
Kérem, engedjék meg, hogy néhány személyes gondo-
lattal kezdjem: szegény családba született gyermekként
minden karácsonyom csodaszép volt, hiszen a fa alól eset-
leg hiányzó játékokat, édességeket a képzeletem és az a ha-
tártalan szeretet, féltő gondoskodás pótolta, melyet szüle-
imtől kaptam és kapok mind a mai napig.

Felnőtt életem legszebb karácsonyi ajándéka az volt, mi-
kor három napos kislányunkat a 2003-as családi karácsony-
fa alá tettük és láthattam, milyen őszintén örül az akkor alig
több mint 7 éves nővére az igazi játszótárs érkezésének – az
azóta megélt karácsonyok legszebb ajándékait gyermeke-
ink fejlődése, felnőtté válásuk állomásai jelentették és jelen-
tik ma is.

Ebbe a sorba kívánkozik a mostani karácsony élménye,
amikor egy igazán gazdag emberrel találkozhattam, akinek
szakmai munkáját tucatnyi Csanyteleki generáció életre ne-
velése dicséri. Ezen oktató-nevelő munkának elismeréséül
1996-ban, településünk akkor regnáló önkormányzata a fa-
lu díszpolgárának választotta – most azonban emberi nagy-
ságáról is példa értékű tanúságot tett: öt rászoruló falunk

béli karácsonyát tette szebbé, elviselhetőbbé pénz-adomá-
nyával. Az összegeket saját maga adta át – a meghatóan
bensőséges személyes találkozások alkalmával – az általa
kiválasztott rászorultaknak. Pusztai János TANÁR ÚR egy
takarékos életvitelű ember, azonban nyugdíjasként vélhető-
en messze nem a legtöbb pénzzel rendelkező Csanyteleki
polgár, de hogy a leggazdagabb ember volt most Kará-
csonykor, az biztos (ha netán történt még hasonló adomá-
nyozás, úgy az adományozótól elnézést kérek, az informá-
ció nem jutott el önkormányzatunkhoz).

Őszintén remélem, hogy Pusztai tanár úr még sokáig fog
kerékpározni Csanytelek utcáin erőben, egészségben, és aki
találkozik vele, annak mindig eszébe juthat, hogy a falu
egyik leggazdagabb emberét láthatja, ráadásul, akinek va-
gyonát nem a takarékkönyvek, értékpapírok, ingatlanok je-
lentik, hanem a tisztesség, a becsület és az őszinte segíteni
akarás. 

Köszönöm tanár úr, hogy ezen a karácsonyi órádon is
részt vehettem: 

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester

112211..  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22001166..  ddeecceemmbbeerr

Csanyi Hírmondó
AAzz  EEUURRÓÓPPAAII  CCSSAANNYYTTEELLEEKKÉÉRRTT  KKöözzaallaappííttvváánnyy  KKuurraattóórriiuummaa  kköösszzöönneettéétt  ffeejjeezzii  kkii  aazz
aallaappííttvváánnyytt  ttáámmooggaattóókknnaakk  aa  22001166..  éévvbbeenn  nnyyúújjttootttt  ttáámmooggaattáássookkéérrtt,,  eeggyyúúttttaall  ttiisszztteelleetttteell
kkéérrii,,  hhooggyy  aa  22001177..  éévvbbeenn  eesseeddéékkeess  aaddóóbbeevvaalllláássuukkkkoorr  ttoovváábbbbrraa  iiss  aa  kköözzsséégg  aallaappííttvváánnyyáátt

ttáámmooggaassssáákk  aazz  SSzzJJAA  11%%--áánnaakk  ffeellaajjáánnlláássáávvaall..
AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  aaddóósszzáámmaa::  1188447744995522--11--0066

AAzz  EEuurróóppaaii  CCssaannyytteelleekkéérrtt  KKöözzaallaappííttvváánnyy  aa  22001166--ooss  éévvbbeenn  aa  kköözzppaarrkkbbaa  vviisssszzaahheellyyeezzeetttt
MMiilllleennnniiuummii  eemmlléékkmműű  ttéérrbbuurrkkoollaattáánnaakk,,  vvaallaammiinntt  aa  FFaalluuhháázz  eellőőttttii  --  jjöövvőőrree  bbeeééppííttééssrree

kkeerrüüllőő  --  ttéérreellvváállaasszzttóó  ddíísszz--oosszzllooppookk  ééss  lláánnccookk  mmeeggvváássáárrlláássáátt  ttáámmooggaattttaa..
SSzzaabbaaddooss  PPááll,,    aa  KKuurraattóórriiuumm  EEllnnöökkee

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee,,  JJeeggyyzzőőjjee,,  

PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallaa,,  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettőőii,,

aazz  iinnttéézzmméénnyyeekk  ddoollggoozzóóii  nneevvéébbeenn  iiss  kkíívváánnookk

ÖÖnnöökknneekk  jjóó  eeggéésszzssééggeett  ééss

BBoollddoogg  ÚÚjj  ÉÉvveett!!
FFoorrggóó  HHeennrriikk  ppoollggáárrmmeesstteerr

Karácsonyi ajándékok
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TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  llaakkoossookk!!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület soros ülését 2016. december 16. napján tartotta, ahol 6 főnapiren-

di pontot tárgyalt, melyből az 1.-2. főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspoliti-
kai és Településfejlesztési Bizottság véleményezte és a benyújtott előterjesztések elfogadását javasolta.

A Képviselő-testület a főnapirendi pontok előtt határozatába foglaltan elfogadta a jegyző beszámolóját a lejárt határ-
idejű határozatok végrehajtásáról.

Az ülésen 1. főnapirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016.
évi költségvetési rendeletének módosítása tárgyában benyújtott rendelet-tervezetet, annak indokolását, előzetes hatás-
vizsgálatát és elfogadta azt, amely 2016. december 17. napján lépett hatályba. A rendelet alkotásával az éves költségveté-
si előirányzatok időarányos rendezésének tett eleget a döntéshozó.

Az ülés 2. főnapirendi pontjaként vitatta meg a Képviselő-testület az önkormányzat szervezeti és működési szabályza-
táról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában benyújtott rendelet-tervezetet, annak indoko-
lását és az előzetes hatásvizsgálatban foglaltakat, azokat jóváhagyva megalkotta rendeletét, amely 2017. január 01. napján
lép hatályba. A rendelet alkotását az önkormányzati ASP rendszerre való átállás tette szükségessé.

Mindkét önkormányzati rendelet eredeti jogalkotói hatáskörben hozott, úgynevezett belső jogszabály, amely a telepü-
lés lakosságára kötelezettséget nem ró.

A Képviselő-testület az ülés 3. főnapirendi pontjaként a Csanytelek Község Önkormányzata érdekeltségi körébe tarto-
zó Önkormányzati Társulások 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót fogadta el, majd következő napirendi pontként
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2016. évi feladatellátásáról szóló beszámolót hagyta jóvá, mellyel eleget tett
a vonatkozó központi jogszabályban foglalt kötelezettségének.

Az ülés 5. főnapirendi pontjaként tárgyalta a Képviselő-testület a központi orvosi ügyelet működési célú önkormány-
zati támogatására kötött feladatátadási – átvételi szerződés 2. módosítására vonatkozó előterjesztésben és a szerződésben
foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott. A módosításra azért volt szükség, mert az ügyeleti feladat ellátása so-
rán felmerült kiadások összegét már nem fedezi le az e célra központi forrásból és az azt kiegészítő önkormányzati támo-
gatásból juttatott anyagi támogatás. A település lakossága egészségügyi alapellátása, mint az önkormányzat kötelező fel-
adata végrehajtása biztosítása érdekében az idei évben havi 53.000.- Ft-ról 79.500.- Ft-ra módosult március 01. napjától,
majd 2017. január 01. napjától 160.448.- Ft-ra változik a támogatás havi összege, mellyel megduplázza a pénzügyi támo-
gatás összegét önkormányzatunk a feladatot ellátó Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szá-
mára.

A Képviselő-testület az ülés utolsó főnapirendi pontjaként fogadta el a Csanytelek, Baross G. u. 2. szám alatti ingatlan
hasznosítására vonatkozó 2016. évi beszámolóban foglaltakat, mellyel teljesítette szerződésben vállalt kötelezettségét a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. 

Az ülésen Egyebek napirend keretében sem írásban, sem szóban nem került sor előterjesztés benyújtására.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv, önkormányzati rendeletek a

www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el, a hivatalban és a
könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhetőek.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé
jegyző

Lehetőségeinkhez mérten – jobbára csak jelképesen – elismertük, jutalmaztuk az önkormányzati és hivatali munkatár-
sak éves munkáját az alábbiak szerint (bruttó összegek): közmunka, kertészet: 1.010.000.-Ft/ 29 fő részére, út járda prog-
ram: 167.500,-Ft/ 7 fő részére, belvíz rendszer karbantartás 222.500,-Ft/ 8 fő részére, egyéb közfoglalkoztatottak 140.000,-
Ft/ 7 fő részére, önkormányzati fizikai állomány 180.000,-Ft/ 6 fő részére, Polgármesteri Hivatal munkatársai 2.400.000,-
Ft/ 11 fő részére a társulási többletfeladatok ellátásának díjazására. A Polgármester úr sem jutalmat, sem a község érdeké-
ben – évek alatt – ki nem vett szabadsága kompenzálására semminemű térítést nem kapott.

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete 2016. decemberi ülésein hozott döntéseirõl

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!!
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AA  ccssaalláádd--  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  sszzoollggáállaatt közalkalmazottja
közreműködésével december 12.-én került sor a településen
közfoglalkoztatásban dolgozók által megtermelt fűszerpap-
rika őrleményének szétosztására. Ötven szociálisan rászo-
ruló család kapott belőle, 1-1 kg mennyiségben.  

AA  ccssaalláádd--  ééss  ggyyeerrmmeekkjjóóllééttii  sszzoollggáállaatt közalkalmazottai
gyűjtésének köszönhetően december 16.-án a karácsonyi
ünnepekre készülődés jegyében a szociálisan rászoruló csa-
ládok köréből 93 gyermek részesült tartós élelmiszer, ruha-
nemű és „cipős-dobozos” ajándékban, mellyel megszépül-
hetett sok család számára az ünnep. Köszönet illeti a szol-
gálat közalkalmazottait a sok munkával járó feladat vállalá-
sáért és végzéséért!

AA  NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssaannyytteelleekkii  EEggyyeessüülleettee  23 család
számára tette szebbé az ünnepeket ajándékcsomagok szét-
osztásával. 

AAzz  AAllssóó--  TTiisszzaa--mmeennttii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  TTáárrssuullááss Társulá-
si Tanácsa december 16. napján ülést tartott, ahol döntött a
fenntartásában lévő Esély Szociális és Gyermekjóléti Alap-
ellátó Központ alapító okirata módosításáról, a feladat át-
adás- átvételi megállapodás 1. módosításáról. A két doku-
mentumba rögzített változások a Magyar Államkincstár
Csongrád Megyei Igazgatósága által törzskönyvi nyilván-
tartásba való bejegyeztetése december 22. napján megtör-
tént, így ennek birtokában lehetővé vált az intézmény ada-
taiban bekövetkezett változások szolgáltatói nyilvántartá-
son (működési engedélyen) való átvezettetése. Az intéz-
mény eddigi székhelye Csongrád, Kossuth tér 7. számra
változott, feladatai közül a család- és gyermekjóléti szolgá-
lat, továbbá a központ átkerült Csongrád Város Önkor-
mányzata által fenntartott intézménybe 2017. január 01.
napjától.  Elfogadta a Társulás Társulási Tanácsa az elnök
által beterjesztett, a Társulás 2016. évben végzett tevékeny-
ségéről szóló beszámolót, mellyel eleget tett a Társulás Tár-
sulási Megállapodásába foglalt évi egyszeri beszámolási
kötelezettségének. 

AA  RReemméénnyy  SSzzoocciiáálliiss  AAllaappsszzoollggáállttaattóó  KKöözzppoonntt eddigi
ideiglenes működési engedélyét felváltó végleges, határo-
zatlan időre szóló engedélye eljárásrendjének megfelelően
december 19. napján ellenőrzést tartottak a Csongrád Me-
gyei Kormányhivatal illetékes Főosztály ügyintézői, akik a
soros ellenőrzést is elvégezték és a jegyzőkönyvbe rögzítet-
tek szerint megállapították, hogy az intézmény a hatályos
vonatkozó központi jogszabályokban foglaltaknak megfe-
lelve látja el feladatát. A szociális intézmény és telephelye
2017. január 01. napjától határozatlan idejű engedéllyel ren-
delkezik, amelyet tanúsítvány bizonyít.

AA  tteelleeppüüllééss  sszzoocciiáálliiss  iinnttéézzmméénnyyéébbeenn az intézmény veze-
tője és munkatársai december 20. napján, az Idősek Napja
alkalmából egy ízletes ebéddel kedveskedtek az intézmény
lakói számára. Köszönet illeti fáradozásukat, mellyel szeb-
bé tették az ünnepek előtti napjaikat a bentlakók számára,
melyet remélünk, hogy jövő évben is meg tud rendezni az
intézmény! 

AA  CCssaannyytteelleekkii  RRoommaa  NNeemmzzeettiissééggii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt Kép-
viselő-testülete nevében eljáró elnök által december 20.-án

összehívott közmeghallgatáson a településen folyó szenny-
vízelvezetés és szennyvíztisztítás beruházás házi bekötésé-
re vonatkozó előterjesztést vitathatta meg a település lakos-
sága köréből összegyűlt 25 fő. Egy lakos sem vitatta el a be-
ruházás kötelező jellegét, viszont többen arra panaszkod-
tak, hogy nem a szándék, hanem az anyagiak hiánya miatt
nem tudtak megfelelni a központi és a helyi jogszabályban
támasztott követelménynek.

AA  tteelleeppüüllééss  FFaalluuhháázzaa  mmeeggnnyyiittóó  üünnnneeppssééggéérree december
21.-én színvonalas műsorok keretében került sor, amelyet
nagy érdeklődés övezett. Köszönjük a műsorokban fellépő
minden gyermek, óvónő és előadó produkciókba fektetett
munkáját, az ételek készítőinek fáradozását, továbbá a ren-
dezvény szervezésében és lebonyolításában résztvevők ki-
tartását!

AAzz  óóvvooddaaii  ééss  áállttaalláánnooss  iisskkoollaaii  sszzüünneett időszaka alatt a
család- és gyermekjóléti szolgálat közreműködésével az ar-
ra jogosítottak körében folyt a szünidei gyermekétkeztetés
kötelező önkormányzati feladata lebonyolítása – rendkívü-
li rossz tapasztalatok mellett.

HHaattáárriiddőőrree  mmeeggttöörrttéénntt az önkormányzati ASP rendszer-
re való éles átállásra való felkészülés, továbbá a szerződés
aláírása, amely 2017. január 01. napjától egy teljesen új in-
formatikai könyvelési feladatellátást jelent a hivatal gazda-
sági munkaterületén.

MMeeggffeesszzíítteetttt  tteemmppóóbbaann folyt decemberben a településen
kiépült szennyvízelvezető gerincvezetékre házi szennyvíz
rendszerek kiépítése, átvétele és üzemeltetőnek való átadá-
sa, amely számadatait tekintve még is lehangoló, mivel kö-
zel 100 ingatlantulajdonos nem tett eleget kötelezettségének
idén december 31. napjáig. A kötelezést elmulasztóknak jö-
vő év március 15. napjáig bevallást kell benyújtaniuk és ta-
lajterhelési díjat kell fizetniük, melyről bővebb információt
az érintettek számára egyedi megkeresésben fogok adni.

AAzz  ee  hhóónnaappbbaann  hhiiáánnyyttaallaannuull  bbeeaaddootttt kérelmek alapján
folyamatosan teljesült a kérelmezőként 3 m3 darabolt tűzi-
fa házhoz szállítása 73 család számára. Felhívom a kérelme-
zők figyelmét a hiánypótlásban foglaltak határidőre történő
teljesítésére, mert annak elmaradása akadályozza az ügyin-
tézést és a folyamatos munkavégzést. Jövő év január hó-
napban várható még a fennmaradt 60 m3 tűzifa vállalkozó
által önkormányzat számára történő leszállítása, melynek
feldolgozását követően (az érintettek együttműködésével)
kerülhet sor annak a szociálisan rászorulók számára való
kiszállítására.

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2016. december

Az Alföldvíz Zrt.
ingyenesen hívható – már beüzemelt

házi szennyvíz-bekötés – hibabejelentő
telefonszáma:

80/922-333
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy a települési önkor-
mányzatok jegyzőinek megváltozott a vízgazdálkodási ha-
tósági hatásköre aa  hháázzii  iivvóóvvíízziiggéénnyy kielégítésére irányuló
vízi-létesítmény- (továbbiakban: kkúútt) és vízhasználat enge-
délyezése tárgyában. A jegyző engedélye szükséges: olyan
kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez, amely a következő feltételeket együtte-
sen teljesíti: a kút akkor üzemeltethető ha

évente 500 m3 mennyiséget el nem érő víz igénybevéte-
le kizárólag a talajvízkészlet, vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával történik, 

a kút épülettel rendelkező ingatlanon van, 
az a magánszemély részére házi és háztartási vízigényt

elégít ki.
 A vízigény nem lehet gazdásági célú és nem érinthet

vízbázis-védelmi területet. Amennyiben a felsorolt feltéte-
lek bármelyike nem teljesül, akkor a fennmaradási engedé-
lyezési eljárás lefolytatása nem jegyzői, hanem a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság hatáskörébe tartozik.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben az engedély
nélkül fúrt kút vízgazdálkodási, környezet- vagy termé-
szetvédelmi szempontból káros és az ártalom átalakítással
sem szüntethető meg, úgy a kút tulajdonosa által vízjogi
fennmaradási engedély kiadására irányuló kérelmét el kell
utasítani és emellett a tulajdonost a kút elbontására kell kö-
telezni.

Szintén jegyzői engedély szükséges évi 500 m3 mennyi-
séget meg nem haladó, kizárólag háztartási szennyvíz tisz-
títását és a tisztított szennyvíz elszikkasztását szolgáló mű-
tárgy kialakításához, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és
megszüntetéséhez.

Az engedély nélkül fúrt kutak legalizálása: akkor mmeenn--
tteessüüll  vvíízzggaazzddáállkkooddáássii  bbíírrssáágg  mmeeggffiizzeettééssee  aallóóll az érintett tu-
lajdonos, amennyiben a 2016. június 04. napja előtt enge-
dély nélkül létesített kút fennmaradási engedélyét 2018. de-
cember 31. napjáig kérelmezi.

A központi jogszabály módosításának célja, hogy az
érintettek a jelzett időszak alatt szankció alkalmazása nél-
kül juthassanak fennmaradási engedélyhez. Az engedélyek
kiadása elősegíti az egész ország területén a vízgazdálkodá-
si célok és a vizek jó minőségének megőrzése megvalósítá-
sát, ismert lesz a vízhasználat mennyisége és biztosítottá
válik a vízkészlet igénybevétele utáni járulék megfizetése,
valamint a hatósági felügyelet.  

Elérhetőség: Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi
Hatósági Osztály, telefonszám: 06/62/549-340.

A Szentesi Járási Hivatal által évtizedekkel korábban ki-
adott „nortonkút” engedély érvényességi időpontot nem
tartalmaz, az határozatlan idejű, így jelenleg is hatályos és
nem kell engedélyezési eljárást kezdeményezni a tulajdo-
nosnak. 

A csõkút, a nortonkút engedélyezési
eljárásáról tájékoztatás

KKöösszzöönnöömm  eeggéésszz  éévvbbeenn  ttaannúússííttootttt  jjooggkköövveettőő  mmaaggaattaarrttáá--
ssuukkaatt,,  aammeellyy  eellőősseeggíítteettttee  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  öönnkkéénntt  vváállllaalltt
ffeellaaddaattaaii  mmeeggvvaallóóssííttáássáátt  aazzzzaall,,  hhooggyy  ttúúllnnyyoommóó  ttööbbbbssééggéébbeenn
eelleeggeett  tteetttteekk  aa  hheellyyii  aaddóó  ffiizzeettééssii  kköötteelleezzeettttssééggüükknneekk,,  mmeellyy--
bbőőll  ssaajjáátt  bbeevvéétteelltt  kkééppeezzvvee  lleehheetteetttt  öönneerrőőtt  bbiizzttoossííttaannii  aa  hheellyyii
bbeerruuhháázzáássookkhhoozz..

A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal minden köztisztvi-
selője, közalkalmazottja, munkavállalója számára köszöne-

temet fejezem ki a 2016. évben magas szakmai színvonalon
folytatott lelkiismeretes tevékenységért, amelyet 2017. év-
ben is elvárásként fogalmazok meg az új kihívásoknak való
megfelelés érdekében.

Minden településünkön élő Polgárnak sikerekben gaz-
dag bboollddoogg  úújj  éévveett  ééss  jjóó  eeggéésszzssééggeett  kkíívváánnookk!!

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Tisztelt Csanyteleki Lakosok!

Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton tájékoztatja a Tisztelt
Csanyteleki Lakosságot, hogy 

22001177..  jjaannuuáárr  1122..  ééss  2266..  nnaappjjáánn
ddííjjmmeenntteess  ffeennyyőőffaabbeeggyyűűjjttéésstt  sszzeerrvveezz..

A fenyőfákat az ingatlan előtti közterületre szívesked-
jenek kihelyezni aa  ggyyűűjjttééssii  nnaappoonn  reggel 7 óráig és az elszál-
lítás időpontjáig az ingatlan előtt kint hagyni, oly módon,

hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni
és kézi erővel mozgatható legyen.

Kérjük, hogy a karácsonyfát minden díszítő elemtől
mentesen szíveskedjenek kihelyezni annak érdekében,
hogy ne akadályozza a hasznosítást és a begyűjtést. 

Forrás:
FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.

A fenyõfagyûjtés rendjérõl

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!

Felgyõn hosszú távú üvegházi, növényápolási
munkára várjuk a jelentkezést.

Telefon: 70/459-36-08
Horváth Lajos polgármester

CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  NNYYUUGGDDÍÍJJAASS  EEGGYYEESSÜÜLLEETT
a téli szünet után 2017. január 30-án 14 órakor

tartja meg az év elsõ klub délutánját.
Boldog Új Esztendõt

és Jó Egészséget Kívánunk mindenkinek!
Vezetõség
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AAzz  éévv  fféérrffii  ssppoorrttoollóójjaa,,  CCssoonnggrráádd  mmeeggyyee::
JJéérrii  TTaammááss (sportlövészet, Igaly József LK)
DDííjjááttaaddóó:: Szél József, a CE Glass pénzügyi vezetője
Európa- és világbajnokságot nyert 2016-ban koronglövé-

szetben. Célja a 2020-as tokiói olimpián való részvétel, idei
nagy sikereit követően skeetre vált, amelyben a felkészíté-
sét a sportág egyetlen magyar olimpiai bajnoka, Igaly Diá-
na vállalta, míg 2016-os eredményeit Igaly Józseffel érte el.
Az év férfi sportolója Csongrád megyében a Csanyteleki
Jéri Tamás.

- Nehéz egy olyan szakágat abbahagyni, amiben csúcson
vagy, de az olimpia miatt megéri. Ugyanazzal a fegyverrel
kell lőni, de másféle korongokra, ezért teljesen máshogy
kell készülnöm. Eddig autodidakta módon gyakoroltam,
így kíváncsian várom, milyen lesz Igaly Diával együtt dol-
gozni. Ő úgy lőtt világcsúcsokat, hogy edzésen nem jött
össze neki semmi, én is ilyen típus vagyok. A sportlövésze-
tet amúgy csak négy éve kezdtem, előtte tizenkét évig ver-
senytáncoltam, ami sokat segít a ritmusérzékben - mondta.

Részlet a Délmagyarország 2016. 12. 20-i cikkéből.
(Forrás: delmagyar.hu)

47. Az év sportolója díjátadó gála

MMeegghhíívvuunnkk  mmiinnddeenn  rrééggii  ééss  úújj  vvéérraaddóótt  22001177..  jjaannuuáárr  1177--éénn  ((kkeeddddeenn))  1144::3300--ttóóll  --1188  óórrááiigg  ttaarrttaannddóó  vvéérraaddáássrraa a Csanyteleki
orvosi rendelőbe. Véradás után szerény vacsorával szeretnénk megköszönni az önzetlen segítségnyújtást. Véradásra
minden 18. évet betöltött és 65 életévig lehet részt venni. A véradás egyben szűrővizsgálat is. Véradás előtt mindenki
fogyasszon bőségesen folyadékot és étkezzen, hozzatok magatokkal személyigazolványt, TAJ-kártyát, lakcím kártyát.

Minden régi és új véradót szeretettel várunk.
Ne feledjétek: egy véradó három beteg embertársán segít!

Simon Ottóné

Meghívó!

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  nneevvéébbeenn  eezz  aallkkaalloommmmaall  iiss  ggrraattuulláállookk  ééss  
ttoovváábbbbii  ssookk  ssppoorrttssiikkeerrtt  kkíívváánnookk

JJéérrii  TTaammáássnnaakk!!
Forgó Henrik polgármester
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A Központi Statisztikai Hivatal CCssaannyytteelleekk  településen, a
KSH elnöke által 2017. évre engedélyezett önkéntes adat-
szolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételt hajt végre 

22001177..  jjaannuuáárr  11..  ééss  mmáárrcciiuuss  3311.. között.
A felvétel Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program

(OSAP) szerinti nyilvántartási száma és neve: 22222299
FFeellnnőőttttkkééppzzééssii  ffeellvvéétteell

Az összeírási munkát a Központi Statisztikai Hivatal
megbízásából a Statek Kft., igazolvánnyal ellátott kérdezői
végzik. A válaszadásra kijelölt háztartások címét véletlen-
szerűen választottuk ki a statisztikai mintavétel reprezenta-
tivitásának szabályait követve. A válaszadás a kijelölt ház-
tartásban élők számára nem kötelező, de részvételükkel
nagymértékben hozzájárulnak az országról, régióról, tele-
pülésről készülő hiteles statisztikák előállításához.

Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek,
és az adatok csak összesített formában, a személyes azono-

síthatóság lehetősége nélkül kerülnek nyilvánosságra. Az
egyedi adatokat bizalmasan kezeljük, azok mások számára
nem hozzáférhetőek. Az adatgyűjtés során a statisztikáról
szóló 1993. évi XLVI. törvénynek, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvénynek megfelelően járunk el.

A lakosság részére munkanapokon 8 és 16.30 óra között
a (1) 345 6714 telefonszámon adunk további felvilágosítást.
Az adatgyűjtések módszertanával és a kutatási eredmé-
nyekkel kapcsolatosan a www.ksh.hu internetes oldal nyújt
tájékoztatást, elsősorban az Adatszolgáltatóinknak
?Nyomtatványok ? Önkéntes adatgyűjtések menüpont
alatt.

Köszönjük együttműködésüket, támogatásukat, mellyel
hozzájárulnak a felmérés sikeres végrehajtásához!

Forrás: KSH

Tájékoztatás

A Csongrád megyei Baks, Csanytelek község és
Tömörkény településen a területileg illetékes Égáz-Dégáz
Földgázelosztó Zrt. a földgáz fogyasztásmérőket a legmo-
dernebb technológiájú okosmérőkre cseréli az év elején. A
szolgáltatás-korszerűsítés támogatásból valósul meg, így a
fogyasztók számára a mérőcsere ingyenes.

A fogyasztásmérők cseréje egy országos mintaprojekt
keretében valósul meg. A KOM Központi Okos Mérés Zrt.,
állami tulajdonban lévő szervezet, feladata az Intelligens
Hálózat Mintaprojekt végrehajtása. 

Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt célja a villamos-
energia-, a földgáz-, a víz- és a távhő szolgáltatás országos
modernizációjának előkészítése. 

A Mintaprojekt keretében megvalósuló fogyasztásmérő-
csere a gázmérők cseréjekor szokásos eljárásrend szerint
fog zajlani. A lakosság értesítése és a csere időpontjának
egyeztetése 2017. január-februárjában várható.

Az új gázmérők védett csatornán kommunikálnak az
adatközponttal, ennek eredményeképpen a mérőket a szol-
gáltatónak nem kell a fogyasztónál leolvasnia. Az érintett
ügyfelek saját fogyasztási adataikat egy ebből a célból létre-
hozott weboldalon keresztül is megtekinthetik, de azok az

új gázmérők digitális kijelzőjén is láthatók. A weboldal
elérhetőségét a telepítésről szóló levél fogja tartalmazni.

Ha kérdésük merül fel a Mintaprojekttel kapcsolatban,
kérjük, a telepítési értesítő alapján vegyék fel a kapcsolatot
az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.-vel.

Forrás:
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. – KOM Zrt.

Lecserélik a gázmérõket a térségben

SSzzeennnnyyvvíízzsszziippppaannttááss  mmeeggrreennddeellééssee AA  KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT..

ttáájjéékkoozzttaattjjaa  CCssaannyytteelleekk

kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,  hhooggyy

aa  HHőőssöökk  ééss  ÁÁllddoozzaattookk

kkááppoollnnáájjáábbaann  tteemmeettkkeezzééssii

hheellyy  vváállttáássáárraa  vvaann  lleehheettőősséégg

336655..000000  FFtt  ++ÁÁffaa  áárroonn..

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó

AAmmbbrruuss  LLáásszzllóó  üüggyyvveezzeettőőnnééll  
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
– Milyen a villanyszerelő munkája?
– ???
– Feszültséggel teli.

* * *

– Szörnyű belegondolni, hogy a feleségem három hét
múlva hazatér!

– Mióta van távol?
– Holnap utazik.

* * *

A matektanárnő megkérdezi a gyerekeket:
– Mi lesz akkor, ha van 3 almád és a testvéred megeszik

belőle kettőt?
Móricka felteszi a kezét és válaszol:
– Nagy verekedés!

* * *

A golfpályán kerítés választja el a golfpályát az úttól.
Egy négyfős társaság egyik tagja nekiveselkedik, majd
balra elüti a labdát. Az átível a kerítés fölött, pattan egyet
az úton, aztán egyenesen nekiütődik az arra haladó busz
kerékgumijának, arról pedig vissza a pályára, és egyene-
sen be a lyukba. A másik három csak ámul-bámul, majd
egyikük megkérdezi:

– Ezt hogy csináltad?
Az első játékos vállat von:
– Csak ismerni kell a buszmenetrendet.

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

KKAACCSSAAMMEELLLL
RROOZZMMAARRIINNGGOOSS

MMEEGGGGYYRRAAGGUUVVAALL
HHoozzzzáávvaallóókk::
• 2 darab kacsamell,
• 1 ág rozmaring,
• só, őrölt bors,
• 10 dkg meggybefőtt,
• 1 dl meggylé,
• 2 szem szegfűszeg,
• 1 tk balzsamecet,
• 1 tk méz,
• 1 csipet rozmaring. 
EEllkkéésszzííttééss::
1. A kacsamellek bőrét rácsosan bevagdossuk, vigyázva,

hogy a húsig ne vágjunk be.
Sózzuk, borsozzuk, és egy tapadás-mentes serpenyőben

bőrével lefelé megpirítjuk, majd megfordítjuk, hogy a má-
sik oldala is színt kapjon.

Ezután sütőpapírral bélelt tepsibe átrakjuk, a zsírjával
együtt. Rádobjuk a rozmaring ágacskát és előmelegített sü-
tőben kb. fél órát sütjük.

Közben a meggyraguhoz a meggyet a levével együtt egy
lábasba öntjük, hozzádobjuk a szegfűszeget, a csipetnyi
rozmaringot. Ízesítjük még a mézzel, valamint a balzsam-
ecettel. Összeforraljuk, amíg kissé besűrűsödik.

Miután a kacsa megsült, pár percig pihentetjük, aztán fel-
szeletelve tálaljuk burgonyakörettel, valamint a meggyra-
guval.

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

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

Forrás: www.mindmegette.hu
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