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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület soros ülését 2015. március 27. napján tartotta, ahol 10 napirendi pontot tár-
gyalt, melyből az 1–3. napirendi pontokat előzetesen a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság, a
4. napirendi pontot pedig az ügyrendi bizottság ülésén napirendje keretében tárgyalt, elfogadott és változtatás nélküli elfogadásra
terjesztette a képviselő-testület elé jóváhagyásra.

A napirendi pontok tárgyalása előtt beszámoltam a képviselő-testület által hozott, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A
beszámolót a testület határozathozatal nélkül elfogadta.

Az ülés 1. napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület Csanytelek Község Önkormányzata 2014.-2019. időszakra terjedő
gazdasági programját. A gazdasági program a testület által jóváhagyott polgármesteri programmal szinkronba áll, mivel annak alap-
ja az önkormányzat rövid-, közép- és hosszú távú gazdasági fejlesztési programja, amely éves szinten beépül az önkormányzat adott
évi költségvetésébe, ezzel biztosítja a tervezett feladat pénzügyi fedezetét. A képviselő-testület egyhangú szavazással elfogadta a be-
terjesztett határozati javaslatot.

Az ülés 2. napirendi pontja keretében határozatába foglalva döntött a testület Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-tes-
tülete 2015. évi Közbeszerzési Tervében foglaltakról, melyben a település felszíni vízelvezetés iránti pályázat benyújtását elsődleges
céljaként, továbbá a nem közművel begyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére vonatkozó ajánlattétel kibocsátását jelölte meg.

Az ülés 3. napirendi pontjában döntött a testület a 2015. évi Falunapi programok tervezett költségeiről, melyre 600 E Ft összegű
keretet hagyott jóvá.

Negyedik napirendi pontként tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a képviselő-testület a Nagycsaládosok Egyesülete
Csanyteleki szervezete elnöke által bírósági ülnöknek jelölt személyére tett javaslatát. Bátkiné Kecskeméti Aranka elfogadta a jelö-
lést, így a tárgykörben döntést hozó Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülésén felveszi őt a Csong-
rádi Járásbíróságra jelölt bírósági ülnökök névsorába.

Az ülés 5. napirendi pontja keretében véleményezte a képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás társulási ta-
nácsa döntése előtti előterjesztésben foglaltakat és támogató véleménnyel hagyta jóvá Csongrád Város Önkormányzata szociális- és
gyermekjóléti feladat- és hatásköre, intézményfenntartói joga gyakorlásának átadás-átvételét.

Az ülés 6. napirendi pontjaként szintén az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás társulási tanácsa döntése előtt véleménye-
zési jogát gyakorolta a képviselő-testület akkor, amikor tárgyalta és változtatás nélkül alkalmasnak tartva javasolta elfogadásra az
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2014. évi költségvetése módosításáról szóló előter-
jesztésben foglaltakat. Ezzel, mint a helyi óvoda és szociális intézménnyel az önkormányzat költségvetéséből kiegészítő támogatás-
sal érintettként eleget tett a társulási megállapodásában foglaltaknak.

Hetedik napirendi pontban tárgyalta a testület a szociális, bűnmegelőzési és közösségi szolgáltatások fejlesztésére gépjármű be-
szerzési pályázat benyújtása lehetőségéről szóló előterjesztést, melyben a tárgyi tevekénységet folytatók számára egy terepjáró be-
szerzését javasolták. Képviselői módosító indítványra a képviselő-testület (3 igen és 1 ellenében lefolyt szavazással) egy mikrobusz
beszerzése mellett döntött akként, hogy azt működtetésre átadja helyi civil szervezetek számára. Ez tárgykörben egy előzetes dön-
tés, mivel a szaktárca idei évre vonatkozó pályázati kiírása még nem jelent meg.

Az ülés 8. napirendi pontjaként tárgyalta és egyhangú szavazással jóváhagyta a testület a Remény Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont kereteiben működtetett ápolást- gondozást nyújtó intézmény – Idősek Otthona – tárgyi feltétek biztosítására irányuló pályázat
benyújtását, melynek pályázott értéke 20 millió Ft, melyhez saját erőként, az önkormányzat idei évi költségvetése 1 millió Ft anyagi
fedezetet biztosít. A pályázat célja, hogy – eleget téve a szakhatósági előírásoknak – az intézmény eddigi határozott idejű működési
engedélyét végleges, határozatlan idejű működési engedélyre válthassa.

Az ülés 9. napirendi pontjaként tárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta a képviselő-testület az ifjúsági közösségek, ifjúsági civil
szervezetek közösségépítő programsorozataira pályázat benyújtását 500.000.- Ft értékben, melyhez az önkormányzat éves költség-
vetése terhére 10 % önerő biztosítását vállalta.

Az ülés 10. napirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület a Csongrádi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014. évi
tevékenységéről szóló beszámolót. 

A képviselő-testületi 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.

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete ülésérõl
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület munkaterve szerinti soros ülését 2015. március 26. napján tartot-
ta, ahol 5 napirendi pontot tárgyalt, melynek 1. napirendi pontja keretében beszámoltam a képviselő-testület által hozott,
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, mely beszámolót a testület határozatba foglaltan elfogadott.

Az ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el a képviselő-testület a csanyteleki óvodás roma gyermekek óvo-
dai neveléséről (beilleszkedés elősegítése, felkészülés az iskolára) szóló beszámolót.

A harmadik napirendi pontban vitatta meg a testület a Csanyteleki Szent László Általános Iskolában folyó oktató – ne-
velő munkáról (felzárkóztatás, a cigányság történetének és kultúrájának oktatása, a továbbtanulás helyzete, eredmények
– problémák) szóló beszámolót, melyet változtatás nélkül, egyhangú szavazással jóváhagyott.

Az ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület a Csanytelek településen folyó közmunkáról, a Start min-
taprogramban történő foglalkoztatás lehetőségéről szóló tájékoztatót, melyet elfogadott.

Az ülés 5. napirendi pontjában egyetértett a Nagycsaládosok Egyesülete Csanyteleki szervezete vezetője által bírósági
ülnök személyére írásban tett javaslatával. Mint helyi képviselő-testület, ugyanazon magánszemélyt javasolta az illetékes
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének névsorába történő felvételére.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig
papíralapon is hozzáférhető.

Jegyzõi tájékoztató
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi

Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 2015. március 26. napján tartotta munkaterve szerinti so-
ros ülését, ahol 4 napirendi pontot tárgyalt az alábbiak szerint.

1. Tárgyalta és egyhangú szavazással elfogadta Csongrád Város Önkormányzata szociális- és gyermekvédelmi feladat-
és hatásköre, intézményfenntartói joga gyakorlásának átvételéről szóló előterjesztésben foglaltakat és határozatával 2015.
július 01. napjával átvállalta tárgyi feladatok társulási hatáskörben való ellátását.

2. Tárgyalta és egyhangú szavazással fogadta el a társulás által fenntartott szociális intézmények 2014. évi szakmai
munkáról, valamint a 2014. évben végzett ellenőrzésekről szóló összefoglaló beszámolót.

3. Tárgyalta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmény 2014. évi költségvetése
módosítása (előirányzat véglegesítése) előterjesztésében foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott.

4. Megvitatta és felogadta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ által működtetett ápolást-gondozást nyújtó in-
tézmény – Idősek Otthona – tárgyi feltételeinek biztosítására irányuló pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztésben
foglaltakat akként, hogy támogatta a helyi önkormányzat képviselő-testülete ez irányú sajáterős beruházása megvalósítá-
sát.

A Társulás Társulási Tanácsa ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az
Atmöt címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzá-
férhető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató
az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa ülésén hozott döntésekrõl

DÉMÁSZ Zrt. partnerszerelő bevonásával kérjük a
házi beemelő egységek villamos bekötéséhez szük-
séges előzetes állapotfelmérések elvégzését az alábbi
utcákban, mivel I. ütemben itt tervezzük a házi
beemelő aknák telepítést és ennek a villamos bekötés
megléte peremfeltétel: BBeerrccsséénnyyii  uu..,,  BBoottoonndd  uu..,,  BBaarroossss
GG..  uu..,,  ÁÁrrppáádd  uu..,,  AAddyy  EE..  uu..

Köszönettel:
CSÁNYI Ferenc mélyépítési építésvezető
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Telefon: +36 62 566 600, Fax: +36 62 566 699,
Mobil: +36 30 695 4675,
e-mail: csanyif@kesz.hu,
web: www.kesz.hu

Tájékoztató a szennyvíz-beruházásról
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KKöözzlleekkeeddééssbbiizzttoonnssáággii  PPrrooggrraamm..  2015. március 1.-jével a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Nemzeti Közlekedési Ha-
tósággal karöltve elindította a Közlekedésbiztonsági Programját, melynek célja a legkorszerűbb technológiák (pl. e-learn-
ing) segítségével hozzájárulni a közlekedésbiztonsággal és a közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb kor-
ban történő kialakításához és ez által a közúti balesetek minél nagyobb mértékű csökkentéséhez. A program része egy
KRESZ-tudást felfrissítő képzés is, melyben a vezetői engedéllyel rendelkezők részére biztosítanak ismeretfelújító képzé-
seket. Az ingyenes képzések 2015. március 1.-jétől 2015. június 15-ig tartanak, előzetes regisztráció után mindenki részt ve-
het rajtuk. Jelentkezni a www.tanuloknak.hu és a www.kreszfelfrissito.hu weboldalakon lehet.

KKoorrmmáánnyyaabbllaakk.. Március 2.-án került sor Csongrádon a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatalá-
ban kialakított Kormányablak ünnepélyes átadására, amely egy újabb lépés a közigazgatás átszervezésében.

MMáárrcciiuuss  44..--éénn a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális- és Gyámhivatala a Remény Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont telephelyén működő, a gyermekjóléti szolgáltató által végzett tevékenységére vonatkozóan hatósági ellenőrzést foly-
tatott le.

AA CCssaannyytteelleekkii NNyyuuggddííjjaass  KKlluubb  nnőőnnaappii  üünnnneeppssééggeett rendezett március 9.-én a Faluházban, mellyel köszöntötte a hölgyeket.
AA  NNeemmzzeettii  MMűűvveellőőddééssii  IInnttéézzeett  március 16.-án immár harmadik ízben indította

el a Kulturális Közfoglalkoztatási Programját, melynek keretében a polgármesteri
hivatal részére a Nemzeti Művelődéi Intézet 2 fő álláskereső közfoglalkoztatott
számára munkavállalás lehetőségét biztosított. A jelenlegi program 2015. március
16. - 2016. február 29. közötti időszakot ölel fel.

AA  NNeemmzzeettii  MMűűvveellőőddééssii  IInnttéézzeett a III. Kulturális Közfoglalkoztatási Program
eredményes megvalósítása érdekében tájékoztató napot szervezett a partnerszer-

vezetek számára. A Csongrád Megyei partnertájékoztatót március 19.-én rendezték Szegeden. Az eseményen a
Csanyteleki Polgármesteri Hivatalt egy munkatársunk képviselte. A résztvevők megismerkedhettek az intézet tevékeny-
ségével, a program eddigi eredményeivel és a jelenlegi program céljaival, szakmai feladataival.

MMáárrcciiuuss  2288..--áánn kilencedik alkalommal került megrendezésre a Föld Órája kezdeményezés. Ezen a napon, helyi idő sze-
rint 20:30 és 21:30 között az éghajlatváltozás hatásai ellen való küzdelem jegyében a világ 162 országának több mint 7000
települése egy órán át lekapcsolta épületei díszkivilágítását. Erre való tekintettel településünk középületeiben sem volt vi-
lágítás.

MMáárrcciiuuss  1177..--éénn bbeeffeejjeezzőőddöötttt  aa  tteelleeppüüllééss--kkaarrbbaannttaarrttáássii  kkééppzzééss Csanyteleken. A 2014 decemberében indult tanfolyam 20
fő bevonásával történt, alacsony iskolai végzettségűek részére. A résztvevők mindnyájan sikeres írásbeli és szóbeli vizsgát
tettek és a megszerzett szakmai végzettségről tanúsítványt kaptak, mellyel lehetőségük nyílik a munkaerőpiacon való el-
helyezkedésre.

MMáárrcciiuuss  hhóónnaappbbaann  ffoollyyttaattóóddttaakk  aa  sszzeennnnyyvvíízzbbeerruuhháázzááss  kkiivviitteelleezzééssii  mmuunnkkáállaattaaii.. Jelenleg az alábbi utcákban kerül sor a
gerincvezeték lefektetésére: Gárdonyi utca, Pusztaszeri utca, Szent László utca, Kossuth utca, Petőfi utca, Árpád utca, Bo-
tond utca és Baross Gábor utca.

TTeeggyyüünnkk  eeggyyüütttt  aa  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattoossaabbbb  éélleettéérrtt!! Április 1. és április 30. között lehetőség nyílik elektronikai hulladékok
díjmentes elszállíttatására. A felhívás csak komplett elektronikai cikkekre vonatkozik, alkatrészekre nem! Az eszközöket
az Árpád utcai Mázsaháznál gyűjtjük, Bori Sándorral történő előzetes egyeztetés után (tel.: 06 20/230-6285), ahonnan díj-
mentesen történik az elszállítás.

IIddőősszzaakkooss  ééss  áállllaannddóó  hheellyyttöörrttéénneettii  kkiiáállllííttááss  megrendezése céljából kutatunk régi tárgyak, fényképek, történetek után.
Aki rendelkezik valamiféle régiséggel (pl. edények, mezőgazdasági eszközök, díszöltözetek, kézimunkák, egyéb haszná-
lati tárgyak, stb.) vagy ismerettel, melyből megismerhető falunk életképe, története, kérjük, jelezze azt a Remény Szociá-
lis Alapszolgáltató Központ Családsegítő Irodájában (6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.), személyesen vagy telefonon
(20/490-0987). Támogató közreműködésüket előre is köszönöm. (folytatás a 4. oldalon)

H Í R M O R Z S Á K
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekrõl

((22001155..  mmáárrcciiuuss))

Az Új Széchenyi Terv Államreform Operatív Program keretén belül az
„„EEggyyüütttteess  eessééllyy  --  EEssééllyyeeggyyeennllőőssééggii  eeggyyüüttttmműűkkööddééss  aa  CCssoonnggrrááddii  jjáárrááss  tteelleeppüülléé--
sseeii  kköözzöötttt““  ccíímműű

ÁÁRROOPP--11..AA..33--22001144--22001144--00112277
jjeellűű  ppáállyyáázzaatt  2211..553333..444400,,--  FFtt  ttáámmooggaattáássbbaann  rréésszzeessüülltt..
A projekt célja: együttműködés kialakítása a járás települései között a Helyi

Esélyegyenlőségi Programokban megfogalmazott intézkedések megvalósulása
érdekében, valamint közös gondolkodás kialakítása az esélyegyenlőségi kér-
désköröket illetően. A tervezett tevékenység a Csongrádi kistérség (Csanytelek,
Csongrád, Felgyő, Tömörkény) önkormányzatai bevonásával valósul meg. A
projekt 2015. március 1-től 2015. november 30-ig tart.
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Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete az épített és termé-
szeti környezet védelméről szóló 10/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdése értelmében a növényi hul-
ladék nyílt téren való elégetésére, a tűzgyújtási tilalom időszakának kivételével, minden év július 1. napjától július 31. nap-
jáig és október 1. napjától november 30. napjáig van mód az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban írtak maradéktalan be-
tartásával.

AAzz  AAllssóó--  TTiisszzaa--mmeennttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  TTáárrssuullááss Társulási Tanácsa március 26.-án tartotta ülését.
AA  CCssaannyytteelleekkii  RRoommaa  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt Képviselő- testület március 26.-án tartotta ülését.
AA  mmeeggúújjuulltt  kköörrnnyyeezzeettűű  kköözzssééggii  jjááttsszzóótteerreett  április 15. napjától megnyitjuk, mely minden nap 10 órától 17 óráig tart nyit-

va!
MMiinnddsszzeenntt  ééss  BBaakkss  kköözzöötttt  aa  kköözzffoorrggaallmmúú,,  kköözzúúttppóóttllóó  kkoommpp  a 4522-es számú úton 2015. április 13-15-ig műszaki mun-

kák miatt nem üzemel. Rossz időjárás esetén a leállás 2015. április 16-18. közötti esőnapon fog megtörténni.
AAzz  oorrsszzáágg  mmiinnddeenn  tteelleeppüüllééssee  iinnggyyeenneesseenn  mmuuttaattkkoozzhhaatt  bbee  ccíímmeerréévveell  Budapesten a WestEnd City Centerben. Ez évben

a címerek kiállítási tablókon kerülnek bemutatásra, ahol a címer mellett feltüntetik a település elérhetőségét, honlapját
vagy ún. QR-kódját. A kiállítást játék fogja kísérni értékes nyereményekért.

(folytatás a 3. oldalról)
KKéétt  ggyyöönnyyöörrűű  ccsseerrjjéévveell  ggaazzddaaggooddootttt  tteelleeppüüllééssüünnkk  ppaarrkkjjaa.. Sörös Mihály családja önzetlen adományáért köszönetet

mondok.
AA  KKöözzöössssééggii  HHáállóózzaattookkéérrtt  AAllaappííttvváánnyy felkérésére a Csanyteleki Faluház kulturális szervezője igényfelmérő kérdőívet

töltött ki a Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesületének hagyományőrző képzési kínálatának fejlesztésére
vonatkozóan.

AA  CCssaannyytteelleekkii  FFaalluuhháázzbbaann szeretettel várunk minden sportolni vágyót, érdeklődőt hétről-hétre: keddenként 17:00-
18:00 óra Nippon Zengo, szerdánként 18:00-20:00 óra jóga, míg csütörtökönként 17:00-18:00 óra közt alakformáló aerobic
edzésekkel.

AA  KKöözzppoonnttii  SSttaattiisszzttiikkaaii  HHiivvaattaall 2015. évben is önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez, a
korábbi évek gyakorlata szerint. Ennek keretében havonta munkaerő-felmérést és negyedévente esedékes felmérést vé-
geznek a lakosság utazási szokásairól. Az összeírást a Statek Kft. igazolvánnyal ellátott kérdezői végzik. A válaszadás ön-
kéntes, válaszaikkal nagymértékben hozzájárulnak az országról készülő hiteles statisztikák elkészítéséhez. A szegedi fő-
osztály munkatársai készséggel adnak felvilágosítást munkanapokon 8:00 és 16:30 között, a 62/623-800-as telefonszámon.
További információk a www.ksh.hu weboldal „Adatszolgáltatóinknak /Nyomtatványok/Önkéntes adatgyűjtések” me-
nüpontja alatt találhatók. 

BBeeiisskkoolláázzáássii  ttáájjéékkoozzttaattóó..  A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Csongrádi Tankerülete a fenntartásában működő
általános iskolák részére (így a csanyteleki Szent László Általános Iskolának is) elküldte a beiskolázással kapcsolatos tájé-
koztató anyagát és a szükséges dokumentumokat. Az általános iskolai beiratkozás ideje: 2015. április 16. (csütörtök) 8.00-
19.00 között és 2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 között. Helyszíne: Csongrádon központilag a Tankerület irodája (6640
Csongrád, Kossuth tér 9/a); Csanytelek, Felgyő és Csongrád-Bokros esetében pedig a helyi iskola. A beiratkozással kap-
csolatban további információ az érintett iskoláknál kérhető.

ÁÁpprriilliiss  1177..--éénn,, 9.00 és 13.00 között a csanyteleki víztornyon tisztítási és fertőtlenítési munkálatokat, továbbá 2015. áp-
rilis 20-30. között mosatást végeznek a település ivóvízelosztó hálózatán. Ezen időszakokban a település egész területén
és szakaszosan is nyomáscsökkenés, rövid ideig tartó vízhiány fordulhat elő. A kellemetlenségekért megértésüket kéri a
közszolgáltató Alföldvíz Zrt.

DDíísszzppoollggáárrii  ccíímm.. Felhívom a lakosság figyelmét, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
„Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről szóló 8/2012. (X. 26.) önkormányzati ren-
delete értelmében „Csanytelek Község Díszpolgára” személyére minden év április 30. napjáig a településen élő állampol-
gárra, helyi civil szervezet vezetőjére írásban tehet javaslatot az önkormányzat polgármestere, amely javaslatnak tartal-
maznia kell a díszpolgári címre javasolt személy életútjának, szakmai munkásságának bemutatását.

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  AA  SSZZAABBAADDTTÉÉRRII  TTŰŰZZGGYYÚÚJJTTÁÁSS  MMÓÓDDOOSSUULLTT  SSZZAABBÁÁLLYYAAIIRRÓÓLL
22001155..  mmáárrcciiuuss  55..--éénn hatályba lépett az OOrrsszzáággooss  TTűűzzvvééddeellmmii  sszzaabbáállyyzzaattrróóll  sszzóóllóó  5544//22001144..  ((XXIIII..  55..))  BBMM  rreennddeelleett,,

amely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra vonatkozóan.
Minden kküülltteerrüülleetteenn  vvééggzzeetttt  sszzaabbaaddttéérrii  ééggeettéésstt a fent nevezett napot követően

aa  kkaattaasszzttrróóffaavvééddeellmmii  kkiirreennddeellttssééggggeell  eennggeeddééllyyeezztteettnnii  kkeellll..
Az irányított égetést ffoorrmmaannyyoommttaattvváánnyyoonn  kkeellll  eennggeeddééllyyeezztteettnnii,, mely a Polgármesteri Hivatalban kérhető

vagy a www.csanytelek.hu oldalról letölthető.
Egy kérelmen egy darab, 10 hektár vagy annál kisebb terület égetése jelenthető be, továbbá mmeegg  kkeellll  ffiizzeettnnii

az elsőfokú eljárás lefolytatásáért fizetendő 33..000000,,--  FFtt  éérrttéékkűű  iilllleettéékkeett..
BBeelltteerrüülleetteenn  ttiillooss  sszzaabbaaddttéérrii  ééggeettéésstt  vvééggeezznnii,, kivéve, ha azt jogszabály – különösen öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleett –

megengedi. JJooggsszzaabbáállyyttóóll  eellttéérrőő  vvaaggyy  hhaattóóssáággii  eennggeeddééllyy  hhiiáánnyyáábbaann  vvééggzzeetttt  ttűűzzggyyúújjttáássii  tteevvéékkeennyysséégg
ttűűzzvvééddeellmmii  bbíírrssáággoott  vvoonn  mmaaggaa  uuttáánn!!

Részletes tájékoztatás és külterületi irányított égetés engedélyezéséhez szükséges formanyomtatvány a 
Csanyteleki Polgármesteri Hivatalban és Csanytelek község honlapján (www.csanytelek.hu) található.
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AAzz  FFBBHH--NNPP  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt..  lloommttaallaannííttáásstt  végez június 10-11.-én, reggel 7.00 órától a településen az alábbi útvonalterv
szerint. A lomtalanítás során nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy, stb.), fém-, fa-, papír- és műanyaghulladékok,
továbbá zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok) kerülnek elszállításra. A kis térfogatú hulladékokat zsákba ösz-
szekötözve, a növényi eredetű hulladékokat összekötözve kérjük kihelyezni. A lomhulladékot az ingatlan előtti közterü-
letre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás biztonságo-
san és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető. Az egyéb módon kihelyezett és veszélyes hulladékok (elemek, ak-
kumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő szerek, veszélyes anyagokkal szennye-
zett csomagolási hulladékok és minden egyéb, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, háztartási-, információs-, táv-
közlési- és szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok) nem kerülnek elszállításra!

22001155..  jjúúnniiuuss  1100..  sszzeerrddaa:: Tömörkényi u., Bercsényi M. u., Szegedi u., Móricz Zsigmond u., Csongrádi u., Táncsics M. u.,
Széchenyi u., Rákóczi F. u., Kossuth L. u., Arany J. u., Tiszai u.,  József A. u., Árpád u., Ady Endre u., Volentér János tér,
Gárdonyi G. u., Baross G. u., Martinovics u., Botond u., Kis köz, Jókai M. u., Nagy-gyep.

22001155..  jjúúnniiuuss  1111..  ccssüüttöörrttöökk:: Radnóti M. u., Pókföld u., Pusztaszeri u., Vasvári P. u., Nefelejcs u., Bem u., Béla u., Nagy
Imre u., Petőfi S. u., Szent István u., Szent László u., Budai Nagy Antal u., Járandó u., Lehel u., Damjanich u., Juhász Gy.
u., Dózsa Gy. u., Török B. u., Gábor Á. u., Oláhállás. KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

a településen folyó szennyvízberuházással
összefüggõ feladatok végzésére

Több ízben is jeleztem a település belterületén szenny-
vízbekötéssel érintett lakosokat számára, hogy a települé-
sen folytatott szennyvízberuházás határidőre történő meg-
valósításának elengedhetetlen feltétele az érintett lakosok
kivitelezőkkel és a leendő közszolgáltatóval való együttmű-
ködése. Ennek egyik jelentős eleme a már elkészült gerinc-
vezetékre való házi bekötés kivitelezése, melyhez több pon-
ton is igyekszünk támogatást nyújtani akként, hogy a házi
bekötéshez szükséges szürke színű csövet, a kapcsolódó
idomokat kedvező árfekvéssel, kköözzppoonnttii  bbeesszzeerrzzéésssseell  ééss
kköözzppoonnttoossííttootttt  éérrttéékkeessííttéésssseell  oldjuk meg. A logisztikai fel-
adatok közül vállaljuk az érintett lakosok névre szóló érte-
sítését arról, hogy mikor, hol, milyen darabár megfizetése
mellett veheti át a házi bekötés kellékeit. NNyyoommaattéékkoossaann
ffeellhhíívvoomm  mmiinnddeenn  éérriinntteetttt  ffiiggyyeellmméétt  aarrrraa,,  hhooggyy

NNEEMM  KKEEZZDDŐŐDDHHEETTNNEEKK  MMEEGG  AA  HHÁÁZZII  BBEEKKÖÖTTÉÉSSEEKK
MMUUNNKKÁÁLLAATTAAII  AAZZ  AARRRRAA  IIRRÁÁNNYYUULLÓÓ,,  NNÉÉVVRREE  SSZZÓÓLLÓÓ
HHIIVVAATTAALLII  TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÓÓ  KKÉÉZZHHEEZZVVÉÉTTEELLEE  EELLŐŐTTTT,,

tteekkiinntteetttteell  aarrrraa,,  hhooggyy  aa  lleeeennddőő  kköözzsszzoollggáállttaattóó  ((AAllffööllddvvíízz
ZZrrtt..))  időben szakmai tájékoztató anyagot fog minden érin-
tett számára eljuttatni, amely a házi bekötés alapja!

Ahol már a gerincvezeték fektetése megtörtént, ott vi-
szont folyamatosan időszerű megkezdeni az 
ÁÁRRAAMMVVÉÉTTEELLEEZZÉÉSSTT  LLEEHHEETTŐŐVVÉÉ  TTEEVVŐŐ  LLEEKKÖÖTTÉÉSSEEKKEETT,,

MMEELLYYNNEEKK  SSZZEERRVVEEZZÉÉSSEE  SSZZIINNTTÉÉNN
KKÖÖZZPPOONNTTOOSSÍÍTTOOTTTTAANN  MMEEGGYY  VVÉÉGGBBEE

aakkkkéénntt,,  hhooggyy  rröövviiddeesseenn  nnéévvrree  sszzóóllóó  ttáájjéékkoozzttaattóóbbaann  ffoo--
gguunnkk  kkiiaajjáánnllaannii  sszzaakkkkééppzzeetttt  vviillllaannyysszzeerreellőőkkeett,,  aakkiikk  jjooggoossuull--
ttaakk  aarrrróóll  jjeeggyyzzőőkköönnyyvveett//mműűbbiizzoonnyyllaattoott  kkiiáállllííttaannii,,  hhooggyy  aazz  

ÁÁRRAAMMVVÉÉTTEELLEEZZÉÉSSII  HHEELLYY  AALLKKAALLMMAASS  AA  HHÁÁZZII
BBEEKKÖÖTTÉÉSS  SSZZIIVVAATTTTYYÚÚJJÁÁNNAAKK  ÜÜZZEEMMEELLTTEETTÉÉSSÉÉRREE!!
Fontos, hogy a munkálatok költségviselése az érintett la-

kost terheli!
Ennek ellenkezője igaz akkor, amikor a beruházási mun-

kálatok során a kivitelező kárt okozott, akkor a kkiivviitteelleezzőő  aa
ssaajjáátt  kkööllttssééggéénn  kköötteelleess  aa  kkáárr  ookkoozzáássaa  eellőőttttii  eerreeddeettii  áállllaappoott
hheellyyrreeáállllííttáássáárraa,,  aammeellyyrree  ffoollyyaammaattoossaann,,  lleeggkkééssőőbbbb  aa  bbeerruu--
hháázzááss  mműűsszzaakkii  zzáárráássááiigg  kkeerrüüll  ssoorr!!

Köszönjük megértésüket és továbbra is számítunk
együttműködésükre!

KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

FELHÍVÁS

AA  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett március 9-én Nőnapi rendezvényt tartott a Faluházban, ahol Gáspár Botond tanár úr és
Megyesi Dániel gitárzenével szórakoztatta a jelenlévőket, Ambrus László verssel köszöntötte a jelenlévő NŐKET. 

Támogatóink: ifj. Márton Mihály, Laczkó Józsefné, Karkas Istvánné, Farkas Györgyné, Szeri Józsefné. Köszönjük a tá-
mogatást és az ebéd tálalásában résztvevők munkáját.

Április 20.-án 14 órakor klubnap, május 4.-én 14 órakor Anyák Napja, május 18.-án 14 órakor közgyűlés a Faluházban.
Vezetőség

***
AA  MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  CCssaannyytteelleekkii  ccssooppoorrttjjaa március 14-én az iskola tornatermében rendezte a Nőnapi ünnepségét A

rendezvényen általános iskolások: Bali Rebeka, Dombóvári Andrea, Németh Hajnalka, Fülöp Kornél, Laczkó Áron mese-
mondással és szavalatokkal szórakoztatták tagjainkat és vendégeinket nagy sikerrel. Forgó Henrik polgármester úr kö-
szöntötte a nőket,megemlékezett március 15-ről, a Nemzeti ünnepünkről és Petőfi Sándorról, majd Mucsi István alpolgár-
mester úr egy rövid verssel üdvözölte a jelenlévő hölgyeket. A jó hangulatról zenészeink: Varga István és Biczók Mihály
gondoskodott. Támogatóink: Ifj. Márton Mihály, Id. Márton Mihály. Karkas Istvánné, Seres Istvánné, Bali Gáborné, Patai
Elemérné, Farkas Györgyné, Gémes Pálné, Apró Mihály, Csatlós Istvánné, Bali Jánosné, Faragó Györgyné, Szeri Józsefné,
Megyesi Józsefné. Köszönjük a támogatást és a munkát.

Május 5-én, 14 órakor tartjuk az Anyák Napját a Faluházban. Szeretettel várjuk az Anyákat, Mamákat, Nagymamákat. 
BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé csoporttitkár

Nõnapi rendezvények



6 Csanyi Hírmondó 2015. március

Több mint 10 év telt el azóta, hogy Magyarországon
megszűnt a békeidejű hadkötelezettség, leszerelt az utolsó
sorköteles katona. így az ország végleg szakított egy 136
éve tartó tradícióval és áttért az önkéntes - hivatásos és
szerződéses, valamint önkéntes tartalékos katonákból álló -
haderőre. A kkaattoonnaaii  sszzoollggáállaatt  ma már nem kötelező, hanem
öönnkkéénntt  vváállaasszzttootttt  hhiivvaattááss..

A MMaaggyyaarr  HHoonnvvééddsséégg  az ország egyik legnagyobb mun-
káltatójaként van jelen a régió munkaerőpiacán, kiszámít-
ható, biztos jövőt jelent az elhivatottaknak. A sereg az idei
évben is ttööbbbb  sszzáázz  mmuunnkkaavváállllaallóó  jjeelleennttkkeezzéésséétt  vváárrjjaa  elsősor-
ban lövész, díszelgő, illetve - „C“ kategóriás gépjárműveze-
tői engedély megléte esetén - gépjárművezetői munkakö-
rökbe, de a vállalkozó kedvűek akár ejtőernyős vagy búvár
beosztásokra is beadhatják pályázatukat. A jelentkezés fel-
tételei: betöltött 18. életév, magyar állampolgárság, bejelen-
tett belföldi lakóhely, legalább 8 általános iskolai végzettség
és büntetlen előélet. A jelentkezők sikeres egészségügyi,
pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatot követően
kezdhetik meg katonai szolgálatukat.

Felmérések szerint a Magyar Honvédség társadalmi
presztízse magas szintű, a katonák társadalmi megítélése
rendkívül pozitív. A napi élet szempontjából talán még fon-
tosabb, hogy a honvédség mmeeggbbíízzhhaattóó  mmuunnkkáállttaattóó,,  a mun-

kahelyek és járandóságok vonatkozásában stabil. A katonai
pálya egy biztos munkahelyet, ssttaabbiill  eeggzziisszztteenncciiáátt  nnyyúújjtt,,  jól
kiszámítható és nyomon követhető pályaképpel. Vonzó le-
het az a tény is, hogy a Magyar Honvédség kiemelt figyel-
met fordít a munkavállalók fizikai és egészségügyi helyze-
tére, életminőségére. Elég csak a heti 3-5 óra testnevelést, a
rendszeres és ingyenes orvosi szűrővizsgálatokat, fogászati
kezeléseket, valamint a rekreációs lehetőségeket figyelembe
venni. Vonzerőt jelenthet a kküüllsszzoollggáállaatt  lleehheettőőssééggee  - extra
jövedelem és tapasztalatszerzés szempontjából, mely a tel-
jes állomány számára elérhető. Fontos eredmény, hogy a ka-
tonák a kormány döntésének megfelelően 22001155  jjúúlliiuussááttóóll
ááttllaaggoossaann  3300  sszzáázzaalléékkooss  bbéérreemmeellééssrree  számíthatnak.

Szervezetünk részéről a kijelölt kapcsolattartó: PPoonnttyyiikk
PPááll  százados ttoobboorrzzóó  ttiisszztt..  (tel: 06-62-554-070, fax: 06-62-
554-078)

VVáárrjjuukk  aa  jjeelleennttkkeezzőőkkeett!!
MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZ-

PONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG 2. TOBOR-
ZÓ ÉS ÉRDEKVÉDELMI KÖZPONT

66772244  SSzzeeggeedd  BBoorroossss  JJóózzsseeff  uuttccaa  55..,,  PPoossttaaccíímm::  66770011  SSzzee--
ggeedd,,  PPff..::  337777..,,  TTeell..::  0066--6622--555544--007700  ,,  FFaaxx::  0066--6622--555544--007788

NNaaggyy  LLáásszzllóó  TTiibboorr őrnagy

Honvédségi toborzó

Tájékoztatjuk Csanytelek község Lakosságát, hogy 22001155..  áápprriilliiss  1177..--éénn  99––1133 óra között a CCssaannyytteelleekkii  vvíízzttoorrnnyyoonn
ttiisszzttííttáássii,,  ffeerrttőőttlleennííttééssii  mmuunnkkáállaattookkaatt  vvééggzzüünnkk..  Ezen időszakban a település egész területén nyomáscsökkenés várható.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a tteelleeppüüllééss  iivvóóvvíízz  ––  eelloosszzttóóhháállóózzaattáánn 22001155..  áápprriilliiss  2200..  ––  3300..  nnaappookk  kköözzöötttt  mmoossaattáásstt
vvééggzzüünnkk. Ezen időszak alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ideig tartó vízhiány fordul-
hat, fordul elő. Az okozott kellemetlenségekért a fogyasztók türelmét, megértését kérjük. Alföldvíz Zrt

A magyar népesség egészségi állapota sokkal rosszabb, mint ami
az ország fejlettsége alapján elvárható lenne. Magyarország az egész-
ségi állapotra vonatkozó mutatószámait tekintve az EU sereghajtói
közé tartozik, holott a hasonló gazdasági teljesítménnyel rendelkező
tagországok sokkal előkelőbb helyet foglalnak el a rangsorban.

A lakosság nagy részére jellemző az egészségtelen életmód: a kevés
mozgás, a helytelen táplálkozás, a dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, a stressz
fokozott jelenléte a hétköznapokban, és általában az egészségtudatosság alacsony
szintje  –  ez tény. Az azonban még szakmai körökben is kevésbé ismert, hogy egész-
ségtelen életvitelünkön túlmenően milyen forrásból szerezzük be ismereteinket.

Jelentős változás elérésére nem alkalmasak a jelenleg futó, főként az ismeretátadá-
son alapuló hazai egészségfejlesztési programok, egészségkommunikációs módszerek. Olyan áttörésre van szükség,
amely egyrészt figyelembe veszi, hogy az egészségmagatartást az ismereteken túl az egészséggel kapcsolatos attitűd és hi-
edelmek, az érték- és normarendszer, azaz az egészségkultúra határozza meg, másrészt magatartásformáló eszközként
használja a korszerű kommunikációt.

Ezért célszerű megvizsgálni, hogy a különböző helyen és helyzetben élő lakosoknak mit és hogyan érdemes kommu-
nikálni ahhoz, hogy minél többet tegyenek saját maguk, a mások egészségéért és az egészséges életmódot támogató kör-
nyezetért. Az egészségkultúra ilyen irányú változása elengedhetetlen ahhoz, hogy lényegesen javuljon a lakosság egész-
sége Magyarországon.

2015 tavaszán, Magyarországon először kerül sor a nemzetközi szinten is innovatívnak számító Egészségkommuniká-
ciós Felmérésre, melynek elsődleges célja a lakosság egészségkultúra szempontjából történő szegmentálása. Az országos
szintű reprezentatív felmérés kérdéseire 10 ezer felnőtt lakos az otthonában, mintegy 12 ezer tanuló pedig az iskolájában
válaszol. A kérdések a válaszadók egészségére és az egészséggel kapcsolatos ismereteire, attitűdjére, valamint médiafo-
gyasztási szokásaira vonatkoznak.

A válaszok értékelése alapján az egészségért felelős szervezeteknek lehetősége nyílik megalapozott és hatásos egész-
ségkommunikációt folytatni, amelynek hatására fejlődhet a hazai egészségkultúra, általánossá és természetessé válhat az
egészséges életmód és az ország lakosai egyre nagyobb részt vállalhatnak környezetük egészségesebbé formálásában.

Elérhetőségünk a (+36)-80-200-225 ingyenesen hívható telefonszámon és az ekf@egeszseg.hu e-mail címen. További in-
formációk találhatók a www.egeszseg.hu/web/ekf oldalon.

DDrr..  VViittrraaii  JJóózzsseeff
Kutatásvezető Országos Egészségfejlesztési Intézet

Cím: Országos Egészségfejlesztési Intézet, 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: (+36)-80-200-225   |   Web: www.egeszseg.hu/web/ekf |   E-mail: ekf@egeszseg.hu
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Március 7.-én, ez évben nőnapi bál-
ként rendeztük meg a gyerekek érde-
kében jótékonysági bálunkat. A prog-
ram 19 órakor a nagycsoportosok mű-
sorával kezdődött, melyben a kisfiúk
és a kislányok egy operett válogatásra
táncoltak. A szép egyforma ruhák a
dajka nénink, Szász Erika keze munká-
ját dicsérik. A táncot Olga és Locsi óvó
néni tanította be, melybe Bogi óvó né-
ni is segített. A gyermekműsor után a
konyha dolgozói finom vacsorát tálal-
tak a svédasztalra. Az alkalmi színész-
csoport meglepetésműsorán jót derül-
tek a vendégek. Köszönöm a „színé-
szek” ötleteit, a sok-sok időt, amit a
próbákon együtt töltöttünk. A hajnalig
tartó mulatság jó hangulatáról a vajda-
sági The End zenekar gondoskodott.
Köszönöm minden támogatónak,
hogy hozzájárult rendezvényünk létre-
hozásához, színvonalas lebonyolításá-
hoz:
Forgó Henrik polgármester

és családja
Kató Pálné jegyzőasszony és családja
Pappné Marika
Szabó Dániel és családja
Horváth Zoltán és családja
Lovas Imréné és családja
Kókai Tímea
Kádár Tünde és Kovács Ferenc
Samu Csaba és családja
Szabó Ferenc és családja
Berényi Boglárka és Gyöngyi Zoltán
Répa Olivér és családja
Papp Gyöngyi
Tápai Ervin és családja
Kovács Gábor és családja
Márton Erzsébet
Lippainé Kiss Petronella és családja
Szunyi Anikó és családja
Boldog Miklós és családja
László Gábor és családja

Lőrinczné Smuta Gyöngyi
(Oriflame Dél-Kelet Régió)

Erhard Gyula és családja
Gémes Zsolt és családja
Potor István és családja
Perbíró György és családja
Kecskeméti János és neje
Arany Gábor és családja
Lantos Erzsébet és családja
Tóth Zoltán és családja
Fülöp Kornél és családja
Csongrádi Csaba és családja
Szeri Béla és családja
Tóth Ákos és családja
Mrlják József és családja
Nagy Magdolna és családja
Dömötör Kitti és családja
Soós Kinga és családja
Oláh Izabella és családja
Filippovics Katalin és családja
Csanyi Pékség (Balogh Ágnes

és családja)
Szabó Zoltán és családja
Csanyteleki Polgárőr Egyesület
Varga Éva és családja
Samu-Patai Edina és családja
Kósa Mihályné és családja
Dömötörné Csatlós Adrienn

és családja
Széllné Morvai Erika és családja
Ferenczik Gábor és családja
Tóth Erika és családja
Erhardné Gémes Adrienn és családja
Tajti Andrea és családja
Nagy Gábor és családja
Somodi Balázs és családja
Bernáth Lívia és családja
Varga Imola és családja
Lucai Veronika és családja
Vargáné Varga Elvira és családja
Fejes Ferencné és családja
Patkány Sándor és családja
Huszár Nándor és családja
Faragó Róbert és családja

Gyöngyi Róbert és családja
Kévés János és családja
Losonczi Zoltán és családja
Süli Ferencné és családja
Milák Adél és családja
Kovalcsikné Gyergyádesz Nikoletta

és családja
Tajti Ildikó és családja
Süliné Magony Erika és családja
Basa brigitta és családja
Szabó Tamás és családja
Faragóné Fűri Andrea és családja
Ambrus Zoltán és családja
Faragó Attila és családja
Szász Erika
Szegedi Sütödék Kft.
Szabó Róbert és családja
Kávai Tamás és családja
Ópusztaszeri Emlékpark

MMáárrcciiuuss  1133-án ápoltuk hagyomá-
nyainkat és megemlékeztünk az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc év-
fordulójáról. 

A nevelőtestület tagjai nagyon fon-
tosnak tartják, hogy már az óvodás
korban kialakítsuk a gyerekekben a
hazaszeretetet és a hősök iránti tiszte-
letet. Életkorukhoz igazodva Györgyi
óvó néni szervezésében élményszerű-
en minden kisgyereket cselekedtetve
„éltük” át a régmúlt eseményeit.

ÁÁpprriilliiss  2200..--áánn  egy játékos délelőt-
tön emlékezünk meg az Egyesített
Óvoda nagycsoportosaival a Víz Vi-
lágnapjáról.

A felgyői és a csanyteleki iskolába
menő gyerekek összemérhetik tudásu-
kat a vízzel (vízben élő állatok, növé-
nyek, vízi sportok stb.) kapcsolatos
összes ismeretükről. A sok-sok találós
kérdés és ügyességi játékok követik,
amely lehetőséget ad a csapatok össze-
kovácsolására, az egymásért való küz-
delemre. A délelőtt ajándékozással zá-
rul. Mindenki „nyertesként” térhet ha-
za!

MMáárrttoonn  EEzzsséébbeett intézményvezető

Óvodai események

SSÉÉRREELLMMEEKK  AA  PPSSZZIICCHHIIÁÁTTRRIIÁÁNN
Alapítványunk 20 éve biztosít INGYENES jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai

kezelésük során. Ha Ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük jelezze az aláb-
bi elérhetőségeken:

ÁÁllllaammppoollggáárrii  BBiizzoottttssáágg  aazz  EEmmbbeerrii  JJooggookkéérrtt  AAllaappííttvváánnyy
1461 Budapest, Pf.: 182.  Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384  E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu

PPSSZZIICCHHIIÁÁTTRRIIAAII  SSZZEERREEKK  VVIISSEELLKKEEDDÉÉSSII  PPRROOBBLLÉÉMMÁÁKKRRAA??
Ha gyermeke „tanulási problémára” vagy „viselkedési rendellenesség” miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,

hogy a gyermek állapota semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

1461 Budapest, Pf.: 182.  Tel.: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384   E-mail: info@cchr.hu Web: www.emberijogok.hu
MMiinnddeenn  iinnffoorrmmáácciióótt  bbiizzaallmmaassaann  kkeezzeellüünnkk!!
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK

Az uszoda úszómestere odaszól egy
pasasnak:

– Elnézést uram, legyen szíves, ne pisiljen a vízbe!
– Ugyan, mások is belepisilnek!
– Igen, de nem a rajtkőről!

*****

– Miért dől el a fal, ha a szőke nő nekidől?
– ???
– Mert okos enged...

*****

A férj megy haza, és a feleségét egy idegen férfival
találja! A férj mérgében ráüvölt:

– Tudtam!
Mire a feleség:
– Ő viszont még mindig tud!

*****

Három őrült a diliházban pókerezik. Az egyik
megszólal:

– Sakk!
– Te hülye! A dominóban mióta van szabadrúgás?

– Honnan tudja a vak ejtőernyős, hogy közeledik a
Föld?

– ???
– Lazul a vakvezető kutya póráza.

Forrás: www.viccesviccek.hu

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás

ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)

RECEPT KLUB

TToojjáásslleeppéénnyy  oollaasszzoossaann
((ffrriittttaattaa))

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 4 tojás,
– 4 csapott evőkanál finomliszt,
– 2 dl tej,
– 2 evőkanál olaj,
– 1 csapott teáskanál ételízesítő,
– 1 mokkáskanál törött feketebors,
– 1 mokkáskanál szárított oreganó (vagy szurokfű),
– csipetnyi sütőpor,
– 2 gerezd fokhagyma,
– 6-8 koktélparadicsom.
A tetejére:
– 5 dkg reszelt sajt,
– aprított petrezselyem vagy bazsalikom.
EEllkkéésszzííttééss::
A tojásokat villával felverjük, hozzáadjuk a lisztet, a tejet,

beleszórjuk az összes fűszert, az ételízesítőt, a zúzott fok-
hagymát meg a sütőport, és együtt jó habosra felverjük.
Előveszünk egy jó nagy serpenyőt, és az olajat belecsorgat-
juk. Felforrósítjuk, majd a masszát beleöntjük, beledobáljuk
a félbevágott paradicsomokat, a serpenyőt befedjük, és jó
átsütjük, majd megszórjuk a reszelt sajttal, hagyom, hogy
ráolvadjon, majd megszórjuk aprított petrezselyemmel
és/vagy bazsalikommal. Pirított kenyérszeletekkel azonnal
tálaljuk.

Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu
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