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Csanyi Hírmondó
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-testülete, Jegyzõje,
Polgármesteri Hivatala, intézményvezetõi, az intézmények dolgozói
nevében is kívánok Önöknek és szeretteiknek áldott, békés, meghitt
Karácsonyt, boldogságot, sikereket és jó egészséget az új évben:
Forgó Henrik polgármester

Meghívó
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében tisztelettel meghívom
községünk lakosságát
a 2012. december 14-én (pénteken) 16 órakor a Faluházban tartandó
közmeghallgatásra.
Napirend:
1.) A település szennyvízcsatornázása. Meghívott előadók: Dr. Ördögh József tervező, Dely Attila projektmenedzser
2.) Egyebek
Forgó Henrik polgármester

Jegyzõi tájékoztató
A képviselő-testület 2012. november 16. napján tartotta
rendkívüli ülését, melyen két napirendet tárgyalt az alábbiak szerint:
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (2. ütem) keretében megalkotta
a) a helyi önkormányzati képviselők és a képviselő-testület mellett működő bizottságok elnökei és tagjai tiszteletdíjáról,
b) az önkormányzat által nyújtott lakáscélú támogatásokról,
c) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról,
d) a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatása rendjéről,
e) a köztisztaság rendjének fenntartásáról,
f) az épített és természeti környezet védelméről
szóló önkormányzati rendeleteit, amelyek 2003. január 1jén lépnek hatályba, melyek jogokat és kötelezettségeket
nem keletkeztetnek, mivel a rendeletek felülvizsgálatára
nem tartalmi változás miatt, hanem az önkormányzati rendeletek alkotására felhatalmazást adó és a feladatot meghatározó központi jogszabályok változása miatt kellett sort
keríteni.
Második napirendje keretében döntött a képviselő-testület a Csanytelek, belterület 342 hrsz-ú, Kossuth Lajos utca
14. sz. alatti ingatlanon megépítendő községi játszótér kialakítására pályázat benyújtásáról az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) program keretében.
A képviselő-testület 2012. november 30. napján tartotta
soros ülését, melye nyílt ülése keretében 5. napirendet tárgyalt az alábbiak szerint:
Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata (3. ütem) keretében megalkotta

a) a helyi iparűzési adóról,
b) a magánszemélyek kommunális adójáról,
c) az építményadóról
szóló önkormányzati rendeleteit, amelyek szintén 2013.
január 1. napján lépnek hatályba. Fontos kitétel, hogy a 3
helyi adórendelet felülvizsgálatára ugyanazon indokok miatt került sor, mint már a fenti rendeleteknél írtam. Mindhárom adónem adómértéke változatlan, tehát nem történt
adóemelés 2013. évre.
Második napirendje keretében hozott határozatával döntött a képviselő-testület az Első Magyar Önkormányzati
Víziközmű és Közszolgáltatási Társulásból való kilépéséről
2012. december 31. napjával.
Következő napirendjében jóváhagyta képviselő-testület
az önkormányzat költségvetése 3 éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót, amely a könyvvizsgáló által kiadott összefoglaló szerint: „Az önkormányzat 2012. I.-III. negyedévi
gazdálkodása példaszerű, pontos, átlátható, a költségvetési
egyensúlyt biztosító, adósság nélküli gazdálkodás”, majd
következő napirendje keretében a képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját.
Az ülés 5.) napirendje keretében döntött a képviselő-testület a polgármesteri hivatal önálló jogállásának meghatározásáról. Zárt ülés 1.) és 2.) napirendje keretében elbírálta
a Bursa-Hungarica felsőoktatási ösztöndíjpályázatra és az
Arany János tehetséggondozó programban való részvételre
beérkezett pályázatokat.
A képviselő-testület ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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Mozgáskorlátozottak évzárója
A helyi csoport november 17-én tartotta évzáró beszámoló gyűlését. Az iskola tornatermében Bakony Zoltánné csoporttitkár beszámolója után Tóth Margit megyei elnök és
Mucsi István alpolgármester hozzászólása következett. Azt
követően az általános iskola hatodik osztályos tanulói, név
szerint: Magyar Barbara, Endrédi Elizabet, Gémes Tamás,
Farkas Péter, Mészáros Benjamin vidám népdalokkal szórakoztatták a jelenlévőket, majd Papp Mátyásné szavalatát
hallgathatták meg a jelenlévők. A jó hangulatról a Mulatós
Ifjak gondoskodtak.

Támogatóink: Csanytelek Község Önkormányzata, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, KÉBSZ Kft, Mrlják József, Vadásztársaság (Jéri Ferenc) Ifj. Márton Mihály,
Csanyteleki Pékség, Szeri Béla, a konyha dolgozói és Gyapjas Mihály pörköltfőzőnk, és tagjaink, akik adományaikkal
(ital kávé, zöldség, savanyúság,) segítették a rendezvényt,
valamint munkájukkal segítettek.
Köszönjük mindenkinek.
Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Esztendőt kívánunk!
Bakony Zoltánné csoporttitkár

Márton-napi lámpagyújtás

A hagyományokhoz híven november 9-én a Pillangó csoport ismét megrendezte a Márton-napi lámpagyújtást. Az
előző évekhez hasonlóan november első hetében gyermekeink meghozták a meghívót, melyet
az óvó nénik készítettek el. A csoportban nagy volt az izgalom, a gyerekek
dramatikus játékkal készültek az eseményre. Egész héten próbáltak, az óvó
nénik pedig amellett, hogy felkészítették a gyerekeket, a díszletekről és a díszítésről is gondoskodtak. Elérkezett a
várva várt nap, melyet egy lampionos
felvonulással nyitottunk meg és tábortüzet gyújtottunk a parkban. A tűz körül gyermekeink énekeltek és versikéket, mondókákat mondtak. A tűz melegségét fokozta, hogy egy gyönyörű
kalácsból, melyet a Csanyi Pékség készített, mindenki törhetett és megoszthatta barátaival, szeretteivel. Ezt követően megtekinthettük a gyermekeink
által előadott népi vásáros dramatikus
játékot. Volt ott minden, tükrös kalács,
zöldség, gyümölcs, aprójószág. Persze
a zene sem maradhatott el, melyet

Szombathelyi Péter és Kósa Gergő szolgáltatott harmonikájukkal, amit nagyon köszönünk. A vásári forgatag után a
gyerekek táncra perdültek és jót mulattak. Nagyon ügyesen
szerepeltek, volt, aki hangosan, igazi kofa módjára árulta
portékáját, de volt, aki kissé megilletődve, első vásározóként mondta versikéjét. A műsor végén megvendégeltek
bennünket az anyukák, nagymamák által sütött finom süteményekkel, a pékségtől kapott pereccel, melyet ezúton szeretnénk megköszönni. De a libazsíros kenyér (lila hagymával) sem maradhatott el. Az óvó nénik zsákbamacskát és
mézeskalács libát árultak és planétást is húzhatott mindenki útravalóul. Nagyon szép este volt, melyen gyermek és
felnőtt egyaránt jól érezte magát. Köszönjük az óvó néniknek a színvonalas műsort, a felkészítést és a vendéglátást.
Alkalmat adtak arra, hogy ebben a rohanó világban megálljunk egy picit és beszélgessünk egymással. Reméljük jövőre ismét részesei lehetünk a Szent Márton tiszteletére rendezett lámpagyújtásnak.
Köszönettel: Pillangó csoportos szülők

2012. november

Csanyi Hírmondó

3

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát az
Orvosi rendelõ telefonszámairól:
háziorvosi rendelő I. körzet (a 63/478-003 megszűnt!):
háziorvosi rendelő II. körzet:
fogorvosi rendelő:

63/200-024
63/478-009
63/478-977

Mikulás gyár Csanyteleken
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Vállalkozók!
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálata karácsonyi ajándékozás céljából adománygyűjtést kezdeményez a rászoruló családok számára.
A gyűjtés 2012. november 27. napjától december 14. napjáig tart. Az adományokat a Családsegítő Szolgálatnál (Kossuth u. 34. sz.) és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Radnóti u. 2. sz.) ügyfélfogadási időben lehet leadni.
Várunk: játékokat, könyveket, ruhákat (0-tól 18 éves korig), élelmiszereket,
édességet, zöldséget, gyümölcsöt, vagy bármi olyan dolgot, amivel a rászoruló
gyermekek karácsonyát szebbé tehetjük.
Kopasz Imréné családgondozó
Kovácsné Habling Teréz családgondozó
SEGÍTSEN, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2012. december 19-én tart
ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy
Csongrád Város Önkormányzata
Városellátó Intézményének alkalmazottja
(Gulyás Sándor, gyepmester, tel.: 20/777-83-35)
havonta egy alkalommal
gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!
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.

Csanyteleki Körzeti megbízottak elérhetősége:
Mérai Attila főtörzsőrmester tel.: 20/852-06-95,
Pitrik Tamás törzsőrmester tel.: 20/852-06-96.
24 ÓRÁS RENDŐRSÉGI ÜGYELET
CSANYTELEKEN
Elérhetőségek: 63/478-007, 20/43-43-196
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Boci
szelet

Síró-rívó
november

Hozzávalók a kakaós részhez:
– 18 dkg liszt,
– 15 dkg kristálycukor,
– 4 db tojás,
– 1 dl tej,
– 1 dl olaj,
– 3 evőkanál kakaópor,
– 1 cs. Sütőpor.
Hozzávalók a túrós részhez:
– 50 dkg túró,
– 20 dkg kristálycukor,
– 1 db tojás,
– 1 cs. Vaníliáscukor,
– 5 dkg búzadara,
– 1 db citrom héja.
Elkészítése:
A tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját a cukorral
habosra keverjük, majd hozzáadjuk a tejet, az olajat,
és fokozatosan kanalanként a lisztet, a kakaóport,
majd a legvégén a sütőport. A tojásfehérjéket pedig
habbá verjük. És óvatosan összekeverjük a kakaós
résszel.
Kivajazott tepsibe tesszük.
Ezt követően a túrót elkeverjük a kristálycukorral,
vaníliás cukorral, tojással és a búzadarával, 1 citrom
héját belereszelünk. Kiskanállal a tepsiben lévő
tésztára kanalazzuk, eleinte soknak tűnhet a túró, de
bártan kanalazzuk a tésztára. Ezt követően mehet az
előmelegített sütőbe, tűpróbáig sütjük.

Ha lefekszik, ha felkel,
csak sír, csak rí november.
Búsul, kesereg:
megszöktek a levelek.
Kivel játsszam?
Mivel játsszam?
Mért nincs nekem
Játszótársam?
Szól a szél:
– Ne pityeregj!
Fogócskázom
én veled.
Osvát Erzsébet

POÉN SAROK
Hazamegy a férj és lekever egy nagy pofont a feleségének:
– De hát ezt most miért kaptam?
– Ha tudnám, agyon is ütnélek!
A részeget igazoltatják a rendőrök:
– Neve?
– Kis Herceg.
– Biztos benne?
– Persze. A rókám itt van a sarkon.
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