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Csanyi Hírmondó
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aa  XXXXVVII..  CCssaannyytteelleekkii  FFaalluunnaappookk  mmeeggrreennddeezzééssééhheezz::
Csanyi Táp Kft, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Ördögh és Társa Kft.,
Grow Group Kft., SzemerNet Kft., Magic Force Bt., Mucsi Ferenc, Borda Jenő,

Ürmös János, Gyöngyi Imréné és családja, Molnár István (Móci), Sallai György,
Forgó Henrik, Szent László Általános Iskola kézműves oktatói,
Napközi Otthonos Óvoda arcfestői, Kék Nefelejcs Népdalkör,

Bori Róbert (Tömörkény), Tömörkény Község Önkormányzata.
Csanytelek Község Önkormányzata nevében: Forgó Henrik polgármester

Hatvanadik életévemhez közeledve, az utóbbi 14 évet a
falu szolgálatában töltve már azt hittem, engem nem érhet
meglepetés. Tévedtem… Mint tapasztalhatták, az egykor
sok vihart megért „kistemető” feltöltését elkezdtük a feles-
leges földek szervezett odaszállításával, hiszen jó ideje - saj-
nálatos módon – nem a születési, hanem a halálozási rova-
tot „töltjük meg” hírrel az újságban… (A védőnő tájékozta-
tása szerint az idén július végéig 4 (!) újszülöttel lett népe-
sebb a falunk, ha szerencsénk van, még kettő talán ide fog
születni ebben az évben, és nem Európa boldogabbik felé-
nek egyik nagyvárosába.) Ezért gondoltam, mintegy gesz-
tusként, hogy a „régi-új” temetőt földdel feltöltve, alkal-
massá tesszük önkormányzati temetői funkcióra – lehetősé-
get adva a „csanyteleki gyökerek csanyi földbe kapaszko-
dására”, majd, ha egyszer szükség lesz rá… (Ha és ameny-
nyiben persze valamilyen csoda folytán például az idei
Mindenszentektől mindenki rendbe tenné, majd rendben is
tartaná a jelenlegi temetőben a hozzátartozói sírját, akkor kiderülhetne: az egyházi temető is alkalmas önmagában

hosszú távú kegyeleti célokra. Ebben az esetben akár ke-
gyeleti emlékparkot is lehetne álmodni a rendbe tett kiste-
mető területére fákkal, padokkal, a stációkkal.) Ezen gondo-
latokon morfondírozva láttam meg a fotókon rögzítetteket,
nem akartam hinni a szememnek: két utánfutónyi szemetet
vitt oda egy – ugyanezen szóval jellemezhető – ember(?),
gondolom azzal a szándékkal, hogy majd a ráhordott föld
úgyis eltakarja. Nos, ha jelentkezne ez az „ember”(?) – aki-
nek személye egyébként valószínűsíthető néhány jellegze-
tes szemétből –, akkor számára térítésmentesen biztosíta-
nánk az általa odahordott anyagban egy, a „feltámadásig”
érvényes sírhelyet. (A szemetet egyébként teljes egészében
elvitte volna a kommunális hulladékszállítást végző cég –
esetleg néhány hét alatt –, azonban vélhetően nincs kuka a
házhoz, amelyet ilyen módon egyszerűbbnek tűnt lomtala-
nítani.)

Akinek inge, vegye föl…
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A Falunap idejének közeledtével évről-évre ugyanazon
előzetes kritikák fogalmazódnak meg, mely idén az egyik
közösségi portálon zajlott, többször elrugaszkodva a való-
ságtól. Előre bocsátom, nekem 2002-től valamennyi válasz-
tási kampány valamennyi kiadványa archiválva van, tehát
egyeztetett időpontban bárki számára betekinthető – higy-
gyék el, mindegyikben a falunk gazdasági helyzetének
megerősítése, az elherdált vagyon visszaszerzése, továbbá a
közösség vagyonának gyarapítása szerepel polgármesteri
programként, nem a  2002 előtti „természetes állapot” to-
vábbvitele, amikor két-három tucat, a polgármesterhez ép-
pen közel álló embernek tejjel-mézzel (esetleg málnapálin-
kával) folyó Kánaán volt a valóban 3 napig tartó falunapi
rendezvény-sorozat - amelynek fedezete a falu közösségé-
től beszedett adó volt -, de a falu vagyonából is kedvükre
mazsolázhattak. Nos, én ezt másképpen gondoltam helyes-
nek, és másképpen is szerveztük a Falunapokat, a 2006-os
árvíztől kezdve csökkentett időtartammal, mert mind a
Lada-Cross, mind később a fogathajtó versenyek 3 év alatt
érdektelenné váltak az igényes csanyteleki közönség szá-
mára, akik továbbra sem „árasztottak el” támogatásukkal
(ez a „szokás” mind a mai napig változatlan, lásd címlap),
az adóforintokat pedig nem többnapos tivornyák, vagy szá-
zezres nagyságrendű „presszó-számlák” finanszírozására
szántam, hanem Csanytelek és az itt lakók érdekében a pol-
gármesteri program megvalósítására. 

„„SSookk  aa  rroommáánn””,, ezért nem jó a Falunap – szeretném el-
mondani, én egyet sem hívtam ide, de akik itt vannak,
csanytelekieket gazdagítanak munkájukkal. A fóliákban
szívesen dolgoztatnak a „románokkal”, egy sört azonban
nem isznak meg velük szívesen? Miért ne lenne nekik is jo-

guk – ha egyébként kifizetik a fogyasztásukat – egy kis szó-
rakozáshoz a kemény munka után? 

„„RRoosssszz  eellőőaaddóókkaatt  hhíívvuunnkk””,, más az elvárás, más a zenei
igény – higgyék el, ez csak pénz kérdése, bárkit ide lehet
hívni Csanytelekre, akit meg tudunk fizetni, ötleteim is len-
nének, de a ráfordítható pénzre gondolva „ötlettelenné vá-
lok”. Nálunk nem úgy van, mint egy-két szomszédos tele-
pülésen: a vállalkozó - számos esetben a kisebbséghez tar-
tozó vállalkozó(!) - bemegy a hivatalba, elmondja, kit sze-
retne hallani, majd kérés nélkül leteszi a pénzt az asztalra…
Fontos! Kérés nélkül – én könyörögni továbbra sem fogok
senkinek támogatásért, néhány barátom – akik tudják, hogy
magamnak sosem kérnék – szívesen ad, mert látják és érté-
kelik, a közösség számára történő adományozással elisme-
rik a faluért végzett munkámat.

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa:: véleményem szerint vállalható az idei
Falunap is, Mucsi István alpolgármester úrnak az esemé-
nyek korrekt levezénylését, valamennyi segítőjének – köz-
munkások, önkormányzati és intézményi dolgozók, kör-
nyező településeken élő segítők – munkáját tisztelettel meg-
köszönöm. Előre is türelmüket kérem, még két hasonló el-
vek szerint megrendezendő Falunap várható – utána már
csak remélni tudom, hogy továbbra is a lehetőségeinkhez
mérten lesznek igényeink, hogy az „önzetlen segítség” mö-
gött nem lesz újra hátsó szándék a „mazsolázás”…

Csanytelek, 2016. július 30. 
FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester

A Falunapról…

A Falunapok rendezvényei között kapott helyet 2016. július 9.-én az a dísztestületi ülés, amelyen a Képviselő-testület
ünnepélyes keretek között díszpolgári kitüntető címet adományozott Márton Erzsébet óvodavezető számára. A testületi
ülésen megjelentek előtt Polgármester úr tájékoztatást adott a díszpolgár életútjáról, majd elismerően szólt az óvodavezető
által irányított Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvodában magas szakmai színvonalon végzett munkáról, kiemelve a
Csanyteleki óvoda, mint tagintézmény által elért eredményeket. Köszönetét fejezte ki az óvodás gyermekek és szüleik
nevében a sok-sok rendezvényen szerzett élményekért, a munkaidőn túli tevékenységért, a településen élő gyermekek
köznevelése fejlesztésére irányuló pályázatokon elnyert támogatásokból megvalósult eszközök beszerzéséért, kirándulá-
sok szervezéséért, lebonyolításáért, rendezvényeken való rendszeres közreműködésért, a település hírnevének öreg-
bítéséért folytatott kiemelkedő munkásságáért. Az ünnepi ülésen a díszpolgári oklevél mellé a település címerével
ékesített aranypecsétgyűrűt, virágcsokrot vett át a díszpolgár, majd szalagot kötött fel a település lobogójára. Állófogadás
keretében pezsgővel köszöntötték a tiszteletére megjelentek Márton Erzsébet nyugállományba vonuló óvodavezetőt,
akinek jó egészséget és békés nyugdíjas éveket kívánt a település országgyűlési képviselője Farkas Sándor is. Képviselő úr
emellett emlékplakettet adott át Forgó Henrik Polgármester úrnak, a Fábiánsebestyén településen idén nyáron tartott
sporteseményen való sikeres csanyteleki részvétel elismeréseként.  A dísztestületi ülésen Polgármester úr oklevelet adott
át a Falunapok keretében vállalt közreműködésért Máté Bence természetfotós és Borda János Csanytelek szülöttjének, aki
könyvbemutatójával emelte a rendezvény színvonalát.    

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. július 29. napján nyil-
vános ülést tartott, ahol egy főnapirendi pontot tárgyalt, melyet az Ügyrendi és a Pénzügyi Ellenőrző,

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
2016 júliusában megtartott ülésein hozott döntéseirõl
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Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén napirendje keretében véleményezett és alkalmasnak talált
változtatás nélküli elfogadásra, Képviselő-testület elé terjesztésre. 

A Képviselő-testület az ülésen a főnapirendi pont tárgyalása előtt meghallgatta a Polgármester úr beszámolóját a két
ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, eseményekről, az abban foglaltakat határozathozatal nélkül
tudomásul vette.

A Képviselő-testület az ülés főnapirendi pontjaként tárgyalta az önkormányzat hulladékgazdálkodási közfeladata
ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, annak tárgyában általam kiadott előterjesztésben,
előzetes hatásvizsgálatban és az önkormányzati rendelet-tervezet indokolásában foglaltakat. A Képviselő-testület
figyelembe vette a két Bizottsága által tárgyra vonatkoztatott, írásban kiadott elfogadásra irányuló véleményét, a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott támogató véleményt,
továbbá az előterjesztésben kirészletezett, majd az előzetes hatásvizsgálatban és indokolásban alátámasztottakat és mega-
lkotta a 2016. augusztus 01. napján hatályba lépett tárgyi önkormányzati rendeletet.    

Az önkormányzati rendelet megalkotását a hulladékról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.)
módosításán alapuló, a hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii  kköözzsszzoollggáállttaattááss  úújj  rreennddsszzeerréétt  aallaappjjaaiibbaann  mmeegghhaattáárroozzóó,,  22001166..  áápprriilliiss  0011--jjééttőőll
hhaattáállyybbaa  llééppeetttt  sszzaabbáállyyoozzááss és annak végrehajtására kiadott, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létre-
hozott szervezet kijelöléséről, feladatköréről, az adatkezelés módjáról, valamint az adatszolgáltatási kötelezettségek rés-
zletes szabályairól szóló 69/2016. (III. 31.) Korm. rendelet felhatalmazó rendelkezésében foglaltaknak való megfelelés tette
szükségessé. A központi jogalkotással és annak önkormányzati rendeletben való szabályozás kiadásával az alábbi elvárt
célok fogalmazódtak meg:

a rezsicsökkentés eddigi eredményeinek megőrzése,
az Európai Unió által előírt hulladék mennyisége hasznosításának teljesítése,
a területileg optimalizált közszolgáltatás megszervezése, ellátásának biztosítása,
a lakosság részére egységes, magas színvonalú közszolgáltatás garantálása,
házhoz menő elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer széles körű kiterjesztése és hatékony működtetése,
amelyet az állam egységes, nonprofit, nullszaldós közszolgáltatási rendszer kiépítésével kíván megvalósítani. Ellenek

elérése érdekében egy új, országos hatáskörű szervet: a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-
t (továbbiakban: NHKV) hozott létre és jelölt ki a Ht. 32/A. § (1) bekezdésében rögzített feladatok végrehajtására, mely-
ben az NHKV partnereként az önkormányzatok, a közszolgáltatók és nem utolsó sorban a közszolgáltatást igénybe vevők
közötti koordinációs feladatot látja el az NHKV a fent írt Kormányrendeletben foglaltak szerint. 

Lényeges változás az eddigi működő rendszerhez képest, hogy a Ht. felhatalmazása alapján az eddigi finanszírozás
rendszere átalakul és a Közszolgáltató helyett a Koordináló szerv jogosult a közszolgáltatás igénybevétele után az ingat-
lantulajdonos számára negyedévente számla kibocsátására, a közszolgáltatási díj, továbbá a kintlévőségek (díjtartozások,
díjhátralékok) beszedésére is. A Koordináló szervezet fogja a Közszolgáltatók számára (az illetékes miniszter által
meghatározott összegű) az általuk rendszeres adatszolgáltatás keretében megadott hulladékfajtákra, tartalmára és men-
nyiségére vetített, korrekciós tényezőkkel eltérített összeget (utófinanszírozással) szolgáltatási díjként megfizetni.

Fontos kitételét, hogy a tárgyi önkormányzati rendeletnek több szempontból is meg kell felelnie az idén április 01.
napján hatályba lépett Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben (OHKT) foglaltaknak, melynek csak
részben tudunk eleget tenni, mivel a mai napig nem jelent meg az OHKT azon melléklete, amely a közszolgáltatások
területi lehatárolását tartalmazza, amin a Közszolgáltatók léte és kiválasztása múlik, melyet az NHKV végez el idén
szeptember 30. napjáig, minősítési eljárás keretében.

Településünkön ideiglenes kirendelés alapján végzi hulladékgazdálkodási tevékenységét a Vaskúti székhelyű FBH-NP
Nonprofit Kft., amely jelenleg a Csongrádi Víz- és Kommunális Szolgáltató Kft. által működtetett Felgyői hulladékler-
akóra szállítja el a hulladékot.

A Közszolgáltató idén április 01. napjától kísérleti jelleggel, augusztus 01. napjától pedig jogszabályi rendelkezésen ala-
puló kötelezésként végzi a vegyes, az elkülönített és a biológiailag lebomló hulladék begyűjtését, szállítását, kezelését,
ártalmatlanítását, vagy hasznosítását, valamint a lomtalanítást is biztosítja az alábbiak szerint:

vegyes háztartási szilárdhulladékot hetente      1,
az elkülönítetten gyűjtött (szelektív) hulladékot havonta     2,
a biológiailag lebomló hulladékot évente      14, (havonta 1, januárban +2)
házhoz menő lomtalanítást évente       2
alkalommal. A vegyes szilárdhulladékot a meglévő kékszínű hulladékgyűjtő edényekben, az elkülönítetten gyűjtött

szilárdhulladékot átlátszó zsákban, míg a zöldhulladékot a Közszolgáltató által térítésmentesen biztosított zsákban kell az
ingatlanon belül gyűjteni és az eddigi rendnek megfelelő csütörtöki napon reggel 7 órától közterületre kitenni, melyet
annak ürítése után haladéktalanul, de legkésőbb du. 17 óráig lehet kint tartani.

Változatlan az önkormányzati rendeletben az a szabály, miszerint a hulladékgyűjtő edényben szándékosan okozott kár
(amely az ingatlantulajdonosa által az edény rendeltetéstől eltérő használatára vezethető vissza), megtérítésére kötelezett,
melyet a Közszolgáltató által rendelt módon kell megtéríteni. Amennyiben viszont nem az ingatlantulajdonos, hanem a
Közszolgáltató „számlájára” írható a hulladékgyűjtő edény idő előtti megrongálódása, úgy az érintett ingatlantulaj-
donosnak joga van a Közszolgáltató helyben (a Polgármesteri Hivatalban) előre meghirdetett időpontban tartott ügyfél-
szolgálatnál hulladékgyűjtő edény cseréjét kérni.

(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Szintén megmaradt az ingatlantulajdonosok azon joga, hogy amennyiben ideiglenesen távol vannak lakóingatlanuk-

tól (pl. tartós távollét lehet: külföldi munkavállalás, nyaralás, kórházi kezelés, stb.) a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatás szüneteltetését bejelentsék a Közszolgáltatónak, melynek igazolása utáni elfogadásakor az NHKV felé leadott adat-
szolgáltatással a közszolgáltatási díj érintett időszakra vonatkozó összege levonásával csökken a díjtétel összege. A
Közszolgáltatónak joga van a bejelentés valódisága ellenőrzésére és a bejelentéstől eltérő helyzet értékelése szerinti
intézkedés megtételére.

Felhívom a figyelmet arra, hogy az eddigiekhez képest díjemelés nélkül is emelkedni fog a közszolgáltatás
havi/negyedéves összege azáltal, hogy a kétheti szállítást a kötelező heti szállítás váltotta fel, melyet részben ellensúlyoz
a térítésmentes szelektív és zöldhulladék begyűjtése, másrészt az évi egyszeri, kötött időtartamú alkalomhoz képest az
egész évben 2 alkalommal igénybe vehető házhoz menő lomtalanítás biztosítása. 

Emlékeztetem Önöket arra, hogy a Közszolgáltató legutóbb saját jogán 2016. január 01.-2016. március 31. napjáig ter-
jedő I. negyedéves időszakra bocsátott ki az általa elvégzett közszolgáltatás után számlát (6, vagy 7 alkalomra szólóan),
amely 2016. április 01. napjától havi 4, tehát negyedévente 12, vagy akár 13 alkalomra is vonatkozhat. A legutóbbi infor-
mációk szerint az NHKV nevében, számlaszámára, de a Közszolgáltató által (bérszámlázás formájában) kerül sor
rövidesen a II. negyedévi számlák kibocsátására, tehát 2016. április 01. napjától 2016. június 30. napjáig terjedő időszakra
vonatkozóan. 

A hulladékgyűjtő edények méretezésére vonatkozó változásokról a következő számokban fogok tájékoztatást adni,
mert még nem dőlt el a minősítési eljárásban a közszolgáltatást végezni jogosultak köre, a közszolgáltatás területi
lehatárolása és az sem, hogy a DAREH és cége a DAREH BÁZIS feladat-ellátási szerződés szerint, vagy a régi/új közs-
zolgáltató látja-e el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot.  2016. október 01. napjától kiválasztott/kijelölt fela-
datellátó kötelezettsége lesz az edények önkormányzati rendeletben meghatározottak szerinti biztosítása, amelyet
befolyásol a DAREH pályázatán elnyert meglévő hulladékgyűjtő edények logisztikai, jogi problémájának megoldása.

Javaslom a tárgyi önkormányzati rendeletből, az ahhoz csatolt mellékleteiből való tájékozódást!  A tárgyra
vonatkozóan ügyfélfogadási időben szívesen állok rendelkezésükre személyesen, vagy telefonon, elektronikusan: jegy-
zo@csanytelek.hu. elérhetőségen. Az önkormányzat honlapján folyamatosan minden hatályos önkormányzati rendelet
megtalálható, a hivatalban pedig papíralapon is elérhető.   

Emlékeztetem Önöket a Hírmondó előző számaiban megjelentetett, az FBH-NP Nonprofit Kft nevében kiadott tájékoz-
tatóban foglaltakra, amely részletes leírást tartalmazott minden hulladékfajta gyűjtési módjára vonatkozóan, továbbá arra,
hogy a biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtésére alkalmas hulladékgyűjtő zsákok (ingatlanonként 2 db) is tartal-
mazták ugyanezen ismertetőt, ezért annak tartalmát nem ismétlem meg. 

Felhívom a figyelmet arra, hogy további 5 hulladékgyűjtő zsákra jogosult minden ingatlantulajdonos, aki zöldhul-
ladékot ekképpen gyűjt. A hulladékgyűjtő zsákok ügyfélfogadási időben, a Polgármesteri Hivatalban – térítésmentesen –
átvehetők. Minden hónapban egy – egy zsák és kizárólag rendeltetésszerűen használható fel!

Tisztelettel KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

AA  FFaalluunnaapp  rreennddeezzvvéénnyyeeii sikeresen zajlottak települé-
sünkön, a programok nagy érdeklődés mellett zárultak. Kö-
szönjük a rendezvény szervezésében és megvalósításában
résztvevők munkáját és a lebonyolításhoz adott anyagi tá-
mogatásokat, amely így csökkentette az önkormányzat
költségvetési kiadásait, viszont biztosította a megfelelő
színvonalú rendezvények megtartását. 

FFaarrkkaass  SSáánnddoorr országgyűlési képviselő fogadóórát tar-
tott július 5-én a Polgármesteri Hivatalban.

AA  hheellyyii  aaddóóhhaattóóssáágg  nneevvéébbeenn eljárva továbbra is folya-
matos a helyi adóhátralékok és köztartozások beszedése ér-
dekében tett végrehajtási eljárások lefolytatása.

AA FFaalluuhháázz  ffeellúújjííttáássáávvaall  kkaappccssoollaattooss építési munkálatok
már az előző hónap utolsó napjaiban befejeződtek, az épü-
let műszaki átadás-átvétele folyamata rövidesen lezárul. Je-
lenleg még folyik az eszközök beszerzése és a már megvá-
sárolt berendezések beszerelése, amely munkálatok végez-
tével birtokba vehetővé válik a közösségi célokra átalakított
épület. Reményeink szerint színes programokkal örvendez-
tethetjük majd meg az aziránt érdeklődőket. A Faluház nyi-
tása időpontjáról tájékoztatással fogunk élni. 

TTeelleeppüüllééssüünnkköönn e hónap végén tüdőszűrést szervezett
és végzett a Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szak-
kórháza Tüdőgondozó Intézete, amely szerény érdeklődés

mellett, 270 fő részvételével zajlott le.
AA  hheellyyii  óóvvooddaa nyári szünete időszaka alatt zárva tartott

júliusban. Az időben megtörtént a következő nevelési évre
való felkészülés érdekében szükséges nagytakarítás, kisja-
vítás és egyéb munkálatok végrehajtása. Augusztustól vár-
juk a régi és az újként beíratott gyermekeket a megszépült
óvodába. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a vonatkozó
köznevelési törvény előírása értelmében, minden 3. életév-
ét betöltött gyermeket kötelező beíratni óvodába, kivéve, ha
olyan jellegű egészségügyi, mentális, vagy szociális gond-
dal küzd, amely alapján az óvoda vezetője és a védőnő ja-
vaslata alapján, a szülő kérelmére a jegyzőnél a kötelező
óvodáztatás alóli felmentését kéri. Kérem, aki még nem
íratta be gyermekét az óvodába, soron kívül keresse fel a
helyi óvoda vezetőjét!

AAzz  AAllssóó--  TTiisszzaa--mmeennttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  TTáárrssuullááss Társulá-
si Tanácsa 2016. július 15. napján ülést tartott, ahol 3 főna-
pirendi pontot tárgyalt, melyből az 1. főnapirendi pontként
a Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai
programját, szervezeti és működési szabályzata módosítá-
sát vitatta meg és fogadta el. Az ülésen 2. főnapirendi pont-
ként döntött a Társulás Társulási Tanácsa az Alsó- Tisza-
menti Egyesített Óvoda vezetőjének megbízásáról. A kiírt
pályázati eljárás során hozott vélemények – szülői szerve-

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2016. július
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zetek, nevelőtestületek, a Bíráló Bizottság támogató javasla-
ta – figyelembevételével elfogadta Gyöngyössy Gézáné
óvodavezető pályázatát, számára 2016. augusztus 01. nap-
jától 2021. július 31. napjáig szóló időre megbízást adott az
Egyesített Óvoda (Felgyő és Csanyteleki óvodák) vezetésé-
re. Megbízásához gratulálunk és a komoly szakmai kihívá-
sokkal tarkított munkájához sok sikert kívánunk! Az ülés 3.
főnapirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el a Társulás
Társulási Tanácsa a Társulás által fenntartott szociális intéz-
mények 2015. évi munkájáról, valamint a 2015. évben tör-
tént ellenőrzéseikről szóló beszámolót. A Társulás Társulá-
si Tanácsa a 3 szociális intézmény: a csongrádi székhelyű
Esély Szociális és Gyermekjóléti Központban, a tömörkényi
székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Ott-
honban és a helyben működő Remény Szociális Alapszol-
gáltatási Központban és telephelyén folytatott szakmai
munkát jónak értékelte, kiemelve, hogy az intézmények el-
lenőrzése során a Csongrád Megyei Kormányhivatal olyan
hibát nem tárt fel, amely szakmai hiányosságokra lenne
visszavezethető. A Társulás Társulási Tanácsa köszönetet
fejezte ki a szociális intézményben foglalkoztatott közalkal-
mazottak lelkiismeretes munkavégzéséért.

AA  CCssaalláádd--  ééss  GGyyeerrmmeekkjjóóllééttii  SSzzoollggáállaatt Csanyteleki telep-
helyén a családgondozó nyári tábort szervezett és bonyolí-
tott le, melyen 20 gyermek vett részt. A változatos progra-
mok a terveknek megfelelően alakultak, a résztvevők nagy
örömére. A szünidő további hátralévő időszakára jó pihe-
nést kívánunk minden érintett gyermek számára! Köszön-
jük a nyári tábort szervező Kovácsné Habring Teréz család-
gondozó odaadó munkáját, kreatív ötleteinek megvalósítá-
sát!

TTeelleeppüüllééssüünnkköönn 5 ponton fix telepítésű térfigyelő-kama-
rák kihelyezésére került sor, amely az önkormányzat éves
költségvetéséből finanszírozott beruházás, melynek nettó
összege 1.290.500,- Ft. A telepítési helyek a közterületi térfi-
gyelő rendszer működtetéséről szóló 9/2015. (VI. 24.) szám
alatt kiadott önkormányzati rendelet függelékében megta-
lálható. Önkormányzatunk további, legalább 6 pontra ter-

vezi térfigyelő-kamerák telepítését lehetőség szerint még az
idei évben, amennyiben az önkormányzatunk költségveté-
se lehetővé teszi. Ezzel az újabb beruházással már szinte
100%-os lefedezettséget lehet biztosítani falunknak, amely
a bűnmegelőzés terén komoly eredményeket jelentene és
tovább növelheti a lakosság biztonságérzetét. 

AA  hheellyyii  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa tornaterme parket-
tája felújítására, karbantartási munkálatinak végzésére
adott megbízást közel 1.5 millió Ft értékben önkormányza-
tunk, amely munkálatok kivitelezése jelenleg is folynak.
Ennek keretében a parketta csiszolásán, újraalapozásán és 2
rétegű lakkozásán túl felfestésének munkálatai történnek,
így a megújult küllemű tornaterem rendeltetésszerű hasz-
nálatra a tanév kezdetére már rendelkezésre fog állni.

AA  nnyyáárrii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss  pprrooggrraammjjaa idén júliusban is
folytatódott településünkön. A program a megváltozott
központi jogszabályi környezetnek megfelelve folyik a hi-
vatal szervezésében, a helyi konyha szolgáltatása igénybe-
vételével, a jogosultak számára térítésmentes napi egyszeri
meleg-étel biztosításával.

FFoollyyttaattóóddttaakk  tteelleeppüüllééssüünnkköönn a közműves szennyvízel-
vezetést és tisztítást lehetővé tevő házi bekötések kivitelezé-
si munkálatai, de az elváráshoz képest lassú ütemben. Félő,
hogy az idén december 31. napjáig adott haladék időtar-
tamára minden kötelezett számára már nem lesz tartható,
amely így 2017. január 01. napjától talajterhelési díjfizetési
kötelezettséget fog keletkeztetni. Az Alföldvíz Zrt. mint
üzemeltetőnek joga van kezdeményezni az érintettekre vo-
natkozóan felhívás kiadását, amelyet a Csongrádi Járási Hi-
vatal teljesít, akár bírság kiszabása terhe melletti kötelezés
kimondásával. Javaslom minden érintett számára, hogy ne
várjon az őszi időszakra a kivitelezési munkálatokkal, mert
az időjárás bizonytalanságán túl, a kivitelezés is veszélybe
kerülhet azáltal, ha nem lesz megfelelő kapacitás a villany-
szerelési és építési munkálatokra. 

Kovács Hajnalka Tünde gyermekeivel állampolgársági
esküt tett július 29-én a Polgármesteri Hivatalban.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Mozgáskorlátozottak csoportja a Mórahalmi
Gyógyfürdőbe utazik 2016. augusztus 23-án. Indulás:
7:30-kor a Sajó sarokról. Érvényes tagsági igazolvány-
nyal rendelkező tagjainknak az autóbusz és a fürdő-
belépő ingyenes. Jelentkezés 2016. augusztus 20-ig
Bali Gábornénál és Seres Istvánnénál.

Mórahalmi fürdõnap

Mozgáskorlátozottak megyei találkozója Szegváron
lesz, 2016. szeptember 3-án.

Program: 10 órától műsor, majd ebéd (1500,- Ft, marha-
pörkölt, savanyúság, sütemény) 

Jelentkezés 2016. augusztus 20-ig Bali Gábornénál, Seres
Istvánnénál.

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé csoport titkár

Megyei találkozó

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Család –
és Gyermekjóléti Szolgálata szervezésében két tábor került
megszervezésre. Az első héten 10 fő óvodás vett részt a
programokon, melyen sógyúrmából készítettek kosarakat,
ebédre linzert sütöttek, melyet desszertként jóízűen el is fo-
gyasztottak. A különböző társasjátékok és mozgásfejlesztő
gyakorlatok mellett a Vadasparkot is meglátogatták. Min-
denki sok élménnyel tért haza.

Az iskolás csapat is 10 főből állt. Ők kusudama asztal-
díszt és makramé falidíszt készítettek. A kerékpártúra al-
kalmával közös főzés is volt. Mindenki jóízűen ette az
együtt elkészített paprikás csirkét. A Vadaspark állatait ők
is meglátogatták, majd az utolsó napon sok ügyességi fel-
adatot próbáltak ki.

KKoovvááccssnnéé  HHaabblliinngg  TTeerréézz családsegítő

Csanyteleki
táborokról
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A csanyteleki általános iskolában több évtizede folyik
informatika oktatás. Az elmúlt tanévben sikeres pályázatot
nyújtottunk be a Nemzeti Tehetség Programfelhívására.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirde-
tett a matematikai, a természettudományos, a technikai, di-
gitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompeten-
ciák erősítése a köznevelési intézményekben című progra-
mok támogatására. Ebből a keretből valósultatott meg esz-
közbeszerzés, valamint 15 tanuló szakmaorientált képzése.
Az iskolai képzési rendszeren túli oktatás során szakmai is-
mereteket is szereztek a diákok. 

A program keretében 2016. június 6-án szakmai napon
vehettek részt, Szegeden a Szent-Györgyi Agórában megte-
kintették az Informatika Történeti Kiállítást, majd egy léze-
res bemutató kísérletsorozaton vettek részt. Ezt követően az
Effekta Hungary Kft-nél nyomtatott áramkörök gyártását
tekintették meg. A program során, délután Kecskeméten a
BOSAL Oris Hungary Kft-nél vehettünk részt egy üzemlá-
togatáson, ahol robotok segítik az évi egy millió vonóhorog
legyártását. Záró programunk a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyárának meglá-
togatása volt, ahol végig kísérhettük a folyamatot, míg a le-
mezből működő autó születik. 

A programok rávilágítottak a munka során alkalmazha-
tó ismeretek megszerzésének fontosságára és lehetőséget
adtak a tanulóknak, hogy magas színvonalú informatika tá-
mogatással működő vállalkozásokat látogathassanak meg.  

Ezúton is köszönjük a támogatást az Emberi Erőforrások
Minisztériumának, hogy az 

NTP-MTTD-15-0173 jelű programunkat támogatták!

T.U.D.J. velünk program Csanyteleken!
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Július 1-jén és 2-án immáron hatodik alkalommal ren-
deztünk sátras hétvégét az Alsó- Tisza-menti Egységes
Óvoda Tagintézménye (Csanyteleki Óvodában). Évről évre
örömmel tapasztaljuk, hogy egyre több szülő vállalkozik
arra, hogy kipróbálja gyermekével a sátorozás élményét.
Voltak családok, akik nem aludtak az oviban, de a progra-
mokon szívesen részt vettek. Pénteken nagy sikert aratott a
Szegvári Kurca-parti Óvoda Kerekerdő bábcsoportjának, a
Kolontos Palkó című meséjének bábozása. Köszönjük, hogy
az előadással maradandó élményben részesítettek bennün-
ket az óvó nénik. A bábozás után szabadon választott játé-
kok, közös vacsora, sötétedés utáni kincskeresés, majd ovis
Discó következett kifulladásig Erhard Gyuszikával, aki
még az apukákra is gondolt, kivetítőn követhették figye-
lemmel a futball Európa-bajnokságot. Eközben gyermeke-
ink szinte fáradhatatlanok voltak, jól szórakoztak. Szomba-
ton a közös reggeli elfogyasztása után – melyet az anyukák
helyben készítettek el – jól esett Editke óvó néni néptáncos
foglalkozása, melybe az anyukák is bekapcsolódtak. Voltak
önkéntes segítőink is Mindszentről, akik arcfestéssel, kéz-
műves foglalkozással, lufi hajtogatással színesítették a
programot. Köszönjük, hogy velünk voltak. A Csanyteleki
Polgárőr Egyesületet kértük fel, hogy a balesetmentes III.

Kismotoros felvonulásunkat biztosítsák. A felvonulás a fő-
utca, valamint a Radnóti út egy szakaszán haladt keresztül,
melynek idején a résztvevő polgárőrök forgalmat tereltek,
adott esetben leállítottak. Munkájukat köszönjük, mellyel
hozzájárultak a sikeres lebonyolításhoz. Nagyon örülünk,
hogy mindenkor számíthattunk, számíthatunk rájuk, és
hogy idejüket nem sajnálták feláldozni a gyermekek érde-
kében.

A gyermekeknek a legnagyobb ajándék az együtt töltött
idő. Az egyszerű közös játékok, amikor a szülők is gyer-
mekké válnak, együtt játszanak, igazi élmény a gyermekek-
nek és bízunk abban, hogy a szülőknek is. A III. Kismotoros
felvonulás emlékére minden résztvevő nyakba akasztható
filc kismotorformát kapott. A felvonulás után is tovább
folytatódtak a játékok. A vízibomba sem maradhatott el,
ami a melegben igazi felüdülés volt. Ügyeskedtek is gyer-
mekeink. Vízi pisztoly segítségével, színes vízzel lepedőre
is festhettek. Reméljük mindenki jól érezte magát és a kö-
vetkező alkalommal is eljön, hogy gyermekével és velünk is
együtt játsszon. Mindenkinek köszönjük, hogy velünk töl-
tötték e két napot.

LLaajjooss  JJáánnoossnnéé
óvodapedagógus

Sátras hétvége és kismotoros felvonulás

VVíízzsszziinntteess:: 1. Megfejtés: egy köz-
mondás. 15. Égő. 16. Évelő zöldség és
fűszernövény. 17. Menyasszony. 18.
Nemzetek. 20. Beleegyező válasz. 21.
Cseh páros tánc. 23. Porhanyós, lágy.
25. Létezett. 26. A közepén szikes. 27.
Inni adó. 29. Ideje engedi. 31. Gyalogos
katona (rég). 33. Női név. 35. Húros
hangszer. 37. Férfinév. 38. Szomjoltó.
40. Vajon arra a helyre? 41. Kiütés jele.
42. Nátrium, nitrogén és urán vegyjele.
44. Nincs tovább. 46. Néma jós! 48.
Dal. 50. Sportszerű. 52. Ablakragacs.
54. Nátrium és polónium vegyjele. 55.
Szovjet-lett sakkozó, nagymester
(Mikhail). 56. Orrához üt. 58. Kerek-
szám. 60. Gyümölcsöt szárít. 62. Liba-
hang. 63. Ókori görög népcsoport. 65.
Ilyen nyúl is van. 68. Kővel burkol. 70.
Áttetsző ásvány, féldrágakő. 72. Az tó
egyik az USA-ban. 74. Páratlan retus.
75. Tudomásul venni, megérteni.77.
Visszafelé: máshová pakoltat.

FFüüggggőőlleeggeess::  1. Életre keltők, elindí-
tók. 2. Kormorán. 3. Menekülőn elfut.
4. Kétharmad ügy. 5. Vasúti szerelvé-
nye. 6. Végtelenül eláll. 7. Csomópon-
tot. 8. Gondoz. 9. Kiskabátra. 10. Buda-
pest – röviden. 11. Becézett Aranka. 12.
Afrikai állam. 13. Tuskót feszít. 14. Hú-
ros hangszere. 19. Növény, de női név
is. 22. Kipettyez, retusál. 24. Husáng
közepe. 28. Névelővel: vasút. 30. Elten-
gődő. 32. Láthatárok! 34. Eszmei. 36.
Bújtatta. 39. Vulkáni hamuból képző-
dött puha kőzet. 40. Dolog vége! 43.

Azonos magánhangzók. 45. Érzékel.
47. Őrködik. 49. Műtő. 51. Egykoron
híres ménes. 53. Papírmérték. 54. A
közmondás második része. 55. Török
gépkocsik nemzetközi jelzése. 57. Va-
jon lakásbérlők? 59. Egészségügy – rö-

viden. 61. Rohanó. 64. Gépkocsi már-
ka. 66. Francia színész (Jean). 67. Erbi-
um és indium vegyjele. 69. Várárok
egynemű hangzói. 71. Izgalom, hév.
73. Tavasz fele! 76. Magnélküli tűz! 78.
Akad az elején.

Keresztrejtvény

Megfejtése: Aki üvegházban él, ne dobálózzon kővekkel! 
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A lakossági szennyvízhálózat
házi bekötésével

kapcsolatosan keressék:
AA  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzééssee::
FFoorrggóó  MMiihháállyy (30/743-35-83), 
Szabó Mihály (30/978-52-65),
VViillllaammooss  bbeekkööttééss  kkiivviitteelleezzééssee::
VViiddááccss  LLáásszzllóó (30/995-01-95).

HHüürrkkeecczz  IImmrree
SSaajjáátt  kkiivviitteelleezzééss  eesseettéénn,,  iilllleettvvee  hhaa  nneemm  aa

ffeennttii  kkiivviitteelleezzőőkkkkeell  vvééggeezztteettiikk  aa
mmuunnkkáákkaatt,,  aa  mmuunnkkáállaattookk  mmeeggkkeezzddééssee
eellőőtttt  eeggyyeezztteesssseenneekk  aazz  AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..

mmuunnkkaattáárrssaaiivvaall,,  mmeerrtt  aa  sszzeennnnyyvvíízzhháállóó--
zzaattrraa  ccssaattllaakkoozzááss  aazz  üüzzeemmeelltteettőő

eennggeeddééllyyéévveell  ttöörrttéénnhheett!!  

Nyitvatartási idő: Hétfő: 6-21óra, kedd: 6-21 óra, szerda:
6-21 óra, csütörtök: 6-21 óra, péntek: 6-22 óra, szombat: 8-22
óra, vasárnap: 8-21 óra.

Csongrádi
Gyógyfürdõ és Uszoda

SSzzeennnnyyvvíízzsszziippppaannttááss  mmeeggrreennddeellééssee

Az Alföldvíz Zrt. ingyenesen
hívható – már beüzemelt házi szen-
nyvíz-bekötés – hibabejelentő tele-

fonszáma:

80/922-333

Megyei Nyugdíjas Egyesület éves találkozója
Mórahalmon a Gyógyfürdőben lesz megtartva 2016. au-
gusztus 26-án, melyre különjáratos autóbusz indul a Sajó
sarokról 7:30-kor. 

Részvételi díj tagoknak 1000 Ft, (kedvezményes fürdő-
belépő) Jelentkezés: klubnapokon, majd Szeri Józsefnénél.

VVeezzeettőősséégg

Megyei nyugdíjas
találkozó

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::  wwwwww..ccssoonnggrraaddffuurrddoo..hhuu
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
– Anyu, tud a szobalányunk repülni?
– Dehogy. Honnan veszed?
– Mert tegnap, mikor elmentél itthonról,

apu azt mondta neki, hogy ő egy angyal.
– Igen? Na, akkor mégis repülni fog!

* * *
A professzor elmegy az elmegyógyintézetbe, hogy a

fogyatékosokat „anulmányozza”. A folyosón találkozik az
egyikkel és így szól hozzá:

– Figyelj csak, mondjunk egymásnak találós kérdéseket.
Ha te nem találod ki, akkor adsz egy százast, de ha én
nem találom ki, akkor adok egy ezrest.

– Jójóóóó. Mondjaaaaaad.
– Mi az, négy kereke van, utazásra használják, és autó-

nak hívják?
– Neem tudooooom, itt eeeegy száááázaaaaaaaaas.
– Mi az, sínen jár, sokan elférnek rajta és vonatnak

hívják?
– Neeeeem tudooom, itt egggy száááázasss.
– Na, akkor most mondj te.
– Miiiaaaz, haaa feldoooobom piroooos, ha leesiiik

kéééék és csipoooog?
– Hű... mi a fene lehet ez? ... Nem tudom ... Itt egy ezres.

De mégis mi volt ez?
– Neeem tuuuddooom, ittt eggy száááázaaaas!

* * *
Nagypapa meséli az unokáinak fiatalkori kalandjait:
– ... és amikor eltévedtem a dzsungelben, 20 éhes kan-

nibál vett körbe...
Az egyik unoka közbevág:
– De nagypapa, a múltkor, amikor ezt a történetet

mesélted, még csak 10 kannibált említettél!
– Igen, kis unokám, de akkor még túl fiatalok voltatok,

hogy megtudjátok a teljes igazságot!
* * *

Egy társaságban az ikrekről van szó. Egy férfi mesélni is
kezd:

– Nekem is volt egy ikertestvérem, de én sokat
szenvedtem miatta. Gyerekkorunkban, ha valami rosszat
tett, engem büntettek meg, az iskolában én kaptam
helyette az intőt, én udvaroltam egy lánynak, és ő vette el
feleségül. De végül bosszút álltam rajta.

– Hogyan?
– Én haltam meg, és őt temették el...

* * *
Egy férfi beül egy taxiba. Elindulnak, később az utasnak

eszébe jut valami, előrenyúl, megfogja a sofőr vállát. A
sofőr hatalmasat ordít, majd reszketve mondja:– Ne
haragudjon, tudja, csak nem régóta taxizom, előtte a
temetkezési vállalatnál voltam sofőr...

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

TTEEJJSSZZÍÍNNEESS
ŐŐSSZZIIBBAARRAACCKKLLEEVVEESS

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 1 kg őszibarack
• 2 dl tejszín
• 1 db kisebb citrom
• 2 zacskó vaníliás cukor
• 1 cl barackpálinka
• 2 dl ásványvíz
• só
• vaníliafagyi
• menta
EEllkkéésszzííttééss::
Az őszibarackot meghámozzuk és kimagozzuk. A

negyedét felkockázzuk. A többi gyümölcshúst összetur-
mixoljuk a tejszínnel, a citrom kifacsart levével, a vaníliás
cukorral, a barackpálinkával, az ásványvízzel és egy csipet
sóval. Hozzáadjuk a felkockázott barackot. Hűtőbe tesszük
1 órára, majd 1 gombóc vaníliafagylalttal tálaljuk és men-
talevéllel díszítjük.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!
Forrás: www.mindmegette.hu
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