
Advent első hete újabb örömre adott lehetőséget: át-
adásra került az Idősek Otthona (RSZAK) idei beruházása,
melyet már mindenki - de legfőképpen a bentlakó idősek és
az őket gondozó személyzet – nagyon várt. Az elhúzódó ki-
vitelezés sok többlet-feladatot rótt a gondozókra mind az
étkeztetés megszervezése és kivitelezése, mind pedig a na-
pi - esetenként többszöri - fürdetés okán is, melyeket egyál-
talán nem volt könnyű megvalósítani az építészeti átalakí-
tás körülményei között – kköösszzöönnjjüükk  aazz  eellllááttoottttaakk  nneevvéébbeenn
iiss!! Az eredmény azonban meggyőződésem, hogy minden-
kit kárpótolt a kellemetlenségekért, hiszen nem csak külse-
jében lett impozánsabb az épület, hanem a belső is talán az
elvártakon túl megújult. KKéérreemm  ––  hhaa  iiddeejjüükk  eennggeeddii  ––,,  nnéézz--
zzéékk  mmeegg  sszzeemmééllyyeesseenn!!

Az átalakítást természetesen nem „szépészeti okokból”
kezdeményeztük az alkalmas lehetőség megpályázásával,
hanem azért, mert az idősek ideköltöztetésétől kezdve csak
ideiglenes működési engedéllyel rendelkezett ezen intéz-
ményünk – ami nem csoda, hiszen az egykori TSZ-iroda ki-
alakításához képest teljesen más követelményeknek kellett
volna megfelelni, mint szociális intézménynek. Többször
alakítgattuk már a házat, de ilyen átfogó építészeti megújí-
tásra – anyagiak híján – még nem volt lehetőségünk. A vi-
zesblokkok megújítása úgy a fürdők, WC-vonatkozásában,
mint a konyha szennyvízelvezetése, bútorzata megújításá-

ban nagymértékben fogja könnyíteni a gondozók munkáját,
- különösen a szennyvízcsatornázás költségvetési hatásait
is ide értve -, mindezek jelentősen javítják a bentlakók kom-
fortérzetét is, hiszen tágas ebédlő (új asztalokkal, székekkel)
és tágas, világos, padlófűtéses társalgó, modern TV-vel is
kialakításra került. 

Az idei szerény, jól látható - de nem látszat(!) – eredmé-
nyeink ellenére vannak olyan falunkbeliek, akik szerint fa-
lunkban „nem történik semmi” – én személy szerint na-
gyon örülök ennek a 17 millió körüli „semminek”, ami a
Remény megújulását jelenti, továbbá a Faluház megújítását
jelentő 43 milliónyi „semminek”, de az utak aszfaltozására,
illetve kátyúzására, és a földutak karbantartására fordított
messze több mint 10 milliós „semminek” is. Köszönöm
mindazoknak, akik a pályázatokat és azok megvalósulását
segítették! 

Őszintén remélem, jövőre még több lehetőséget fog kap-
ni Csanytelek, ami már biztos, hogy a jó gazdálkodásunkért
ismét kaptunk 44 millió forintot, melyet útjainkra fogunk
fordítani, két pályázatunk bírálatra vár, másik kettő előké-
szítve úgy, hogy csak be kell adni, több pedig előkészítés
alatt van. 

ÁÁllddootttt,,  bbéékkééss  kkaarrááccssoonnyytt  kkíívváánnookk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  oollvvaa--
ssóónnaakk::

Forgó Henrik,
polgármester
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület munkaterve szerinti soros ülését 2016. november 25. napján tar-
totta, ahol 7 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből a 3. főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, az 1. és a 6. főnapirendi
pontot pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményezett ülésén és ter-
jesztett testület elé.

Az ülés napirendi pontjai tárgyalása előtt Polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa hozott
döntésekről, intézkedésekről, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul-vett.

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el a testület a Csanytelek Község Önkormányzata 2017. évi bel-
ső ellenőrzési programja és időrendi táblázata, 2017.-2020. között időszakra irányadó stratégiai tervének jóváhagyása tár-
gyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat.

2. főrendi pont keretében véleményezte és elfogadási javaslattal hagyta jóvá az Alsó- Tisza-menti Önkormányzat Tár-
sulási Tanácsa által kezdeményezett Társulási Megállapodás 5. módosítását, melynek szükségessége indokairól e szám
Hírmorzsák rovatában, a Társulás novemberi üléséről adott tájékoztatásom szolgál.

A Képviselő-testület az ülés 3. főnapirendi pontjaként tárgyalta a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testü-
lete 2017. évi munkaterve jóváhagyására benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melyhez egyéni képviselői kérésként ve-
tődött fel az ülések pénteki napon és délután 13 órai kezdésétől való eltérő időpont megjelölése, mellyel egyetértő és azt
ellenző vélemények ütköztetése után, az ülésen jelenlévő 6 képviselő egyhangú szavazással a munkatervben szereplő idő-
pontokat elfogadva hagyta azt jóvá.

Az ülésen 4. főnapirendi pontként vitatta meg a Képviselő-testület a feladat-ellátási szerződés kötése hulladékgazdál-
kodási közfeladatok végrehajtása tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül fogadott el
és adott felhatalmazást a település polgármesterének a szerződés aláírására, amelyre már sor is került. Ennek a szerződés-
kötésnek lényege, hogy a már korábbi döntésével a DAREH Társulására átruházott önkormányzati kötelező feladat ellá-
tásával megbízást ad önkormányzatunk a Társulás által a  Társulás 100 %-os tulajdonában lévő DAREH BÁZIS Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Zrt. számára, hogy a jelenlegi közszolgáltatási jogviszony (amely kirendelésen alapul és új köz-
szolgáltatási szerződés kötéséig, vagy ennek hiányában 2017. január 31. napjáig tart) megszűnését követő naptól, az álta-
la kiválasztott közszolgáltatóval – mint teljesítési segéddel – közszolgáltatási szerződést köt és elláttatja a központi vonat-
kozó hatályos hulladékról szóló törvényben és annak végrehajtására kiadott jogszabályokban önkormányzat számára elő-
írt hulladékgazdálkodási közfeladatokat. Ebbe beleértendő a szelektívhulladék (új edényekben történő) térítésmentes,
házhoz jövő, közszolgáltató által a szentesi átrakó állomásra való szállítása,  majd a békéscsabai székhelyű válogató-mű-
be, kezelés, ártalmatlanítás, hasznosítás céljával, új speciális járművekkel való bejuttatása. Beleértendő továbbá a vegyes
hulladék háztól való  heti begyűjtése (a még kint lévő kék színű 120 literes edényekből, vagy a lakos által beszerzett 80,
vagy 60 literes edényből),  közszolgáltatási díj ellenében, valamint az előre meghirdetett időpontban, negyedévente egy
alkalommal a zöldhulladék házhoz menő rendszerrel, térítésmentes begyűjtése és szállítása. Ebben a szerződésben kapott
felhatalmazást a feladatot ellátó a kötelező adatszolgáltatások határidőben való lebonyolítására, a közszolgáltatókkal va-
ló kapcsolattartásra, az elvégzett közszolgáltatás teljesítésének leigazolására. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt ar-
ra, hogy a Társulást és az általa kiválasztott közszolgáltatót fogja tárgyi önkormányzati rendeletében szerepeltetni köz-
szolgáltatóként, mivel az erről való jogalkotás még mindig önkormányzati hatáskör. Erre a Társulási döntést követő soros
ülésen kerülhet sor.

Az ülésen 5. főnapirendi pontként tárgyalta és hagyta jóvá a Képviselő-testület a DAREH 2017. évi működési költsé-
geihez való hozzájárulás címén 189.600.- Ft összegű véglegesen átadott költségvetési támogatás nyújtását, melyet a Társu-
lás az általa létrehozott társasága kötelezettségvállalása teljesítésére fordít.

Zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület ülése 6. főnapirendi pontja 1. napirendjeként a Bursa Hungarica Felsőoktatá-
si Ösztöndíjpályázatra határidőn belül beadott, szociális rászorultság miatti kérelmet, amely megfelelt a pályázati kiírás-
nak, ezért a kérelmezőt havi 3.500.- Ft összegű önkormányzati költségvetésből finanszírozott támogatásban részesítette a
2016/2017. évben felsőoktatásban folytatott tanulmányai időszakára. 2. napirendi pontként szintén zárt ülésen tárgyalta
és fogadta el az Arany János tehetséggondozó programban való részvétel támogatása tárgyú előterjesztésben foglaltakat
a Képviselő-testület, mellyel lehetőséget teremtett a helyi Szent László Általános Iskola Igazgatója által javasolt, arra érde-
mes diákja számára, hogy a Szegedi Radnóti Miklós Gimnáziumban köziskolai tanulmányokat folytathasson.

Az ülésen „Egyebek” napirendje keretében sem írásbeli, sem szóbeli előterjesztés nem volt.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkor-

mányzatok címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzá-
férhetőek.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé
jegyző

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete 2016. novemberi ülésein hozott döntéseirõl
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NNoovveemmbbeerr  hhóónnaappbbaann több ízben vettek részt a
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi
Iroda köztisztviselői az önkormányzati ASP szak-
rendszer 2017. január 01. időpontjától való alkalma-
zására felkészítő oktatáson, amely egyelőre az adó-
igazgatási és a gazdálkodási feladatok ellátását érin-
ti. Ez egy új informatikai rendszer, amelyet a Magyar
Államkincstár fog üzemeltetni, melynek kialakításá-
ra 6 millió Ft állami támogatást nyert önkormányza-
tunk a rendszer kialakítása és üzemeltetéséhez szük-
séges eszközök beszerzésére, a kötelező szabályza-
tok elkészítésére. Ez az intézkedés nem érinti, így
semmilyen kötelezettség nem is terheli a település la-
kosságát, ez a hivatal belső adatszolgáltatási új infor-
matikai kapcsolata a központi irányítással.

AA  BBeellüüggyymmiinniisszzttéérriiuummhhoozz benyújtott pályázaton
207 m2 lágy lombos tűzifa beszerzésére szerzett jogo-
sultságot önkormányzatunk, melyet további 93 m3
ugyancsak lágy lombos tűzifavásárlással egészít ki,
így a szociálisan rászorulók számára összesen 300
m3 tűzifa kiosztására kerülhet sor, reményeink sze-
rint még az idei évben. Ez a mennyiség családonként
3 m3 gurigázott, a jogosult lakására térítésmentesen
kiszállított tűzifa szétosztását teszi lehetővé, amely
mennyiségében egy kicsivel több, mint az elmúlt év-
ben. Felkérek minden jogosultat a hivatal kijelölt
köztisztviselőivel való együttműködésre, az előre le-
egyeztetett időpontok betartására, amely költségkí-
mélő, hiszen a tűzifa szállítási, feldarabolási és ki-
szállítás díját az önkormányzat költségvetéséből kell
finanszírozni, amely a településen élők közös pénze,
tehát annak hatékony, takarékos felhasználása is kö-
zös érdek. A tűzifára jogosító feltételeket az önkor-
mányzat természetben nyújtott szociális célú tüzelő-
anyag támogatására való jogosultság feltételeiről
szóló 11/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete tar-
talmazza, amelyet az önkormányzat honlapján, a
rendeletek címszó alatt megtalálhatnak, vagy szemé-
lyesen a szociális iroda köztisztviselőjétől fognak
kérdéseikre választ kapni. Köszönöm a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat közalkalmazottai és minden
feladatban résztvevő hatékony közreműködését,
amely lehetővé teszi a gördülékeny ügymenet lebo-
nyolítását. 

EE  hhóónnaappbbaann lezajlott a Faluház és a Remény Szo-
ciális Alapellátó Központ felújítása munkálatainak
műszaki átadás – átvétele a megrendelő önkormány-
zat képviselője és a kivitelező között. Mind a Falu-
ház, mind a szociális intézmény berendezésére több
millió Ft-ot fordított az önkormányzat éves költség-
vetéséből, így megszépült környezetben élhetik min-

dennapjaikat az idős emberek a bentlakásos intéz-
ményben.  Megújult és új program kínálattal várja a
település lakosságát a november 22. napjával 3 hóna-
pos próbaidőre felvett Szabó Gabriella a Faluházban,
melynek ünnepélyes megnyitója 2016. december 21.
napja.

AA  tteelleeppüüllééss  llaakkoossssáággaa köréből 62 polgár által kez-
deményezett, november 15. napján tartott Falugyűlé-
sen kaphattak tájékoztatást a településen folyt
szennyvízelvezető- és tisztító-mű kialakításával ed-
dig elvégzett és további feladatokról a jelenlévők. A
lakossági fórumon sok félreértés tisztázódott, a Pol-
gármester úr, a beruházás projektmenedzsere, a ter-
vezője és műszaki ellenőre által elmondottak alapján.
Sokadszorra hangzik el, de még most is vitatott a la-
kosság körében az a kérdés, hogy miért kell ezt a be-
ruházást a település lakosságára rákényszeríteni. Új-
ra, meg újra leszögezzük, hogy nem az önkormány-
zat saját akaratából, hanem központi jogszabályon
alapul ennek a beruházásnak településünkön való
kivitelezése és ezzel lakossági teher keletkeztetése.
Ennek a ténynek ismerete a beruházás közbeszerzé-
si, kivitelezési, ellenőrzési, pénzügyi és a lakosságot
házi szennyvízhálózat kiépítési és rákötési kötele-
zettsége okán elterjedt, eddig félreértéseken alapuló
további híreszteléseknek veheti elejét. Bízom benne,
hogy ezen Hírmondóba, az általam közel 2 év óta
szinte minden számban részletekbe menő, hiteles tá-
jékoztatásom segítséget nyújtott és nyújt abban, hogy
minden érintett, belterületen életvitelszerűen lakott
lakóháza (ahol van ivóvíz fogyasztás)  házi szenny-
vízhálózata  az előre ismert 2016. december 31. nap-
jáig való kiépítése és a gerincvezetékre való rákötése
megvalósul. Ennek elmulasztása komoly szankciók-
kal jár, amelyet szintén többször ismetettem, ezért
felkérek mindenkit, hogy éljen ezzel a kedvezmé-
nyes lehetőséggel és tegyen eleget kötelezettségének!

EEllkkeezzddőőddtteekk a település földutjainak karbantartá-
si munkálatai az Arany János utcában, a Nagy Imre
utcában, ahol első körben a földút mellett szikkasztó
árok kialakítása és a földúton lévő víz árokba való le-
vezetése történt meg, mellyel javult a földút felázott
állaga. Az időjárástól függően folytatódik további
utak karbantartása is, így többek között a József Atti-
la utcában és a Lehel utcában, melynek költségét az
önkormányzat saját költségvetéséből fedezi. 

AA  kköözzffooggllaallkkoozzttaattááss  kköörréébbee  ttaarrttoozzóó,, a település
közterületeinek, nyílt árkainak tisztítására lombszívó
gépet szerzett be önkormányzatunk, és pótolta a még
hiányzó kéziszerszámokat, gépeket, amelynek be-
szerzési költsége közel 2 millió Ft. 

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2016. november
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AA  MMiinniisszztteerreellnnöökkssééggeett vezető Miniszter úr dönté-
se értelmében központi költségvetési forrásból bizto-
sítja településünk önkormányzata számára az eddig
költségként el nem ismert, a szennyvízberuházás so-
rán felmerült próbaüzem 10 millió Ft-ból fennmara-
dó 7,5 millió Ft összegéhez való hozzáférést, mely-
nek ügyében még polgári peres eljárás van folyamat-
ban, amelyben önkormányzatunk alperesként vesz
részt.

AA  CCssoonnggrrááddii  JJáárráássbbíírróóssáágg I. fokú döntésével meg-
szüntette egy magánszemély által önkormányzatunk
ellen indított polgári peres eljárását, mivel a felperes
kárigénye ítélt dolog, ami már 25 évvel ezelőtti köve-
telésre épül, amelynek végrehajtását nem kérte a bí-
róságtól a felperes. Vélhetően II. fokú, törvényszéki
eljárásban folytatódik a per, amennyiben a felperes
jogorvoslati eljárást kezdeményez.

AAzz  AAllssóó--  TTiisszzaa--mmeennttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  TTáárrssuullááss
november 25. napján tartotta ülését, ahol 6 főnapi-
rendi pontot tárgyalt, melyből az 1.)-2.) pont a belső
ellenőr által végzett ellenőrzésről és a 2017-2020. idő-
szak alatti belső ellenőr által tervezett ellenőrzés üte-
mezéséről, stratégiai tervéről szólt, melyet a Társulás
Társulási Tanácsa elfogadott. Az ülés 3.) napirendi
pontja keretében a megváltozott központi jogszabá-
lyi környezet miatt átalakítás alatt álló Esély Szociá-
lis és Gyermekjóléti Alapellátási Központ 2017. évi
fenntartására és működtetésére általam kiadott al-
ternatívákat tárgyalta, melynek határozatával felkér-
te a Társulás Társulása Tanácsa Csongrád Város Pol-
gármesterét arra, hogy a Képviselő-testület hozza
meg döntését a két érintett, társulási működtetésre
átadott feladat további, a Csongrádi önkormányzat
fenntartásában lévő intézményi átszervezéssel való
kötelező feladat átvételéről, amely a Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat, a Család és Gyermekjóléti Köz-
pont további működtetése  Piroskavárosi Szociális,
Család és Gyermekjóléti Intézményébe integrálásá-
hoz vezetett akként, hogy a feladatot végző esetme-
nedzsereknek a Csongrád, Kis-Tisza u. 4. sz. alatti
épületét jelölte ki telephelyeként. Ezzel az intézke-
déssel Csongrád Város Önkormányzata jogosulttá
vált a központi költségvetésből állami támogatás le-
hívására és annak összege jogszerű felhasználására.
A feladatok kiszervezése miatt szükségessé vált a
szociális intézmény alapító okirata, a szervezeti és
működési szabályzata, szakmai programja módosí-
tása, mely változások szociális nyilvántartáson való
átvezetésével jár, amelyet az ülés 4.)-5.) napirendi
előterjesztéseinek változtatás nélküli elfogadása tesz
lehetővé. Ahhoz, hogy az ülésen hozott döntéseknek
érvényt lehessen szerezni, a Társulás Társulási Taná-
csa megtárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta az
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási

Megállapodása 5. módosítását. A Társulás minden
Tagönkormányzata is véleményezte és elfogadta a
megállapodás módosítását, melyet a Magyar Állam-
kincstár Csongrád Megyei Igazgatóságára kell be-
nyújtani, a változások törzskönyvi nyilvántartáson
való átvezetése érdekében, melyre a napokban kerül
sor. 

PPaattaakkii  SSáánnddoorr sándorfalvai székhellyel rendelke-
ző vállalkozó 2021. november 30. napjáig megkapta a
hatósági engedélyt arra, hogy az eddig számára kije-
lölt Szegedi telephelyen működő tisztító-műre való
szállítás helyett, évi 5200 m2 mennyiségig beszállít-
son szippantás módszerével általa begyűjtött háztar-
tási szennyvizet a településünkön működő tisztító-
műre. A tisztító-mű üzemeltetője (Alföldvíz Zrt.)
még nem rendelkezik a tisztító-műre végleges műkö-
dési engedéllyel, így addig nem tudja a leürítési díj
összegét megadni a szippantást végző egyéni vállal-
kozó számára, viszont lehetővé tette, hogy a telepü-
lésünkön szippantás módszerével begyűjtött háztar-
tási szennyvizet a Csongrád város területén általa
üzemeltetett műben üríthesse le. Ez a változás egy-
előre a közszolgáltatás díjában nem lesz érzékelhető,
viszont tárgyi tevékenység végzésére kötött közszol-
gáltatási szerződés és a vonatkozó önkormányzati
rendelet módosításával jár, amelyre minden hatósági
eljárás lefolytatását követő engedélyek birtokában
kerül majd sor, melyről Önöket időben tájékoztatni
fogom.   

AA  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallnnááll ellenőrzést folytatott
le a csongrádi székhelyű Levéltár vezetője, aki a hi-
vatal jogelődjénél és a hivatalnál keletkezett iratok
kezelését, a kézi és külső irattárban tartott iratok
rendjét, az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak telje-
sülését, az iratok selejtezését és a Levéltárnak való át-
adásra váró iratok szúrópróba szerű ellenőrzését vé-
gezte el, mely ellenőrzés megnyugtató módon, hiba-
lista nélkül zárult.

AA  hhuullllaaddéékkggaazzddáállkkooddáássii  kköözzsszzoollggáállttaattááss végzésé-
nek feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. ren-
delet 7. és 8. §-a szabályozza a települési hulladék
gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény méretére és jelölésé-
re vonatkozó szabályokat, melyhez igazodva adott
tájékoztatást a hivatalban megjelent érdeklődők szá-
mára, az általuk feltett kérdésekre az FBH-NP Hulla-
dékgazdálkodási Nonprofit Kft. alkalmazottja a no-
vember 23.-án megtartott ügyfélfogadáson. A fenti
jogszabály akként rendelkezik, hogy vegyes hulla-
dék gyűjtéséhez a közszolgáltatónak az ingatlan-
használó számára biztosítania kell legalább 2 külön-
böző űrmértékű gyűjtőedény közüli választás lehető-
ségét, amelynek igazodnia kell az ingatlanon képző-
dő hulladék mennyiségéhez, figyelemmel a települé-
sen képződő vegyes és elkülönítetten gyűjtött
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Gyergyádesz Istvánné 90 éves
Gyergyádesz Istvánné (Laczkó Erzsébet) 1926.

november 8-án született Csanyteleken. Az elemi
iskola elvégzése után a Felgyői uradalomban dol-
gozott. 1945-ben férjhez ment, házasságából há-
rom gyermekük született: két fiú, István és János,
és egy lány, Erzsébet.  A későbbiekben a helyi TSZ-
ben dolgozott, de sajnos hamar megözvegyült,
mert a férje 48 éves korában 1970-ben elhunyt.
Egyedül nevelte fel három gyermekét, akik közül
Istvánt súlyos betegség következtében elveszítet-
ték.  Miután a gyerekek kirepültek az otthonból,
egyedül élt, de még a mai napig is ellátja magát. A
gyermekei 4 unokával, 5 dédunokával és nemrégi-
ben született ükunokával ajándékozták meg.

Szépkorúak köszöntése

A helyi művészeket bemutató tervezett rendez-
vénysorozat első állomásaként 22001166..  ddeecceemmbbeerr  1122..--éénn
1100  óórraakkoorr nyílik a helyi festő, Forgóné Vera festménye-
iből kiállítás a könyvtárban. A megnyitón verset mond
a szintén helybéli versmondó Antal Ferencné, aki Sza-
bó Edit: Asztalomon című versét fogja elmondani, ami

Vera Csendélet c. festményéről íródott. A kiállítást
megnyitja, és a festőt bemutatja: Szabó Ferenc, a
Csanyteleki Szent László Általános Iskola igazgatója.
A kiállítás 2016. december 21napjáig tekinthető meg
díjmentesen. 

Kiállítás a könyvtárban

hulladék fajlagos mennyiségéhez, az adott ingatlant
használó természetes személyek számához, továbbá
a szilárd és folyékony hulladékra vonatkozó köz-
egészségügyi követelményekre vonatkozó központi
jogszabályban foglalt szállítási gyakorisághoz. A 2
különböző űrmértékű gyűjtőedényből a természetes
személy ingatlanhasználó számára 1 db 80 literes
gyűjtőedény választásának lehetőségét kell biztosíta-
ni, továbbá azon természetes személyek számára,
akik a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használják, 60 literes gyűjtőedény választását kell le-
hetővé tenni. Ahhoz, hogy a településen (életkortól
függetlenül) egyedül élő ingatlantulajdonos igénybe
tudja venni a 60 literes gyűjtőedényre való jogosult-
ságot, a népesség-nyilvántartásból származó adatok-
ról általam kiadott végzéssel igazolni kell a közszol-
gáltató felé az egyedül élés tényét, vagyis azt, hogy
az adott lakóingatlanban1 személy van állandó, vagy
tartózkodási hellyelbejelentkezve. Hangsúlyozom,
hogy a közszolgáltató nem a gyűjtőedényt, hanem
két változatból a választási lehetőséget biztosítja, te-
hát aki igénybe szeretné venni a jelenlegitől eltérő űr-
mértékű, vegyes hulladék begyűjtésére szolgáló
gyűjtőedény közüli választás lehetőségét, akkor a

fent írtak szerint kell eljárnia és be kell szereznie egy
szabványos 60 literes gyűjtőedényt, melynek számla-
másolatát el kell juttatnia a közszolgáltató telephe-
lyére személyesen (előre egyeztetett időpontban),
vagy postai küldeményben (6640. Csongrád, Bercsé-
nyi u. 39. sz.) alá. A közszolgáltató jogosult az ingat-
lantulajdonossal fennálló közszolgáltatási szerződés
módosítására, tehát a 120 literes gyűjtőedény leadása
mellett 1 db 60, vagy 80 literes edényre vonatkozó
közszolgáltatás biztosítására és a közszolgáltatási díj
arányosítására. Keressük annak lehetőségét helyi
vállalkozók bevonásával, hogy a 60 literes űrmértékű
gyűjtőedény beszerzésére helyben kerülhessen sor a
könnyebb és olcsóbb hozzáférés biztosítása érdeké-
ben. Törekszünk a régi gyűjtőedények átadás-átvé-
telében együttműködni, de annak teljes lebonyolítá-
sára nem jogosult a hivatal, hiszen ebben a lapszám-
ban már tájékoztattam Önöket arról, hogy minden, a
hulladékgazdálkodás közfeladata ellátása jogát és
kötelezettségét átadta önkormányzatunk a DAREH
Társulásnak. Minden e témával összefüggő kérdés
megválaszolásában szívesen állok az érdeklődők
rendelkezésére!

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző
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AA  CCssaannyytteelleekkii
KKöözzssééggii  KKöönnyyvvttáárr,,  
a Szegedi Somogyi

Könyvtár
szervezésében
megvalósuló 

CCssoonnggrráádd  mmeeggyyeeii
GGyyeerrmmeekkkköönnyyvv--hhóónnaapp keretében szeretettel várja

aazz  áállttaalláánnooss  iisskkoollaa  aallssóó  ttaaggoozzaattooss  ttaannuullóóiitt
a PPeetteerr&&PPaann  ––  LLeennggyyeell  TTiibboorr  ééss  BBaalláázzss  PPéétteerr  „„......aahhooll  aa  ggiittáárr  éélleettrree  kkeell......““

című rendezvényére.
IIddőőppoonntt:: 22001166..  ddeecceemmbbeerr  77..,,  sszzeerrddaa  99  óórraa

Meghívó

Minden szülő álma, hogy menyasszonyként lássa a
lányát! Nem gondoltam, hogy nekem ilyen hamar
megadatik!

Kátainé Erika óvó néni „kézen fogta“ a Pillangó
csoportos gyerekeket, szülőket és egy szempillantás
alatt évtizedekkel ezelőtti lakodalomban találtuk ma-
gunkat!

Márton nap alkalmából évek óta kedves kis műsor-
ral kedveskednek a szülőknek! Az idei nagyon külön-
legesre sikerült! Valódi gyermekkori emlékként még
néhányunkban élénken élő hangulat termett!

A gyerekek korhű ruhákban lépésről lépésre követ-
ték a szokás forgatókönyvét! A dekoráció magáért be-
szélt, a menyasszonyi és koszorús csokrok Pap Zita
kreativitását mutatták!

A vőfély irányította az eseményeket, lánykikérés,
szülők búcsúztatása, templomi/hivatali eskü letétele,
majd végül mulatság kezdődött, amihez először

Baksról érkezett citerások adták a kíséretet! A meny-
asszony ajándéktáncot is kapott, amit egy lelkes szü-
lőpáros és kisfiuk adott elő! (Patkány Zsoltika és szü-
lei, köszönjük nektek! )

(folytatás a 8. oldalon)

Márton napi mûsor ~
Hagyományõrzés az oviban

- Avagy, férjhez ment a lányom! -
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KKii  sseepprrii  aa  kkéémméénnyytt??
A lakossági kéményseprést több megyében átvette

a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, hogy tűzol-
tók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatla-
nul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság
csak az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállal-
ták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésé-
ben valósul meg a kéményseprés.

MMiikkoorr  jjöönn  aa  kkéémméénnyysseepprrőő??
A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűté-

si időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érin-
tik az egyes települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt
égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente,
minden egyéb fűtőberendezés esetében évente törté-
nik meg.

MMeennnnyyiibbee  kkeerrüüll  aa  kkéémméénnyysseepprrééss??
A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol

a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A ké-
ményseprő 15 nappal a sormunka előtt a postaládába
dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem ta-
lálja otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról
hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a má-
sodik időpontban sem tudja elvégezni, akkor a ké-
ménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell
egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a sor-
munka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat
(körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem

csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a
katasztrófavédelem kéményseprőinek!

MMii  ttaarrttoozziikk  bbeellee  aazz  iinnggyyeenneess  ssoorrmmuunnkkáábbaa??
A sormunka magában foglalja a kémény és az ösz-

szekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-után-
pótlás ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki be-
rendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az
égéstermék paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol
elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőké-
pességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tarto-
zó munkákért, valamint a két sormunka között meg-
rendelt kéményellenőrzésért fizetni kell.

HHooggyyaann  lleehheett  aa  sszzoollggáállttaattáásstt  mmeeggrreennddeellnnii??
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést

rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az

A legfontosabb tudnivalók
a kéményseprésrõl

(folytatás a 7. oldalról)
Következő lépésként megindult a kis csapat, hogy

lámpásokkal és a Kósa zenekar élőzenés kíséretével

tegyünk egy kört a falu régi és új főutcáján!
Az idősek otthona előtt egy kicsit elidőztünk, meg-

melegítettük a szívüket, régi szép emlékeket idéződ-
tek fel és biztos vagyok benne, hogy különleges él-
mény volt nekik!

A Pillangó csoport szívén viseli az idősek sorsát,
Locsi óvó néni vezénylésével minden évben a nagy-
szülőknek is készülnek a gyerekek egy kis műsorral!

Zárásként a parkban tábortűz mellett ettünk-ittunk
egy kis finomságot! A legnagyobb élmény a menyasz-
szonyi torta volt, amire többen is azt hittük, hogy csak
dekoráció, de szerencsére tévedtünk (Erika óvó néni
saját kezűleg sütötte)!

Köszönjük a maradandó élményt! Rengeteg munka
volt egy ilyen színvonalú műsor kivitelezése, mi szü-
lők is segítettünk ott ahol tudtunk! 

Remélem még sok ilyen élményben lesz részünk! 
SSzzaabbóónnéé  KKoovvááccss  NNiikkoolleetttt  

Pillangó csoportos anyuka
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Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Kéknefelejcs
Népdalkör 2016. október 1-én rendezte meg a VIII. Al-
só-Tisza menti népdalköri és nyugdíjas találkozót az
iskola tornatermében. Forgó Henrik polgármester úr
megnyitó beszédében meleg szavakkal köszöntötte a
részt vevő egyesületeket és népdalkörök tagjait.
Urbán Istvánné az Életet az éveknek Nyugdíjas Szö-
vetség megyei elnöke az Idősek Világnapja alkalmá-
ból köszöntötte a jelenlévőket. A helyi népdalkör mel-
lett a műsorban fellépett a csongrádi Röpülj Páva Kör,
csongrádi Orchidea Népdalkör, csongrádi László Imre
Baráti Kör, Szegvárról- Bazsa Mári Népdalkör,
Algyőről a Hagyományőrző Citerazenekar és a Búza-
virág Asszonykórus és a Felgyői Dalárda. A 170 fős
rendezvényen nyugdíjas csoportok is részt vettek —

Szegedről a Szenior Fitnesz és a L.É.T Nyugdíjas
Egyesület tagjai. Az elfogyasztott finom ebéd után a jó
hangulatról Molnár István /Móci/ gondoskodott. A
rendezvény támogatói: Csanytelek Község Önkor-
mányzata, Forgó Henrik polgármester, Takarékszö-
vetkezet, Forgó János, Csongrádiné Papp Zita,
Csanyteleki Szent László Általános Iskola, konyha
dolgozói és a Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület tagjai,
akik kávéval, italokkal, tombolatárgyakkal, munká-
jukkal, mosollyal és kedvességgel járultak hozzá a
rendezvény sikeréhez, valamint az Egyesület megala-
kulásának 20. évfordulójának ünnepléséhez. 

Köszönjük a támogatást és a segítséget mindenki-
nek! 2017-ben folytatjuk!

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé

VIII. Alsó-Tisza menti Népdalköri
és Nyugdíjas Találkozó

Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja 2016.
november 19.-én tartotta az évzáró és tisztújító köz-
gyűlését az iskola ebédlőjében. Titkári beszámoló után
a tagság megválasztotta az új vezetőséget: Bakony
Zoltánné csoport titkár, Bali Gáborné és Seres Istvánné
vezetőségi tag. Megyei elnökünk Ciumandru Angéla
köszönő oklevelet adott át Forgó Henrik polgármester
úrnak és a csoport munkájában aktívan résztvevő és
támogató tagjainknak, Bali Gáborné, Seres Istvánné,
Karkas Istvánné, Megyesi Józsefné, Paksi Mihályné,
Gémes Pálné és Márton Mihály részére.

A hivatalos rész elhangzása után finom ebéd elfo-

gyasztásával zártuk a rendezvényt.
Támogatóink: Csanytelek Község Önkormányzata,

Csanytelek és Térsége Földtulajdonosi Vadásztársa-
ság, konyha dolgozói és tagjaink, akik adományaikkal
és munkájukkal segítették a csoport munkáját. Kö-
szönjük és a következő években is számítunk rájuk.

2016. december 6.-án Mikulás ünnepség lesz a
klubban! 2017 januárjában téli szünet, 2017. február 7.-
én kedden tartjuk az év első csoport összejövetelét. 

KKeelllleemmeess  KKaarrááccssoonnyytt,,  BBoollddoogg  ÚÚjj  EEsszztteennddőőtt  ééss  jjóó
eeggéésszzssééggeett  kkíívváánnuunnkk  mmiinnddeennkkiinneekk!!

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé

Évzáró és tisztújító közgyûlés

ügyfélszolgálat elérhető a 1818-as telefonszámon,
azon belül a 9-es, majd az l-es menüpontot kell válasz-
tani. Hétfőnként 8.00-20.00-óráig, a többi hétköznapon
pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információ-
kat talál a kemenysepres.katasztrofavedeleni.hu
weboldalon.

KKiinntt  jjáárrtt  aa  kkéémméénnyysseepprrőő,,  ddee  nneemm  ttiisszzttííttoottttaa  kkii  aa  kkéé--
mméénnyytt

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol
tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a ké-
ményseprő semmilyen mérést nem végez a kémény
ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük,
jelezze ezt ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék,
ha a kéményseprő készpénzt fogad el.

FFoorrrrááss::
CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  KKaattaasszzttrróóffaavvééddeellmmii  IIggaazzggaattóóssáágg
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Biztonságos ünnepek

A karácsonyra való készülődés biztonsága, és az ál-
dozattá válás elkerülése érdekében szeretnénk felhívni
a figyelmet az ünnepi időszakban előforduló főbb bűn-
cselekményekre, és azok megelőzésének lehetőségeire.  

11.. A sokak által látogatott áruházakban, piacokon,
karácsonyi vásárokban, illetve a zsúfolt tömegközleke-
dési eszközökön főként aallkkaallmmii  ééss  zzsseebbllooppáássookk  előfor-
dulására lehet számítani. 

Ezeken a helyszíneken az emberek általában nem fi-
gyelnek fel rá, nem gondolják szándékosnak, ha valaki
hozzájuk ér, nekik ütközik, esetleg meglöki őket, ráadá-
sul a tömegben a tolvajok is gyorsabban el tudnak tűn-
ni. A zsebtolvajok másik módszere, hogy valamilyen
indokkal megszólítják a kiszemelt áldozatot (informá-
ciókérés, rosszullét színlelése, régi ismerősként való fel-
lépés stb.), elterelve annak figyelmét.  A célszemély ki-
választásánál szempont lehet az is, hogy az illető figyel-
mét leköti valami, például nézelődik, válogat az áruk
között… 

– Felkeltheti a tolvajok figyelmét a földre letett cso-
mag, a külső kabátzsebben, nadrág farzsebében,
nyitott kosárban, szatyorban látható módon elhe-
lyezett tárca, az egyszerűen kinyitható,
kicipzározható táska, hátizsák. Értéktárgyaink, ira-
taink megfelelő elhelyezése mellett azzal is megne-
hezíthetjük a tolvajok dolgát, ha a nálunk lévő tás-
kát biztonságos módon, a test előtt vagy a hónalj
alá szorítva viseljük. 

– ATM-ből történő készpénzfelvételkor ügyelni kell
rá, hogy mások ne figyelhessék meg PIN-
kódunkat (ha valaki nem tudja megjegyezni a
bankkártya PIN-kódját, az a felírt számot minden-
képpen a kártyától elkülönítve tárolja). A bankkár-
tyát, a felvett készpénzt, esetlegesen a tranzakció-
ról készült bizonylatot minél hamarabb tegyük el
biztonságos helyre. 

Az aallkkaallmmii  llooppáássookk  megelőzése érdekében a kabá-
tot, táskát, pénztárcát soha ne hagyjuk őrizetlenül (ne
maradjon felügyelet nélkül a bevásárlókocsiban vagy a
pulton sem). Ha lehetőség van rá, válasszuk az érték-
megőrzőt, ami több áruházban ingyenesen is igénybe
vehető. Tömegközlekedési eszközökön előfordulhat,
hogy az elbóbiskoló utas felébredve már csak hűlt he-
lyét találja a zsebében lévő telefonnak, pénztárcának, a
maga mellé vagy a kalaptartóra tett táskájának, fel-
akasztott kabátjának, tehát erre is figyelni kell. 

A ggééppjjáárrmműűffeellttöörréésseekk elkerülése szempontjából fon-
tos, hogy az őrizetlenül hagyott autóban – főleg látható
helyen – ne maradjon semmilyen csomag. A megvásá-

rolt árut még becsomagolt állapotban sem ajánlatos a
parkolóban álló jármű utasterében hagyni, mert a ta-
pasztalatok szerint bármilyen tárgy, akár egy üresen ott
hagyott szatyor, doboz is felkeltheti a tolvajok érdeklő-
dését. Ha már bepakoltunk a kocsiba, lehetőleg ne
menjünk vissza az üzletbe, adott esetben egy felnőtt
családtag maradjon az autónál. 

Ha az autóból való kiszálláskor valaki odalép hoz-
zánk és kérdez vagy kér valamit, először zárjuk be a
gépjárművet, mert amíg mi az adott illetővel beszé-
lünk, esetleg egy másik személy észrevétlenül kiemel-
heti a kocsiban lévő táskát vagy egyéb tárgyakat.

22.. Az ünnepi időszakban megszaporodhat a ccssaalláá--
ssookk,, ttrrüükkkkööss  llooppáássookk száma is. AAzz  eellkköövveettőőkk  lleeggggyyaakk--
rraabbbbaann  aaddoommáánnyyggyyűűjjttééssrree,,  aajjáánnddéékk  vvaaggyy  vvaallaammeellyy  ccssaa--
llááddttaagg  áállttaall  mmeeggrreennddeelltt  ccssoommaagg  kkéézzbbeessííttéésséérree  hhiivvaattkkoozz--
vvaa  kkéérrnneekk  ppéénnzztt  aa  kkiisszzeemmeelltt,,  ffőőlleegg  iiddőőss  sszzeemmééllyyeekkttőőll,,  iill--
lleettvvee  iillyyeenn  üürrüüggggyyeell  jjuuttnnaakk  bbee  aazz  iinnggaattllaannbbaa,,  aahhooll  aa  sséérr--
tteetttt  ffiiggyyeellmméétt  eelltteerreellvvee  kkiikkuuttaattjjáákk  aa  kkéésszzppéénnzztt,,  éérrttéékkee--
kkeett.. Ennek megelőzésére lehetőleg ne engedjünk be ide-
gent a lakásba, és csak akkor fizessünk a kézbesített
áruért, ha meggyőződtünk róla, hogy azt valóban kör-
nyezetünkből rendelte meg valaki. Egyéb esetben - pél-
dául telefonon - próbáljuk leellenőrizni, hogy a látoga-
tó valóban onnan és olyan céllal jött -e, mint mondja. 

Házalóktól lehetőség szerint ne vásároljunk, mert
nem biztos, hogy azt az árut kapjuk, amit szeretnénk,
ráadásul garancia sem jár az ilyen termékekhez.

33..  Mivel az ünnepeket sokan nem otthon töltik, az
iinnggaattllaann  vvééddeellmmee  érdekében a mechanikus illetve elekt-
ronikus vagyonvédelmi eszközök alkalmazása mellett
meg lehet kérni egy rokont, közelben lakó barátot vagy
megbízható szomszédot, hogy ürítse ki rendszeresen a
postaládát, esetleg engedje fel illetve le a redőnyöket,
azt a látszatot keltve, hogy a lakás nem üres. Ebben
egyébként segítségünkre lehet néhány viszonylag egy-
szerű technikai eszköz, például egy időkapcsoló (hasz-
nálatával időzítetten ki- és bekapcsolhatók a kiválasz-
tott elektromos készülékek) vagy TV-szimulátor is.   

Emellett rendkívül sokféle – például SIM kártyával
működtethető, akár CO-érzékelő vagy tűzjelző készü-
lékkel is összeköthető, veszélyhelyzetben üzenetet kül-
dő vagy a tulajdonost felhívó – riasztó segítheti az ott-
hon biztonságának védelmét. Ezekkel kapcsolatban ér-
demes az interneten tájékozódni, illetve kikérni a biz-
tonságtechnikával foglalkozó szakemberek vélemé-
nyét. 

Amennyiben bármilyen jogsértést tapasztalnak,
hívják a 111122-es segélyhívó számot!

PoliceMail
a Csongrád Megyei Rendõr-

fõkapitányság bûnmegelõzési hírlevele
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Az Alföldvíz Zrt.
ingyenesen hívható – már beüzemelt

házi szennyvíz-bekötés – hibabejelentő
telefonszáma:

80/922-333

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  (30/606-13-84).

SSaajjáátt  kkiivviitteelleezzééss  eesseettéénn,,  iilllleettvvee  hhaa  nneemm  aa  ffeennttii  kkiivviitteelleezzőőkkkkeell  vvééggeezztteettiikk  aa  mmuunnkkáákkaatt,,
aa  mmuunnkkáállaattookk  mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt  eeggyyeezztteesssseenneekk  aazz  AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..  mmuunnkkaattáárrssaaiivvaall,,

mmeerrtt  aa  sszzeennnnyyvvíízzhháállóózzaattrraa  ccssaattllaakkoozzááss  aazz  üüzzeemmeelltteettőő  eennggeeddééllyyéévveell  ttöörrttéénnhheett!!

TTÁÁJJÉÉKKOOZZTTAATTÁÁSS

A Magic Force Bt. (Vasas bolt)
2016. december 31-ig tartja

a kedvezményes szennyvízcsõ
és idom árakat, utána piaci alapú!

Forgó László üzletvezetõ

SSzzeennnnyyvvíízzsszziippppaannttááss
mmeeggrreennddeellééssee

AA  KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT..
ttáájjéékkoozzttaattjjaa  CCssaannyytteelleekk

kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,  hhooggyy  aa
HHőőssöökk  ééss  ÁÁllddoozzaattookk  kkááppooll--
nnáájjáábbaann  tteemmeettkkeezzééssii  hheellyy
vváállttáássáárraa  vvaann  lleehheettőősséégg
336655..000000  FFtt  ++ÁÁffaa  áárroonn..
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó

AAmmbbrruuss  LLáásszzllóó
üüggyyvveezzeettőőnnééll  

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Remény Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont Család- és Gyermekjóléti Szolgálata karácsonyi ajándékozás céljából
adománygyűjtést kezdeményez a rászoruló családok számára. Sokan szer-
veznek gyűjtést Karácsony tájékán. Kérjük, ha tud segíteni, támogassa a
helybéli gyermekeket!

A gyűjtés 22001166..  ddeecceemmbbeerr  0011..  nnaappjjááttóóll  ddeecceemmbbeerr  1155..  nnaappjjááiigg tart. Az ado-
mányokat a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Baross Gábor u. 2. sz.),
valamint a Védőnői Szolgálatnál (Radnóti u. 2. sz.), ügyfélfogadási időben
lehet leadni.

VVáárruunnkk:: játékokat, könyveket, ruhákat (0-tól 18 éves korig), élelmiszere-
ket, édességet, zöldséget, gyümölcsöt, vagy bármi olyan dolgot, amivel a rá-
szoruló gyermekek Karácsonyát szebbé tehetjük.

Kopasz Imréné és
Kovácsné Habling Teréz

családsegítők
SSEEGGÍÍTTSSEENN,,  HHOOGGYY  MMII  IISS  SSEEGGÍÍTTHHEESSSSÜÜNNKK!!

Tisztelt Lakosság! Tisztelt Vállalkozók!



12 Csanyi Hírmondó 2016. november

OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
Azt mondja az őrmester a katonáknak:
– Van egy jó meg egy rossz hírem,

melyikkel kezdjem?
– A jóval - mondják a katonák.
– A hétvégére hazamehetnek.
– És mi a rossz?
– Hazudtam.

*****

– Halló! mennyibe kerül Önöknél egy foghúzás?
– Hétezer forint.
– Nem lehetne olcsóbban?
– Hát, érzéstelenítés nélkül négyezer.
– Túl drága. Megoldható olcsóbban?
– Ha a doktor úr helyett az egyik gyakorló orvos csinál-

ja, akkor csak kétezer.
– Nagyszerű! Szeretném, ha előjegyeznék az anyósomat

hétfőre.

– Képzeld, amikor egyszer Afrikában jártam, éjszaka egy
elefánt hangja riasztott fel. Kezembe kaptam a puskámat,
és úgy, pizsamában lőttem le az elefántot!

– Ez mind nagyon szép – mondja a barátja. – Csak azt
nem értem, hogy miért volt az elefánt pizsamában!

*****

A szemorvos hosszasan vizsgálja a beteget, majd
megszólal:

– Már ne haragudjon uram, 
de hogy talált ide a rendelőbe?

Forrás: www.viccesviccek.hu

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás
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RECEPT KLUB

PPÓÓRRÉÉHHAAGGYYMMÁÁSS
RRAAKKOOTTTT  BBUURRGGOONNYYAA

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 1 kg burgonya, 
• só, 
• 2 db póréhagyma, 
• 4 db sárgarépa, 
• 1 ek. vaj, 
• 20 dkg reszelt sajt, 
• 5 ek. tejszín, 
EEllkkéésszzííttééss::
A meghámozott és vékony szeletekre vágott

burgonyát sós vízben előfőzzük néhány percig,
majd leszűrjük és lecsepegtetjük.

A megtisztított póréhagymát felkarikázzuk, a
sárgarépát vékony hasábokra vágjuk. A kétféle
zöldséget sós vízben rövid ideig előfőzzük, majd
leszűrjük és lecsepegtetjük.

A vajjal kikenünk egy tűzálló tálat. Rétegesen
belerakjuk az előkészített zöldségeket, majd
elosztjuk rajtuk a tejszínnel összekevert reszelt
sajtot.

A rakott burgonyát a 200 fokra előmelegített
sütőben sütjük 15-20 percig, amíg a sajt ráolvad.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!
Forrás: www.mindmegette.hu


