás istvánné, szögi 
Etelka lü. (é)
19.30 – Májusi litánia
Május 21. csütörtök 
18.00 – Bába Lajos lü. évf. (é)
18.30 –  Fodor Miklós lü. évf. és 
szülei lü., a Fodor és Ördögh nagy-
szülőkért (é)
19.00 – Fődi Vince és neje Frank 
Etelka lü. (é)
19.30 – Májusi litánia
Május 22. péntek
19.00 –  kéri Miklós és neje Császár 
Veronika lü. 
Május 23. szombat 
19.00 Az Ördögh család élő és el-
hunyt tagjaiért 

Május 24. vasárnap
8.00 – gyuris jános, szabó D. józsef-
né, szabó D. istván, szabó D. józsef, 
Turcsi Tibor, neje Vecsernyés Má-
ria, Vecsernyés istván, Vecsernyés 
Ferencné, Vecsernyés Antal és neje 
somogyi Rozália lü.
11.00 – kovács istván és neje Bi-
gors Etelka lü. 
11.45- sarnyai Júlia és Dobó Esz-
ter keresztelője
Május 25. hétfő – Nem lesz szentmise
Május 26. kedd
18.00 -Nyári Vince és neje Papp Te-
réz lü., vejük Papp Antal lü.
18.30 – Csóti jános, Bálint Etelka, 
fiaik: jános és Ferenc lü. (é)
19.00 –juhász sándor, fia sándor 
és kriván istvánné, juhász Piroska 
és kéri istván lü. 
19.30 – Májusi litánia 
Május 27. szerda 
18.00 – Ördögh Dezső lü. (é)
18.30 – Papp sándor és elh. család-
tagokért 
19.00 – id. szűcs kálmán és neje 
szűcs jusztina lü. 
19.30  – Májusi litánia
Május 28. csütörtök 
18.00 – Csúcs Lajos lü. (volt szegfű 
utcai lakosért)
18.30 – Fodor jános  és neje Len-
gyel Valéria és elh. családtagokért 
19.00 – gárgyán József és neje 
Módra Julianna lü. 
Május 29. péntek
19.00 – jójárt sándor Mihály és 
jójárt sándor Antal lü. (é)
Május 30. szombat 
19.00 Az ábrahám és illés cs. el-
hunyt tagjaiért 
Május 31. Pünkösdvasárnap
8.00 –  Makra julianna és Csúcs 
imre lü. évf. és elh. nagyszülőkért 
11.00 Hajdú imre és neje Nacsa Ve-
ronika és elh. csalátagokért 
Június 1. Pünkösdhétfő
8.00 –gárgyán Benőné, sz. savanya 
Mária lü. és elh. szülőkért 
11.00 – Daka Vince és neje Tandari 
katalin és elh. családtagokért 

csAláDi eseményeK
sZüLETÉs

kiri Antónia  
született: 2020. 04. 07.  

Anyja neve: Köröshegyi Katalin, 
Apja neve: Kiri Ervin

klovács Boglárka  
született: 2020. 04. 20.  

Anyja neve: Kocsis-Savanya Bri-
gitta, Apja neve: Klovács Zoltán

Varga Bence  
született: 2020.04.25.  

Anyja neve: Farkas Nikoletta,  
Apja neve: Varga Károly


