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Csanyi Hírmondó
Tisztelt Csanytelekiek!
Aki támogatásával segíteni tudja és akarja a XXVI. Csanyteleki Falunapok
megrendezését, a Polgármesteri Hivatal pénztárában jelezheti szándékát.
Köszönettel: Csanytelek Község Önkormányzata

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő – testülete
tisztelettel várja Önt és Kedves Családját
a XXVI. Csanyteleki Falunapok rendezvényeinek alábbi programjaira
2016. július 09. (szombat)
9.00 XXVI. Csanyteleki Falunapok ünnepélyes megnyitója
Ünnepi testületi ülés a Szent László Általános Iskola tornatermében.
- Díszpolgári cím adományozása
- Máté Bence, Pro Natura díjas természetfotós kiállítása
- Borda János, a „Síróhegyi Csanyi” könyvbemutatója
9.45 Óvodások lufi felengedése
10.00 Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna a futballpályán,
Lányok” labdarúgó mérkőzése a futballpályán
10.00 Programok a Szent László Általános Iskola pályáján:
Aranyfakanál főzőverseny (nevezési díj nélkül),
Népi kirakodóvásár,
Ugrálóvár gyerekeknek,
Nagycsaládosok tombolája.
13.30 Eredményhirdetések:
Főzőverseny – „Aranyfakanál”díj,
Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna győzteseinek díjazása.
14.00 UNICUM Band játszik hajnalig
14.00 Arcfestés, tetkó az óvoda szervezésében,
Kézműves sátor az iskola szervezésében,
Íjászat gyerekeknek az iskola udvarán.
14.30 - 18.30 „Katonai toborzó sátor”
Katonai bemutató a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki ezred
szervezésében
15.00 Osztálytalálkozók
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 évvel ezelőtt a Csanyteleki Általános Iskolában
végzett diákok találkozója a Szent László Általános Iskola tornatermében.
16.00 Fit kid bemutató (Csongrád Fitness S.E.),
17.00 Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör előadása,
17.00 Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság sátora,
17.00 Csongrádi Rendőrkapitányság sátora,
18.00 Kádár Róbert (Csanytelek) énekes produkciója,
20.30 SZTÁRVENDÉGÜNK: KACZOR FERI!
22.00 Tűzijáték
23.00 Utcabál kifulladásig: (UNICUM Band).

2016. július 10. (vasárnap)
9.00 Ünnepi Szentmise a Nepomuki Szent János templomban.
Tisztelettel: Forgó Henrik Csanytelek Község Polgármestere

2

Csanyi Hírmondó

2016. június

Tisztelt Csanytelekiek!
Vélhetően nem is éltek még azok a falunkbéliek, vagy csak
az ideiglenes jelenlétüket véséssel megörökíteni szándékozók,
akik a mellékelt fotókon szereplő alkotásokkal kívánták észrevetetni magukat, közkinccsé tenni imádottjuk nevét parkunk
padjain.
Akik viszont már szavazati joggal rendelkeztek a 2002-es
önkormányzati választáson, pontosan tudják, hogyan nézett ki
az évszázados fáitól megfosztott közparkunk, mélyszántás
után málnával, gyümölcsfákkal beültetve, generációk fiatalkori álmai, ábrándjai helyszínét tönkre téve, részben nevetséges
áron értékesítve az eladhatatlan önkormányzati törzsvagyont.
A fákat kivágni vélhetően egyszerű volt, pótlásuk – az önkormányzat katasztrofális anyagi helyzete miatt – kilátástalannak
tűnt, majd megszületett az ötlet: a polgármester visszautasította év végi jutalmát, és abból, mint alaptőkéből megalapításra
került az Európai Csanytelekért Közalapítvány, mely évekig
gyűjtötte a képviselők által felajánlott tiszteletdíjakat, adó 1
százalékokat, majd ebből elkezdhettük a park újrafásítását,
kerti bútorokkal, díszburkolattal történő ellátását, a DÉMÁSZszal együttműködve kihelyeztettük a park közepét elcsúfító
transzformátort a tér szélére, idén a millenniumi emlékmű
alapzatának újra burkolása is el fog készülni. Mindezeken túl
több mint három éve ingyenes wifi áll az igénybe vevők rendelkezésére – ez a szolgáltatás még városokban sem mindenütt
kiépített –, fitnesz részleget alakítottunk ki a sportolni vágyóknak, idén már ivókutat is létesítettünk, a játszótéren gyermekés felnőtt illemhelyeket alakítottunk ki, sőt, mindkét helyen kamerák vigyázzák az értékeket, melyeket visszanézve az ilyen
emberhez nem méltó barbár cselekmények elkövetői jó eséllyel
beazonosíthatók. Végtelenül elszomorító, hogy a kulturált környezet kialakítására való törekvést néhány igénytelen lény –
mert embernek nem igazán nevezhető – tönkre teszi, nem tudom elképzelni, hogy így összevéskélve jobban tetszenek számára a padok, mint vésés nélkül. A több helyen elhelyezett
szemétgyűjtők ellenére időnként a disznóólakat megszégyenítő szemét, mocsok van a park bizonyos részein, a padok kör-

FARKAS SÁNDOR

nyékén szinte bokáig lehet járni a cigaretta csikkben. Meg tudnánk büntettetni a szemetelések elkövetőit is, hiszen a közterületi dohányzás törvény által szabályozott, komoly büntetési tételekkel. Én azonban nem szeretném, ha az említettek okán is
büntetések kerülnének kiszabásra, még mindig bízom a jól behatárolható elkövetői kör jobb belátásra térésében.
Egyszerűen azért, mert mint láthatják, végső fázisába érkezett a Faluház felújítása is, szándékaink szerint teret szeretnénk biztosítani a fiatalok különböző tevékenységeinek, egy
aktív közösségi életet újjáéleszteni. Azt azonban lehetetlen kivitelezni, hogy minden berendezési tárgyat, játékot, tartozékot
kamerákkal figyeljünk, ezzel ugyanis azokat a közösségi életre
vágyókat riasztanánk el a házból, akikért igazából áldozunk
erre az épületre több mint 40 millió forintot. A Faluház felújítás
pályázati lehetőségéhez a jó gazdálkodásunknak köszönhetően jutottunk, Csanytelek ugyanis nem szorult konszolidációra.
Várhatóan még 44 millió forintnyi támogatáshoz fogunk jutni
ebben az évben ugyanezen jogcímen, amelyből az önkormányzati útjaink felújítását tervezzük elvégezni, természetesen lakossági hozzájárulás nélkül.
Kérem Önöket, vigyázzunk közösen értékeinkre!
Forgó Henrik
polgármester

országgyűlési képviselő
2016. július 5-én (kedd) 11:30 és 12:30 óra között a Csanyteleki Polgármesteri
Hivatalban személyes fogadóórát tart, melyre szeretettel várja az érdeklődőket.
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A köz tisztviselõinek
tiszteletére
Negyedik ciklusát töltő polgármesterként tisztelettel köszönöm a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkáját, segítő hozzáállását a 2002-től négyévente megújuló polgármesteri programom megvalósításában. Biztos vagyok abban, hogy minden aktív polgármester társam „saját hivatalára” vonatkozó véleményét is megjelenítem
ezzel a mondattal, hiszen egy polgármester csak „félkarú óriás” lehet az elképzeléseket törvényes mederben tartó, a
napi ügymenet és ügyvitel pontosságát, nyomonkövethetőségét biztosító hivatali apparátus nélkül. Véleményem szerint a kistelepülések életében a siker és a kudarc a mindenkori képviselő-testület és a hivatali dolgozók közös produktuma, egyaránt keserítve életüket az ok nélküli megalázás, és az érdemtelenül kiemelés mentálisan soha fel nem dolgozható élménye.
Éppen ezért nem tudok szó nélkül elmenni a közbeszédben jó ideje meggyökerezett, mára lassan valósággá váló
megkülönböztetés ténye mellett, amely úgy osztja meg a köztisztviselőket, hogy az „érdemteleneknek” minősítettek
napi adatszolgáltatása nélkül a „karriert álmodhatók” excell táblázatai üresen tátonganának a magukat örökkévalónak
és mindenhatónak gondoló döntéshozók előtt.
A nyolc éve befagyasztott bérű köztisztviselők az eddigi reményeik mellé most szinte statáriális kinyilatkoztatással
kapják meg az „érdemtelen” megbélyegzést, a velük kéz a kézben járó képviselő-testületek talán most döbbennek rá:
a tisztviselőik feleslegessé válása egyben az utolsó elszakadó pászmája annak a kötélnek, mellyel igazából a kistelepülési önkormányzatiság mélybe süllyesztése, súlytalanná tétele fejeződik be.
Meggyőződésem, hogy ezen tény közbeszédbe ágyazódása már középtávon is meghatározó lesz – és nem csak a
köztisztviselők életében…
Minden köztisztviselőnek – úgy is, mint (egy jól működő demokráciában) az önkormányzati folytonosság letéteményeseinek – további kitartást, hitet, erőt és egészséget kívánok, a döntéshozóknak pedig a jövő érdekében tisztánlátást,
a helyzet esélyegyenlő megítélését és az érdekek egyértelmű felismerését.
Csanytelek, 2016. július 1.
Forgó Henrik
polgármester
Forrás: Délmagyarország 2016. július 1.

HÍRMORZSÁK

Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,
a településen történt eseményekrõl – 2016. június

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett két szociális intézményben (a Csongrádi
székhelyű Esély Szociális és Gyermekjóléti Központban, a Tömörkény székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális
Otthonban) szakmai ellenőrzést tartott a Csongrád Megyei
Kormányhivatal illetékes szerve, melyről jegyzőkönyvbe foglaltan rögzítette ellenőrzése eredményét, amely elmarasztalást
nem tartalmaz, intézkedési terv készítésére okot nem ad, öszszességében mindkét szociális intézmény a vonatkozó központi és önkormányzati jogszabályokban, a működési engedélyben és a fenntartó által kiadott alapító okiratban foglaltaknak
megfelelve végzi tevékenységét.
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás pályázatot
írt ki a Felgyői székhelyű Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
óvodavezetői álláshelyére, melyre egy pályázat érkezett be,
amely a pályázati kiírásnak mindenben megfelelt, ezért az Eseti Bizottság (a két érintett település Polgármestere és Jegyzője)
június 20. napján megtartott ülésén meghallgatta a pályázót,
akit alkalmasnak talált az óvodavezetői álláshely betöltésére,
ezért támogató javaslatával fogja a Társulás Társulási Tanácsa
elé terjeszteni javaslatát. Támogatta a pályázó vezetői prog-

ramját a két Nevelőtestület Közalkalmazotti Tanácsa és a két
óvoda szülői közössége is. A Nemzeti Pedagógus Kar megyei
szervezete szakmai véleménye még nem ismert. A pályázó a
jelenlegi megbízott óvodavezető: Gyöngyössy Gézáné.
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat június 8.
napján rendkívüli ülést tartott, amelyen lemondó nyilatkozatot
fogalmazott meg pályázaton való részvételi szándékáról, mivel a településünkön élő roma lakosság zöme egészségi állapota, életkora és közfoglalkoztatás keretében történő munkavállalása miatt nem képes megfelelni a pályázati feltételeknek.
2016. június 20. napján tartotta ülését az Ügyrendi Bizottság, mely napirendi pontja keretében készítette elő a Képviselő-testület soros ülése 1. főnapirendi pontjaként tárgyalt önkormányzati rendelet-tervezetet, annak indokolását, előzetes és
utólagos hatásvizsgálatát, melyet változtatás nélkül elfogadott.
2016. június 21.-én ülésezett a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, ahol a Képviselő-testület soros ülése 2.-3. napirendi pontját készítette elő
és fogadta el a benyújtott előterjesztéseket.
Tisztelettel: Kató Pálné
jegyző
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Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõtestülete által 2016 júniusi ülésén hozott döntésekrõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete soros ülését 2016. június 24. napján
tartotta, ahol 3 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1. főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, a 2.-3. főnapirendi pontokat
pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság előzetesen véleményezte és az előterjesztések változtatás nélküli elfogadását kezdeményezte.
Az ülés 1. napirendi pontja előtt Forgó Henrik polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vett.
A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta az önként vállalt kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 13/2015. (XI. 28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendeletet-tervezetet, elfogadásával megalkotta önkormányzati rendeletét, amely 2016. július 01. napján lépett hatályba. Az önkormányzati rendelet kiadását az
indokolta, hogy 2016. július 01. napjától a kéményseprő-ipari közszolgáltatás az azt igénybevevők számára ingyenes, annak központilag megállapított díjtételét az állam az éves központi költségvetésből fedezi a közszolgáltatást biztosító számára a vonatkozó központi jogszabályokban foglaltak szerint. Önkormányzat által kiadott jogszabály alkotására felhatalmazás hiányában nincs
mód, továbbá az okafogyottá vált, mivel kiüresedett a jogszabályi környezet, a túlszabályozást elkerülve került sor az önkormányzati rendelet kiadására, amely erősíti a jogbiztonságot és biztosítja a jogalkotási rend érvényesülését. Az idei év második
félévétől a lakott lakóépületen működtetett kémények után az ingatlan tulajdonosának nem kell kéményseprési díjat fizetnie,
ugyanakkor az előző félévben elvégzett közszolgáltatás után köteles a közszolgáltató által elvégzett közszolgáltatás utáni díjtétel megfizetésére, annak elmaradása esetén a NAV jogosult a hátralékos összeg erejéig végrehajtási eljárást lefolytatni, amennyiben önkéntes jogkövető magatartással nem történik meg a hátralékos összeg kiegyenlítése.
Az ülés 2. főnapirendi pontjaként vitatta meg a Képviselő-testület az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladatok végrehajtása érdekében feladat-ellátási szerződés kötésére irányuló előterjesztésben és a szerződésben foglaltakat. Komoly kihívást
jelent mind az Önkormányzati Társulás és az abba lévő Tagönkormányzatok, mind a jelenlegi Közszolgáltatók, mind a közszolgáltatás igénybevevők számára egyaránt a megváltozott jogszabályi környezetnek való megfelelés. Lapunk előző számában már
említést tettem arról, hogy jelentősen átalakult a hulladékgazdálkodás közszolgáltatási rendszerének működtetése azáltal, hogy
az állam átvette egyrészt az önkormányzatok, másrészt a közszolgáltatók által eddig végzett tevékenység egy részét, amely jogi bonyodalmakon túl, pénzügyi komplikációkat is okoz. Amennyiben a jelenlegi közszolgáltatást végző FBH-NP 2016. szeptember 30. napjáig meg tud felelni a vonatkozó törvényben és annak végrehajtására kiadott jogszabályban foglaltaknak és a meglévő engedélyei mellé megfelelő minősítést kap az erre felhatalmazott a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-től, akkor a közszolgáltatás (2017. január 31. napjáig) ideiglenes végzésére vonatkozó kirendelő határozatban foglaltak
szerint folytatódhat. Abban az esetben viszont, ha az NHKV a közszolgáltatás végzésére jogosítottak körét földrajzi területre tagolva csökkenti a közszolgáltatásra jogosítottak körét azzal, hogy nem adja ki számukra a minősítést, úgy akkor sem marad
közszolgáltatás nélkül településünk lakossága, mert a DAREH Önkormányzati Társulása saját gazdasági társasága (DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt.) által – közszolgáltatók bevonásával – Közszolgáltatási Szerződésbe foglalt módon biztosítani tudja a hulladékgazdálkodási feladatok folyamatos ellátását, természetesen csak akkor, ha a fenti időpontig a Társulás is megkapja minősítését az NHKV illetékesétől. A Képviselő-testület jóváhagyta a beterjesztett feladat-ellátási szerződésben foglaltakat, melynek aláírására felhatalmazta a település polgármesterét, aki a megadott határidőnek megfelelve eleget tett kötelezettségének. Ajánlom
figyelmükbe a DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. által kiadott – ezen számban külön rovatban megjelent – tájékoztatóban foglaltakat. Minden olyan tárgyra vonatkozó információról, amely a közszolgáltatást igénybevevők számára a jelenlegi közszolgáltatáshoz képest változást jelent, időben tájékoztatni fogom Önöket. A közszolgáltatás végleges változata beálltáig szíves türelmüket
és megértésüket kérjük és (a Közszolgáltató nevében) is köszönjük.
A Képviselő-testület az ülésen 3. főnapirendi pontként tárgyalta Csanytelek község közrendjének és közbiztonságának 2015.
évi helyzetéről szóló beszámolót, melyet elfogadott. A Képviselő-testület köszönetét fejezte ki a Csongrád Városi Rendőrkapitánynak és a Városi Rendőrkapitányság állományába tartozó, a településünkön szolgálatot teljesítő rendőrök számára is azért,
hogy az előző évekhez viszonyítva jelentősen csökkent a településünkön élők kárára elkövetett szabálysértési és bűncselekmények száma, melyhez hozzájárult a településen lévő térfigyelő kamerarendszer működtetése és rendszeres ellenőrzése. Kérésként fogalmazódott meg a közterületek tisztántartása fokozott ellenőrzésének igénye, konkrétan a szemetelés jogsértése elkövetése megelőzőse iránti igény, amely a közparkban, a parkolókban, az intézmények környékén, a buszvárók területén fordul elő,
rombolva ezzel a településképet. A Kapitány úr együttműködési készséget fejezte ki, a megelőzés fontosságára helyezve a hangsúlyt.
Az ülésen egyebek napirendi pont keretében sem írásbeli, sem szóbeli előterjesztés tárgyalására nem került sor.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhetőek.
Tisztelettel: Kató Pálné
jegyző
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Tisztelt csanyteleki lakosok és
közületi partnerek!
Az FBH-NP Nonprofit Kft., mint a térség hulladékgazdálkodási közszolgáltatója ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy próba jelleggel elindítja a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert, annak érdekében,
hogy a háztartásokban képződött hulladék mennyisége minél
magasabb arányban hasznosuljon, csökkentve ezzel a lerakóba
kerülő hulladékmennyiséget. A szolgáltatás nem jelent további
költséget az ügyfelek számára.
Az eddig megszokott módszerrel (1 kukás rendszer) a hulladékgyűjtő edényzetekbe kevert települési hulladék került
gyűjtésre, az új rendszerben, ezen hulladékot a továbbiakban
kétfelé szükséges gyűjteni. Ennek érdekében a szolgáltató átlátszó zsákos gyűjtést indít, melybe a szelektív hulladék gyűjthető.
A próba időszak alatt kérjük a Tisztelt Lakosságot és Közületeket, hogy átlátszó zsákban helyezzék ki a szelektív hulladé kot.
Az elkülönített gyűjtés kezdő időpontja: 2016. május 12.,
ezt követően kéthetente indít külön hulladékgyűjtő gépjárművet a szolgáltató azon napokon, amelyen a hagyományos
edényzet ürítése (csütörtök) is történik Csanytelek közigazgatási területén. Természetesen emellett a vegyes hulladék gyűj tése a jelenleg is használt edényzetben történik, ezen
edényzetbe a továbbiakban szelektív hulladék nem keverhető.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés keretein belül lehetőség van korlátlan mennyiségű szelektív hulladék díjmentes elszállítatására az alábbi feltételek mellett:

A szelektív hulladékot, a megszokott ürítési napon (reggel
6 órától az ürítés időpontjáig) a hagyományos hulladékgyűjtő
edényzettől láthatóan elkülönítve kérjük kihelyezni, papír,
karton hulladék esetében lapra hajtogatva, összekötözve, vagy
egyéb szelektív hulladék esetében átlátszó zsákban, hogy az
ürítést végző gépjármű személyzete meg tudja állapítani, hogy
az valóban szelektív hulladékot tartalmaz. Amennyiben a zsák
települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a szelektív gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről
az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.
A szelektív hulladékgyűjtő zsákba az alábbi hulladékok kerülhetnek:
– műanyag (pl. PET palack, tejfölös, műanyag zacskó, reklám táska, mosószeres, mosogatószeres, kozmetikai szeres flakonok (tusfürdős, samponos), tejfölös-, joghurtos-,
vajas, stb. dobozok, tejes-, gyümölcslés, stb. Tetra Pack
dobozok (italos karton), csomagolófólia, fólia, műanyag
szék, műanyag eszközök, műanyag játékok, hungarocell)
– papír (pl. újságpapír, szórólap, füzetek, könyvek, irodai
papírhulladék, csomagolópapír, hullámpapír, kartondoboz),
– fém (alumíniumos sörös, üdítős doboz, alufólia, fém konzerves doboz, háztartási fémhulladékok (pl. evőeszközök, kotyogós kávéfőző, fém főzőedény)
Kérjük a fehér- és színes üveget lehetőség szerint a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken helyezzék el.

Tájékoztatás hulladékkezelési
közszolgáltatásról
A lakosság a következő hulladékkezelési szolgáltatásokat veheti igénybe, illetve a közszolgáltató a következő
szolgáltatások biztosítására kötelezett:
1. Országos Hulladékkezelési Közszolgáltatási Tervben
szereplő szolgáltatások:
a.) Vegyes hulladék:
heti egyszeri, városias környezetben a vonatkozó rendelet szerinti gyakoriságú, házhoz menő összegyűjtése és elszállítása egész évben. Gyűjtőedény biztosítása nem kötelező, de ahol jelenleg is van közszolgáltató által biztosított
gyűjtőedény, ott a DAREH Társulás ezt megvásárolja, és a
lakosság rendelkezésére bocsátja. Gyűjtőedényzet teljes
szolgáltatási területre történő biztosításáról a befolyó bérleti díjak függvényében a társulás a későbbiekben dönthet.
b.) Elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék:
(papír, műanyag, fém) kéthetenkénti gyakoriságú, házhoz menő gyűjtése, elszállítása. Az elkülönítetten gyűjtött
csomagolási hulladék esetén a közszolgáltató külön
edényzetet minden lakosnak biztosít. Hasonlóan
gyűjtőedényzetet biztosít a közszolgáltató a közintézmé-

nyek területén folyó gyűjtés számára is. Az elkülönítetten
gyűjtött csomagolási hulladékok közül az üveghulladék
gyűjtése a meglévő hulladékgyűjtő szigeteken történik. Elkülönített csomagolási hulladék gyűjtésére ezen kívül a
hulladékudvarokban is sor kerül.
c.) Zöldhulladék:
gyűjtése évente 10 alkalommal házhoz menő gyűjtőjárattal történik. A zöldhulladék gyűjtésére külön edényzet
nincs biztosítva, de a zöldhulladék gyűjtésére sor kerül a
hulladékudvarokban is. A zöld hulladék házhoz menő
gyűjtését helyettesíti a falusias településeken a komposztáló edények kihelyezése. Ebben az esetben 30.000 db komposztáló edény kihelyezésére kerül sor.
d.) Gyűjtőszigetek:
üzemeltetésére ott kerülhet sor, ahol azok megépítésre
kerültek. Mivel a csomagolási hulladékok házhoz menő
gyűjtéssel kerülnek elszállításra, csak az üveghulladék
gyűjtése történik meg a hulladékgyűjtő szigeteken. A hulladékgyűjtő szigeteket a közszolgáltató kéthetente üríti ki.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
e.) Hulladékudvarok:
az itt történő gyűjtési pontok kialakítása a rendszer fontos része. A hulladékudvarnak legalább 9 hónapon keresztül, havi minimum 20 órát kell nyitva tartania. A hulladékudvar az eddigieken felül a következő hulladékok átvételét
biztosítja:
- Textilhulladék;
- Veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett elektromos berendezések;
- Veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék (festékes doboz);
- Gumiabroncsok;

2016. június

A hulladékudvarban elhelyezett újrahasználati központokban a beszállított nagydarabos lomhulladék átvehető,
újra használatát a közszolgáltató szervezi meg.
f.) Lomtalanítás
évente egy alkalommal szervezendő a közszolgáltatási
terület egészére.
g.) Ügyfélszolgálat működtetése.
2. Az OHKT-ban szereplő feladatokon felül a közszol gáltató ellátja mindazokat a feladatokat, mely az adott közszolgáltatási területen 2016. április 1-jén hatályos közszol gáltatási szerződésben és önkormányzati rendeletben sze repelnek és összhangban állnak az OHKT-ban foglaltakkal.
Forrás: DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Tájékoztató a biológiailag lebomló
hulladékgyûjtés rendjérõl
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a
Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló
hulladék rendszeres díjmentes begyűjtését, a cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmak számához igazodóan biztosított biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi mennyiségben
Csanytelek területén.
A biológiailag lebomló hulladékgyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden
szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása történik. A biológiailag lebomló hulladékot (fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú
növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező konyhai és élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben (maximum
0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és
az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen
formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék járattal nem szállítják el!
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:

Kerti hulladék:
– kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
– műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék:
– fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék:
– zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek,
tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék
gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás
után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a
jelen gyűjtés keretében elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.
Továbbá értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2017 januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.
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Gyermeknapi kirándulás
Óvodánk dolgozói és szülői közössége, igazi élményt
szeretett volna nyújtani az óvoda kis lakóinak, gyermeknap
alkalmából. A hagyományoktól eltérve, felkerekedtünk és a
szülők kíséretével ellátogattunk a csongrádi Fahídi Hagyományőrző Tanyára és Játszóparkba, hogy ott töltsünk el egy
kellemes napot. A gyerekek autóbusszal utaztak, a szülők
autókkal kísértek bennünket. Az utazás izgalmai után, a
legnagyobb meglepetés a gyerekek számára az volt, amikor
a fahídon átsétálva kettő lovas kocsi várt bennünket, hogy
a kis pónik a tanyára fuvarozhassanak. Jó hangulatban, dalolva tettük meg az utat. A tanyán sok-sok meglepetés várta a gyerekeket. Állatok megtekintése, állatok etetése, itatása, simogatása, lovaglás, lovas kocsikázás. Megismerkedhettünk a régen használatos mindennapi eszközökkel, me-

lyeket még szüleink és nagyszüleink használtak. A hagyományőrző játékok, mint a kézzel hajtható körhinta, lengőteke, gólyaláb, ámulatba ejtette gyermekeinket. Az udvar valamennyi játszótéri játéka megtelt óvodásokkal, igazi vidám forgataggá varázsolva a várva várt napot.
Az ünneplés akkor igazi, amikor a gyerekek azt mondják áhítozva: „de jó lenne, ha mindennap gyereknap lenne!”
A legnagyobb ajándék ezen a napon az együtt eltöltött
idő. Nem kellenek „nagy programok“, nem kellenek ajándékok. Csupán annyi, hogy gyermekké váljunk mi magunk
is és játszunk együtt átélve, megélve a játék örömét. Ennél
nagyobb élményre egyetlen gyermeknek sincs szüksége.
Szabóné Pálinkás Györgyi
Megbízott tagóvoda vezető

Keresztrejtvény
– Művész úr, szeretnék olyan festményt rendelni öntől, amelyiken az első emberpár, Ádám és Éva látható.
A művész bólint, majd megkérdezi:
– Bűnbeesés előtt, vagy bűnbeesés
után?
A választ a vízszintes 1. és 25. számú sorokban találhatják.
Vízszintes:
1. a művész válaszának első része.
9. Súrlódva halk, folyamatos hangot
ad. 10. Humorista (Zoltán). 12. Orosz
folyam. 13. Nagyobb emberi közösség.
15. Perlekedés, szóváltás. 16. Rács mögött ül. 18. Női név. 20. Szamárhang.
21. Osztrák és kambodzsai autók nemzetközi jelzése. 23. Fém fejvédő. 25. A
művész válaszának befejező része. 29.
R… - Csongrád finn testvérvárosa. 30.
Ifjúsági Bajnokság – röviden. 31. Közlekedünk rajta. 32. Női név. 34. … mail
(légiposta). 36. Tippelős szerencsejáték. 38. Török tiszt. 40. Rénium vegyjele. 41. Fordítva: Közel-Keleti országból
való. 43. Vendéglői lap. 45. Könnyűfém.
Függőleges:
1. Mulasztás, baj. 2. Mutató névmás. 3. Növény, a textiliparban használják. 4. Szürke rágcsáló. 5. Mássalhangzó kiejtve. 6. Egyik évszakból va-

ló. 7. Banki részlet! 8. Este illatozó virág. 9. … a görög (nagysikerű film címe). 11. Aladár egynemű hangzói. 14.
Sütemény. 17. Nyelvbotlás. 19. Személynévmások. 22. Virágokból, lombokból font füzér. 24. Híres svéd
együttes. 26. Hadseregben szolgálatot

teljesítő személy. 27. R.I.I. 28. Visszafelé: vasútállomások része. 31. Táska is
van ilyen. 33. Névelővel: öröklődő tulajdonságok anyagi hordozója. 35.
Gyorsaság, lendület. 37. Konyhai
edény. 39. Autósiskola. 42. Ifjúsági Magazin. 44. Lutécium vegyjele.
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Eredmények
Hagyományainkhoz híven idén is
megjelentetjük a 2015/16. tanévben kiemelkedő eredményt elérő tanulóink
névsorát. Köszönöm nekik, hogy lelkes tudni vágyásukkal, szorgalmas
munkájukkal, a közösségért vállalt feladataikkal vagy kiemelkedő sporttevékenységgel öregbítették iskolánk
hírnevét.
Kitűnő (és/vagy legalább 3 tantárgyi
dicséretet elért) tanulóink:

1. osztály
Ambrus Zalán
Gémes Hanna
Kovács Ábel
Szabó Eszter
Bali Csongor
Erhard Fanni
Jaksa Jázmin
Juhász Gergő
Kovalcsik Odett
László Liliána
Lekrinszki Tamás
Répa Áron
Somodi Balázs
2. osztály
Blaskovics Eliána
Enyingi Lara
Fülöp Kornél
Kovács Alina
Laczkó Áron
Mucsi Martin
Murár Vivien
Papp Sára Erika
Pigniczki Péter
Vida Vivien Kata
Tajti Csenge
3. osztály
Forgó Csanád
Forgó Luca
Gémes Dorina
Gémes Jázmin
Kádár Károly
Szemerédi Renáta Bianka
Kovács András
Kovács Áron
Lakatos Virág
4. osztály
Korom Enikő Kornélia

5. osztály
Arany Máté
Körmendi Nikol

„Hetek próbája” csapatverseny
Magyar Gréta, Ürmös Tímea, Bali Rebeka, Ambrus Dorka: 2. hely

6. osztály
Szabó Lotti

Megyei labdarúgó diákolimpia:
I. korcsoport 2. hely (Kovács Ábel, Fülöp
Kornél, Lestyán János, Laczkó Áron,
Volford Róbert, Forgó Csanád)

7. osztály
Dombovári Andrea
Gémes Csanád
Mucsi István
Simon István
Czombos Kevin
Ürmös Tímea

8. osztály
Horváth Eszter
Bali Rebeka
Tehetséges Útravaló ösztöndíj: Horváth
Eszter
Versenyeredmények
Iskolán kívüli versenyek
Járási Kazinczy szépkiejtési verseny
3. osztály: Horváth Adrienn 2. hely

Járási atlétikai diákolimpia
5-6. osztály fiú 3. hely (Lakatos
Armandó, Pigler Armand, Dömötör József, Sárközi Gergő, Borsos Viktor)
Járási atlétikai diákolimpia
5-6. osztály egyéni fiú összetett 1. hely
Lakatos Armandó
Járási atlétikai diákolimpia
3-4. osztály egyéni lány összetett Vízvári
Natália Ágnes 3. hely
Járási kerékpáros kupa
8. osztály: Sipka Zsolt 1. hely
8. osztály: Tápai Lajos 3. hely
Helyi versenyek

Járási matematika verseny:
2. osztály: Pigniczki Péter 2. hely

A Magyar Kultúra Napja - mesemondóverseny

Járási helyesírási verseny:
3. osztály: Gémes Dorina 2. hely

1. osztály:
1. hely: Gémes Hanna
2. hely: László Liliána
3. hely: Répa Áron, Szabó Eszter

Járási mesemondó verseny:
2. osztály: Papp Sára 2. hely
3. osztály: Kovács Áron 1. hely
Megyei mesemondó verseny:
3. osztály: Kovács Áron 4. hely
Language Cup angol nyelvi verseny
8. osztály: Mikulai Klaudia 1. hely
Bendegúz Nyelvész verseny megyei forduló:
2. osztály: Enyingi Lara 4. hely
Járási rajzverseny (madarak)
5. osztály: Lekrinszki Brenda 3. hely
„Tiszavirág” környezetismereti csapatverseny
Forgó Csanád, Kádár Károly, Korom Enikő,
Kuru Mirella: 3. hely

2. osztály:
1. hely: Fülöp Kornél
2. hely: Enyingi Lara és Papp Sára
3. hely: Blaskovics Eliána, Pigniczki Péter, Laczkó Áron
3-4. osztály:
1. hely: Kovács Áron
2. hely: Forgó Csanád
3. hely: Forgó Luca és Szemerédi Renáta
Bianka
Költészet Napja – vers és prózamondó
verseny 5- 8. osztály
1. hely: Dombovári Andrea
2. hely: Bálint Laura, Tinca Klaudia, Szabó Lotti
3. hely: Hencz Anna
Szabó Ferenc
tagintézmény-vezető
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Az Alföldvíz Zrt. ingyenesen hívható – már beüzemelt házi szennyvízbekötés – hibabejelentő telefonszáma:

80/922-333
Tisztelt Csanytelekiek!
A 2016. július 9-én megrendezésre kerülő falunapon
a KÉBSZ Kft. konyhája marha és pacalpörköltet főz délre és estére is.
Kérjük, hogy vásárlási szándékukat - elvitel esetére - előre jelezzék.
KÉBSZ Kft. konyha

BOSZORKÁNYKONYHA
MEGNYITOTT a Csanyteleki
BOSZORKÁNYKONYHA
a Kossuth utcán
a „100,-Ft-os”
mellett,
helyben grillezett
látványkonyhával,
megfizethető árakkal.
Kínálatunk:
• lángos reggel 5 órától 10 óráig,
• 20 féle hamburger,
• grill dogok,
• többfajta pizza-lepények saját
tésztából sütve,
• tortillák,
• meleg-szendvicsek,
• többfajta gyros ételek.
Fagylalt is kapható!
Megrendelés és
házhoz szállítás is megoldható.
Tel.: 30/402-52-28
Nyitva tartás:
hétköznapokon 5-21 óráig,
szombaton 7-20 óráig
vasárnap 7-18-ig.

A lakossági szennyvízhálózat
házi bekötésével
kapcsolatosan keressék:
A házi bekötések kivitelezése:
Forgó Mihály (30/743-35-83),
Szabó Mihály (30/978-52-65),
Villamos bekötés kivitelezése:
Vidács László (30/995-01-95).
Hürkecz Imre
Saját kivitelezés esetén, illetve ha nem a
fenti kivitelezőkkel végeztetik a
munkákat, a munkálatok megkezdése
előtt egyeztessenek az Alföldvíz Zrt.
munkatársaival, mert a szennyvízhálózatra csatlakozás az üzemeltető
engedélyével történhet!

Szennyvízszippantás megrendelése

A Nagycsaládos Egyesület
táplálék-kiegészítőt adományoz
a lakossági igénylők számára.
A bővebb tájékoztató megtekinthető
a hirdetőtáblákon,
kihelyezett szórólapokon.

Csanyi Hírmondó
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OLVASÓI OLDAL
•

RECEPT KLUB

CSOKITORTA
SZILVALEKVÁRRAL
Hozzávalók:
• 3 db tojás.
• 10 dkg kristálycukor.
• 40 dkg szilvalekvár (+ 2 ek).
• 15 dkg natúr görög joghurt.
• 1 db bionarancs.
• 1 db citrom.
• 1 tasak sütőpor.
• 25 dkg liszt (+ a formához).
• 15 dkg darált dió.
• vaj a formáhozA mázhoz:
• 1,2 dl habtejszín.
• 5 dkg vaj.
• 15 dkg étcsokoládé.
• 10 dkg szilvalekvár.
• 5 dkg fehér csokoládé.
Elkészítés:
A tojásokat felhabosítjuk a cukorral. Összekeverjük a 4 dkg lekvárt, a joghurtot, a narancs lereszelt héját és a citrom kifacsart levét. Hozzáadjuk a tojásos keveréket, majd beleszitáljuk a sütőporral elvegyített lisztet. Végül beleforgatjuk a diót. A masszát kivajazott, kilisztezett, kapcsos tortaformába simítjuk, és 170 fokos sütőben 40 percig sütjük. Végül a formában hagyjuk kihűlni. A mázhoz felforraljuk a tejszínt, majd beleforgatjuk a vajat. Azután lehúzzuk a tűzről, hozzáadjuk a felaprított étcsokoládét, és kevergetve megolvasztjuk benne. Végül belekanalazzuk a szilvalekvárt,
és botmixerrel simára keverjük. A tortalapra simítjuk a lekvárt,
majd rálocsoljuk a csokimázt. Hagyjuk megdermedni. A fehér csokoládét megolvasztjuk, és a torta tetejét díszítjük vele.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
Móricka megy haza és meséli, hogy ma a
tanító néni olyat kérdezett, amire egyedül
csak ő tudta a helyes választ az egész osztályban.
– Nagyon ügyes vagy – mondja az anyja.
– Hát igen, nem hiába, az én fiam – mondja büszkén az
apja.
– Na és mondd csak kisfiam, mit is kérdezett a tanító
néni? – kérdi az anyuka.
– Azt, hogy ki dobálta meg őt papírgalacsinnal...
***
A szobapincér a reggeli maradékát pakolja össze a
szobában.
– Hozhatok még valamit, uram? – kérdi a vendégtől.
– Nem, köszönöm! – feleli a férfi.
A szobapincér ekkor észreveszi, hogy az ágyban fekszik
egy nő is.
– És valamit a feleségének? – kérdi.
– Hmmm, nem rossz ötlet – mondja a vendég. – Legyen
szíves, hozzon egy képeslapot.
***
Egy paraszt vett egy Mercedes-t a Daimler-Chrysler-től.
Sokat mérgelődött az extrákért fizetendő felár miatt. Nem
sokkal később a Daimler-Chrysler egyik vezetőségi tagja
vett ettől a paraszttól egy tehenet a hétvégi birtokára. A
következő számlát kapta:
Számla:
- 1 tehén - alapmodell - Alapár 2.400 EUR
- 1 tehén - kétszinű (fekete/fehér) - Felár 150 EUR
- Marhabőr huzat: 100 EUR
- Tejtartó nyári és téli üzemre: 50 EUR
- 4 lefejtő szelep: 12,50 EUR/db, 50 EUR
- 2 lökhárító, szaru: 17,50 EUR/db, 35 EUR
- Trágyázó berendezés (Bio): 60 EUR
- Paták (párosujjú, négy évszakos): 100 EUR
- Kétkörös fékrendszer (első és hátsó): 400 EUR
- Légycsapó, félautomata: 30 EUR
- Többhangú hangjelző: 135 EUR
- Becsukható halogénszemek: 150 EUR
- Vegyes üzemű tápanyaglebontó: 1.250 EUR
Teljes tehén a kívánt kivitelben: 4.910 EUR

Forrás: www.viccesviccek.hu
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