
K Ö Z É R D E K Ű  H Í R E K ,  

I N F O R M Á C I Ó K  
           ÖTTÖMÖS 2012. augusztus 

 

VÍZGAZDÁLKODÁSI TÁRSULAT - ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS 

 

A Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat a 

napokban jutatta el az öttömösi földhasználók részére 

is az önkéntes egyéb támogatás megfizetésére 

vonatkozó felszólító levelet, illetve csekket. 

Az ez év július 26-án a művelődési házban 

megtartott földhasználók fórumán részt venni tudó 

lakosok ismerik az előzményeket. Az Országgyűlés 

2011.01.01-gyel eltörölte a kötelező érdekeltségi 

hozzájárulási díjat. Az akkori elgondolás szerint a 

vízgazdálkodási társulatok költségvetéséből így 

kieső összeg állami kasszából került volna 

finanszírozásra. Ez a központi támogatás azonban 

2012-ben elmaradt, így a vízgazdálkodási 

társulatok működése ellehetetlenült. 

A vízgazdálkodási társulatok döntéshozó szerve a 

küldöttgyűlés. A küldötteket a földhasználók 

delegálták a küldöttgyűlésbe. A Szeged és 

Környéke Vízgazdálkodási Társulat, mint az ország 

összes többi ilyen társulata, küldöttgyűlést hívott 

össze, aminek fő napirendi pontja a tagok önkéntes 

hozzájárulásának megszavazása volt a kieső 

költségvetési támogatás pótlására.  

A küldöttgyűlésen e témában kialakult vita miatt 

csak a negyedik alakalommal összeült gyűlés fogadta 

el azt a döntést, miszerint a tagok magukra nézve 

kötelezettséget vállalnak hozzájárulási díj 

megfizetésére annak érdekében, hogy az elmaradt 

központi támogatás hiányában se szűnjön meg a 

vízgazdálkodási társulat. 

Ezen döntést az alábbi indokok alapján támogatta 

a küldöttgyűlés: 

 ha megszűnik a vízgazdálkodási társulat, akkor az 

illetékes miniszter úgynevezett közcélú 

érdekeltségi hozzájárulás megfizetését teszi 

kötelezővé, amely minimum a duplája lett 

volna a jelenlegi 800Ft+ÁFA/ha díjnak. 

 A küldöttgyűlés által megszavazatott önkéntes 

hozzájárulás csak polgári peres úton, míg a 

közcélú érdekeltségi díj adók módjára is 

behajtható jogszabály erejénél fogva 

 az előző pontban említett közcélú érdekeltségi 

díj a központi költségvetésbe kerül, 

felhasználása nem lesz nyomon követhető 

 a Társulat szellemi tőkéje, infrastruktúrája 

megsemmisül, évek múlva újra kell szervezni 

 

Öttömös Község Önkormányzata részéről az 

alábbi szóbeli megállapodásokat kötöttem a 

vízgazdálkodási társulat elnökével, Krasznai 

Attiláva: 

 az öttömösi földhasználók részére a csekkeket 

előre nyomtatott összeg nélkül postázzák, 

annak érdekében, hogy a földhasználók döntése 

alapján legyen lehetőség kisebb összeg 

befizetésére is. 

 a nem teljes összeget befizető lakosokkal 

szemben nem indítanak bírósági eljárást 

 az öttömösi földhasználók részéről befolyt összeg 

Öttömösön kerül hasznosításra, az öttömösi 

igények alapján, és nem a Társulati kalapba 

kerülve használják fel távoli településeken 

 a vízgazdálkodási társulat közmunka 

programjában öttömösi személyek is 

foglalkoztatásra kerülnek 

 

Megjegyzések: 

Látható, hogy a Kormány gazdasági helyzetre való 

hivatkozással be nem tartott ígérete, és a közvetett 

kényszerítő ereje miatt (nagy összegű közcélú 

érdekeltségi díj) került a küldöttgyűlés abba a 

helyzetbe, hogy a hozzájárulási díj eltörlését követő 

évben már önkéntes fizetési kötelezettséget kellett 

vállaljon a földhasználók részéről.  

Reményeink szerint ez csak egy átmeneti állapot 

lesz, és a gazdasági helyzet javulása után már a 

kormány biztosítja majd a társulatok működéséhez 

szükséges forrást. 

Az előzetes ígéretekkel ellentétében nem egységes 

módon került szabályozásra a fizetési kötelezettség, 

pl.: a ruzsai gazdák 400 Ft/ha hozzájárulási díjat 

fizetnek, Ők azonban előre kitöltött csekket kapnak.  

 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az 

Önkormányzat is ezt a díjat tartja magára nézve 

irányadónak és nem a 800 Ft+ÁFA/ha díjat, vállalva 

annak kockázatát, hogy a társulat a szóbeli ígéretét 

nem tartva mégis peres úton kívánná behajtani a 

különbözetet. 

 

dr. Dobó István 

polgármester 

 



 

 

 

 

Egyszerűsített honosítási eljárás 

 

Az egyszerűsített eljárásban megszerezhető 

állampolgárság törvényét az Országgyűlés  

2010. május 26-án fogadta el, amellyel új alapra 

került a magyarság közös ügye.  

A törvény anélkül ad lehetőséget a határon túli 

magyaroknak az állampolgárság megszerzésére, 

hogy Magyarországra kellene 

költözniük.  

A honosítást az kérheti, 

akinek őse 1918 vagy 1945 

előtt magyar állampolgár 

volt, vagy valószínűsíti 

magyarországi származását, 

igazolja magyar nyelvtudását. 

A honosított személy 

választása szerint 

állampolgársági esküt vagy 

fogadalmat tesz 

magyarországi polgármester, 

vagy a magyar külképviselet 

vezetője előtt. 

Öttömös Község Önkormányzata 

testvértelepülésként hagyományosan jó 

kapcsolatokat ápol a Vajdaságban lévő Horgossal és 

Kispiaccal, ezért a Polgármesteri Hivatalon keresztül 

segítséget nyújt a kérelmezőknek a magyar 

állampolgárság megszerzésében.  

Ma már nem csak a két 

testvértelepülésről jönnek 

hozzánk ez ügyben, hanem a 

további településekről is.  

2012. augusztus 1-ig 

bezárólag összesen 112 fő 

kérte az egyszerűsített 

honosítási eljárást, az eddig 

esküt tett személyek száma 

89 fő. A visszajelzések 

alapján és a számok tükrében 

azt tapasztaljuk, hogy 

szívesen választják 

településünket a honosítási 

kérelmek beadásához. 

 

Figyelmesebben közlekedjünk! 

(a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság hírleveléből) 

 

Az egyenrangú utak kereszteződésénél a „jobb 

kéz szabály” alkalmazandó, ezért javasoljuk, hogy 

ezeket a kereszteződéseket fokozott óvatossággal, 

körültekintéssel közelítsék meg, majd csak azután 

haladjanak be, amikor meggyőződtek arról, hogy 

jobbról nem jön senki. Fontos még megemlíteni, 

hogy elsőbbségünk csak akkor van, ha azt meg is 

adják! Tehát célszerű nem csak jobb kéz felől eső 

utcákra koncentrálni, ezért javasoljuk a szembe 

közlekedő és a balról érkező járművek haladási 

szándékát is figyelemmel kísérni.  

Elsőbbségi jog meg nem adásából származó másik 

rizikófaktor a körforgalmak szabályszerű 

használata. Nem szabad elfelejteni, hogy ezek az 

előnyök csak akkor érvényesülnek, ha betartjuk a 

„játékszabályokat”, vagyis behaladáskor elsőbbséget 

kell adni a körforgalomban közlekedő járműnek, 

kihaladáskor pedig az irányjelzés nem lehetőség, 

hanem kötelesség! A körforgalmat keresztező 

villamosnak mindig elsőbbsége van. 

További komoly veszélyforrás az elsőbbséget 

szabályozó jelzőtáblák figyelmen kívül hagyása.  

Fontos tudni, hogy a másik jármű érkezési 

irányától függetlenül elsőbbséget kell adni az 

útkereszteződésben az olyan útról érkező járművel, 

amelyen az útkereszteződés előtt „Elsőbbségadás 

kötelező” vagy „ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” 

jelzőtábla van, a keresztező útról érkező jármű 

részére. Míg az „elsőbbségadás kötelező” 

jelzőtáblánál sok esetben elegendő lassítással 

meggyőződni a biztonságos áthaladásról, addig az 

„Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblánál minden 

esetben meg kell állni. Útkereszteződést járművel 

csak olyan sebességgel szabad megközelíteni, hogy a 

vezető eleget tehessen elsőbbségadási 

kötelezettségének és e tekintetben másokat a jármű 

sebességével ne tévesszen meg. 

Az úttest típusa is szabályozhat elsőbbségi 

viszonyokat: földútról érkező járművel a szilárd 

burkolatú útról érkező jármű részére kell elsőbbséget 

adni. Az úttest széléről elinduló, a várakozóhelyről az 

úttestre ráhajtó, az út más részéről vagy útnak nem 

minősülő területről az úttestre ráhajtó jármű 

vezetőjének, az úttesten haladó járművek és 

gyalogosok részére elsőbbséget kell adni.  

Kis odafigyeléssel komoly kellemetlenségektől 

óvhatjuk meg magunkat! 

 

CSMRFK Bűnmegelőzési Osztály 

Polgármesteri Hivatal hírei, tájékoztatói 
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Az idősek napközije 

 

Így emlegetik Öttömös lakói a Gondozási Központot. A 2012. márciusi megnyitás óta eltelt idő bebizonyította, 

hogy nagy szükség van olyan intézményre, amely kulturált körülmények között biztosítja a szociális 

ellátásokat. Az igénybe vevők esztétikus, akadálymentes 

környezetben, családias légkörben tölthetik el szabadidejüket, 

intézhetik ügyeiket. 

 

Amit nyújtani tudunk: 

 étkeztetés, 

 házi segítségnyújtás, 

 jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, 

 családsegítés, 

 gyermekjóléti szolgáltatás, 

 támogató és közösségi ellátás, 

 idősek nappali ellátása. 

 

Ezt az új ellátási formát mindazok igénybe vehetik, akik egyedül élnek vagy egészségügyi állapotuk vagy idős 

koruk miatt támogatásra szorulnak. 

 

A nappali ellátást nyújtó intézmény szolgáltatásai: 

 szabadidős programok szervezése, 

 szükség szerint az egészségügyi alapellátás megszervezése, egyéni igényekhez igazodva 

vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, 

 a szakellátásokhoz való hozzájutás elősegítése, 

 hivatalos ügyek intézésében való közreműködés. 

 
Ami már megvalósult: 

Közös kirándulás az ásotthalmi Tanyamúzeumba, a mórahalmi Homokháti Sokadalomra, valamint egy lelkes 

kis csapat részt vett Újszentivánon megrendezésre kerülő rétes sütő fesztiválon, ahol nagyon szép helyezést 

értek el. 

 

Nagy örömünkre, sok taggal büszkélkedhetünk, a pozitív visszajelzések arra ösztönöznek bennünket, hogy a 

továbbiakban is az ellátottak megelégedésére végezzük munkánkat. 

 

Munkatársaink és elérhetőségeik  Nyitva tartás 

Fodorné Kiri Andrea - klubvezető  Hétfő – péntek 8:00 – 16:00 

Tornyai Jánosné - szociális gondozó  Szombat Zárva 

Bata Ferencné - szociális gondozó  Vasárnap Zárva 

Módra Lászlóné - szociális segítő    

 

Gyermekjóléti szolgálat Családsegítő szolgálat 

Dóczi Éva  Veres Csabáné 

Fogadóórák 

Kedd: 13:00 – 15:00 Kedd: 8:00 – 11:00 

Csütörtök: 8:00 – 11:00  Péntek: 13:00 – 15:00 

Telefonszám: 06-62/800-036 
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Pályázati lehetőségek 

 

1. Mutassa meg lakóhelye múltját! - pályázat ingyenes múltgyűjtésre  

Pályázat kiírója: erdelyik.hu Informatikai Szolgáltató Bt.  

Pályázati határidő: 2012. augusztus 10. 

Termékünk arra kínál megoldást, hogy a múlt emlékeiből, a személyes és közösségi emlékezetből hogyan 

alkothatunk közösséget a virtuális térben. Szolgáltatásunk bevezetőjeként most pályázatot írunk ki, melynek 

eredményeként egy község és egy város díjmentesen hozzájuthat az Anno képgyűjteményhez és 

anyakönyvhöz.  

Kik pályázhatnak?  

- magánszemélyek, 

- civil szervezetek, 

- kulturális intézmények, 

- önkormányzatok  

Mely településtípus pályázhat?  

- község, nagyközség, város 

 

2. Pályázat egyedi kézműves termék elkészítésére 

Az Almafi induló webáruház pályázatot hirdet egy egyedi kézműves termék elkészítésére bármilyen 

kézműves anyagból, technikával.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 6. 

 

A pályázati kiírásokról illetve további pályázatokról bővebben olvashat az alábbi honlapokon, és 

segítséget kérhet a Teleház munkatársaitól, illetve dr. Dobó István polgármestertől. 

 

www.pafi.hu www.mvh.gov.hu www.nakvi.hu 

www.nfu.hu www.palyazatihirek.eu  

 

 

 

 

Egyes területalapú támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatban: 

Adatváltozás bejelentése május 15. napját követően lehetséges. A másodvetéseket be kell jelenteni az 

elektronikus kérelemkitöltő felületen, a vetést, ültetést követő 15 napon belül! 

A területalapú támogatások igénylésének befejeztével az MVH hamarosan megkezdi az ellenőrzéseket, ezért az 

esetleges szankciókat elkerülendő, mindenki figyeljen oda, hogy területei gyommentesek legyenek! 

 

A termeléshez kötött anyatehéntartás támogatás:  

A támogatási kérelmeket 2012. június 1. és 2012. július 31. között az előző évekhez hasonló módon, az MVH 

által meghatározott nyomtatványokon kell benyújtani az MVH Csongrád Megyei Kirendeltségéhez. 

 

 

 

Falugazdász hírei 

Pályázati hírek, lehetőségek 

Pályázati támogatás Öttömösnek 

 

Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be a település önfenntartó képességének javítására. Ezen a 

pályázaton 3 600 000 Ft-ot nyert, amelyet a napközis konyha felújítására fordít, amibe beletartozik a 

fűtéskorszerűsítés, akadálymentes bejárat, valamint a vizesblokk teljes körű átépítése. A befejezés 

határideje 2012. december 31. 
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Élelmiszer-termelők regisztrációja: 

A 64/2011. (VII.11.) VM rendelet alapján a friss zöldség-gyümölcs forgalomba hozatalához, ha nagybani 

piacon, vagy kereskedő részére történik, akkor regisztráció szükséges. A regisztráció díja 4000 Ft, amit csekken 

kell befizetni. 

 

A regisztráció céljából az élelmiszer-vállalkozó a tevékenység végzésének helye szerint illetékes megyei 

kormányhivatal növény és talajvédelmi igazgatóságához – 6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110. köteles 

bejelenteni a nevét (cégnevét), címét (székhelyét); a felelős kapcsolattartó nevét, beosztását és elérhetőségét 

szolgáló adatokat; továbbá az élelmiszer-vállalkozó telephelyeinek címét és az ott folytatott tevékenység 

jellegét, az áruforgalom és vevőkör kiterjedését és az alkalmazott minőségügyi rendszer megnevezését. 

Regisztrációs nyomtatvány, valamint a díjfizetéshez szükséges csekk a falugazdász irodában, valamint a  

http://nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/noveny_talajvedelmi_ig/nyomtatvanyok_ntai/nti_nyomtatvany.

html weboldalon beszerezhető. 

 

Fiatal gazdálkodók induló támogatása 2012 

"Fiatal gazda pályázat" 

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter 57/2012. (VI. 21.) VM rendelete, a fiatal gazdálkodók induló 

támogatásáról.  

A támogatás célja: a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának, valamint a birtokstruktúra 

átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő korstruktúrájának javítása, a vidék népességmegtartó 

képességének növelése és a mezőgazdasági tevékenység hosszú távú fenntartása. 

A pályázat beadása 2012. július 16. és augusztus 16. között lehetséges. 

 

Ótott-Kovács Tamás falugazdász ügyfélfogadási rendje  

 

Tel: 06 30-563-4773 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Könyvelő (analitikus)  Egyszerű ipari foglalkozású (segédmunkás) 

Elvárt szakképzettség:  

- Mérlegképes könyvelő (szak megjelölésével) 

tapasztalat: 2 év felett 5 évig  

- Pénzügyi szakügyintéző tapasztalat: 2 év felett 5 

évig 

Várható bruttó kereset: 108 000 Ft/hó 

Munkavégzés helye:  

6793 Forráskút, Felszabadulás utca 62. 

Állásegyeztetés módja: e-mail: 

konyveloiroda2010@freemail.hu  

 Várható bruttó kereset:  

93 000 – 110 000 Ft/hó 

Munkavégzés helye:  

6782 Mórahalom, V. körzet 85. 

Állásegyeztetés módja: személyes vagy telefon. 

Tel.: 30/9457-186  

Foglalkoztató képviselője: Börcsök Jánosné 

Telefonszáma: (30) 9-457-186  

Email: borcsok98kft@invitel.hu 

   

 

 

  

DOMASZÉK: Hétfő: 

Csütörtök: 

07:30 - 16:00  

10:00 - 16:00 

ALGYŐ: Péntek: 08:00 - 12:00 

ÁSOTTHALOM: Kedd: 08:00 - 16:00 

PUSZTAMÉRGES Szerda: 13:00 - 16:00 

ÖTTÖMÖS: Szerda: 08:00 - 12:00 

Munkalehetőségek 
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Pék  ABC-eladó (bolti eladó) 

Elvárt szakképzettség: Pék 

Várható bruttó kereset: 108 000 Ft/hó fölött  

Munkavégzés helye:  

6782 Mórahalom, István király utca 8/a. 

Állásegyeztetés módja: Budai Márta 20/338-5618 

loco-trade@invitel.hu  

 Elvárt szakképzettség: ABC eladó  

Várható bruttó kereset: 108 000 Ft/hó fölött 

Munkavégzés helye:  

6782 Mórahalom, István király utca 8/a. 

Foglalkoztató neve: DENI PÉKSÉG Kft. 

Címe: 6782 Mórahalom,  

István király utca 8/a. 

Állásegyeztetés módja: Budai Márta 20/338-5618 

   

Mész-, cementterméket gyártó gépkezelő 

(nehézgépkezelő -betonkeverő) 

 Műszaki előkészítő (Műszaki előkészítő, 

ügyintéző) 

Elvárt szakképzettség: Nehézgépkezelő 

Várható bruttó kereset: 150 000 Ft/hó fölött 

Munkavégzés helye: 

6782 Mórahalom, Guci sor 12. 

Állásegyeztetés módja: személyesen vagy a 

20/467-3717-es telefonszámon  

 Elvárt szakképzettség:  

- Magasépítő technikus 

- Mélyépítő technikus 

Várható bruttó kereset:  

108 000 – 200 000 Ft/hó 

Munkavégzés helye: 

6782 Mórahalom, Guci sor 12. 

Állásegyeztetés módja: Személyesen vagy 

telefonon a 20/467-3717-es telefonszámon. 

   

Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű 

szolgáltatási és szállítási foglalkozású 
 Villamosmérnök (elektronikai mérnök) 

Elvárt szakképzettség: Nincs 

Várható bruttó kereset: 69 750 Ft/hó 

További információ: Munkaügyi Központ 

Mórahalmi Kirendeltség 

6782 Mórahalom, István király út 1/a. 

Állásajánlatért felelős ügyintéző: Zagyváné Dósa-

Rácz Szilvia 

Telefonszám: 62/281-381 

 Elvárt szakképzettség: Villamosmérnök 

Várható bruttó kereset: 130 000 Ft/hó 

Munkavégzés helye:  

6782 Mórahalom, Szent László park 4. 

Állásegyeztetés módja: Balog László 

Telefon: 62/281-022 

   

Vegyész (analitikus)  Konyhai kisegítő 

Elvárt szakképzettség: Vegyész 

Várható bruttó kereset:  

140 000 – 200 000 Ft/hó 

Munkavégzés helye:  

6782 Mórahalom, Vállalkozók útja 1/b. 

Állásegyeztetés módja: e-mailben önéletrajz a 

racz@fumoprep.com címre 

Foglalkoztató képviselője: Rácz István 

Email: info@fumoprep.com 

 Elvárt szakképzettség: Nincs  

Várható bruttó kereset: 69 750 Ft/hó 

Munkavégzés helye:  

6794 Üllés, Felszabadulás utca 23. 

Állásegyeztetés helye, ideje: Foglalkoztatónál: 

6795 Bordány, Kistemplomtanya tér 7. 

Állásegyeztetés módja: Jelentkezés előtt telefonos 

egyeztetés: 06-30-632-5798 
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Tehergépkocsi-vezető, kamionsofőr  Kőműves 

Járművezetési engedély:  

- "B" személygépkocsi, kistehergépkocsi  

- "C+E" tehergépkocsi + nehézpótkocsi  

Várható bruttó kereset: 150 000 Ft/hó 

Munkavégzés helye:  

6782 Mórahalom, (munkavégzés több helyen) 

Jelentkezés előtt telefonos egyeztetés: 30/248-4128 

Állásegyeztetés módja: Önéletrajz a 

VMTRANS@YAHOO.COM címre 

 Elvárt szakképzettség: Kőműves 

Várható bruttó kereset: 108 000 Ft/hó 

Munkavégzés helye: 

6782 Mórahalom, Kölcsey út 7. Állásegyeztetés 

módja: személyesen.  

Jelentkezés előtt telefonos egyeztetés: 70/381-8953 

Foglalkoztató képviselője: Savanya László  

Tel: (70) 381-8953; savek2@freemail.hu 

   

Autójavító (autószerelő)  
Munkavégzés helye: 6787 Zákányszék, Tanya 783. 

Elvárt szakképzettség: Gépjármű karbantartó 

Várható bruttó kereset:  

108 000 - 120 000 Ft/hó 

 

 Állásegyeztetés helye: 6787 Zákányszék, Tanya 

783. 

Állásegyeztetés módja: személyesen, TAKARICS 

ATTILA  

Telefonszáma: (30) 349-3107 

Fenti állásajánlatokról részletesen tájékozódhat a www.afsz.hu internetes oldalon, a Mórahalmi Munkaügyi 

Kirendeltségen, és a Teleház munkatársainál. 

A jövőben is folyamatosan tájékoztatni kívánjuk Önöket a munkalehetőségekről! Ennek érdekében 

folyamatosan keressük a kistérség minden nagyobb foglalkoztatóját.  

 

Amennyiben Önnek is van olyan információja, ami az álláskeresők elhelyezkedését segítheti, akkor kérjük 

tájékoztassák arról a Teleház munkatársait vagy a dr. Dobó István polgármestert, hogy a következő számban 

már azt is széles körben megoszthassuk. 

 

 

 

 

Augusztus 20-i ünnepség 

 

A hagyományoknak megfelelően idén is megszervezzük Öttömösön az augusztus 20-i ünnepséget gép- és 

lovasfogat felvonulással, szentmisével, kenyérszenteléssel, majd mulatozással. A részletes programot később 

tesszük elérhetővé. 

 

Ebédjegyet 500 Ft-os áron lehet igényelni a képviselőknél  

(Vargáné Dobó Jolán, Bata István, Kis–Szabó Sándor, Veres János) illetve  

a Polgármesteri Hivatalban Tanács Istvánnál augusztus 16-ig. 

 

Szentmise: 12 órakor, Kenyérszentelés: 12:45 órakor 

 

Kérjük a felvonuláson részt venni szándékozókat,  

hogy járművükkel a Foci pálya öltözőjénél 9:30 órakor jelenjenek meg. Indulás 10:00 órakor. 

 

Rendezvények, programajánlók 
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Szent Ágoston Katolikus Általános Iskola és Óvoda hírei 

 

 

Augusztus 28-29. (kedd-szerda) 9:00 – 15:00 óra 

Tankönyvosztás 

 

Augusztus 31. (péntek) 16:00 óra 

Tanévnyitó 

 

Augusztus 31. (péntek) 17:00 óra 

Tanévnyitó szentmise 

 

Szeptember 3. (hétfő) 7:45 óra 

Első tanítási nap – általános iskola 

 

Szeptember 3. (hétfő) 7:00 óra 

Első nevelési nap - óvoda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurultaj 

 

Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvényét szervezik 2012. augusztus 10-12. között a Kecskemét 

közeli Bugac község határában, a pusztán. A három napos eseményen 20 nemzet képviseli magát és 47 olyan 

program lesz, ahol a hun-türk tudatú népek hagyományőrző kultúrájukból adnak ízelítőt. A rendezvényre a 

belépés ingyenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓRAHALOM 

2012. augusztus 19. 19 óra  

kenyérszentelés,  

ünnepi műsor. 

ÁSOTTHALOM 

Falunap és Kenyéráldás ünnepe 

2012. augusztus 18. 

Szent István park 

KRESZ-oktatás 

 

2012. augusztus 11–én 9 órától  

játékos kerékpáros KRESZ-oktatás lesz a gyerekek részére az iskola pályáján. 

 

Mindenki hozza a saját biciklijét. 
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Zákányszéki Madárkert 

 

Zákányszéken a látogatók előtt elsőként megnyitott hazai díszmadárgyűjteményt lehet megtekinteni. Idézet a 

Madárkert bemutatkozó anyagából: 

”Gyűjteményünk bemutatása, a közönség felé nyitásunk célja elsősorban az volt, hogy 

megismertessük ezzel a szép hobbival azt, ki eddig díszmadarak ilyen sokaságával még nem 

találkozott, másfelől tapasztalatainkkal, szaktudásunkkal segítséget kívántunk nyújtani a 

leendő állattartónak.  

A nálunk lévő háziasított egzotikus madár és más díszállatként tenyésztett állatfajok bárki 

számára elérhető társállatok lehetnek, amennyiben a tartási feltételeiket leendő gazdáik 

biztosítani tudják. Ennek megítélését jelentősen megkönnyítik a weblapon 

(www.madarkert.hu) lévő információk, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszolunk.” 

 

Nyitva tartás a nyári időszakban: 19:00-ig. 

Előzetes bejelentkezés: 30/866-64-44. 

Teljes árú jegy: 750 Ft, kedvezményes (gyermek, nyugdíjas) 500 Ft. 

 

Ráczné Csóti Tímea - Rácz Sándor 

 

 

 
CSATLAKOZZ HOZZÁNK TE IS! 

Öttömös Községi Önkormányzat már a Facebookon is! 

 

Ez az oldal Öttömös községről szolgáltat hasznos információkat, és célja, hogy összehozza a helyi 

közösséget a Facebook-on is.  

Csatlakozz az oldalhoz, ha öttömösi lakos vagy, és első kézből szeretnél értesülni a helyi hírekről, 

eseményekről, információkról. 

 

 


