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VÉGRE EGYÜTT ÜNNEPELHETÜNK
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen a földön élni az, hogy az ember tudjon szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti bol-
doggá az embert.” 

Milyen egyszerűen hangzik, 
és mégis olyan nehéz megvaló-
sítani! Hiszen sokan azt gondol-

juk, a szeretet természetes, de 
valahogy a mindennapjainkban 
ez mégsem jelenik meg. Kitölti 

életünket a munkahely, a kollé-
gák, az aggódás, a gondok, prob-
lémák: életünkbe észrevétlenül 

belopóznak a „szürke hétközna-
pok”.

Ismét elmúlt egy esztendő és 
újra elérkezett a karácsony. An-
nak a karácsonynak az ünnepe, 
mely nemcsak Jézus születésé-
nek, a kereszténységnek, hanem 
a család, a békesség, az öröm, és 
a szeretet ünnepe is egyben. A ka-
rácsony, mely a család, békesség, 
szeretet melegét hozza közelebb 
hozzánk.

Szándékosan nem említem 
azokat az dolgokat, melyek be-
árnyékolják az ünnep fényét. 
Bízom abban, hogy jó irányba te-
relődnek mindazon események, 
melyekre ráhatásunk van, bízom 
abban, hogy a jószándékú embe-
rek békére vágynak. Zavartalanul 
és örömben telnek az Adventi va-
sárnapok és végre együtt ünne-
pelhetünk a Falukarácsony nap-
ján, megtöltve a sportcsarnokot. 
Szeretném, ha a karácsonyi gyer-
tya fénye és vele a szeretet öröme 
eljutna valamennyi háztartásba.

Engedjék meg, hogy az év 
végéhez közeledve, köszönetet 
mondjak mindazoknak, akik 
egész évben segítették települé-
sünk fejlődését és az önkormány-
zat munkáját. Így köszönöm az 
önkormányzat képviselő-testüle-
tének, a polgármesteri hivatal, az 
iskola, az óvoda, az egészségügy 
és a szociális intézmény dolgozó-
inak, kulturális intézmény dol-
gozóit, hogy az egyre nehezedő 
körülmények között helytálltak, 
és jó színvonalon látták el felada-
taikat. Megköszönöm a település 
valamennyi lakójának a segít-
ségét, a türelmét, a jószándékú 
észrevételeit, adományait, me-
lyekkel erősítették a közösséget.

Békés, szeretetteljes Kará-
csonyi Ünnepeket, és eredmé-
nyekben gazdag Boldog Új Évet 
kívánok a település valamennyi 
lakójának!

• MATUSZKA ANTAL  
polgármester
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TÁJÉKOZTATÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEKRŐL
A Képviselő-testület a 2022. november 24-én tartott ülésén döntést hozott az egyes szolgáltatások díjairól, a lakbérekről, a helyi 
adók mértékéről, valamint átfogó Intézkedési Terv került jóváhagyásra az energiaválság helyi kezelésére. A testület az energiata-
karékosságra tekintettel a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünetet rendelt el, az Óvoda téli zárva tartását pedig meghosz-
szabbította. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi támogatására beérkezett pályázatok 
elbírálásra kerültek.

A Képviselő-testület évente - a 
novemberi ülésein - felülvizsgálja 
a következő évre vonatkozó azon 
rendeleteit és határozatait, ame-
lyek az egyes szolgáltatások dí-
jait, a lakbéreket, a helyi adók 
mértékét határozzák meg. 

A temetőkről és a temet-
kezés rendjéről szóló 14/2000.
(IX.15.) önkormányzati rende-
let a Csongrád-Csanád Megyei 
Kormányhivatal törvényességi 
felhívása alapján felülvizsgálatra 
és módosításra került. A felülvizs-
gálat során megállapításra került 
az is, hogy a temetkezéshez kap-
csolódó díjak 2012 óta nem mó-
dosultak. Az azóta bekövetke-
zett áremelkedések, különösen 
az utóbbi időben bekövetkezett 
jelentős energiaköltség növeke-
dések szükségessé tették a díjak 
átlagosan 20%-kal történő eme-
lését. A díjak 2023. január 1-től 
lépnek életbe.

A települési szilárd és fo-
lyékony hulladékkal kapcso-
latos közszolgáltatások kötelező 
igénybevételéről szóló 9/2015.
(V.4.) önkormányzati rendelet 
módosításra került. A fajlagos 
hulladékmennyiség változásának 
átvezetése mellett korrigálásra 
került több hivatkozás, valamint 
pontosításra kerültek a hulladé-
kudvarba történő hulladékszál-
lítás feltételei. A módosítások 
inkább jogi és technikai jellegűek 
voltak, a lakosságot érintően nem 
történtek érdemi változások.

A Zákányszék Község Önkor-
mányzata tulajdonában levő la-
kások bérlői által fizetendő lakbé-
rek mértékét az önkormányzati 
tulajdonú lakások bérletének 
szabályairól, valamint a lakbé-
rek mértékéről szóló 13/2002. 
(VIII. 30.) Ör. rendelet 2. számú 
melléklete határozza meg. A ve-
szélyhelyzet ideje alatt hatályos 
jogszabályok alapján a 2022. de-
cember 31. napjáig az állam vagy 
helyi önkormányzat tulajdonában 
lévő lakás tekintetében fennálló 
lakásbérleti szerződés, illetve az 
állami vagy önkormányzati tulaj-
donú helyiség tekintetében fenn-
álló bérleti szerződés tartalma 
nem módosítható úgy, hogy az a 
bérleti díj megemelését eredmé-

nyezze. A 2020. január 1-től hatá-
lyos díjak tehát nem kerülhettek 
eddig megemelésre, miközben a 
Magyar nemzeti bank értékelése 
szerint 2022 októberében az éves 
összevetésben számított infláció 
21,1 százalék volt. A 2020. január 
1. óta számított kumulatív inflá-
ció mértéke 29% volt. A rende-
let alapján 2023. január 1-től az 
infláció mértékével egyező 

29%-os emelés történt a 
bérlakások lakbérében.

Zákányszék Község Önkor-
mányzata Képviselő-testületének 
a helyi iparűzési adóról szóló 
24/2011. (XII.30.) Ör. rendele-
te kapcsán módosítást igénylő 
jogszabályváltozások az elmúlt 
időszakban nem történtek. A ha-
tályos helyi rendelet alapján az 
iparűzési adó mértéke az állandó 
jelleggel végzett iparűzési tevé-
kenység esetén a vállalkozási szin-
tű adóalap 1,8%-a. A vonatkozó 
törvény szerint a Képviselő-tes-
tület az adó maximális mértékét 
2%-ban határozhatja meg. A ren-
delet felülvizsgálata megtörtént, 
a Képviselő-testület a helyi vál-
lalkozások, illetve az őstermelők 
terheit nem kívánta növelni, ezért 
az adó mértékének emelésére nem 
került sor.

Helyi feladataik elvégzéséhez 
az önkormányzatoknak bevéte-
lekre van szükségük. A települé-
si önkormányzatok illetékességi 
területükön - a települési adók 
mellett - rendelettel helyi adók be-
vezetésére jogosultak. A bevételek 
az adót bevezető önkormányzatot 
illetik, szabadon felhasználhatják. 
A bevezethető vagyoni kommu-
nális jellegű adók egyik fajtája a 
magánszemélyek kommunális 
adója. Az adó alanya főszabály 
szerint az a magánszemély, aki 
az év első napján építmény, va-
lamint telek tulajdonjogával, to-
vábbá nem magánszemély tulaj-
donában álló lakás bérleti jogával 
rendelkezik. A Képviselő-testület 
a magánszemélyek kommunális 
adójáról szóló 14/2014 (XI.28.) 
önkormányzati rendeletében ha-
tározza meg a kommunális adókö-
telezettséget. A magánszemélyek 
kommunális adója 2015. óta vál-
tozatlan mértékű volt. 2022-ben 

ugrásszerűen megnövekedtek az 
önkormányzatot terhelő energi-
aköltségek, az infláció következ-
tében pedig az egyéb beszerzések 
költségei is, ezért az adó mértéké-
nek emelésre került sor.

Az adó mértéke 2023. január 
1-től adótárgyanként, illetőleg la-
kásbérleti jogonként:

• belterületen, a beépítetlen épí-
tési telek kivételével: 8000 Ft

• külterületen: 8000 Ft
• beépítetlen belterületi építési 

telek esetén: 30 000 Ft.
A beépítetlen belterületi épí-

tési telek esetén a magasabb adó-
mérték az építés ösztönzése miatt 
került megállapításra.

Emelkedett az Önkormányzat 
tulajdonában lévő Sportcsarnok 
terembérlet díja: 

6000 Ft/óra+ÁFA lett. A z 
edénykölcsönzési díjak- és a te-
leház szolgáltatási díjai nem vál-
toznak.

Zákányszék Község Önkor-
mányzata jelenleg hatályos in-
tézményi esélyegyenlőségi terve 
2022. december 14-ig érvényes. A 
tervdokumentum felülvizsgálata 
megtörtént, amelyet a Képvise-
lő-testület jóváhagyott.

A kedvezőtlen gazdasági kör-
nyezeti változások, valamint az 
elhúzódó orosz-ukrán háború 
miatt drasztikusan emelked-
tek az energiaárak Európában, 
ezért Magyarország Kormánya 
energia-veszélyhelyzetet hirde-
tett ki és veszélyhelyzeti rende-
leti kormányzást vezetett be. Az 
energiaárak emelkedése és a 
kedvezőtlen gazdasági folyama-
tok magukkal hozták az alapve-
tő élelmiszerek, nyersanyagok, 
szolgáltatások árának emelkedé-
sét is. Az áremelkedés az önkor-
mányzat és intézményeinek mű-
ködését jelentősen befolyásolja. 
Jelen helyzetben szükséges volt 
egy átfogó Intézkedési Terv 
elfogadása annak érdekében, 
hogy az önkormányzat kötele-
ző és önként vállalt feladatait el 
tudja látni a válsághelyzet idején 
is. Az intézményekkel történt 
komoly előkészítő munka után a 
terv véglegesítésre került, ame-
lyet a Képviselő-testület jóváha-
gyott.

Az energiatakarékosság 
elérése érdekében a Kormány 
több intézkedést hozott, amelyek 
alapján a 2022. december 22. és 
2023. január 6. közötti időszak-
ban igazgatási szünet lesz a köz-
ponti közigazgatási szerveknél. 
Az iskolai téli szünet szintén 
meghosszabbításra került ezen 
időszakra. A 460/2022. (XI. 10.) 
Korm. rendelet alapján az önkor-
mányzat is élhet a lehetőséggel a 
polgármesteri hivatalnál, ezért a 
Képviselő-testület a Zákány-
széki Polgármesteri Hivatal 
tekintetében 2022. december 
22. napjától 2023. január 6. 
napjáig tartó időszakra igaz-
gatási szünetet rendelt el. 

A Képviselő-testület – az In-
tézményvezető javaslatának figye-
lembevételével, az energiaválság 
miatt az energiaköltségek csökken-
tése érdekében, igazodva a fenti 
Kormányrendeletekben meghatáro-
zott veszélyhelyzetben alkalmazan-
dó rendelkezésekhez és az érintett 
intézmények nyitva tartásához - a 
Zákányszéki Manó-kert Óvoda 
és Bölcsőde téli zárva tartását 
2022. december 22. és 2023. 
január 6. közötti időszakban 
határozta meg.

A Képviselő-testület elbírálta a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szer 2023. évi támogatására be-
érkezett pályázatokat. Támoga-
tásban Bodó Regina, Bigors Fanni, 
Paplukács Anna, Illés Krisztina, 
Bazán Botond, Masír Hajnalka 
részesült. Tanulmányaikat az Ön-
kormányzat 10 hónapon keresz-
tül, személyenként havi 5000 Ft 
összegű ösztöndíjjal segíti.

A kihirdetett önkormányzati 
rendeletek megtekinthetőek a 
Zákányszéki Polgármesteri Hi-
vatal hirdetőtábláján, valamint 
az Önkormányzat honlapján és a 
nemzeti jogszabálytárban.

Év végéhez közeledve meg-
köszönöm mindazon olvasók 
figyelmét, akik követték a Képvi-
selő-testület által hozott döntések 
rövid összefoglalóit.

Békés Karácsonyt és  
Boldog Új Évet Kívánok!

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző
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dr. Sebestyén Balázs (II.sz.h.o.) 
62/290-509, 30/606-2354

08:00–12:00 08:00–12:00 és 15:00–16:00

december 12–december 16. december 19–december 23.
2023. január 9–január 13. december 27–30. (helyettesít is)

2023. január 23–január 27. 2023. január 16–január 20.
2023. február 6–február 10. 2023. január 30.–február 3.

2023. február 20–február 24. 2023. február 13–február 17.
2023. február 27.–március 3.

dr. Mester Lajos (I.sz.h.o.) 
62/590-050, 30/606-2371

08:00–12:00 08:00–12:00 és 15:00–16:00

december 19–december 23. december 12–december 16.
2023. január 16–január 20. 2023. január 2–6. (helyettesít is)
2023. január 30.–február 3. 2023. január 9–január 13.

2023. február 13–február 17. 2023. január 23–január 27.
2023. február 27.–március 3. 2023. február 6–február 10.

2023. február 20–február 24.

ORVOSI ELLÁTÁS RENDJE ZÁKÁNYSZÉKEN 2022-2023 TELÉN

Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16 h-tól másnap 8 h-ig, valamint szabad-, munkaszüneti-, vasár- és ünnepnapokon  
8 h-tól másnap 8 h-ig „kistérségi központi orvosi ügyelet” Mórahalom Mentőállomás - Kölcsey u. 2.

Tel.: 62/561-401 vagy 112 (minden hálózatból sürgősségi!)
dr. Mester Lajos szabadságon van 2022. december 27–30-ig.  a  dr. Sebestyén Balázs szabadságon van: 2023. január 2–6-ig.

Dr. Sebestyén Balázs

IGAZGATÁSI SZÜNET  
A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 460/2022 
(XI.10.) Korm. rendelet alapján meghozott 178/2022.(XI.24.) Kt. 

határozatával a
Zákányszéki Polgármesteri Hivatalban

2022. december 22-től – 2023. január 6-ig tartó
igazgatási szünetet rendelt el.

A Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt csak  
a halaszthatatlan közfeladatok folyamatos és zavartalan ellátását 

biztosítja, az ügyfélfogadás szünetel. 
Az anyakönyvi ügyekben kizárólag a születés és a haláleset  

anyakönyvezése történik munkanapokon a 06 20 266 4107-es mobil-
telefonszámon előre egyeztetett időpontban.
Az igazgatási szünetet követő első munkanap  

2023. január 09. (hétfő). 
A segélyek kifizetésének időpontja  
2023. január 09. – 10. (hétfő-kedd). 

Kérjük szíves megértésüket.
• GÁRGYÁN ISTVÁN 

jegyző

KÖZEL 100 KG-MAL TÖBB KUPAK GYŰLT ÖSSZE 
ZÁKÁNYSZÉKEN TAVALYHOZ KÉPEST

Ismét eltelt egy év, a kupakok 
mérlegelése újra megtörtént. Ta-
valy a lakosság által összegyűjtött 
kupakokból befolyt összeget a Zá-
kányszéki Általános Iskola kapta 
meg az adventi időszakban, s már 
akkor elhangzott: 2022-ben az 
óvodát lehet támogatni kupak-
gyűjtéssel.

Ebben az évben túlszárnyal-
tuk a tavalyi gyűjtést, hiszen 
majdnem egy mázsával több ku-
pak jött össze november végéig. 
Ezúttal 284 kg-ot mutatott a mér-
leg, amiért 20 000 Ft-ot adott a 
vállalkozó, aki újrahasznosítja a 
műanyagot.

A Zákányszéki Manó-Kert 
Óvoda és Bölcsőde ezt az összeget 
a december 4-ei gyertyagyújtá-
son vehette át az önkormányzat 
képviselő testülete nevében Ma-
tuszka Antal polgármestertől és 
Zombori István képviselőtől.

Köszönjük mindenkinek, aki 
szelektíven gyűjti a hulladékot és 
még arra is gondol, hogy a műanyag 
kupakokat rendszeresen kivigye a 
piactéren felállított kupakgyűjtő 
szívhez! Mostantól ismét az isko-
lásoknak gyűlik a műanyag kupak 
egy éven keresztül!

• VESZELKA KRISZTINA 
főszerkesztő

Zákányszék mindig segítőkész!
A Rúzsa Sándor Betyár Egyesület által szervezett  

I. Ruzsai Pásztor-Betyár Hagyományőrző Találkozón  
Makra Ernő és Tóth Péter fogathajtók  

mutatós fogatokkal jól szolgálták a lovashagyományokat és  
erősítették a helyi gazdaközösség jó hírét. 

Kívánok további jó együttműködést, erőt, egészséget! 
Szeretettel: Szanka János

egyesületi elnök

A GENERALI BIZTOSÍTÓ MÓRAHALMI IRODÁJA A SZEGEDI ÚT 15. 
SZÁM ALATT VÁRJA SZERETETTEL MEGLÉVŐ ÉS ÚJ ÜGYFELEIT!

ÚJ LEHETŐSÉG!
- A biztosítottaknak szakszerű és minőségi egészségügyi ellátás,  
várólista és hálapénz nélkül a GENERALI egészségbiztosítással!

TELJESKÖRŰ PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS ÉS BIZTOSÍTÁSOK KÖTÉSE, LAKOSSÁ-
GI ÉS VÁLLALATI ÜGYFELEKNEK EGYARÁNT A MEGSZOKOTT NYITVATARTÁSI 

IDŐBEN VAGY IDŐPONTEGYEZTETÉSSEL  NYITVATARTÁSI IDŐN KÍVÜL IS.

HASZNÁLJA KI A 20% ÁLLAMI TÁMOGATÁS 
LEHETŐSÉGÉT! 

CSÁSZÁRNÉ, MARIKA SZÖGINÉ, MARIKA PAPDINÉ, ERIKA
Tel.: 30/427 0584 Tel.: 30/621 6852 Tel.: 30/845 2219

Kellemes Ünnepeket Kívánunk!
Italdiszkont Zákányszék

Vásárolj boltunkban 5.000 Ft értékben, 
töltsd ki a nyereményszelvényt 

és dobd be a szerencseperselybe, mert ismét
megannyi ajándék talál majd gazdára 

december 24.-én! :)

Adventi nyereményjáték
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A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár  
2022. december 22 – 2023. január 8-ig ZÁRVA tart.  

Megértésüket köszönjük!
Az első munkanap 2023. január 9. hétfő.

Az intézmény dolgozói Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket és 
Boldog Új Évet kívánnak a település valamennyi lakójának!

TISZTA OTTHON ÖKOKÖR
Ha szeretne többet megtudni arról, hogyan lehet egészségesebb és 

környezetkímélőbb a lakása anélkül, hogy fölösleges és kétes hatású 
vegyszerekkel terhelné családját, vegyen részt a Zákányszéki Művelő-
dési Ház és Könyvtárban 2023. január 10-én 17 órakor induló Tiszta 
Otthon ÖkoKör öt alkalmas ingyenes tanulókörén. 

A Tiszta Otthon ÖkoKörben olyan emberekkel ismerkedhet meg és 
dolgozhat együtt, akik nyitottak a költségkímélő takarítási és tisztítási 
praktikák kipróbálására és egymás közti megosztására valamint arra, 
hogy apró lépésenként változtassanak a mindennapi vegyszerhasználati 
szokásaikon. 

Mielőtt jelentkezik, kérjük vegye figyelembe, hogy mind az öt alkal-
mon részt tud-e venni! Fontos, hogy a résztvevők együtt haladjanak 
végig a tananyagon, időközben becsatlakozni már nem lehet. A fogla-
kozások időpontjai 2023. január 10., 17., 24., 31. (kedd) és febr. 
8. (szerda) 17 órakor kezdődnek a Zákányszéki Művelődési Házban. 

Jelentkezni lehet a művelődési házban személyesen, vagy a 06-30-
418-2189 telefonszámon.

EGÉSZSÉGHÉT ZÁKÁNYSZÉKEN
A települési egészséghét tervezett időpontja 2023. február 6-10-ig. 

Szűrővizsgálatok, az egészséggel és az egészséges életmóddal kapcsola-
tos előadások várják az érdeklődőket.

Az egészséghét végleges programját a település honlapján és plaká-
tokon tesszük közzé!

A ZÖLDEBB ÉS BOLDOGABB ÓVODÁKÉRT
2022. november 29-én Zákányszék adott otthont az Óvodák Kistérségi Egyesületének szakmai napjának, az egyesület tíz óvodájá-
nak. A nevelőtestületek képviselői azzal a céllal jöttek hozzánk, hogy tapasztalatokat szerezzenek a zöld óvodai címről.

Fehérné Bodó Anikó, a me-
gyei zöld óvodák koordinátora 
előadásában a törvényi hátterek-
ről és óvodájuk jó gyakorlatairól 
kaptunk információt. A szünetben 

- mint gasztronómiai értékünket 
- Frank Szilveszterné fonott kalá-
csát fogyaszthatták a vendégek.

Fekete Csabáné a Sindelar 
plusz 1 játék saját intézményi in-

novációjáról adott tájékoztatást. 
Ez a téma az egyéni fejlesztést 
igénylő gyermekek megsegítésé-
ről szólt, egy öt éves projekt záró-
jaként.

Tanácsné Kiss-Patik Tünde, 
intézményünk környezeti munka-
közösségének vezetője, óvodaker-
tünkről és helyi programjainkról 
adott tájékoztatást szóban, majd 
képek segítségével.

Kozma Diána, a Mórahalmi 
Napköziotthonos Óvoda , mint 
többszörös zöld óvoda cím viselője 
előadásában a gyermekek és szü-
lők, külső támogatók együttmű-
ködéséről beszélt.

Befejezésül az Ezerarcú „Ta-
nya-ovi” egyik felvételét nézhet-
tük meg, mely szintén intézményi 
innovációt zárt.

Sok-sok hasznos információt 
és ötletet adott a délelőtt. Min-
denki jó ötletekhez jutott azzal 
kapcsolatban, hogy hogyan lehet 
az óvodai élet még zöldebb és bol-
dogabb gyermeknek és felnőttnek 
egyaránt.

• LIEBHABER GÁBORNÉ  
intézményvezető
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ÜNNEPI MISEREND A ZÁKÁNYSZÉKI 
TEMPLOMBAN

December 24. szombat 
23.30 – Karácsonyi pásztorjáték a gyermekek előadásában 
00.00 – Éjféli szentmise, hálából Krisztus megtestesüléséért, 
imádkozunk a zákányszéki lakosokért

December 25. vasárnap 
8.00 – Nem lesz szentmise!!!!!!!! 
10.30 – Karácsonyi pásztorjáték a gyermekek előadásában 
11.00 – Szentmise

December 26. hétfő 
8.00 – Szentmise

December 27, 28.: kedd, szerda:  
Nem lesz szentmise

December 29. csütörtök 
18.00 – Szentmise, vagy igeliturgia (cs)

December 30. péntek 
18.00 – Szentmise

December 31. szombat 
16.30 – év végi hálaadó szentmise!!!!  
Hálából az év során kapott kegyelmekért (É)

Január 1. vasárnap 
8.00 – Nem lesz szentmise 
11.00 – Szentmise

HÁZSZENTELÉSEK BEOSZTÁSA 2023.
Január 2. hétfő 

8.00 – Makra Ignác kerülete (12.30- ebéd, 14.00- Szentmise)
Január 3. kedd 

8.00 – 13.30-ig Csúcs Róbert kerülete (nincs szentmise)
Január 4. szerda  

8.00 – Varga József kerülete (12.00 – Szentmise, 12.30 – ebéd) 
13.00 – Katona Kálmán kerülete 

Január 5. csütörtök 
8.00 – Csúcs István kerülete (Magyar Laci kerülete)   
Szentmise: 13.30, utána ebéd

Január 6. péntek 
9.00 – Ördögh Vilmos kerülete (szentmise 15.00, ebéd 12.00)

Január 7. szombat  
9.00 – Király Zsolt kerülete 

Január 9. hétfő 
8.00 – 13.30- ig Csúcs Illés kerülete (nincs szentmise, sem ebéd)

Január 10. kedd 
8.00 – 13.30- ig: Tanács Csaba kerülete (nincs szentmise)

Január 11. szerda 
8.00 – Börcsök László kerülete  
13.00 – Jójárt Pálné kerülete 

Január 12. csütörtök 
8.00 – Frank Szilveszter kerülete (12.00 – ebéd, 14.00 – szentmise)

Január 13. péntek 
8.00  - Papp József kerülete (12.00- szentmise, 13.00 – ebéd)

Januárt 14. szombat  
9.00 - Papp Tibor kerülete (nincs szentmise)

Január 16. hétfő 
8.00 – Arany János utca és Ősz u. 

Január 17.kedd 
8.00 – 13.30-ig: Szegfű J. u. temető felőli része

Január 18. szerda 
8.00  - Szegfű J. u. II. fele, Vasút és Hársfa u. 

Január 19. csütörtök 
Nincs hászentelés és szentmise

Január 20. péntek  
8.00 – Ifjúság utca 
15.00 – Újtemető utca

Január 21. szombat  
9.00 – Petőfi u. , majd Erdei, Lengyel tér, lakópark, Kiskertek

Január 23. hétfő 
8.00 – 13.30-ig: József A. utca 1-es házszámtól Csóti Jánosékig 

Január 24. kedd 
8.00 – 13.30-ig: József A. u. folytatása, a végéig

Január 25. szerda  
8.00 – Béke utca 

Január 26. csütörtök 
8.00 – Tavasz utca, majd Tömörkény u. 1-28-as házszámmal 
bezárólag 

Január 27. péntek  
8.00 – Tömörkény u. II. fele 

Január 28. szombat  
8.00 – Kossuth L. u. I. fele 

Január 30. hétfő 
8.00 – Kossuth L. u. II. fele, Juhász Gy. u.

Január 31. kedd
 8.00 – 13.30: Október u. és Móra F. utca
Február 1. szerda 

8.00 – Nyár utca 
Február 2. csütörtök 

8.00 – Dózsa Gy. utca (Pappné Etelkától) és a Mórahalmi út
Február 3. péntek  

8.00 – Dózsa Gy. u. és a Bordányi út

KEDVES ZÁKÁNYSZÉKI LAKOSOK!
Az adventi időszak végéhez közeledve, szeretném ünnepi jókívánsá-

gaimat kifejezni. Kívánom településünk valamennyi lakójának azt az 
örömet, amelyet Szűz Mária és Szent József, ott a betlehemi éjszakában 
élt meg, amikor először ölelték magukhoz a kisded Jézust! A születés és 
újjászületés csodája kísérje életünket! Tudjunk rácsodálkozni a világra, 
az élet ajándékára, szeretteink jelenlétére, létére! Mekkora ajándékok 
birtokosai vagyunk! Ne vegyük természetesnek, hanem vigyázzunk rá 
és rájuk, s adjunk hálát Értük Istennek! Szeretettel várok Mindenkit 
az ünnepi szentmisékre, s majd az év végi hálaadásra. Kívánok kedves 
Mindannyiuknak békés és szent, boldog, áldott Karácsonyi Ünnepet és 
Istentől gazdagon megáldott szép, új esztendőt!

S egyúttal köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik egyházköz-
ségünket és templomunkat az idei esztendőben is segítették, támogat-
ták! Enélkül nem valósulhatott volna meg az a sok terv és álom, amely 
mára már valósággá vált. Köszönet érte! 

• ZOLTÁN ATYA 
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„Nem lehet csoda nélkül élni”

ÜNNEPVÁRÁS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
CSALÁDI NAP AZ AGÓRÁBAN

2022. november 19-én, szom-
baton rendezte meg a Szegedi Re-
gionális Természettudományos 
Diáklaboratórium (SzeReTeD) a 
Szent-Györgyi Albert Agórában a 
VIII. Kísérletek Kavalkádját. 

Közel 30 asztalon pakoltak ki 
általános iskolák és középiskolák, 
hogy kémiai és fizikai kísérleteket 
mutassanak be az érdeklődőknek. 
Emellett számos teremben nyílt 
lehetőség megfigyelésekre, logi-
kai feladatok elvégzésére. Mi is 
részt vettünk ezen a programon. 
Ez volt a hetedik alkalom, hogy ott 
voltunk. 

Ezúttal kicsit másfajta érdekes-
ségekkel készültünk, mint koráb-
ban: illat-és hangpár keresővel, 
madárismereti játékkal és bátor-
ságpróbával vártunk a gyerekeket 
és felnőtteket.

Idén is elvittük mindezek mel-
lé a spatulakatapultot, amelyet 
még 2016-ban készített az akkori 
Kísérletek Kavalkádjára Kocsis 
Bence és Kocsis Dávid. Ezúttal is 
köszönjük Nekik! A katapultnak 
most is óriási sikere volt. 

A nyolcadikosok Jernei Kata-
lin tanár nénivel előzetesen kis 
katapultokat készítettek. Aki a lá-
togatók közül beletalált a kosárba 
a pingponglabdával, az ajándékul 
haza is vihetett egyet. 

(Az előző években is így tet-
tünk, hogy még izgalmasabbá te-
gyük a feladatot.) 

A SzeReTeD Labor által szere-
vezett programokra mindig nagy 

örömmel megyünk. Ez a mostani 
is nagyon izgalmas délelőtt volt. 
Jernei Kati nénivel és Juhász Kata 
nénivel megállapítottuk: klassz 
csapatunk volt, és bár mindannyi-
an nagyon elfáradtunk, nagyon jól 
éreztük magunkat. 

A csapat tagjai: Bóka Luca, 
Szögi Nikolett, Czimber Levente, 
Császár Dominik, Dékány Mar-
cell, Lázár Tamás, Rokolya Ramón

• ÁBRAHÁM ENIKŐ

ADVENTI KÉSZÜLŐDÉS AZ 
ÖTÖDIK OSZTÁLLYAL 

Az adventi készülődés nagy 
örömet jelent a tanulóknak és a ta-
nároknak egyaránt. A „várakozás” 
idejét megszépíti a tanulók készü-
lődése, a tantermek feldíszítése, 
az adventi gyertyák meggyújtása, 
a szereplések.

A z ötödikesek szeretettel 
készülődtek a második gyertya 
meggyújtására verssel, mesével, 
tánccal. A közös próbák során so-
kat nevettek, segítették egymást.

Néha fájdalmasra sikerült a 
feladat, mert bizony nem volt 
könnyű némelyeknek letérdelni 
és felállni sem. Időnként a padló 
és az asztal segítsége is kellett 
hozzá. Szerencse, hogy a gyertyák 
sem égtek a próbák alatt, külön-
ben néhány tanuló pulóvere nem 
élte volna túl a táncot.

Hétfőnként az iskola zsibon-
gójában rövid szöveggel, verssel 
kísérve szintén fellobbannak az 
adventi gyertyák lángjai. Az ad-
venti koszorút Keceli Mészáros 
Katalin osztályfőnök segítségével 
az ötödikesek készítették, a ver-
seket, szövegeket Miklós László-
né tanárnő válogatta. A faliújság 
díszítése Véha Tímea tanárnő 
érdeme. A tanulók által készített 

Betlehemek is hozzájárulnak a 
meghitt hangulathoz. 

Aki belép az iskolába karácso-
nyi „Meseországban” találja ma-
gát, ahol mindig történik valami, 
és öröm diáknak lenni.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ 
munkaközösség vezető

MESEMONDÓ VERSENY
Iskolánkban már nagy hagyo-

mánya van az egyéni mesemon-
dásnak. Minden évben meghir-
detjük Ma én mesélek c. alsós 
mesemondó versenyünket az 1-4. 
évfolyamos korosztály számára. 
Két kategóriában mérettethetik 
meg magukat a versenyzők: próza 
és verses mese mondásában. Idén 
2022. november 10-én délután 
kápráztatott el bennünket 21 me-
semondó az ügyes szereplésével, 
akiket háromtagú zsűri értékelt. A 
zsűri tagjai Giethné Viktor Edit 
intézményvezető-helyettes, Bó-
káné Papp Gyöngyi SZMK-ve-
zető és Tóth Gábor könyvtáros 
volt. Kategóriánként a következő 
helyezések kerültek kiosztásra:

Próza:
1-2. osztály

 I. Gődér Izabella 2.o.
 II. Papp Zsóka 2.o.
 III. Kiri-Ördög Norina 1.o.

3-4. osztály
 I. Gerebenes Erzsébet 4.o.
 II. Vass Flóra Vilma  4.o.
 III. Lázár Jázmin  4.o.

Verses mese: 
1-2. osztály

 I. Dobó Liliána  2.o.
 II. Dani Dávid  2.o.
 III. Savanya Levente  1.o.

3-4. osztály
 I. Zemanek Rózsa Lilla 4.o.
 II. Csóti Klaudia 3.o.
 III. Matuszka Dorina  3.o. 

2022. november 16-án Üllésen 
a Kistérségi mese- és prózamondó 
versenyen Gődér Izabella, Papp 
Zsóka, Gerebenes Erzsébet 
és Vass Flóra Vilma képviselte 
iskolánkat, ahol szereplésükért 
emléklapjutalomban részesül-
tek. Majd 2022. november 22-én 
került megrendezésre Domaszé-
ken a Területi verses mesemondó 
verseny, amelyen Dobó Liliána, 
Dani Dávid, Zemanek Rózsa 
Lilla és Csóti Klaudia vett részt 
eredményesen. 
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Köszönjük a területi verse-
nyekre való utaztatás biztosítását 
Zákányszék Község Önkormány-
zatának, valamint a versenyzők 
felkészítését a szülőknek és a pe-
dagógusoknak!

Reméljük, hogy jövőre is talál-
kozunk minél több versenyzővel 
és elvarázsolnak bennünket újra a 
Mesék varázslatos birodalmába! 

• SZABÓ ANIKÓ MÁRTA  
alsós munkaközösség-vezető

„CSODAVÁRÁS” AZ ISKO-
LÁNKBAN
„Karácsonykor az ember  

mindig hisz egy kissé a csodában,
nemcsak te és én, hanem  

az egész világ, az emberiség,
amint mondják, hiszen  

azért van az ünnep,mert  
nem lehet csoda nélkül élni.”

(Márai Sándor)

Mindenkinek szüksége van 
a mindennapokban a karácsony 
csodájára, a szépségre és a jóra, 
hiszen „Nem lehet csoda nél-
kül élni”. Ezzel a címmel Betle-
hem-készítő pályázatot hirdetett 
a Szegedi Dóm Látogatóközpont 
családok, iskolai osztályok, illet-
ve egyéni jelentkezők számára. 
Az alkotások anyaga, mérete és az 
alkalmazott technika is szabadon 
választható volt.

Iskolánkban kiemelten fon-
tos szerepet kap a hagyományok 
ápolása. Honismereti kiállítá-
sunk része volt az előző években 
is a saját készítésű Betlehemek 
kiállítása.  A gyerekek természe-
tes anyagokat (pl.: burgonyát) 
használtak. Nagy örömmel, csa-
ládi összefogással barkácsolták 
a „műveket.” Amikor megláttam 
a Szegedi Dóm Látogatóközpont 

felhívását, akkor megosztottam 
a Zákányszéki Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola ta-
náraival és tanulóival is az infor-
mációkat.

Többen úgy gondolták, hogy 
örömmel csatlakoznak a felhí-
váshoz.  A harmadik és az ötö-
dik osztály is kedvet kapott, és 
csodálatos Betlehemet készített. 
Mindkét Betlehem csak termé-
szetes anyagokból készült. A 
gyerekek és segítőik is szívüket, 
lelküket beleadták a munkába. 
Együtt tervezték és alkották meg 
Betlehemüket.  

A tanulók és osztályfőnökeik 
(Csizmadia-Kovács Zita, Keceli 
Mészáros Katalin) lelkesen vág-
ták, ragasztották a nádat, a fát és 
illesztették fel a többi kelléket.  
Közben zenét hallgattak, mesét 
mondtak egymásnak.

Az együtt végzett munka még 
jobban összehangolta az osztály-
közösségeket, és sok-sok örömet, 
nevetést hozott a gyermekek és 
a pedagógusok számára is. Bebi-
zonyosodott a közös munka során, 
hogy a csoda bennünk van, csak 
észre kell venni a jót másokban és 
magunkban is.

Ez a két osztály már biztosan 
megvalósította az együtt mun-
kálkodás és az ünnepvárás cso-
dáját!

Reméljük, hogy a Szegedi Dóm 
Látogatóközpontban, a 2022. 
november 27 -től 2023. január 
20-ig látható kiállításra sokan 
ellátogatnak, és az iskolánk által 
készített „művek” számos érdek-
lődőnek fognak tetszeni, meghitt 
hangulatot, örömet okozni.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ 
a pályázat elindítója az iskolában
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Közösségünk  
kedvelt adventi gyertyagyújtásai 
ebben az évben kicsit megújultak: 

a Nőegylet mellett az önkormányzat 
és a művelődési ház dolgozói, 

valamint a szülői munkaközösség 
tagjai egyedi, saját készítésű 

dekorral kedveskedtek  
a lakosságnak a Lengyel téren.


