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Csanyi Hírmondó
A temetõrõl, sokadszorra…
Nem először vagyok kénytelen a problémával foglalkozni, minden bizonnyal nem is utoljára, az viszont teljességgel
bizonyos, hogy megoldás ezen írást követően sem lesz – pedig könnyen lehetne.
„Temető” ugyanis csak úgy, önmagában nincs, csak azért, hogy a gyomosodásával bosszantsa a településen élőket, a
temetőben ugyanis elhunyt hozzátartozóink, barátaink, jó ismerőseink nyugszanak, tehát valamennyi sír tartozik valaki hez, nem csak Mindenszentekkor, hanem év közben is, melynek tisztán tartása, ápolása lelkiismereti kérdésnek kellene
lenni minden jóérzésű ember számára! Ebből következően ugyanúgy, mint ahogy a házunkhoz tartozó kert gondozását
sem az önkormányzattól várjuk el, mi több, sokkal inkább az önkormányzat várhatná el, hogy a lakosság portáin megfelelő rend, tisztaság legyen. (Tudom persze, sok esetben ezen elvárás sem valósul meg, sőt, mindegyikőnk pontosan tudja,
mely házak, árkok, járdák, udvarok, kertek a „falu szégyenei”…) Valamiért azonban a temető rendben tartását mindenki
az önkormányzattól várja el, holott a temető az egyház tulajdona! Miután Csanytelek községnek birtokában nincs temető,
ezért nem kapunk a működtetésére, fenntartására pénzt az államtól, mert nem kötelező feladata a településnek! Évekkel
ezelőtt szerettem volna nyugvópontra vinni ezt a helyzetet, a püspök úrral tárgyaltam e problémakörről, aki mereven elzárkózott a temető önkormányzatunk részére történő átadásától (ha önkormányzati tulajdonba kerülne, akkor kapnánk
állami finanszírozást a fenntartására). A kápolna egyházi tulajdonba vételétől is mereven elzárkózott, mondván, „az egyháznak nincs szüksége a kápolnára”, válaszként megjegyeztem: az önkormányzati gazdasági társaságnak – amely társaság (KÉBSZ Kft.) tulajdonosa a kápolnának – pedig aztán egyáltalán nincs szüksége kápolnára a közétkeztetés megvalósításához… Erre azt a tanácsot kaptam, hogy „akkor bontsák le”. (A kápolnát ugyanis 99 évre díjmentes használatba
adta elődöm, a „csanyi lovag” az egyház számára úgy, hogy annak összes időközben felmerülő fenntartási költségét a
KÉBSZ Kft. köteles viselni, továbbá a KÉBSZ Kft. könyvében „amortizálódik” az építmény, ennek minden gazdasági következményével együtt.)
A fent leírtak ellenére erőnkhöz mérten, de évente legalább háromszor (Anyák napjára, Falunapra és Mindenszentekre) lekaszáljuk (kézzel, géppel), rendbe tesszük a más tulajdonában lévő temetőt. Azaz a „szomszéd sírra” dobált elszáradt és rothadt virágokból, koszorúkból álló több tucat „kis szemétdombot” az önkormányzat munkásai kézben hordják
ki a célra még 2003-ban létesített hulladékgyűjtőkbe… Gondolom ezt helyesnek tartják a temetői síremlékeket látogató
hozzátartozók, mert ha nem így lenne, akkor a friss virág sírra helyezése után a hervadtat kivinnék a hulladékgyűjtőbe –
azt viszont helytelenítik, ha az „illegálisan sírokat kaszálók” gépei a síremlékre szórják a levágott füvet… Természetesen,
ha olyan csapadékos az időjárás, mint az idén, akkor a Falunapra történt rendbetétellel nem lehet kihúzni Mindenszentekig, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a falu „főutcája” közel 6 kilométer hosszú, a két oldalt összeadva 12, futballpálya, iskolai pálya, intézmények, park, játszótér, stb., tehát végig sem érnek munkatársaink, már kezdhetik elölről a
fűnyírást. Mert bírálni a közterületek hiányosságait is tudjuk, ezt könnyebb, mint lekaszálni a házunk, telkünk, szántónk
előtt a füvet… Ha ugyanis a beteg, idős, munkavégzésre képtelen lakos előtt lekaszáljuk a füvet, másnap már öten-hatan
telefonálnak, hogy „előttük is vágjuk, mert az nekik jár, mert ők is fizetik az adót”…
Apropó, adó: meggyőződésem, hogy azon vállalkozó gazdasága, akinek hozzátartozója internetes bejegyzést tartott
szükségesnek a temető állapotáról, vélhetően megspórol az általa választott adós szakember költséghatékony alkalmazásával annyit, hogy évente egy-egy kaszálást nyugodtan bevállalhat, amikor túlzottan gazosnak látja a temetőt – lényegesen nagyobb jogalapja van rá, mint az önkormányzatnak…
Csanytelek, 2016. szeptember 3.
Forgó Henrik polgármester

Tájékoztatás
A Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az idén sem marad el a TÉL, ezért szeretnénk felhívni mindazok figyelmét a téli tüzelő megvásárlására, akik a korábbi években rendszeresen
megfeledkeznek erről!
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
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HÍRMORZSÁK

2016. augusztus

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

Augusztus hónap végén az önkormányzat 2016. évi
költségvetése terhére 1,5 millió Ft-ot biztosított a Szent
László Általános Iskola tornaterme burkolatának felújítási
munkálataira, belső festési, meszelési feladatok finanszírozására annak érdekében, hogy az új tanévet megújult környezetben kezdő iskolás gyermekeink örömét leljék benne
és az önkormányzati vagyon ne romoljon, hanem karbantartás által növekedjen.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
létrehozott adatbázisba rögzített adatok kezelésére a 42/B.
§ (1)-(2) bekezdésében adott törvény felhatalmazás tudatában, a hivatalban vezetett eb-nyilvántartás karbantartása és
az eb-tulajdonosok esetleges mulasztása miatti szankciók
megelőzése érdekében 97 fő számára felhívást bocsátottam
ki, melyben foglaltak végrehajtásával biztosítható településünkön az ebek veszettség elleni oltása a teljes eb-állományban. Ezzel egyrészt elkerülhető az állatbetegség terjesztése
és a fertőzés veszély, másrészt a veszettség elleni oltás és az
eljárás, az elszenvedett fájdalmakról már nem is szólva. A
település közössége érdekében felkérem azon eb-tulajdonosokat, akik még nem tettek eleget jogszabályi kötelezettségüknek, hogy saját jól felfogott, és a település lakossága érdekében, a megjelölt időpontig tegyenek eleget a felhívásban foglaltaknak, mert ellenkező esetben komoly bírság terhével kell számolniuk.
A Képviselő-testület rendkívüli ülést tartott augusztus
29-én, amikor is főnapirendi pontként a Csanytelek, Árpád
utca, és a Pusztaszeri utca Árpád utca felöli szakasza 6 cm
vastagságú aszfalt réteggel való borítása kivitelezési munkálatainak megrendelésére adott felhatalmazást. A kivitelezési munkálatok bekerülési költsége bruttó: 17.589.500 Ft,
melyből az önkormányzat évi költségvetésében vállalt önerő összege: 2.639.425 Ft. Az Árpád utca 300 fm, a Pusztaszeri utca 240 fm hosszban való kivitelezési munkálataira
ajánlatot tevő 3 vállalkozó közül az árban legjobb pályázatot benyújtó budapesti székhelyű ÚJ-ÉP-KER Kft. nyerte el,
vele a szerződéskötés augusztus 30-án, az útépítés és padkázás kivitelezése pedig augusztus 31-én megkezdődött és
szeptember első napjaiban már be is fejeződött. A Belügyminisztérium 14.951.075 Ft összegű központi támogatásban
részesítette önkormányzatunkat, amely kizárólag a telepü-

lés belterületén végezhető fenti munkálatok részbeni fedezetéül szolgált.
Augusztus 31-én településünkön is sor a került a tanévnyitóra. A Szent László Általános Iskolában 14 elsős diák,
összesen pedig 164 gyermek kezdi meg általános iskolai tanulmányait szeptember 1-jével. Az első osztályt kezdő
gyermekeknek játékos tanulásba való beilleszkedést, minden alsó- és felső-tagozatos diáknak pedig kellemes élményeket és jó tanulást kívánunk!
Az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézményében 65 kisgyermek kezdte meg a nevelési évet.
A helyben, magas szakmai színvonalon működő gyönyörű
óvoda intézményi kihasználtsága érdekében több irányú
intézkedés kezdeményezése körvonalazódik, melyhez
szükség van a településünkön élő minden érintett szülő lokálpatrióta hozzáállására, minden 2,5 életévét betöltött
gyermek beíratására. Felhívom a figyelmet arra, hogy idén
szeptember 01. napjától minden 3. életévét betöltött gyermek óvodáztatása kötelező, melynek elmaradása pénzbüntetés kiszabását vonhatja maga után.
Településünkön augusztus utolsó napjaiban minden
érintett állampolgár kézhez kapta az éves adóértesítő II. félévére vonatkozó tájékoztatóját. Abban esedékes és lejárt
adótartozások befizetésének fontosságára hívom fel minden érintett figyelmét, elsősorban az adózó szemszögéből
azért, hogy elkerülhető legyen a késedelmi kamat felszámítása, a hátralék munkabérből, egyéb járandóságból, nyugdíjból való letiltása. Másodsorban pedig azért, hogy megvalósulhassanak azok a közösségi célok, amelynek forrását a
helyi adóból befolyt bevételek összegei adják az önkormányzat adott évi költségvetésében, mint szabadon felhasználható pénzügyi forrást, az önként vállalt önkormányzati feladatok megvalósítását lehetővé téve.
A Csanyteleki Polgármesteri Hivatalban e hónap végén
elkezdődött a villamoshálózat szabványosítása, a szükséges villanyszerelési munkálatok kivitelezése, mellyel elhárult az egy évtizede fennálló áldatlan állapot. Ezt a kivitelezési munkálatot egy nagyobb teljesítményre képes villanyóra felszerelése követi, mellyel mind a hivatalon belül,
mind a hivatal udvarán folyó munkálatok zavartalansága
és biztonsága adva lesz.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Meghívó

A műsor után kellemes ebéd, majd zenés, táncos délután
következik.
Menü: csontleves, marhapörkölt, burgonya, savanyúság, sütemény, aperitif, ásványvíz, bor, kávé. Ára: 1700 Ft.
A rendezvényre nem csak nyugdíjasok jelentkezését
várjuk a klubban szeptember 12-én és szeptember 26-án
délután 13-14 óra között!
Tombola tárgyakat elfogadunk! Minden nóta és népdalkedvelőt, kellemes kikapcsolódásra vágyót tisztelettel és
szeretettel várunk!
Nyugdíjas Egyesület és Kéknefelejcs Népdalkör Csanytelek.

A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Kéknefelejcs
Népdalkör ebben az évben rendezi meg a

VIII. Alsó-Tisza menti Népdalköri Találkozót
Ideje: 2016. október 1. (szombat) 10 óra.

Helye: Csanytelek, Szent László Általános Iskola torna terme
A rendezvény fővédnöke: Forgó Henrik polgármester

2016. augusztus
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Világbajnok lett
a csanyteleki koronglövész
Megnyerte az Európa- és a világbajnokságot is Jéri Ta más koronglövész, csanyteleki egyetemista. Most skeet-re
vált, és szeretne részt venni a 2020-as olimpián. Felkészítését a sportág magyar olimpiai bajnoka, Igaly Diána vállalta.
200 korongból 198-at talált el a győztes, Jéri Tamás a
compak sporting, magyarul gyorsított korongvadászat világbajnokságán, London mellett. Ez jobb eredmény, mint
amit a májusi, Magyarországon, Sarlóspusztán megrendezett Európa-bajnokságon elért. A 22 éves versenyző akkor –
az index.hu tudósítása szerint – 196 találattal, holtversenyben állt a szakág legendájaként számon tartott angol George Digweeddel. Ezután a szétlövésben mindketten 23 találatot értek el. A folytatásban 18 korongig egyikük sem hibázott, majd az angol rontott először, így Tamásé lett az aranyérem. Amit most, az augusztus 24-étől 27-éig megrendezett
vb-n elért, az az eddigi legjobb eredménye.
– Vadászcsaládba születtem, természetes volt, hogy mihelyt betöltöttem a 18. évemet, és lehetett puskám, vadásztam, és elkezdtem versenyezni is – mondja Jéri Tamás. A
csongrádi Batsányi gimnáziumban érettségizett csanyteleki
fiatalember hetente 3-4 alkalommal edz, évente 50 ezer lőszert használ el. A Renato Gamba manufaktúrától kézzel készített fegyvereket kap, de legfőbb támogatója a családi gazdaság. Jériék 2000 hektárt művelnek Csanyteleken,
egy kisebb lőteret is kialakítottak a földjükön. Ez a háttér elengedhetetlen volt ahhoz, hogy jó eredményeket érjen el. A
mércét most magasabbra teszi. Amellett, hogy végzős a
Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Karán, növényvédelmi szakirányon, most iratkozik
be a csongrádi Diana felnőttképző iskolába, hivatásos vadász és erdész szakra. Egy évig párhuzamosan tanul mindkét helyen. Közben pedig a gyorsított korongvadászatról

olimpiai számra, a skeet-re vált, mert szeretne részt venni a
2020-as és a 2024-es olimpián. Ehhez a szakmai segítséget
Igaly Diánától kapja, akinek a klubjában most is versenyez.
– Tárgyalunk a csongrádi önkormányzattal. Szeretnénk
bérbe venni, üzemeltetni és fejleszteni a város lőterét, ahol
fel tudnék készülni az olimpiára – halljuk Tamástól. – Azt
tervezzük, hogy ott mindenki számára, aki szeretne lőni,
fejlődni, nyitva lenne a kapu. Sok a tehetséges lövő
Magyarországon, a kérdés az, hogy mindenki megkapja-e a
lehetőséget ahhoz, hogy jó eredményeket érjen el.
Igaly Diána: Igazi kihívás
Három éve ismerem Tamást, nyíltszívű, közvetlen és
megbízható srác – mondja a csanyteleki egyetemistáról
Igaly Diána. – Jó, hogy korábban versenytáncolt, mert fejlett
mozgáskoordinációja, kondíciója, lazasága sokat számít a
lövészetben is. Megértem, hogy miután korongvadászatban világkupát, Európa-bajnokságot és most világbajnokságot is nyert, most vált. Laikus számára talán furcsa, de ez jelentős változás lesz számára. Egy sor beidegződést, amelyet
a korongvadászat alakított ki benne, el kell felejtenie. Felkészítése számomra is igazi kihívás lesz, de pozitív értelemben. Azért vállaltam, mert céltudatosnak, kitartónak látom,
elvégzi azt, amit tervbe vett.
Forrás: Délmagyarország, 2016. szeptember 3.
Bakos András

Csanytelek Község Önkormányzata nevében
és képviseletében gratulálok,
jó egészséget és további sportsikereket kívánok
Jéri Tamásnak!
Forgó Henrik polgármester

Megyei roadshowra indul
a mobilizált kormányablak
A Körös-toroki Napokon és a SZIN-en egyaránt sikert
aratott ügyfélszolgálati busz szeptemberben 13. és szeptember 20. között a megye 14 településére viszi el a helyszíni
ügyintézés lehetőségét.
A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala által működtetett mobil ügyfélszolgálat megyei körútja során olyan nagyobb lélekszámú településeket
érint, ahol egyébként ügysegédek által történik a személyi
okmányokkal kapcsolatos ügyintézés. A jelenleg működő
Kormányablaktól viszonylag távol eső településeken általában 2-3 órát tölt majd a busz. A várható igényektől függően
ez egy-egy helyszínen 10-15 fő ügyintézését teszi lehetővé.

A körút állomásainak összeállításakor szempont volt a
helyi igények figyelembe vétele, ezért három olyan település került a helyszínek közé, ahol idősotthon, illetve bentlakásos intézmény van, a Mórahalmi Erzsébet Fürdőben pedig elsősorban a határon túli, magyar állampolgársággal
rendelkező vendégek okmányügyintézésében tehermentesíti a helyi Kormányablakot a mobil ügyfélszolgálat.
Az ügyfeleknek elsősorban személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség a mozgó Kormányablakban, de a diákigazolványhoz szükséges NEK adatlap
is igényelhető és ügyfélkaput is lehet nyitni.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
A műholdvevő antennával felszerelt kisbuszban az illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésére bankkártyás fizetési lehetőség biztosított.
Öt munkanap alatt a megye hét járásának 14 településén
találkozhatnak a roadshow során a mozgó kormányablakkal, a csongrádi járásban az alábbi két településen:
Szeptember 19. hétfő
Tömörkény 8:00-11:00 Polgármesteri Hivatal előtti
parkoló, Tömörkény, Ifjúság u. 8.
Csanytelek 12:00-14:00 Polgármesteri Hivatal
Csanytelek, Volentér János tér 2.
A Mobilizált Ügyfélszolgálatot 2016. február 22-én mutatták be hivatalosan Kovácsvágáson. A szolgáltatást az indokolta, hogy egyes állampolgárok, társadalmi csoportok

lehetnek tartósan vagy alkalomszerűen olyan helyzetben,
például katasztrófahelyzetben, tömeges okmányvesztés
esetén, hogy nehezen tudnak eljutni egy ügyfélszolgálatra.
További információk az ügyfélszolgálattal kapcsolatban:
• idő- és térbeli korlátokat áthidaló mobilizálható ügyfélszolgálat,
• okmányirodai/kormányablakos ügyintézés az ország
bármely pontján, az alábbi ügyekben:
SZEMÉLYES OKMÁNYOKKAL
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS
Személyazonosító igazolvány ügyintézés; Útlevél ügyintézés; Vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés; Rendelkezési Nyilvántartás regisztráció; Ügyfélkapu regisztráció; Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása,
megrongálódott személyi okmányok cseréje.

Csanyteleki Sport Club 2016/2017
labdarúgó mérkõzések
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2016.09.24
2016.10.02
2016.10.08
2016.10.16
2016.10.21
2016.10.29
2016.11.06
2016.11.13
2016.11.19
2016.11.27
2016.12.03

16:30
13:00
13:00
11:00
12:00
11:00
14:30
13:00
13:30
11:00
13:00
11:00
13:00

MEGYE II.
NAGYMÁGOCS SE
CSANYTELEK SC
CSENGELE KSE
CSANYTELEK SC
CSANYTELEK SC
SZÉKKUTAS TC
CSANYTELEK SC
KSE BALÁSTYA
CSANYTELEK SC
DESZK SC
CSANYTELEK SC
M-FOCI KFT.
MEGYE IV
TÖMÖRKÉNY KSE II CSANYTELEK SC II
CSANYTELEK SC II
KISTELEKI TE II
CSANYTELEK SC II
DOMASZÉK SK
CSANYTELEK SC II
ZSOMBÓ SE II
PUSZTASZERI ISE
CSANYTELEK SC II
SZATYMAZ SE II
SZABADNAPOS
CSANYTELEK SC II
ÓPUSZTASZER SE
CSANYTELEK SC II
ÖTTÖMÖS SE
CSANYTELEK SC II
NŐI
PUSZTAFÖLDVÁRI LK CSANYTELEK SC
CSANYTELEK SC
MEZŐBERÉNYI FC
CSANYTELEK SC
SZEGEDI VSE
NAGYMÁGOCS SE
CSANYTELEK SC
SZENT MIHÁLY KFT. SZABADNAPOS
CSANYTELEK SC
KASZAPER FC
CSANYTELEK SC
-
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CSANYTELEK SC
ÜLLÉSI ISE
CSANYTELEK SC
ZSOMBÓ SE
SZABADNAPOS
CSANYTELEK SC
TÖMÖRKÉNY KSE
CSANYTELEK SC
APÁTFALVA SC
CSANYTELEK SC
MINDSZENTI SPORT CLUB SE
CSANYTELEK SC
CSANYTELEK SC II
SZATYMAZ SE II
SZABADNAPOS
CSANYTELEK SC II
ÓPUSZTASZER SE
CSANYTELEK SC II
ÖTTÖMÖS SE
CSANYTELEK SC II
CSANYTELEK SC II
TÖMÖRKÉNY KSE II
CSANYTELEK SC II
CSANYTELEK SC II
KISTELEKI TE II
CSANYTELEK SC II
DOMASZÉK SK
CSANYTELEK SC II
ZSOMBÓ SE II
CSANYTELEK SC
SZENT MIHÁLY KFT.
SZABADNAPOS
CSANYTELEK SC
KASZAPER FC
CSANYTELEK SC
CSANYTELEK SC
PUSZTAFÖLDVÁRI LK
CSANYTELEK SC
CSANYTELEK SC
MEZŐBERÉNYI FC
CSANYTELEK SC
SZEGEDI VSE

Az Alföldvíz Zrt.
ingyenesen hívható
– már beüzemelt házi
szennyvíz-bekötés –
hibabejelentő
telefonszáma:

80/922-333
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!
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Szennyvízcsatornázási kölcsön
A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint
nyújtja:
Takarék Személyi Kölcsön célja:
A Takarék Személyi Kölcsön standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, felhasználási hitelcél megjelölése nélkül, gyors ügyintézéssel igényelhető hiteltermék.
Takarék Személyi Kölcsön kondíciói:
A kölcsön összege 100.000,- Ft és 5.000.000,- Ft közötti összeg lehet.
A kölcsön futamideje: 12-84 hónap
Referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR
Az ügyleti kamat a Referencia-kamatláb és Kamatfelár összege:

Az ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása:
Díjak és költségek:

• Az Igénylő határozatlan idejű munkaszerződéssel, vagy nyugdíjjal, legalább havi 68.775,- Ft nettó jövedelemmel rendelkező nagykorú, fogyasztónak minősülő természetes személy lehet.
• Az Igénylő nagykorú (a 18. életévét már betöltötte), hogy amennyiben a hiteligénylő ügyfél nem töltötte be
a 21. életévét, abban az esetben kötelező Adóstárs bevonása (a bevonandó Adóstársnak a 21. életévét be kell
töltenie, illetve életkora a futamidő végén nem haladhatja meg a 70 életévet ),
• Otthoni (az Igénylő vagy az Igénylővel egy háztartásban élő más személy nevére, a bejelentett állandó vagy
a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (előfizetéses, kártyás vagy alkalmazottak esetén a munkáltató által biztosított), amin elérhető az Igénylő.
Példák:

Meghívó közgyûlésre
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki csoportja 2016. november
19-én (szombat) 12:30-kor közgyûlést tart az iskola tornatermében.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló
2. Vezetõi tagok választása
3. Egyebek, hozzászólások
A hivatalos rész lezajlása után, ebéd, mûsor, zene, tombola!
Várjuk tagjaink és hozzátartozók jelentkezését Bali Gábornénál
és a csoport gyûlésen 2016. november 8-án a klubban.
Bakony Zoltánné csoport titkár

Szennyvízszippantás megrendelése
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
DUPLASAJTOSGOMBÁS
CSIRKEMELL
Hozzávalók:
• 4 db csirkemell filé,
• egy fej vöröshagyma,
• 10-12 db csiperkegomba (kb. 20 dkg),
• petrezselyemzöld,
• só, bors,
• egy csomag mozzarella,
• 10 dkg reszelt (kapuvári) félzsíros sajt,
• 2 evőkanál olaj,
• egy teáskanálnyi vaj,
• két kis paradicsom,
• 1 evőkanál rozsliszt,
• 1 teáskanál fűszerpaprika.
Elkészítés:
A húst megmossuk, lecsepegtetjük a vizet. A mellfiléket kinyitjuk, klopfolóval egy kicsit megütögetjük. Sózzuk, borsozzuk,
legalább egy órát pihentetjük. Egy evőkanál olajon megdinszteljük a hagymát, sózzuk, borsozzuk. Amikor már üveges,
rátesszük az apróra vágott gombát, hozzáadjuk a vajat, az apróra
vágott petrezselyemzöldet és állandó kevergetés mellett pirítjuk
még pár percig, majd félretesszük. A lisztet összekeverjük a
paprikával, és a melleket beleforgatjuk a rozslisztbe. Egy teflon
serpenyőben olajat hevítünk, és közepes lángon megsütjük a húst,
oldalanként kb. 4-4 percig, ameddig szép piros színt kap, majd
átszedjük egy olajjal kikent tűzálló tálba. Az elősütött szeletekre
pakoljuk a gombát és a mozzarella szeleteket, meglocsoljuk a
gombás szafttal, ráteszünk egy-két szelet paradicsomot, meghintjük a reszelt sajttal. Díszítésként tehetünk rá petrezselyemzöldlevelet. Alufóliával letakarjuk, majd betesszük a 180 fokos sütőbe,
és kb. 30 perc alatt készre sütjük. Az utolsó 5 percben levesszük a
fóliát és egy kicsit úgy sütjük. Köretként rizst vagy krumplipürét
kínálhatunk, és természetesen saláta sem maradhat el.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
Esztétikaórán mondja a tanár az osztálynak:
– Gondolom, azt tudjátok, hogy a szépségideál
korszakonként változik. Vegyük például az 1937es szépségkirálynőt. 153 centiméter magas volt, emellett 54 kiló.
A méretei pedig: 76-64-80. Mit gondoltok, milyen esélye lenne
egy mai szépségversenyen?
Jelentkezik az egyik diák:
– Szerintem semmilyen.
– Igen, ez így igaz. És miért?
– Mert mostanra már nagyon öreg szegény.
***
Nyuszika elmegy a Rókához, elkérni a fűnyíróját. A Róka
éppen füvet nyír.
– Hé, Róka! Elkérhetném a fűnyíródat?
– Nézd, Nyuszika. Mondhatnám, hogy nincs fűnyíróm, de
látod, hogy van. Mondhatnám azt is, hogy rossz, de látod, hogy
működik. Így hát egy megoldás maradt: elmész te a jó ……ba!

Rengeteg olyan kifejezés van a magyarban, ami valamilyen
módon az ételekkel kapcsolatos:
Például amikor perecelsz egyet. Vagy elmész csak úgy céltalanul kolbászolni a városba. Vagy rizsázol valakinek, például
azért, hogy később megrépázd, de az is lehet, hogy ő meg utána
megmogyoróz. Ilyenkor nem kell sokat tökölni, ha egyszer már
lekenyerezted. Veled ne kukoricázzon!
Persze ha hivatásos, akkor tejelned kell, mert kisajtolja belőled,
ezt általában előre le is vajazzátok, amikor még úgy be vagy
sózva, hogy borsózik a hátad, és nem gondolsz arra, hogy utána
annyira fel leszel paprikázva, hogy majd becsokizol.
Most persze lehet azt mondani, hogy „ez elég gyenge volt”. De
én erre közlöm, hogy nem ér a nevem, káposzta a fejem.
És ha erre nem tudsz mit mondani, akkor mákom van.

Forrás: www.viccesviccek.hu
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