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Településünk feladatai, eredményei
Pár hónap nyári szünet után ismét kézbe vehető
az újság következő száma. Az elmúlt időszak nem
telt eseménytelenül, legkevésbé munka nélkül.
Nem teljes körűen, de szeretnék beszámolni
eseményekről.
Az oktatási intézményekben a nyári szünet
alkalmas volt az felkészülésre, elmondható, hogy
mind az óvodában, mind az iskolában szeptembertől
megkezdődött az oktatás. A szociális
intézményrendszer, szintén szolgálja a
település lakosságát, mint ahogy a Művelődési Ház
is. A polgármesteri hivatalban személyi
változások történtek, de ezek remélhetőleg nem
befolyásolják az ügyintézés menetét.
A nyár nagy eseménye volt a falunap
és traktorshow megrendezése.
Kitüntetésekkel köszönte meg a testület
mindazok munkáját, akik huzamosabb ideje
az átlagosnál többet tettek a településért.
Köszöntöttük azokat, akik idén már betöltötték
18. életévüket és azokat is, akik 50, 60, 65,
éve kötöttek házasságot. A traktorshow szervezői
Magyarországon egyedülálló rekordot állítottak
fel, hiszen a felvonuláson 309 traktor vett
részt. A befejező napon megújult szervezőkkel
nagyon színvonalas és nagy létszámú fogatos
bemutatót láthattunk. A falunapok keretében
először szerveztünk Zákányszékről
elszármazottak találkozóját, mindenki nagyon
örült a régen nem látott ismerősöknek. Szeretném
megköszönni minden szervezőnek és résztvevőnek
a munkáját, hiszen sokan szabadidejük terhére
segítettek sátorépítésben, főzésben, pályaépítésben,
műsorszervezésben, takarításban.

Hosszú idő után eldőlt egy-két pályázat sorsa,
támogatási szerződéseket írhattunk alá. Most
már mondhatjuk, lesz vízelvezető csatorna
rekonstrukció (bár idén nem nagyon volt eső),
rendbe tehetjük a sportpálya mögötti területet,
és megújul az iskola-sportcsarnok
nyílászárója, homlokzata, fűtésrendszere, valamint
napelemek kerülnek elhelyezésre. A következő év
nagyon mozgalmas lesz az építkezések miatt.
Vannak olyan dolgok is melyek bevezetésével
törvényi kötelezettségnek teszünk eleget. Ilyen a
házszám rendelet megalkotása, a Település
Arculati Kézikönyv elkészítése, szennyvíz
bekötések rendbetétele.
Mindezekről és még sok egyébről szeretnék
részletesebben beszámolni, tájékoztatást adni az
októberben tartandó közmeghallgatás keretében,
melynek időpontjáról szórólapon tájékoztatjuk a
település lakóit.
Matuszka Antal, polgármester

Egyszerű segítség, minden élethelyzetre!
Szeretné hamarabb megvalósítani terveit?
Mi ebben segíthetünk.
Kedvezményes lakossági kölcsönök
Biztosítások
Megtakarítások

Ha hitelre van szüksége a hétköznapokhoz, egy
nagyobb családi beruházáshoz, nyaraláshoz, vagy a
közelgő ünnepek, esküvő lebonyolításához akkor Mi
szeretnénk segítséget nyújtani Önnek is különböző hitel konstrukciónkkal.
Ha személyi, vagyon, gépjármű, utasbiztosításon
gondolkodik akkor ne felejtsen el Tőlünk is ajánlatot
kérni. Ha megtakarításának elhelyezésében bizonytalan kérjen Tőlünk is ajánlatot. (Fundamenta, Állampapír, befektetési termékek, lekötött betétek)
Sok szeretettel várjuk Önt Takarékszövetkezetünk
2016. februárfiókjaiban,
10-étől jelentős
történtek
a családiigényeihez
otthonteremtési
aholváltozások
kollégáink
segítségével
leg- kedvezmény
feltételeivel kapcsolatban.
Az összegek
növekedtek,
vált a 10+10 millió forintos lehetőség
megfelelőbb
terméket
tudja elérhetővé
kiválasztani.

Ha szeretne többet megtudni a CSOK-ról, aktuális információkkal, személyes tanácsadással segítjük
Önöket részletek
kirendeltségeinkben.
További
feltételek

Pillér Takarékszövetkezet
Zákányszék Szegfű J. u. 51/A
Telefon: 62/590-030

email:kozpont@pillertksz.hu
6787
www.pillertksz.hu
tel.: +3662/590030

email:kozpont@pillertksz.hu, www.pillertksz.hu

Megtekinthető, megvásárolható
a könyvtárban!
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Központi címregiszter (KCR) létrehozásából adódó helyi feladatok
Magyarországon a közigazgatás eddig nem rendelkezett egységes,
közhiteles, az ország valamennyi címét lefedő cím-adatbázissal. A
központi címregiszter (továbbiakban: KCR) létrehozásának célja, hogy
a jelenleg különböző nyilvántartásokban párhuzamosan nyilvántartott
címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az
adatok naprakészek, pontosak legyenek és a különböző nyilvántartásokban
szereplő címadatok megegyezzenek. Ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a
345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet írja elő.
A Kormány címképzésért felelős szervként az ingatlan fekvése szerint
illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelölte ki. A nyilvántartás
naprakészen tartásáról zákányszéki ingatlanok esetében a település
jegyzője gondoskodik a különböző nyilvántartásokban (ingatlannyilvántartás, lakcímnyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek
felülvizsgálatával, továbbá szükség esetén új címek képzésével.
A fenti jogszabályok értelmében megkezdődött a lakosságot is érintő
közterületnév, házszám, illetve címhelyek felülvizsgálata, azok helyszíni
felmérése és a címkezelési eljárások megindításának előkészítése. Ezek
során folyamatosan kerül meghatározásra a házszámok helyes sorrendje.
Házszám hiánya esetén új házszám kerül kiadásra, illetve amennyiben a
házszámok újra kiosztása elkerülhetetlen, a házszám módosítása szükséges.
A címkezelési eljárás következtében a címekben (közterület
elnevezésében, házszámban stb.) bekövetkezett változásról a
Polgármesteri Hivatal az érintett ingatlan tulajdonosát értesíti. A
KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük a Magyarország területén
található alábbi ingatlanoknak:
– beépítésre szánt területen fekvő teleknek,
– beépítésre szánt területen fekvő telken
– létesített épületnek,
– létesített épületen belül található lakásnak,
– létesített önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles
pincének,
– beépítésre nem szánt területen fekvő teleknek, ha azon
– épületet létesítettek,
– létesített önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince
található,
– olyan, a beépítésre szánt vagy beépítésre nem szánt területen fekvő
telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek,
amelynek a címképzésért felelős szerv cím képzését szükségesnek
A címek felülvizsgálata jelenleg is folyamatban van. Közterületnév hiánya
esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó
önkormányzati testületi döntés meghozatalára kerül sor. Házszám
hiánya esetén a jegyző a házszám megállapításáról határozatot hoz.
Amennyiben az újra házszámozás elkerülhetetlen, az érintett ingatlanok
tulajdonosait és birtokosait a Polgármesteri Hivatal tájékoztatja arról,
hogy címükben változás fog bekövetkezni.
Társasházak esetében a lakások helyes címének megállapítása érdekében
szükség lehet a társasházi alapító okirat, közgyűlési döntés és tulajdonosi
határozat becsatolására. A felsorolt dokumentumok beszerzése elsősorban
a közös képviselők közreműködésével történik majd, ezért kérem a
lakosságot, hogy a közös képviselők erre irányuló tevékenysége
során velük együttműködni és szükség esetén a társasházi lakások
pontos címének (házszám, emelet ajtó/bejárat) meghatározása céljából
tartandó lakógyűléseken részt venni szíveskedjenek. Amennyiben a
lakóközösségtől alakszerű közgyűlési illetve tulajdonosi határozat nem
érkezik, vagy a döntés tartalma nem egyértelmű, akkor a jogszabály keretei
között hivatalból történik a címelem (ajtószám) megállapítása.

KÖZMEGHALLGATÁS
Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete
közmeghallgatással egybekötött ülését október hónapban
tartja (konkrét időpontot később tűzzük ki), melyre előzetesen
ezúton hívom meg a község lakosságát. Szeretném kikérni
véleményüket, meghallgatni elképzeléseiket és közösen
megoldást találni a felmerülő problémákra.
Amennyiben olyan kérdése, észrevétele van, amiről szeretne
bővebb tájékoztatást kapni, kérem, előzetesen küldje meg 2017.
október 8-ig a polgarmester@zakanyszek.hu e-mail címre.
A közmeghallgatás pontos időpontjáról, helyszínéről egy
későbbi időpontban szórólap formájában küldünk tájékoztatást.
Matuszka Antal, polgármester

A vonatkozó jogszabályok szerint a KCR-ben egy ingatlannak csak
egyetlen címe lehet. Ha az adott ingatlannak több címe is van (saroktelek),
a címellenőrzési eljárás során vizsgálni kell, hogy az ingatlant ténylegesen
melyik közterület felől közelítik meg, vannak-e elkülönülten használt
helyiségek és azokat hány fő használja lakóhelyként. Azon címek, melyek
jelenleg nem tekinthetők ténylegesnek, törlésre kerülnek. Ha a fentiek
figyelembe vételével továbbra is egynél több cím bizonyul ténylegesnek,
akkor a tulajdonos bevonásával külön eljárásra kerül sor.
A címváltozás estén:
1. A jármű közúti forgalomban tarthatóságát igazoló okmány (forgalmi
engedély) cseréje nem szükséges, ebbe - kérelemre - illetékmentesen
bejegyzik az új címet.
2. A szolgáltatói szektor (pénzintézet, távközlési szolgáltató, pénztárak,
biztosítók, DÉMÁSZ, FŐGÁZ Zrt, Alföldvíz Zrt.) felé a változást Önöknek
kell jelezniük.
3. Vállalkozás székhelyének (telephelyének) cím változása esetén a
vállalkozás képviseletére jogosult személy köteles ezt ügyfélkapun
keresztül a cégbíróságnak a változás bekövetkezését követő 180 napon
belül bejelenteni, amely bejelentés a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1)
bekezdése értelmében illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése alól
mentes.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján a címkezelés keretében
– magasabb szintű jogszabályi rendelkezések által – kötelezően
elvégzendő háttérmunka folyamatban van, melynek eredményes
lefolytatása érdekében kérjük a Tisztelt Lakosság megértését és
együttműködését.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a fenti eljárások miatti
címváltozások folyamatosan megtekinthetőek a www.zakanyszek.hu
honlapon a közzétételtől számított egy hónapig.
Gárgyán István, jegyző

Tájékoztatás a zákányszéki
hulladékudvar működéséről
Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel rendelkező
zákányszéki magánszemélyek az elkülönített, szétválogatott
(szelektív), szervezett közszolgáltatásba (lakóépület elől történő
rendszeres szállítás) nem kerülő szilárd hulladékot, lakossági
eredetű, háztartási mennyiségű veszélyes hulladékot (használt
étolajat, zsírt, növényvédő szereket, ólomakkumulátorokat, festékvagy lakk hulladékot, stb.) díjmentesen beszállíthatják az alábbiak
szerint:
A hulladékudvarban díjmentesen elhelyezhető:
– a szelektíven gyűjtött háztartási és egyéb hulladék (pl.: fém,
üveg, papír, műanyag, komposztálható hulladék, fanyesedék,
mezőgazdasági fólia, stb.): 1 m3/nap/háztartás mennyiségig,
valamint
– a szelektíven gyűjtött lom (pl: kiselejtezett elektronikus
berendezések, háztartási eszközök, bútorok) és építési törmelék
1 m3/nap/háztartás, de évente maximum 5 m3/háztartás
mennyiségig.
NEM helyezhető el a hulladékudvarban konyhai ételmaradék,
veszélyes anyagokat tartalmazó építési törmelék (pl: vályog,
eternitcső, kátránypapír, hullámpala), vakolat, föld, kevert
hulladék, stb.
A zákányszéki hulladékudvar nyitva tartása:
Szerda:
8 – 14.00 óráig,
Péntek:
8 – 14.00 óráig,
Szombat: 8 – 16.00 óráig.
(Helye: a sertésfelvásárló telep mellett.)
További információk nyitvatartási időben Kazi Lászlónál
személyesen, vagy a 70/682-8579-es telefonszámon, valamint a
http://www.szkht.hu/hulladekgyujtes/szelektiv-hulladekgyujtesirendszer/hulladekudvarok weboldalon találhatók.
Zákányszék Község Önkormányzata
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MEGHÍVÓ
Idősek Napja alkalmából
megrendezésre kerülő bálra
Szeretettel várjuk Zákányszék település
SZÉPKORÚ LAKÓIT
2017. október 13-án 14 órára
a Homokháti Szociális Központ éttermébe
(Lengyel tér 1.)
egy műsoros, táncos rendezvényre,
ahol egy tál meleg étellel vendégeljük meg
a megjelenteket.
A rendezvényen való részvétel és az
étkezés térítésmentes, de csak
előzetes jelentkezés alapján.
Jelentkezni lehet:
2017. október 6-ig
személyesen vagy telefonon
Pappné Péter Etelkánál
a Lengyel tér 1. sz. alatt,
vagy a 62/660-660-as telefonszámon
munkaidőben 8 – 16 óráig.

2017. szeptember

Ebédelni szeretnél,
de nincs idő főzni?
A zákányszéki Texas pizzériából
hétfőtől péntekig
napi menü kiszállítás!
Egy heti előrendelés esetén 750 Ft/adag,
egyéb esetben 800 Ft/adag.
Rendezvényre 200 főig
ételkiszállítást vállalunk!
Telefonszámunk:

06/62/290-326



Megnyílt a zákányszéki önkiszolgáló

a

autómosó

Bordányi út 1/a szám alatt!

Minden nap 06–22

óráig várjuk a személyautókat, teherautókat és mg-i gépjárműveket.

Szolgáltatásaink: mosás, porszívó, pénzváltó automata.

Információs telefonszám: 20/383-72-12
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Falunapi

Zákányszék Község Önkormányzata minden évben elismerését fejezi ki azon személyeknek, akik a település
közösségi életében részt vesznek, munkájukkal, tevékenységükkel hozzájárulnak Zákányszék fejlődéséhez.
2017-ben elismerésben részesültek:

Díszpolgári Cím:
XXIII. Zákányszéki Falunapok - Kazi Istvánné egész életét, pedagógusi pályáját a település felnövekvő nemzedékének nevelésével-oktatásával töltötte. Példamutató életpályája és a közösségért végzett
munkája elismeréseképpen a Képviselő-testület a „Zákányszék Község
Díszpolgára” kitüntető címet adományozza.

Zákányszékért Díj:
XXIII. Zákányszéki Falunapok - A szociális szférában végzett magas
színvonalú szakmai munkája, vezetői tevékenysége és példás családi
élete elismeréseképpen a Képviselő-testület Csótiné Ördög Editnek a „Zákányszékért Díjat” adományozza.

Köszönet…

A 2017. augusztus 18-án megrendezett
Falunapi megnyitó ünnepség keretében abban a megtiszteltetésben
részesültem, hogy én vehettem át Zákányszék Község Díszpolgára
kitüntető címet. Az ünnepségen a meghatottságtól és a felém irányuló
szeretettől nem bírtam megszólalni, ezért a díj átvételekor hálámat sem
tudtam kifejezni. Ezúton szeretném megköszönni a munkáját mindazon
személyeknek, akik közreműködtek abban, hogy elnyerjem eme szép
kitüntetést. Külön köszönetet szeretnék mondani Matuszka Antal
polgármester úrnak, Zákányszék Község Önkormányzata Képviselőtestületének, valamint az Előkészítő Bizottság tagjainak. Köszönöm a
felém irányuló bizalmukat, szeretetüket, a munkám elismerését!

Kazi Istvánné, gyémántdiplomás tanítónő

Zákányszékért Díj:
XXIII. Zákányszéki Falunapok - Több évtizedes közösségi munkája
elismeréseképpen a Képviselő-testület Szondi Sándornak a „Zákányszékért Díjat” adományozza.

Zákányszékért Díj:
XXIII. Zákányszéki Falunapok - Zákányszék Község Képviselő-testülete Zombori Istvánnénak a településen végzett közéleti, közművelődési és kulturális munkája elismeréseképpen a „Zákányszékért
Díjat” adományozza.
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elismerések
Elismerő Oklevél:

XXIII. Zákányszéki Falunapok - Frank Istvánnak több évtizedes
közösségi munkája, hagyományőrző tevékenysége, példás családi élete
elismeréseképpen a Képviselő-testület „Elismerő Oklevelet” adományoz.

Elismerő Oklevél:
XXIII. Zákányszéki Falunapok - Zákányszék Község Képviselő-testülete Tanácsné Kiss-Patik Tündének „Elismerő Oklevéllel”
köszöni meg pedagógusi tevékenységét és további jó egészséget kíván
munkájához.

Elismerő Oklevél:

XXIII. Zákányszéki Falunapok - Maroster Emíliának több
évtizedes pontos hatósági munkája, ügyfélbarát tevékenysége, példás
segítőkészsége elismeréseképpen a Képviselő-testület „Elismerő Oklevelet” adományoz.

Elismerő Oklevél:
XXIII. Zákányszéki Falunapok - Zákányszék Község Képviselő-testülete Nagyné Deme Ágnesnek „Elismerő Oklevéllel” köszöni meg
pedagógusi tevékenységét és további jó egészséget kíván munkájához.
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Szomszédoltunk

„Kulturális szomszédoló – közös programok Zákányszék és a
szerbiai Hajdújárás települések összefogásával” címmel még
az év elején nyújtott be pályázatot intézményünk a Nemzeti
Kulturális Alaphoz, a tervezett program anyagi támogatásban
részesült.

A zákányszéki küldöttség 2017. július 13-án a Rózsa Sándor
Fesztivál keretében szomszédolt. Lelkes kis csapatunkat a
művészeti iskola néptáncosai és citerásai alkották, valamint
a Zákányszéki Parasztkórus és egy modern táncos formáció
lépett színpadra.

A nyertes pályázat hozzájárult a két település közötti baráti
kapcsolatok ápolásához, kulturális értékeink megismeréséhez.
A hajdújárásiak még márciusban jártak Zákányszéken,
akkor láthattuk az ügyesebbnél ügyesebb néptáncosaikat,
népzenészeket, és az asszonykórust is.

Köszönet a résztvevőknek, fellépőknek, felkészítő
pedagógusnak, akik a rendezvényen részt vettek, és ezzel
hozzájárultak a két település közötti kapcsolatok ápolásához.

Iskolai hírek
A szeptember elsejei iskolakezdés idén mindenkinek adott egy kis időt a ráhangolódásra:
jó volt péntekkel kezdeni a hetet, hiszen gyorsan eljött a hétvége, könnyebb így elfogadni
ezt a nagy változást a nyár szabadsága után.
Mint mindig, most is sok feladat áll előttünk,
de együttműködve könnyebben megbirkózunk a nehézségekkel.
Mindenkinek új ez a helyzet, minden évfolyamon megváltozott valami az előző évhez
képest. A legtöbb újdonság azonban három
osztállyal történik: az elsősökkel, az ötödikesekkel és a nyolcadikosokkal.
A munka elkezdődött: tanulni kell, írni kell
házi feladatokat, indulnak a versenyek, a
szakkörök, megszólalt a sulirádió, és már
szeptemberben volt lehetőség részt venni néhány tanórán kívüli programon is.
A Polgárőrséggel együttműködve iskolánk is
csatlakozott az országos TeSzedd! – ÖNKÉNTESEN A TISZTA MAGYARORSZÁGÉRT akcióhoz. Szeptember
15-én sokan vállalkoztak arra, hogy részt

Zombori Istvánné, intézményvezető

vegyenek a szemétgyűjtési délutánon. A program célja az, hogy megmutassuk, mennyivel
szebb, ha tisztább világ vesz körül bennünket.
Abban bízunk, aki itt volt, még inkább vigyázni fog a környezetére.
A munka után tea és pogácsa várta a résztvevőket.
Az autómentes napon, szeptember
22-én idén is kerékpártúrára hívtuk az érdeklődőket.
Az Európia Diáksportnapon, szeptember 29-én elmaradhatatlan a futás, a mozgás,
a sport, hiszen „A sport megtanít, hogyan kell
győzni és hogyan kell emelt fővel veszíteni.
A sport tehát mindenre megtanít.” (Ernest
Hemingway).

Az altáborok színek szerint voltak beosztva,
és mi a kékekhez tartoztunk. A tábornyitó és
a táborzáró egyaránt discoval végződött. Sok
érdekes dolog történt, és ezekből kiindulva
jövőre is megyünk, ha lesz rá lehetőség!
Makra Lili és Meleg Noémi 7.o.

Egy kis nyár – Erzsébet tábori beszámoló
Az Erzsébet-tábor 2017. augusztus 6-tól 11-ig
tartott, Fonyódligeten.
Vonattal utaztunk oda és vissza is. Rengeteg
program várt egész héten bennünket (pl.: vitorlázás, sárkányhajózás), és minden versenyt
megnyertünk. Idén sokat segítettek nekünk a
TESO-k (Tábori Együttélést Segítő Operatív
munkatársak), akiket nagyon megszerettünk.

Fontos dátumok:
október 6. Kisállat-bemutató
október 16-20. Iskolai egészséghét, melyre
köszönettel várunk zöldségeket, gyümölcsöket, diót, mogyorót, mézet egy kis kóstoltatásra. :o)
október 19. Papírgyűjtés
október 30 – november 3. Őszi szünet

Kedves Zákányszékiek!
Az iskolai könyvtárba szívesen fogadunk
minden felajánlott szépirodalmi könyvet,
különös tekintettel a kötelező olvasmányokra
(Fekete István: Tüskevár, Molnár Ferenc:
A Pál utcai fiúk, Móricz Zsigmond: Légy jó
mindhalálig, Jókai Mór: A kőszívű ember
fiai).
Köszönettel: az iskola pedagógusai

Összeállította: Ábrahám Enikő

Zákányszéki Kis Újság

7

2017. szeptember

Orvosi ellátás rendje Zákányszéken
2017 őszén
I. sz. Háziorvosi Rendelő

– Zákányszék, Dózsa Gy. u. 70.
Tel.: 590-050 és +36-30-606-2371
DR. MESTER LAJOS elérhető munkanapokon 8–16 óráig.
Rendelés: bejelentkezett és területi ellátás alá tartozó
betegeknek munkanapokon 8-tól 12 óráig.
Páratlan heteken: szeptember 25-től 29-ig, október 9-től 13ig, október 24-től 31-ig, november 6-tól 10-ig, november 20tól 24-ig délután is rendel, 15 órától – 16 óráig.
Október 30- 31-én helyettesít is.

II. sz. Háziorvosi Rendelő

– Zákányszék, József A. u. 38.
Tel.: 290-509 és +36-30-606-2354,
valamint +36-70-628-7060
DR. SEBESTYÉN BALÁZS
elérhető munkanapokon 8-tól 16 óráig.
Rendelés: bejelentkezett és területi ellátás alá tartozó
betegeknek munkanapokon 8-tól 12 óráig.
Páros heteken: október 2-től 6-ig, október 16-tól 20-ig ,
november 2-án és 3-án, november 13-tól 17-ig, november
27-től december 1-jéig délután is rendel, 15–16 óráig.
Október 30- 31-én szabadságon lesz.

Sürgősségi orvosi ügyelet: munkanapokon 16
órától – másnap 8 óráig, valamint szabad–, vasár–, és
ünnepnapokon 8 órától másnap 8 óráig Mórahalmon, a
Kölcsey utca 2. szám alatt, a Mentőállomás épületében.
Segélyhívás: Telefon: 104 – ingyenes!

TELJESKÖRŰ BIZTOSÍTÁSOK ÜGYINTÉZÉSE ÉS
KÖTÉSE A GENERALI BIZTOSÍTÓ MÓRAHALMI
IRODÁJÁBAN A SZABADSÁG U. 34. SZÁM ALATT AZ ÉVA
APARTMAN HÁZBAN NYITVATARTÁSI IDŐBEN, VAGY AKÁR
AZ ÖN OTTHONÁBAN IS IDŐPONTEGYEZTETÉSSEL.
n Igazolások kiadása, Kárbejelentés
n Ingyenes ajánlatkészítés és tanácsadás minden
kötelezettség nélkül
nL
 akásbiztosítás kötése akár 50% kedvezménnyel
nF
 elelősség,-és vagyonbiztosítások, Jogvédelem
nN
 yugdíjbiztosítások 20%-os adójóváírással
nÉ
 letbiztosítások, Befektetések
nF
 undamenta 30%-os állami támogatással
nÉ
 pítési és kivitelezői felelősségbiztosítás
NE FELEDJE, fontos dátum a NOVEMBER 30. a
gépjárműbiztosítások évfordulós felmondási határideje.
KÜLÖNFÉLE kedvezményekkel és akciókkal várom
minden kedves meglévő és leendő ügyfelemet.
CSÁSZÁR BÉLÁNÉ, MARIKA
Tel: 30-4270584
Email: csaszarbne@gmail.com

A Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtárban
2017. október 15-én kerül megrendezésre a

KÖNYVES VASÁRNAP
a tetőtéri könyvtárhelyiségben.
A hagyományos könyvtári szolgáltatásokon kívül
(kölcsönzés, ingyenes beiratkozás) régi könyvek
akciós vásárával, játékokkal, meglepetésekkel várjuk
családok és egyéni látogatók érkezését 10.00–15.00
óráig.
A „Megbocsátás Napján” visszavárjuk a régi
könyvtári tartozásokat is.
Találkozzunk Könyves Vasárnapon a könyvtárban!
Paraginé Tóth Edina, könyvtáros

Kormányablak nyílt
Üllésen!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a CSMKH
Mórahalmi Járási Hivatala Üllési
Kormányablaka (integrált ügyfélszolgálat)
megnyílt, s az alábbi időpontokban és helyen
fogadja ügyfeleit:
Az Üllési Kormányablak ügyfélfogadási
ideje:
Hétfő: 07.00-17.00 óra
Kedd: 08.00-16.00 óra
Szerda: 08.00-16.00 óra
Csütörtök: 08.00-18.00 óra
Péntek: 08.00-12.00 óra
A Kormányablak az Üllési Polgármesteri
Hivatal épületében található, címe:
6794 Üllés, Felszabadulás u. 40.
Csongrád Megyei Kormányhivatal
Mórahalmi Járási Hivatala
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Homokhátság Díj 2017
Homokháti Kistérség Többcélú Társulása 2014-ben alapította meg
a Homokhátság Díjat. Ezt azon személynek adományozza évente
egy alkalommal, aki a politika, a közélet, a gazdaság, az oktatás, az
egészségügy, a közművelődés, a sport, a közbiztonság, a szociális és a
kulturális élet területén kimagasló teljesítményt ért el, a kistérség szellemi, anyagi értékeinek, hírnevének növelése, gyarapítása érdekében
jelentős tevékenységet fejtett ki, és egész életútja alapján méltó a díj
viselésére. A díj odaítélésére javaslatot a Társulás tagönkormányzatai
tehetnek.
2017-ben Zákányszék Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dr. Ördögh Béla főorvost,
nyugalmazott kórház főigazgatót
jelölte a díjra.
Dr. Ördögh Béla 1939-ben született Zákányszéken. Az ötvenes években a család Szegedre kerül. Az egyetem elvégzése után Makó, Szeged majd a Hódmezővásárhely következik, fül-orr gégészként végzi
munkáját. 2001-ben igazgató főorvosként vonul nyugdíjba, azonban
a mai napig aktív orvosként éli életét.
A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a
Homokhátság díjat 2017-ben példaként állítva a felnövő nemzedéknek, életpálya elismeréseképpen Dr. Ördögh Béla főorvosnak adományozza.
Matuszka Antal, polgármester

Dr. Ördögh Béla főor vos

Családi hírek
HÁZASSÁGOK
2017.07.01. Molnár Gábor és Plavecz Márta
2017.07.22. Matuszka Gergő és Nagy-György Anna
2017.07.28. Virágos Adrián Ferenc és Kovács Melinda
2017.08.05. Bálint Gábor és Dr. Kiss Alexandra
2017.08.12. Kiss Zoltán és Szűcs Angelika
2017.09.09. Balogh Nándor és Dr. Sutka Csilla
Gratulálunk, és sok boldogságot kívánunk!
Születések
Gábor Lajosnak és Fehér Anikónak Lajos
Sarnyai Frigyesnek és Breza Ágnesnek Sarolta
Szunyog Zsoltnak és Sziládi Adrienn Angélának Lilla
Csóti Gábornak és Dr. Fodor Ildikónak Dániel
Kálmán Józsefnek és Dongó Évának Eszter
nevű gyermeke született.
Gratulálunk, és jó egészséget kívánunk!
HALÁLOZÁSOK
2017.07.04. Hódi János, Zákányszék, Tanya 335.
2017.07.08. Németh Ferencné, Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44.
2017.07.18. Börcsök Mihályné, Zákányszék, Kossuth u. 1.
2017.08.02. Kiri Mihályné, Zákányszék, Dózsa Gy. u. 13.
2017.08.21. Köböl Pálné, Zákányszék, Dózsa Gy. u. 44.
2017.08.28. Császár Pálné, Zákányszék, Tanya 171.
2017.09.18. Németh Imréné, Zákányszék, Tanya 874.

