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MEGSZÉPÜLT A LASSAN 100 ÉVES TEMPLOMUNK
Az elmúlt időszakban sokan láthatták, hogy a templom körül szokatlanul nagy nyüzsgés volt. Egymást váltották a kivitelezők, akik 
azon fáradoztak, hogy a lassan 100 éves templomunk megszépüljön. A Magyar Államnak köszönhetően 14,5 millió Forint vissza 
nem térítendő támogatásban részesültünk. Ez a templomkülső felújítására nyújtott célzott támogatás volt. 

Hálás vagyok érte a pályázat elbí-
rálóinak, hiszen önerőből ennyi 
összeget előteremteni nagy kihí-
vás lett volna. A falak festése, a 
nyílászárók megújítása, a kőbur-
kolatok javítása, a tető letisztítá-
sa, mind-mind látványos fejlődés 
volt. Ezután következtek a stációs 
oszlopok. Ezúton szeretnék kö-
szönetet mondani azoknak, akik 
felvállalták, hogy a templom körül 
álló oszlopok felújítási költségét 
magukra vállalják. A régi képek 
már nem kerülnek vissza, mert 
ezek már letöredeztek, eltört be-
lőlük néhány darab. A he-
lyettük elkészülő képek 
már nem domborművek 
lesznek, hanem a stáció 
színeihez hangulatban 
illő képek. A közeljövő-
ben remélem ezek is a 
helyükre kerülnek. Az 
elmúlt két hétben pedig a 
templombelsőben voltak 
változások. Az 1926-ban 
készült padok felújítása, 
átfestése úgy gondolom, 
hog y igazán elegáns-
sá, hangulatossá tette a 
templombelsőt. Az úrna-
pi szentmisére pedig meg-
érkezik templomunk új 
szembemiséző oltára, fel-
olvasó állványa, szobor-
talapzatai és előkészítő 
asztalkája. Így a templom 

teljes külső-belső felújítása szinte 
befejeződik. 

Hálával és köszönettel tarto-
zom a kedves híveknek, minden 
támogatónak és adakozónak, 
hogy ezt a közel 20 millió forintos 
beruházást, megújulást segítet-
ték. Hála Istennek a beruházás 
összes költségét ki tudtuk fizetni, 
így tartozásunk senki felé nincs! 
Nagy megnyugvás ez a mai világ-
ban…  Hiszem azt, hogy ezt Isten 
dicsőségére és a jelen- és utókor 
örömére, gazdagodására készít-
hettük! Meggyőződésem, hogy 
a településen átutazó, nemcsak 
a lakóházak szépségéből, hanem 
a templom és környezetének ál-
lapotából is azt gondolja, hogy 
olyan emberek élnek itt, akiknek 
nemcsak a földi, hanem az örök 
értékek is meghatározóak! 

A külső megújulás mellett 
azonban a belső, lelki megújulá-
sunkra is gondoljunk! Ezért sze-
retettel hívok és várok Mindenkit 
Egyházközségünk és településünk 
szép ünnepeire. Ezek dátumait az 
alábbiakban szeretném közreadni: 

Június 15. szerda – Gyu-
lán diakónussá szentelik Tapodi 

Krisztián papnövendéket, aki egy 
kicsit falunk kispapja is. Erre az 
alkalomra külön busszal – egyház-
községi zarándoknap keretében 
– teszünk látogatást. A szentelés 
után megnézzük a város neve-
zetességeit, majd a békéscsabai 
társszékesegyházat. 

Június 18-án, szombaton, 
Bordányban orgonahangver-
seny lesz, Kuzma Levente orgo-
naművész vezetésével, 19 órától. 
A belépés díjtalan, a felajánlott 
adományokat a bordányi orgona 
építésének befejezésére fordítjuk.

Június 19. vasárnap, Úrnap-
ja. A 11 órakor kezdődő szentmi-
se a templomban lesz, az akkorra 
megérkező új szembemiséző ol-
tárnál. A szentmise után úrnapi 
körmenetet tartunk. Ez egyben a 
gyermekek tanévzáró szentmiséje 
is, melyre szeretettel várjuk őket 
és szüleiket. 

Július 10. vasárnap, a 11 
órakor kezdődő szentmise lesz 
az Aratási Hálaadó szentmi-
se. A szentmisét bemutatja és 
szentbeszédet mond Ft. Galaczi 
Tibor piarista szerzetes atya. A 
szentmise végén településünk 

Parasztkórusa röv id műsort 
ad. Ekkor kerül sor az új kenyér 
megszentelésére. 

Július 31. vasárnap, a 11 órai 
szentmise keretében köszöntjük 
a jubiláns házasokat. Szeretettel 
várjuk azokat a párokat, akik akár 
a zákányszéki, akár más templom-
ban kötöttek házasságot, s most 
ünneplik az 5, 10, 15, stb. évfor-
dulót. 

Augusztus 15-én, hétfőn 
lesz Nagyboldogasszony ünne-
pe, templomunk kisbúcsúja. A 
szabadtéri oltárnál reggel 9 óra-
kor kezdődik a közös Rózsafüzér 
imádság, majd 10 órakor az ünne-
pi szentmise, és körmenet, mely-
nek ünnepi szónoka: Ft. Czank 
Gábor gyomaendrődi plébános 
atya lesz. 

Augusztus 21-én, vasárnap 
10 órakor kezdődik a bordányi 
templom búcsúi szentmise és 
körmenet. /Azon a napon, temp-
lomunkban csak reggel 8 órakor 
lesz szentmise/

Szeptember 4-én, vasár-
nap a 11 órai szentmise a Putyi 
tejcsarnoknál lesz. Hagyomány-
teremtő szándékkal, már második 

alkalommal ott tartjuk a 
Kisboldogasszony napjá-
hoz közeli ünnepi szent-
misét. 

Szeptember 11-én, 
vasárnap, 11 órakor lesz 
a tanévnyitó szentmise és 
táskaszentelés.

Szeptember 25-én, 
vasárnap 11 órakor pe-
dig az elsőáldozás.

Szeretettel várok Min-
denkit ezekre a szép ün-
nepi alkalmakra! Az előt-
tünk álló nyárra pedig 
minden gyermeknek jó 
pihenést, a felnőtteknek 
pedig a nagy munkákhoz, 
feladataikhoz a jó Isten 
áldását kívánom! 

Szeretettel:  
Zoltán atya 

Fotó: Börcsök Zoltán
Június 12., Szentháromság vasárnapi búcsú a megújult környezetben, ahol a vajdasági Kelebiáról 
érkezett Paskó Csaba atya szónokolt.
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TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSÉRŐL
A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését 2022. május 26-án tartotta meg. 
A testület megtárgyalta a 2021. évi belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentést, elfogadta az önkormányzat 2021. évi 
zárszámadását, valamint a 2022. évi költségvetésének módosítását. Jóváhagyta az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést, valamint új bölcsődei csoport indításáról döntött.

Önkormányzatunk a belső 
ellenőrzési feladatokat a Ho-
mokháti Kistérség Belső Ellenőr-
zési Társulása keretében látja el. 
Kormányrendelet alapján a pol-
gármester a 2021. évre vonatko-
zó éves ellenőrzési jelentést, vala-
mint a helyi önkormányzat által 
alapított költségvetési szervek 
éves ellenőrzési jelentései alapján 
készített éves összefoglaló elle-
nőrzési jelentést a zárszámadási 
rendelettervezettel egyidejűleg 
a képviselő-testület elé terjeszti 
jóváhagyásra. Az éves ellenőr-
zési jelentések célja a vezetői 
felelősség, elszámoltathatóság 
kialakítása, az önkormányzatnál 
az átláthatóság biztosítása és a 
közpénzek hatékony felhasz-
nálásának elősegítése. Az elle-
nőrzésekről 2021-ben 3 jelentés 
készült, a belső ellenőr által java-
solt intézkedések végrehajtásra 
kerültek.

A Magyar Államkincstár 
Önkormányzati Pénzügyi Sza-
bályszerűségi Ellenőrzési Főosz-
tály Csongrád-Csanád Megyei 
Költségvetési Ellenőrzési Osztá-
lya 2021.07.01-től 2022.06.30-ig 
tartó szabályszerűségi pénz-
ügyi ellenőrzés keretében 
vizsgálatot végzett Zákány-
szék Község Önkormányzatnál 
és az általa irányított költségve-
tési szerveknél a 2021. évi beszá-
molóra vonatkozóan. A vizsgálat 
célja az volt, hogy az elvégzett 
ellenőrzések alapján megálla-
pítsa, hogy az Önkormányzat és 
az általa irányított költségvetési 
szervek éves beszámolója meg-
bízható, valós képet mutat-e és 
jelentős hibát nem tartalmaz-e. 
Az el lenőrzés megál lapításai 
alapján az Önkormányzat és az 
általa irányított költségvetési 
szervek 2021. évi költségvetés 
teljesítését, a 2021. december 
31-én fennálló vagyoni, pénz-
ügyi helyzetét, valamint az ezen 
időponttal végződő év gazdálko-
dásának eredményét bemutató 
éves költségvetési beszámolója 
jelentős összegű hibát nem tar-
talmaz, az éves beszámoló meg-
bízható és valós képet mutat. Az 
államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény szerint a kincstári 
ellenőrzési jelentést a zárszáma-

dási rendelet tervezetével együtt 
a képviselő-testület részére tájé-
koztatásul be kellett nyújtani.

A Képviselő-testület az ál-
lamháztartásról szóló törvény 
alapján megtárgyalta és elfogad-
ta az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének végrehajtá-
sára vonatkozó zárszámadási 
rendeletét. Zákányszék Község 
Önkormányzatánál 2021-ben a 
következő költségvetési szervek 
működtek: Zákányszék Község 
Önkormányzata, Zákányszéki 
Polgármesteri Hivatal, Zákány-
széki Művelődési Ház és Könyv-
tár, Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde. Az önkor-
mányzat a szociális feladatokat 
a Homokháti Kistérség Többcélú 
Társulásának intézményén ke-
resztül látja el. Az önkormány-
zat és költségvetési szervei 2021. 
évi gazdálkodásáról elmondható, 
hogy az önkormányzat a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól 
szóló törvényben és a külön tör-
vényekben rögzített feladatellá-
tási kötelezettségének eleget tett. 
Biztosított volt az intézményi 
alapellátás és a kötelező közfel-
adatok működése. A költségveté-
si szervek 2021. évi szabad pénz-
maradványa 3 653 000 Ft volt.

A Képviselő-testület 2022. 
február 18-án fogadta el az ön-
kormányzat és szervei 2022. 
évi költségvetését, amelynek 
bevételi és kiadási főösszege 
802 756 992 Ft volt. Az azóta el-
telt időszak költségvetést érintő 
változásai miatt szükségessé vált 
a költségvetésről szóló rende-
let módosítása. Az előirány-
zatok módosítását követően az 
önkormányzat 2022. évi költség-
vetési bevételi és kiadási főössze-
ge 814 342 200 Ft lett.

A gyermekek védelméről és 
a gyámügyi igazgatásról szóló 
törvény (Gyvt.) alapján a helyi 
önkormányzat gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi felada-
tainak ellátásáról minden év 
május 31-éig átfogó értékelést 
kell készíteni, melyet a képvi-
selő-testület megtárgyal. A do-
kumentum két részből áll, az 
önkormányzati értékelésből és 
a Homokháti Szociális Központ 
Zákányszéki Tagintézményének 

Család- és Gyermekjóléti Szolgá-
lata beszámolójából. A gyermek-
védelem magába foglalja azokat 
a területeket, melyek a gyermek 
és a család jólétét, védelmét szol-
gálják a megelőzés, beavatkozás 
és utógondozás területén. A meg-
előző gyermekvédelem a gyermek 
családban való megtartására tö-
rekszik és a kiemelést igyekszik 
megelőzni, azonban a gyermek-
védelemnek be kell avatkoznia, 
ha a gyermek erkölcsi okokból 
náluk nem hagyható, vagy a csa-
lád nevelési eszközei nem elégsé-
gesek a gyermek felnevelésére. A 
gyermekek esetében nagy hang-
súlyt kell fektetni a megelőzésre, 
melyet már az első intézmény-
be (bölcsődébe vagy óvodába) 
kerüléskor el kel l kezdeni. A 
gyermekvédelem rendszeréhez 
kapcsolódó feladatot ellátó sze-
mélyek, szervezetek, intézmé-
nyek, hatóságok, - óvoda, iskola, 
gyermekorvos, védőnői szolgálat, 
rendőrség – kötelesek jelezni, ha 
a gyermek veszélyeztetettségét 
észlelik. Jelzőrendszert a felnőtt 
lakossággal kapcsolatosan is mű-
ködtetni kell. Itt a jelzések főként 
idős, egyedül élő emberekre vo-
natkoznak, akiknek nincs olyan 
segítő családtagja, aki gondozná, 
ápolná. Összességében megálla-
pítható, hogy az Önkormányzat 
és Szociális Központ Család- és 
Gyermekjóléti Szolgálata, vala-
mint a kapcsolódó jelzőrendsze-
rek összehangolt, jó munkát vé-
geznek, a fennálló problémákat a 
lehetőségekhez mérten igyekez-
nek mielőbb kezelni.

A Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsőde intézmény-
vezetője tájékoztatta a Képvise-
lő-testületet arról, hogy az óvo-
dai és bölcsődei beiratkozások 
alapján 15 fő 2,5-3 év közötti 
kisgyermek kérte felvételét az 
intézménybe. Az intézményben 
jelenleg 1 bölcsődei és 3 óvodai 
csoport működik, amely alapján 
nem lenne megoldható a gyer-
mekek felvétele, illetve megfe-
lelő szakmai ellátása. A Képvi-
selő-testület hozzájárult ahhoz, 
hogy a Zákányszéki Manó-kert 
Óvoda és Bölcsődében meglévő 
egy bölcsődei csoport mellett 
2022. szeptember 1-től to-

vábbi egy bölcsődei csoport 
kerüljön indításra. A 2022/2023. 
nevelési évben továbbra is 3 óvo-
dai csoport fog indulni.

Zákányszék Község Önkor-
mányzata támogatási kérelmet 
nyújtott be „Kommunális esz-
közök beszerzése Zákányszé-
ken” címmel.  A pályázat pozitív 
elbírálásban részesült, önkor-
mányzatunk 14 999 999 Ft vissza 
nem térítendő 100%-os intenzi-
tású támogatásban részesült. Az 
eszköz beszerzésére indult eljárás 
eredményes volt, a nyertes aján-
lattevő az Agrolánc Kft. (6792 
Zsombó, Szatymazi út 2.) lett.

A Képviselő-testület az Ön-
kormányzat tulajdonában 
lévő ingatlanok bérbeadásá-
val, eladásával, korszerűsíté-
sével kapcsolatosan több döntést 
hozott. Így a Petőfi utca végén 
lévő tároló épület bérbeadásáról, 
a korábban a Vodafone Magyaror-
szág Zrt. által távközlési bázisál-
lomás céljára hasznosított terület 
bérleti szerződésének módosí-
tásáról, valamint a Petőfi utcai 
telkek mögötti néhány ingatlan 
eladásáról. A központi autóbusz-
váró napelemes rendszere kor-
szerű hálózatra tápláló rendszer-
ré kerül átalakításra. A felújítás 
költsége nettó 633 500 Ft+ÁFA 
lesz. Az ingatlant jelenleg bérlő 
Zabosfa KerTÉSZ Termelő és Ke-
reskedelmi Kft. a költség 50 %-át 
átvállalta.

A Képviselő-testület helyi 
civil szervezetek támogatá-
sáról döntött. Támogatást nyújt 
a Zákányszéki Polgárőr Egyesü-
let működéséhez, a CLASSICON 
KTSE mazsoretteseinek a Hor-
vátországban tartandó 2022-es 
MWF Majorette Európa Bajnok-
ságon való részvételhez, valamint 
a Zákányszéki Szentháromság 
Plébániának a templom felújítá-
sához.

A kihirdetett önkormányza-
ti rendeletek megtekinthetőek 
a Polgármesteri Hivatal hirde-
tőtábláján, valamint az önkor-
mányzat honlapján és a nemzeti 
jogszabálytárban.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző
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Tájékoztatás földhivatali határszemléről, felhívás 
gyommentesítés és parlagfű elleni védekezés 
elvégzésére

Tisztelt Lakosság!

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosz-
tálya hirdetmény útján értesíti a földhasználókat, tulajdonosokat 
a 2022. évi határszemléről, a hatósági ellenőrzések ütem-
tervéről. A hirdetmény részletes tartalma elérhető a településünk 
honlapján, illetve megtekinthető a kormányhivatal webes felületén 
a Hírek/Hirdetmények menüpont alatt. 

A parlagfű elleni védekezés fontosságára, valamint a belte-
rületi ingatlanok és az előttük lévő (köz)területek rendben 
tartására – pl.: a járdára és az úttestre hajló ágak, bokrok nyesésére 
- külön felhívom a lakosság figyelmét! Az ingatlanok (kertek, ud-
varok) gyommentesen tartása szintén az ingatlanok tulajdonosa-
inak/használóinak kötelezettsége. A gyomos területeken elszaporo-
dott kártevők, fertőzések súlyos károkat okozhatnak a szomszédok 
növényeiben, veszélyeztetik az emberi egészséget

A hatóságok – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a parlag-
fű mentesítési kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik 
a közérdekű védekezést, és ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírságot 
szabnak ki. A jogszabályi előírások értelmében a közérdekű védeke-
zést belterületen a jegyző, külterületen az illetékes Kormányhivatal 
rendeli el.

A fentiekre tekintettel, tisztelettel kérek minden ingatlantulaj-
donost és használót, hogy – az egészségünk megőrzése, valamint a 
hatósági eljárás kellemetlenségeinek elkerülése végett – jogszabályi 
kötelezettségeiket tartsák be!

Együttműködésüket köszönöm!

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

Felhívás az állattartás szabályainak betartására

A településen időszakosan gondot okoznak a közterületen kóborló 
ebek. Több esetben előfordult, hogy a szabadon kóborló ebek háziálla-
tok leölésével jelentős károkat okoztak azok tulajdonosainak. Ez nem 
minden esetben kóbor kutyát jelent, hanem sokszor az ebek gazdái nem 
gondoskodnak arról, hogy állatuk a tartás helyét ne hagyhassa el. Ezen 
állattartók elleni eljárás lefolytatásához (a bizonyítékok beszerzéséhez, 
illetve a bírság kiszabásához) az ebek egyértelmű azonosítására is szük-
ség van. Ez sok esetben lehetetlen, mert pl. a kóborló ebek elszöknek a 
befogás elől, vagy éjszaka okoznak kárt. 

Ahhoz, hogy az ebek ne fenyegessék mások testi épségét, illetve ne 
okozzanak kárt, az ebtartók nagyobb fegyelmezettségére van szükség. 
Továbbá, arra is felhívnám a figyelmet, hogy a károkozások megelőzés-
hez saját érdekükben a haszonállatok tartóinak is törekedniük kell az 
állataik megfelelő védelmére (pl. ólajtók bezárása éjszakára).

A vonatkozó ágazati jogszabályok előírásaira az ebtartók figyelmét 
az alábbiakban hívom fel:

Az elmúlt évben az állattartással összefüggő szabályok jelentősen 
megváltoztak, az előírások megszegéséért kiszabható büntetés ösz-
szege jelentősen megemelkedett. 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény, 
valamint a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról 
szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet szabályai alapján a kutyatartás 
főbb szabályai a következők:

1. A törvény rendelkezései alapján az állattartó gondoskodni köteles 
az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű gondo-
zásáról, szökésének megakadályozásáról.

2. Tilos a kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagy-
testű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani. Átmeneti 
megkötésnél használt eszköz hossza  kistestű ebnél 5 méternél, 
közepes testű ebnél 7 méternél, nagytestű ebnél 9 méternél, futó-
lánc esetén a feszített és a futó részek hosszának összege 8 méter-
nél, a futó rész hossza 3 méternél rövidebb nem lehet. Az átmeneti 
megkötéshez alkalmazott nyakörvnek forgóval ellátottnak kell 
lennie, és az az eb életfunkciót, táplálkozását nem nehezítheti el, 
az az állat számára fájdalmat nem okozhat.

3. Közterületen az eb tulajdonosának biztosítania kell, hogy az eb 
sem más állatot, sem embert harapásával ne veszélyeztethessen. 
Belterület közterületén – kivéve az ebek futtatására kijelölt terü-
letet – ebet csak pórázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak 
olyan személy vezethet, aki az eb irányítására, kezelésére és féken 
tartására képes.

4. A tulajdonosnak kötelessége az ebet transzponderrel (mikrochip) 
ellátni, valamint a veszettség elleni védőoltást évente beadatni.

5. Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kí-
méletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását 
megsérti, vagy annak nem tesz eleget, magatartásának súlyához, 
ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem jellegé-
hez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles 
fizetni.

Az állatvédelmi bírság összege igen magas lehet, az állatvédelmi 
törvény 2021. január 7. napjától a korábbi 15 000 Ft helyett, 
75 000 Ft-ban határozza meg az állatvédelmi bírság alapössze-
gét. A bírság összegét a különféle cselekmények esetére előírt szorzó-
szám alapján kell megállapítani. (Így például, ha valaki az állat szöké-
sének megakadályozásáról nem, vagy nem megfelelően gondoskodott, 
egyéb körülmény hiányában 6-os szorzószámot kell alkalmazni, amely 
szerint a bírság mértéke, 6×75 000 = 450 000 Ft lesz a korábbi 
6×15 000 = 90 000 Ft helyett.) A határidőre meg nem fizetett állatvé-
delmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.

Kérem, hogy az állattartók a fentiek figyelembe vételével gondos-
kodjanak az állataikról, különös tekintettel az állat szökésének meg-
akadályozására!

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

Nyári igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Az Önkormányzat vonatkozó helyi rendeletében foglaltaknak 
megfelelően a Polgármesteri Hivatal nyári igazgatási szünetet 
tart 2022. július 18. - augusztus 7. között.

A Hivatal az igazgatási szünet idején is nyitva tart a megszokott 
rendben, azonban az ügyintézők többsége szabadságon lesz. Az ön-
kormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően az igazgatási 
szünet alatt is gondoskodunk a postai küldemények és a személye-
sen leadott kérelmek átvételéről, nyomtatványok kiadásáról, a tele-
fonhívások fogadásáról, a halasztást nem tűrő esetekben a sürgős 
intézkedések megtételéről, valamint a lejárt határidejű számlák, a 
segélyek és a munkabérek kifizetéséről. Amennyiben az igazgatási 
szünet idején bekövetkező váratlan esemény miatt válik szükséges-
sé az ügyintézés, forduljanak bizalommal az ügyeletes munkatár-
sunkhoz, aki készséggel nyújt segítséget bármilyen hatáskörünkbe 
tartozó probléma megoldásában.

• GÁRGYÁN ISTVÁN 
jegyző

Kormányablak busz ügyfélfogadása

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a kormányablak busz legközelebb 
2022.június 21-én (kedden) 13.00-16.00 között lesz Zákányszéken 
a Lengyel tér 1. szám előtt.

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal
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Dr. Sebestyén Balázs

MEGKEZDŐDÖTT A ZÁKÁNYSZÉKI  
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA

Megújul a település egyik középülete, mely története során 
több funkciót is betöltött már. Hosszú előkészítés, pályáztatás 
után sikerült szerződést kötni a Polgármesteri Hivatal épüle-
tének belső felújítására. A munkák megkezdődtek, az épületet 
kiürítettük és a szakemberek átvették a terepet. Ideiglenesen 
a hivatali apparátus a Lengyel téren lévő Szociális Szolgáltató 
Központ irodaépületébe költözött. Itt igyekszünk zökkenő-
mentesen biztosítani mindazon szolgáltatást, mely a közigaz-
gatás szempontjából nélkülözhetetlen.

Bontással kezdődött a felújí-
tás, mely érinti az épület egé-
szét. Kibontásra kerültek a pad-
ló és falburkolatok, a mosdók 
és mellékhelyiségek burkolatai, 
megszűnik az elektromos háló-
zat és új belső nyílászárók, ajtók 
kerülnek majd elhelyezésre. A 
munkák megkezdése után pár 
héttel már készülnek az alapve-
zetékek, lefolyók és az elektro-
mos hálózat csöveinek bevésése 
is folyamatban van. A kor köve-
telményeinek megfelelően rész-
leges akadálymentesítésre is sor 
kerül, a bejárathoz rámpa épül és 
akadálymentes WC kerül kiala-
kításra a már meglévő mosdók 
mögé.

A mennyezetek megbontása 
után kiderült, álmennyezetek el-
helyezése szükséges, melyekbe a 
korszerű, energiatakarékos lám-
patestek is beépítésre kerülnek.

Új padlóburkolatok kerül-
nek az emeleti irodákba, de a 
meglévő hagyományos parketta 
burkolatok is csiszolásra, lak-
kozásra kerülnek. Megújul a há-
zasságkötő terem burkolata és 
világítása is.

Az építőmesteri és gépészeti 
munkák végen az épület teljes 
festésére kerül sor, melyet köve-
tően új bútorzat is elhelyezésre 
kerül.

A felújításra már nagy szük-
ség volt, hiszen az épület szer-
kezetei, burkolatai már nagyon 
e l h a sz n á ló dt a k ,  e l av u lt a k , 
elektromos hálózata pedig las-
san tűzveszélyessé vált. A fűtést 
még mindig a több mint harminc 
éves gázkazán biztosította.

A felújítást Magyar Falu Prog-
ram pályázati forrásából és je-
lentős önkormányzati önerőből 
biztosítjuk. A munkák közel fél 
évet vesznek igénybe, bízunk 
benne, hog y a fűtési szezon 
megkezdése előtt az apparátus 
visszaköltözhet és visszaállhat 
minden a rendes kerékvágásba.

Ezen időszak alatt a Hivatal 
az ideiglenes helyen, a Lengyel 
tér1. szám alatt működik, az 
esetleges felmerülő problémá-
kért elnézést kérek mindenkitől. 

• MATUSZKA ANTAL 
polgármester

A NEMZETI AGRÁRGAZDASÁGI KAMARA 
HÍREI ÉS HATÁRIDŐI

ŐSTERMELŐI JOGVISZONY 
valamint ŐCSG-tagság igazolása: a NÉBIH által biztosított közhi-

teles keresőn ellenőrizhető https://portal.nebih.gov.hu/ostermelo-kereso). 
TÁMOGATÁSOK:

Az egységes kérelemben szereplő másodvetések betakarításának, 
leforgatásának időpontját be kell jelenteni a munkafolyamat befejezését 
követő 15 napon belül. 

Fűszerpaprika „de minimis” támogatási kérelem elektronikus úton 
2022.08.05-ig nyújtható be.

ELEKTRONIKUS PERMETEZÉSI NAPLÓ:
2022.07.01-től minden növényvédelmi kezelést elektronikus perme-

tezési naplóban kell rögzíteni, mely a NÉBIH honlapjáról az Ügyfélprofil 
menüben ügyfélkapuval belépve, „Ügyintézés”, majd „Növény és talaj” 
menüpont kiválasztását követően „Növényvédelem”, azon belül „E-per-
metezési napló” elérési útvonalon található.

EGYÉB:
Friss információk a NAKlap-ban, a NAK hírlevelekben, valamint a 

https://www.nak.hu/tajekoztatasi-szolgaltatas honlapon, és a https://
www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek oldalon, továbbá a falu-
gazdásznál érhetők el. Postai úton, havidíjas hírlevélcsomagot a NAK 
nem küld, az ilyen irányú „telefonos igényfelmérés” során körültekintő-
en kell válaszolni, mert esetleges elfogadása fizetési kötelezettséggel jár.

Falugazdász: Négyökrűné Juhász Mária 70/90-36-389

forrás: NAK.hu, 
mvh.allamkincstar.gov.hu

nebih.gov.hu

APRÓHIRDETÉS:
Eladó Zákányszéken ruzsai úton kövesút mellett 0106/110 hely-
rajzi számú 8393 nm rét. 490 ezer Ft. 
Érdeklődni: 0620/8043025
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Italdiszkont         Zákányszék

Termelői Piac

Ifjúság u. 1.

+36 30 996 19 16

Rendezvényekre 

helyben kiszállítás és

további kedvezmények

is várnak!!!

széles italválaszték

kedvező árak

hűtött sörök, üdítők

jégkrém

ELBÚCSÚZTAK AZ ÓVODA NAGYCSOPORTOSAI
A Katica csoport 26 

fős kis csapatából 16 paj-
tásunk indul ősszel az 
iskolába.

A búcsúzó nagycso-
portosakat több kedves 
program is várta még 
ballagásuk előtt.

Május 17-én a helyi 
általános iskola meghí-
vására ellátogattunk az 
iskola udvarára, ahol a 
tanár nénik és a nyol-
cadik osztályosok süte-
ménnyel, frissítővel, és 
egy nagyon kedves mű-
sorral vártak minket. Az 
iskolától búcsúzó vég-
zősök átadták nekünk 
csodálatosan gondozott 
fájukat az iskola udva-
rán, aminek a jövőben 
mi viseljük majd gondját! 

Május 26-án itt az 
óvodában is ránk bíztak egy „éle-
tet”!

Hiába….már látjuk, hogy nagy 
felelősség iskolásnak lenni!

Elültettünk az anyukákkal 
és apukákkal közösen egy fát az 
óvodánk mellett, ami ránk emlé-
kezteti majd az alatta hűsölőket,- 

de ezt már az utánunk következő 
csoportoknak kell gondoznia,- hi-
szen az óvodánk zászlaját is az ő 
gondjaikra bíztuk,- nekik adtuk 
át!

Pénteken,- május 27-én- dé-
lelőtt elköszöntünk itt maradó 
csoporttársainktól, a Pillangó 

– és Manócska csoportosoktól, a 
bölcsődésektől, a konyhás nénik-
től és az összes óvónénitől, dajka 
nénitől, dolgozótól. Mindenkinek 
egy szál virággal köszöntük meg a 
szeretetét, törődését és gondosko-
dását!

Bevalljuk, amikor a csoport-

társaktól búcsúztunk 
el, kicsit elpityeredtünk, 
hiszen sok szép emléket 
viszünk magunkkal az 
itt szőtt barátságok él-
ményeiből.

Azután végre eljött  
május 28-a, búcsúzá-
sunk napja! Ünnepé-
lyesen elköszöntünk az 
óvodától. Sokan dolgoz-
tak azért, hogy a nap si-
keres legyen. Köszönjük 
a Szülői közösségnek a 
szervezést, a sportcsar-
nok látványos berende-
zését!

A nyáron még több 
érdekes program vissza-
csalogat minket az oviba, 
de már sokat pihenünk, 
játszunk, nyaralunk és 
alszunk sokáig,- amíg le-
het,- mielőtt becsenget-

nek az iskolába és felelősséggel el 
kell kezdenünk tanulni a sok érde-
kes tudományt, amiből az oviban 
már ízelítőt kaptunk!

„Visszajárunk majd hozzátok, 
viszontlátásra pajtások!”

• FARKAS-SZABÓ TERÉZIA 
óvodapedagógus

KIÁLLÍTÁS LESZ A HÍMZŐ SZAKKÖRÖSÖK  
ALKOTÁSAIBÓL

A Nemzeti Művelődési Inté-
zet, a Tudásunkkal  kézenfogva 
a közösségekért felhívásához 
csatlakozott a Zákányszéki Mű-
velődési Ház és Könyvtár is. A 
kezdő hímző szakkör tagjai a 
békésmegyei motívumokkal is-

merkedhettek meg mintegy 20 
foglalkozás alkalmával. A szak-
kör lezárásaként az elkészült 
alkotásokból kiállítás lesz meg-
tekinthető a művelődési házban 
2022. július 4-16-ig.
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BALLAG MÁR A VÉN DIÁK

A nyolcadikos tanulók lassan 
elérkeznek az általános iskolában 
töltött évek végéhez. A vizsgákon 
bebizonyítják, hogy mindannyian 
jól teljesítenek, és megállják majd 
helyüket a középiskolában.

Hat tanulónk gimnáziumba 
nyert felvételt, kilencen pedig 
szakközépiskolában tanulnak 
majd tovább. Nagyon szorítunk 
nekik, hogy mindannyian megta-
lálják helyüket az életben.

A tanév legutolsó napján, 
2022. június 15-én, mókára is 
adódik lehetőség. Ezen a napon 
Miklós Lászlóné osztályfőnök 
vezetésével énekelve, zenélve el-
indulnak végzős diákjaink, hogy 
bolondballagás keretében meg-
mutassák jókedvüket, összetar-
tozásukat a falu lakóinak és in-
tézményeinek is.

2022. június 18-án, szomba-
ton pedig elérkezik a valódi bal-
lagás, ahol végleg elköszönnek 
iskolájuktól.

Reméljük, hogy jó hírekkel, 
örömmel térnek vissza hozzánk 
egy kellemes beszélgetésre.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ 
osztályfőnök

SIKER A WORLD ROBOT  
OLYMPIAD™ NEGYEDIK  

REGIONÁLIS ELŐDÖNTŐJÉN

Az Edutus Egyetem ebben az 
évadban is a hazai főszervezője 
a World Robot Olympiad (WRO) 
Lego robotika versenyeknek.

A World Robot Olympiad™ ne-
gyedik regionális elődöntőjének a 
Szegedi Tudományegyetem adott 
otthont. Iskolánk négy csapattal 
indult a versenyen.

Dr. Fendler Judit, az SZTE 
kancellára nyitóbeszédében hang-
súlyozta: közös célunk, hogy a fi-
atalok megismerjék a robotikát, 
programozást, algoritmizálást , 
automatizálást és megszeressék 
az MTMI területek tárgyait, amit 
később az SZTE-n a legmagasabb 
szinten tanulhatnak, használhat-
nak majd.

A budapesti, miskolci és a tata-
bányai forduló után Szeged volt a 
házigazda és a selejtezők sora Ba-
latonfüreden zárul. Így alakul ki a 
Nemzeti Döntő mezőnye, a leg-
jobbak Győrben találkoznak 
július 7-én és 8-án.

Csapataink RoboMission kate-
góriában indultak.

Az Elementary korosztály 
versenypályáján a robotnak le 

kell vágnia a füvet és össze kell 
szednie a gyomokat. Ugyanakkor 
vigyáznia kell a katicabogarakra, 
amik az útjába kerülnek és épség-
ben biztonságos helyre szállítani 
őket.

II. helyezett: Kermitek

Ők kvalifikálták magukat 
a július 7. és 8. között Győrben 
megrendezésre kerülő nemzeti 
WRO döntőbe.

A versenypályán a robot fel-
adata támogatni egy gyárban 
keletkezett tűz oltási és mentési 
folyamatait. El kell oltani a tüzet, 

el kell szállítani veszélyes vegyi 
anyagokat és részt kell vennie az 
emberek mentésében, azok fel-
derítésével a gyáron belül. Mind-
eközben a robotnak meg kell bir-
kóznia a gyárba vezető úton egy 
ismeretlen tereppel.

Tanulóink minden korosztály-
ban kiváló teljesítményt nyújtot-
tak. Eredményüket kitartó mun-
ka, sok gyakorlás előzte meg. 

Gratulálunk a továbbjutott csa-
patnak!

Felkészítő tanáruk: 

• GIETH ZOLTÁN

Burunkai Boldizsár 6.osztály

The IndustrialistsMityók Gábor 6.osztály

Oltványi Norbert 5.osztály

Császár Patrik 6.osztály
The Block

Nagy Sándor Márk 6.osztály

Junior (11-15 év között) korosztály:

Kazi Márk István 5. osztály
Robotkák

Makra Csaba 5. osztály

Kispál Kamilla 4. osztály
Kermitek

Flekenstein Eszter Molli 5. osztály

Elementary (8-12 év között) korosztály:
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FAÁTADÁS

2022. május 17-én a nyolca-
dikosok átadták fájukat a leen-
dő elsősöknek. A madarak-és fák 
napja alkalmából (a sok program 
miatt egy hetet csúsztatva) Véha 
Tímea tanárnőnek köszönhető-
en zenés, táncos, játékos talál-
kozóra hívtuk az óvodásokat. 
A végzős diákok köszöntötték a 
kicsiket, majd egy verset mondtak 
a fákról. A rövid ünnepség befeje-
zéseként keksszel, szörppel kínál-
ták az akkorra már nagyon éhes és 
szomjas apróságokat, akik ekkor 
találkozhattak, ismerkedhettek 
leendő mentoraikkal, a negyedi-
kesekkel is.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ 
osztályfőnök

NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS 
NAPJA - KÉZFOGÁS

Iskolánkban 2022. június 
3-án a nyolcadikos tanulók rá-
diós műsorral készültek a Nem-
zeti Összetartozás Napjára. 
Együtt emlékeztünk a trianoni 
eseményekre, majd csatlakozva 
Szarka Tamás Kossuth-díjas ze-
nész kezdeményezéséhez közö-
sen elénekeltük a Kézfogás 
című dalt, amely a világ magyar-
jainak összetartozását jelképezi. A 
műsort Miklós Lászlóné, a dalt 
Keceli Mészáros Katalin tanár-
nő tanította meg a gyerekeknek.

• MIKLÓS LÁSZLÓNÉ és 
KECELI MÉSZÁROS KATALIN

VÁLTOZÁSOK A BIOKERTBEN

A régi időkben az iskolának 
volt gyakorló kertje. Sokunk szá-
mára kapcsolódnak ehhez emlé-
kek. 

Többször felmerült már, mi-
lyen jó lenne ismét, de az ötlet, 
hogy az iskola udvarában alakít-
sunk ki egy kis iskolakertet, Kazi 
Péter fejében született meg. Azóta 
is örömmel gondolunk erre a kez-
deményezésre.

2018-ban neki is láttunk a lét-
rehozásnak, és azóta támogatja a 
Zabosfa KerTÉSZ Kft. iskolaker-
tünket. 

A mélymulcsos művelést pró-
báltuk kialakítani dr. Gyulai Iván 
javaslatai alapján, és egy kis élet-
közösséget létrehozni az iskola 
udvarában.

2019 nyarára egy kis tó is lé-
tesült a kertben, amit nyomban 
birtokba is vettek az állatok: ízelt-
lábúak, zöld varangyok, és jöttek 
inni a madarak (tavaly a harma-

dikosok egy fehér gólyát is láttak 
leszállni a tó mellé). Örömmel fi-
gyeltük a változásokat.

A jól bevált zöldborsó, hóna-
pos retek, sárgarépa, vöröshagy-
ma, sütőtök és burgonya mellett 
ültettünk a kertbe fás szárúakat 
is. Nagyon sokan segítették a nö-
vények gyarapodását: málnát kap-
tunk Bókáné Papp Gyöngyiéktől, 
Kovács-Tanácsné Fekete Marian-
néktól, Bóka Ferencnétől. A gyü-
mölcsfáinkat a Mangó Faiskolá-
nak köszönhetjük (birs, naspolya, 
sárgabarack, alma, szilva, meggy, 
cseresznye).  A mogyoró Ábrahám-
né Illés Anna tanár néni és Csiz-
madia-Kovács Zita tanító néni 
adománya.

Sok fűszernövényt kaptunk 
Hemmné Szabó Ilonáéktól, Fe-
hérné Szekeres Arankáéktól. 
Figyelemmel kíséri a kertünk 
változásait Pappné Péter Etelka 
is, és zöldségfélékkel és fűszer-
növényekkel támogatja. Gregus 
Istvánnétől levendulát kaptunk, 
az almafa mellé kerülő nárciszo-
kat is neki köszönhetjük, és Etel-
ka néni sokszor segít a palántáink 
nevelésében is.

Király Zoli bácsi rendszeresen 
meglocsolja a kert növényeit, és 
mindig odafigyel a kertre.

Az utóbbi két évben nem tör-
tént sok változás, ám idén sok 
tervvel láttunk neki a munkála-
toknak.

Óriási elismerés volt számunk-
ra, hogy 2021. október elején Zá-
kányszék adott otthont az Or-
szágos Iskolakert Találkozónak, 
és a mi kertünk bemutatkozása 
is része volt a programnak. Ez 
az esemény is új lendületet adott 
mindannyiónknak. Táblácskák 
készültek, a tó élővilágát bemuta-

tó rajzok születtek, amit ezúton is 
nagyon köszönünk Véha Timi né-
ninek és a képzőművész szakkörö-
söknek, kiemelten Kispál Balázs 7. 
osztályos tanulónak.

Terveink között szerepelt, 
hogy bővítjük a kertet és egy más-
fajta módszert is kipróbálunk. 

Erre a bővítésre 2022 tavaszán 
került sor, és ebben a munkában is 
nagyon sokan vettek részt. A nyol-
cadikos fiúk segítettek kivágni a 
kert helyén álló fákat (sajnáltuk a 
fákat, de nem volt más választás), 
Király Zoli bácsi és Ábrahám Ká-
roly elkészítették a kerítést, Áb-
rahám Károly a Zabosfa KerTÉSZ 
Kft. raklapjaiból összeállított 
4 magaságyást. A nyolcadikos 
fiúk és egy lelkes alsós kis társa-
ság segített kiásni a most kapott 
gyümölcsfák helyét, és a biokert 
szakkörösökkel elültettük a növé-
nyeket. Szépen hajtanak.

A magaságyásokat a gyerekek-
kel (a „biokertesekkel”) festettük 
le és töltöttük fel. A feltöltéshez 
kaptunk kukoricaszárat Husztá-
né Kispál Katalinéktól, és a sok 
virágföldet Bókáné Papp Gyöngyi 
hozta el nekünk. 

Az alsósok birtokba is vették 
ágyásaikat. Öröm látni, hogy 
rendszeres látogatói a kertnek.

Kezd teremni a zöldborsó, lesz 
málnánk, a naspolyán rengeteg a 
termés, idén először fog teremni a 
birs, és megmaradt néhány szem 
sárgabarack is. Még nem volt pa-

radicsom a kertben, most kaptunk 
Keceli Mészáros Katalin tanár né-
nitől.

Nagyon szép bársonykákat 
neveltünk saját magfogásból és 
a találkozón kapott magokból, 
valamint lett néhány tő chili pap-
rikánk és muskotályzsályánk is, 
amelyekre nagyon büszkék va-
gyunk!

A nyolcadikosokkal terveztünk 
egy iskolai tanösvényt, kitaláltuk 
az állomások helyét és a gyerekek 
összegyűjtötték az ottani látniva-
lókkal kapcsolatos információkat. 

A biokert is a tanösvény egyik 
állomása lett, és mindig van vala-
mi új felfedezni való. 

Szeretünk ott lenni.

Bár a mélymulcsos művelés ke-
vesebb feladatot ad a kertésznek, 
a biokertben mindig akad feladat. 
Jó lenne nyáron lefesteni a kerí-
tést, és meg kell szervezni a nyári 
ügyeletet. Jövőre szeretnénk ki-
alakítani egy mezítlábas tanös-
vényt, és jó lenne egy kis kuckó is 
a kertbe.

Ezúton is köszönünk minden 
segítséget és támogatást! 

Továbbra is örömmel várjuk a 
növényeket iskolakertünkbe, és 
az ötleteket, javaslatokat ahhoz, 
hogy minél szebbé, barátságosab-
bá és hasznosabbá váljon!

• ÁBRAHÁM ENIKŐ

További információ a művelődési ház Facebook oldalán!
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ZÁKÁNYSZÉKI FALUNAP 
A falunapi megnyitó ünnepség, kitüntető címek átadása és jubi-

láns házasok köszöntése  2022. augusztus 19-én  
17 órakor lesz a művelődési házban.

A falunap többi programja 2022. augusztus 21-én,  
vasárnap kerül megrendezésre a Lengyel téren.  

A programok között babakocsis felvonulás, gyerekkoncert, főző-
verseny, kulturális műsor várja az érdeklődőket.

A falunapi sztárfellépő Dupla KáVé & Köteles Cindy lesz. 

A részletes programot a későbbiekben tesszük közzé!

CSALÁDI ESEMÉNYEK
HÁZASSÁGKÖTÉS

2022.05.14 
Vecsernyés Márk István és Farkas-Csamangó Fanni

2022.05.28 
Palotás Attila és Gaál Amanda

SZÜLETÉS
Szekeres Adrián  2022.05.01. 

Szülők: Szőke Gabriella és Szekeres László Gábor 
Mihály Zétény  2022.05.05. 

Szülők: Csinyovszki Szilvia és Mihály Szilárd

Alapítványi est az iskolában

TISZTELT TÁMOGATÓINK, SZÜLŐK, ÉRDEKLŐDŐK, KOLLÉGÁINK!
2022. május közepén, egy év 

kihagyás után újra élőben kerül-
hetett sor a Zákányszéki Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Isko-
la Alapítványi Estjére. Izgatottan 
vártuk, lázasan készültünk az 
eseményre. A nagy napon minden 
jelenlévő segítő érdeklődése, támo-
gató tapsa kíséretében láthattuk 
iskolai osztályaink, a művészeti 
iskolánk énekkarának, gitár- és 
csengettyűzenekarának, a Műve-
lődési Ház népi játékosainak szín-
vonalas, szórakoztató, lenyűgöző 
műsorát. A színpad mellett tekint-
hették meg az érdeklődő vendégek 
a képzőművészeti tanszak tanuló-
inak alkotásait, melyet Véha Timea 
művészeti munkaközösségvezető 
tematikus elrendezésben állított 
össze. A Biokertben folyó folya-

matos átalakulásokat bizonyító 
fényképekből, Ábrahám Enikő 
a természettudományi munka-
csoport vezetője, varázsolt elénk 
életképeket. Szalai Fanni egykori 
diákunk konferált. Fannit kiemel-
kedő tanulmányi eredményéért, 8 
évi kitűnőségéért korábban az Ala-
pítvány is jutalmazta. 

Az Est során, illetve utólag re-
kordösszegű, 921.500.- Ft felaján-
lásával nyújtottak Önök segítséget 
céljaink elérésében, gyermekeink 
érdekében. 

Nagyon nagy hálával tarto-
zunk nemes lelkű adományaikért. 
Külön köszönet illeti Bókáné Papp 
Gyöngyi SZMK vezetőt, a Szülői 
Munkaközösség tagjait, a segítő 
Anyukákat, Apukákat áldozatkész 
munkájukért, Széll-Tanács Tündét 

a finom kalácsért, melyet teljes 
körű költségátvállalással és fárad-
hatatlan munkával készített el. 

Köszönjük szépen az Önkor-
mányzat mindennemű támogatá-
sát Matuszka Antal polgármester 
úrnak és Munkatársainak, Mala-
tinszki Éva élelmezésvezetőnek 
és az Óvoda főzőkonyháján Dol-
gozóknak a limonádé elkészítését, 
Sebők Mártának a kiszállítást, a 
szervírozáshoz a Papp ABC és a 
Fődi Bolt támogatását, Börcsök 
Zoltánnak a felvételek elkészíté-
sét, valamint Zombori Istvánné, 
Csótiné Ördög Edit és Kazi Mária 
intézményvezetőknek a székek 
biztosítását. A Biokert folyama-
tos bővülését, elképzeléseinket, 
az Alapítványon keresztül tudjuk 
megvalósítani, finanszírozni,  me-

lyet Kazi Péternek és Ábrahám 
Károlynak is külön szeretnénk 
megköszönni.

Kollégáinknak a felajánlásaikat 
és a Tanulók felkészítését, Gyerme-
keinknek a lelkes hozzáállásukat, 
az Iskolavezetésnek a nélkülöz-
hetetlen szervező, összehangoló 
munkáját köszönjük tisztelettel.

Az Alapítványi Est bevétele 
céljaink eléréséhez nyújt alapvető 
segítséget. Az idei év bevételeit 
osztálykirándulások támogatá-
sára, nyolc évig kitűnő tanulók 
jutalmazására, a Diákönkormány-
zat segítésére, a minőségi oktatás 
technikai hátterének biztosítására, 
játékok beszerzésére, versenyek-
hez ajándéktárgyak biztosítására, 
hátrányos helyzetű tanulók támo-
gatására, külső fellépők díjainak 
fedezésére, könyvek beszerzésére 
kívánjuk fordítani. Az eddigiekből 
az osztálykirándulások támogatá-
sára máris jelentős összeget tud-
tunk fordítani.

Tisztelettel és köszönettel:
• SÁPI ZOLTÁNNÉ  

a Zákányszéki Általános Iskola és 
AMI intézményvezetője 

• DAKA IMRE  
az Alapítvány a Zákányszéki  

Általános Iskola Diákjaiért elnöke

POUNDFITNESS BY GUTGABI  
ZÁKÁNYSZÉKEN!

Brutális energiák, sikítás, liba-
bőr és lendület, életkedv és ragyo-
gás! Ez a PoundFitness! Zákány-
széken a hétfőnkénti, 90 perces 
alakformáló FittForma tornák 
mellett, júniustól már pénteken-
ként is együtt töltődhetünk!

Június 10-én, Zákányszéken a 
Sportcsarnokban vibrált a levegő, 
remegtek a falak, csak úgy füstöl-
tek a dobverők! Brutális energiák, 
rengeteg hopp-hopp, hatalmas 
lendület, hatalmas izzadságcsep-
pek és megannyi ragyogó tekintet 
- berobbant a POUND® új, felejt-
hetetlen, libabőrös óratípusunk!!!

A POUND® a világ első kardió 
bulija, amelyet a dobolás energiája 
és őrületes hangulata inspirált-hi-
hetetlenül hatékony edzéssé ala-
kítja a dobolást. 

Tarts velünk és gyere Te is pén-
tekenként, 18,30-tól erre a 60 per-
ces libabőrös tornára!

Ne években mérd az életed, ha-
nem élményekben! Élj meg minél 
több jó élményt, mert ez ad akkora 
lendületet a saját életedben, ami-
től képes leszel szárnyalni!

Hálás vagyok a Tro-Passage 
Kft.-nek a nagylelkű támogatá-
sáért!

Mozogj rendszeresen! Tartozz 
egy olyan közösséghez, ahol van 
miből energiát, jókedvet, újabb cé-
lokat, jóérzéseket meríteni! A Fitt-
Forma mindenkit szeretettel vár, 
kortól, nemtől, edzettségi szinttől 
függetlenül-újabb és újabb óratí-
pusokkal, színekkel, energiákkal 
és élményekkel. Gyere Te is és éld 
meg velünk együtt a kirobbanó, 
élettel és energiával teli, szárnya-
kat adó FittForma életérzést! 

• GUT GABI 
sport-és rekreációszervező,  

sportedző


