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Karácsonyi gondolatok

„A GYEREKEK NEM AZ AJÁNDÉKOKRA FOGNAK
EMLÉKEZNI…”
Már alig néhány nap és itt a karácsony, mely ÖRÖMET, VARÁZSLATOT, REMÉNYT és FÉNYT
hoz a sötétségbe. A karácsony a
kereszténység egyik legfontosabb
ünnepe, valamint világszerte az
emberi szeretet ünnepe.
Sok családban ez az év egyik
legnehezebb időszaka is, hiszen
szülőként azt szeretnénk, hogy
minden tökéletes legyen, azt szeretnénk, hogy mindenkinek (legfőképp a gyerekeknek) emlékezetes és szép legyen az ünnep.
A gyerekek nem a nagy ajándékokra fognak emlékezni, és nem
is a ragyogó fürdőszobára, a mesterszakácshoz méltó módon elkészített halra, nem is a tökéletes
díszítésre. De emlékezni fognak

a közös játékra, a nevetésre,
a nyugalomra, a szerető mosolyokra, az ölelésre, a közös
éneklésre, az egymásra figyelésre.
A k arácsony lényege az
együttlét. Miért ne működhetne
ez már az ünnep előtt is, így advent idején? Sütisütés, ajándékkészítés, zenehallgatás, társasozás,
éneklés, filmnézés, séta a templomba és sorolhatnám. Minden
családban megvannak a saját karácsonyi hagyományok.
A gyerekek sajnos sokszor azt
hiszik, hogy a karácsony az ajándékokról szól, arról, hogy ÉN kapok valamit. Meg kell mutatni
nekik, hogy másoknak adni is
lehet öröm. Ők is készítsenek

valamit, valamit, amit szeretettel és örömmel adhatnak a családjuk tagjainak.
A lényeg, hogy a családdal
legyenek együtt és odafigyeljenek egymásra!
A járványhelyzet folyamatosan
jelen van a mindennapjainkban!
Felelősségteljes egymásra figyelést, a járványügyi szabályok fokozott betartását teszi Mindannyiunk számára kötelezővé! Ahhoz,
hogy az ÜNNEPEK sok örömet
hozhassanak: V IGYÁ ZNUNK
KELL MAGUNKRA és MÁSOKRA
is egyaránt!

ságban és örömmel tud és tudott
készülődni az ünnepekre.

Remélem, minden zákányszéki Gyermek, Felnőtt és minden Család egészségben, bizton-

• SÁPI ZOLTÁNNÉ
intézményvezető
Zákányszéki Általános Iskola

Wass Albert verssoraival kívánok Mindannyiunknak boldog,
izgalommal teli adventet, meghitt, szeretetteljes ünnepi készülődést és Áldott, békés Ünnepeket!
„Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!”
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ÖNKORMÁNYZATI H Í R E K

2021. december

TÁJÉKOZTATÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL
A Képviselő-testület 2021. november hónapban 2 ülést tartott. Döntést hozott ingatlan vagyonának rendezéséről, óvodai pedagógiai programról, intézményei pénzügyi támogatásáról, valamint elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2022. évi támogatására beérkezett pályázatokat.
2021. ÉV NOVEMBER HÓ
17. NAPJÁN MEGTARTOTT
RENDKÍVÜLI ÜLÉS
Zákányszék Község Önkormányzata az intézményi szociális
feladatokat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulásán keresztül
látja el. A Zákányszék, Lengyel
tér 1. szám alatti ingatlant,
illetve a rajta lévő épületeket jelenleg a Társulás fenntartásában
működő Homokháti Szociális
Központ Zákányszéki tagintézménye használja. Az épületek kialakítására 2009-ben a Társulás
nyújtott be pályázatot, amelyhez
a szükséges önerőt az Önkormányzat biztosította, valamint
hozzájárult, hogy a beruházás a
társulásnál kerüljön aktiválásra.
Az építési pályázat megvalósításra került és az irányító hatóság
a projektet 2019. június 20-ával
lezárta. A Képviselő-testület kezdeményezte, hogy a beruházást a

Társulás térítésmentesen adja át
az Önkormányzatnak.
A Képviselő-testület jóváhagyta a Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde óvodai tevékenységközpontú helyi pedagógiai
programját.
2021. ÉV NOVEMBER HÓ 25.
NAPJÁN MEGTARTOTT ÜLÉS
A Képviselő-testület évente - a
novemberi ülésein - felülvizsgálja
a következő évre vonatkozó azon
rendeleteit és határozatait, amelyek az egyes szolgáltatások
díjait, a lakbéreket, a helyi
adók mértékét határozzák meg.
A 2022-es évre vonatkozóan az
áremelkedések indokolnák a díjak emelését, azonban jogszabályi
rendelkezés alapján a veszélyhelyzet fennállása miatt erre nincs lehetősége a testületnek.
Zákányszék Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások

Minisztériumától a XXVII. Zákányszéki Falunap és II. Zabosfai
Ízőrző Fesztivál megrendezésére
1 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert. A kedvezményezett köteles a kapott
forrást elkülönítetten kezelni és
a forrás felhasználására nézve
elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, ezért újabb kormányzati funkciót és kódot
kellett felvenni az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatába.
A Képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár részére konyha kialakítására bruttó 500 000 Ft-ot, a Manó-kert
Óvoda és Bölcsődében 2 fő
részére a mesterpedagógus fokozat megújítását célzó minősítési
eljárás díjára 142 100 Ft-ot, valamint az Óvoda főzőkonyhájába
új mosogatógép- és vízlágyító rendszer vásárláshoz bruttó
800 000 Ft biztosított a költség-

vetésének tartalék előirányzata
terhére.
A Képviselő-testület elbírálta a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi támogatására beérkezett pályázatokat. A pályázati
feltételeknek Bodó Regina, Bigors Fanni, Paplukács Anna, Illés
Krisztina, Bazán Botond, Masír
Hajnalka felelt meg. Tanulmányaikat az önkormányzat 10 hónapon keresztül, személyenként
havi 5000 Ft összegű ösztöndíjjal
támogatja.
Év végéhez közeledve megköszönöm mindazon olvasók figyelmét, akik követték a Képviselő-testület, illetve a Polgármester
által hozott döntések rövid összefoglalóit.
Békés Karácsonyt és Boldog
Új Évet Kívánok!
• GÁRGYÁN ISTVÁN
jegyző

KÖZVILÁGÍTÁSI HIBA BEJELENTÉSÉVEL
A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉV VÉGI
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK ÉS ELÉRHETŐSÉGEK ÉS 2022. ÉV ELEJI MUNKARENDJE:
A téli időszakban – ahogyan
rövidülnek a nappalok – láthatjuk,
hogy egyre nagyobb jelentősége van a településen kiépített
közvilágítási hálózatnak. Hiba
jelentkezése esetén fontos, hogy
mielőbb jelezzük azt a szolgáltató
MVM DÉMÁSZ Áramhálózati
Kft. felé önállóan, vagy a helyi
önkormányzaton keresztül.
A közvilágítási hibák bejelentésekor szükség van a meghibásodás helyének, vagy szakaszának pontos meghatározására.
Fontos adat, hogy hány lámpahelyet érint a hiba. Három vagy
több egymás melletti lámpahelyet érintő szakaszhiba esetén
48 órán belül, egyedi lámpahely
esetén 8 napon belül várható a
javítás szolgáltató által történő
elvégzése.
Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. kizárólag az alábbi elérhetőségek valamelyikén
történő bejelentés esetén tudja
vállalni a hibajavítások bejelentéstől számított határidőn belüli
teljesítését.

1./ Online felület a közvilágítási hibák bejelentésére:
Regisztráció nélkül elérhető:
https://www.mvmnext.hu/
aram/kozvilagitasi_hibabejelentes/
2./ Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. telefonos ügyfélszolgálata a hét minden napján,
a nap 24 órájában fogadja a közvilágítással kapcsolatos hibabejelentéseket.
Telefonos ügyfélszolgálat hibabejelentő vonala:
+36 62 565 881 / 4-es menüpont
Az ügyfélszolgálat fogadja
a lakossági és önkormányzati
bejelentéseket is.
Amennyiben a Zákányszéki
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben személyesen,
vagy telefonon a 62/590-490-es
telefonszámon, esetleg az info@
zakanyszek.hu email címre
beküldve jelzik Önkormányzatunknak a meghibásodás pontos
helyszínét, úgy azt ellenőrzés után
továbbítjuk a szolgáltató felé.

2021. december 24. (péntek):

áthelyezett pihenőnap
(nincs ügyfélfogadás)

2021. december 25 – 26.:

hétvége, munkaszüneti nap
(nincs ügyfélfogadás)

2021. december 27 – 31.:

igazgatási szünet
(ügyelet 8 – 12 óráig)

2022. január 1-2.:

munkaszüneti nap, hétvége
(nincs ügyfélfogadás)

2022. január 3. (hétfő):

az év első munkanapja
(ügyfélfogadás 8 – 12 óráig)

Ezt követően az elmúlt időszakban megszokottak szerint tart nyitva
a hivatal.
Ügyeletes munkatársaink a 2021. december 27–31 közötti 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

APRÓHIRDETÉS:
Száraz akácfa fűrészelve sürgősen eladó!
Érd.: 0662/631-683

2021. december
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NAK HÍREK, HATÁRIDŐK:

HÁZSZENTELÉSEK BEOSZTÁSA 2022-BEN

ŐSTERMELŐK NYILVÁNTARTÁSA:
A közös őstermelő igazolványból törvény erejénél fogva alakult
ŐCSG-k a jogszabályi előírásnak megfelelően nyújtsák be alapító szerződésüket. Új határidő: 2022.január.31.
ŐCSG-ben tag egyéni vállalkozók esetében a jogszabály szerinti nyilatkozattételi kötelezettség határideje: 2021. december 31.

Január 3. hétfő:
8.00- Makra Ignác kerülete (Ebéd 12.30, szentmise 14.00)
Január 4. kedd:
8.00-Csúcs Róbert kerülete (szentmise nincs, 12.00-ebéd)
Január 5. szerda:
8.00- Varga József kerülete,
12.00 szentmise, 12.30-ebéd,
13.00- Katona Kálmán kerülete
Január 6. csütörtök:
8.00 –Csúcs István (Magyar Papp László) kerülete
(12.00 – ebéd, 15.00 – szentmise)
Január 8. szombat: Arany J. utca és Ősz utca
Január 10. hétfő:
8.00 – Ördögh Vilmos kerülete (14.00-szentmise, 12.00-ebéd)
Január 11. kedd:
8.00-Börcsök László kerülete (12.00-ebéd. Szentmise ott nincs)
13.00-17.30– Jójárt Pálné kerülete (Szentmise ott nincs)
Január 12. szerda:
8.00 – Csúcs Illés kerülete (12.00- ebéd. Szentmise ott nincs)
Január 13. csütörtök:
8.00- Frank Szilveszter kerülete (14.00 –szentmise, 12.00-ebéd)
Január 14. péntek:
8.00 – Papp Tibor kerülete (12.00 – ebéd. Szentmise ott nincs.)
Január 15. szombat:
8.00 – Király Zsolt kerülete (12.00 – ebéd)
Január 17. hétfő:
Papp József kerülete (12-szentmise, 13.00- ebéd)
Január 18. kedd: 8.00 –
Tanács Csaba kerülete (szentmise nincs)
Január 19. szerda: nincs házszentelés és nincs szentmise
Január 20. csütörtök:
8.00 – Szegfű János utca temető felőli része ÓTEMETŐIG
Január 21. péntek:
Szegfű János utca, Hársfa és Vasút utca
Január 22. szombat:
8.00 – Erdei, Petőfi u., Lengyel tér, lakópark, Kiskertek
Január 24. hétfő:
8.00 – Ifjúság és kb. 15.00 -től Újtemető utca
Január 25. kedd:
8.00 József A. utca iskola felőli része 1-es számtól
az 52-es házszámig
Január 26. szerda:
8.00 – József A. utca II. fele 53-as számtól (Csóti János)
a 78-as számig.
Január 27. csütörtök: 8.00 – Béke utca
Január 28. péntek:
8.00 -Tavasz és Tömörkény utca I. fele a 26-os házszámig
bezárólag (Szélpál család)
Január 29. szombat:
8.00 -Tömörkény u. Gazdabolt felőli része
(Lázár családtól 28-as házszám)
Január 31. hétfő: 8.00 -Kossuth L. u. I. fele
Február 1. kedd:
8.00 - Kossuth L. u. II. fele
és a Juhász Gyula utca
Február 2. szerda:
8.00 - Október u.
és a Móra F. utca
Február 3. csütörtök:
8.00- Nyár utca
Február 4. péntek:
8.00 - Dózsa Gy. u. II. része
és a Mórahalmi út
Február 5. szombat:
8.00 - Dózsa Gy. u. eleje
és a Bordányi út
(kezdés a buszmegállótól)

ŐSTERMELŐI JOGVISZONY
valamint ŐCSG-tagság igazolása: a NÉBIH által biztosított közhiteles keresőn ellenőrizhető
https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso).
EGYSÉGES KÉRELEM 2021:
A másodvetések betakarításának, leforgatásának időpontját be kell
jelenteni a munkafolyamat befejezését követő 15 napon belül. A helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyv dokumentum ügyfélkapura érkezik, tartalmára a letöltését követően 8 napon belül kell reagálni.
A nitrátérzékeny területen gazdálkodó termelők 2022. március 31-ig
tehetnek eleget nitrátjelentési kötelezettségüknek.
Falugazdász: Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389
Falugazdász ügyelet sürgős esetben Mórahalmon elérhető december
27-31. közt.

Áldott, békés karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kíván a NAK.
forrás: NAK.hu
mvh.allamkincstar.gov.hu
nebih.gov.hu

Falugazdász iroda zárva tartása:

2021. 12. 23 – 2022. 01. 03.
Könyvtár zárva tartása:

2021. 12. 20 – 2022. 01. 03.
Teleház zárva tartása:

2021. 12. 20 – 2022. 01. 03.
Művelődési Ház zárva tartása:

2021. 12. 20 – 2022. 01. 03.
Széles italválasztékkal,
ajándékcsomagokkal,
kedvező árakkal várjuk
Kedves Vásárlóinkat!

Kellenes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog
Új Évet Kívánunk!

Zákányszéki Italdiszkont
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Egy közösség, négy gyertyaláng:
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VÁLOGATÁS AZ ADVENTI VÁRAKOZÁS
SZÉP PILLANATAIBÓL

2021. december

2021. december
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(Fotók: Börcsök Zoltán)
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SULI R O VAT

2021. december

MANÓ-KERTI MIKULÁS
Ebben az évben is izgatottan
vártuk a Mikulást. A járványhelyzet miatt szabadtéren köszöntöttük. Csoportonként másztunk fel
a szánkózódomb tetejére, ahol
várta gyermekeket a csoda!
Hatalmas ajándék-kupac és
mellette a piros ruhás, ősz szakállú, kampós botra támaszkodó
öregember. Jóságos, de mégis
számon kérő, vallató, faggató és
megbocsájtó.
Verssel és dallal köszöntöttük
a világjáró, megfáradt apókát.
Lázas izgalommal vártuk,
hog y vajon k ap - e m i nden k i

ajándékot? Ki félénken, ki magabiztosan ment a csomagjáért,
a bátrabbak hangosan köszönték
meg.
Mindannyiunk biztonsága érdekében szerveztük szabadtérre
a délelőttöt. Másik pozitívuma az
volt, hogy akik biztonsági okokból, vagy betegség miatt otthon
vannak, részt vehettek ezen a gyermeki szívnek nagyon fontos
és jelentős - programon.
• LIEBHABER GÁBORNÉ
intézményvezető

SULI ROVAT DECEMBERBEN: A LEGKISEBBEK ADNAK
HÍRT MAGUKRÓL
Nagyon gyorsan december lett. A termek, a folyosók, a faliújságok díszítései a Mikulás és a karácsony hangulatát varázsolták az
iskolába.
A szabályok betartásra törekedve dolgozunk, ám mindenkinek nagyon nehéz tervezni és készülni is a sok hiányzás és az alkalmankénti karanténok miatt.
A nyolcadikosoknak sem egyszerű: elindult a felvételi eljárás, ki kellett választaniuk, melyik iskolában fogják megírni az írásbeli
felvételit magyarból és matematikából. Hamarosan itt lesz a megmérettetés ideje!
Idén is járt nálunk a Mikulás. Köszönjük Neki, hogy eljött, és a Szülőknek, a Szülői Munkaközösségnek, hogy csomagokkal megrakott puttonnyal érkezhetett hozzánk. Gyerekek és felnőttek is részesültek az ajándékozásban.
Az ötödikesek Vezsenyiné Csaba Gabriella tanár néni vezetésével felléptek a községi adventi gyertyagyújtáson december 5-én. Az
ünnepség utáni vendéglátáshoz szükséges finomságokat a Szülői Munkaközösség az Óvodai SZMK-s szülőkkel együttműködve
biztosította, amit ezúton is nagyon köszönünk.
ALSÓS MESEMONDÓ
VERSENY
2021. november 11-én, 14 órai
kezdettel rendeztük meg hagyományos alsós mesemondó versenyünket az iskola zárt kapui mögött. Az 1-4. osztályból 11 tanuló
vett részt a megmérettetésen. Két
kategóriában versenyeztek tanulóink, ahol korosztályonként az
első két helyezett vívta ki a lehetőséget, hogy intézményünket
az üllési, valamint a domaszéki
területi fordulón képviselhesse. A
háromtagú zsűrinek nehéz dolga

akadt az ügyes mesemondók rangsorolásában.
A zsűri tagjai voltak: Sápi Zoltánné, Giethné Viktor Edit, Horváth
Hajnalka.
A versenyt szervező pedagógusok: Harsányiné Szöllősi Edit,
Makráné Vass Éva, Szabó Anikó
Márta.
A következő eredmények születtek kategóriánként:
Népmese kategória:
1-2. osztály
I. Sarnyai Réka
II. Huszta Kitti Virág

3-4. osztály
I. Bóka Anna
II. Papp Anna
Verses mese kategória:
1-2. osztály:
I. Dani Dávid
II. Kispál Kolos
III. Sós Rajmund
IV. Hemm Kamilla
3-4. osztály:
I. Zemanek Rózsa Lilla
II. Vass Flóra Vilma
III. Kispál Kamilla
2021. november 17-én az üllési
Kistérségi próza-és mesemondó
versenyen Sarnyai Réka (1.o.),
Huszta Kitti Virág (1.o.), Papp
Anna (3.o.) és Bóka Anna (4.o.)
vett részt eredményesen. Sarnyai
Rékát kifejező mesemondásáért
a zsűri különdíjban részesítette.
Bóka Anna I. helyezést ért el,
így indulhat majd a megyei versenyen, melyet egy későbbi időpontban Szentesen rendeznek.
Gratulálunk és további sok sikert
kívánunk!
Ezután sor került a Tankerületi verses mesemondó versenyre

is Domaszéken, melyet 2021.
november 24-én tartottak meg.
Intézményünk tanulói bátran és
színvonalas előadásmóddal adták
elő verses meséiket. Résztvevő tanulóink voltak Dani Dávid (1.o.),
Kispál Kolos (2.o.), Vass Flóra Vilma (3.o.) és Zemanek Rózsa Lilla
(3.o.).
Köszönjük a sikeres felkészítést a szülőknek, a versenyek
szervezését és lebonyolítását a
pedagógus kollégáknak! Reméljük, hogy jövőre újra elkalauzoltok
bennünket a Mesék birodalmába!
• SZABÓ ANIKÓ MÁRTA
Köszönjük Éva néninek és
Anikó néninek a gyerekek versenyre való kíséretét, valamint
a Homokháti Szociális Központ
Zákányszéki Tagintézményének
a résztvevők szállítását!
VACKOR ÉS CSAPATA
Az idei tanévet 22 kis elsős
kezdte meg szeptember 1-jén.
Nem volt ismeretlen számukra a
hely, hiszen júniusban már eltöltöttek két délelőttöt az iskola falai
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között. Az akkori negyedik osztályosok lettek a mentoraik, akik
innentől kezdve 4 évig a segítőik
lesznek.
Ekkor ismerkedtek meg a leendő tanítóikkal, tanáraikkal is
az Iskolanyitogató program keretében. Már bátran léptek be a
kapun a Tanévnyitó alkalmából,
ahol Vackor, az iskolás maci várta
őket egy „öleléssel”. Ezután elköszöntek a szülőktől, és a mentorok bekísérték őket a tanterembe,
ahonnan később együtt vonultak
ki az ünnepélyes tanévnyitóra.
Másnap megkezdődött a mindennapi iskolai élet, ahol egyből
bebizonyították, milyen ügyesek!
A kialakult körülmények miatt

egyedül kellett bejönniük az iskolába, és önállóan betartani azt a
sok szabályt, ami ezzel a helyzettel járt.
Novembertől maszkot hordunk a tanítás ideje alatt is, de ezt
is gyorsan elfogadták és betartják.
Ebben is sokat segítenek a mentorok, akik nagy szeretettel kísérik és óvják a mai napig is a kicsik
lépteit, példát mutatnak nekik és
segítik őket.
Szép lassan hozzászoktak a kis
nebulók ehhez az újszerű életformához. Minden nap új ismerettel
gazdagodnak, amelyet úgy szívnak fel, mint a szivacs.
A kitartó munka meghozta a
sikereket is: az iskolai egészség-

CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGKÖTÉS
Tóth Ferenc Sándor és Horváth Szilvia
2021.11.20.
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hét rajzpályázatán elnyerte az
1. osztály a különdíjat, Varga
Margaréta pedig egyéni rajzával
harmadik lett a diákok szavazata
alapján.
A szülők is nagy dicséretet
érdemelnek, hiszen megnyerte
osztályunk az őszi papírgyűjtést az alsó tagozatosok versenyében. Az iskolai mesemondó versenyen is kiválóan szerepelt Dani
Dávid, Huszta Kitti Virág,
Sarnyai Réka és Sós Rajmund.
Az első három tanuló eljutott a területi versenyre is, ahol Sarnyai
Réka különdíjat kapott a mesemondásáért. Büszkék voltunk,
vagyunk rájuk!
Sajnos november elejétől egy
tanulónk elköltözött szüleivel egy
másik településre. Karácsonyra
készülünk neki egy-egy kedves

„sulis” közösségben, örömmel és
mosolyogva jönnek, hiszen tudják, Vackor, a mackó mindig tárt
karokkal várja őket Éva nénivel és
Edó nénivel együtt.
Iskolánk büszke lehet új kis
tanulóira, akikben ott rejtőzik a
jövő reménysége. Reméljük, majd
sikeresen valóra váltják álmaikat,
és örömmel emlékeznek vissza a
kezdeti lépésekre!
• MAKRÁNÉ VASS ÉVA és
HARSÁNYINÉ SZÖLLŐSI EDIT
tanító nénik

rajzzal, amit postán fogunk elküldeni. Összetartó kis közösség lett
osztályunk decemberre.
Most már iga zi iskolások
vagyunk, akik fegyelmezetten
dolgoznak az órákon, tanulják a
számokat és ismerkednek a betűk
írásával, olvasásával. Ezt egy-egy
névnap, születésnap megünneplése teszi még izgalmasabbá.
Járt nálunk a Mikulás, ahol
minden gyerek kapott ajándékot,
mert nagyon lelkesen dolgozik az
iskolában, és jól viselkedik nemcsak itt, hanem otthon is.
Biztonságban érzik magukat a

Központi írásbeli vizsgák:
2022. január 22. szombat (8. o.)
Félévi nevelőtestületi értekezlet: január 31. (tanítás nélküli
munkanap, a gyereknek nem kell
jönniük)
Alapítványi est: február 5. (a
járványügyi helyzet függvényében)
A középiskolai jelentkezési lapok leadása: február 18. (Miklós
Lászlóné, 8.o.)
Iskolai farsang: február 24.
Összeállította:
• ÁBRAHÁM ENIKŐ

FONTOS DÁTUMOK:
Téli szünet: december 22-től
2022. január 2-ig
A téli szünet utáni első tanítási
nap: 2022. január 3.
Az első félév vége: 2022. január
21.
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ÜNNEPI
MISEREND
A ZÁKÁNYSZÉKI
TEMPLOMBAN:
December 24. péntek
23.45 Verses Karácsony
köszöntő, majd éjféli
szentmise
December 25. szombat
8 és 11 órakor szentmise
December 26. vasárnap
8 és 11 órakor szentmise
December 31. péntek
16.30 év végi hálaadó
szentmise
Január 1. szombat
18 órakor szentmise
Január 2. vasárnap
8 és 11 órakor szentmise

Ebben az évben is Adventi Ablakok Zákányszéken! Keressék a Zákányszéki
Művelődési Ház közösségi média oldalát, ahol minden nap új adventi ablakot, és karácsonyi idézetet találnak! Tipp: fedezzék fel az ablakokat egy-egy
kellemes esti séta keretében!

KUPAKBÓL TÁMOGATÁS AZ ISKOLÁNAK
A második gyetyagyújtáson adta át Matuszka Antal polgármester és
Zombori István önkormányzati képviselő Sápi Zoltánné igazgatónak
a piactéren kihelyezett kupakgyűjtő szívben összegyűlt 201 kg kupak
után kapott 14 ezer forintot, amelyet a Zákányszéki Általános Iskola
Diákjaiért Alapítvány fog felhasználni. Továbbra is várják a szervezők
a kupakokat, az ebből befolyó összeget a Zákányszéki Manó-kert Óvoda
és Bölcsőde fogja majd megkapni.

Magyar Kultúra Napja
Zákányszéken

2022. január 21. – 17 óra
Zákányszéki Művelődési Ház
Könyvtár

és

