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Tisztelt Vállalkozók, Õstermelõk, Családi gazdálkodók!
A gazdálkodási év sikeres beindításához, vállalkozása, gazdálkodása fejlesztéséhez, beruházásaihoz, az önerõ

kiegészítéséhez válasszon a PILLÉR Takarékszövetkezet által nyújtható finanszírozási lehetõségek közül:
- agrár Széchenyi kártya folyószámlahitel,

- területalapú és egyéb támogatások elõfinanszírozása.
- beruházási hitelek.

Finanszírozási igényének megfelelõ konstrukciók közül választhat!
Érdeklõdjön a PILLÉR Takarékszövetkezet Zákányszéki Kirendeltségén,

vagy az 590-030 telefonszámon.

Önkormányzatunk 2012-óta vesz részt a közfoglalkoz-
tatásban, elõször a többcélú társulás önkormányzatai-
val közösen, majd két éve önállóan. A közfoglalkoztatás
fontos lépcsõje a tervezett teljes foglalkoztatásnak. Elsõ
években start-mintaprogram keretében faiskola, mezõ-
gazdaság, külterületi út karbantartás programokban
vettünk részt. 2016-ra ez már csak mezõgazdasági
programra korlátozódott, a kiválasztást a település
adottságai indokolták. A foglalkoztatásban elõször a va-
lamilyen szociális támogatásban részesülõk, majd az
álláskeresõk vettek részt. Idén több mint 40 személy
dolgozik a közfoglalkoztatásban, melynek költségeit
100%-ban támogatja az állam. A támogatás 80%-a
munkabér és járulékai (a közfoglalkoztatottak havi 50
ezer forintot kapnak kézhez), 20%-a eszközbeszerzésre
(gép, vetõmag, vegyszer, munkaruha, fólia, stb.) fordít-
ható. 
A mezõgazdasági programban burgonya, sárgarépa,
tök, kukorica, fûszerpaprika, uborka, káposzta és ho-
moktövis kerül elõállításra. Ezeket a terményeket a he-
lyi konyhán, közétkeztetésben használjuk fel, a felesle-
get elcseréljük más önkormányzatokkal, illetve mini-
mális mennyiség értékesítésre is kerül. A bevételbõl
több mint 400 háztartásba karácsony tájékán tartós
élelmiszert és gyümölcsöt juttatunk.
Ezen felül közfoglalkoztatás keretében az intézmények-
nél történik munkavégzés, valamint a település közte-
rületeinek és parkjainak rendben tartása, gondozása is
a feladatok közé tartozik.
A közfoglalkoztatásnak köszönhetõen az önkormányzat
traktort, pótkocsit, mezõgazdasági gépeket tudott vásá-
rolni, hûtött tárolót és feldolgozót épített, erdõt telepí-
tett.
Megoszlanak a vélemények a közfoglalkoztatásról, de
azt azonban el lehet mondani, sok közfoglalkoztatott-
nak ez az elsõ bejelentett munkahelye. Nem segélyt, ha-
nem munkáért munkabért kap. A program célja, hogy
mindenki visszakerüljön a munkaerõ piacra, hiszen a

település munkaerõ gondokkal küzd. Olyan képzések-
ben, tanfolyamokon igyekszünk részt venni, ahol a
megszerzett képesítés (láncfûrész kezelõ, targoncaveze-
tõ) megkönnyíti az elhelyezkedést.
Az önkormányzatnak feladata a munkahelyteremtés.
Mindaddig részt veszünk a közfoglalkoztatásban, míg
erre kormányzati szándék van és más módon az
álláskeresõk nem tudnak munkát találni.  Bízom
abban,  hogy a versenyszféra Zákányszéken is hoz létre
munkahelyeket és a közfoglalkoztatottak száma évrõl
évre csökkenni fog.

Matuszka Antal
polgármester

ZÁKÁNYSZÉKI KÖZFOGLALKOZTATÁS, KÖZMUNKAPROGRAM

Homoktövis ültetvény kapálása
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A Képviselõ-testület a 2016. április 27-én meg-
tartott rendes ülésén megtárgyalta a 2015. évben
végzett belsõ ellenõrzésekrõl szóló éves összefog-
laló belsõ ellenõrzési jelentést, elfogadta a 2015.
évi zárszámadási rendeletet, valamint Öko-
turisztikai látogatóközpont és bemutatókert lét-
rehozása céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Az államháztartásról szóló törvény elõírja, hogy a
belsõ ellenõrzés kialakításáról, megfelelõ mû-
ködtetésérõl és függetlenségének biztosításáról a
költségvetési szerv vezetõje köteles gondoskodni.
2013. február 1-tõl a belsõ ellenõrzési feladato-
kat a Homokháti Kistérség Belsõ Ellenõrzési Tár-
sulása keretében látja el Önkormányzatunk. A
költségvetési szervek belsõ kontrollrendszerérõl
és belsõ ellenõrzésérõl szóló kormányrendelet
elõírja, hogy az ellenõrzésekrõl szóló éves jelen-
tést a polgármesternek a zárszámadással egyide-
jûleg a képviselõ-testület elé kell terjesztenie. A
társulás belsõ ellenõre által megküldött jelentés
alapján 2015-ben az önkormányzatnál és költ-
ségvetési szerveinél öt ellenõrzésre került sor.
Minden ellenõrzésrõl jegyzõkönyvbe foglalt je-
lentés készült, amely alapján az érintett intézmé-
nyek vezetõi intézkedési tervet készítettek az
esetleges hiányosságok megszüntetésére. Az el-
lenõrzések során büntetõjogi, szabálysértési,
kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására
okot adó cselekmény gyanúja nem merült fel.

Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásá-
ra vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a

polgármesteri hivatal - az államháztartásról szó-
ló törvényben foglaltaknak megfelelõ formában
és határidõben - elkészítette, amelyet ugyanezen
jogszabály alapján a Polgármester Úr a testület
elé terjesztett megtárgyalásra. Az önkormányzat
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvényben és a külön törvényekben rögzített fel-
adat-ellátási kötelezettségének a 2015. évben is
eleget tett. Biztosított volt az intézményi alapellá-
tás, és a kötelezõ közfeladatok ellátása. Összessé-
gében megállapítható, hogy a szigorú és költség-
takarékos gazdálkodás eredményeként az önkor-
mányzat pénzügyi helyzete jelenleg kiegyensú-
lyozott.

Magyarország Kormánya TOP-1.2.1-15 kódszám-
mal társadalmi és környezeti szempontból fenn-
tartható turizmusfejlesztés címmel pályázati fel-
hívást tett közzé, amelyre az önkormányzat pá-
lyázatot nyújt be. A felhívás támogatja az ökotur-
isztikai fejlesztéseket, azon belül is a természeti
értékek bemutatására alkalmas helyszínek (Pl.:
Natura 2000 területek, natúrparkok, vadas-
parkok, állatkertek, történeti és gyûjteményes
növénykertek egyéb természeti területek) öko-
turisztikai fejlesztéseit. Sikeres pályázat esetén
lehetõség lesz egy Ökoturisztikai látogatóközpont
és bemutatókert létrehozására Zákányszéken. A
létrehozandó madárkertben látványos és ritka
díszmadarak megtekintésére lesz lehetõsége az
odalátogatóknak. A pályázat tervezett összköltsé-
ge 88.900.000 Ft, a támogatás intenzitása a net-
tó költség 100%-a.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenn-
tartásában és üzemeletetésében lévõ Zákányszé-
ki Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola
területén lévõ játszótéri eszközök állapota jelen-
tõsen leromlott, balesetveszélyességük miatt
szükségessé vált az elbontásuk. Az iskolai Szülõi
Szervezet az elmúlt két évben jótékonysági ren-
dezvényeket tartott, melyek bevételeibõl 1 millió
forint összeggel és társadalmi munkával támo-
gatja a játszótér felújítását, új eszközök beszerzé-
sét. Mivel a beruházás kb. 1.700.000 Ft-os költ-
ségét a felajánlott támogatás nem fedezi, a Kép-
viselõ-testület a hiányzó összeget - a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló törvényben
meghatározott sport és ifjúsági ügyekkel kapcso-
latos feladatainak körében - az önkormányzat
költségvetésébõl biztosítja.

A testületi ülés végén zárt ülésen szociális tárgyú
kérelem megtárgyalására került sor, ahol a tes-
tület pénzbeli rendkívüli települési támogatás
keretében anyagi segítséget nyújtott egy rászoru-
ló zákányszéki kisgyermekes család részére.

A kihirdetett önkormányzati rendeletek megte-
kinthetõek a Polgármesteri Hivatal hirdetõtáblá-
ján, valamint a község honlapján.

Gárgyán István
jegyzõ

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSEIRÕL

VIRÁG-AJÁNDÉK
(Izabella virágüzlet)

ÚJDONSÁG
Az eddig megszokott hatalmas vágott és cserepes virág

választék mellett most megújult AJÁNDÉKTÁRGY válasz-
tékkal várjuk kedves meglévõ és új vásárlóinkat!

Születésnapra, névnapra, ballagásra, évfordulóra,  vagy
csak úgy...? 

Jöjjön el hozzánk, válogasson kedvére, nálunk biztosan
talál az alkalomhoz és igényeihez megfelelõt.

Tõlünk nem megy el üres kézzel!

Szolgáltatásaink:
- alkalmi csokrok születésnapra, névnapra, évfordulóra,
ballagásra,
- virágkompozíciók, összeültetések,
- esküvõi dekoráció,
- rendezvény dekoráció (ballagás, eljegyzés, születésnap),
- kegyeleti csokrok, koszorúk.

Vágott és cserepes növények nagy 
választékban!

AJÁNDÉKTÁRGYAK!
Ballagó csokrok, melyeknek csak a fantázia szab határt!

Kedves, barátságos, gyors kiszolgálással, igényes
környezetben várunk minden kedves érdeklõdõt!

Elérhetõségünk:
30/ 829-6104
30/604-5018

Dózsa Gy. u. 54. sz.
Nyitva: H-P: 8-16-ig ; SZ-V: 8-12-ig!
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BORSZÉKEN FORGATTUNK…
Nehéz szavakba önteni, hogy valójában mit is
érez az ember, amikor Erdélybe utazik. Talán
olyasmit, hogy miközben az úticélja felé halad,
egyre távolabb kerül az otthonától, mégis egyre
közelebb a hazájához… 
Amikor fõiskolás voltam, könyvtártörténet taná-
rom rosszallóan tekintett azokra a tanítványaira,
akik korábban nem jártak Székelyföldön. - Nem
igazi magyar, aki nem járt még Erdélyben -
mondogatta. Jómagam is csak évek múlva jutot-
tam el a földrajzilag távoli, mégis sok szempont-
ból oly közeli vidékre. Igaza volt! Ezt a csodát
mindenkinek látnia… éreznie… megélnie kell! 
Elsõsorban ennek a csodának a bemutatása ve-
zérelt minket, amikor hatfõs kis csapatunk ka-
merákkal, mikrofonokkal, állványokkal, tucatnyi
kazettával és fotóaparátussal április elején útnak
indult, hogy Borszékrõl egy filmet készítsen. 600
kilométer, 12 órányi utazás, elõre gondosan
megtervezett munka várt ránk, hogy néhány nap
után több órányi filmanyaggal, riportokkal és
sok-sok fotóval térjünk haza. A helyszínen készí-
tett felvételek segítségével olyan perspektívából
szeretnénk bemutatni erdélyi testvértelepülé-
sünket, hogy akik még nem jártak ott, azok is
kedvet kapjanak az utazáshoz, akik pedig már
megtapasztalták a kis székelyföldi ékszerdoboz
szépségeit, azoknak is tudjunk újat mutatni.  

Érkezésünket követõ reggel korán in-
dult a nap, sok feladat várt ránk. Jóbarátunk és
egyben idegenvezetõnk, Farkas Aladár - az élõ le-
xikon, a nyugdíjas tanárember - csatlakozott
hozzánk, hogy a forgatások idejére segítõnk és
kísérõnk legyen. Felsõ-Borszéken elkészítettük
az elsõ riportot egy díszes, filagóriával fedett bor-
vízkútnál, ahol Aladár a jelenlegi tizenöt borszé-
ki forrás történetérõl mesélt. Ezután siettünk to-
vább Alsó-Borszékre, a helyi általános és szakis-
kolába. Az igazgatónõ végigvezetett minket a két-
szintes épületen, megmutatta a szaktanterme-
ket, majd egy rövid riportot is készítettünk vele.
Mire végeztünk, éppen nagyszünetre csöngettek,
és meglepõ módon egy népes kis csapat - kb. 50
gyerek - nem az udvarra, hanem az egyik osztály-
terembe sietett. Õk a Cifrasarok Néptáncegyüttes
tagjai, akiknek a próbájukba csöppentünk. Ele-
inte azt hittük, hogy a szép magyar népdalok és
táncok a stábnak szóló kedveskedés része, de el-
mondták, hogy náluk ez minden nap így zajlik. A
gyerekek izgatottan várják a nagyszünetet, hogy
végre együtt táncoljanak, énekeljenek. Az iskolá-
ban tett élményekben gazdag látogatás után te-
repjáróval vittek fel minket a Nagy-Bükkhavas
1310 méteres csúcsára. Útközben megálltunk a
sífelvonónál, ahol néhány hófolt jelezte még a té-
li idény végét. A gyakorlott sofõrt igénylõ úton
végre felértünk a hegycsúcsra, ahol néhány nap-
ja még hóvirágtenger borította a talajt. A hóvirág-
ok fehérségét ekkorra már a kikerics lila pompá-
ja váltotta fel, de láttunk sok kankalint és csillag-
virágot is. A messzi távolban kétezer méter ma-
gas, hófedte hegycsúcsok húzódtak. Ilyen magas-

ságban eddig még nem készítettünk riportot! Dél
volt, mire visszaérkeztünk Borszékre. A finom
ebéd után kissé nehézkesen indultunk el a közel
18 km-es gyalogtúrára, amit a technikai eszkö-
zök cipelése és a nagy szintkülönbségek sem iga-
zán könnyítettek meg. Hatalmas fenyõfákkal öve-
zett úton haladtunk a Tündérkert felé, majd egy-
re feljebb, egészen a Bagolyvárig. Útközben lö-
vészárkok, aknavetõk helyei, bunkerek jelezték a
II. világháború nyomait, mint ahogyan maga a
Bagolyvár is. Innen a Jeges-barlang felé vezetett
az utunk, ahol a vízcseppek jeges tömbökké
szervezõdtek. Itt nyári hõségben sincs több 3-4
foknál. Kissé fáradtan érkeztünk vissza a Tün-
dérkertbe, ahol még sok látnivaló és megörökí-
tésre váró hely várt ránk: mofetta, kõfejtõ, Med-
ve-barlang, lábferedõ… 

A szombat az elõzõ naphoz képest ki-
csit könnyebbnek ígérkezett, de a nap végére ki-
derült, hogy ez is jócskán igénybe vette lábainkat
és állóképességünket. A harmatos reggelen
Matuszka Antal polgármester úr nyilatkozott ka-
meránk elõtt a parkban. 2012-ben itt ültette el
Zákányszék fáját, mint ahogyan Borszék további
testvértelepüléseinek polgármesterei is. Innen
néhány lépésre folytatódott tovább a felvétel az
üdülõhely történetét bemutató igényes kiál-
lítóteremben, ahol Farkas Aladár a tárgyi emlé-
kek mellett sorra felidézte a múltat. Ezután meg-
tekintettük az épülõ Kezelõközpontot, melynek
modernsége és monumentális jellege már most
lenyûgözõ. A 6 milliárd forintos beruházástól
várják Borszék ismételt felvirágzását.  
Ezután külön engedéllyel felmehettünk a borszé-
ki viaduktra forgatni, ami azért is nagy dolog,
mert a völgyhíd mindkét végét kapukkal zárják.
Így õrzik a borvizet palackozó üzem biztonságát,
hiszen a hídról illetéktelenek is bejuthatnának a
gyárudvarba. A viaduktról a közeli vízesésig veze-
tett az igencsak meredek út, ezt már nem mind-
annyian mertük bevállalni. A felvétel érdekében
azonban a technikai eszközökkel le kellett eresz-
kedni a vízesés morajló becsapódásáig, amit sze-
rencsére sikerült épségben megúsznia a csapat
bátrabb tagjainak. Délután Mik József polgár-
mester úrral találkoztunk egy riport erejéig, akit
Borszék látványos fejlõdésének örömeirõl és ne-

hézségeirõl kérdeztük séta közben. Még egy kü-
lönleges élmény várt ránk ezen a délutánon,
amikor autóval felmentünk az esztenához (fejõs-
juhászattal foglalkozó szállásgazdaság). Itt meg-
ismerkedtünk Mircsával, a hegyipásztorral, aki
egy példás, teljesen önellátó gazdaságot alakított
ki a hegytetõn. A szombati munka lezárásaként
még egy fejkamerás felvétel készült a sífelvonó-
pálya tetejérõl lefelé haladva, ahova persze elõbb
fel kellett gyalogolni a csodás alkonyati panorá-
ma kedvéért.

Vasárnapi hazaindulásunk elõtt né-
hány órával az alsó-borszéki templomban két
kamera segítségével felvettük a szentmisét, me-
lyet Bakos Balázs atya celebrált. Nem lehetett
meghatottság nélkül szemlélni, ahogyan a tõlünk
600 km-re lévõ templom megtelik hívekkel, és
magyar nyelven felcsendülnek az egyházi énekek
és a prédikáció. 
A borszéki szentmise felvételét a zákányszéki
templomban május 17-én, az esti szentmise
után vetítettük le az érdeklõdõknek. Hamarosan
látható lesz Mik József polgármester úrral ké-
szült riportunk is az interneten. A kb. 60-70 per-
ces borszéki útifilm pedig majd õsszel kerül vetí-
tésre, reméljük, sokan kíváncsiak lesznek rá!

E részletes útiélmény beszámolóval
szerettem volna kicsit érzékeltetni, hogy a távoli
kirándulás élménye mellett milyen kihívások elé
állította a stábot a filmes anyag elkészítése. Ami
kívülrõl esetleg szórakozásnak látszik, az ama-
tõrségünk ellenére számunkra komoly munka
és feladat. Sajnos néha azt érezzük, hogy nem
mindenki tekinti munkának igyekezetünket. Ez
természetesen nem esik jól, de mi továbbra is
optimisták maradunk és tesszük a dolgunkat.
Hiszünk abban, hogy a jelen értékes pillanatai
csakis akkor nem vesznek idõvel a feledés ho-
mályába, ha azokat valaki megörökíti. Ha e mos-
tani forgatással, az ebbõl készült anyagok vetíté-
sével és közösségkovácsoló erejével akár egyetlen
láncszemmel is tovább erõsödik Borszék és Zá-
kányszék testvértelepülési kapcsolatának kötelé-
ke, akkor nekünk már megérte!

Paraginé Tóth Edina
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"A VILÁG LEGESLEGJOBB DOLGA FALUSI HÁZIORVOSNAK LENNI" 
BESZÉLGETÉS DR. MESTER LAJOSSAL

2016. március 18-án Budapesten vette át telepü-
lésünk háziorvosa Az Év Orvosa díjat. Ennek ap-
ropóján készítettünk vele egy hosszabb beszélge-
tést a közelmúltban elért sikereirõl, hitvallásá-
ról, illetve magáról az EMBER Mester Lajosról. 

-Elõször is szeretnék gratulálni, hiszen nemré-
giben arról értesültünk, hogy Mester Lajos az
Év Orvosa díjat vehette át. Kíváncsi lennék rá,
hogyan élte meg ennek a díjnak az átvételét,
egyáltalán hogyan szerzett tudomást errõl, és
milyen szakmai elismerést jelent ez az Ön szá-
mára? 

Legelõször, amikor szóltak a kollégáim, hogy fel
vagyok terjesztve az Astellas díjra, akkor ez nega-
tív volt nekem. Nem szeretem magam mutogat-
ni, díjátadókon megjelenni. Mindig is azt gondol-
tam, ha van egy feladat, annak az élére állok, le-
irányítom, elmagyarázom: így kell csinálni, úgy
csinálni - még esetleg ellenségek árán is. De az,
amikor  valakinek csak úgy adnak egy díjat, ne-
kem idegen. 
Nagyon sok díjátadón voltam, és sokszor az volt
az érzésem, hogy ezek ilyen "kipipáljuk, letud-
juk", "na, van egy ilyen lehetõség, adjunk neki",
megtapsoljuk, és mehet, el van felejtve. Ilyen ne-
gatív érzések voltak bennem.
Aztán telt az idõ, kaptam a telefonokat egymás
után, hogy már beválogattak a döntõbe, úgy néz
ki, díjazott leszek, feltétlenül menjek el a ren-
dezvényre.  
Amikor felmentem az átadóra, nagyon kellemes
volt, nagyon profi módon volt megszervezve. A
helyszín (Budapesten) a Várban volt, olyan lég-
kör, olyan zene, olyan felszolgálás, olyan foga-
dás, amire az ember azt mondja: igen! Itt olyan
emberek vannak, akik tényleg tisztelik azt, aki az
orvosi hivatásáért egy picit másként, többet tesz,
mint az átlag. És olyan embereket ismertem meg
ott az átadón, akik felterjesztik az embert, akik a
zsûrinek a részei voltak, és akik kitüntetéseket,
elismeréseket kaptak, hogy azt mondom: jó volt,
igen, ez megéri, igen, ez méltó. Rólam, illetve a
munkásságomról 3 percet beszéltek. Átadáso-
kon ilyennel nem találkoztam még, hogy ennyi-
re komolyan vegyék és elmondják az ember
munkásságát. 
Aztán amikor kiderült, hogy Astellas-díjat, Az Év
Orvosa plakettet megkaptam, meglepett az az el-
ismerés hullám, ami érkezett! Én nem gondol-
tam, hogy ennyire sokan szeretnek és ismernek.
És az egész nagyon jó érzést és békét hozott. Bé-
két, és ez lehet az, amikor az ember azt mondja,
hogy elérte a pálya csúcsát. Nehéz ezt megfogal-
mazni, de mindenképpen elgondolkodtató. 
Nagyon örülök, és abszolút örültem annak, hogy
méltónak találtak erre az elismerésre, és hogy
ennyi ember támogatott. Utóbb kiderült, hány
irányból is érkezett az ajánlás a bizottsághoz.

Szakmai zsûri volt, nem közönség szavazatokkal,
hanem a szakmai zsûrihez beérkezett anyagok
alapján állították össze a díjazottak listáját, és vá-
lasztottak ki többek között engem is. 

-Kicsit másképp telnek azóta a hétköznapok itt
Zákányszéken, vagy ez a mindennapos mun-
kát nem befolyásolja? 

Azon kívül, hogy jobban béke van bennem - a
faluhoz, az emberekhez való viszonyomban
nincs változás. Én imádok itt dolgozni. Az lehet,
hogy - ahogy megyünk elõre a korban -, az em-
ber már lassul, változnak dolgok, de azt gondo-
lom, amúgy az életünkben nincs változás. 

-Már lassan 20 éve, hogy Zákányszék házior-
vosa. Mennyire volt az egyértelmû annak ide-
jén,  hogy Zákányszékre kerül,  és honnan ve-
zetett ide az út? 

Nekem a hitvallásom és mindenütt hangozta-
tom, hogy a világ legeslegjobb dolga falusi házi-
orvosnak lenni. Hogy ezen belül miért pont Zá-
kányszéken? Itt olyan emberek élnek, akiknek a
stílusát én szeretem. Szeretem, ahol a munká-
nak becsülete van. Végig kell nézni itt a portákat,
földeket. Az emberek jelentõs része keményen
tud dolgozni, és úgy, hogy azt lehet mondani,
igen, ez meg van csinálva, igen, ezt így kell. Én is
próbálom az én hívatásomat, az orvoslást hason-
lóan csinálni.  
Én rettenetesen szeretem a vidéki, a falusi, ta-
nyasi életet, nem véletlen, hogy kiköltöztem. Az a
szabadság sehol nincs meg, mint kint élni egy ta-
nyasi környezetben. Amikor Zákányszéket vá-
lasztottam, nem voltam ennyire tisztában, hogy
milyen emberek is élnek itt, de ezzel is szeren-
csém van.
Az indíttatás? Nekem a nagyapám falusi házior-
vos volt, Nógrádban, egy kis faluban, palócok kö-
zött. Tetszett, ahogy nagyapám a hivatását végez-
te. Õ a fronton sebész volt. A háború után otthon
vakbélmûtétet végzett, fogat húzott, szüléseket
vezetett le, az akkut szívizom elhalást, azaz az in-
farktust háznál kezelte. Nem volt lehetõség men-
tõre, kórházak messze voltak, egyszerû ember
nem is tudott oda bejutni. Tehát érdekes volt
nézni, ahogy nagyapám ilyen környezetben gyó-
gyított. Például, amikor éjszaka hívták, a tsz ko-
csis - ha tél volt, a szánkóba, ha nyár volt, a ko-
csiba - befogta a lovakat és eljött nagyapámért,
aki engem felütetett maga mellé, és mentünk
meglátogatni a beteget. Nagyapám megnézte, el-
látta, addig én várakoztam az elõszobában, vagy
a konyhában. Mikor hazaértünk, õ akkor még
sterilizálta a saját kis mûszereit. Mennyire más
világ volt! Mennyire más volt az a szeretet, ami-
ben élt. Az orvoslásnak a szeretete azt gondolom,
a nagyapám öröksége. Ha valamit örököltem, ta-

nultam tõle, az az, hogy a világ egyik legjobb dol-
ga falun háziorvosnak lenni. És ebben nem csa-
lódtam. 

-Ilyen elõzmények után érthetõ, miért vált fon-
tossá ez a falu, a háziorvoslás, de az elmúlt
évek alatt szakmailag is megtalálta itt azt,
amit keresett? Nem vágyódott el innen másho-
va, hiszen olyan utakat járt be ezen a téren, és
olyan magaslatok ért el - gondolok itt a 2014-
es docensi kinevezésére -, ami praktizáló házi-
orvos esetében az országban is egyedülálló?
Elég volt ez így, és elég ma is? 

Azt gondolom, hogy a magyarokban - mint Euró-
pa utolsó nomád népében -, bennünk van az,
hogy bejárjuk a világot. Nem véletlen, hogy na-
gyon sokan tanulni, körbenézni elmennek a
világba, és relatíve sokan vissza is jövünk Ma-
gyarországra. Azt gondolom, hogy ez olyan világ-
látásos, szerencsét-próbálós nomád vér ben-
nünk, amit a régi, régi idõkbõl hozhatunk. 
Aztán amit a világban láttunk, tapasztaltunk, át
tudjuk ültetni a mi világunkba, és megpróbá-
lunk a saját hazánkban boldogulni. Körülbelül
ezt érzem erre a kérdésre magyarázatként. 
Szerencsém van abban, hogy Zákányszék a Sze-
gedi Egyetemhez közel van, és így az egyetemi
infrastruktúrába is be tudtam kapcsolódni az
oktatások révén. Azt gondolom, nagyon sok házi-
orvos kollégához képest több lehetõségem volt
arra, hogy ne csak a gyógyítással foglalkozzak,
hanem az egyetemen is építeni tudjam ezt a tí-
pusú karriert vagy életet, amiben nemcsak a gyó-
gyítás, az oktatás is benne van. 
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-Az elmúlt közel két évtized alatt voltak-e
olyan újítások, amiket sikerült a zákányszéki
orvosi rendelõben meghonosítani, amit hozott
valahonnan, de itt újnak számított, és felfi-
gyelt rá a szakma, a betegek? 

Ahogy az elõzõ gondolatmenetben is céloztam
rá, eltöltöttem valamennyi idõt külföldön. Mie-
lõtt Zákányszékre kerültem, éltem kint Angliá-
ban, utána is jártam vissza megnézni, hogyan
mûködik a kinti rendszer. Azt gondolom, vala-
milyen mértékben - ha tetszik nekünk, ha nem
- ez a nyugati kultúrkörhöz tartozó irányvonal
fog érvényesülni nálunk is. Ez az angol orvoslás-
ban már 15 évvel ezelõtt jelen volt, a mi rendsze-
rünkbe is beültethetõk, és meg is fognak valósul-
ni. És talán annyi az én lehetõségem ebben, hogy
meglátva ezeket a stílusokat, rendszereket, össze
tudjuk hasonlítani, miben jobb az, miben jobb a
mienk, és úgy összedolgozni a kettõt, hogy hasz-
nos legyen.
És ami levetül zákányszéki háziorvosi rendelõi
szinten: messze hamarabb bevezettük az idõ-
pontos bejelentkezéseket, a négyszemközti
orvos-beteg találkozásokat, a nõvérpultok kiala-
kítását. Ezek nélkül egy normál nyugat-európai
rendelés elképzelhetetlennek tûnik. Ahogy most
dolgozunk, úgy érzem, hogy életemnek a zenitjé-
re értem. Úgy néz ki és úgy mûködik a rendelõ,
úgy mûködik az ellátás, ahogy én - ezen a maxi-
malista módon - a legjobbnak tartok. 
Lehet persze azt mondani, hogy ez nincs, vagy az
nincs. Én a magam szempontjából érzem azt,
hogy amit ki lehetett hozni magamból, a rend-
szerbõl, a lehetõségekbõl, az most ki van hozva.
Próbálom ezen a zeniten tartani az életünket is.
Ha azt érzem, hogy ez lefelé megy, akkor át kell
adni valakinek. 

-A szakmaiság után beszélgessünk egy kicsit a
magánéletrõl, hobbiról is, egyáltalán jut-e rá
idõ? És ha igen, melyek azok a szabadidõs te-
vékenységek, melyeknek szívesen hódol, mert
úgy hiszem, hogy ehhez a fajta szellemi mun-
kához, ehhez a minõséghez fontos a test kar-
bantartása is, mert nem hiába mondják, hogy
ép testben ép lélek? 

Provokatív, provokatív! Én azt vallom, ha valaki
olyan hivatást választ, amit tényleg szeret csinál-
ni, akkor az olyan, mint egy anyának: mindig
anya. Persze van, amikor megfárad, van, amikor
szidja a gyermekét, de egy anya, mindig anya.

Nézzük meg, aki a földmûvelésbõl él: ha jön a
fagy, a gomba, akkor föl kell kelni, menni kell, és
tenni, amit kell. Azt gondolom, azért rokon a zá-
kányszéki lelkünk, mert mindannyian, teljes
szívvel és éjjel-nappal hivatásunknak élünk.
Ezért számomra soha nem volt nehéz, panaszos,
vagy teher az a munka, amit gyógyításnak, vagy
ügyeletnek, pláne elõadásnak nevezünk. Vannak
nehéz pillanatok, de alapvetõen mindig anyák
vagyunk. 
És akkor kérdés, hogyan tartjuk rendben ma-
gunkat, én úgy mondom: mentálhigiénésen. En-
nek egyik oldala, hogy ép testben ép lélek, ami
azt mutatja - látom a betegeinken is -, hogy ad-
dig, amíg a test ép és a úgy mûködik, ahogy Is-
ten, vagy a természet azt megteremtette, addig a
lélek általában rendben van. Ahogy a test meg-
bomlik, akkor a lélek elkezdi kérdezni: mért
pont velem, miért alakult ez így, és jönnek a
"miértek". 
A másik oldal: nemcsak a testet, a lelket is kar-
ban kell tartani. Eddig, míg fiatal voltam, azt
gondoltam, hogy nehéz a testet karbantartani,
nehéz rászánni magunkat, hogy fussunk, fociz-
zunk, netalán hegyet másszunk, fallabdázzunk,
ússzunk. Ha fáradtak vagyunk, nehéz rávenni
magunkat a nekiindulásnak! Most, ahogy hala-
dok a korban, azt látom, hogy a lelket gondozni,
karbantartani még nehezebb. Sokkal hamarabb
lemondunk a lelkünk rendbetételérõl, belefásu-
lunk a dolgokba, vagy legyintünk, vagy inkább
megiszunk egy felest, vagy leülünk és nézünk a
TV-be, hogy addig is a tudatunk kikapcsoljon,
ahelyett, hogy a lelkünket is karbantartanánk. És
ha nem tudjuk, akkor jön a kiégés, vagy belefá-
sulás, depresszió, hangulati zavarok, már-már
fáj az élet, vagy legalábbis azt érezzük, nem va-
gyunk rendben. 
Ezért tudatos az életemben, hogy a lelki dolgok
rendbetételére utakat teszek a világba: 40 éves
koromban gyalogoltam 700 km-t, most a Tibeti
fennsíkon meditáltunk. Szerencsémre - mond-
juk - megtehetem, de a Caminón olyan embe-
rekkel gyalogoltunk, akik pénz nélkül indultak
el. Csak akarat kell hozzá. Igen, a repülõjegyre
kell a pénz, de utána segítünk egymáson. A foga-
dók az alapélelmiszereket pici pénzért adják,
egyházi szállásokon gyakorlatilag ingyen al-
szunk. Én azt gondolom, hogy egy Caminón való
részvétel nem a gazdagok, vagy a középréteg le-
hetõsége. Ahogy egy arab, muszlim el tud menni
Mekkába, azt gondolom, hogy egyszer nekünk is
el kell menni a Caminóra. 

-Van-e egy olyan úti cél, egy vágyálom, ami
majd egy következõ kerek évfordulóra lesz a
jutalom?

Majd látjuk, nem tudom. Az ember élete végéig
egy érési folyamaton megy keresztül. Vannak
küzdelmei, küzdelmei során letér az útról, pró-
bál visszatalálni. Fontos, hogy az ember tudja
magát egyben tartani, tudja, hogy a lelke hogyan

lesz kerek, tudja derûvel nézni a világot. Ami a
fontos, meg tudunk-e érni a végére? Amikor visz-
szanézünk, fájdalom, kétség van-e bennünk,
vagy már az van  bennünk, hogy ez egy szép élet
volt, és megtettük, amit ránk mért a sors, és mo-
solyogva nézünk körbe. 
Ahhoz, hogy lássam az én világomat, Magyaror-
szágot, nekem mindig nagyon hasznos volt, ami-
kor el tudtam menni külföldre, ezekre az utak-
ra. És kintrõl nézve hihetetlenül egyszerûnek lát-
szanak azok a problémák, amikben itt õrlõdünk,
és azt gondoljuk, Úristen, erre nincs megoldás,
mi lesz itt. Kívülrõl nézve az ember megkapja a
választ mindenre. Mikor a válaszokat kerestem,
nekem jó volt Tibet, a Caminó, jó volt az, amikor
Angliában dolgoztam. Kell hozzá egy kis idõ -
egy-két hét -, mire le tudja az ember vetkõzni az
itteni gondolkodást, terheket, béklyókat - gondo-
lkodásbeli béklyókat értek ez alatt. És amikor
már más irányból nézed, világossá válnak a dol-
gok. 

-Van-e még olyan, amit szakmailag szeretne
elérni, vagy hogyha az évek ebben a mederben
telnek tovább, ahogyan eddig, elégedett ember
lesz, amikor a fehér köpenyt a szögre akasztja
majd? 

Célok mindig vannak. Nagyon szeretek oktatni,
és látni azt, ahogy azok az orvos palánták, akik a
kezem alól nõttek ki, hogyan viszik tovább ezt a
fajta gondolatot, ezt a mentalitást. Jó látni és
érezni, hogy vannak, akik ezt még magasabb
szinten tudják továbbvinni, és hogy milyen jó or-
vosok lesznek. 
Országos szinten pedig abban vagyunk benne,
hogyan tudjuk a presztizsét megtartani a szak-
mának. Hogyan tudjuk az alapellátást úgy meg-
valósítani, úgy behelyezni ebbe a társadalomba,
országos rendszerbe, hogy az mindenkinek jó le-
gyen: a páciensnek, a betegnek, az országnak, a
közösségnek, és természetesen az orvosnak, aki
benne dolgozik. Ezekben van tennivaló rende-
sen.  
Mindenképpen azt érzem, hogy az elismerések
súlyt adnak annak, hogy hol, mit nyilatkozom.
Nagyobb lett így a felelõsség. A béke mellett van
egy kis szorongás is. Most már nem lehet bizo-
nyos dolgokat olyan könnyen kinyilatkozni, át
kell gondolni, mit mondok, mert tovább gondol-
ják, tovább viszik. És annak súlya és következ-
ménye lesz, remélhetõleg abba az irányba, hogy
jó legyen Magyarországon orvosnak lenni, meg-
érjen Magyarországon élni, ne akarjunk elvá-
gyódni, megtaláljuk a helyünket és békénket eb-
ben az országban. 

Legyen ez a végszó. És még egyszer gratulálok
az elismeréshez, további kitartást, sikereket kí-
vánok a munkájához. És köszönjük, hogy Zá-
kányszék háziorvosa. 

ZakaHom-e
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Április után már mindjárt itt az év vége, felgyor-
sulnak az események.
A nyolcadikosok megkapták a felvételi
értesítéseket: mindenki folytathatja tanul-
mányait a választott középiskolában! 
Hátra van még azonban két megmérettetés is a
ballagás elõtt: az országos kompetencia-mérés
és az év végi vizsgák.
Az osztályok tanulmányi kirándulásokon
vesznek (vagy már vettek is) részt, a hetedikesek
készülnek a ballagási mûsorra, és természetesen
folytatódik a tanulás, az év végi jegyek
"szépítése".

MADARAKRÓL AZ ISKOLÁBAN

Április 4-én délután a harmadikosok termében
sok-sok érdekesség hangzott el a madarakról, kis
kedvencekrõl: vendégünk volt Ráczné Csóti
Tímea, a Díszmadár és Kisállatgyûjtemény egyik
tulajdonosa.
Nagyon sok hasznos dolgot tudtak meg az alsó-
sok a madarak tartásáról, életmódjáról, sza-
porodásáról. Különbözõ tojásokat láthattak az
érdeklõdõk, melyek azóta az iskola gyûjteményét
gyarapítják. A program végén meghívást kapott a
harmadik osztály a Madárkertbe. A látogatásra
április 22-én került sor. Az átvilágított tojásokban
láthattuk a fejlõdõ életet is. Fantasztikus élmény
volt! 
Reméljük, lesz még lehetõségünk ilyen interaktív
találkozásra! Köszönjük az elõadást és a látogatás
lehetõségét!

A HÉTMÉRFÖLDES MESEVETÉLKEDÕ

2016. április 13-án került sor a mesevetélkedõ
megyei fordulójára. Már nagyon vártuk ezt a
napot! 
A verseny délelõtt fél tízkor kezdõdött a szegedi
Agórában. Kilenc csapat indult, de csak egy
juthatott tovább a következõ fordulóba,
Szlovákiába. A szerencsés csapat
Hódmezõvásárhelyrõl érkezett. Gratulálunk
nekik! 
Annak ellenére, hogy nem jutottunk tovább, mi
nagyon jól éreztük magunkat, - de szerintünk ez
bármelyik csapatról elmondható. 
Köszönjük felkészítõ tanárunknak, Szabó Anikó
Mártának - Anikó néninek - a segítõkészségét és
az osztálytársainknak, hogy drukkoltak nekünk!
Csapatunk tagjai: Ábrahám Anna, Hemm
Karola, Tajthy Virág, Tanács Luca.

A zákányszéki  Csengõ barackok csapat

CSIZMAZIA GYÖRGY PÁLYÁZAT

A Csizmazia György Magánalapítvány sok éve
már, hogy keresi azokat a diákokat - alsóstól
középiskolásig, akik kutató, megismerõ szem-
mel járnak a világban.
A pályázat célja, hogy a névadó Csizmazia György
tanítói munkásságával összhangban elõsegítse
természeti környezetünk megismerését és
megértését, s ennek érdekében az érdeklõdõ
tanulókat önálló munkára serkentse, a legjob-
bakat díjazza. 
A díjátadásra ünnepélyes keretek között
Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban került
sor. Ekkor vehették át a dicsérõ okleveleket
Bazán Bendegúz, Juhász Zoltán Botond,
Sebõk Barnabás 3.osztályos tanulók, akik
külön-külön fogalmazásban írták le tapaszta-
lataikat egy természetjáró túráról. Az értékes
ajándék mellé még járt egy ingyenes Vadasparki
belépõ is, ahol díjazott és kísérõ is örömmel
töltötte el a délutánját.
Köszönöm Sebõk Márti anyukának, hogy segít-
ségemre volt a gyermekek szállításában.

Makráné Vass Éva

KAÁN KÁROLY TERMÉSZETISMERETI ÉS

KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY

Április 15-én Szegeden a Tudástárban 4
tanulónk is részt vett a verseny megyei for-
dulóján: Lázár Petra, Lovászi Milán és Szûcs
Dusán (5.o.) és Ábrahám Anna (4.o.). Amíg a
feladatlapok javítása folyt, a gyerekek végigsétál-
hattak a Tudástár sok kincse között, sok
érdekességet hallgathattak azok történetérõl.
Ábrahám Anna az ötödikesek mezõnyében 4.
helyezést ért el. 
Jövõre is indulunk! A tervek és ígéretek szerint
még többen.

CSIZMAZIA GYÖRGY EMLÉKVERSENY

Április 20-án Mórahalmon, a Babos tanyán
került megrendezésre a 17. emlékverseny, ahol
jó hangulatban, fizikai, kémiai, biológiai
ismereteikrõl adhattak számot a gyerekek. 
A hét versenyzõ csapat közül a dobogós
harmadik helyet szereztük meg.
A csapat tagjai: Móra Norbert, Németh Anna,
Ábrahám Barna, Sebõk Viktória.
Ezúton is köszönjük a Zákányszéki Önkor-
mányzatnak, hogy segíti a gyerekek versenyekre
történõ utaztatását.

HERMAN OTTÓ ORSZÁGOS

BIOLÓGIAVERSENY

A hetedikesek és nyolcadikosok versenyében
Szegeden az Arany János Általános Iskolában
Ábrahám Barna (7.a) képviselte iskolánkat. A
20, zömében nyolcadikos versenyzõ között a
hatodik helyet szerezte meg.

Ábrahám Enikõ

NYELVTAN VERSENY

Április 7-én kistérségi nyelvtan versenyen vettek
részt tanulóink Ruzsán. Szalai Fanni (3.o.) és
Tanács Luca(4.o.) 4. helyezést ért el, Kispál
Imre (3.o.) 8., Ábrahám Anna (4.o.)  11. lett. 
Felkészítõ tanáraik: Makráné Vass Éva és Szabó
Anikó Márta

SPORT

Foci - Diákolimpia II. korcsoport (3-4-5. o.)

Zákányszék - Ruzsa 6:1
G.: Molnár 3; Bazán; Márton; Polyák
Zákányszék - Ásotthalom 8:0
G.: Bazán 4; Molnár 2; Márton; Gregus 
Zákányszék - Bordány 2:2
G.: Molnár; Bazán
Zákányszék - Mórahalom 2:1
G.: Bazán; Juhász

A II. helyezett csapat tagjai: Tóth-Pözsi Márk,
Gregus Tamás, Molnár Ádám, Márton Ákos,
Török Bence, Bazán Bendegúz, Sebõk
Barnabás, Fõdi Norbert, Polyák Gábor.

Honti Tamás

FONTOS DÁTUMOK:
Utolsó tanítási nap: június 15. (szerda)
Ballagás: június 18. (szombat) 10 óra
Tanévzáró: június 23. (csütörtök) 8 óra
Sportcsarnok

Összeállította:
Ábrahám Enikõ

ISKOLAI HÍREK

Apróhirdetés

A faluhoz közel 2571 m2

földterület eladó.
Érdeklõdni lehet

a 62/290-660-as

telefonszámon.

Továbbra is börze
minden hónap elsõ

vasárnapján, 2016-ban
helypénz nélkül!

Bõvebb felvilágosítás:
30/606-2356
Csúcs Lajos
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Orvosi ügyelet
I.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70. Tel.: 590-050 és  +36-30-606-2371 (dr. Mester Lajos, elérhetõ munkanapokon
07h 30-15h30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páros heteken: május 23- május 27-ig, június 06- június
10-ig, június 20-június 24-ig, július 04- július 29-ig délután 15 - 16 h-ig is! Július 04-július 29-ig helyettesít. 

Augusztus 1-tõl augusztus 26-ig pedig szabadságon van!

II.sz. Háziorvosi Rendelõ - Zákányszék, József A. u. 38. Tel.: 290-509 és  +36-30-606-2354  és +36-70-628-7060 mobilon, valamint
internetes bejelentkezés: a www.infomix.hu "Elõjegyzési központ" oldalon (dr. Sebestyén Balázs, elérhetõ munkanapokon 07h 30-15h
30)
Rendelés: bejelentkezett- és területi ellátás alá tartozó betegeknek munkanapokon 8-12 h és páratlan heteken: május 17- május 20-ig, május 30-
június 03-ig, június 13-június 17-ig, június 27- június 30-ig délután 15 - 16 h-ig is!
Július 01-július 29-ig szabadságon van! Augusztus 01-augusztus 26-ig pedig helyettesít is!

Sürgõsségi orvosi ügyelet : Munkanapokon 16 h 00 - másnap 08 h 00-ig, valamint szabad-, vasár- és ünnepnapokon és július 01-én Semmelweis
napon, a magyar egészségügy napján 08:00 - másnap 08:00-ig, Mórahalmon, a Kölcsey utca 2. szám alatt, a Mentõállomás épületében.

Segélyhívás: Tel: 104 - ingyenes!

A  2016. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtõl való eltéréssel járó munkarend a 18/2015.(VI.29.) számú NGM ren-
delete,szerint a következõ:
2016. október 15., szombat munkanap lesz, viszont 2016. október 31., hétfõ szabadnap.
Ezen pihenõnapokon az ügyelet már reggel 8h 00-tól a mentõknél, a helyette munkanapnak 
számító szombatokon viszont az ügyelet 16h 00-kor kezdõdik.

VERS ÉS MESEMONDÓ VERSENY, VALAMINT MESEVETÉLKEDÕ AZ ÓVODÁBAN

A Költészet Napját 2016. 04. 08-án ünnepeltük intézményünkben. Nagy iz-
galommal gyülekeztünk óvodánk legnagyobb /Pillangó/ csoportjában. Ez
alkalomból rendeztük meg a vers és mesemondó versenyünket, amely már
hagyománnyá vált. 
Mind a négy óvodai csoportból voltak jelentkezõk. Középsõ és nagycsopor-
tos korúak egyaránt, akik lelkesen készültek erre az alkalomra kedvenc
versükkel vagy meséjükkel.

A 12 versenyzõ a következõ volt: 
1. Boka Liza - Aranyosi Ervin: Szeretetrõl szóljon!
2. Tandari Jázmin - Magyar népmese: A három selyp lány. 
3. Nagy Marcell - Hárs László: Miértek és hogyanok. 
4. Nagy Sándor Márk - Sallai Ottó: Csokivilág. 
5. Szekeres Liliána - Tamkó Sirató Károly: Csöpp kis Márta.
6. Kiss Áron László - Magyar népmese: A király kenyere. 
7. Kiss Mária Kincsõ - Zelk Zoltán: Rigófészek. 
8. Császár Patrik - Kovács Barbara: Borzalmas dolog. 
9. Szögi Dóra - Móra Ferenc: A cinege cipõje. 
10. Sutka Sára - Bartos Erika: Piros mozdony. 
11. Pintér Milán - Magyar népmese: A kiskakas gyémánt félkrajcárja. 
12. Csúcs Hanna - Bartos Erika: Az õrangyal.

Voltak akik bátran, egyedül ültek a mesemondó kisszékre a meséléshez,
voltak akiknek anyukája közelsége kellett ehhez. 
Minden "kis versenyzõ" példásan teljesített, a jutalom egy-egy mesekönyv
volt. A zsûrinek azonban mégis dönteni kellett. A korcsoportonkénti to-
vábbjutók óvodánkat fogják képviselni Mórahalmon júniusban. Szurko-
lunk nekik! 
Ezután következett a Mesevetélkedõ. Mind a négy oviscsoport választott egy
meseországnevet. (Tündérország, Manóország, Óperencia, Bergengócia) A
kalandozás során hét akadályt, hét próbát  kellett legyõzniük. 
Volt ügyességi váltóverseny Csizmás kandúrral; mesehõs bemutatkozásá-
ból mesecím kitalálás; tarkabarka apróhirdetés, melyik mesébõl való a hir-
detés és ki adhatta fel; ügyességi verseny: ki eszi ki a pattogatott kukoricát
elsõként a tányérból; találós kérdések, valamint igaz-hamis játék a mesék
világából; és legvégül a "Hamupipõkés" játék, ahol magokat kellett kiválo-
gatni apró játékok közül. A gyerekek élvezettel és felszabadultan játszottak.
A vetélkedõ végén a biztatás és a dicséret mellé egy-egy általam készített
könyvjelzõt kaptak ajándékba a gyerekek. 
Kellemesen telt el ez a péntek délelõtt. 

Nagyné Ági óvó néni
projektfelelõs

KARATÉS SIKEREK ZÁKÁNYSZÉKEN!
A BUKE REIKON KYOKUSHIN KARATE ÉS HARCMÛVÉSZETI SPORTEGYESÜ-
LET 2016. 04. 30-án vett részt a II. Vácrátót kupán 11 versenyzõvel. Felké-
szülésünknek és a versenyen nyújtott teljesítményünknek köszönhetõen 2
arany, 5 ezüst és 3 bronz éremmel térhettünk haza.

Az egyesület zákányszéki csoportját 5 fõ képviselte és az alábbi eredménye-
ket érte el: 
Németh Annamária: Gyerek I. nehézsúly 3. hely
Bazán Botond: Serdülõ középsúly fiú 1. hely
Zemanek Gergõ Serdülõ középsúly 2. hely
Juhász Róbert: Serdülõ fiú nehézsúly 2. hely
Daka Zsófia: Ifjúsági lány nehézsúly 2. hely

Mind az 5 versenyzõnek ez volt élete elsõ versenye. Sok tapasztalattal bõvül-
tünk! Edzéseinken erõsségeinket tovább fejlesztjük, hiányosságainkat pe-
dig pótolni fogjuk.
Következõ megmérettetésünk 2016. 05. 21-én Csongrádon a IV. Pünkösd

Kupa Országos Utánpótlás Bajnokság, Felnõtt súlycsoportos C kategória ne-
vû versenyen lesz. Terveink szerint 15 versenyzõvel, köztük 5 zákányszéki
karatéssal (Németh Annamária, Daka Zsófia, Bazán Botond, Zemanek Ger-
gõ, Juhász Róbert) fogunk részt venni.

Ha bárki kedvet kapott a csatlakozáshoz edzéseinkre,  megteheti minden
hétfõn és szerdán 18.30-tól a zákányszéki sportcsarnokban. 
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SZÜLETÉS

Születés nem volt.

HÁZASSÁGKÖTÉS

Huszta Péter és Deák Bettina
Mulati Róbert és Papp Edit
Gõdér Árpád és Jójárt Anita 

házasságot kötöttek!

Gratulálunk!
HALÁLOZÁS

2016. 04. 24. Bába Lajos Tanya 174.

Részvétünk!

SIKER A KI MIT TUD-ON

2016. április 2-án, a Homokháti Szociális Központ Zákányszéki
Tagintézmény Kék Nefelejcs Nyugdíjas Klubjának tagjai eredményesen
szerepeltek a  Hontravel Kft. által megrendezett Országos Nyugdíjas "Ki
mit tud!?"  Szegedi regionális elõdöntõjén.  
A dr. Bubó címû tréfás jelenet szereplõi voltak: Ábrahám Antalné,
Rózsa Józsefné, Sebõk Imréné, Juhász Sándorné, Battancs
Imréné, Bóka István Antalné, Tanács Dezsõné és Tanács Dezsõ.
Ábrahám Antalné Gizi néni , aki a jelenet szerzõjeként is jeleskedett, a
saját maga által írt verses mesével mutatkozott be, melynek címe: Márton
bácsi kudarcai.
A kis csapat nagyon eredményesen szerepelt, jutalmuk a középdöntõben
való megmérettetés lesz Harkányban.
Gratulálunk, hiszen minden siker településünk hírnevét öregbíti.
Köszönet a felkészítõ Tarsoly Edéné tagintézmény-vezetõnek és a
szurkolótábornak.

Hódi - Csúcs Ildikó

Egyedi, saját fotóval ellátott bögrék, kõképeslapok, egyéb
ajándéktárgyak rendelhetõk, akár 1 db is!

Bemutatótermünk:
Izabella virágüzlet
Zákányszék, Dózsa Gy. u. 54. sz.

Rendelhet az interneten is, 
www.ajandek.tersegmedia.hu oldalon.

Bõvebb felvilágosítás:
30/606-2358  Börcsök Zoltán

A Déli-Farm Kft. továbbra is vár minden kedves
régi és új vásárlót takarmány és állattartási

eszközöket forgalmazó boltjaiban.

Tavaszi szezonkezdési ajánlatunk:
-VETÕMAGOK széles fajtaválasztéka.

-Tavaszi kalászos és kukorica vetõmagok elõjegyezhetõk.

Kiváló minõségû BÁRÁNYTÁPOK és kiegészítõk, valamint
problémamegoldó készítmények kaphatók.
Báránytápok 20 000 Ft feletti vásárlása esetén grátisz
nyalósó a készlet erejéig.

Kínálatunkban még megtalálható:
CGF, szója, napraforgódara, nyúl-, baromfi-, sertés-

tápok, borjúnevelõ tápszerek, koncentrátumok,
toxinkötõk.

Szarvasmarha szaporítóanyag forgalmazása.

A rendelés mértékétõl függõen a termékek kiszállítását
is vállaljuk, elõzetes egyeztetés alapján.

Nyitva tartás:
Hétfõ-Csütörtök: 07:30-16:00
Péntek: 07:30-15:00
Takarmány:
Szeged-Kiskundorozsma
Kettõshatári út 6.
Telefon: +36 62 556 130

Állattartási eszközök:
6728 Szeged
Dorozsmai út 48.
Telefon: +36 62 556 120


