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Békés, Boldog
Karácsonyt!

Advent első vasárnapján otthonainkban és a főtéri parkban meggyújtottuk az első adventi gyertyát. Jó
volt látni, hogy milyen sokan vették
a fáradtságot és jöttek el erre a közös
együttlétre, közös ünnepre.
Úgy gondolom, nem kell vallásosnak lenni ahhoz, hogy érezzük:
az adventtel legszentebb ünnepünkre készülünk fel. Az advent jelentése az eljövetel, a megérkezés, a boldog várakozás öröme. Megérkezni
és türelemmel várakozni.
Milyen egyszerűnek tűnik mindez, milyen könnyű kimondani, de
milyen nehéz ezt a nyüzsgő és rohanó világunkban megvalósítani.
Mert olyannyira elfoglalnak minket
a hétköznapokban a feladatok, kötelezettség, a világnak való megfelelés
kényszere, hogy amikor egy kissé lassítani kellene és szeretteink felé fordulni, bizony csak nehezen vagyunk
képesek a megállásra, az odafigyelésre. Megint eltelt egy év.
Mintha csak ma lett volna, hogy
a karácsonyfa körül ünnepeltünk
az elmúlt évben mindannyian. Akkor
is, most is a szeretetről, a megbocsátásról beszéltünk, beszélünk.
Elérkezett 2018 karácsonya is.

Annak a karácsonynak az ünnepe, mely nemcsak Jézus születésének, a kereszténységnek, hanem
a család, a békesség, az öröm, és
a szeretet ünnepe is egyben. A karácsony, mely a szeretet melegét
hozza közelebb hozzánk.
Ahogy Pál Apostol mondja:
„Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három,
de közülük a legnagyobb a szeretet.”
Azt kívánom mindnyájuknak,
hogy a lehető legtöbb pillanatát éljék
meg a karácsony csodájának azokkal,
akik fontosak mindannyiunk számára. Adjuk időnket, figyelmünket,
szeretetünket, magunkat családunknak, szeretteinknek, barátainknak,
ismerőseinknek.
Zákányszék Község Képviselő-testülete, magam és a családom
nevében
Áldott, kegyelemmel teljes,
meghitt, békés Karácsonyi Ünnepeket kívánok.
Matuszka Antal
polgármester

„Kipp-kopp elindul fentről egy-egy Lélek,
Menetel velük sok éven át Idő s az Élet.
Van, kit érdekel, milyen lesz a sorsa,
Van, ki életét rábízza majd a Sorsra.”
2018. november 26-án reggel
kaptam a hírt: Dr. Máthé Ellák
településünk volt állatorvosa
elhunyt. Köztiszteletben álló
kitűnő szakember és jó barát.
A település nevében szeretnék
most Tőle elköszönni.
Dr. Máthé Ellák 1939. augusztus
12-én született Budapesten. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányait Diósgyőrben végezte. Szülei
gazdálkodtak, de a gyermekeiket
tanítatták, mindhárom diplomát
szerzett. 1956 és 1962 között elvégezte az állatorvosi egyetemet,
közben a Honvéd Lovassport Szakosztályban versenyzett. 1966-ig
Miskolcon a Korbonctani Intézetben, majd megyei főállatorvosként
Miskolcon és Egerben dolgozott,
egészen 1973-ig. 1973-ban Göncön
körállatorvos, majd innen az út
Csongrád megyébe vezetett ahol
a Mesterséges Termékenyítő Főállomás igazgatója 1979-ig. 1974-ben
kötött házasságot Dr. Müller Máriával. 1979-ben nevezték ki Zákány-

székre hatósági állatorvosnak, ahol
nagyüzemi állatorvosi feladatokat
is ellátott. Bekapcsolódott a közéletbe is, hiszen négy éven keresztül
önkormányzati képviselőként is aktívan dolgozott a település jobbításáért, fejlesztéséért. 2012-ben a településen végzett állatorvosi,
társadalmi-közéleti tevékenységéért, életpálya elismeréseképpen „Zákányszék Község Díszpolgára” kitüntető címet kapott. Közel 40 évig
végezte munkáját a településen,
majd nyugdíjasként is köztiszteletnek örvendett.
Zömök termete, jellegzetes
nevetése tűnik elő emlékeimben,
a mindenhová eljutó Trabant,
melynek hátsó ülése tele volt
gyógyszerekkel, eszközökkel.
A település nevében őszinte
együttérzésemet fejezem ki
a gyászoló család minden tagjának.
Nyugodj békében Doktor Úr!
Matuszka Antal
polgármester
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Tisztelt
Ügyfeleink!

Zákányszék külterületi
Ügyfeleink részére
A Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. szervezésében
az Önök lakókörzetében is bevezetésre került, a szelektív hulladékgyűjtés. Köszönjük Tisztelt Ügyfeleinknek, hogy aktívan részt
vállalnak ebben a hulladékgyűjtési
formában, amelyhez Társaságunk
biztosította a szelektív anyag gyűjtéséhez szükséges hulladéktároló
edényt.
A megtelt edényt az alább felsorolt gyűjtési napokon kérjük, kihelyezni arra a helyre, melyet a kommunális hulladék esetében is
alkalmaznak.

lektált anyagot, átlátszó műanyag
zsákban, az edényük mellé kihelyezve Társaságunk munkatársai elszállítják.

A szelektív hulladék
begyűjtésének napjai
2019 tárgyévben:
2019.01.02. 2019.02.13
2019.03.13. 2019.04.10.
2019.05.08. 2019.06.05.
2019.07.03 2019.08.14.
2019.09.11. 2019.10.09.
2019.11.06. 2019.12.04.
Az edényekből a szelektív hulladékok begyűjtése külön gépjárművel
történik. Amennyiben a szelektíves
edény, olyan anyagot tartalmaz, ami
nem felel meg a kritériumoknak,
azokat az edényeket Társaságunk
nem üríti ki, és azt munkatársunk
figyelmeztető matricával látja el.
Az ilyen edények tartalmát kérjük,
válogassa át és a legközelebbi gyűjtési napon szíveskedjen újra kihelyezni. Amennyiben a gyűjtőedénybe nem fér bele a szelektív hulladék,
akkor a többletként mutatkozó sze-

A szelektív hulladékgyűjtést
Társaságunk térítésmentesen
végzi.
Köszönjük, hogy Ön is hozzájárul a szelektív gyűjtéssel a hulladékgazdálkodás fejlesztéséhez,
lakókörzete minőségének javításához.
Társaságunk diszpécserszolgálata
a szállítással kapcsolatban felmerülő kérdéseikre az alábbi telefonszámon tájékoztatást nyújt, és fogadja
ügyfeleink észrevételeit.
Telefonos elérhetőségeink:
62/777-177
Zöldszám: 80/822-228
„Közös ügyünk
a környezetünk!”

Anyakönyvi hírek
HALÁLOZÁS:
2018.11.10. Tóth Róbertné Zákányszék, Tanya 693.
Béke poraira!
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Tájékoztató a képviselőtestület üléseiről
A Képviselő-testület 2018. november 29-én munkaterve szerinti rendes ülést tartott, amelyen 29 határozatot hozott és 2
helyi rendeletet fogadott el. Változott az önkormányzati bérlakások lakbére, és a Sportcsarnok
terembérleti díja. Döntés született a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi támogatására
beérkezett pályázatokról is.
Az Önkormányzat 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 Központi Statisztikai Hivatal októberi jelentése alapján 2018. január–októberben az előző év azonos időszakához
képest a fogyasztói árak átlagosan
2,8%-kal nőttek. Ez a bérlakások lakbérében 2019. január 1-től 13 Ft/m2
emelést jelent havonta.
2019. január 1-től a Sportcsarnok bérleti díja családi rendezvények esetén az eddigi 350,-Ft/főről
500 Ft/főre emelkedik, a minimum
fizetendő összeg továbbra is 70.000,Ft lesz. További változás, hogy a kisterem (szertár) a január 1-től nem
kerül bérbeadásra.
A testület döntése alapján a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és
Bölcsőde (bölcsődei, óvodai, konyhai) szolgáltatásai 2018. december
27-28-án szünetelnek. A téli szünidei gyermekétkeztetést a Szociális
Központ étterme biztosítja majd.
A Képviselő-testület korábbi döntése alapján támogatja a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetőjének mesterpedagógusi pályázatát, illetve mesterpedagógusi programjának keretében
megvalósuló „Ezerarcú Tanya-ovi
program”-ot. A testület a mesterpedagógusi program 2017/2018-as
nevelési évben történt megvalósításáról szóló beszámolót elfogadta.

Negyedik alkalommal hirdette meg
a „Kincses Kultúróvoda” pályázatot
valamennyi belföldi óvoda részére
az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
A Minisztérium kiemelt célja, hogy
az óvodai és kulturális területen meglévő értékeket elismerje, és az óvodai,
valamint a kulturális intézményrendszer együttműködését erősítse. A díjazottak „Kincses Kultúróvoda 2019”
címet feltüntető dísztáblát vehetnek
át, és 1,3 millió forint pénzügyi támogatásra jogosultak. A Képviselő-testület a Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsőde fenntartójaként támogatja az óvoda intézményegység „Kincses
Kultúróvoda 2019” cím elnyerésére
kiírt pályázaton való részvételét.
A Zákányszék Petőfi u. 11. szám
alatti fogorvosi rendelő és a fogorvosi praxis tulajdonosa Dr. Rózsavári Katalin fogszakorvos. A tulajdonos és Dr. Sátai Andrea helyettesítő
fogszakorvos a praxisjog adásvételére
vonatkozóan előszerződést kötöttek.
A szerződés életbelépéséhez a Képviselő-testület hozzájárult, a Praxisjog
átruházása legkésőbb 2019. március
1. napjával történik meg.
Zákányszék Község Önkormányzata évek óta karácsonyi csomag
juttatásával támogatást nyújt az arra
rászoruló személyeknek, családoknak. A Képviselő-testület helyi rendeletben szabályozta a juttatás feltételeit. A támogatás megállapítása
hivatalból történik, külön kérelmet
nem kell benyújtani.
A testület zárt ülésen elbírálta
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi támogatására beérkezett
pályázatokat. A pályázati feltételeknek
Bigors Fanni, Bodó Regina, Boldog
Anna Fanni, Boldog Bianka Lilla, Daka
Bettina Alexandra, Frank Adrienn,
Mészáros Kitti Gyöngyi és Torma
Endre Balázs felelt meg. Tanulmányaikat az önkormányzat 10 hónapon
keresztül, fejenként havi 5.000 Ft ös�szegű ösztöndíjjal támogatja.
A kihirdetett önkormányzati rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
valamint a község honlapján.
Gárgyán István
jegyző
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Tájékoztató új ellátási
formáról Zákányszéken,
a szociális gondoskodás
területén
PROBLÉMÁT OKOZ?

alkohol • g yó g y sz e r, k á bító sz e r • in te r net
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LCD MONITOR és TV JAVÍTÁS
1 év garanciával!
HELYSZÍNEN, minden
szerdán és pénteken.
Digitális TV-vel (MindigTv)
kapcsolatos tanácsadás,
antennaszerelés.

KOMLÓS ZSOLT TV-MŰSZERÉSZ
TEL.: 06 30/626-1021
www.lcd-tv-monitor-szerviz.hu

mu n k a • j áté k • sz ex , p o r nó

TELJES KÖRŰ PÉNZÜGYI
TANÁCSADÁS ÉS BIZTOSÍTÁSOK
KÖTÉSE, ÜGYINTÉZÉSE
vá sárl á s • e vé s • pá rk a p cs ol at
Ha egyes szerek, vagy tevékenységek túlzott, kényszeres használatát/ megélését tapasztalja magán
vagy hozzátartozóján, forduljon
hozzánk bizalommal. Szakemberek
(szociális munkás, pszichiáter és
pszichológus) segítenek abban,
hogy megtanuljon együtt élni
a szenvedélybetegségével – hozzátartozónak a szenvedélybeteggel
– úgy, hogy a lehető legkevesebb
kárt okozza magának és környezetének. Ha szeretne változtatni életmódján, abban is segítünk, de a változtatás szándéka nem feltétele
az ellátás igénybevételének.
A szolgáltatás igénybevétele név
nélkül történik a lakóhelyén. Ingyenesen elérhető, beutalóra,

egészségügyi jogosultságot vagy
személyazonosságot igazoló dokumentumra nincs szükség.
Időpont-egyeztetés előzetes bejelentkezés alapján munkatársunknál az alábbi telefonszámon:
20/269-3864
Ügyfélfogadás időpontja, helyszíne:
Keddenként 11.00–13.00-ig
Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézménye: Zákányszék, Dózsa György u. 44.
Anonim online pszichológiai tanácsadás: konzultacio@hoszkp.hu

Tisztelt Lakosság!
A Képviselő-testület 6/2008. (III.28.)
Kt. rendelete 8. § (1) bekezdésében
meghatározottaknak megfelelően
igazgatási szünet lesz a Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban:
2018. december 27–28. 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.
2019. évi első munkanap: január 2. (szerda)
Gárgyán István
jegyző

Mórahalmon a GENERALI biztosító irodájában
A Szabadság u. 34. szám alatt
az Éva Apartman ház épületében.
Nyitva tartás: h.: 13–18, k.: 9–14, sze.: 13–18,
csü.: 9–14, péntek zárva.
Nyitvatartási időn kívül időpont egyeztetéssel,
Akár az ön otthonában is vagy az irodában is lehetséges.
További szolgáltatásaink:
– Kárbejelentés, zöldkártya, igazolások kiadása stb.
SZERETETTEL VÁRJUK MINDEN
MEGLÉVŐ ÉS ÚJ ÜGYFELEINKET:
CSÁSZÁR BÉLÁNÉ, MARIKA
Képviselet-vezető
Telefon: 30/427-05-84,
E-mail: csaszarbne@gmail.com
SZÖGI ISTVÁNNÉ MARIKA
Telefon: 30/621-68-52
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Zabosfa Táncgála képekben
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Iskolai hírek
Az iskolai munkát számos program színesíti, melyek célja, hogy még
több segítséget adjanak a tanulás megkönnyítéséhez, a személyiségfejlesztéshez, az életben való eligazodáshoz.

KEVE program
Szeptembertől iskolánk is részt vesz
a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottságának programjában, amely a Közlekedjünk Együtt, Vigyázzunk
Egymásra nevet viseli (KEVE).
A program megvalósítása az első
osztályban kezdődik, és a nyolcadik
osztályban fejeződik be. A KEVE
célja, hogy minden tanuló megtanulja a biztonságos és balesetmentes
közlekedést.
Iskolánk elsős tanulóival október
5-én megtartottuk az első KEVE órát,
amelyen két rendőr is részt vett. Megtanultuk, hogy hogyan kell helyesen
átkelni az úttesten.
Az óra végén a rendőrök is meséltek a gyerekeknek, búcsúzáskor pedig
minden tanuló egy láthatósági csíkkal ellátott táskát kapott ajándékba.
Ez az óra más volt, mint a többi!
A következő órán minden tanuló
egy jelzőtáblát fog majd elkészíteni.
Kabanica Zita tanítónő
Boldog Iskola
A boldogságóra Magyarországon
a pozitív pszichológia kutatási eredményeire épül, melynek célja, hogy
elősegítse a gyerekek önbecsülését,
és boldogságra tanítsa őket. Ezek
az órák csökkentik a gyerekek szorongását, növeli az önbizalmukat és
segíti őket, hogy jobban teljesítsenek
az iskolában.
Hazánkban Bagdi Bella a „Jobb
veled a világ” Alapítvány elnöke vezetésével és kezdeményezésével
a Jobb veled a világ Alapítvány egy

egész programot dolgozott ki arra,
hogy a fiatalok boldogságát elősegítse.
A boldogságórák célja nem az,
hogy problémamentes életmodellt
állítson a fiatalok elé, hanem, hogy
vezérfonalat adjon a gyerekeknek
arra, hogy könnyebben birkózzanak
meg a problémákkal, könnyebben
vegyék a kihívásokat, valamint a testi-lelki egészségmegőrzés tanulmányozására adjon lehetőséget.
Az órák lényege a személyiségfejlesztés, a pozitív életszemléletre való
képesség elsajátítása.
A „BOLDOGSÁG” szó a jóllét állapotát jelenti, annyi, hogy jól érezzük
magunkat a bőrünkben, szeressük
az életet, hogy találjunk örömet apró
dolgokban. Ezt meg kell tanítanunk.
A gyermek még a játék kapcsán
megtalálja az örömét, de később ez
kihuny a „teljesítményvergődésre”.
A Boldog Iskola „Olyan tiszta szívvel adott program, olyan próbálkozás,
ahol civil erők hatolnak be a pedagógia területére. Nemcsak ismeretekre
van szükség, hanem képességre, azt,
amit ő megtanul, azt tudja hasznosítani az életben.” (Dr. Bagdy Emőke)
Király Andrea tanítónő
A Kék tér bűn- és balesetmegelőzési program az alsósoknak indult.
A Tanulás Könnyítő Program
(TKP) a lelki megerősítést és az idegpályák összehangolását szolgálja,
amelyben központi szerepet kap
a mozgás.
Kulturális hírek

Különleges, megkapó díszletek, nagyszerű színészi alakítások szemtanúi
lehettek a hetedikesek november
9-én a Nagyszínházban. Shakespeare örök érvényű meséje a Szentivánéji álom volt műsoron. A forró
hangulatú, csodálatos előadást percekig tartó vastapssal honorálta a jobbára fiatalokból álló - közönség.
A következő bérletes előadás december 7-én lesz. Örkény István
klasszikusa, a Tóték kerül színpadra.
Izgatottan várjuk ezt a nem mindennapi prózai előadást!
Takács Julianna tanár
Iskolánkat 2018. november 23-án
az üllési mesemondó versenyen Juhász Ádám 4. osztályos tanuló képviselte, melyen 3. helyezést ért el.
Felkészítői: Szülei és Király Andrea
tanító néni. Gratulálunk!

Lassan már hagyománynak számít
iskolánkban, hogy a tetőtérben néprajzi kiállítást rendezünk. Ebben a tanévben túlnyomóan a XX. század eleji
paraszti és iparos munkák eszközei,
illetve az úri középosztály néhány ruhája, színházi kellékei kaptak helyet.
Színesíti még kis tárlatunkat néhány
Klebelsberg-korszakból maradt könyv,
tankönyv és emlékkönyv is. A tárgyakat az ötödikes és hatodikos tanulók
hozták, és ők segítettek az elrendezésben. Köszönetet mondunk Kabanica Zita tanító néninek is a felajánlott
100 évnél is régebbi ruhákért, színházi kellékekért és könyvekért.
Miklós Lászlóné tanár
Végre megérkeztek az eszközök és
decemberben indulhat a Robotika
szakkör.
Felmenő rendszerben tervezzük,
a szükséges matematikai alapismeretek miatt ötödik osztálytól. Első évben

a robotika mechanikai alapjaival és
a Blocky vizuális kódolási környezetével ismerkedünk meg. A következő
években erre építve és felhasználva
a tovább bővült matematikai tudásukat, a szöveg alapú kódolást, azaz
az igazi programozást tanulhatják
az érdeklődő - és matekból jól teljesítő - gyerekek. A készlet borsos ára
miatt csak egy darab került beszerzésre, azért csak 3-4 fős csoportban
folyhat az oktatás. Idén két csoportot
indítunk. A szakkör segítségével iskolánk tanulói előnnyel fognak rendelkezni a más iskolában tanulókkal
szemben, ami továbbtanuláskor segítség lesz majd számunkra.
Gieth Zoltán tanár
Sport
Iskolánk fiú tanulói négy korosztályban játszanak a Bozsik egyesületi
bajnokságban. A legkisebbek a 7-8
évesek, ők nyolc település csapata
közül a 3. helyezést érték el. A 9
évesek 2. helyen végeztek. A csapat
tagjai: Tóth Valentin, Kopasz Máté,
Moldován Alex, Kazi Márk, Kazi
Máté, Fodor Olivér, Börcsök Patrik,
Makra Csaba, Frank Csaba.
A 11,13 éveseknél hat csapat volt:
Mórahalom, Kistérségi Focisuli, Ásotthalom, Röszke, SZEAC, Zákányszék. Ősszel hat forduló volt körmérkőzésekkel (30 meccs). Mindkét
csapatunk a 2. helyet szerezte meg,
ami nagyon szép eredmény, főleg a gyerekek kitartása, küzdeni tudása miatt.
11 évesek: Makra B., Kószó D.,
Kocsis D. Börcsök D., Varga D., Császár D., Juhász Á., Burunkai B., Oltványi N., Dobó G., Barbócz M.
13 évesek: Fodor B., Sebők B.,
Bazán B., Fodor Á., Juhász B., Meleg
A., Lázár T., Császár P. , Illés Sz., Polyák G., Márton Á., Fődi N.
Honti Tamás tanár
Fontos dátumok:
Téli szünet: december 22-től január 2-ig,
első tanítási nap: 2019. január 3-a,
csütörtök,
a 8. osztályosok központi írásbeli felvételi vizsgája: január 19-én,
az I. félév vége: január 25.
Alapítványi est: február 9.
Iskolai farsang: február 22.
Összeállította:
Ábrahám Enikő
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Házszentelések
beosztása 2019-ben
Január 3. csütörtök: 8.00 - Makra
Ignác kerülete (ebéd 12.30 órakor,
szentmise 14.00 órakor)
Január 4. péntek: 8.00 - Csúcs
Róbert kerülete (ebéd 12.00 órakor,
szentmise nincs)
Január 5. szombat: 8.00 - Varga
József kerülete (11.30 órakor szentmise, 12.30 órakor ebéd)
13.00 - Katona Kálmán kerülete.
Január 7. hétfő: 8.00 – Csúcs István
kerülete (ebéd 12.00 órakor, szentmise 13.00 órakor)
Január 8. kedd: 8.00 - Tanács Csaba kerülete (ebéd 13.00 órakor,
szentmise ott nincs)
Január 9. szerda: 8.00 – Ördögh
Vilmos kerülete (szentmise 13.30
órakor, ebéd 14.00 órakor)
Január 10. csütörtök: 8.00 - Börcsök László kerülete (ebéd 12.00
órakor, szentmise ott nincs),
13.00 – 17.30 - Jójárt Pálné kerülete (szentmise ott nincs)
Január 11. péntek: 8.00 - Papp
József kerülete (szentmise 12.00
órakor, ebéd 13.00 órakor)
Január 12. szombat: 8.00 – Csúcs
Illés kerülete (ebéd 12.00 órakor,
szentmise ott nincs)
Január 14. hétfő: 8.00 - Frank Szilveszter kerülete (szentmise 13.00
órakor, ebéd 14.00 órakor)
Január 15. kedd: 8.00 – Papp Tibor
kerülete (ebéd 12.00 órakor, szentmise ott nincs)
Január 16. szerda: 8.00 – Szegfű
János utca temető felőli része
Január 17. csütörtök: Szegfű János utca, Hársfa és Vasút utca
Január 18. péntek: nincs házszentelés.

Január 19. szombat: Nincs házszentelés,
19 órától V. Katolikus Bál
Január 21. hétfő: 8.00 – Arany
János utca és Ősz utca
Január 22. Kedd: 8.00 – Ifjúság
utca és
kb. 15.00 órától Újtemető utca
Január 23. szerda: 8.00 - József
A. utca iskola felőli része
Január 24. csütörtök: 8.00 – József A. utca II. fele
Január 25. péntek: 8.00 – Béke
utca
Január 26. szombat: 8.00 - Király
Zsolt kerülete (ebéd 12.00 órakor,
szentmise ott nincs)
Január 28. hétfő: 8.00 - Tavasz
utca és Tömörkény utca I. fele
Január 29. kedd: 8.00 - Tömörkény
utca Gazdabolt felőli része
Január 30. szerda: 8.00 - Kossuth
L. u. I. fele
Január 31. csütörtök: 8.00 - Kossuth L. u. II. fele és a Juhász Gyula
utca
Február 1. péntek: 8.00 - Október
utca és a Móra F. utca
Február 2. szombat: Nincs házszentelés (este Bordányi Kat. Bál)
Február 4. hétfő: 8.00 - Dózsa Gy.
u. II. része és a Mórahalmi út
Február 5. kedd: 8.00 - Dózsa Gy.
u. eleje és a Bordányi út
Február 6. szerda: 8.00 – Erdei
utca és a lakópark, Petőfi utca, Lengyel tér
Február 7. csütörtök: 8.00 - Nyár
utca
Dr. Janes Zoltán
plébános

MEGHÍVÓ
A Magyar Kultúra Napja alkalmából
a Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtárban 2019. január 25-én 17
órától: Az elődök kéz melegét
hozom címmel, Császár Angela Jászai Mari díjas színésznő előadóestjére várjuk a kedves közönséget.
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódó előadásban a XIX., XX., és

a XXI. század költői kézfogásait,
egymásnak szánt gondolatait ismerhetjük meg.
Szeretettel hívjuk és várjuk a Kedves Közönséget rendezvényünkre!
Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozói

Orvosi
ellátás rendje
2019. elején
I.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy.u.70.Tel.: 590050 és (+36/30 606-2371) (dr.
Mester Lajos, elérhető munkanapokon 08h 00–16h 00)
Rendelés: bejelentkezett – és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8–12 h és páratlan heteken: január 02-től
január 04-ig, január 14-től január
18-ig, január 28-tól február 01-ig,
február 11-től február 15-ig, február 25-től március 01-ig, március
11-től március 14-ig, március 25től március 29-ig, április 08-tól
április 12-ig és április 23-től április
26-ig délután 15–16 h-ig is! Január 02-től január 04-ig helyettesít!
II.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, József A.u.38. Tel.:290509 és ) +36-30-606-2354 és +3670-628-7060 mobilon (dr.
Sebestyén Balázs, elérhető munkanapokon 08h 00-16h 00)
Rendelés: bejelentkezett– és területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8–12 h és páros
heteken: január 07-től január 11-ig,
január 21-től január 25-ig, február
04-től február 08-ig, február 18–22ig, március 04-től március 08-ig,
március18-tól március 22-ig, április 01-től április 05-ig, április 15-tól
április 18-ig és április 29-30-án du.
15–16h-ig is! Január 02-től január
04-ig szabadságon van!
Sürgősségi orvosi ügyelet:
Munkanapokon 16 h 00–másnap
08 h 00-ig, valamint szabad–, vasár– és ünnepnapokon, valamint
július 01-én Semmelweis napon
– mely az egészségügyben munkaszüneti nap – 08 h 00 – másnap
08 h 00-ig a Kölcsey utca 2 sz. alatt
a Mentőállomás épületében.
Segélyhívás: 104 és/vagy 112
– ingyenes! (Az NGM rendelet
alapján 2019. évi munkaszüneti
napok áthelyezése miatti munkarend : 2019. augusztus 10. szombat
munkanap helyette augusztus 19.
hétfő pihenőnap, 2019. december
7. szombat munkanap helyette
december 24. kedd pihenőnap és
2019. december 14. szombat munkanap helyette december 27. péntek pihenőnap.

7. oldal

Ünnepi programok és a szentmisék rendje
December 21. péntek: 6 óra 30
perckor Hajnali szentmise, majd
reggeli a hittanteremben.
December 8. szombat: 11 órakor
Szentmise, pálinkaszentelés és
pálinkalovag avatás.
December 19., 20. szerda, csütörtök, Gyónási lehetőség 17 óra
30 perctől, illetve a szentmise után.
December 21. péntek, Gyónási
lehetőség délelőtt 9–12 óráig.
December 23. vasárnap 8 és 11
órakor Szentmise.
December 24. hétfő 23 óra 30
perckor Pásztorjáték, Majd éjféli
szentmise.
December 25. hétfő 8 és 11 órakor
Szentmise.
December 26. kedd: Csak reggel
8 órakor lesz szentmise.
December 30. vasárnap: 8 és 11
órakor Szentmise.
Dec. 31. hétfő 16 óra 30 perckor
Szentmise, hálából az év során kapott jókért.
Január 1. hétfő: 11 órakor
Ünnepi szentmise.

Év végi nyitva tartás
a Művelődési Házban
Tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy a Művelődési Ház,
a Könyvtár és a Teleház
2018. december 22.
és 2019. január 2. között
ZÁRVA TART.
Első munkanap:
2019. január 3.
Áldott Békés Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új Évet
kívánunk!
Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtár dolgozói

8. oldal
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Egy fitt könyvtári délután
Mitől lehet fitt egy könyvtári délután? Vendégünk, Gut Gabriella személye és a téma tette azzá.
Különleges, könyvbemutatóval egybekötött, interaktív közönségtalálkozó élményében volt részünk november 23-án, pénteken délután 5
órától a könyvtárban. Különleges,
mert a szerző első könyve mindössze
egyetlen nappal korábban jelent meg,
így szinte az elsők között vehettük
a kezünkbe. Különleges azért is, mert
ritkán fordul elő, hogy személyesen
hamarabb van szerencsénk megismerni a szerzőt, mint magát a szellemi alkotását. Gut Gabriella fitness
oktató a „Dél-alföldi Mozgolódó”
ingyenes alakformáló torna edzésein
szeptember óta hét kistelepülésen
– köztük Zákányszéken is - mozgatja, motiválja a lakosságot. A "Mire
vársz? Hozd magad fitt formába"
c. könyve eddigi munkásságának,

tudatos törekvéseinek a nyomtatott
verziója annak érdekében, hogy minél több emberhez eljussanak az eddig megszerzett tapasztalatai. Könyvében választ ad azokra a kérdésekre,
amelyek a tornák alatt és után megfogalmazódtak a résztvevőkben, valamint inspiráló gondolatokat, recepteket is közöl. Átfogó segítséget nyújt
az egyéni célok megfogalmazásához,
a mozgásközpontú, egészséges életmód kialakításához. Köszönjük, hogy
a könyvtárban először vehettünk
részt könyvbemutatóval egybekötött
fitt délutánon, ahol megismerhettük
a sportos szerző új oldalát. Ha tehetjük, szánjunk rendszeresen időt az olvasásra és a mozgásra, mert mindkettő nagyon fontos és hasznos!
Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

Egy sirályos, „király” előadás…
Még csak néhány hét telt el azóta,
hogy Bosnyák Viktória írónő a Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár vendége volt, és a 4-5-6. osztályos
tanulók személyesen találkozhattak
vele a könyvtárban. November 26-án
újabb alkalom kínálkozott a találkozásra, ezúttal nem a hagyományos
író-olvasó találkozók formájában.

A mórahalmi Aranyszöm Rendezvényházban “A sirály a király?” című
zenés előadás egyik főszereplőjeként
új oldaláról mutatkozott be a népszerű írónő. Az azonos című meseregény színpadi adaptációjában
a rendkívül tehetséges Szirtes Marcival egy fergeteges hangulatú, interaktív előadásban a helyesírási szabá-

lyok fontosságára hívták fel
a figyelmet, elsősorban a „j” és „ly”-os
szavakra fókuszálva. Tették mindezt
egy kedves történetbe „csomagolva”,
a közönség aktív bevonásával,
sok-sok humorral és szójátékkal színesítve. Köszönjük a lehetőséget,
hogy Mórahalmon 30 zákányszéki
diák is részese lehetett az élménynek.

Előadás végén hatalmas tapssal jutalmazták a kétszemélyes darabot.
Igazi meglepetés volt, hogy a közös
csoportképen együtt örülhettünk
a szereplőkkel a méltán megérdemelt
sikernek.
Paraginé Tóth Edina
könyvtáros

