
2017. december
XXVII. évfolyam 8. szám

„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni, az az,  
hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá az embert.” 

Milyen egyszerűen hangzik, és mégis olyan 
nehéz megvalósítani! Hiszen sokan azt gondol-
juk, a szeretet természetes, de valahogy a min-
dennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti 
életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, 
a gondok, problémák, kevés idő marad a legfon-
tosabbra, a családra. Életünket meghatározzák 
a „szürke hétköznapok”. A karácsony azonban 
egymáshoz vezet bennünket, nemcsak egy ün-
nep, hanem egy érzés. Szépségét nem az ajándé-
kok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan 
ajándékkal, amiből mindenki részesülhet, amit 
mindenki adhat, ez pedig a szeretet. 

A karácsonyt megelőző hetekben a vára-
kozást, a nyugodt készülődést kellene előtérbe 
helyeznünk. A karácsony nemcsak a keresztény 
emberek számára fontos ünnep, hanem a világon 
mindenhol örömnap. Eredeti üzenete valamiért 
az évek során kicsit elveszett, a szeretet időnként 
elhalványulni látszik. Fényét azzal tudjuk erősí-
teni, ha a karácsonyfa alá az ajándékokkal együtt 
elhelyezzük szívünk szétáradó szeretetét is. Ezt 
az ünnepet az emlékezés, az együttlét élménye, a 
boldogság érzése különbözteti meg a hétközna-
poktól. Egymásra mosolygunk, mert együtt lehe-
tünk. Meggyújtjuk a gyertyákat, és emlékezünk 
azokra is, akik már nincsenek velünk. Őrizzünk 
meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az el-
jövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból is 
kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljeset, a hétköz-
napitól eltérőt varázsoljunk. 

Engedjék meg, hogy az év végéhez közeled-
ve, köszönetet mondjak mindazoknak, akik 
egész évben segítették településünk fejlődését 
és az önkormányzat munkáját. Így köszönöm 
a polgármesteri hivatal, az iskola, az óvoda, a 
művelődési ház, egészségügy, és a szociális in-
tézmény dolgozóinak, hogy az egyre nehezedő 
körülmények között helytálltak, és jó színvona-
lon látták el feladataikat. 

Köszönöm a lakosságnak és a civil szerve-
zeteknek a különböző társadalmi munkákban 
nyújtott segítségét és aktív részvételt, az egy-
házközség támogató közreműködését, a helyi 

vállalkozóknak, hogy több alkalommal támo-
gatták rendezvényeinket mind szervezésben, 
mind anyagilag.

Mit is kívánhatnánk magunknak a következő 
évre? Természetesen mindenkinek egészséget, 
boldogságot, békességet, anyagi biztonságot és 
szerencsét. Kívánom mindenkinek, hogy a sze-
retet és a vele járó békesség tegye széppé az 
ünnepeket. Leljék meg örömüket szeretteikben 
és embertársaikban, hogy a Karácsonyt és az új 
esztendőt új szívvel és újult erővel kezdhessük.

A Képviselő-testület nevében áldott, békés 
szeretetteljes Karácsonyt és boldog új évet kí-
vánok mindenkinek!

Matuszka Antal 
polgármester

Karácsonyi köszöntő

2016. február 10-étől  jelentős változások történtek a családi otthonteremtési kedvezmény
feltételeivel kapcsolatban. Az összegek növekedtek, elérhetővé vált a 10+10 millió forintos lehetőség.
Ha szeretne többet megtudni a CSOK-ról, aktuális információkkal, személyes tanácsadással segítjük

Önöket kirendeltségeinkben.

email:kozpont@pillertksz.hu
www.pillertksz.hu
tel.: +3662/590030

Egyszerű segítség, minden élethelyzetre!
Szeretné hamarabb megvalósítani terveit?

Mi ebben segíthetünk.

Kedvezményes lakossági kölcsönök
Biztosítások

Megtakarítások

Ha hitelre van szüksége a hétköznapokhoz, egy 
nagyobb családi beruházáshoz,  vagy a közelgő ünne-
pekhez akkor Mi szeretnénk segítséget nyújtani Önnek 
is különböző hitel konstrukciónkkal. 

Ha személyi, vagyon, gépjármű, utasbiztosításon 
gondolkodik akkor ne felejtsen el Tőlünk is ajánlatot 
kérni.

Ha megtakarításának elhelyezésében bizonytalan 
kérjen Tőlünk is ajánlatot. (Fundamenta, Állampapír, 
befektetési termékek, lekötött betétek)

Sok szeretettel várjuk Önt Takarékszövetkezetünk 
fiókjaiban, ahol kollégáink segítségével igényeihez leg-
megfelelőbb terméket tudja kiválasztani.

További részletek feltételek
Pillér Takarékszövetkezet

6787 Zákányszék Szegfű J. u. 51/A
Telefon: 62/590-030

email:kozpont@pillertksz.hu, www.pillertksz.hu
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Év végi igazgatási szünet 
A Képviselő-testület 6/2008. (III.28.) Kt. rendelete 8. § 

(1) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően 
igazgatási szünet lesz a Zákányszéki 

Polgármesteri Hivatalban
2017. december 27., 28., és 29. napokon.
Ügyeletes munkatársaink az igazgatási szünet ideje alatt 

is gondoskodnak a postai küldemények és a személyesen 
leadott kérelmek átvételéről, nyomtatványok kiadásáról, a 
telefonhívások fogadásáról, a halasztást nem tűrő esetekben 
a sürgős intézkedések megtételéről.

2018. évi első munkanap: január 2. (kedd)
Gárgyán István jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2017. novemberben egy rendkívüli 

és egy munkaterv szerinti rendes ülést tartott. Rendkívüli 
ülésen véleményezte az általános iskola intézményvezetői 
megbízását. Rendes ülésén módosította az önkormányzati 
bérlakások lakbéreit, a művelődési ház terembérleti díjait, 
elfogadta az önkormányzat közbeszerzési tervét, valamint 
pénzügyi támogatásokat nyújtott az intézményeinek. Döntés 
született a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2018. évi támogatására beérkezett 
pályázatokról.

2017. november 16-án a Képviselő-testület rendkívüli 
ülést tartott. A Zákányszéki Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 2013. január 1. óta 
a Szegedi Tankerületi Központ fenntartásában működik. A 
köznevelési intézménynél Sas Györgyné intézményvezetői 
megbízása 2018. 08. 15-én lejár. A nemzeti köznevelésről szóló 
törvény alapján a pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető 
ismételt megbízásával a fenntartó és a nevelőtestület 
egyetért. A törvény azt is előírja, hogy Zákányszék Község 
Önkormányzatának, mint a vagyonkezelésében levő ingatlan 
tulajdonos önkormányzatnak véleményét a fenntartónak az 
intézmény vezetőjének megbízásával kapcsolatos döntése előtt 
ki kell kérnie. A Szegedi Tankerületi Központ vezetőjének 
megkeresése alapján a Képviselő-testület Sas Györgyné 
újabb 5 évre szóló intézményvezetői megbízását 
támogatta.

2017. november 30-án a Képviselő-testület rendes 
ülést tartott. A Zákányszék Község Önkormányzata 
tulajdonában levő lakások bérlői által fizetendő lakbérek 
mértékét az önkormányzati tulajdonú lakások bérletének 
szabályairól, valamint a lakbérek mértékéről szóló 13/2002. 
(VIII. 30.) Ör. rendelet határozza meg. A költségalapú 
bérlakások pályázati támogatással kerültek megépítésre. A 
támogatás feltétele volt a lakbérek infláció mértékével való 
növelése. A Magyar Nemzeti Bank előrejelzése szerint a 
2017. évi infláció mértéke 2,2 % körül prognosztizálható. A 
helyi rendelet módosításra került, amely alapján a bérlakások 
lakbére négyzetméterenként 10 Ft-tal emelkedett.

Módosításra kerültek a Zákányszéki Művelődési Ház és 
Könyvtár terembérleti díjai. 2018. január 1. napjától 
vásár vagy egyéb rendezvény esetén a nagyterem díja 3.000 
Ft/óra, egyéb terem esetén pedig 2.700 Ft/óra lesz.

A testület döntése alapján a Zákányszéki Manó-
kert Óvoda és Bölcsőde szolgáltatásai (bölcsőde, 
óvoda, konyha) 2017. december 27-28-29-én szünetelnek. 

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Hatósági 
Főosztály Szociális, Igazságügyi és Gyámügyi osztálya 
2017. október 16-án a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és 
Bölcsőde bölcsődei intézményegységének működését a 

helyszínen ellenőrizte. Párhuzamosan a Magyar Bölcsődék 
Egyesülete is szakmai ellenőrzést tartott, melyhez 
kapcsolódóan javaslatokat tett. A Kormányhivatal a bölcsőde 
személyi és tárgyi feltételeit megfelelőnek találta, azonban 
szükségesnek tartja a számítógépes rendszer korszerűsítését, 
ezen felül egy rácsos faágy és fahempergő beszerzését. A 
Magyar Bölcsődék Egyesülete a módszertani javaslatban 
további eszközök beszerzését javasolja. A testület a fentiek 
beszerzésére 750.000 Ft-ot biztosít az idei, illetve a jövő évi 
költségvetéséből.

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetéséből 
a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár számára 
250.000 Ft-ot biztosít az elektronikus könyvtári 
kölcsönzéshez szükséges informatikai eszközök 
beszerzéséhez.

Az Európai Uniós pályázatok benyújtása a korábbi 
években megtörtént, a pályázatok kiírói most már 
döntenek a támogatásokról. Az önkormányzat a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében 
2 db Támogatási Szerződéssel rendelkezik. A projektek 
megvalósításának indítása miatt szükségessé vált a 2017. évi 
közbeszerzési terv módosítása.

A testület zárt ülésen elbírálta a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. 
évi támogatására beérkezett pályázatokat. A pályázati 
feltételeknek Bodó Regina, Torma Endre, Jójárt Renáta, 
Jójárt Nikoletta és Mészáros Kitti felelt meg. Tanulmányaikat 
az önkormányzat 10 hónapon keresztül, fejenként havi 5.000 
Ft összegű ösztöndíjjal támogatja.

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint a község 
honlapján.

Gárgyán István jegyző

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

Egyedi ajándéktárgyak nyomtatása és biztonsági kamerák telepítése felügyelete

Elérhetőségeink:  Térség Média Kft  e-mail: info@tersegmedia.hu  www.bzshop.hu   +36 30 606 23 58 (munkanapokon 10-14 óra között)

Figyelje távolról otthonát,  
üzletét tartsa biztonságban értéket!
Vállajuk egyedi biztonsági kamerák 

telepítését, üzemeltetését 
magánszemélyeknek és cégeknek.
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GAZDÁK FIGYELMÉBE
Egységes Kérelem 2017:
A másodvetések betakarításának vagy beforgatá-
sának bejelentése az eseményt követő 15 napon be-
lül minden esetben szükséges. 
Nitrátérzékeny területek: Gazdálkodási napló veze-
tendő, mely alapján 2018. március 31-ig benyújtan-
dó a nitrát adatszolgáltatás. 

Gazdálkodási napló:
VP-AKG, VP-ÖKO, NATURA 2000 valamint VP 
THÉT pályázatok esetében a web gazdálkodási nap-
ló benyújtandó 2018. január 1- 31 között. 

Őstermelői igazolvány:
A falugazdász irodában történő ügyintézéshez minden 
esetben szükséges hozni az őstermelői kártyát, vállal-
kozók esetében a világoszöld színű kamarai kártyát. 
Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos bővebb 
információ a falugazdász irodában elérhető.

Falugazdász ügyfélfogadási ideje: A zákányszéki 
falugazdász irodában 2017. december 20-a és 2018. 
január 5-e között nem lesz ügyfélfogadás. 
Első munkanap: 2018. 01. 08., hétfő.
hétfő:   8:00-tól 16:00 óráig, 
kedd:   8:00-tól 16:00 óráig, 
szerda:  nincs ügyfélfogadás,
csütörtök: nincs ügyfélfogadás,
péntek:  8:00-tól 14:00 óráig.

Települési védőnői  
bemutatkozás

Nagy Krisztinának hívnak, 
védőnőként dolgozom Zákányszé-
ken a II. körzetben. 1991. novem-
ber 04-én születettem, Kunhegye-
sen. Jelenleg Szegeden élek, de 
egyébként Szolnok megyéből, egy 
kis faluból származom, amelynek a 
neve, Tomajmonostora. 2017. júni-
usában végeztem Szegeden az SZTE-
ETSZK-n, mint védőnő. Mindig is se-
gítő szakmában képzeltem el maga-
mat, ezért is választottam a védőnői 
hivatást. Szeretek emberekkel fog-
lalkozni, főként a kisgyermekekkel. 

Bízom benne, hogy jól működő kapcsolatot tudok kialakí-
tani gondozottjaimmal, valamint a munkatársaimmal és a 
település lakóival egyaránt. Nagy Krisztina védőnő

A fIlM pErEg TováBB…

Kisvasút sirató…
2018. február 8-án csütörtökön 17 órai kezdettel kerül 
vetítésre a polgármesteri Hivatal házasságkötő termében a 
Szegedi Madzagvasút című film…  A film 1971-ben készült és a 
Zákányszéken is áthaladó kisvasútról mesél…  A filmben több 
zákányszéki lakos is nyilatkozik…

Nosztalgiázzunk együtt… 

Manó-kerti Híradó
(a novemberi szám folytatása)

Egészséghét a Manócska csoportban 

Az óvodai egészséghét alatt a gyermekeknek lehetőségük 
nyílt komplex módon megismerkedni különböző zöldségekkel 
és gyümölcsökkel. A szülők által felajánlott alapanyagokból 
készítettünk gyümölcs-zöldség salátát, illetve gyümölcs-zöldség 
levet, amit ezúton is köszönünk. A héten érzékelő játékokat is 
játszottunk (ízlelés, szaglás, látás, tapintás). Barkácsoltunk 
zöldségekből (Répa-kukac), továbbá répa-alma nyomattal 
vizuális tevékenységeket próbálhattak ki a gyermekek. A 
témához kapcsolódó énekes játékokkal játszottunk, illetve 
verseket, mondókákat mondogattunk és meséket hallgattunk. 
Az egészséges életmódhoz kapcsolódóan rengeteget mozogtunk 
a héten. Ellátogattunk a Víztoronyhoz is, ahol az avarban 
játszottunk.

Bernátsky Kamilla óvodapedagógus gyakornok 

Szüret után lakodalom...
Október negyedik hetén lakodalmas hagyományőrző hetet 

tartottunk a Pillangó csoportban. Jeleneteket, párbeszédeket, 
csujogatókat mondtunk és ehhez kapcsolódó dalos játékokat 
énekeltünk. A kiscsoportosok új ismeretekhez juthattak a lako-
dalmas szokásokról, vidékünk szokásairól. Ez egy jeles családi 
esemény és a gyerekekkel ezt éreztettük is. A menyasszony és a 
vőlegény szerepe, fogalma – a lányok menyasszonynak, a fiúk 
vőlegénynek öltöztek, voltak koszorús lányok is.

Nagy örömmel, lelkesedéssel főzték a babakonyhában a la-
kodalmas ebédet, vacsorát. Finomabbnál finomabb sütemények 
készültek színes gyurmából és elkészült a menyasszonytorta is. 
Párválasztó játékokat is játszottunk, ünnepi lakodalmas ruhákat 
díszítettünk papíron.

A héten a témához kapcsolódó mesét dramatizáltuk: A tücsök 
és az egérke lakodalma címűt. A téma a lakodalmi zenekar ala-
pításában és a közös táncban teljesedett ki. 

Mészáros Ibolya óvodapedagógus
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Csellengők hídja…
A ’90-es  évek elején egy kül-
földi szám videoklipje – mely-
ben eltűnt gyerekek fotóit lát-
hatták a nézők – adta az ötletet 
Incze Zsuzsának, hogy útnak 
indítsa a Csellengők című mű-
sort a közszolgálati televízi-
óban. Nem elsősorban egy új 
műsort akart, hanem segíteni.  
Segíteni azokon, akik útnak in-
dultak egy szebb, egy jobb élet 
reményében. Maga a címvá-
lasztás is reményt keltő volt, hi-
szen aki cselleng, az még nem 
veszett el. Az még meglehet, az 
még megjöhet.

Incze Zsuzsa műsora hívta fel 
a figyelmet arra, hogy Magyar-
országon 1992-ben nagyjából 
négyszáz gyereket kerestek 
szülők vagy nevelőintézeti gyá-
mok. A riportfolyam készítése 
közben ő maga is a téma szak-
értőjévé vált. Nem azt tartotta 
igazi sikernek, ha megtaláltak 
valakit, hanem azt, hogy az őt 
keresők végre – talán életükben 
először – beszélni kezdtek az 
érzelmeikről, ki tudták fejezni 
szeretetüket. Ha egy csellengő 
meglátta, hogy miatta képesek 
voltak a családtagok kamerába 
nézni, beszélni… szembesült 
azzal, hogy hiányzik, hogy ha-

zavárják. Legtöbbször ennyi 
kellett ahhoz, hogy haza akar-
jon menni. A Csellengők című 
műsor 21 évig hétről-hétre je-
lentkezett a televízió képernyő-
jén, majd a nagy átszervezések-
kel 2015-ben megszűnt. Pedig 
a téma ma is aktuális. Ha lehet, 
még inkább, mint húsz évvel 
ezelőtt. Ezért is fontos, hogy 
beszéljünk róla!

November 27-én a Csel-
lengők című televíziós műsor 
emblematikus személyisége, 
Incze Zsuzsa volt a Zákányszé-
ki Művelődési Ház és Könyvtár 
vendége. Érzelmileg felkavaró, 
súlyos kérdéseket feszegető, 
mély gondolatokat ébresztő 
este résztvevői lehettünk. A 
dokumentumfilmekhez olyan 
adalékokat, kiegészítéseket 
kaptunk, ami segített jobban 
megérteni a nehéz emberi sor-
sokat, kapcsolatokat, és értékel-
ni a számunkra természetesnek 
tűnő dolgokat. Az interaktív 
előadás során elhangzó kérdé-
sek, a spontán módon elinduló 
párbeszéd jelezte, hogy meny-
nyire fontos a téma. Köszönet 
a közönségnek az érdeklődé-
sért, az aktív részvételért. Az 
ingyenes rendezvény a Somo-
gyi-könyvtár szakmai és pályá-
zati támogatásának segítségé-
vel valósult meg. 

Paraginé Tóth Edina,  
könyvtáros

Monoki Tanár Úr  
emlékére
Monoki Lajos 1934. 
július 16-án született 
Kisújszálláson. Álta-
lános iskolai tanulmá-
nyait szülővárosában, 
a középiskolát a Bé-
kés-Tarhosi Ének- Ze-
nei Gimnáziumban 
végezte kitűnő ered-
ménnyel. Szegeden 
szerzett magyar-ének 
szakos általános isko-
lai tanári, valamint 
hegedű-szolfézs ze-
neiskolai tanári ké-
pesítést. A Budapesti 
Népművelési Intézet 
felsőfokú karnagyi tanfolyamán „A” kategóriás 
karvezetői minősítést kapott. A Szegedi Juhász 
Gyula Pedagógusképző Kar Zeneművészeti Tan-
székének vezetője 1974-1988-ig. Alapító tagja 
volt a Magyar Kodály Társaságnak és a Magyar 
Kórusok és Zenekarok Szövetségének.

Településünkkel, a zákányszéki emberekkel a 
kapcsolata 1969-ben kezdődött, amikor átvette 
a parasztkórus irányítását. 1974-ben a citeraok-
tatást ő indította el, 2006-ig a citerazenekarok 
vezetőjeként is tevékenykedett. A Zákányszéki 
Parasztkórus szakmai munkáját 42 évig irányítot-
ta, melynek eredményeként az együttesek Arany, 
Arany Páva ill. Kiváló minősítéseket értek el. 

Monoki Lajos tanár úr kitartó és ambiciózus 
munkássága révén lett ismert és elismert nép-
zenei együttes a Zákányszéki Parasztkórus és a 
Zákányszéki Nefelejcs Citerazenekar. A község 
hírnevének megteremtésében, öregbítésében, 
elévülhetetlenek az érdemei, az ország népze-
nei életében betöltött szerepe kimagasló. 

Zákányszék Község Önkormányzata 1999-ben 
díszpolgári címet adományozott neki kimagasló 
tevékenységéért. Egy életpálya elismeréséül, 
2010 évben szakmai munkásságáért Budapesten 
„Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat” vehetett 
át a Magyar Köztársaság Kulturális Miniszterétől.

A Zákányszéki Parasztkórus szakmai munkáját 
2011-ig irányította. Akkor ünnepélyes keretek 
között köszöntek el tőle a kórus tagjai és a cite-
rások, ahol Matuszka Antal polgármester úr ezek-
kel a sorokkal köszönte meg Tanár Úr munkáját:

„Monoki Lajos Tanár Úr élete a zene, zenében 
fogta össze a világ bölcsességét és filozófiáját, 
és pedagógusként önzetlen szeretettel adta ezt 
tovább valamennyi tanítványának. A település 
nevében köszönöm Önnek Tanár Úr, hogy ebből 
a bölcsességből, életfilozófiából jutott Zákány-
széknek és a zákányszéki embereknek.”

Monoki Lajos 2017. december 5-én elhunyt. 
Nyugodjon békében Tanár Úr!

Zombori Istvánné, intézményvezető
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A decemberi készülődés az iskolában is 
érzékelhető - kívül és belül. A termek, a faliújságok 
mind a közelgő ünnepet idézik, és a beszélgetések 
során hamar kiderül, a gondolatokban is „ott van” 
a karácsony. Érezhető már egy kis fáradtság is, 
mindenkinek szüksége lesz a pihenésre.
Az elmúlt időszakban nem volt sok verseny, a II. 
félévtől gyorsul fel a folyamat, de a hetek így is 
mozgalmasan telnek.
Minden évben új nyolcadikos csapat készül a 
középiskolába. A felvételi eljárás ismét elindult, 
áprilisban dől majd el, ki hol folytatja tovább 
tanulmányait.

Ősszel a falu felett is gyakran láthatunk vonuló darucsapatokat, 
ám mi mégis évről évre ellátogatunk darulesre a szegedi 
Fehértóhoz. November 17-én is ezt tettük. A főleg alsósokból álló 
csapattal darvak ezreit láttuk visszatérni éjszakára a Fehértóra. 
Néha szinte a fejünk fölött húztak el a madarak hangos krúgatással, 
és ez mindannyiunkat ámulatba ejtett. 

November 25-én volt a Kísérletek Kavalkádja a SzeReTeD 
Diáklaboratórium szervezésében a szegedi Szent-Györgyi Albert 
Agórában.  Az előző években mi is vártuk a látogatókat fizikai és 
kémiai kísérletekkel, idén azonban csak mint látogatók vettünk 
részt a rendezvényen hatodikosokkal és hetedikesekkel. „Mikor 
odaértünk, meglepődtünk. Rengeteg kísérlet volt, amik közül sokat 
kipróbáltunk. Egy előadást is meghallgattunk, amiben a hanggal és 
a cseppfolyós nitrogénnel kísérleteztek. Ilyen programon máskor is 
szívesen részt vennénk!” (Barbócz Bence, Fődi Bence, Szűcs Dusán 
7.o.) Azt tervezzük, hogy a gyerekek közreműködésével tavasszal 
mi is tartunk egy kísérletezős délutánt az iskolában.

November 27-én került sor a területi mesemondó 
versenyre Üllésen, ahol iskolánkat Juhász Ádám és Szögi 
Nikolett (3.o.) képviselte. Nagyon szépen szerepeltek: Niki 4. 
helyezést ért el, Ádám pedig második helyezettként 
továbbjutott a szentesi megyei fordulóra. Gratulálunk 
Nekik, szüleiknek és Király Andrea tanító néninek! A verses 
mesemondó versenyen november 30-án, Domaszéken 
Agócs Eliza és Bóka Liza (1.o.) szerepelt. Köszönjük a szülőknek a 
felkészítésben és a gyerekek szállításában nyújtott segítséget!

December 6-án a Mikulás idén is ellátogatott iskolánkba. 
A gyerekek nagyon várták már, egyesek dallal, mások verssel 
köszöntötték. A nyolcadikosok megtudták Tőle, hogyan lett Mikulás, 
és azt is, hogy bár minden tantárgyból ötös tanuló volt, a történelem 
volt a kedvence. Elmesélte azt is, hogy a falu határáig a szánjával 
érkezett, onnan kedves anyukák autóval hoztál el az iskolához. Az 
alsósokhoz egy sms segítségével jutott el a Művelődési Házba, ahol a 
Csiga Duó koncertje után mindenkit megajándékozott egy-egy nagy 
csomaggal. A mi iskolánkba csak jó gyerekek járnak! Köszönjük az 
ajándékot, a kellemes perceket Neki és minden segítőjének! 

Sport  A Bozsik bajnokságban hat település (Ásotthalom, Röszke, 
Mórahalom, Szentmihály, Kistérségi Focisuli és Zákányszék) 
csapatai szerepelnek. A négy korcsoport az összesített pontszámok 
alapján a III. helyen zárta az őszi szezont. A gyerekek szeretnek 
részt venni a versenyeken, öröm nézni, ahogyan segítik egymást.
A 7 évesek csapata: Börcsök P., Kopasz M., Fodor O., Tóth V., 
Csúcs V. n A 9 évesek csapata: Barbócz M., Varga D., Nagy M., 
Juhász Á., Császár D., Oltványi N., Oltványi K., Burunkai B. n A 11 
évesek csapata: Juhász B., Polyák G., Meleg A., Császár P., Márton 
Á., Börcsök D., Fodor Á., Kószó D., Kocsis D., Lázár T., Illés Sz., 
Szabó D. n A 13 évesek csapata: Török B., Bazán B., Márton Á., 
Fődi N., Padejszki N., Sebők B., Fodor B., Gregus T., Börcsök 
Zs., Flekenstein A. A téli hónapokban a termekben folytatódik a 
bajnokság, amit nagyon várnak a gyerekek. Honti Tamás

Szja felajánlás 
Köszönjük mindazoknak, akik személyi jövedelemadójuk 
1%-át iskolai alapítványunknak ajánlották fel. A továbbiakban 

is várjuk támogatásukat. Alapítványunk adószáma: 
18455436-1-06

Fontos dátumok:
Téli szünet: december 27-től 2018. január 2-ig
Első tanítási nap: 2018. január 3. szerda
Az első félév vége: 2018. január 26.
Alapítványi est: 2018. február 11. 16 óra
Iskolai farsang: 2018. február 24. péntek 14 óra

Szép karácsonyt, jó pihenést, boldog új évet kívánunk  
az iskola minden dolgozója nevében!

Összeállította: Ábrahám Enikő

Iskolai hírek

2017. november 18-án ünnepelte 90 szü-
letésnapját Tanács Istvánné Marika néni. 
Ebből az alkalommól köszöntötte otthoná-
ban Matuszka Antal polgármester. A jeles 
ünnep alkalmából  2 lánya, vejei, 4 unokája 
és 4 dédunokája is részt vett az ünnepsé-
gen. Tanácsot szerettünk volna kérni Ma-
rika nénitől, hogy mi a hosszú élet titka, 
kérdésünkre azonban a következő választ 
kaptuk:  „Még nem tudom megmondani, 
majd ha megélem a 100. születésnapomat 
akkor elmondom” További sok boldogsá-
got, nyugodt nyugdíjas éveket kívánunk, és 
a válaszért jelentkezni fogunk!

Isten éltesse MarIka nénI
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SZÜLETÉSEK
Lengyel Máténak és Bulik Barbarának  Olivér
nevű gyermeke született.  
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!

HALÁLOZÁSOK
2017.11.02. Papp István, Zákányszék, Nyár. u. 21.
2017.11.21. németh József, Zákányszék, Tanya 289.
2017.12.09. Frank István, Zákányszék, Szegfű J. u. 67.

Családi hírek

Orvosi rendelők elérhetősége

I. sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. 
Tel.: 590-050 és +36-30-606-2371
DR. MESTER LAJOS elérhető munkanapokon 8-tól 16 óráig. 
Rendelés: bejelentkezett és területi ellátás alá tartozó betegeknek 
munkanapokon 8-tól 12 óráig. 
Páratlan heteken  délután is rendel, 15 órától – 16 óráig. 

II. sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, József A. u. 38. 
Tel.: 290-509 és +36-30-606-2354, valamint +36-70-628-7060
DR. SEBESTYÉN BALÁZS elérhető munkanapokon 8-tól 16 
óráig. 
Rendelés: bejelentkezett és területi ellátás alá tartozó betegeknek 
munkanapokon 8-tól 12 óráig. 
Páros heteken:  délután is rendel, 15–16 óráig. 

Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16 órától – másnap 8 
óráig, valamint szabad–, vasár–, és ünnepnapokon 8 órától más-
nap 8 óráig Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatt, a Men-
tőállomás épületében. 
Segélyhívás: Tel.: 104 – ingyenes!

A zákányszéki Szentháromság templom
Karácsonyi és év végi miserendje

December 24., vasárnap: 11 órakor szentmise,  
23 órakor pásztorjáték, 24 órakor éjféli mise. 

December 25., (hétfő) Karácsony:  
8 órakor és 11 órakor ünnepi szentmise. 

December 26., (kedd)  
Karácsony második napján 8 órakor szentmise.

December 31., vasárnap: 11 órakor év végi hálaadó szentmise. 
2018. január 1-jén,  

újév napján csak 11 órakor lesz szentmise.

HÁZSZENTELÉS 2018
Dr. Janes Zoltán plébános úr tájékoztatása szerint 2018. januárjában 
megkezdődnek a házszentelések, a következő menetrend szerint: 
Január 3. szerda:  8 órától Makra Ignác kerülete  
(12.30 órakor ebéd, 14 órakor szentmise)
Január 4. csütörtök: 8 órától Csúcs Róbert kerülete  
(12 órakor ebéd, szentmise nincs)
Január 5. péntek: nincs házszentelés, délelőtt az Elsőpéntekes 
betegek látogatása. 
Január 6. szombat: nincs házszentelés
Január 8. hétfő: 8 órától Varga József kerülete  
(11.30 órakor szentmise, 12 órakor ebéd),  
14. órától Katona Kálmán kerülete (szentmise ott nincs)
Január 9. kedd: 8 órától Csúcs István kerülete  
(12 órakor ebéd, 13 órakor szentmise)
Január 10. szerda: 8 órától Tanács Csaba kerülete  
(13 órakor ebéd, szentmise ott nincs)
Január 11. csütörtök: 8 órától Ördögh Vilmos kerülete  
(13 órakor szentmise, 14 órakor ebéd)
Január 12. péntek: 8 órától Börcsök László kerülete  
(12 órakor ebéd, szentmise ott nincs),  
13 órától 17.30 óráig Jójárt Pálné kerülete (szentmise ott nincs)
Január 13. szombat: 8 órától Csúcs Illés kerülete  
(12 órakor ebéd, szentmise ott nincs)
Január 15. hétfő: 8 órától Papp József kerülete  
(11.30 órakor szentmise, majd ebéd)
Január 16. kedd: 8 órától Frank Szilveszter kerülete  
(13 órakor szentmise, 14 órakor ebéd)
Január 17. szerda: 8 órától Papp Tibor kerülete  
(12 órakor ebéd, szentmise ott nincs)
Január 18. csütörtök: 8 órától Szegfű János utca temető felőli része
Január 19. péntek: nincs házszentelés.
Január 20. szombat: Király Zsolt kerülete  
(12 órakor ebéd, szentmise ott nincs)
Január 22. hétfő: 8 órától Szegfű János utca, Hársfa és Vasút utca
Január 23. kedd: 8 órától Arany János utca és Ősz utca
Január 24. szerda:  8 órától Ifjúság utca,  

és kb. 15 órától Újtemető utca
Január 25. csütörtök: 8 órától József Attila utca iskola felőli része
Január 26. péntek: 8 órától József Attila utca másik fele
Január 27. szombat: 8 órától Béke utca
Január 29. hétfő: 8 órától Tavasz utca és Tömörkény utca első fele
Január 30. kedd: 8 órától Tömörkény utca Gazdabolt felőli része
Január 31. szerda: 8 órától Kossuth L. utca első fele
Február 1. csütörtök:  8 órától Kossuth L. u. második fele  

és a Juhász Gyula utca
Február 2. péntek: 8 órától Október utca és a Móra F. utca
Február 3. szombat: 8 órától Nyár utca
Február 5. hétfő:  8 órától Dózsa Gy. utca második része,  

és a Mórahalmi út
Február 6. kedd: 8 órától Dózsa Gy. utca eleje, és a Bordányi út
Február 7. szerda:  8 órától Erdei utca, Petőfi utca  

és a lakópark, Lengyel tér

Egészséghét – Házasság hete 2018.
Zákányszéken 17. alkalommal szervezzük meg az egészséghetet 

2018. február 12-16-ig. Ha az egészségről beszélünk elsősorban a kü-
lönböző szűrő- és szakorvosi vizsgálatok jutnak eszünkbe, de fontos 
hogy beszéljünk arról is hogyan tudunk a megőrzéséért, a jobb életmi-
nőség kialakításáért mi magunk is tenni. 

A programok és szűrővizsgálatok kiválasztásánál igyekeztünk figye-
lembe venni a korábbi években népszerű és sokak által igényelt for-
mákat, így jövőre is lesz nőgyógyászati rákszűrés és bőrgyógyászati 
vizsgálat, vérvétel mindkét háziorvosi rendelőben, valamint gyerme-
kultrahang. 

A Művelődési Házba esténként érdekes előadásokra várjuk az ér-
deklődőket. Ábrahám Krisztián a környezettudatos életmód témája 
mellett a gyógynövényekről fog sok hasznos információval szolgálni. 
Jójárt Edit az aromaterápia egészségre gyakorolt jótékony hatását mu-
tatja be elméleti és gyakorlati előadásában. Helyi ízek kóstolója, hagyo-
mányos ételeink a böjti időszakban, - a gasztronómia sem hiányozhat 
egészségheti rendezvényünkből.

A házasság heti programjainkat is igyekeztünk úgy összeállítani, 
hogy a hasznos és tartalmas mondanivaló egy kis szórakozással és ki-
kapcsolódással egészüljön ki. Ketten az úton címmel Kiszely Zoltán 
Merényi Nikolett szegedi művészházaspár beszélgetős szórakoztató 
estjére várjuk az érdeklődőket.

A jövő évi egészséghét részletes programjait január utolsó hetében 
minden háztartásba szórólapon eljuttatjuk. Települési rendezvényeink-
ről tájékozódhatnak még Zákányszék község honlapján és a közösségi 
oldalakon is. Zombori Istvánné, intézményvezető

Báli szezon 2018.
Jótékonysági bálok és rendezvények időpontjai a jövő évben: KATOLIKuS BÁL 2018. január 6. 19 óra – Zákányszéki Sport-
csarnok n FARSANgI EST a Zákányszéki Nőegylet szervezésében – 2018. február 3. 18 óra – Zákányszéki Művelődési Ház n 
ALAPíTVÁNYI EST a Zákányszéki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szervezésében 2018. február 10. 16 óra – 
Zákányszéki Sportcsarnok n ÓVOdAI SZÜLŐK BÁLJA 2018. február 17. 18 óra – Zákányszéki Sportcsarnok n ISKOLAI 
SZÜLŐK BÁLJA 2018. március 3. 18 óra – Zákányszéki Sportcsarnok
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Minden Kedvesa Olvasónkank Kellemes 
Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet kívánunk

Magyar Kultúra Napja 
Zákányszéken
2018. január 19-én 17 
órai kezdettel a Ma-
gyar Kultúra Napja 
alkalmából a Zákány-
széki Művelődési Ház 
és Könyvtárban Kud-
lik Júlia és Szvorák 
Katalin Szeretettel 
című előadóestjére 
várjuk a kedves kö-
zönséget
Kudlik Júlia a Magyar Televízió Örökös Tagja és Szvorák 
Katalin Kossuth-díjas énekművész szembefordulnak ko-
runk sztereotípiáival. Olyan műsort állítottak össze, ahol 
Kudlik Júlia saját gondolatai hangzanak el a szeretetről 
egyházi és világi megközelítésben és ehhez kapcsolódnak 
az énekek. Közös előadóestjük megállítja az időt, a szere-
tet útját szorgalmazza. Mai világunkban nehéz a szeretetet 
közvetíteni, bármiféle értéket őrizni, továbbörökíteni, de 
nem lehetetlen. 
Jókai Anna így vall az előadóestről: „Két, megszenvedett 
tisztaságú lélek ajándéka, a kicsorduló szeretet: szóban 
és énekben. A szeretet Istentől árad és az emberi Én kely-
he fogadja magába. Töltekezzünk belőle, és osszuk meg 
a szomjazókkal.” Kudlik Júlia és Szvorák Katalin közös 
hitvallása reményt keltő örömüzenet, hiszen a megfárad-
taknak megnyugvást, a keresőknek válaszokat tartalmaz.
Az előadóest után 18 órakor Ábrahám Károlyné Zákány-
széken élő amatőr alkotó festményeiből, keresztszemes 
hímzéseiből és ásványgyűjteményéből nyílik kiállítás a 
Művelődési Ház előterében.

XVI. Zákányszéki Böllérnap
Töretlen érdeklődéssel és támogatottsággal valósítottuk 
meg közösen a Böllérnapot.
Nagyon szép sertéseket neveltek a gazdák, akiknek köszö-
netemet szeretném kifejezni. Talpraesett, hozzáértő böllér-
csapatok, kiváló íz világgal rendelkező töpörtyűt, hurkát, 
kolbászt készítettek. A Nőegylet töltött káposztát készített, 
a két konyhán pedig főttek és sültek az étkek azért, hogy 
az esti vacsorán és bálon mindenki jól érezze megát. Ha-
gyományt teremtettünk és hagyományt őrzünk, melyből 
mindenki rendesen kivette a részét, tett hozzá, a saját tudá-
sát, munkáját, mindenből a maximumot.
A Böllérnap nemcsak arról a két napról szólt, melyen a 
munkát és az ünneplést éltük, hiszen több mint 150 háztar-
tásba jutott kóstoló és a bál bevételéből tudjuk finanszíroz-
ni a Falukarácsony teljes költségét. 
Köszönöm a Támogatóknak, a segítőknek, mindenkinek a 
munkáját, az eredmény mindannyiunké, legyünk rá büsz-
kék, kevés olyan közösség létezik ma, amely ilyen egysé-
gesen, a legjobb szándékkal áll egy ilyen rendezvény mel-
lé, még akkor is, ha tudja, a díjazás csupán egy kézfogás és 
a hozzá tartozó jó szó.
Köszönöm a sok segítséget, Békés Karácsonyt kívánok 
mindenkinek, aki fontosnak tartotta, hogy kivegye részét 
a munkából, ünneplésből, mulatságból.

Matuszka Antal, polgármester


