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KKeeddvveess  CCssaannyytteelleekkii  PPoollggáárrookk,,  aa  mmeeggúújjuulltt  ffooggáásszzaatt  mmuuttaattkkoozziikk  bbee  ppáárr  sszzóóvvaall..
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jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11%%--áátt  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk  aa
CCssaannyytteelleekk  ffeejjlleesszzttéésséétt  sszzoollggáállóó  kköözzaallaappííttvváánnyy  rréésszzéérree  ffeellaajjáánnllaannii..

AAddóósszzáámm::  1188447744995522--11--0066

A KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett  22001111..  ddeecceemmbbeerr  1166--áánn soros

ülésén tárgyalta és elfogadta a település jegyzője

által írásban adott lleejjáárrtt  hhaattáárriiddeejjűű  hhaattáárroozzaattookk

vvééggrreehhaajjttáássáárróóll  adott beszámolóját.

Az ülés 1.) napirendje keretében a hatályos

önkormányzati rendeletek közül

a) az épített és természeti környezet védelméről, 

b) a köztisztaság rendjének fenntartásáról,

c) a települési hulladékkezelési közszolgáltatás

igénybevételéről, 

d) a köztemető használatának rendjéről, díjáról,

e) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú

támogatásokról,

f) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása

rendjéről szóló önkormányzati rendeleteket

formai és tartalmi  szempontból a hatályos

vonatkozó központi jogszabályoknak való

megfeleltetése okán felülvizsgálta és mmeeggaall--

kkoottttaa  ttáárrggyyii  rreennddeelleetteeiitt,, melyek 2011. decem-

ber 31. napjával lépnek hatályba, kkiivvéévvee a

köztemető használatának rendjéről, díjáról

szóló önkormányzati rendeletet, mely az

önkormányzat Helyi Építési Szabályzatában

kijelölendő, a célnak megfelelő területen létre-

hozandó köztemető rendeltetésszerű mű-

ködére kiadott jogerős hatósági engedélyben

meghatározott időponttal lép hatályba.

Az épített és természeti környezet védelméről

szóló jogszabály új rendelkezése értelmében az

aavvaarr--  ééss  kkeerrttii  hhuullllaaddéékk  ééggeettéésséérree  nnyyíílltt  ttéérreenn,,  aazz

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület üléseirõl
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aaddootttt  éévv  jjúúlliiuuss  11––3311--iigg  ééss  nnoovveemmbbeerr  11--ttőőll  ddeecceemm--

bbeerr  55--iigg  ppéénntteekkii  nnaappookkoonn  99––1177  óórrááiigg  terjedően a

ppoollggáárrmmeesstteerr  eennggeeddééllyyee  bbiirrttookkáábbaann  kkeerrüüllhheett  ssoorr.

Aki ettől eltérő időpontban, vagy engedély

nélkül, vagy más hulladékot is eléget, akkor

szabálysértést követ el, amely 30.000,-Ft-ig ter-

jedő pénzbírsággal sújtható.

A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló

önkormányzati rendelet ttiillttjjaa önkormányzati

épületre, annak tartozékára ppllaakkáátt  rraaggaasszzttáássáátt,

közterületen lévő fás szárú növényekre való kitű-

zését, rongálását. Aki e jogszabályban foglaltakat

nem tartja be, úgy 50.000,-Ft-ig terjedő szabály-

sértési pénzbírság kiszabásával kell számolnia.

A települési hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéről szóló rendeletben annyi válto-

zás következett be, hogy jogalkotó, a közszolgál-

tató A.S.A. költségelemzését elfogadva, a köz-

szolgáltatás díjtételét az infláció várható mértéké-

vel (5 százalékkal) emelte és az eddigi 50-50%-os

díjfizetési kötelezettséget akként változtatta meg,

hogy 2012. 01. 01. napjától 2012. december 31.

napjáig a közszolgáltatást igénybe vevő a díj
60%-a összegének fizetését köteles teljesíteni, míg

az önkormányzat éves költségvetéséről a fennma-
radó díjtétel 40%-át (díjtétel átvállalás támogatás

címén) a közszolgáltató számlájára utalja.
2.) napirendje keretében a Polgármester úr tájé-

koztatást adott a Képviselő-testület számára a

a) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában,
b) Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdál-

kodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkor-
mányzati Társulásban,

c) Dél- Alföldi Regionális Környezetvédelmi
Társulásban,

d) Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javí-
tó Önkormányzati Társulásban,

e) Hét Vezér Turisztikai Egyesületben
való részvételről, melyet a Képviselő-testület

tudomásul vett.

A Képviselő-testület következő napirendje kere-

tében jóváhagyta a Szegvár és Vidéke Takarék-

szövetkezettel működési célú (rulírozó) 11 millió

forintos keret nagyságú hitelkeret szerződés meg-

kötését 2012. évre. A Képviselő-testület 4.) napi-

rendjeként tárgyalta és elfogadta Csanytelek Köz-

ség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. évi

munkatervét, majd 5.) napirendje keretében jóvá-

hagyta a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-

javító Önkormányzati Társulás Társulási Megál-

lapodása módosítását. 

A Képviselő-testület döntött nyilatkozat tételi

kötelezettsége teljesítéséről az MNV Zrt.-nek a

Baross Gábor utca 2. szám alatti ingatlan haszno-

sítására vonatkozóan. A korábban funkcióját

vesztett épületet az MNV Zrt. szociális alapfel-

adatok ellátására irányuló közfeladat végrehajtá-

sához biztosította térítésmentesen, mely kötele-

zettség teljesítéséről a Képviselő-testületnek min-

den év december 31. napjáig meghozott képvise-

lő-testületi határozatba foglalt nyilatkozatot kell

tennie. 

A Képviselő-testület döntést hozott arról, hogy

a korábban benyújtott és a Nemzeti Fejlesztési

Ügynökség képviseletében eljáró Energia Köz-

pont Non profit Kft. által kedvezően elbírált

„Derogációs vízi közmű projektek előkészítése”

című pályázat támogatói okiratában rögzített

27.662.400,-Ft-os támogatást, a kapcsolódó felté-

telekkel elfogadja, amely egyben kötelezettség-

vállalást jelent a projekt II. szakaszának (a konk-

rét kivitelezésre) megvalósításra irányuló pályá-

zat benyújtására. 

A Képviselő-testület 8.) napirendje keretében a

Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási

Rendszer Önkormányzati Társulása részére, az

önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére,

158.000,- Ft éves tagdíj fizetésére vállalt kötele-

zettséget, majd következő napirendje keretében

az önkormányzat 2012. évi költségvetése terhére

268.000,- Ft fejlesztési célú támogatás értékű köte-

lezettségvállalást hagyott jóvá a „Települési szi-

lárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a

Délkelet- Alföld Regionális Létrehozását Célzó
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Meghívó!
Csanyteleken 2012. január.25-én (szerdán) 14.30-tól-18-óráig véradás lesz

az Orvosi rendelőben, véradás után a véradóknak vacsora lesz.
Szeretettel várunk minden régi és új véradót.

Simon Ottóné

A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában

temetkezési hely váltására van lehetőség
365.000,-Ft+ÁFA áron.

További információ
Ambrus László ügyvezetőnél

KÉBSZ KFT., 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.

Önkormányzati Társulás területén”  című KEOP-

7.1.1.1./F kódszámon, a Délkelet- Alföld Regio-

nális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozá-

sát Célzó Önkormányzati Társulás által elnyert

pályázatára. 

A Képviselő-testület következő napirendjeként

tárgyalta a Szent László Általános Iskola felújítá-

sára korábban benyújtott pályázati döntése mó-

dosítását. A Csongrádi Kistérség Többcélú Társu-

lása által a Szent László Általános Iskola felújítá-

sát tartalmazó pályázata a II. negyedévben nem

nyert. A Belügyminisztérium korábbi döntését

módosította és a felújításra 27.615 e Ft keretössze-

gű támogatást ítélt meg, melyhez szükséges ön-

erő biztosítására vállalt kötelezettséget a testület. 

A Képviselő-testület 11.) napirendje keretében

határozta meg a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító

Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként

befizetett és fennmaradt 337.208,- Ft önerő önkor-

mányzat számlájára való visszautalását. 

A Képviselő-testület 12.) napirendjében döntött

a DAOP 4-1.3/A-11. kódszámú pályázati projekt-

hez kapcsolódó, Csanytelek, Baross Gábor utca 2.

sz. alatti épületben felújítással összefüggő önkor-

mányzati saját forrás biztosításáról. 

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az

ülésről készült jegyzőkönyv a www.

csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok cím-

szó alatt és a www.közadattár.hu oldalon érhető

el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papírala-

pon is hozzáférhető. 

Tisztelettel:

KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

Értesítjük Csanytelek község lakosságát,
hogy 2011. szeptember 01. napjától
24 órás rendõrségi ügyelet

mûködik településünkön.
Elérhetõségek: 63/478-007, 20/43-43-196.
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Kapcsolódó dokumentumok:
2009.12.01 SEC által alkalmazott jelentésformák
2006.02.01 Önálló tevékenységből származó

jövedelmek
2010.06.01 Az áfamegállapítás módjai
2011.06.15 Mezőgazdasági őstermelők szemé-

lyi jövedelemadó szabályai
2011.04.05 A bankkártyával történő adófizetés-

ről.

A csak regisztrációs számmal rendelkező
magánszemély nem tekinthető őstermelőnek

A 2012. évtől a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény alkalmazásában nem
tekinthető mezőgazdasági őstermelőnek az a
magánszemély, akit kizárólag a mezőgazdasági
és vidékfejlesztési támogatási szerv által vezetett
ügyfél-nyilvántartási rendszerben tartanak nyil-
ván, vagyis csak regisztrációs számmal ren-
delkező magánszemély. Mezőgazdasági őster-
melőnek az őstermelői igazolvánnyal rendelkező,
valamint az a magánszemély tekinthető, aki
családi gazdálkodó vagy a gazdálkodó család
tagja.

Az őstermelői igazolvány helyett az adóévre
hitelesített értékesítési betétlapot kell bemutatni a
kifizetőnek

További változás az is, hogy az Szja tv. 46. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint a kifizetőnek
akkor nem kell adóelőleget megállapítania az
őstermelői tevékenységből származó bevételből,

ha a magánszemély legkésőbb a kifizetéskor (a
juttatáskor) bemutatja az adóévre hitelesített
értékesítési betétlapját, illetve ha családi
gazdálkodó (gazdálkodó család tagja), az e jogál-
lását igazoló okiratát. (A 2012. évet megelőzően
az őstermelői igazolványt kellett a magánszemé-
lynek bemutatnia az őstermelői jogállás iga-
zolására.) Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a
kifizető felé történő első értékesítést megelőzően
célszerű hitelesítetni az adóévre az értékesítési
betétlapot, mivel annak hiányában a kifizető
köteles a magánszemélytől adóelőleget levonni.
Nem változott viszont az a szabály, hogy az
értékesítési betétlap március 20-a előtt történő
hitelesítése esetén tekinthető csak a magánsze-
mély az adóév egészére mezőgazdasági őster-
melőnek.

A korábbi években elhatárolt veszteség
összegével a tárgyévi jövedelem nem csökkent-
hető maradéktalanul

A 2011. évi személyi jövedelemadó bevallás
kitöltésekor a tételes költségelszámolást alka-
lmazó mezőgazdasági őstermelőnek azzal is szá-
molnia kell, hogy a 2012. évtől a korábbi években
elhatárolt veszteség összegét a tárgy évi
jövedelem 50 százalékáig veheti majd figyelembe,
tehát 100 egység jövedelemmel szemben legfel-
jebb csak 50 egység korábbi években elhatárolt
veszteséget lehet betudni (a 2011. évben még akár
100 egységgel is csökkenthető a jövedelem).

Mezõgazdasági õstermelõket érintõ
legfontosabb változások a 2012. évre

2011.12.22, Forrás: NAV (http://www.nav.gov.hu/)

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2012. január 25. (szerda) napon

tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,
hhooggyy  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

VVáárroosseellllááttóó  IInnttéézzmméénnyyéénneekk  aallkkaallmmaazzoottttjjaa
((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))

hhaavvoonnttaa  eeggyy  aallkkaalloommmmaall  
ggyyeeppmmeesstteerrii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezz  CCssaannyytteelleekk  tteerrüülleettéénn!!
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Kapcsolódó dokumentumok:

2011.12.01 Családi kedvezmény

2011.02.16 Adótörvény változások

2007.11.01 Vonatkozó jogszabályok

2011.12.22 Tájékoztató a béren kívüli juttatáso-

kat érintő változásokról

2011.02.15 A családi kedvezmény érvényesíté-

sének gyakorlati kérdései - különbségek a házas-

társi és élettársi kapcsolatban élők szabályai kö-

zött.

Az egyes adótörvények és az azzal összefüggő

egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi

CLVI. törvény – többek között – megváltoztatta a

személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

törvény [a továbbiakban: Szja tv.] családi kedvez-

ményre vonatkozó néhány szabályát. Ezen módo-

suló rendelkezések 2012. január 1-jétől lépnek ha-

tályba.

1) Így ezen időponttól a családi kedvezmény ér-

vényesítése szempontjából nem az a gyermek mi-

nősül kedvezményezett eltartottnak, akire tekin-

tettel a családok támogatásáról szóló 1998. évi

LXXXIV. törvény [a továbbiakban: Cst.] szerint

családi pótlékot folyósítanak, hanem az, akire te-

kintettel a magánszemély a Cst. szerint családi

pótlékra jogosult. Ez pedig a gyakorlatban azt je-

lenti, hogy – az eddigi szabályozással ellentétben

– az a magánszemély is érvényesítheti a családi

kedvezményt, aki bár jogosult lenne a Cst. alap-

ján a gyermek után családi pótlékra, de azt tény-

legesen nem igényelte meg, így azt nem is folyó-

sítják számára.

Ezért ebből a szempontból a hatálybalépés idő-

pontjától jogosultsági hónapnak az a hónap szá-

mít, amelyre tekintettel a családi pótlékra való jo-

gosultság fennáll.

2) Ugyanakkor módosul az eltartott személyek

körének megfogalmazása is. Eszerint a kedvez-

ményezett eltartottakon kívül az a személy te-

kinthető eltartottnak, aki a Cst. szerint a családi

pótlék összegének megállapítása szempontjából

figyelembe vehető. Tehát nem csak azon szemé-

lyeket lehet beszámítani az eltartotti körbe, akiket

– a családi pótlék folyósítása során – a családi pót-

lék összegének megállapítása szempontjából

ténylegesen figyelembe is vesznek, hanem azokat

is, akik figyelembe vehetők lennének, ha a csalá-

di pótlékra jogosult személy azt kérné.

A gyakorlatban ez a módosítás azt jelenti, hogy

az az egyetemista, főiskolás személy is beszámít

az eltartottak létszámába, aki nappali tagozatra

jár és önálló jövedelemmel nem rendelkezik,

ugyanakkor a még családi pótlékra jogosító gyer-

mekek utáni családi pótlék összegének megálla-

pítása során a szülők nem kérték az említett sze-

mély figyelembe vételét.

3) Mint ismeretes, – egyebek mellett – családi

kedvezmény érvényesítésére jogosult a családi

pótlékra saját jogán jogosult gyermek (személy),

illetve a rokkantsági járadékban részesülő ma-

gánszemély. A 2012. január 1. előtti szabályozás

értelmében a nevezett személyekkel közös ház-

tartásban élők közül egy, mégpedig a közös dön-

tésük alapján megnevezett személy tekinthető a

családi kedvezmény érvényesítésére jogosultnak.

Azonban 2012. január 1-jétől a családi kedvez-

ményt ily módon csak a saját jogán jogosult gyer-

mek (személy), illetve a rokkantsági járadékban

részesülő magánszemély hozzátartozója érvénye-

sítheti, azaz nem pusztán bármely, az említett ma-

gánszemélyekkel közös háztartásban élő magán-

személy.

A családi kedvezményre vonatkozó szabályo-
zás 2012. január 1-jétõl életbe lépõ változásai

2011.12.22, Forrás: NAV (http://www.nav.gov.hu/)
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MI MENNYI 2012-ben?
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66..  EEggéésszzssééggüüggyyii  sszzoollggáállttaattáássii  jjáárruulléékk
66..339900,,--  FFtt//hhóó  ((221133,,--  FFtt//nnaapp))

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a
belföldi személy, aki nem biztosított és

egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján
nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet
folytató egyéni vállalkozó, illetve a kiegészítő
tevékenységet folytató társas vállalkozó után a
társas vállalkozás. [Tbj. 19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]
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99..  KKiiss  öösssszzeeggűű  kköövveetteellééss  éérrttéékkhhaattáárraa  110000..000000,,--FFtt
[2011. évi CLXXXVIII. tv. (Költségvetési tv.) 68.

§ (2) bek.]
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108.

§ (4) bekezdés alapján az államháztartás alrendszereiben - az
önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti
értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra
előírni nem kell.

Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó) bér.
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1122.. BBéérrggaarraanncciiaa  ttáámmooggaattááss  mmaaxxiimmuummaa  11..001133..000000,,--FFtt
(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek., Hivatalos Értesítő

2011/13. szám, valamint Nemzetgazdasági Közlöny
2011/15. szám))

A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a
támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosul-
takkal szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását,
de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfel-
jebb a tárgyévet megelőző második év - Központi Statiszti-
kai Hivatal által közzétett - nemzetgazdasági havi bruttó
átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) öt-
szörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási el-

járás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke
eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó át-
lagkereset alapján számított támogatási mértéket kell fi-
gyelembe venni.

Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jo-
gosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe
vett összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogo-
sultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkere-
setnek megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha
annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennáll-
nak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek) 405.200,-Ft.
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Pillantsunk vissza 2011-re óvodánk hétköznap-
jaiba. 

Az elmúlt nevelési évünk is szorgalmasan, teli
programokkal tűzdelve telt el.

- Szeptemberben nagyon tartalmas délutánt töl-
töttek a felnőttek a gyerekekkel népi játékok ka-
valkádjával. Lehetőség nyílt ezen a délutánon a
hagyománnyá vált egészséges táplálkozásra, és
dédanyáink, nagyszüleink által a régmúltban
használatos játékok megismerésére, kipróbálásá-
ra. Ugyanebben a hónapban beadásra került már
4. alkalommal a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek fejlesztésére irányuló pályázatunk.
Szeptember 29-én ünnepeltük a Magyar Népme-
se Napját, melyet Kátai Benedek Istvánné, (mint
anyanyelvi munkaközösség vezető), szervezett
meg. A mesemondásban és versengésben részt
vett óvodásainkat, a Magyar Vöröskereszt Csong-
rád megyei szervezetétől és a Szegedi ROTARY
CLUB által felajánlott játékokkal jutalmazhattuk
meg. 

- Október hónapban a Takarítás Világnap kereté-
ben próbáltuk gyerekeinket a tisztaság, a környe-
zetvédelem, a környezet szennyezés megakadá-
lyozására nevelni. Ennek érdekében kis gereblyék-
kel tisztítottuk meg óvodánk környékét és udva-
rát. Tettük a komposztálóba az erre alkalmas hul-
ladékot, és beszélgettünk miért fontos ez. Így már
pici gyerekkorban, megszokják, és felnőttként igé-
nyükké válik, hogy a papír, a műanyag flakon sze-
lektív hulladékként gyűjtendő, és azok az élő
anyagok, amelyek komposztálhatóak és a föld gaz-
dagítására újra hasznosíthatóak, ne a szemétbe ke-
rüljenek. (itt szeretném kérni, azokat a Csanyteleki
lakosokat, akik mindig szívesen támogatták óvo-
dánkat, hogy az otthon összegyűlt műanyag flako-
nokat, hozzák el nekünk, szívesen fogadjuk óvo-
dánk udvarán elhelyezett konténerünkbe. Zsugo-
rítva mi pénzt kapunk ezért, amiből óvodásaink
hétköznapjait tudjuk szebbé tenni.) 

- November hónapban a Pillangó csoportosok
örvendeztették meg a Kedves Szülőket, Nagyszü-
lőket egy aranyos kis műsorral. Pici és nagy gye-
rek egyaránt szépen, ügyesen elevenítette fel óvó
néni és dajka néni segítségével a régi szüreti mu-
latságot és gyújtotta meg az irodalom foglalkozás
kezdetét jelző lámpácskát. A hangulatos műsor

Tóth Zoltánné, Kátai B. Istvánné óvó néni és
Ambrusné K. B. Mónika dajka néni gondos gya-
korlásával született meg. Már több éves hagyo-
mányként a Katica csoportosok Lajos Jánosné és
Tóth Gyöngyi óvó néni és Szász Erika dajka néni
szervezésével valósítja meg ünnepélyesen, az
idősek tiszteletére való nevelést. Ezen a délutá-
non a csoportba járó gyerekek nagyszülei, gyö-
nyörködhettek féltett kis kincsecskéikben. A mű-
sor szívhez szóló, megható és tartalmas volt. A
délután végén saját készítésű kis ajándékkal is
kedveskedtek a nagyszülőknek, hogy megkö-
szönjék a sok-sok gondoskodást.

- December az ünneplésről a karácsonyi hangu-
lat megteremtéséről, az ajándékozásról a szeretet
jegyében telt el. Az érzelmi ráhangolódást mind-
egyik óvópedagógus szívesen és nagy-nagy oda-
adással végezte. Ennek eredményeként gyönyörű
karácsonyi műsorral lepték meg a meghívott szü-
lőket, nagyszülőket. E szép program keretében si-
került Forgó Henrik polgármester úrnak leleplez-
ni a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt által adomá-
nyozott Bázisovi táblát. E kitüntető címet Tóth
Gyöngyi óvó néni pályázaton nyerte el, mely
programmal folyamatosan kapcsolatba állunk e
szervezettel és valósítjuk meg a kitűzött célokat.
Ez alkalommal sok szép adományt is kaptak gye-
rekeink a Vöröskereszttől.

Referencia intézményi felkészülés „Napsugaras
Nemzedék” című TÁMOP 3.1.7. -11. pályázatun-
kat folytattuk, reméljük, hogy az elkövetkezendő
évben költségvetésünk kiegészítéseként ezzel is
gyarapítani tudjuk óvodánkat. A szeptemberben
beadásra került halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek fejlesztésére irányuló pályázat kere-
tén belül sikerült 918.000.-Ft-ot magunkénak tud-
ni. A 30 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mek egy-egy kis csomaggal tért haza az újév első
hetében. Otthoni használatra plüss játékot, és sok,
kézügyességet fejlesztő rajzeszközt vásároltunk
számukra.

KKöösszzöönnöömm  mmiinnddeenn  óóvvooddáábbaann  ddoollggoozzóó  kkoollllééggáámm
eellmmúúlltt  éévvii  mmuunnkkáájjáátt,,  aammiitt  aa  ggyyeerreekkeekk  éérrddeekkéébbeenn
nnaapp,,  mmiinntt  nnaapp  bbiizzoonnyyííttvvaa  ggyyeerrmmeekk  ééss  eemmbbeerrsszz--
eerreetteettéétt,,  tteetttt  mmeegg..  AA  kköövveettkkeezzőő  oollddaalloonn  kköözzöölltt
vveerrss  iiss  nnaaggyy  eelliissmmeerrééss  mmiinnddaannnnyyiiuunnkk  sszzáámmáárraa..
KKöösszzöönnöömm  mmiinnddaannnnyyiiuunnkk  nneevvéébbeenn  PPeerrccssiiccss
nnaaggyymmaammaa  aarraannyyooss  ssoorraaiitt::

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda
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A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Családsegítő Szolgálatának családgondozója Ko-
pasz Imréné és a Gyermekjóléti Szolgáltató csa-
ládgondozója Kovácsné Habling Teréz karácso-
nyi ünnepséget tartott 2011. december 21-én a Fa-
luházban 36 csanyteleki családban élő 92 rászoru-
ló gyermek számára. A családok kiválasztásában
közreműködött Tóth Zoltánné Csanytelek Köz-
ség Napköziotthonos Óvoda gyermekvédelmi fe-
lelőse, valamint Kovács Andrea a Szent László
Általános Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi fele-
lőse. A karácsonyi csomagokat több helyről össze-
gyűjtött adományból tudtuk összeállítani. A Sze-
gedi Baptista Szeretetszolgálat által adományo-

zott cipős dobozokba játékok, ruhaneműk és
édességek voltak csomagolva, ezeket a szeretet-
szolgálat munkatársai revíziózták. A Magyar Vö-
röskereszt Területi Szervezete, a Katolikus
Karitász ruhaadománnyal segített. A helyi vállal-
kozók és a csanyteleki lakosok további ruhane-
műkkel, szaloncukorral és egyéb tartós élelmi-
szerrel járultak hozzá hogy e családoknak szebbé
tegyük a karácsonyát. Nagy tisztelettel köszönjük
a segítséget, mert a felajánlók nélkül nem tudtuk
volna megszervezni ezen ünnepséget. Külön sze-
retnénk köszönetet mondani Mrlják Józsefnek és
kedves családjának, akik sok-sok gyümölcsöt
adományoztak.

KKooppaasszz  IImmrréénnéé és
KKoovvááccssnnéé  HHaabblliinngg  TTeerréézz családgondozó

Karácsony 2011

MMiinnddeenn  kkeeddvveess  oollvvaassóónnaakk  jjóó  eeggéésszzssééggeett,,  lleellkkii
bbéékkeessssééggeett  ééss  ssookk--ssookk  öörröömmtteellii  mmeeggeellééggeeddeetttt
nnaappoott  kkíívváánnookk,,  eezzzzeell    aazz  rrééggii  áállddáássssaall::

Régi Áldás
Az Úr legyen előtted,
Hogy a jó utat mutassa neked.
Az Úr legyen melletted,
Hogy téged a karjába zárjon és megvédjen.
Az Úr legyen mögötted,
Hogy megvédjen a Gonosz cselvetésétől.
Az Úr legyen alattad,
hogy felfogjon, ha leesel.
Az Úr legyen tebenned,
hogy megvigasztaljon, ha szomorú vagy.
Az Úr legyen körülötted,
hogy megvédjen, ha mások rád rontanak.
Az Úr legyen fölötted, hogy megáldjon téged.
Így áldjon meg téged a jóságos Isten
ma, holnap és minden időben! Ámen

Szent Patrik Kódex VI. sz.
Márton Erzsébet
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RECEPT KLUB

NNaaggyymmaammaa
aallmmaattoorrttáájjaa

HHoozzzzáávvaallóókk::
3 db alma
AA  ttéésszzttááhhoozz::
10 dkg porcukor, 20 dkg margarin, 30 dkg liszt,

1 tojás sárgája
AA  kkrréémmhheezz::
5 dkg liszt, 10 dkg kristálycukor, 3 dl tejszín, 1

dkg fahéj, 2 egész tojás

EEllkkéésszzííttééss::
Lisztből, margarinból, porcukorból, tojás

sárgájából tésztát gyúrunk. Hűtőszekrényben
pihentetjük, majd egy gyümölcstorta-formát
kibélelünk a tésztával, kicsit elősütjük. A tejszínt a
cukorral, fahéjjal, tojással és a liszttel sűrűre főzzük,
beletöltjük a tésztával kibélelt formába. Az almákat
meghámozzuk, a magházát kivágjuk, vékony
gerezdekre szelve körkörösen a krém tetejére
rakjuk. A tortát újra betesszük a sütőbe, ezután 180
fokon 15 percig sütjük.

Sütés előtt porcukorral hintsük meg a torta tetejét,
ettől szép aranybarna lesz az alma!

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

KULTÚRA

BBúúccssúú
aazz  óóéévvttőőll

S hogy mit vitt el az óév, s mit hoz az új, 
ki múltba lát, s jövőbe nem tekint, 
s vakon bízik Istenében és szerencsében, 
s nem tehet mást, mit sors vetett ki rá, 
Gyarló ember, de ember, bár sorsa írott. 
S jó, hogy hiszi azt, mit úgy sem kérhet 
számon Istenétől és szerencséjétől, 
bízik tovább, s hisz lehetetlent, Ő az ember. 
S ha kérded magadtól, mit mulasztottál, 
mit nem tettél jóvá, s ki ellen vétkeztél, 
mit Ő nem érdemelt, nézz lelkedbe, 
s tudni fogod, mert a szív őszintébb nálad. 
S ha kondul az óra, s szólítja a jövőt, 
ereszkedj térdre, s kérd Istened, 
segítse utadat, s ígérd neki, hogy az ellen 
nem vétkezel, ki igazán szívből szeret. 
Erős akarattal, s hittel mondd velem, 
Feledve múltamat s hittel a jövőbe, 
ha kell dacolva sorssal, minden rosszal, 
emelt fővel megyünk, mert van hitünk. 
Akkor is bízzál, ha szerencséd elhagyott, 
S a sors kitaszított, mert látva Istened 
A kitartó küzdelmet, lásd, fogja majd kezed, 
S őrangyalod lesz együtt velem. 
Ha hited fogy, s erőd küzdeni nincs, 
Gondolj arra, hogy hited még van, s van 
támaszod, s meglátod, hogy az ég ragyog, 
S ha kell, én majdan is őrangyalod vagyok.

BBeerrttaa  BBééllaa

OLVASÓI OLDAL

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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