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KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
„Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen.
Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan,
milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek!
Az ünnep különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás.” (Márai Sándor)
Már csak néhány nap, és ismét beköszönt karácsony szent ünnepe.
Az elmúlt hetek sokunknak lázas
készülődésben teltek el. Az adventi
gyertya lángjai a készülődést, a várakozás idejét jelzik. Hamarosan
megszólalnak a karácsonyi csengők, és szelíd hangjaik a családot,
az otthon melegét, a békét juttatják
eszünkbe. Ismét gondolhatunk szeretteinkre, barátainkra, és figyelhetünk arra, hogy mit nyújthatunk
azoknak, akik fontosak számunkra.
A karácsonyt kicsi és nagy egyaránt várja. A kicsik sok ajándékot,
a nagyok pihenést, nyugalmat remélnek tőle. Még ha nem is világos
mindenki számára egyértelműen karácsony üzenete, mégis valami szelíd,
nyugodt érzés, végső soron valami
manapság már egészen ritka dolog,

a szeretet árad belőle. A mindennapos megélhetési gondok – amelyek
napjainkban különösen előtérbe kerültek – elhalványulnak, ha kigyúlnak
az ünnepi fények.
A karácsony a kereszténység
egyik legfontosabb ünnepe, amelyben Jézus születésére emlékezünk.
Kétezer éve Betlehemben, egy pajtában született Jézus és kereszthaláláig tanított, gyógyított, csodákat
tett, segített az embereken. Az ő eljövetelét ünnepeljük ezen a napon.
Az Advent négy hete arra szolgál,
hogy kellőképpen felkészülhessünk
lélekben erre. Az Adventnek hangjai,
fényei, illata, jelképei vannak. Az Advent a karácsonyhoz vezeti el az embert. A karácsony pedig egymáshoz
vezet bennünket. A karácsony nem
csak egy ünnep, hanem egy érzés.

Az ünnepen az ember hajlandó félretenni az ellentéteket, és ha csak
rövid időre is, de békét köt embertársaival. Az ünnep szépségét nem
az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan ajándékkal,
amiből mindenki részesülhet, amit
mindenki adhat, ez pedig a szeretet.
Az összetartó család kell, hogy
ápolja az ünnepelni tudás művészetét és adja át azt a következő
nemzedéknek. Ahol béke és szeretet
van, ott meghitt, bensőséges kap-

csolatokra épülő családot, közösséget lehet építeni. Figyeljünk arra,
hogy a szeretet lángja ne csak néhány napig, az ünnep idején égjen
szívünkben, hanem a hétköznapokon is maradjon izzásban.
Zákányszék község képviselőtestülete nevében kívánok a község
minden lakójának szeretetteljes,
áldott karácsonyt, békés, boldog,
eredményekben gazdag új esztendőt.
• MATUSZKA ANTAL
polgármester

FITT-FORMA GÁLA GUT GABIVAL ÉS EGY LELKES ZÁKÁNYSZÉKI CSAPATTAL
A Dél-alföldi régióban Gut Gabi tavaly szeptember óta tart csoportos
alakformáló tornákat – ma már
kilenc településen, amelyek közül
Zákányszéken részben a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség pályázatainak köszönhetően, másrészt önkormányzati,

valamint a Zabosfa Kertész Kft.
támogatásával ingyenesek. A tornákat Gut Gabi sportoktató, egészségfejlesztő szakember tartja, aki
álmodott egy nagyot és november
30-án egy nagyszabású gálán köszönte meg a résztvevők kitartását
és bizalmát, valamint a támogatók

elismerését és támogatását. Montage Tánccentrum bemutató, divatbemutató, izgalmas beszélgetés
Marcsó Csillával, aerobik bemutatók, díjátadások és köszönetnyilvánítások, majd egy fergeteges
Abba show sztárfellépőkkel – ez
volt a szombat délutáni gálamenü
Mórahalmon.
– Mindaz, amit a mozgás AD,
az egy csoda! Mérhetetlen energiák, lendület, célok és tudatosság,
jókedv és töltődés. Mindig is álmom
volt, hogy nagy létszámú tornákat
tartsak, hogy emberek százainak
adjam át mindazt, amit a mozgás
képes adni. Ma már több százan
tornázunk együtt, amire nagyon
büszke vagyok. A rendszeres sportolás kitartásra, alázatra, türelemre
nevel, tartást, magabiztosságot, ön-

bizalmat ad, kiegyensúlyozottá tesz
testileg-lelkileg. Ez az, amit ezeken
a településeken mindannyian érzünk és mindez, a közös tornák,
a közös programok egy összetartó közösséggé formált bennünket
– mondta Gut Gabi az esemény
kapcsán.
A gálán elhangzott, hogy Gabi
nagyon hálás vagy azoknak az embereknek, akik támogatják őket
abban, hogy a csoda, amit együtt
hoztak létre, továbbra is az életük
része maradhasson és tovább szárnyalhassanak együtt a mozgás adta
értékekkel. Számos díjat is kiosztottak Mórahalmon, az Aranyszöm
Rendezvényházban az évzáró díjátadó gálán, többek között a legfittebb édesanya, gyermek és édesapa
is kapott elismerést.
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A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület 2019. november hónapban egy rendkívüli
ülést és egy munkaterv szerinti rendes ülést tartott. A helyi
választást követően a testület a működésére vonatkozóan új
szervezeti és működési szabályzatot fogadott el. Emelkedett
az önkormányzati bérlakások lakbére, valamint a Művelődési Ház egyes szolgáltatásainak díja. Döntés született a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2020. évi támogatására beérkezett pályázatokról is. Az év végével lejár a magánszemélyek kommunális adójára vonatkozó
négy éves mentesség azon ingatlantulajdonosok részére, akik
megfizették a szennyvízelvezető rendszer kiépítéséhez az érdekeltségi hozzájárulást.
A 2019. NOVEMBER 14-ÉN
TARTOTT RENDKÍVÜLI
ÜLÉS DÖNTÉSEI
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény annak
érdekében, hogy a testületi működés helyi sajátosságai érvényesülhessenek, felhatalmazást ad
a képviselő-testületnek arra, hogy
működésének részletes szabályait
helyi rendeletben határozza meg.
A képviselő-testület az alakuló
vagy az azt követő ülésen e törvény szabályai szerint megalkotja
vagy felülvizsgálja szervezeti és
működési szabályzatáról szóló
rendeletét. A 2014-ben elfogadott
Szervezeti és Működési Szabályzat
8 alkalommal került módosításra,
valamint időközben a jogszabályok
is változtak, ezért új rendelet került
előkészítésre és elfogadásra.
A főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonyára
a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni. A polgármesteri tisztség a megválasztással jön létre, és
az új polgármester megválasztásával megszűnik. A polgármester
újraválasztása esetén a korábbi
tisztsége, megbízatása megszűnik,
az újraválasztással új polgármesteri tisztség keletkezik. Az önkormányzati ciklus végén (még akkor
is, ha a polgármestert több cikluson
keresztül újraválasztják), meg kell
állapítani az időarányosan ki nem
adott szabadságot és annak szabadságmegváltás címén pénzben
történő kifizetése iránt intézkedni
kell. Matuszka Antal István polgármester úr jogviszonya megszűnését megelőzően igénybe nem vett
szabadsága 46 munkanap volt.
A Képviselő-testület a szabadság
megváltását engedélyezte, vala-

mint jóváhagyta a 2019. október
13. – 2019. december 31. közötti
időszakra megállapított 9 nap szabadságának ütemezését.
Önkormányzatunk egyes feladatait társulásban látja el. A társulási tanácsokba a képviselőtestület tagokat delegál. A helyi
választások után szükséges volt
az előző megbízások megerősítése.
Az 5 társulási tanácsban az önkormányzatot továbbra is Matuszka
Antal István polgármester fogja
képviselni, helyettese Kazi Péter
alpolgármester lesz. A testület
a Zákányszéki Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába Adamik István
képviselőt, Papp László képviselőt,
és Tanács Gábor István köztisztviselőt delegálta.
A 2019. NOVEMBER 28-ÁN
TARTOTT RENDES ÜLÉS
DÖNTÉSEI
Az Önkormányzat tulajdonában
levő lakások bérlői által fizetendő lakbérek mértékét az önkormányzati tulajdonú lakások
bérletének szabályairól, valamint
a lakbérek mértékéről szóló önkormányzati rendelet határozza meg.
A költségalapú bérlakások pályázati
támogatással kerültek megépítésre.
A támogatás feltétele volt a lakbérek infláció mértékével való növelése. A Magyar Nemzeti Bank értékelése szerint 2019. októberében
az éves összevetésben számított
infláció mértéke 2,9 százalék volt.
Ennek alapján a bérlakások lakbére
havonta 14 Ft/m2-rel emelkedik.
A Képviselő-testület a magánszemélyek kommunális adójára
vonatkozóan 2016-tól mentességet nyújtott azon ingatlantulajdo-

nosok részére, akik megfizették
az szennyvízberuházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulást.
A mentesség belterületi adótárgyanként, valamint lakásbérleti jogonként négy naptári évben, illetve
beépítetlen belterületi építési telek
esetén kettő naptári évben esedékes
adóval szemben érvényesült. Ezen
rendelkezés alapján az elmúlt 4 adóévben a beépített építési telkekre 4
x 5000 Ft = 20.000 Ft, míg beépítetlen belterületi építési telek esetén 2
x 15.000 Ft = 30.000 Ft összegben
kaptak mentességet az érintettek.
A beépített építési telkekre adott
mentesség ez év végén lejár, ezért
a 2020-as évre vonatkozóan a magánszemélyek kommunális adóját
ismételten meg kell majd fizetni.
A Képviselő-testület az adó
korábbi mértékén nem változtatott, így az adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti jogonként bel- és
külterületen 5.000,- Ft, beépítetlen belterületi építési telek
esetén 15.000,- Ft lesz. A 70. életévét betöltött adózót - a 70. életévének betöltését követő január 1. napjától - 1.000 Ft adókedvezmény
illeti meg, összesen egy ingatlan vonatkozásában. Az adókedvezmény
érvényesítéséhez az adózónak nem
kell külön kérelmet benyújtania.
A Képviselő-testület felülvizsgálta az egyes szolgáltatások díját.
A Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtárban az edénykölcsönzésiés teleház szolgáltatási díjak, valamint a terembérleti díjak egyes tételei 2020. január 1-től emelkednek.
Az edénykölcsönzési- és teleház
szolgáltatási díjakról részletes tájékoztatás az intézményben kérhető, a terembérleti díjak az alábbiak
lesznek: nagyterem 3200.-Ft/óra,
egyéb terem 2900.-Ft/óra, esküvő,
családi rendezvény, egyéb igénybevétel maximum 5 óra időtartamra
30.000.-Ft/alkalom. A Sportcsarnok bérleti díjai nem változnak.
A testület döntése alapján a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és
Bölcsőde (bölcsődei, óvodai, konyhai) szolgáltatásai 2019. december
30-31-én és 2020. január 02-03án szünetelnek. A téli szünidei
gyermekétkeztetést a Szociális
Központ étterme biztosítja majd.
Az önkormányzati és intézményi
tevékenység jogszabályi előírások-

nak való megfelelése végett belső
ellenőrzési rendszert kell működtetni. A 2020. évre vonatkozó éves
belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület jóváhagyta.
A Képviselő-testület az erről
szóló rendelete alapján a település volt plébánosát és díszpolgárát néhai Cseh Zoltánt az Önkormányzat saját halottjává
nyilvánította. Az Önkormányzat
az elhunyt részére díszsírhelyet
adományozott, illetve fedezetet
biztosított a temetés költségeire.
Zákányszék község 2020ban lesz 70 éves. Az évfordulóra való felkészülés jegyében
Kazi Péter alpolgármester úr
közreműködésével az „Országos
Városmarketing Díj” felhívásra
a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának Marketing szakos hallgatóiból álló "Ideas
for Breakfast" Csoport marketingprogramot készített. A program
stratégiájának célja: Zákányszék
imázsának kiépítése hosszú távon,
a hozzá legközelebb álló szemléletmód lefedje a település turisztikai arculatát. A Képviselő-testület
a marketingprogram anyagát megismerte, annak tartalmát értékesnek tartotta.
A testület zárt ülésen elbírálta
a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi támogatására beérkezett pályázatokat. A pályázati
feltételeknek Bodó Regina, Paplukács Anna, Mészáros Kitti Gyöngyi, Frank Adrienn, Boldog Anna
Fanni, Boldog Bianka Lilla, Vass
Mirjam, Jójárt Renáta felelt meg.
Tanulmányaikat az önkormányzat
10 hónapon keresztül, személyenként havi 5.000 Ft összegű ösztöndíjjal támogatja.
A kihirdetett önkormányzati
rendeletek megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján,
valamint a község honlapján.
Év végéhez közeledve megköszönöm mindazon olvasók figyelmét,
akik követték a Képviselő-testület
ülésein hozott döntésekről készült
rövid összefoglalókat.
Békés Karácsonyt és Boldog Új
Évet Kívánok!
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző
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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, szíveskedjenek arra a helyre kihelyezni, melyet a kommunális hulladék
esetében is alkalmaznak.
A szelektív hulladék begyűjtésének napjai 2020 tárgyévben:
2020.01.15.

2020.02.12.

2020.03.11.

2020.04.08.

2020.05.06.

2020.06.03.

2020.07.01.

2020.08.12.

2020.09.09.

2020.10.07.

2020.11.04.

2020.12.02.

Az edényekből a szelektív hulladékok begyűjtése külön gépjárművel történik.
Amennyiben a szelektíves edény olyan anyagot is 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, szíveskedjenek átválogatni és
a legközelebbi gyűjtési napon újra kihelyezni. Amennyiben a gyűjtőedénybe nem fér bele a szelektív hulladék, akkor a többletként
mutatkozó szelektált anyagot, átlátszó műanyag zsákban az edényük mellé kihelyezve Társaságunk munkatársai elszállítják.
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 telefonszámokon nyújt tájékoztatást és
fogadja ügyfeleink észrevételeit.
Telefonos elérhetőségeink:

Tel: 06-62/777-177 • Zöldszám: 06-80/822-228
„Közös ügyünk a környezetünk!”
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Ebösszeírás 2019

TISZTELT EBTARTÓK!
A korábban közzétett felhívás
alapján ismételten felhívom a figyelmet, hogy az önkormányzat
ebrendészeti feladatainak elvégzésének érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel 3 évente
ebösszeírást végez.
Az ebösszeírás önbevallásos
módszerrel, ebösszeírási adatlap
kitöltésével történik. Több eb esetén ebenként külön bejelentőlapot
kell kitölteni. A mikrochippel ellátott és az állatorvosnál korábban
bejelentett, a központi nyilvántartásban már szereplő, valamint
a 2013. és 2016. évi ebösszeírás
alkalmával már bejelentett ebeket
is be kell jelenteni!

Az adatlapot 2019. december
31-ig kell visszajuttatni az önkormányzathoz!
Az adatlap és a kitöltési útmutató beszerezhető a Polgármesteri Hivatalban (a földszinten,
főbejárattal szemben), továbbá
letölthető az önkormányzat honlapjáról.
Az adatlapot az alábbi módon
lehet benyújtani: személyesen
vagy postai úton a Zákányszéki
Polgármesteri Hivatalhoz (6787
Zákányszék, Lengyel tér 7.),
elektronikus úton (aláírva, beszkennelve) az info@zakanyszek.hu
elektronikus címre küldve.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2019. ÉV VÉGI
ÉS 2020. ÉV ELEJI MUNKARENDJE
Ezúton tájékoztatom a Tisztelt
Lakosságot, hogy a Polgármesteri
Hivatal 2019. év végi és 2020. év
eleji munkarendje az alábbiak szerint alakul:
• 2019. december 23. (hétfő):
munkanap (ügyfélfogadás 8 – 16
óráig)
• 2019. december 24 – 29.: szabadnap, munkaszüneti nap (nincs
ügyfélfogadás)
• 2019. december 30-31.: igazgatási szünet (ügyelet 8 – 12 óráig)
• 2020. január 1. (szerda): munkaszüneti nap

• 2020. január 2. (csütörtök): ügyelet (8 – 12 óráig)
• 2020. január 3. (péntek): munkanap (ügyfélfogadás 8 – 12 óráig)
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.
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

INTÉZKEDÉSI TERV A TÉLI IDŐSZAKRA
Zákányszék Község Önkormányzata 2019. december 15től, 2020. március 15-ig tartó
téli időszakra az alábbi tervet
dolgozta ki.
Rendkívüli esetben elérhető személy, eslsősorban:
Huszta László ügyintéző:
06-70/414-09-27.
Másodsorban:

Matuszka Antal polgármester:
06-30/606-23-64.
Orvosi ügyelet, munkanapokon
8–16 óra között:
Dr. Mester Lajos telefon:
06-30/606-23-71
Dr. Sebestyén Balázs telefon:
06-30/606-23-54
Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16-tól másnap 8 óráig.

Szabadnap, vasárnap és ünnepnap
8-tól másnap reggel 8-ig, Mórahalom Kölcsey u. 2 szám alatti mentőállomás épületében.
Egyéb időpontban: 112
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális
és Gyermekjóléti Központ Zákányszéki Tagintézménye (6787
Zákányszék, Lengyel tér 1.) szociális ügyekben munkaidőben

a 30/372-25-35-ös telefonszámon hívható.
A tagintézmény nyitva tartása: munkanapokon 8.00-16.00 óra között.
Téli melegedő helyek:
Központi autóbusz váró (éjjel-nappal)
Polgármesteri Hivatal
(hivatal nyitvatartási idejében)
• MATUSZKA ANTAL
polgármester
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ELKÖSZÖNÜNK...
humor jellemezte. Megtiszteltetés volt vele barátságban
lenni. Most búcsúznom kellene, de nem teszem, mert csak
a teste távozott. Aki testvérének nevezte és testvéreiként
szerette a település valamen�nyi lakosát, az lélekben mindig
velünk marad legyen az ünnep,
vagy hétköznap.
Egy rá jellemző idézettel köszönök el Tőle mindannyiunk
nevében:
Hirtelen jött a hír: Cseh Zoltán
Atya váratlanul elhunyt. Megjelent előttem arca, mozdulatai, hangja. Sok éven keresztül
szolgálta a települést, amely
befogadta, családtagként szerette, és tisztelte. A látszólag
morcos külső jólelkű embert
takart. Mindent tudott, amit
a hívekről tudni lehetett és
tudni kellett, de soha nem élt
vissza semmivel. Lexikális tudás és félelmetesen jó, fanyar

„Magányos? Nem!
Magányos nem vagyok.
Hisz soha nem vagyok magam.
Ha szól az Úr, s szavára hallgatok,
Minden magánynak vége van.”
Nyugodj Békében
Plébános Úr!
• MATUSZKA ANTAL
polgármester

A Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtár, valamint a Teleház
2019. december 23 –
2020. január 2-ig ZÁRVA lesz.
Első munkanap 2020. január 3.
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT ÉS BOLDOG
ÚJ ÉVET kívánnak az intézmény dolgozói!

EMLÉKTÁBLA MONOKI LAJOSNAK
Emléktáblát állítottak Monoki Lajos,
volt tanszékvezető tanár, főiskolai
docens tiszteletére az Újszegedi Kamarazenekar Baráti Köre Egyesület,
Zákányszék Község Önkormányzata, valamint az SZTE Juhász Gyula
Pedagógusképző Kar Művészeti
Intézet Ének-zene Tanszéke kezdeményezésére. A táblát egykori lakóháza, az Alsó-kikötő sor 7/B számú
ház utcai bejáratának homlokzatán
helyezték el december 3-án.
Zákányszék község képviseletében megjelent Kazi Péter al-

polgármester, Zombori Istvánné,
a Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtár igazgatója, valamint
a Parasztkórus tagjai. A kiváló karnagy, zenetanár és népzenei művész
1969-től kezdte vezetni a Zákányszéki Parasztkórus munkáját. Már
a hetvenes évek elején országos elismertséget szerzett úgy a kórusnak,
mint a citerazenekarnak. Monoki
Lajos a Zákányszéki Parasztkórus
szakmai munkáját 2011-ig irányította.

2019. december

PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ
A MŰVELŐDÉSI HÁZ KLUBJAIRÓL
TOP-5.1.2-15-CS1-2016-00001.
„FOGLALKOZTATÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS
MÓRAHALOM TÉRSÉGÉBEN”
nosításával lehet megismerkedni.
Az alapanyagokat biztosítjuk, de
hozott anyagból is lehet dolgozni.

A Zákányszéki Művelődési Ház
és Könyvtárban 2018. január
02-től 2020. április 30-ig hét felnőtt csoport működik az EFOP3.7.3-16-2017-00203 kódszámú, „Az egész életen át
tartó tanuláshoz hozzáférés
biztosítása Ruzsa, Öttömös
és Zákányszék településeken”
c. pályázat keretében:

• Gazdakör: havonta egy alkalommal várja az érdeklődőket Négyökrűné Juhász Mária
növényorvos. November 25-én
a gyógynövényekkel és az örökzöldekkel kapcsolatos hasznos
tudnivalókat sajátíthatták el
a csoport tagjai. December 20-án
a hideg elleni védelem, valamint
a szakkönyvek szerepe volt a fő
téma.

• Ének- és zeneművészeti csoport: a Zákányszéki Parasztkórus
Pálnik András művészeti vezető
irányításával 2019. október 30-ig
80 alkalommal tarthatott énekpróbát a pályázat finanszírozásával.
A kórus továbbra is lelkesen folytatja aktív munkáját, a népzene
szeretete összekovácsolta a csapatot, minden kedden 17 órától
citerázással kezdenek, majd 18
órától kóruspróbát tartanak.

• Női kör: a Zákányszéki Nőegylet tagjai azok a lányok, as�szonyok, akik szabadidejükben
közös munkájukkal számos helyi rendezvény megvalósulását
segítik elő. Ördögh Dezsőné
vezetésével elkészítették a falu
főterén az adventi koszorút és
a betlehemet, valamint közösen
mézeskalácsot sütöttek. Januárban már a farsangi bálra kezdenek el készülni színvonalas színpadi jelenetekkel.

• Hagyományőrző tánccsoport:
a néptáncot Kispéter Éva és Beták Barnabás oktatja minden csütörtökön 18.30 órától. A csoport
tagjai az Évadzáró Luca Napi
Mulatságra dél-alföldi és palatkai
táncokkal készültek. Továbbra
is várják azon felnőttek jelentkezését, akik megismerkednének a néptánc alapjaival, vagy
a meglévő tudásukat fejleszteni
szeretnék.

• Főzőklub: a havi műhelyfoglalkozásokon Szűcs Julianna vezetésével minden alkalommal valami újszerű, egészséges étel kerül
az asztalra. Januárban Országok,
ételek címmel más nemzetek
konyháival lehet megismerkedni egy-egy jellegzetes ételrecept
kipróbálásával. Pontos időpontja
a plakátokon lesz.
A csoportokhoz továbbra is lehet
csatlakozni, érdeklődni a művelődési házban Zombori Istvánnénál,
a teleházban Veszelka Zoltánnénál lehet.

• Kreatív kézműves foglalkozás: a közelgő ünnepekre készülvén számos ötletes, költségkímélő dekorálási lehetőséggel
ismerkedhetnek meg a csoport
tagjai. Czékus Kitti vezetésével
legutóbb mini karácsonyfát készíthettek a résztvevők, további
foglalkozásokon a bútorfestés és
az agyagozás továbbgondolása
lesz a téma.
• Kreatív hobbivarró szakkör:
a foglalkozásokon Kálmán Kamilla mester női szabó szakmai
segítségével különböző varrási
technikákkal, régi ruhák újrahasz	
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A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA HÍREI
ténye a vonatkozó jogszabályok
szerint a kérelem felületén rögzítésre került.

ŐSTERMELŐI
IGAZOLVÁNYOK:
Értékesítés kizárólag érvényes
őstermelői igazolvány, és adóévre
érvényesített értékesítési betétlap
birtokában és jelenlétében történhet! Amennyiben nem áll rendelkezésre a 2020. évre szóló érvényes
értékesítési betétlap, úgy az 2020.
március 20-ig kiváltandó. Kérem,
ellenőrizze értékesítési betétlapjait, és mielőbb gondoskodjék őstermelői igazolványa érvényesítéséről!
EGYSÉGES KÉRELEM 2019:
Az egységes kérelembe bejelentett területeken megvalósuló
másodvetéseket az Államkincstár akkor tekinti elfogadottnak, ha a vetés és betakarítás

8 ÓRÁS NÖVÉNYVÉDELMI
TANFOLYAM (ZÖLD KÖNYV
MEGÚJÍTÁS):
Zöldkönyves, 8 órás továbbképzések: január 17. Szeged, január 24.
Balástya, február 22. Szentes, február 28. Csongrád. Az előadások
minden alkalommal reggel 8.30
órakor kezdődnek.
80 ÓRÁS NÖVÉNYVÉDELMI
TANFOLYAM (ZÖLD KÖNYV
ALAPTANFOLYAM):
Februárban 80 órás növényvédelmi alaptanfolyam indul Bordányban a NAK Nonprofit Kft szervezésében, támogatott képzésként.
A jelentkezés feltételei: befejezett
8. osztály, MÁK ügyfél-azonosító
(ismertebb nevén MVH regisztrációs szám), agrártevékenység. Akár
közös őstermelői igazolványon
szereplő tag, vagy családi gazdaság tagja is részt vehet a képzésen.
Az érdeklődők jelentkezhetnek

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE
I.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050
és (+36-30-606-2371) (dr. Mester
Lajos, elérhető munkanapokon
08:00-16:00)
Rendelés: bejelentkezett– és területi ellátás alá tartozó betegeknek
munkanapokon 8-12 h és páratlan
heteken: 2019. december 30-31-én
és 2020. január 02-03-án, január 1317-ig, január 27-31-ig, február 10-14ig, február 24-28-ig, március 9-13-ig
és március 23-27-ig délután 15-16-ig
is! December 30-31-én és 2020. január 2-3-án helyettesít is. December
12-23-ig szabadságon van!
II.sz. Háziorvosi Rendelő – Zákányszék, József A. u. 38. Tel.:290-509
és +36-30-606-2354 és +36-70-6287060 mobilon (dr. Sebestyén Balázs,
elérhető munkanapokon 08:0016:00)
Rendelés: bejelentkezett– és területi
ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páros heteken:
2019. december 09-20-ig, december
23-án, 2020. január 6-10-ig, január
20-24-ig, február 03-07-ig, február

17-21-ig, március 02-06-ig és március 16-20-ig, március 30-tól április
03-ig délután 15-16-ig is! December
30-31-én és 2020. január 2-3-án szabadságon van, december 12-23-ig
pedig helyettesít is!
Sürgősségi orvosi ügyelet: Munkanapokon 16:00-tól másnap
08:00-ig, valamint szabad–, vasár–
és ünnepnapokon, valamint július
01-én Semmelweis napon – mely
az egészségügyben munkaszüneti
nap – 08:00-tól másnap 08:00-ig
Mórahalom, 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:
December 7-én szombat munkanap,
helyette december 24. kedd PIHENŐNAP és
december 14-én szombat munkanap, helyette december 27. péntek
PIHENŐNAP

a https://www.naknonprofit.hu/
kepzesek internetes oldalon, regisztráció után, a szükséges dokumentumok olvasható, szkennelt formában történő feltöltése mellett,
ebben kérhetik falugazdász segítségét. A jelentkezéshez szükséges:
személyi igazolvány, lakcímkártya,
TAJ kártya, adóazonosító jel (kártya), őstermelői igazolvány (kártya
és betétlap), általános iskolai bizonyítvány, MÁK ügyfél-azonosítót
tartalmazó nyilvántartásba vételi
határozat, pontosan megadott,
„élő” e-mail cím. A képzés megkezdéséig a képzés díját, (7056 Ft) meg
kell fizetni.
• Családi gazdaság vezetője, vagy
tagja a családi gazdaság nyilvántartásba vételi határozatot,
• erdőgazdálkodó az erdészeti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány/szemlemásolatot,
• cég, vagy egyéni vállalkozás vezető
tisztségviselőjének a cégkivonatot,
• agrártevékenységet végző vállalkozás munkavállalójaként a munkáltatói igazolást szkenneli és tölti
fel.

Bővebb információ a falugazdász
irodában, vagy a https://www.naknonprofit.hu/tartalom/id/kepzesek
internetes oldalon a megyei képzésszervezőtől elérhető.
A NAK Nonprofit Kft, mint felnőttképzési intézmény nyilvántartásba
vételi száma: E-000372/2014.
ÜGYFÉLFOGADÁS
A FALUGAZDÁSZ IRODÁBAN:
hétfő; kedd; csütörtök: 8:00-16:00
szerda: kéthetente 8:00-16:00
péntek: 8:00-12:00
Falugazdász: Négyökrűné Juhász
Mária 70/90-36-389
A falugazdász irodában történő
bármilyen ügyintézéshez hozni kell
az őstermelői igazolvány plasztikkártyát, vállalkozók esetében új,
kamarai kártyát.
További információ a nak.hu,
a www.naknonprofit.hu internetes
oldalon és a falugazdász irodában
elérhető.
• forrás: NAK.hu;
naknonprofit.hu;
csmnovkam.hu

A Magyar Kultúra Napja
2020. január 24-én 17 órai
kezdettel a Zákányszéki
Művelődési Ház
és Könyvtárban
AZ ELŰZÖTT ÁLOM
címmel
LUKÁCS SÁNDOR
Kossuth-díjas, kiváló művész
önálló estjére várjuk a kedves
közönséget.
A Vígszínház művészének
1985-től napjainkig hét verseskötete jelent meg.
Mint írja: „Életünk tele van
olyan jelenségekkel, melyekkel
nap mint nap találkozunk, de
furcsa módon mégsem tudatosulnak bennünk. A költészet
talán éppen erre ad alkalmat.”
A versek között vallomások
hangzanak el a gyerekkorról,
a mesterekről, a színészi és

a magánélet néhány meghatározó pillanatáról.
Az előadóest után közönségtalálkozó Lukács Sándorral, Szűcs
Anikó közreműködésével.
Szeretettel várjuk
rendezvényünkre!
Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtár dolgozói
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A KÖNYVTÁRBAN JÁRTAK AZ ÉVSZAKOK…
A Zákányszéki Művelődési Ház és
Könyvtár részéről szeretnék az utóbbi időszak könyvtári programjairól
egy kis összefoglalót nyújtani.
A Zákányszéki Manó-kert
Óvoda és Bölcsőde “Kincses
Kultúróvoda 2019” pályázatának partnereként a könyvtárban
szeptembertől-decemberig eddig
3 rendezvény valósult meg. Ezeket
a következő évben további közös
programok követik majd az adott
évszakhoz, ünnepekhez, hagyományokhoz kapcsolódva. Szeptemberben az őszi varázslatok, novemberben a Márton-nap, decemberben
a Télapóvárás tematikája köré
szerveződtek a könyvtári foglalkozások, melyeken eddig kb. 80 mosolygós, csillogó szemű óvodás vett
részt. Ezek a találkozások mindig
nagy élményt jelentenek, hiszen
az olvasást, a könyvek megismerését, a mesék szeretetét nem lehet
elég korán kezdeni. A változó tematikán kívül ezeken az alkalmakon
mindig főszerepet kap az egymásra történő odafigyelés, a szeretet,
a barátság fontossága is. Nemcsak
mi felnőttek igyekszünk tanítani,
nevelni a legkisebbeket, hanem
őszinte reakcióikkal, tiszta érzelmeikkel ők is példaértékű leckét adnak
nekünk, felnőtteknek.

A Zákányszéki Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 4.
osztályos tanulói októberben „Egy
király Sirályos délelőttön” vettek részt a könyvtárban. A gyerekek
szünidei olvasmánya volt Bosnyák
Viktória: A sirály a király című könyve, ezért lett ez az apropója a könyvtári foglalkozásuknak, ahol a gyerekek csapatokban dolgoztak együtt.
Puzzle-ok kirakásával, könyvek keresésével, a megtalált könyvekben
elrejtett feladatok megoldásával,
activityvel játékosan tanultak és elevenedtek fel az olvasmányélményeik.
Az utóbbi évek hagyományait
követve az általános iskola alsó
tagozatos mesemondóversenyének a könyvtár volt a helyszíne
november 13-án. Verses mese és
mese kategóriában 13 mesemondó
szórakoztatta a zsűrit és a családtagokból álló közönséget. Az üllési
és a domaszéki területi fordulóra
továbbjutottak: “Verses mese”
kategóriában az 1-2. osztályos
korcsoportban 1. Zemanek Rózsa
Lilla, 2. Dani Dorina; a 3-4. osztályos korcsoportban: 1. Bóka Liza, 2.
Peter Manase. “Mese” kategóriában
az 1-2. osztályos korcsoportban 1.
Börcsök Patrícia, 2. Bóka Anna;
a 3-4. osztályos korcsoportban: 1.
Agócs Eliza, 2. Mityók Gábor.

A ZakaHom-e Esték keretében
folytatódtak a könyvtárban a vetítések. November 13-án a Zabosfai
Ízőrzők legújabb epizódját vetítettük le, megelőzve az internetes premiert. A vásznon bemutatott Márton-napi menüt teljes egészében
nem tudtuk ugyan a könyvtárba varázsolni, de a közönségnek libazsíros
kenyérrel és sütőtökös süteménnyel
kedveskedtünk.

Ezzel a kis összefoglalóval zárjuk
az idei esztendőt. Reméljük, hogy
2020-ban is sok színes könyvtári
programról számolhatunk majd be
az újság hasábjain.
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog, sikeres, eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk minden
Olvasónak!
• PARAGINÉ TÓTH EDINA
könyvtáros

MÁRTON-NAPI HAGYOMÁNYOK ÓVODÁNK ÉLETÉBEN EZERARCÚ TANYA-OVI PROGRAM: MÁRTON-TÚRA
November második hetében a Márton-naphoz kötődnek óvodai tevékenységeink.
A Manócska csoportos gyerekek
a szokásokról és hagyományokról
bővítették tudásukat és osztották meg egymással ismereteiket.
A témához kapcsolódó versekkel
és mondókákkal gazdagították
szókincsüket és fejlesztették emlékezetüket. Élményszerző és felfedező sétában is volt részük, amikor a falu utcáiban sétálva libákat
figyeltünk az udvarokban. Építő
játékként a gyerekek fakockákból

liba ólat építettek Mártonnak,
hogy el tudjon rejtőzködni. A hét
utolsó napján a Tanya-ovi keretein belül a gyerekek további libás
témához kapcsolódó tevékenységekben vehettek részt. Majd ezt
követően a nagyon finom Márton napi liba ebéddel tölthették
meg a hasukat a gyerekek. Végül
a művelődési ház által szervezett
Márton-napi programokon vehettek részt a gyermekek a szüleikkel
együtt.
• BERNÁTSKY KAMILLA
óvodapedagógus

A következő lapszám
2020. februárjában
jelenik meg.

November 15-én Tanya-ovi programon vettünk részt az Ezerarcú Tájházban, annak udvarán, és az őszi
réten. A program helyszínére autóbusszal és gyalogszerrel jutottunk el.
Játékos és komplex tevékenységeken
keresztül ismerhették meg a gyerekek és a felnőttek egyaránt a Márton-napi hagyományokat, Márton
történetét, a baromfiudvar lakóit.
A Tanya-ovi programok hagyományait követve az Ezerarcú Tájházban
a gyerekek és a felnőttek is megtízóraiztak. Ezt követően Juli óvó néni
mesélt a gyereknek, valamint együtt
felelevenítettük a Márton-naphoz
kapcsolódó hagyományokat, Márton püspök történetét. A góréba
mászásnál, szépen „libasorba” álltak
a gyerekek, és többnyire türelmesen
kivárták, hogy sorba kerüljenek.
A góréban talált kukoricát aztán lemorzsolták az állatoknak. Voltak,

akik az átlagosnál hangosabban viselkedtek, így a libák egy része elszaladt,
elbújt a gyerekek elől. A fodros tollú
magyar ludakat közelebbről is meg
tudtuk nézni szerencsére, a gyerekek
itt már csendesebben, nyugodtabban
viselkedtek. A baromfiudvar többi
lakói iránt is nagyon érdeklődőek
voltak. A Kihajtom a libám kezdetű
népdalt meghallgattuk Juli óvó néni
előadásában, közben a dalt mozgással kísértük. A Gyertek haza ludaim c.
énekes játékot már ismerték a gyerekek, mi is játszottuk már többször is
a csoportban. A játékban nagy örömmel és lelkesedéssel vettek részt.
Az új technika, a libatollal festés is
jól felkeltette az érdeklődésüket, szabadon szárnyalhatott a fantáziájuk,
fejlődött a kreativitásuk, egymáshoz
való alkalmazkodásuk.
• TANÁCSNÉ Kiss-Patik Tünde
óvodapedagógus
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Nagyon gyorsan december lett.
A termek, a folyosók, a faliújságok díszítései a Mikulás és a karácsony hangulatát varázsolták
az iskolába.
A levelező versenyek már folynak, de az „igazi” versenyidőszak
még ezután következik.
Az elmúlt hónapban is volt sok
feladat… Tartottunk nyílt hetet,
mesemondó versenyt, suliolimpiát,
voltunk a Kísérletek Kavalkádján.
A nyolcadikosok felvételi eljárása
is elindult, ki kellett választaniuk,
melyik iskolában fogják megírni
az írásbeli felvételit magyarból és
matematikából.
Járt nálunk a Mikulás! Köszönjük a Szülőknek, a Szülői Munkaközösségnek, hogy idén is segítették abban, hogy eljöjjön hozzánk!
Az osztályok kis műsorokkal viszonozták a kapott csomagokat és
a látogatást.
A PontVelem program szervezésében játékokat gyűjtöttük, amit
a Máltai Szeretetszolgálat juttat
majd el a rászoruló gyerekeknek.
Összegyűlt sok szép mesekönyv
is. Ezeket a Jobb Veled a Világ Alapítványnak adtunk át. Ezúton is
köszönjük Mindazoknak, akik támogatták a kezdeményezést!
MESE, MESE…
Az alsó tagozatos kisdiákok számára november 13-án került megrendezésre a verses mese és mesemondó verseny. Izgalommal várták
a megmérettetést kicsik, nagyok
és szüleik egyaránt a gyönyörű
községi könyvtárban. Ezúton köszönjük a helyszín biztosítását Paraginé Tóth Edinának és Zombori
Istvánnénak.
A verseny célja: a meséken keresztül a kultúra, az irodalom, a költészet iránti érdeklődés felkeltése.
A 13 résztvevő a legváltozatosabb
népmesékkel, illetve kortárs verses
mesékkel készült. Juhász Magda
Hova tűnt az ellenőrző? című verséből megtanulhattuk, hogy nem
szabad hazudni, mert az igazság
kiderül. Szalai Borbála Csacsi című
költeményét hallgatva mosolygott
a közönség, és nagy tapssal jutalmazta a szereplő diákokat.
Valamennyi kisgyermek örömmel
mesélt, volt, aki egy parasztemberről meg annak nagy akaratú feleségéről, s volt, aki a kismalacokat
idézte meg számunkra.
A részvevők névsora:

SULI ROVAT

1. osztály: Dani Dorina, Gerebenes Erzsébet, Zemanek Rózsa Lilla
2. osztály: Bóka Anna, Börcsök
Patrícia
3. osztály: Agócs Eliza, Bóka Liza,
Péter Manasé Milán
4. osztály: Fődi Fanni, Hegedűs
Alexandra, Mityók Gábor, Szögi
Dóra, Tóth Viola
Eredmények:
verses mese kategória
1-2. osztály:
1. Zemanek Rózsa Lilla
(felkészítő tanár: Szabó Anikó Márta)
2. Dani Dorina
(felkészítő tanár: Szabó Anikó Márta)
3-4. osztály:
1. Bóka Liza
(felkészítő tanár: Makráné Vass Éva)
2. Péter Manasé Milán
(felkészítő tanár: Makráné Vass Éva)
mese kategória:
1-2. osztály:
1. Börcsök Patrícia
(felkészítő tanár: Gál Angéla)
2. Bóka Anna
(felkészítő tanár: Gál Angéla)
3-4. osztály:
1. Agócs Eliza
(felkészítő tanár: Makráné Vass Éva)
2. Mityók Gábor
(felkészítő tanár: Harsányiné Szöllősi
Edit)
Minden szereplő diák emléklapot
vehetett át Giethné Viktor Edittől,
a zsűri elnökétől.
Korcsoportonként az első két helyezett versenyző oklevélben és könyvjutalomban részesült, valamint
képviselhette iskolánkat november
18-án a területi mesemondó versenyen Üllésen, s december 2-án
Domaszéken a területi verses
mesemondó versenyen. Szép
élményekkel tértek haza tanulóink.
Bóka Anna 2. osztályos tanuló III. helyezést ért el a zsűri
döntése alapján.
Köszönet illeti a gyerekek szállításában közreműködő szülőket: Bókáné Papp Gyöngyit és Péter Pált,
valamint a zsűri tagjait: Giethné
Viktor Editet, Paraginé Tóth Edinát
és Sárkány-Bata Noémit.
• HARSÁNYINÉ SZÖLLŐSI EDIT
szervező tanító néni
TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
CSALÁDI NAP AZ AGÓRÁBAN
2019. november 23-án szombaton
rendezte meg a Szegedi Regionális
Természettudományos Diáklaboratórium (SzeReTeD) a Szent-Györgyi

Albert Agórában a Kísérletek Kavalkádját.
25 asztalon pakoltak ki általános
iskolák és középiskolák, hogy kémiai és fizikai kísérleteket mutassanak be az érdeklődőknek. Emellett
számos teremben nyílt lehetőség
megfigyelésekre, logikai feladatok
elvégzésére.
Mi is részt vettünk a programon,
ez volt a hatodik alkalom, hogy ott
vagyunk a rendezvényen. Nyolc
nyolcadikossal készültünk arra,
hogy számunkra is érdekes fizikai
kísérleteket, a fizika törvényszerűségein alapuló játékokat próbálhassanak ki gyerekek és felnőttek
az asztalainknál.
A Kocsis Bence által még 2016ban készített spatulakatapultnak
idén is óriási sikere volt. Hogy még
izgalmasabbá tegyük a feladatot, kis
katapultokat is készítettünk. Aki
beletalált a kosárba a pingponglabdával, az ajándékul haza is vihetett
egyet. 37 katapult talált gazdára!
Örömmel játszottak a gyerekek
a mágnesfocival is.
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a kísérletek/játékok, amiket vittünk.”
„Jó volt. Tetszett, hogy sokan
versenyeztek a kis katapultokért.
Szerintem nem csak nekünk tetszett, hanem az emberkéknek is,
akik kipróbálták és kísérleteztek.”
• ÁBRAHÁM ENIKŐ

A nyolcadikosok mondták a programról:
„Jó volt a készülődés, jó volt
a hangulat! Érdekes dolgokat találtunk ki, korrigáltunk, javítottunk!”
„A Kísérletek Kavalkádján jól
éreztük magunkat. Sikeresek voltak
a kísérletek. A résztvevők is nagyon
lelkesek voltak. Jó volt minden.”

SULIOLIMPIA
Ebben az évben újra indítottuk iskolánk két évvel ezelőtti kezdeményezését, a suliolimpiát. Célunk
az volt, hogy a gyerekeknek minél
több érdekes, újszerű mozgásformát mutassunk, versenyzési lehetőséget nyújtsunk. Sokan éltek
a lehetőséggel, és minél több versenyen igyekeztek részt venni.
Volt közös tánc, asztalitenisz,
célba dobó, és célba rúgó verseny,
helyből távolugrás, ugrálókötelezés,
floorball, kötélhúzás, váltóverseny,
tehát mindenki megtalálhatta azt,
ami neki tetszik, amit szeret.
A Csongrád Megyei Diáksportszövetség felkarolta kezdeményezésünket, és segítette az érmek
és ajándékok megvásárlását, így
az eredményhirdetésen minden
résztvevő kapott valamilyen kis jutalmat, a legügyesebbek pedig érmekkel
a nyakukban állhattak fel a dobogóra.
A versenyeket a második félévben
terem labdarúgással, szivacskézilabdával, és az atlétika versenyszámaival fogjuk folytatni.

„Nagyon jó volt a készülés és
az ottlét. Minden ember nagyon
kedves volt és érdeklődő.”
„Jó volt, csak rengetegen voltak
ott. Rengeteg ideig voltak a katapultnál. Jó volt nekik magyarázni,
segíteni.”
„Érdeklődtek a kisgyerekek,
szintúgy, mint a nagyobbak és
a felnőttek. Tetszett a felkészülés a csapattal. Érdekesek voltak

SULIOLIMPIA EREDMÉNYEK
Célba dobás:
1. Kopasz Máté 2.o.
2. Lázár Tamás 5.o.
3. Szögi Anikó, Moldován Alex 2.o..
Célba rúgás - felső:
1. Varga Dániel 5.o.
2. Bazán Bendegúz 7.o.
3. Lázár Tamás 5.o.
Célba rúgás - alsó:
1. Gerebenes Erzsébet 1.o.

8. oldal

ZÁKÁNYSZÉKI KIS ÚJSÁG

2. Pintér Milán 2.o.
3. Mityók Gábor 4.o.
Helyből távolugrás:
1. Bazán Bendegúz 7.o.
2. Tóth Viola 4.o.
3. Mityók Gábor 4.o.
Asztalitenisz egyéni kezdő:
1. Varga Dániel 5.o.
2. Lázár Tamás 5.o.
3. Császár Dominik 5.o.
Asztalitenisz egyéni haladó:
1. Márton Ákos 8.o.
2. Kővári Anna 8.o.
3. Szalai Kevin 8.o.
Ugrálókötelezés - felső:
1. Bazán Bendegúz 7.o.

2. Bóka Luca 5.o.
3. Szalai Lilla 6.o.
Ugrálókötelezés - alsó:
1. Csúcs Hanna 4.o.
Csapatversenyek:
Váltóverseny szőnyeggel:
1. Siklók csapata
2. Lámák Csapata
3. Királyok csapata
Asztalitenisz páros:
1. Márton Ákos 8.o.– Márton Áron 5.o.
2. Kővári Anna 8.o.– Kazi László 8.o.
3. Meleg Alex 6.o.– Császár Patrik 6.o.
Kötélhúzás - lányok:
1. Hemm Karola csapata
2. Kővári Anna csapata
3. Ábrahám Anna csapta
Kötélhúzás - fiúk:
1. Márton Ákos csapata
2. Sztoika Lajos csapata

3. Flekenstein Attila csapata
Floorball - fiúk:
1. Vesztettünk
2. Hokimesterek
3. Dream Team
Floorball - lányok:
1. Híres hatos
2. Híres négyes
3. Unikornisok
Amőba:
1.Nagylányok
2. Futók
3. Csudi Csopi
• VEZSENYINÉ
CSABA GABRIELLA

FOCI
Az őszi területi Bozsik bajnokságban négy korosztályban játszottak
az iskola fiú tanulói rendszeresen,
minden hétvégén.
U7 csapat: Szabó Dénes, Kispál
Kolos, Szalai Olivér, Tari Martin,
Kóré Noel
U9 csapat: Oltványi Tamás, Császár Ádám, Pintér Milán, Kazi
Máté, Kazi Márk, Kopasz Máté,
Tóth Valentin, Fodor Olivér
U11 csapat: Varga Dániel, Császár
Dominik, Oltványi Norbert, Juhász
Ádám, Zemanek Zsombor, Masa
Ádám, Börcsök Patrik, Burunkai
Boldizsár, Makra Csaba
U13 csapat: Meleg Alex, Dobó Gergely, Kocsis Dávid, Makra Bence,
Lázár Tamás, Császár Patrik, Kószó

CSALÁDI ESEMÉNYEK
SZÜLETÉS:
Rutai Anna Katalin
született: 2019.11.05-én, Dinka
Katalin Rozália és Rutai István
gyermeke.

Árgyelán Attila
és Árgyelán Gábor
születtek: 2019.11.16-án,
Kerékgyártó Diána és Árgyelán
András gyermekei.
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Dávid, Illés Szabolcs, Börcsök Dávid,
Dékány Marcell, Fodor Ákos
A négy csapat összesített eredményei alapján a III. helyezést
értünk el.
A gyerekek lelkesen járnak edzésekre, versenyekre. Tudnak egymásért küzdeni. Lehetett hideg szakadó
eső, mindig a megfelelő létszámmal
részt tudtunk venni a versenyeken.
• HONTI TAMÁS
FONTOS DÁTUMOK:
dec. 23–jan. 3. Téli szünet.
jan. 6. A téli szünet utáni első tanítási nap.
jan. 24. Az első félév vége.
febr. 6-7. Tanítás nélküli munkanap, a gyerekeknek nem kell jönni
iskolába.

febr. 15. 16 óra Alapítványi est
febr. 28. 14 óra Iskolai farsang
„A karácsony nem csak egy nap. És
nem is három. Az igazi karácsony
nem... Sőt, nem is napokkal számolható. Karácsony a szeretet születésének ünnepe. Szeretet pedig bármikor
születhet. Bárhol, bármelyik napon,
bármelyik pillanatban. Hiszen az első
karácsonyig az a nap is csak egy volt
a sok közül. A szeretet születésétől
vált karácsonnyá.”
• CSITÁRY-HOCK TAMÁS

Az Iskola minden dolgozója
nevében szeretetteljes,
békés ünnepeket
és hétköznapokat kívánunk!

Megújult a templomkertet körülvevő kerítés.
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