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Csanyi Hírmondó

Amikor Önök kézhez kapják ezt az újságot, éppen elkezdődik a Széchenyi út helyreállítása – biztos vagyok abban, hogy
messze jobb állapotban kapjuk vissza, mint amilyenben volt a gerincvezeték fektetése előtt.

Higgyék el, néhány év múlva ugyanilyen megkönnyebbüléssel fogunk visszagondolni a szennyvízcsatornázás beruhá-
zásra is, mert más minőségű élet élhető egy csatornázott településen, mint egy csatornázatlanban. SSzzáámmoommrraa  aazz  aa  lleeggnnaa--
ggyyoobbbb  bboosssszzúússáágg,,  iiggaazzssáággttaallaannssáágg,,  hhooggyy  hhaa  mmáárr  kköötteelleezzttéékk  CCssaannyytteelleekkeett  aa  sszzeennnnyyvvíízz--ccssaattoorrnnáázzááss  mmeeggvvaallóóssííttáássáárraa,,  aakkkkoorr
mmiiéérrtt  nneemm  aa  tteelljjeess  ffaalluu  rréésszzeessüüllhheett  eeggyyiiddőőbbeenn  eebbbbeenn  aa  lleehheettőőssééggbbeenn?? Múlt hét pénteken ismét tárgyaltam a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium egyik illetékes munkatársával erről, illetve annak a diszkriminációnak a megszüntetéséről, amely a
lakóingatlana besorolásából következően különbözteti meg a lakosokat. Ígéretem van arra, hogy a következő pályázat ki-
írásakor fokozottan figyelnek az esélyegyenlőség érvényre jutására, hiszen aazzéérrtt  nneemm  bbüünntteetthheettőő  ééss  nneemm  kkéénnyysszzeerríítthheettőő
sseennkkii  ttööbbbblleettkkööllttsséégg  vváállllaalláássáárraa,,  mmeerrtt  „„nnuullllááss””  hheellyyrraajjzzii  sszzáámmúú  iinnggaattllaannbbaann  llaakkiikk!!  TTeerrmméésszzeetteesseenn  eennnneekk  aazz  ookkffeejjttééssnneekk  aazz
„„eelllleenntteettttjjee””  iiss  iiggaazz,,  uuggyyaanniiss  hhaa  vvaallaakkii  aa  mmoossttaannii  ppáállyyáázzaatt  kkiiíírráássaa  sszzeerriinntt  kköötteelleezzeetttt  ––  tteehháátt  bbeelltteerrüülleettii,,  aazzaazz  nneemm  „„nnuullllááss””
hheellyyrraajjzzii  sszzáámmúú  iinnggaattllaannbbaann  llaakkiikk,,  ééss  iinnggaattllaannaa  eellőőtttt  vveezzeett  aa  ggeerriinnccvveezzeettéékk  ––  rráákkööttnnii,,  ééss  eennnneekk  eelllleennéérree  nneemm  kköött  rráá  aa  mmeegg--
aaddootttt  hhaattáárriiddőőiigg,,  aazzookk  bbiizzoonnyy  bbüünntteettééssrree  sszzáámmíítthhaattnnaakk aazz  iilllleettéékkeess  hhiivvaattaall  rréésszzéérrőőll!! Mint ahogy többször leírtam már, kköözz--
ssééggüünnkk  nneemm  öönnkkéénntt  vváállllaallttaa  aa  ccssaattoorrnnáázzááss  mmeeggvvaallóóssííttáássáátt,,  hhaanneemm  kköötteelleezztteekk  rráá  bbeennnnüünnkkeett,,  ha nem kezdtük volna el, ak-
kor a jegyzőt és a polgármestert személyesen is megbüntették volna, a falu nem lett volna jogosult EU- pályázati pénzek-
ből fejleszteni, ezen kívül a faluban élő vállalkozók sem pályázhattak volna EU-s pályázati pénzekre. Ezek miatt döntött
úgy az előző képviselő-testület, hogy végrehajtja a kötelezést – mint 2000 lakos-egyenérték feletti település – és belekez-
dünk a szennyvízcsatornázásba. JJóó  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ggaazzddáállkkooddáássuunnkknnaakk  kköösszzöönnhheettőőeenn  mmeeggnnyyeerrttüükk  mmiinndd  aazz  EEUU--öönneerrőő  kkii--
vváállttóó,,  mmiinndd  ppeeddiigg  aa  BBMM  öönneerrőő  kkiivváállttóó  ppáállyyáázzaattookkaatt,,  tteehháátt  nneemm  kkeelllleetttt  llaakkoossssáággii  öönnrréésszztt  sszzeeddnnüünnkk  aa  ccssaattoorrnnaahháállóózzaatt  ééss  aa
ttiisszzttííttóómműű  kkiiééppííttééssééhheezz,, mi több, az időközben módosult vonatkozó törvény értelmében még a házi beemelő tartályok és
szivattyúk is a pályázat részeként finanszírozottak (nem a lakos tulajdona), így majd az üzemeltetőhöz kerülnek, tehát
javításukról, cseréjükről – rendeltetés-szerű használatuk esetén – a továbbiakban az üzemeltető díjmentesen köteles gon-
doskodni. AAzz  vviisszzoonntt  tteerrmméésszzeetteess,,  hhooggyy  aa  hháázzii  bbeekkööttéésseekkeett  aa  llaakkoossssáágg  ffiizzeettii,,  hhiisszzeenn  aa  hháázzaakk  bbeellssőő  vviillllaannyysszzeerreelléésséétt  sseemm  aazz
öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt,,  vvaaggyy  aa  DDÉÉMMÁÁSSZZ  áállllttaa,,  mmiinntt  aahhooggyy  aa  ggáázz  bbeellssőő  sszzeerreelléésséééérrtt  iiss  mmaagguunnkk  ffiizzeettttüünnkk  ssúúllyyooss  ppéénnzzeekkeett  ((aazz
5500..000000..--FFtt//iinnggaattllaann//55mm33  hháállóózzaattii  hhoozzzzáájjáárruulláássoonn  ttúúll)),,  ééss  aa  vviizzeett  iiss  aa  ssaajjáátt  ppéénnzzüünnkköönn  „„vviittttéékk  bbee””  aa  kkoonnyyhháábbaa,,  ffüürrddőősszzoobbáá--
bbaa  ––  mmiiéérrtt  lleennnnee  eezz  mmáásskkéénntt  aa  sszzeennnnyyvvíízz  eesseettéébbeenn?? Az szinte biztos, hogy a gáz bevezetésével összehasonlítva, az 50.000.-
Ft-os hálózati hozzájárulás (ami akkor jóval többet ért, mint napjainkban), most a csatornázás átlagos költségráfordítását
fedezi, tehát a csatornázás lényegesen kevesebből kijön, mint annak idején a gáz belső szerelése, szerelvényezése. TTuuddoomm,,
ssookk  hheellyyeenn  aazz  eelleekkttrroommooss  hháállóózzaatt  sszzaabbvváánnyyoossssáággáávvaall  vvaann  pprroobblléémmaa,,  eennnneekk  jjaavvííttáássii  kkööllttssééggéétt  ttaarrttjjáákk  ssookknnaakk.. Ennek javítá-
sát, szabványossá tételét viszont a szennyvízrendszert üzemeltető Alföldvíz Zrt. követeli meg, mivel ccssaakk  aa  sszzaabbvváánnyyooss
sszzeerreellvvéénnyyeezzééssűű  hháállóózzaatt  aaddjjaa  mmeegg  aazztt  aa  bbiizzttoonnssáággoott,,  aammeellyy  aa  ttuullaajjddoonnáábbaa  kkeerrüüllőő  hháázzii  bbeeeemmeellőő  sszziivvaattttyyúúkk  mműűkkööddtteettééssééhheezz
sszzüükkssééggeess!! Gondoljanak bele, ha ezt nem így követelnék meg, akkor aa  nneemm  sszzaabbvváánnyyooss  hháállóózzaatt  mmiiaattttii  eesseettlleegg  bbeekköövveettkkee--
zzőő  áárraammüüttééss,,  vvaaggyy  aannyyaaggii  kkáárr  ––  aannyyaaggii  ééss  bbüünntteettőőjjooggii  ––  ffeelleellőőssssééggee  aa  mmiinnddeennkkoorrii  üüzzeemmeelltteettőőtt  tteerrhheellnnéé!!

VVééggeezzeettüüll  sszzeerreettnnéémm  ffeellhhíívvnnii  aa  ffiiggyyeellmmüükkeett::  nnééhháánnyy  ffaalluunnkkbbeellii  eemmbbeerr  kkiiffeejjeezzeetttt  „„eelllleennkkaammppáánnyytt””  ccssiinnááll  aa  sszzeennnnyyvvíízzccssaa--
ttoorrnnáázzáássnnaakk,,  aarrrraa  bbiizzttaattjjáákk  ssookkuukkaatt,,  hhooggyy  nnee  kköösssseenneekk  rráá  aa  hháállóózzaattrraa  ––  kkéérreemm,,  nnee  hhaallllggaassssaannaakk  rráájjuukk!! Ők az Önök rossz-
akarói, hiszen a fentiekben leírt okfejtés szerint ennek a műnek a működtetését az ország bevállalta, és minden kénysze-
rítő eszközt be fog vetni a végrehajtásra – mert ha nem tenné, Brüsszel az országot büntetné meg, például azzal, hogy fel-
függesztene pályázati forrásokat, márpedig eezztt  nneemm  eennggeeddhheettii  mmeegg  mmaaggáánnaakk  MMaaggyyaarroorrsszzáágg!! Ebből következően a kkiisszzaa--
bbootttt  bbüünntteettééss  uuttáánn  vváállttoozzaattllaannuull  fföönnnn  ffoogg  áállllnnii  aa  rráákkööttééss  kköötteelleezzeettttssééggee  ––  eekkkkoorr  mmáárr  tteelljjeess  eeggéésszzéébbeenn  ssaajjáátt  eerrőőbbőőll  –, a víz-
mérők adatai pedig a környezetterhelési díj fizetésének alapját fogják jelenteni.

KKéérreemm  tteehháátt,,  hhooggyy  eellssőőssoorrbbaann  aazz  AAddyy  EEnnddrree,,  ÁÁrrppáádd,,  BBaarroossss  GGáábboorr,,  BBoottoonndd,,  GGáárrddoonnyyii,,  BBeerrccsséénnyyii  uuttccáákkbbaann – de már a
többiben is, a közelgő tél miatt - mmiieellőőbbbb  kkéésszzüülljjeenneekk  eell  aa  bbeellssőő  sszzeerreelléésseekk,,  mmeerrtt  aa  pprróóbbaaüüzzeemm  iinnddííttáássaa  nnaaggyyoonn  ffoonnttooss  lleenn--
nnee,, ugyanis a tisztítómű technológiai, gépészeti beállításai csak így történhetnek meg, nem lenne szerencsés tehát, ha en-
nek hiányát a jövőben „éreznénk” meg…

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester

Sokadszorra a csatornázásról 

Hasznos információk
– kérem, olvassák el…
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete éves munkaterve szerinti ülé-
sét 22001155..  sszzeepptteemmbbeerr  2255..  nnaappjjáánn  tartotta, ahol 7 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből 1.)-4.) főnapirendi pontokat a PPéénnzz--
üüggyyii  EElllleennőőrrzzőő,,  FFooggllaallkkoozzttaattáássppoolliittiikkaaii  ééss  TTeelleeppüüllééssffeejjlleesszzttééssii  BBiizzoottttssáágg  soros ülésén előzetesen véleményezte, elfogadta
és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.

A főnapirendi pontok tárgyalása előtt a Polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intéz-
kedésekről, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett.

Szintén főnapirendi pont előtt fogadta el a Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegy-
zői beszámolót.

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta és változtatás nélkül fogadta el a Képviselő-testület Csanytelek Község Ön-
kormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről szóló
belső ellenőri jelentésben foglaltakat, mivel intézkedésre okot adó körülmény nem fordult elő.

A Képviselő-testület 2. főnapirendi pontként döntött arról, hogy – az illetékes miniszter kiírásának megfelelve – pályá-
zatot nyújt be szociális célú tűzifa vásárlása címén lágy lombos fa beszerzésére.

Az ülésen 3. főnapirendi pontként benyújtott előterjesztésben foglaltak szerint eljárva, kimondta a Képviselő-testület
csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, mely-
ről az érintettek bővebben az önkormányzat honlapján és a hivatal hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztatóból és pályázati
kiírásból értesülhetnek, továbbá az általam kiírt pályázati felhívásból.

A Képviselő-testület 4. napirendi pont keretében tárgyalta és fogadta el az előző napirendi ponthoz kapcsolódva a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzata módosítását,
amely az eljárás lefolytatása rendjét határozza meg.

Az ülés 5. napirendi pontjaként véleményezte a Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társu-
lási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 4. módosítását és minősített szavazati aránnyal jóváhagyta azt és beter-
jesztette a Társulási Tanács elé jóváhagyásra. A Társulási Megállapodás módosítását a 2016. január 1. napjától életbe lépő
új szociális ellátó rendszerben felálló, a Tagönkormányzatok által a Társulás fenntartásába adott szociális intézmények ke-
retében működtetett rendszeren belüli két ellátási forma egy szolgálat és központ kialakítására való átállása tette szüksé-
gessé.

Szintén véleményezte a Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intéz-
mények 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítását, amelyet változtatás nélkül elfogadott és beterjesztette azt a Tár-
sulás Társulási Tanácsa elé jóváhagyásra. A módosítást az indokolta, hogy eddig az időpontig 3 önkormányzat költségve-
tésével gazdálkodott a Feladatellátó, míg 2015. július 01. napjától Csongrád Város Önkormányzata csatlakozásával más
költségvetési kondíciók mellett kell, hogy folyjék az intézmények költségvetési gazdálkodása.

Az ülés 7. napirendi pontjaként tárgyalta és jóváhagyta a Képviselő-testület a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és felhatalmazást adott a Polgármester úr számára a Társulási Megál-
lapodás aláírására. A módosítást a tagönkormányzatok képviselői körében bekövetkezett változások indokolták.

Az ülés Egyebek napirendi keretében előterjesztés, bejelentés nem történt.
A Képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkor-

mányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.

Tisztelettel:KKaattóó  PPáállnnéé jegyző 

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete szeptemberi ülésén hozott döntésekrõl

Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
Felhívom figyelmüket a Csanytelek Község Képviselő-

testülete által kiadott, a köztisztaság rendjéről szóló
8/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltakra,
melynek értelmében a településen lévő iinnggaattllaannookk  ttuullaajj--
ddoonnoossaaii  kköötteelleezzeettttssééggee az ingatlanuk előtti kköözztteerrüülleettee--
kkeenn  tteelleeppíítteetttt  nnöövvéénnyyeekk,,  ffáákk  ggoonnddoozzáássaa (visszavágni,
metszeni) akként, hogy azok a közúti kköözzlleekkeeddéésstt,,  aa  ggyyaa--
llooggooss  ffoorrggaallmmaatt  ééss  aa  vvíízzeellvveezzeettéésstt  nnee  aakkaaddáállyyoozzzzáákk.. A fás
szárú növények védelme érdekében tilos azok rongálása

(pl.: plakátok ragasztása), valamint az utcabútorokban
(padokban) károk okozása. Felhívom továbbá figyelmü-
ket arra, hogy az ingatlantulajdonosok (használók) köte-
lessége a növényvédelmi munkálatok végzése (gyom-
mentesítése), az ingatlan előtti jjáárrddaa  ééss  aazz  úútttteesstt  kköözzöötttt
ffeellbbuurrjjáánnzzóó  ggyyoommnnöövvéénnyy  eellttáávvoollííttáássaa,, az iinnggaattllaann  eellőőttttii
kköözztteerrüülleett  rreennddsszzeerreess  ttaakkaarrííttáássaa,, a közterületen lévő
avar összegyűjtése, az iinnggaattllaann  eellőőttttii  jjáárrddaa szükség sze-
rinti, de legalább hetente egy alkalommal való ttaakkaarrííttáássaa
(hó,- síkosság,- pormentesítés).

Kérem Önöket arra, hogy mindannyian óvjuk közös
természeti és épített környezetünk értékeit.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Felhívás!
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SSzzeepptteemmbbeerr  11..  nnaappjjááttóóll a Faluház működtetésével
megbízott Boda Anita távozása után, munkakörét
Csomor-Tabakovics Nikoletta vette át.

AA  KKoorrmmáánnyy 1587/215. (IX. 4.) Korm. határozatával
jóváhagyta a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség
javító Önkormányzati Társulás által benyújtott, több-
lettámogatási igényt és a kérelemnek megfelelő ösz-
szeggel: 29.065.000.- Ft-tal megemelte Csanytelek köz-
ség tárgyi beruházására a központi költségvetésből
adott pénzügyi támogatás összegét, melyhez szüksé-
ges önerő értékének emelkedése miatt, újabb kérelmet
terjesztett elő a Társulás Elnöke BM önerő kiváltó tá-
mogatás iránt. 

KKöösszzöönneetteett  mmoonnddookk Koncz Józsefné Erzsike néni-
nek az általa felajánlott gyönyörű termő citromfa ado-
mányozásáért, melynek méltó helyeként – áttelelteté-
se idejére - a Faluházat jelöltük ki. 

AAzz  AAllssóó--TTiisszzaa  mmeennttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  TTáárrssuullááss Tár-
sulási Tanácsa 2015. szeptember 25. napján tartotta
munkaterve szerinti soros ülését, ahol 4 főnapirendi
pontot tárgyalt. Az ülés 1. napirendi pontja keretében
jóváhagyta a Társulás Társulási Megállapodása egysé-
ges szerkezetbe foglalt 4. módosítását, 2. napirendi
pontja keretében elfogadta a Társulás és az általa fenn-
tartott intézmények 2015. évi költségvetése I. félévi
módosítását, ezt követően tárgyalta és fogadta el a
Társulás pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső
ellenőri jelentésben  foglaltakat, majd 4. napirendi
pontként vitatta meg a Társulás Társulási Tanácsa az
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

III. számú Idősek Otthona szakmai programjának mó-
dosítását. 

AA  CCssaannyytteelleekkii  RRoommaa  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt
Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján tar-
totta soros, éves munkaterve szerinti ülését, ahol 2 na-
pirendi pontot tárgyalt. Az 1. napirend keretében a
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénz-
kezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelenté-
sében foglaltakat fogadta el, majd az ülés 2. napirendi
pontjaként a Csanytelek Község Önkormányzata Kép-
viselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött
együttműködési megállapodást vizsgálta felül. A tes-
tület úgy döntött, hogy nem időszerű annak módosí-
tása, ezért azt változtatás nélkül hatályban tartotta.
Egyebek napirend keretében nem volt előterjesztés.

TTeelleeppüüllééssüünnkk  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattaa is csatlakozott az ál-
tala meghirdetett autómentes naphoz, melynek kere-
tében szeptember 22.-én a helyi óvodások és általános
iskolás gyermekek, a Csongrádi Rendőrkapitányság
és a Csanyteleki Polgárőrség részvételével, segítségé-
vel valósul meg.

KKöözzbbeesszzeerrzzééssii  éérrttéékkhhaattáárrtt el nem érő beruházás-
ként a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ fel-
újítási munkálataira, mint megrendelőtől kibocsátott 3
árajánlatkérésre 2 árajánlat érkezett be a megadott ha-
táridőre, melynek bírálata 2015. október 10. napjáig
esedékes, majd az eredményhirdetés után kezdődhet
meg a kivitelezési munka.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2015. szeptember

Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

benyújtására
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-tes-

tülete felkérése alapján Csanytelek Község Önkor-
mányzata Jegyzőjeként az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján 2016. évre az alábbi pályá-
zati kiírásokat teszem közzé:

BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa  FFeellssőőookkttaattáássii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ÖÖsszz--
ttöönnddííjjppáállyyáázzaatt  ffeellssőőookkttaattáássii  hhaallllggaattóókk  sszzáámmáárraa a
2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első

félévére vonatkozóan „„AA””  ttííppuussúú  ppáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss””;;
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösz-

töndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára „„BB””  ttííppuussúú  ppáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss..

AA  ppáállyyáázzaattookk  rrööggzzííttéésséénneekk  ééss  aa  hhiivvaattaallhhoozz  ttöörrttéénnőő
bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee::  22001155..  nnoovveemmbbeerr  99..

A részletes pályázati kiírás, valamint Csanytelek
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzata a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető,
valamint a www.csanytelek.hu honlapon elérhető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Felhívás felsõoktatási hallgatók
számára!
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Hideg szél borzolja hajunkat,

Az őszi nap sugara fáradtan pislog csak.

Elmúlt a nyár, itt van az ősz,

Elmúlt sok év, itt egy új köszöntő.

Köszöntünk most minden időset, ki élhet

Ebben a helységben, csendes békességben

Adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort,

Hozzá jó egészséget, mert ez csak úgy jó.

Mondják el, hogy mily sokat dolgoztak,

Drága gyermekükért mennyit fáradoztak.

De mondani sem kell, mert dolgos két kezük

Elárulja azt, hogy nem ültek tétlenül.

Legyenek boldogok s élvezzék az életet.

A jó Isten adjon még számtalan sok évet.

Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,

A szeretet lángja töltse be szívüket.

Ha minden jókívánság beteljesülne,

De boldog is lenne minden idős ember.

Szívemből kívánom, hogy ez így legyen,

Szomorú arcokat ne lásson két szemem.

Minden Kedves Ellátottunkat köszöntjük Idősek Napja

alkalmából! Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

Vezetője és dolgozói

Köszöntõ
idõsek napjára

2015. szeptember15.-én volt harmadszor véradás a

Csanyteleki orvosi rendelőben. Ezen a délutánon 57 fő

jelentkezett véradásra, 53 fő adott vért. A véradás után

vacsorával köszöntük meg az önzetlen segítségnyújtást.

A vacsora megrendezésében támogattak bennünket:

Csanytelek Község Önkormányzata, a KÉBSZ KFT, Mrlják

József, Darabos Pékség, Ferenczik Gábor.

A vacsorát a konyhai dolgozók készítették, nagyon

szépen köszönjük munkájukat. Itt szeretném megköszönni

még Kovácsné Lajos Szilvia, Kovácsné Habling Teréz, Gál

Jánosné segítségét is. Idén Csanyteleken ez volt az utolsó

véradás, ebben az évben 177 fő adott vért. Nagyon szépen

köszönjük az önzetlen segítségnyújtásukat, remélem jövőre

ugyan ilyen lelkesedéssel jöttök a véradásra.

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Köszönet!

SSzzeennnnyyvvíízzsszziippppaannttááss
mmeeggrreennddeellééssee

Falunk szülöttje,
BBoorrddaa  JJáánnooss szeretettel vár minden érdeklődőt

a KKIIRRÁÁLLYYOOKK  MMEENNEEDDÉÉKKEE  ccíímműű  kköönnyyvvéétt
bemutató irodalmi esten! 

A rendezvény 2015. október 28-án 17 órai kezdettel lesz,
a csongrádi Művelődési ház kamaratermében.

A CCssaannyytteelleekkii  FFaalluuhháázzbbaann  hhééttffőőnnkkéénntt  1177--1188  óórrááiigg
aallaakkffoorrmmáállóó  aaeerroobbiikkrraa várja a rendszeresen sportolni

vágyókat Veres Irén fitness edző.
Lejárt a szenvedés korszaka, jó hangulatban, a legújabb

fitness stílusok keveredésével formálhatod magad.
Gyere te is és törődj az egészségeddel!
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Az EEuurrooVVeelloo, azaz az Európai
Kerékpárút Hálózat az Európát át-
szelő 14 kerékpárút elnevezése.
Közülük aa  1111--eess,,  aa  KKeelleett--EEuurróóppaaii
úúttvvoonnaall  Norvégiában indul, és
Finn-, Észt-, Lettországon, Litváni-
án, Lengyelországon, Szlovákián,
Magyarországon, Szerbián és Ma-
cedónián át Görögországba vezet.

A Tisza mentén haladó kerékpár-
út magyarországi szakasza több
mint 300 km hosszú, Sátoraljaúj-
helyt és Szegedet köti össze – áátthhaa--
llaaddvvaa  CCssaannyytteelleekkeenn.

Községünk már 2005-ben elké-
szíttette aa  ffaalluutt  eellkkeerrüüllőő  úútt vázlat-
tervét, hogy a falu, a kistérség és a
régió vállalkozás- és gazdaságfej-
lesztésének új lendületet adjon, to-
vábbá a településen át vezető
EuroVelo11 kerékpárút a kerékpá-
rosok számára biztonságos közle-
kedési lehetőséget teremtsen.

Önkormányzatunk – egyeztetve
a járás településeivel – már tervez-
teti aa  ffaalluu  ddééllii  hhaattáárrááttóóll  aa  DDoonngg--
éérriigg még ebben a ciklusban meg-
építendő EuroVelo11 nyomvonalát
is, amely színvonalas lehetőséget
fog teremteni a kerékpáros turiz-
musnak, a települések közötti al-
ternatív közlekedésnek, valamint
az egészséges életmódot folytatók-
nak a rendszeres mozgás lehetősé-
gének biztosításával. 

CCssaannyytteelleekk  HHaattáárr  úúttii  kköözziiggaazzggaa--
ttáássii  hhaattáárrááttóóll  ((CCssoonnggrrááddii  úútt  vvééggee))
pedig a korábban a kistérség által
megterveztetett kerékpárút-sza-
kaszt Felgyő község építteti meg az
Alsó-majorig, folytonos és bizton-
ságos kerékpáros közlekedési lehe-
tőséget biztosítva Csongrádig a te-
lepüléseinken élőknek, valamint az
EuroVelo11 nyomvonalát igénybe
vevő kerékpáros turistáknak.

EuroVelo11
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK

Két régi haver beszélget:
– Attól tartok, hogy megcsal a

feleségem.
- Miből gondolod?
– Nézd, két éve Békéscsabáról Pestre helyezett a cég,

két hete meg Debrecenbe. Mindkét költözés után 3
nappal megkaptuk a régi postást!

* * *
– Hét végén ünnepelünk. Eljössz?
– Mit ünnepeltek?
– Lakodalom lesz.
– És, ki nősül?
– Az anyósomat vette el a jóisten.

* * *
Orvos a beteghez:
– Érdeklik önt a léha nők?
– Nem különösképpen! – von vállat a beteg.
– Hát az ital?
– Cseppet sem.
– És a dohányzással hogy áll?
– Nem dohányzom.
– A fenébe is! Magának

semmi rossz szokása nincsen?
– De, van egy kis hibám.
– Micsoda?
– Sokat hazudok.

* * *
A feleség rántottát süt reggelire a férjének. A férj

hirtelen beront a konyhába:
– Óvatosan! Vigyázz! Egy kicsivel több olajat tegyél

bele. Jaj! Túl sokat sütsz egyszerre. Túl sokat! Fordítsd
meg! Fordítsd meg azonnal! Több olaj kell! Jaj! Jaj, mi
lesz most?! Több olajat! Odaég! Óvatosan... Vigyázz!
Azt mondtam, óvatosan! Soha nem hallgatsz rám, ha
főzöl. Soha! Fordítsd meg! Gyerünk! Normális vagy?
Elment az eszed? Ne felejtsd el megsózni. Mindig
elfelejted megsózni! Sózd! Sózd meg! Sózd már! Az
asszony értetlenül bámul rá:

– Mi a franc van veled? Azt hiszed, nem vagyok
képes megsütni egy rántottát?

A férj nyugodtan válaszol:
– Csak meg akartam mutatni, milyen érzés, amikor

vezetek.
Forrás: www.viccesviccek.hu
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RECEPT KLUB

HHaappaaccuuttoo
ttoojjáássrráánnttoottttaa

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 1 fej vöröshagyma,
– 2-3 db paradicsompaprika,
– 1 db cukkini,
– 3 db tojás,
– 1 ek tejföl,
– 2 ek olívaolaj,
– kakukkfű, bors, só.
EEllkkéésszzííttééss::
A közepes fej vöröshagymát, paradicsompaprikát és

a cukkinit tetszés szerint összeaprítjuk, serpenyőbe
rakjuk. Meghintjük enyhén sóval, borssal és kakukk-
fűvel, majd olívaolajon fedő alatt puhára pároljuk. A
tojásokat az egy evőkanál tejföllel felverjük, ízlés sze-
rint sózzuk, majd a serpenyőbe öntjük és készre süt-
jük. 

Ízlés szerint lehet variálni pl. hússal, virslivel, sajttal
és természetesen fűszerekkel. Akinek érzékeny a
gyomra a paprikát elhagyva is finom, ízletes ételt tá-
lalhat. 

JJóó  ééttvváággyyaatt!!
Forrás: www.mindmegette.hu


