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BÉKÉTLENSÉG HELYETT BÉKESSÉGET
"Uram tégy engem a békesség eszközévé, hogy ahol
békétlenség van, oda békességet tudjak vinni."
(Assisi Szent Ferenc)
Lehet-e aktuális ez a jelmondat napjainkban is, van-e a
világnak olyan része, ahová békességet kellene vinni?
Ma alig van a világnak olyan része, ahol békesség van,
hiszen nemcsak a háborút, a terrorizmust értjük békétlenség alatt, nemcsak a Közel-Keleten, Afrikában vagy a
világ tõlünk távol esõ részein van háborúság, békétlenség, hanem sokszor sokkal közelebb, akár a családban
is. Hiányzik a türelem, nem tudunk békességben élni.
Nemcsak általában a világban, hanem a mindennapokban, a munkahelyen, az üzletekben, a piacon, iskolában, óvodában elégedetlenséget, civakodást ellenségeskedést tapasztalunk. Nem vagyunk megelégedve munkánkkal, fizetésünkkel, társunkkal, önmagunkkal, családtagjainkkal. Háborúzunk, csendesen vagy hangosan,
önemésztõen vagy tombolva.
Karácsonykor a szeretet és a békesség ünnepét, a megváltó születését várjuk. Megszületik a Megváltó, elsõ
ijedtében széjjel néz és mit lát: istállót, jászolt, állatokat, gõzölgõ trágyát. Mi lehetne az elsõ gondolata, hogy
ha én vagyok az Isten fia, akkor mit keresek én itt ezen
a méltatlan helyen. Mit keresek én itt, ahol megszületni is alig engedtek, ahol hiába kopogtattam valamennyi
ház ajtaján, nem engedtek be. Nem akarom én ezt a világot megváltani, hiszen nem kellek én ezeknek, váltsa
meg a világot az, akinek nincs jobb dolga.
De nem ez történt. Akinek a születését ünnepeljük, akire Advent napjaiban várunk, az vállalta a sanyarú, bûzös szülõszobát, a menekülést, a megaláztatást és a
megváltó halált.
Nem borult ki, nem kért panaszkönyvet, nem reklamált, tette azt, amiért megszületett, és ami a feladata
volt. Mindezt önzetlenül. Nincs más dolgunk, mint követni a példáját.
Az élettel feladatok és nehézségek járnak, melyet vállal-

nunk kell, legyen az a családban, munkahelyen vagy a
világban általában. Nem futamodhatunk meg, és nem
tudunk mindig a panaszkönyvbe beírni. De megtalálhatjuk az életben az örömöt is, ha tudunk rendet tenni
magunkban. Ha nem gerjesztjük az ellentéteket, hanem csillapítjuk, ha keressük és megtaláljuk az újra teremtés, feltöltõdés helyét családunkban vagy a település közösségében, bizonyíték rá az önzetlen összefogással megvalósított aratóünnep, falunap, böllérnap vagy
az adventi gyertyagyújtás sorozata. Kívánom, hogy találjuk meg a feltöltõdés helyét, hogy tudjuk teljesíteni a
ránk szabott, vagy vállalt feladatainkat, családban és közösségben egyaránt.
Egy hatalmas tortát szeretnék kívánni valamennyi zákányszéki karácsonyfa alá, melynek egyik szelete békességbõl álljon, legyen benne sok-sok szeretet és a hiányzó részt töltse ki az egymásnak okozott öröm és a jó
egészség.
Békés, boldog ünnepeket kívánok!
Matuszka Antal
polgármester

Kedves Ügyfelünk!
Használja ki a lakáselõtakarékossági számla elõnyeit!
Rendszeres megtakarítás segítségével számos lakáscél megvalósítható.
Megtakarításait az állam 30%-kal támogatja.
Saját vagy közeli hozzátartozó részére kötött szerzõdések egy közös lakáscél megvalósítására is felhasználhatóak. Mikor érdemes takarékoskodnia? Jelenlegi otthonát szeretné felújítani, átalakítani,
korszerûsíteni? Gyermekei, unokái jövõjérõl szeretne gondoskodni? Egy lakás megvásárlását tervezi?

A jövõben házat szeretne építeni? A megoldás itt van helyben! Keressen
bennünket! Telefon: 06 62/590-030
Generációk óta biztos támasz. www.pillertksz.hu
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL
A Képviselõ-testület a november 26-i ülésén felülvizsgálta a közszolgáltatásokról
szóló rendeleteit, az önkormányzati lakások 2016. évi lakbéreit, a különbözõ helyi
díjakat, továbbá az edénykölcsönzés és a
Teleház szolgáltatási díjait. Módosította a
magánszemélyek kommunális adójáról
szóló rendeletét, ami alapján adómentességben részesül az az ingatlan, amelyre a
szennyvízrendszer kiépítése során befizették az érdekeltségi hozzájárulást. A testület
tájékozódott a helyi Óvoda mûködésének
jelenlegi helyzetérõl, majd döntést hozott
az óvodai konyha dolgozói létszámának növelésérõl és az intézmény zárva tartási kérelmérõl. Elfogadta azt a Támogatási Szerzõdést, amelyben a Földmûvelésügyi Minisztérium által támogatott külterületi baromfitartási program megvalósítására kerül majd sor. Zárt ülésen döntött a Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatói
állásra beadott pályázatokról és a Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázatok támogatásáról.
A Képviselõ-testület állandó napirendként elõször a polgármester beszámolóját hallgatta meg
a két ülés közötti döntésekrõl, intézkedésekrõl,
a testületet érintõ eseményekrõl és a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról.
Jogszabályi elõírásoknak megfelelõen önkormányzati rendeletekben kerül szabályozásra a
temetkezési közszolgáltatás, a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás.
Ezekben a rendeletekben került sor a közszolgáltatási díjak meghatározására, amelyeket a
testület évente felülvizsgált. A közszolgáltatások
jogszabályi környezete az elmúlt idõszakban jelentõsen megváltozott, a testületnek csak a temetkezési közszolgáltatás és a települési folyékony hulladék elszállítására vonatkozó díjtétel
meghatározására maradt jogköre. A felülvizsgálat
alapján az eddigi díjak változatlanok maradnak.
A Magyar Nemzeti Bank elõrejelzése szerint a
2015. évi infláció mértéke 0,1 % körül prognosztizálható, ezért a Képviselõ-testület az önkormányzati tulajdonú bérlakások lakbérének
emelését a 2016. évre vonatkozóan nem kezdeményezte.
A helyi adórendeletek felülvizsgálata során a
helyi iparûzési adóra vonatkozóan önkormányzati hatáskörbe tartozó módosítás nem történt. A
magánszemélyek kommunális adójával
kapcsolatosan azonban jelentõs módosítás
történt. Zákányszéken az elmúlt idõszakban kiépítésre került a szennyvízcsatorna rendszer. A
beruházás megvalósulása céljából létrejött a Zákányszék Csatornamû Beruházó Vízközmû Társulat. A társulat a szennyvízcsatorna beruházással kapcsolatos költségek fedezetére érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésérõl döntött. A lakosságot
jelentõsen megterhelte az ingatlanonkénti érdekeltségi hozzájárulás megfizetése, ezért ennek
enyhítésére az önkormányzat a magánszemélyek
kommunális adójának megfizetése alól mentességet nyújt azon ingatlantulajdonosok részére,
akik teljes mértékben megfizették az érdekeltségi hozzájárulást. A mentesség a 2016. év elsõ
napjától kezdõdõen - belterületi adótárgyanként
(ingatlanonként), valamint lakásbérleti jogon-

ként négy naptári évben, illetve beépítetlen belterületi építési telek esetén kettõ naptári évben esedékes adóval szemben érvényesül. A mentességre nem kell külön kérelmet benyújtani, az errõl szóló határozatok kézbesítése a jövõ év elejéig megtörténik.
A Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár terembérleti díjainak, illetve az edénykölcsönzés és a Teleház szolgáltatási díjainak felülvizsgálata megtörtént, amely során kisebb
díjemelésekrõl döntött a testület. A Sportcsarnok
és az Ifjúsági Klub díjai változatlanok maradnak
2016-ban, az erdei pihenõ bérleti díja viszont
emelkedett, alkalmanként 6.000 Ft lesz.
A 2015. szeptembertõl induló óvodai nevelési év
igen sok tárgyi és személyi változást hozott a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsõde életében. Az intézmény vezetõje tájékoztatta a Képviselõ-testületet az intézmény jelenlegi helyzetérõl, amelyet a testület tudomásul vett, illetve
egyéb döntéseket hozott. A gyermekétkeztetés
területén sok változás történt az új nevelési évben. A 3 éves kortól kötelezõ óvodába járás bevezetésével növekedett az étkezõk létszáma, illetve
szigorodtak az ételek elkészítésére és tápanyagtartalmára vonatkozó szabályok. A köznevelési
intézményekben egyre több olyan gyermek van,
aki orvos által diagnosztizált betegség miatt diétás étrendre szorul. A diétás étkeztetést az önkormányzatoknak kötelezõ biztosítani, amelynek
szabályait, az ételek elkészítésének személyi feltételeit (pl. dietetikus alkalmazását) központi
jogszabály ír elõ. 2015. szeptember 1- tõl bõvült
az ingyenesen vagy kedvezményesen étkezõk köre, a 2016-os évtõl pedig - igény esetén - a szünidõben is biztosítani kell a napi egyszeri meleg
ételt a hátrányos és a halmozottan hátrányos
gyermekek részére. A jelentõsen megnövekedett
feladatok ellátásának személyi feltételeinek biztosítására az óvoda vezetõje kérelmezte a konyha
dolgozói létszámának emelését. A Képviselõ-testület 1 fõ élelmezésvezetõ-helyettes és dietetikus,
illetve 1 fõ konyhai kisegítõ alkalmazásához hozzájárult. A diétás ételek elõállítására a környékbeli önkormányzatok részérõl is érkezett megkeresés, amelyet szintén az óvodai konyha biztosítana. A Képviselõ-testület elõször a helyi tárgyi és
személyi feltételeket kívánja megteremteni, csak
ezután tud dönteni a többletigények ellátásáról.
A fûtési költségek csökkentése érdekében, illetve
a dolgozói szabadságok kiadása miatt az iskolai
téli szünet idején, 2015. december 28-29-3031-én az Óvoda teljes zárva tartását a Képviselõ-testület engedélyezte.
Zákányszék Község Önkormányzata a Földmûvelésügyi miniszterhez egyedi pályázatot nyújtott
be "Zákányszék Község Önkormányzata által biztosított baromfitartási program megvalósítása külterületen" címmel. A pályázat
bruttó 12.270.349 Ft összegû vissza nem térítendõ támogatásban részesült. A fejlesztés keretében az önkormányzat tulajdonában lévõ tanyán
140 db õshonos baromfi kerül elhelyezésre. A
fejlesztés elemei: önkormányzati mintagazdaság
létrehozása; melléképület felújítása; baromfiház
építése; állattartáshoz szükséges eszközök beszerzése; õshonos baromfifajták beszerzése, tartása, keltetése, kihelyezése. Az önkormányzati
tenyészállományból a lakosság számára, állatkihelyezés történik. A Földmûvelésügyi minisztériummal kötendõ támogatási szerzõdés aláírására

a testület felhatalmazta Matuszka Antal polgármestert.
A Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár
igazgatójának megbízatása 2015. november
30. napján lejárt, ezért a Képviselõ-testület a jogszabályi elõírások alapján az igazgatói állás betöltésére pályázatot hirdetett. A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30-a volt, amely
idõpontig 3 pályázat érkezett. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény alapján a pályázókat háromtagú, a betöltendõ munkakör feladatait érintõen szakértelemmel rendelkezõ bizottság
hallgatta meg. A bizottság tagjai voltak: Orbán
Hédi, a Csongrád Megyei Népmûvelõk Egyesületének elnöke, Kiss Ernõ, a Közgyûjteményi és
Közmûvelõdési Dolgozók Szakszervezetének
(KKDSZ) Csongrád megyei elnöke (közmûvelõdési szakértõ) és Sas Györgyné, a képviselõ-testület tagja, az Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottság elnöke. A Képviselõ-testület a bizottság
véleményének mérlegelésével bírálta el a pályázatokat, amelynek eredményeként az eddigi intézményvezetõ Zombori Istvánné újabb 5 évre
igazgatói megbízást kapott.
A Képviselõ-testület szeptemberben csatlakozott
a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók, illetõleg felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fiatalok támogatására létrehozott Bursa
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2016. évi pályázati fordulójához. A pályázati feltételek központilag, illetve
helyi rendeletben kerültek meghatározásra. Az
"A" típusú támogatásra nyolc fiatal pályázott,
amelyeket a testület - bizottságainak elõzetes véleményét figyelembe véve - bírált el. Bizottsági javaslat alapján a korábbi években nyújtott támogatást havi 2.000 Ft-ról 5.000 Ft-ra emelte a testület.
A kihirdetett önkormányzati rendelet megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján, valamint a község honlapján.
Év végéhez közeledve megköszönöm mindazon
olvasók figyelmét, akik követték a Képviselõ-testület ülésein hozott döntésekrõl készült rövid
összefoglalókat.
Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet Kívánok!
Gárgyán István
jegyzõ

Kedves Olvasók!
A Kis Újság következõ száma 2016
februárjában jelenik meg.
Köszönjük egész éves figyelmüket!
Áldott, békés karácsonyt és
sikerekben gazdag boldog új esztendõt kíván a Szerkesztõség.
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ÜNNEPI NYITVA TARTÁS

ZÁKÁNYSZÉKI KISÁLLAT- ÉS KÉZMÛVES BÖRZE

Polgármesteri Hivatal

Zákányszék Község Önkormányzata 2016-ban is várja a Kisállat- és
Kézmûves Börzére a látogatókat!
Továbbra is minden hónap elsõ vasárnapján lesznek a vásárok (kivéve
január)!

A Polgármesteri Hivatal 2015. év végi munkarendje az alábbiak szerint alakul:
december 24-e (csütörtök) pihenõnap, így ezen a napon zárva tart a hivatal, december 28 - 31. napokon igazgatási szünet lesz.
Ügyeletes munkatársaink az igazgatási szünet ideje alatt is gondoskodnak a
postai küldemények és a személyesen leadott kérelmek átvételérõl, nyomtatványok kiadásáról, a telefonhívások fogadásáról, a halasztást nem tûrõ
esetekben a sürgõs intézkedések megtételérõl, valamint a lejárt határidejû
számlák, a segélyek és a munkabérek kifizetésérõl.
2016. évi elsõ munkanap: január 4. (hétfõ)
Gárgyán István
jegyzõ

Mûvelõdési Ház és Könyvtár
Értesítjük a Kedves Érdeklõdõket, hogy a Zákányszéki Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, valamint a Teleház 2015. december 28-31-ig szabadság miatt
ZÁRVA tart.
Elsõ munkanap 2016. január 4. hétfõ.

Dátumok:
- Február 7.
- Március 6.
- Április 3.
- Május 1.
- Június 5.
- Július 3.
- Augusztus 7.
- Szeptember 4.
- Október 2.
- November 6.
- December 4.
A helyjegyek árai nem változnak:
Személygépkocsi: 1000,- Ft
Személygépkocsi utánfutóval, kisteherautó: 1500,- Ft
Tehergépjármû: 3000,- Ft
Vásárlói, látogatói belépõ: 0,- Ft
Zákányszéki lakhellyel rendelkezõ árusok 50 % kedvezményt kapnak a
belépõk áraiból egész év folyamán.

Békés, szeretetteljes ünnepeket kívánunk a település lakóinak!

Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtár dolgozói

IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete kiemelt fontosságú feladatának tekinti, hogy az ifjúság számára olyan életteret és lehetõségeket biztosítson, hogy a településen élõ, tanuló és dolgozó fiatalok jól érezzék magukat, aktívan részt vegyenek a közösségi és kulturális életben. Az ifjúsági önkormányzat mûködése több mint 10 éve lehetõvé teszi a fiatalok
számára, hogy igényeiknek megfelelõ programokat szervezhessenek, melyhez a település képviselõ-testülete is segítséget nyújt.
Kedves Fiatalok!

A rendezvénnyel kapcsolatban bõvebb felvilágosítást Csúcs Lajostól lehet
kérni a 06 30 606 2356-os telefonszámon.
A vásár weboldala: vasar.zakanyszek.hu
Facebook: ZakanyszekiBorze
E-mail: vasar@zakanyszek.hu

SZÉPKORÚAK FARSANGJA
Zákányszék Község Szépkorú Lakóinak figyelmébe ajánljuk!
A Homokháti Szociális Központ szervezésében 2016-ban is sor kerül az
immár hagyományokat követõ, kistérségi farsangi mulatságra, melynek
tervezett idõpontja 2016. február 4. csütörtök, 14.00 óra.
A részletes programról plakátokon és személyesen tájékoztatjuk Önöket,
2016 januárjában.
A Homokháti Szociális Központ munkatársai

Ahhoz hogy Zákányszék a felnövekvõ generáció számára is élhetõ település
legyen, a ti munkátokra és segítségetekre is szükség van. Vegyetek részt az
ifjúsági önkormányzat munkájában, folytassátok azt az utat, amit elõdeitek
elkezdtek.
Ifjúsági önkormányzati választások lesznek Zákányszéken, 2016 márciusában. A választási alapokmány szerint a választásokon részt vehet minden 1324 év közötti fiatal, akinek lakóhelye Zákányszéken van. Polgármesterjelölt lehet bármely 16-24 év közötti korosztályba tartozó helyi fiatal, képviselõ-testületi tagnak pedig 13-24 év közötti fiatalok jelentkezhetnek, megfelelõ számú jelölés begyûjtése után. Aki jelöltetni szeretné magát akár ifjúsági polgármesternek, akár képviselõnek, az jelentkezzen a teleházban
2016. január 31-ig a teendõk egyeztetése miatt!
A választások pontos idõpontját a februári Kis Újságban tesszük közzé a jelöltek névsorával együtt.
Matuszka Antal
polgármester

A Mikulás játszóteret hozott a gyerekeknek. December 6-án megtelt a
Sportcsarnok melletti tér, a Mikulás mellett Csatai Gergõ lufizsonglõr is sok
meglepetéssel szolgált a legkisebbeknek...
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Virág - Ajándék Mihály Izabella (virágkötõ) Zákányszék, Dózsa Gy. u. 54. 06 30 604 5018
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ÉLMÉNYBEFÕTT
Januárban a könyvtárba érkezõk - talán kissé szokatlan módon - egy
befõttesüvegre figyelhettek fel a kölcsönzõpulton. Rajta felirat: "Élménybefõtt". A hozzá tartozó leírásban arra kértem a könyvtárlátogatókat, hogy egy
papírlapra írják le, ha valamilyen jó dolog történt velük, és dobják bele az
üvegbe. "Rakjuk el együtt a 2015-ös esztendõ élménybefõttjét!" - hangzott
a felhívás. Jó volt látni, ahogyan egyre szaporodtak a cédulák, míg decemberre teljesen megtelt a méretes befõttesüveg. A várakozással teli adventi
idõszakban nagy izgalommal bontottam ki az üveget, és sorra tárultak fel a
"konzervált" élmények. Amint a kis papírlapokat olvasgattam, betekintést
nyertem a gyermekek világába, hétköznapjaik és ünnepnapjaik pillanataiba. Kiderült, hogy sok hasonló témájú élményük volt, de voltak egyediek is.
Egy valami azonban mindegyikben közös volt: nem kellett nagy horderejû
dolognak történnie ahhoz, hogy azt élményként éljék meg!
Ezeket a rövid kis szösszeneteket szeretném megosztani a Kedves
Olvasókkal, miközben arra gondolok, milyen kár, hogy felnõtt korunkra
elveszítjük az élet egyszerû örömeibe vetett hitünket. Tanuljunk a gyermekeinktõl, és vegyük észre ismét az élet apró élményeit!
Könyvtári és könyves élmények…
- Szeretem a könyvtár légkörét, a könyvek varázsát!
- Kikölcsönözhettem a legjobb élményem.
- Kedves Edina néni! Négy testvérem van. Köszönöm, hogy itt
lehettem. Nagyon jó könyvtárad van!
- A könyvek szeretik az embereket és szeretik, ha elolvassák
õket. Nagyon jó, hogy ki lehet kölcsönözni õket, és sok vigalmas
mese van bennük. Nagyon szeretem a könyveket.
Szeretem a könyvtárat!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Ez a nap jó volt, mert elmentünk az osztállyal a könyvtárba.
- Nekem az a legjobb, hogy kikölcsönözhettem azt a könyvet,
amit már régóta szerettem volna.
- Végigolvastam a karácsonyra kapott könyveket, és nem csalódtam.
- Az volt a legnagyobb élményem, hogy eljöhettem a könyvtárba.
Ez volt a legjobb napom, mert sokat olvastam és csapatokban
játszottunk.
- A könyvtáros néni nagyon kedves és segítõkész volt velünk. Jó,
hogy megismertem. Remélem, jövünk 4.-ben is. Képzeld Edina
néni! 14-én az anyukámnak volt a szülinapja, ma pedig az
öcsémnek, Ákosnak van. Mi a családban négyen vagyunk. Az
apukám Zsolt, és kamionozik. Az anyukám Anikó, õ
kozmetikus. Az öcsém Ákos, õ ugye még iskolás. Ma lett 8 éves.
Ja, és én Laura 9 éves vagyok, Mórahalomról.
- Jó volt itt lenni, újra a könyvtárban!
- Jó a könyvek varázsa!
- Ez a legjobb nap a világon, és az, hogy eljöttünk a könyvtárba.
A könyvtár egy olvasásvilág!
- Az volt a legjobb a könyvtárban, hogy olvashattam és nézhettem
a könyveket. Nagyon jó volt!
- Jót játszottam, mert jók és szépek a könyvek.
- Sok jó könyvet és zenét találtam, amiben megtaláltam magam.
- Nagyon tetszett a mai nap, mert jót játszottam.
- Elmentünk a könyvtárba, jó volt. Csapatokban dolgoztunk. Az
én csapatom neve Süsü a sárkány. Jó volt csapatban dolgozni.
- Tetszett a verseny!
- A könyveket a varázsuk miatt szeretem.
- Vig Balázs meseíró nagyon vicces és aranyos volt. Jól éreztem
magam!
- Minden nagyon tetszett. Mi heten vagyunk testvérek. Marci
Mórahalomról.
- Szeretek a könyvtárban. Olyan jó ott lenni!

"Mindenféle" élmények…
- Az az élményem, hogy igazi citerás lettem, mert már két húrt
elszaggattam.
- Kaptam nõnapra egy virágot az osztálytársaimtól, és nem
írtunk angolból dolgozatot.
-- Anna nálunk aludt!
- Föllépek a szülõk bálján, és pomponozni fogok.
- Szerelmes vagyok!
- Az az élményem, hogy ilyen sok barátom van…
- Szombaton kirándultunk a mamáéknál. Kaptam egy új cipõt.
Lehet, hogy kapni fogok Lucától Duna kavicsot, ami egy cukor.
- Kistesómnak születésnapja van!
- A barátommal játszottunk.
- Kaptam egy ötöst matekból!
- Nemsokára kitör a VAKÁCIÓ!
- Kitûnõ lettem 7. osztályban!
- Jön az osztálykirándulás, és érzem, jól fogom érezni magam.
- Sok barátom lett, és ennek nagyon örülök!

Az élménybefõttünk, miután az üveg megtelt élményekkel.

Az "Élménybefõtt" feliratú üveg 2016-ban is ott lesz a könyvtárban.
Remélem, ismét megtelik majd sok pozitív történéssel, amiket a következõ
esztendõ tartogat a gyerekeknek és a felnõtteknek. Kívánom, hogy mindenki lelje meg a boldogságát, a kis és nagy örömöket, a sikereket, és a
szívélyes emberi kapcsolatokat. Reményik Sándor soraival kívánok minden
Kedves Olvasónak békés, szeretetteljes karácsonyt és nagyon boldog
új esztendõt. "Ne várj nagy dolgot életedbe, Kis hópelyhek az örömök.
Szikrázó, halk sziromcsodák. Rajtuk át Isten szól: Jövök!"
Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

Év elejétõl vártuk a friss élményeket!
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ISKOLAI HÍREK
Tanulás, továbbtanulás, vetélkedõ, sportversenyre készülés, mûsortanulás, énekkari próbák, pénteki sulirádió…
Zajlik az élet!
MESEMONDÓ VERSENY
Kedves Olvasó! Újabb program színesítette iskolánk életét.
2015.10.17-én délután megrendezésre került iskolánk Alsós Mesemondó Versenye!
Az elsõ osztályból Kovács Zsófia és Szögi Nikolett
nevezett. A másodikból Juhász Gréta és Meleg
Alex, a harmadik évfolyamot Szalai Fanni és Varga Dorina képviselte. Tajthy Virág és Tanács Luca öregbítették a negyedik évfolyam hírnevét.
A gyerekek hagyományos mesékkel és prózai
szövegekkel is készültek a jeles eseményre! A háromtagú zsûri nehéz szívvel választotta ki korcsoportonként ( 1-2. o.; 3-4.o.) a legjobb kettõ
mesemondót. Ezúton is gratulálok MINDENKINEK, csak így tovább…!!!
"Kicsik korcsoportjában" Kovács Zsófia zsebelhette be az elsõséget "A kis csacsi" címû meséjével. Gyönyörû, csilingelõ hangszínével és bájos
kiállásával rögtön lehengerelte közönségét!
Meleg Alex örülhetett a második helynek! "Az
okos lány" címû vicces meséjével kacagtatott
meg mindenkit! Fiús orgánumával és játékos
hangszíneivel elvarázsolta hallgatóságát!!!
3-4. osztályos korcsoportban Tanács Luca gyõzedelmeskedett és Varga Dorina léphetett fel a képzeletbeli dobogó második fokára!
Külön gratuláció a négy helyezett kisgyereknek,
õk képviselhették intézményünket az Üllésen
megrendezett Területei Mesemondó Versenyen.
Korcsoportonként 16-16 mesemondó nevezett,
ahol az izgalmas verseny végére a Zákányszéki
Ált. Isk. és AMI két tanulója zsebelhette be az elsõ két helyet!! 1-2. osztályos korcsoportban Kovács Zsófia gyõzedelmeskedett és Meleg Alex
gyûjtötte be az ezüstérmet!!! Óriási elismerést jelentett ez mindenki számára!! Kitartó munkájuk
bearanyozta nevüket és iskolánk hírnevét is! Elismerésül könyvjutalomban részesültek! Tanács
Lucával és Varga Dorinával együtt emléklapot is

átvehettek, amiket iskolánk "BÜSZKESÉGFALÁN"
mindenki megtekinthet! KÖSZÖNJÜK NEKIK!
Folyt. köv.……!!!!!! Irány Szentes!! Nov. 26-án
a Deák Ferenc Általános Iskolába voltunk hivatalosak, itt szerepeltek tanulóink a Megyei Mesemondó Versenyen. Zsófi és Alex igazi profiként, a
legjobbak között szerepelhettek!! 26 mesemondó közül sajnos most nem kerültek be a díjazottak közé, de emléklapjuk és az emlékezetükben
õrzött sok-sok élmény és dicséret "díjként" marad meg nekik!
Kedves MESEMONDÓK! Köszönjük a sok, szép
mesés délutánt! MINDENKINEK!
Köszönjük a tanulást, köszönjük a sok-sok segítséget anyunak, apunak, maminak és tanító
néniknek...!
Kedves Szülõk, köszönjük a kíséretet és a szervezést!!! Együtt az igazi!!!
Kedves Zákányszéki Önkormányzat, köszönjük a
kisbuszt, amivel eljutottunk a megyei versenyre!
Kedves vezetõség és kollegák, köszönjük a helyettesítéseket! Köszönjük, hogy elkísérhettük "gyerekeinket" a versenyekre! Büszkék lehettünk rájuk!
Itt a vége, fuss el véle….!
Ráczné Hadár Andrea
Király Andrea

Telefonon elérhetõ intézkedésre jogosult személyek:
Elsõdlegesen: Csúcs Lajos 06-30/606-2356
Huszta László: 06-70/414-0927
Matuszka Antal polgármester 06-30/606-2364

Fontos dátumok:
Az elsõ félév vége: 2016. január 22.
Szülõk bálja: 2016. január 23.
Alapítványi est: 2016. február 6.
Iskolai farsang: 2016. február 19.

TÖRTÉNELEMVERSENY
2015. november 6-án a Görgey Artúr Történelemversenyen három nyolcadikos tanulóval
(Daka Bence, Hegedûs Henrietta, Köteles Dániel) képviseltük iskolánkat. A "Siklósi legények"
csapata nagyon ügyesen oldotta meg a Rákóczi
szabadságharcról szóló kérdéseket. A 34 versenyzõ csapat között sokan érkeztek a határon túlról.
Jutalmul történelmi témájú folyóiratokat kaptunk.

“Milyen bohó a gyermek! S micsoda érzékeny a
lelke minden változás iránt! Az õ lelkük olyan,
mint valami finom kis gép, amely erõs munkára nem való, de minden csekélységre megperdülnek a kerekei. Nekik merõben más a világuk, mint a miénk. A mi nagy dolgaink nekik
semmiségek, és amik nekünk semmiségek,
azok nekik a nagy valamik.”
(Gárdonyi Géza )

Miklós Lászlóné
felkészítõ tanár

Boldog karácsonyt, jó pihenést kívánunk
Mindenkinek!

DIÁKPARLAMENT
November 21-én tartottuk meg az iskolai diák-

Összeállította: Ábrahám Enikõ

INTÉZKEDÉSI TERV
A 2016. évre Zákányszék Község Önkormányzata a
várható hideg idõjárásra intézkedési tervet dolgozott ki a hóeltakarítással és egyebekkel kapcsolatosan. Ezúton tájékoztatom Zákányszék Község
lakosságát az ügyeleti beosztásokról és az ügyeletben résztvevõ személyekrõl, azoknak elérhetõségérõl.

parlamentet. Az osztályok összegyûjtötték észrevételeiket, kéréseiket, javaslataikat az iskolai
munkával kapcsolatban és ismertették a Parlament elõtt. Igazgató néni válaszolt az elhangzottakra: sok dologban nem rajtunk múlik a változás, de számos esetben van lehetõség arra, hogy
megvalósuljon a javaslat.
***
December 4-én iskolánk vendége volt a Mikulás.
A gyerekek osztályonként különbözõen köszöntötték: dallal, verssel, diaképekkel… Köszönjük
Neki, hogy idén is ellátogatott hozzánk!
***
A nyolcadikosoknak december 8-ig kellett dönteniük arról, hogy melyik középiskolában írják
majd meg január 16-án a központi írásbeli felvételit magyarból és matematikából. A vágyak és a
pontszámok alapján február 12-ig kell kiválasztaniuk és megjelölniük azokat a középiskolákat,
ahol tanulmányaikat folytatni szeretnék. Az iskolák többsége nem tart szóbeli felvételit. Amelyik
iskola kéri, ott február közepétõl március elejéig
kerül majd rá sor.

Háziorvosok elérhetõsége rendelési idõben:
Dr. Sebestyén Balázs háziorvos 06-30/606-2354
Dr. Mester Lajos háziorvos 06-30/606-2371
Rendelési idõn kívüli orvosi ügyelet: 104
Szociális és Gyermekjóléti Központ ügyeleti beosztása:
Tanyagondnoki szolgálat ügyeletes:
06-30/606-2361 (állandóan hívható)
A buszváró napi 24 órában fûtött helyiséggel áll
rendelkezésre!
Matuszka Antal
polgármester

OTTHONI

BIZTONSÁGI KAMERÁK TELEPÍTÉSE,

KONFIGURÁLÁSA!
Otthonát figyelheti távolról mobiltelefonjáról,
vagy kérhet e-mailben értesítést, ha mozgás
van az Ön által kijelölt területen, de természetesen
24 órában rögzítheti is az eseményeket!
Kül- és belterületi kamerák szerelése garanciával!
Rögzítéshez tárterület biztosítása!
Otthoni riasztórendszerek telepítése,
behatolás ellen, tûz- és gázjelzéssel is!
Riasztáskor sms-ben értesítés!
www.tersegmedia.hu info@tersegmedia.hu
06 30 606 23 58
Börcsök Zoltán
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PROGRAM(L)ESÕ

Orvosi ügyelet

2015
December 29-én 18 órakor a Civil Házban:
Polgárõrség és a Zákányszéki Vállalkozók,
Gazdálkodók Klubjának közös évzáró értekezlete.
2016
Január 9-én a Sportcsarnokban: Katolikus bál.
Január 22-én 17 órakor a Mûvelõdési
Házban: Magyar Kultúra Napja.
Január 23-án a Sportcsarnokban: Szülõk bálja.
Január 25-én 18 órakor a Civil Házban:
Zákányszéki
Vállalkozók,
Gazdálkodók
Klubjának összejövetele.
Január 29-én a Civil Házban: Polgárõrség
munkaértekezlete.
Január 30-án a Mûvelõdési Házban: Nõegylet
vidám farsangi estje.
Február 4-én a Sportcsarnokban: Szépkorúak
kistérségi farsangi mulatsága.
Február 6-án a Sportcsarnokban: Alapítványi
est.
Február 8-tól 14-ig a Mûvelõdési Házban:
Egészségheti és házasság heti rendezvények.
Február 19-én a Sportcsarnokban: Iskolai
farsang.
Egyházi események
December 24.: Éjféli szentmise, elõtte 23.15tõl a hittanosok betlehemes mûsora.
December 25-én 8 és 11 óra: Szentmise.
December 26. (szombat) 18 óra: Szentmise.
December 27. (vasárnap) 8 és 11 óra:
Szentmise.
December 28-án nem lesz szentmise.
December 29-én és 30-án 18 óra:
Szentmise.
December 31- én, 16 órakor kezdõdik az év
végi hálaadó szentmise.
Január 1-jén CSAK 11 órakor lesz szentmise!

I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és +36-30-6062371 (dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8 - 12 óráig,
valamint páros heteken (2016-tól páratlan): december 21-december 23-ig, január 04-január
08-ig, január 18-január 22-ig, február 01-február 05-ig, február 15-február 19-ig délután 15-16 hig is! December 28-december 31-ig szabadságon van, január 04-január 08-ig helyettesít is!
II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509 és +36-30-606-2354
és +36-70-628-7060 mobilon, valamint internetes bejelentkezés: a www.infomix.hu "Elõjegyzési központ" oldalon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h 30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8 - 12 óráig,
és páratlan heteken (2016-tól páros): december 28-december 31-ig, január 11-január 15-ig,
január 25-január 29-ig, február 08-február 12-ig, február 22-február 26-ig délután 15-16 h-ig is!
December 28-december 31-ig helyettesít is, január 04-január 08-ig szabadságon van!
Sürgõsségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16 h 00 - másnap 08 h 00-ig, valamint szabad-,
vasár- és ünnepnapokon 08 h 00 - másnap 08 h 00-ig Mórahalom, Kölcsey utca 2 sz. alatt a Mentõállomás épületében.
Segélyhívás: 104 - ingyenes!

A 2015. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó - munkarend a 28/2014. (IX.24.) NGM sz. rendelete szerint a következõ:
2015. december 12. szombat, munkanap, helyette december 24. csütörtök, pihenõnap.
Ezen a pihenõnapon az ügyelet a mentõknél van, már reggel 8 órától. A helyette munkanapnak
számító szombatokon viszont az ügyelet 16 órakor kezdõdik.
A 2016. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó
munkarend a 18/2015.(VI.29.) számú NGM rendelete, szerint a következõ:
a) 2016. március 5., szombat munkanap lesz, viszont 2016. március 14., hétfõ szabadnap,
b) 2016. október 15., szombat munkanap lesz, viszont 2016. október 31., hétfõ szabadnap.
Ezen pihenõnapokon az ügyelet már reggel 8h 00-tól a mentõknél, a helyette munkanapnak
számító szombatokon viszont az ügyelet 16h 00-kor kezdõdik.

www.zakanyszek.hu

EGÉSZSÉGHÉT - HÁZASSÁG HETE

ÚJ VEZETÕ A PARASZTKÓRUS ÉLÉN

2016. február 8-14-ig településünkön egészségheti és házasság heti
rendezvények lesznek.
A programok a korábbi évek gyakorlatát követik. A háziorvosi rendelõkben
különbözõ szûrõvizsgálatokon vehetnek részt az érdeklõdõk, a Mûvelõdési
Házban minden este elõadások lesznek az egészséges életmód jegyében.
A házasság heti programjainkkal az országos rendezvénysorozathoz kívánunk kapcsolódni, mely felhívja a figyelmet a házasság, a család értékeire
és fontosságára. A hét második felében e témában lesznek elõadások a Mûvelõdési Házban.

A rendezvény részletes programját február elsõ hetében szórólapon eljuttatjuk valamennyi háztartásba.

2015. októberétõl Pálnik András irányítja a Zákányszéki Parasztkórus
munkáját. Az együttes korábbi vezetõje, Gáll Judit Anna szegedi tanulmányainak befejezése után letette a karmesteri pálcát.
Pálnik András zenét kedvelõ és szeretõ szülõk gyermekeként a ének-zenei
tanári pályát választotta hivatásául. Alapfokú iskoláit Forráskúton végezte.
A népzenével Hunyadvári István tanár úr jóvoltából ismerkedett meg, citerás tanulmányait Januj Jánosné és Monoki Lajos tanárok iránymutatásával
tovább fejlesztette. Középiskolás évei alatt tagja volt a Zákányszéki Nefelejcs
Citerazenekarnak és a Zákányszéki Parasztkórusnak. Diplomáit a szegedi
és a szombathelyi egyetemen szerezte. A környékbeli településeken több
népdalkörnek is vezetõje.
A Zákányszéki Paraszkórus november 28-án részt vett Mórahalmon egy
népzenei találkozón, Zákányszéken pedig a harmadik adventi gyertyagyújtás ünnepi mûsorát színesítették fellépésükkel.
Pálnik András a zákányszéki felkérésnek nagyon örült, hiszen nagy öröm
számára a nagy múltú kórus szakmai munkájának irányítása.
A kórus új vezetõjének és az együttes tagjainak további sikereket és eredményes munkát kívánunk.

Zombori Istvánné
intézményvezetõ

Zombori Istvánné
intézményvezetõ

A rendezvény kísérõprogramjaként esküvõi és családi fotókból szeretnénk kiállítást rendezni. Keressük azokat a zákányszéki családokat, akik néhány hétre kölcsön adnák az esküvõi fotóikat, családi fényképeiket.
A kiállítás egyik érdekessége lehet, ha olyan fotókat is kiállíthatunk, ami egy
család több generációját is bemutatja.

Zákányszéki Kis Újság

8. oldal

Meghívó

2015. december
A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves régi és új
vásárlót takarmány és állattartási eszközöket forgalmazó
boltjaiban.

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
2016. január 22–én 17 órakor
a Zákányszéki Mûvelõdési Ház és Könyvtárban

CSENDES CSODÁK
címmel
Hûvösvölgyi Ildikó Reményik Sándor verseibõl
összeállított mûsorára várjuk a kedves közönséget.
Klasszikus gitáron közremûködik: Szabó Gyula Gyõzõ
„Csendes csodák” – ez Reményik Sándor egyik legszebb
verse. Arra tanít, hogy éljünk figyelmesen és próbáljuk a kis
dolgokban is megtalálni az örömöt, hiszen ezek az élet igazi
csodái. Ha így teszünk, akkor talán eljuthatunk a megbékéléshez, a szereteten át Istenhez.
E gyötrelmesen szép út keresésérõl szól Hûvösvölgyi Ildikó
színmûvész Reményik–estje, amely során megismerhetik a
mindössze 51 évet élt erdélyi „Költõfejedelem” líráját.

Kínálatunk:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl, baromfi, sertés tápok,
borjúnevelõ tápszerek, koncentrátumok, báránytápok,
problémamegoldó készítmények, toxinkötõk.
Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.
A rendelés mértékétõl függõen a termékek kiszállítását is
vállaljuk elõzetes egyeztetés alapján.
Tavaszi kalászos és kukorica vetõmagok elõjegyezhetõk.
Nyitva tartás:
Hétfõ-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00
Takarmány:
6791 Szeged-Kiskundorozsma, Kettõshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130
Állattartási eszközök:
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120
Minden vásárlónknak Békés Boldog Ünnepeket
kívánunk!

18 órától - Kiállítás megnyitó
Halasi Sándorné Ibolya néni gobelinjeit és a
Kreatív Hobbi Varróklub tagjai által készített alkotásokat tekinthetik meg.

SZÜLETÉS
Csúcs Gábornak és Molnár Anitának Adél
Takács Sándornak és Fodor Anettnek Marcell
Pintér Józsefnek és Lasancz Alexandrának Zoé
Paronai Jenõnek és Katona Erzsébetnek Hanna Erzsébet
nevû gyermekük született.
Gratulálunk!
Gyertyagyújtás Advent elsõ vasárnapján a Lengyel téren.
(Boldog Anna, Matuszka Antal, Ördögh Dezsõné)

Házasságkötés nem volt.

HALÁLOZÁS
2015.11.04.

Kazi Imre

Nyár utca 3.
Részvétünk!

