
tervezetének 2017. október 1. és október 31. napjáig történő 
digitális módon történő készítésére szól. A megbízás válla-
lási díjaként 500.000.- Ft +  27 % Áfa, továbbá főépítészi 
közreműködési díjként 100.000.- Ft + 27 % Áfa, összesen 
662.000.- Ft kifi zetésére adott ki kötelezettségvállalására 
feladatot, az önkormányzat idei évi költségvetésében pénz-
maradványként szereplő összege terhére előirányzat képzé-
sére és az összeg kifi zetésére, arra az esetre, ha a központi 
költségvetés állami támogatás formájában nem biztosítja az 
általa elrendelt feladat végrehajtása díjtétele fi nanszírozását. 

Az ülés 3. főnapirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el ha-
tározatába rögzítve, az önkormányzati tulajdonú belterületi 
utak felújítására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztés-
ben foglaltakat. A pályázható célterületek közül a belterületi 
közlekedési infrastruktúra fejlesztés keretében a Járandó utca 642 
folyóméter hosszban történő szilárd burkolatának felújí-
tására és hozzá kapcsolódó padka-rendezési munkálata-
ira bruttó 20.819.971.- Ft összköltséget, benne 5.819.971.- 
Ft saját erőt hagyott jóvá. A saját anyagi forrás fedezeteként 
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséből pénzmaradvány-
ként idei évre áthozott összeg nyújt fedezetet. A pályázat ked-
vező elbírálása esetén soron kívül megkezdődhet a kivitelező 
kiválasztására irányuló eljárás, majd megindulhat a kivitelezés.

Egyebek napirendi keretében írásos előterjesztés benyújtá-
sára nem került sor.

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 könyvtár-
ban pedig papíralapon is hozzáférhetőek.

Tisztelettel: Kató Pálné, jegyző

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület éves 
munkatervének megfelelően, 2017. április 28. napján tartot-
ta soros ülését, melyen 3 főnapirendi pontot tárgyalt. Mind 
három napirendi pontot a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatás-
politikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén napirendjeként 
véleményezte és annak elfogadását kezdeményezte.

Az ülésen a főnapirendi pontok előtt a lejárt határidejű hatá-
rozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót tárgyalta és fogad-
ta el a Képviselő-testület.

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként a településfejlesztéssel és te-
lepülésrendezéssel összefüggő partnerség rendjéről szóló 5/2013. (II. 
01.) Ökt határozat hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés-
ben foglaltakat vitatta meg a Képviselő-testület, melyet a be-
terjesztés szerint fogadott el. Erre az intézkedésre azért volt 
szükség, mert a feladat ellátására kiadott központ jogszabá-
lyok (törvény és Kormányrendelet) 2017. január 01. napjától 
megváltoztatta a korábbi eljárásrendet és határozat helyett 
önkormányzati rendeletben kell szabályozni az egyeztetés mód-
ját, az egyeztetésben résztvevők, mint partnerek körét és mind azt, 
amit a központi jogalkotó elvár.

A Képviselő-testület a 2. főnapirendi pont tárgyalásakor 
az 1. főnapirendi pont folytatásaként döntött a hatályon kí-
vül helyezett önkormányzati határozat mellékleteként csatolt 
partnerségi rend helyébe lépő településképi önkormányzati ren-
delet-tervezet és a Települési Arculati Kézikönyv készítésére megbí-
zás adásáról.  A Képviselő-testület a SOXÖG Építészstúdió 
Bt képviselőjével, Pap Ádám okleveles építészével tervezési 
szerződés kötésére adott felhatalmazást Polgármester úr szá-
mára. A megbízás Csanytelek Község Településképi Arculati 
Kézikönyve szövegtervezetének, fotódokumentációjának, 
térképvázlatainak és a településképi önkormányzati rendelet 

Hírek, információk 
Csanytelek életéről

CSanyi Hírmondó
125. szám — 2017. április

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2017. áprilisi ülésén hozott döntéseiről

Az EURÓPAI CSANYTELEKÉRT Közalapítvány Kuratóriuma 
köszönetét fejezi ki az alapítványt támogatóknak az évek óta nyújtott támogatásokért, 

egyúttal tisztelettel kéri, hogy a 2017. évben esedékes adóbevallásukkor 
továbbra is a község alapítványát támogassák az SzJA 1%-ának felajánlásával.

A Közalapítvány adószáma: 18474952-1-06
Az Európai Csanytelekért Közalapítvány a 2017-es évben folytatni kívánja 

a közpark és a Faluház környezetének megújítását. 
Szabados Pál, a Kuratórium Elnöke
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H Í R M O R Z S Á K
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekről

2017. április

meg, melyet ajánlok szíves fi-
gyelmükbe.  

- Április 25. napján tartotta 
soros ülését a Pénzügyi Ellenőr-
ző, Foglalkoztatáspolitikai és Te-
lepülésfejlesztési Bizottság, ahol a 
Képviselő-testület április ülé-
sére felvett napirendi pontjait 
véleményezte.

- Sajnos még mindig nem áll 
hiteles információ rendelke-
zésemre a vegyes és a szelektív  hulladékgyűjtésre vonatkozóan, 
mivel az új Közszolgáltató számára sem adott tájékoz-
tatást a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordinációs és 
Vagyonkezelő Zrt. így a Hódmezővásárhelyi Működtető 
és Szolgáltató Kft  (a tényleges hulladékszállítást végző) 
alvállalkozóként végképp nincs abban a helyzetben, hogy 
bármilyen információval bírjon akár az ügyfélfogadásra, 
a számlázásra, vagy a hulladékgyűjtő edények kiosztásá-
ra, cseréjére. Kénytelen vagyok továbbra is türelmüket 
és együttműködésüket kérni a kötelező közszolgáltatás 
folyamatos biztosítása érdekében. Amennyiben hitelt-
érdemlő módon jut tudomásomra tárgyra érdemleges, a 
lakosságot érintő tájékoztatást, arról a soros számban be 
fogok számolni Önöknek. 

- Április 27. napján az egészségügyi kombinát épületében kárel-
hárítási munkálatokat kellett végeztetnünk, a védőnői szol-
gálat feladata ellátására biztosított épületrészben a köz-
műves szennyvízelvezető rendszer dugulása miatt. A kár 
felmérése után, a hiba elhárítása soron kívül megtörtént, 
amely több mint 100.000.- Ft értéket képvisel, melyet re-
ményeink szerint az épület biztosítására kötött szerződés 
szerint – az önrészt leszámítva – elismertetünk. Felké-
rek minden gyermekét a védőnői szolgálat épületrészé-
be gyermekorvoshoz, vagy a védőnőhöz hozó Szülőt, 
hogy a gyermekek pelenkáit  ne a WC-be, hanem arra a célra 
kihelyezett tartóba helyezze, elkerülve ezzel a felesleges idő-, 
munka- és anyagi ráfordítást, ügyintézési procedúrát és 
az épületben a vízszolgáltatás hiányában a házi orvosi, 
fogorvosi rendelés elmaradása miatt az érintett betegek 
számára okozott kellemetlenségeket.       

- Az előző számban általam  már jelzett módon, a  helyi adó 
nyilvántartásból  megállapított hátralékos adózók esetében 
végrehajtási eljárás lefolytatását rendeltem el.

N o r t o n k ú t r ó l

Az előző számban arra tettem Önöknek ígéretet, hogy so-
rozat formájában, minden számban külön – külön, témája 
szerint elkülönített formában adok tájékoztatást a fúrt kút, 
(nortonkút) üzemeltetési, fennmaradási és megszüntetési bejelentési és 

- Április hónap első napjaiban került sor a Faluház előtti terü-
let parkosítására, térburkolata kialakítására, továbbá a díszlánc 
beépítése munkálatainak előkészítési munkálataira. Rövidesen 
végéhez ér a Faluház belső terének használatához szük-
séges (pályázaton elnyert) eszközök beüzemelése és az 
iránta érdeklődők számára rendelkezésre bocsátása.

- Április eleje óta folyik a már március hónapban megkezdett 
felmérés, amely az önkormányzat tulajdonában lévő 
olyan épületek energia-megtakarítását modellezi, amely 
megteremti annak lehetőségét, hogy az elektromos áram és 
a vezetékes gáz fogyasztás mennyiségének csökkentése érdekében 
ajánlás szülessen adott beruházásra, arra pályázat benyújtására, 
az épület energiaosztályba sorolását igazoló tanúsítvány 
szerint, melyet intézkedési tervbe kell foglalni és 5 évente 
felülvizsgálatáról gondoskodni. A központi jogszabályba 
foglalt kötelezettség teljesítésére adott megbízás mind az 
önkormányzat, mind a Társulás fenntartásában működ-
tetett épületekre vonatkozik, melynek vállalási díja  ár-
ajánlat szerinti.  

- Április 5. napján a település közparkja újabb 2 hortenzia 
virágágyással bővült és megtörtént a hiányzó rózsatövek 
pótlása is, továbbá a parkban új öntözőrendszer és egyéb 
fejlesztések valósultak meg. Sajnos továbbra is „divat” a 
parkban cigaretta csikket, papír zsebkendőt, csokis papí-
rokat eldobálni annak ellenére, hogy több hulladékgyűjtő 
is van a területen. Felhívom a figyelmet, hogy a térfigye-
lő kamera lehetővé teszi a parkban szemetelő személyek 
beazonosítását, akik a közeljövőben szabálysértési eljárás 
keretében szankcióra számíthatnak. 

- Április 6. napján a hivatal tanácskozótermében tartották 
soros értekezletüket településünkön a Nevelőszülők, 
amely az előre meghirdetett napirend szerint zajlott.

- Április 10. napjától folyamatos településünkön az ebek 

összeírása, amelyet az ebek kötelező oltása követ május 22. 
és 25. napja közötti időszakban.  Felkérek minden eb-
tulajdonost mind az eb-összeírás, mind az ebek oltása 
során annak végrehajtásában résztvevőkkel való együtt-
működésre és az elhullott ebek hivatalban történő beje-
lentésére, a könyvek leadására annak érdekében, hogy a 
nyilvántartásban az adott 
változást át lehessen ve-
zetni.

- Április 10. napján 
azon belterületen élő 
lakóingatlan tulajdonosok 
számára, akik idén 
március 31. napjáig nem tettek eleget talajterhelési 
díj megállapítására vonatkozó bevallási és befizetési 
kötelezettségüknek, felszólítást bocsátottam ki, melyben fel-
hívtam minden érintett figyelmét arra, hogy magánszemé-
lyek esetében 200.000.- Ft-ig terjedő pénzbírság szabható 
ki mulasztás bírság címén számukra, amennyiben április 
30. napjáig nem tesznek eleget pótbevallás benyújtásának 
és befizetési kötelezettségüknek. Sajnos még mindig van-
nak olyan érintettek, akik nem veszik komolyan a tör-
vényen alapuló kötelezettségüket, melyet súlyosbítanak 
azzal, hogy a közeljövőben az üzemeltető által az illeté-
kes Járási Hivatalhoz benyújtott igénye szerint sor kerül 
határidő tűzésével a házi átemelő kiépítésére történő kö-
telezés kibocsátására, amely további következménnyel 
jár a mulasztást elkövetők számára. Azt javaslom, hogy 
minden érintett kezdjen el számolni és akkor könnyen 
beláthatóvá válik, hogy lényegesen kevesebbe kerül, ha 
soron kívül megkezdi a kivitelezési munkálatokat, mint 
több hatóság számára büntetést fizetni, és évről – évre 
növekvő összegű tartozást felhalmozva végrehajtási in-
tézkedés hatálya alá kerülni. Továbbra is szívesen állok 
minden érintett számára rendelkezésre akár eljárásrend-
re vonatkozó, akár jogszabály-helyek ismertetése iránti 
igény esetén.           

- Az elmúlt évhez hasonlóan, idén április hónapban is meg-
történt a település utcáin lévő 
közlekedési jelzőtáblák felülvizsgá-
lata, melynek során a Csongrá-
di Rendőrkapitányság illetékes 
Főosztálya 40 olyan KRESZ 
tábla esetében állapított meg 
problémát, melynek kezelése 
érdekében, útügyi hatóságként 

eljárva, több jelzőtábla új jelzőtáblára cserélése, több táb-
la áthelyezése, karbantartási munkálatai végrehajtása után 
meg tudunk felelni a közlekedésbiztonság szabályainak, 
mellyel elősegíthető a lakosság élet- és vagyonbiztonsá-
ga. Felhívom a figyelmet arra, hogy a közúti közlekedési 
jelzőtáblák szándékos megrongálása szabálysértés, amely 
komoly összegű bírság kiszabásával járhat, amelyet sú-
lyosbíthat a közúti közlekedés veszélyeztetése által oko-
zott akár személyi-, akár vagyoni kár megtérítése is. Az 
önkormányzat idei évi költségvetésében be nem terve-
zett kiadásként kell anyagi fedezetet találni a megrendelt 
KRESZ táblák igen borsos árának kifizetésére. Közös 
értekeinkre való nagyobb odafigyeléssel, a közúti közle-
kedés szabályainak betartásával, az ilyen jellegű kiadások 
megelőzhetőek, ezért számítok együttműködésükre, me-
lyet ezúton is köszönök!

- Április 19. napján a Csongrádi Járási Bíróságon 
folytatódott a magánszemély önkormányzatunkkal 
szemben kezdeményezett polgári peres eljárása, amelynek 
újabb időpontja  május 17. napja, ahol sor kerülhet az 
ügyben írásban benyújtott szakértői vélemények értéke-
lésére, esetleg személyes meghallgatásra.

- Április 20. napjával közös megegyezéssel távozott a 
Polgármesteri Hivatalban kézbesítői munkakört betöltő Bor-
dács Kálmán, akinek köszönöm eddigi munkavégzését és 
sok sikert kívánok új munkájához!

- Április 21. napjával került sor a munkaviszonyát 
megszüntető kézbesítő megüresedett álláshelyének Bali 
Gizella személyével történő betöltésére, kinevezésére. 
Munkájához kitartást kívánok!

- Mesemondó versenyen vettek részt április 21. napján az óvo-
dás korú gyermekek közül arra vállalkozó bátrak, akik nagy 
örömet szereztek a programon résztvevőknek. Köszönet 
illeti a versenyen résztvevő gyermekeket, az őket felké-
szítő óvodapedagógusokat is teljesítményükért és a már 
hagyománnyá vált verseny lebonyolításáért! A verseny 
részleteiről az óvoda megbízott vezetője külön cikkben 
számol be Önöknek, amely nem csak az érintettek köré-
ben  válthat ki érdeklődést.

- Az általános iskolás korosztálynak   „ki mit tud” jellegű ve-
télkedőjére került sor a helyi Faluházban április 25. napján, 
ahol a környék több általános iskolája diákjai képviseltet-
ték  magukat és mérték össze tudásukat. A gyermekek 
által előadott műsorral hagyományt teremt településün-
kön annak szervezője és lebonyolítója Erhard Gyula. Az 
elmúlt évet követően idén megvalósult színvonalas ren-
dezvényre, a visszajelzések szerint, jövő évre is van igény. 
Köszönjük a rendezvény megvalósításában résztvevők 
önzetlen munkáját, kiemelve a vetélkedő gyermekek példaér-
tékű versenyszellemben történt megmérettetését, amely minden elis-
merést megérdemel!  A programról külön cikket jelentetünk 
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nyessé, ha az adott jogszabály 
a Kormány hivatalos lapjában, a 
Magyar Közlönyben megjelenik, 
az érintettek számára nyilvánossá 
válik.  A jogszabály megjele-
néséről a soros számban be 
fogok Önöknek számolni. Jó 
hír mindazon ingatlan tulaj-
donosok számára, akik lakó-
ingatlanaikon nortonkutat engedéllyel, vagy engedély nélkül 
működtetnek, hogy nem kell a nortonkutak bejelentési 
és engedélyezési eljárásában közreműködniük, eddigi 
ismereteim szerint 2028. december 31. napjáig! A témára vo-
natkozóan szívesen állok minden érdeklődő rendelkezésére

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

engedélyezési eljárása rendjéről. Már az elmúlt évben és idén is 
többször beszámoltam Önöknek azon központi jogszabály-
helyekben foglaltakról, amelyek már közel 18 éve hatályban 
vannak és olyan kötelezettségeket rónak az ingatlan tulajdo-
nosaira, amelyek előre láthatóan sok problémát vetnek fel, 
amelyet  a jogalkotó nem kezel. A vonatkozó központi jog-
szabály tavalyi évben elfogadott szigorítását az idei irányadó 
BM rendelet-tervezete újabb módosítással változtatta volna 
meg, pl.  annak a formanyomtatványnak tartalmát, amelynek 
benyújtására kötelezett számára nem csak anyagi, hanem el-
járásjogi terhet is vont volna maga után. Országgyűlési kép-
viselői kezdeményezésre a Kormány olyan döntést hozott, 
hogy az illetékes szaktárca ne adja ki a fúrt kút bejelentési és 
engedélyezési eljárására vonatkozó rendelete módosítását, tehát annak 
hatályba léptetése helyett, a vonatkozó központi jogszabály hatályon 
kívül helyezésére vonatkozóan adjon ki központi jogszabályt. A 
Kormány részéről ez egy elvi döntés, amely akkor válik érvé-

Második alkalommal rendezték meg a Sulisztár gyerek ének-
versenyt Csanyteleken. Idén az alkalomhoz illően a felújított 
Faluház adott otthont a versenynek, az érdeklődés teltházat 
eredményezett. Több hónap lázas készülődést követően 28 
gyerek jelentkezett a megmérettetésre.

Több környékbeli iskolából állt össze a versenymezőny, 
a helyi gyerekek mellett, Tömörkényről, Baksról, Ópuszta-
szerről, Pusztaszerről, Felgyőről valamint Mindszentről ér-
kező énekesek léptek színpadra. A rendezvényen a meghí-
vottak között köszöntötték a Tiszakálmánfalvi Petőfi Sándor 
Művelődési Kör tagjait is.

A Sulisztár eredete a vajdasági településről származik, me-
lyet a baráti kapcsolatoknak köszönhetően Csanyteleken is 
sikerült népszerűsíteni. A rendezvényen jelen volt Újvidék 
kulturális bizottságának elnöke Kiss Gyula is.

A szervező, Erhard Gyula megnyitó beszédében örömét 
fejezte ki annak, hogy ismét sikerült sok iskolát bevon-
ni a versenybe, mely további lehetőséget ad a kapcsolatok 
építésére, és a következő években a versenyzők számának 
emelkedését is eredményezheti.

A Sulisztár megemlékezett a Föld Napjáról is, melyet a 
Gyújts egy gyertyát című dal 
videó klippjével és a helyi is-
kola tanulói egy egy mécsest 
kezükben tartva énekeltek el.

A délután színesítéseként, 
illetve a zsűri némi szusszan-
tásnyi időt kapva, József  At-
tila Rejtelmek című versét a 
csanyteleki Szent László Álta-

Micimackótól az Ismerős Arcokig

lános Iskola 4. osztályosainak kórusa előadásában hallgathat-
ta meg a közönség.

Az utolsó versenyző fellépése után, míg a zsűri összesítette 
a pontokat, két produkció tette színvonalassá a rendezvényt. 
Az első a Mindszenti Általános Iskola tanulója, Szabó Balázs 
lépett fel, aki két ismert külföldi dal zenei alapjára szaxo-
fonnal szólózott. A másik produkció a helyi általános iskola 
színjátszó körének műsora volt, akik Arany János művét a 
Fülemilét adták elő.

A nap fénypontja a díjak kiosztása volt, ahol 3 csoportban 
hirdettek eredményt:
 
1. kategória (2-4. osztály)

1. Sütő Tünde (László Gyula Általános Iskola,  Felgyő )
2. Bacsa Balázs (Szent Miklós Katolikus Általános Isko-

la, Tömörkény tag int. )
3. Budai Roland Rómeó (Szent Miklós Katolikus Általá-

nos Iskola, Baks tag int.)

2. kategória (5-6. osztály)
1. Tóth Eszter Sára (László Gyula Általános Iskola,  Fel-

győ)
2. Bozó Mihály Barnabás (Szent Miklós Katolikus Álta-

lános Iskola, Tömörkény tag int. )
3. Pap Noémi (László Gyula Általános Iskola,  Felgyő)

 
3. kategória (7-8. osztály)

1. Czinkóczi Ida (Szent Miklós Katolikus Általános Is-
kola, Ópusztaszer tag int.

2. Surányi Anna (László Gyula Általános Iskola,  Felgyő )
3. Németh Hajnalka (Szent László Általános Iskola, 

Csanytelek )

A kategóriák dobogósainak fődíja, hogy az ősszel 
Tiszakálmánfalván megrendezésre kerülő nemzetközi verse-
nyen is felléphetnek.
2017-04-24 11:49:38

Forrás: pormenad.hu 

Áprilisi programok az óvodában

Óvodánkban, minél több alkalmat kívánunk biztosítani a 
szülők számára, hogy betekintést nyerjenek színes óvodai 
életünkbe. Áprilisban, az óvodai beíratás alkalmával, a 
leendő óvodás gyermekek és szüleik számára, lehetőséget 
nyújtottunk, hogy megismerhessék az óvó néniket, a dajka 
néniket és az óvoda szokásrendszerét. A gyerekek szüleik-
kel együtt ismerkedhettek az óvodával, az udvari játékokkal, 
szokásokkal. Célunk, az Óvoda-család kapcsolatrendszer ki-
alakítása, erősítése. 

A Napraforgó csoportban Kávainé Pálinkás Beáta és 
Berényi Boglárka, óvó nénik, megtartották az Apák napi 
játékos kis délutánjukat, mely már hagyománynak számít. 
A szorgos kis kezek ajándékot készítettek és egy kis 
műsorral is kedveskedtek az apukáknak, nagypapáknak és 
keresztapáknak. A közös játék és a sütemény készítése, bár 
a gyerekek óvodai életének egy röpke pillanata volt, mégis 
az apa- gyermek kapcsolat elmélyítéséről szólt. A délután jó 
hangulatban, kellemesen telt a vendégek, gyermekek, és a 
csoportban dolgozó felnőttek számára egyaránt. 

Nyílt napokkal is színesítették és erősítették az óvó né-
nik a család - óvoda kapcsolatrendszerét. A Napraforgó és 
a Pillangó csoportba voltak hivatalosak a kedves szülők és a 
tanító nénik. Betekintést nyerhettek gyermekeink mindenna-
pi életébe, megismerhették csemetéik közösségben elfoglalt 
helyét, érdeklődését, aktivitását, a különböző tevékenységek 
során. A szülő reális képet kaphat a nyíltnapok során, a kor-

osztály fejlettségi szintjéről, viszonyítási lehetősége van saját 
gyermekét illetően. 

Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a mese, az 
anyanyelvi nevelés. A mese gyermekeink mindennapi lelki 
tápláléka, hiszen képet teremt a hallottakról, ami csak az 
övé, s így gazdagítja belső világát. Ezt a szellemiséget kö-
vetve rendezték meg a Pillangó csoportban Kátai B. István-
né és Lajos Jánosné óvó nénik, a Mesemondóversenyt. 
A mesék a felnőtteknek is fontos üzenetet közvetíthetnek, 
hiszen mindannyian találhatunk bennük olyan életvezeté-
si tanácsokat, amelyek gyógyírként hatnak az életünkben 
előforduló problémákra. Az óvó nénik célja meghallgatásra 
talált, a mesélés és a mesék által erősíteni kívánták az ösz-
szetartozás érzését, a szülő- gyerek kapcsolatát, hiszen a 
gyerekek felkészítése otthon, szüleik segítségével történt. 
A „kis mesemondókat”, a zsűri, bátorságukért, részvéte-
lükért, jutalomban részesítette. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni Gémes Péter Képviselő Úrnak, hogy szponzo-
rálásával hozzájárult a Mesemondóversenyben résztvevő 
gyermekek jutalmazásához. 

Óvodánkban a színes, változatos nevelőmunkánk során 
arra törekszünk, hogy esztétikus környezetben segítsük 
gyermekeink harmonikus fejlődését.

Szabóné Pálinkás Györgyi
mb. Tagóvoda vezető
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Faluház -  Közösségek hete
Kedves Csanytelekiek!

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt, hogy május második he-
tében, a „Közösségek Hete” szellemében megrendezésre kerülő eseménye-
ken tartson velünk!

Találkozzunk!!!! ☺
Május 9.-én kedden az iskola Könyvtárában:
16:00-tól Palástiné Pap Ildikó vezetésével könyvár-mozi veszi kezdetét, magyar népmese témakörben.
Május 11.-én csütörtökön a Faluházban ~ „ Itt vagyunk itthon” :
15:30- tól fellépnek

•	 Szent László Általános Iskola Színjátszó kör, Sebőkné Bencsik Elvira felkészítésével,
•	 Németh Viktória Hajnalka ének előadással,
•	 Ovis néptáncbemutató, Editke óvó nénivel,
•	 Megyesi Dániel és Gáspár Botond gitár ,
•	 Kéknefelejcs népdalkör – népdalokkal. 

Május 12.-én pénteken  a csanyteleki Római Katolikus Templomban, valamint Az Idősek Nappali ellátójában:
•	 9:00-tól Sándor atya vezetésével betekintést nyerhetünk a templom életébe, benézhetünk a kulisszák mögé!
•	 10:00-tól Kopaszné Aranka vezetésével a Baross G. 2. szám alatt található Idősek Nappali ellátójának minden-

napjaiba nyerhetünk betekintést
Csütörtök és pénteken a Faluházban folyamatosan megtekinthető kiállításokkal várjuk az érdeklődőket, régi fényké-
pek, érdekességek Csanytelek életéből, régi óvodai kacatok ~ kincsek sokasága vár benneteket!

Szabóné Kovács Nikolett

Könyvtárunk csatlakozott a magyar fi lmkultúra alapvető értékeit népszerűsíteni és 
megismertetni hivatott 

Könyvtár Mozi kezdeményezéshez. 
A projekt célja, hogy országszerte, 

a kistelepüléseken található könyvtárakban történő vetítésekkel 
mindenki megismerhesse a kiváló hazai fi lmeket 

(régi, híres magyar fi lmeket, mesefi lmeket, ismeretterjesztő fi lmeket). 

Első vetítés: 2017. május 08. 1600 (a könyvtárban). 

Terveink szerint minden hónapban tartunk legalább egy fi lmvetítést, amelyre nem csak a gyerekeket, 
hanem a felnőtt közönséget is várjuk. 

A tervezett időpontokról plakátjainkról, illetve a Csanyi Hírmondóból értesülhetnek. 

Mindenkit szeretettel várunk! ☺

MEGHÍVÓ
Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület éves beszámoló és tisztújító közgyűlést tart,

 melyre tagjait tisztelettel meghívjuk. 
Időpont: 2017. május 22 (hétfő) 14 óra.

Helyszín: Baross Gábor utcai klub.
Napirendi pontok:
1. Jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása,
2. Határozatképesség megállapítása,
3. Éves beszámoló,
4. Jelölőbizottság tájékoztatása a jelöltekről.
5. Elnök és vezetőségi tagok megválasztása egyenként, nyílt szavazással,
6. Eredményhirdetés,
7. Egyebek.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele és még 1 fő jelen van. Amennyiben nem lesz határozatképes, úgy a közgyűlést 
30 perc múlva,14:30-kor kezdjük, változatlan napirendi pontokkal.
        Egyesület vezetősége

A KÉBSZ Kft.-konyha folytatja 
"új év, új szolgáltatás" 

hétvégi ebédfőzési akcióját!

Május  13-án, szombaton - marhapörkölt tarhonyával, 
savanyúsággal
Május 27-én, szombaton - csülökpörkölt sós burgonyával, 
savanyúsággal

Előrendelést felveszünk a 20/310-1141 telefonszámon.

Igényüket kérjük, hogy a főzés előtti csütörtökig jelezzék. Egy adag 1100.- forintba kerül.
Továbbra is vállalunk rendezvényekre, születésnapokra, ballagásokra sültes tálak készítését.

VÁRJUK RENDELÉSEIKET!
KÉBSZ Kft - Konyha

2017. május 09.-én kedden 
14:30-tól - 18 óráig 

véradás szervezünk a Csany-
teleki Orvosi Rendelőben. 

Minden kedves régi és új vér-
adót nagy szeretettel várunk. 

Véradásra hozzátok maga-
tokkal személyigazolványt, 

lakcím kártyát, 
TAJ kártyát. 

Véradás után a véradóknak egy vacsorával szeretnénk 
megköszönni az önzetlen segítségnyújtást.

Simon Ottóné

Az ALFÖLDVÍZ ZRT. 
INGYENESEN HÍVHATÓ

 - már beüzemelt 
házi szennyvízbekötés - 

HIBABEJELENTŐ TELEFONSZÁMA:
80/922-333

SZENNYVÍZSZIPPANTÁS 
MEGRENDELÉSE



RECEPT KLUB

CITROMOS CSIRKEMELL 
PETREZSELYMES SPAGETTIVEL
Hozzávalók:

•	 50 dkg csirkemell filé
•	 1 db citrom reszelt héja
•	 2 gerezd fokhagyma
•	 40 dkg spagetti
•	 4 db tojás sárgája
•	 1 csokor petrezselyem
•	 14 dkg vaj
•	 só
•	 bors

Elkészítés:
A csirkemellet csíkokra vágjuk, enyhén sózzuk és borsoz-
zuk, majd egy serpenyőben, kevés forró vajban elkezd-
jük sütni. Amikor pirul, a kézzel összeroppantott fok-
hagymát, és a reszelt citrom héját is hozzáadjuk, és addig 
sütjük, amíg mindkét oldala aranysárga nem lesz, majd 
120 fokra előmelegített sütőben készre pirítjuk
1.  Kifőzzük a spagettit a csomagoláson jelzett időhöz 

képest 2 perccel rövidebb ideig, majd leszűrjük, 
de a tészta főzővizéből hagyunk egy keveset. A 
forró spagettit egy magas falú serpenyőbe tesszük, 
hozzákanalazunk egy kevés főzővizet, és közepes 
lángon, egy villára szúrt fokhagymával sűrűn 
kavargatva, tovább pároljuk. Ha megfelelő sűrűségű 
lehúzzuk a tűzről.

2. Hozzáadjuk a kockára vágott hideg vajat, a tojássár-
gáját, és a petrezselymet, és tovább keverjük a villára 
szúrt fokhagymával addig, míg egy krémes és sűrű, 
tejszínhez hasonló, bevonat képződik a spagettin. A 
csirkemellel tálaljuk.

Jó étvágyat!

Forrás: www.mindmegette.hu

SZÉKELY VICCEK
Az öreg székely kegyetlenül be van nyomva, mint a rajz-
szög, s a kocsmából hazafelé baktat a szekéren bóbiskol-

va. Ezt meglátja a rendőr, s megállítja a fogatot. 
- Bátyám, maga olyan részeg, hogy majd lefordul a ko-
csiról, szerencsétlen ló meg csak megy a feje után, még 

baleset lesz belőle. 
Az öreg székely csak mordul 

rá egyet! 
A rendőr intézkedés gyanánt 

a következőket mondja: 
- Bátyám, látva a jelenleg 

állapotát, mit szólna ahhoz, 
ha most elvenném a lovát? 

A székely meghúzza a vállát, 
s közli: 

- Mit szólhatnék? Rendőr 
vejem még úgysem volt!

Beteg a székely tehene. Megkérdezi a szomszédját, hátha 
tud segíteni. 

- Mit adott maga a tehenének, amikor az beteg volt? 
- Hát terpentint. 

Másnap megint találkoznak. Mondja az első székely: 
- Szomszéd, megdöglött a tehenem a terpentintől. 

- Az enyém is.

A székely nagyon összeveszik a feleségével. Olyannyira, 
hogy a férj elmegy otthonról. 

Eltelik egy év, két év, öt év, tíz év, amikor végre újra 
megjelenik. 

Az asszony kérdőre vonja: 
- Hol voltál ennyi ideig? 

- Kinn.

Az öreg székely ül a hintaszékében az udvaron. Egyszer 
csak egy limuzin gurul a ház elé. Kiszáll belőle egy öltö-

nyös ember és azt mondja: 
- Emlékszel rám, apám, én vagyok a fiad, akit elküldtél 
10 éve a városba dohányért. Azóta meggazdagodtam, 

megnősültem és híres lettem. 
- Jó, jó, - mondja a székely - de hol a dohány?

Forrás: www.viccesviccek.hu
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