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Mindenszentek Margójára

Az éves rendszerességgel visszatérő ünnepek, közösségi esemé-
nyek közül az egyik legtöbbek által kritikus értékelés alá eső a már 
végleg eltávozottakra történő megemlékezés ünnepe – a Minden-
szentek. A közel háromhektáros temető kiemelten fontos „rend-
ben léte” ilyenkor váltja ki a legtöbb kritikai észrevételt, amelynek 
alap problémája végtelenül leegyszerűsíthető: a hozzátartozók az 
önkormányzattól várták el a valójában egyházi tulajdonú temető 
rendben tartását, hulladékmentesítését. 16 éven át, erőnkön fölül 
(és néhány jogszabályt sajátosan értelmezve) próbáltunk megfelelni 
a lakossági elvárásoknak, nem kevés adóforintot áldozva – az egész 
évi karbantartási költségeken túl – a nem önkormányzati tulajdon 
ünnephez méltó állapotba hozására. A rendrakás folyamatos ver-
senyben történt a szemetelőkkel, sokszor a szemem láttára kezdték 
újra az éppen fölszámolt belső szeméthalmokat, melyeket munka-
társaim természetesen kézben voltak kénytelenek kivinni a magunk 
által gyártott tárolókba. Egyszerűen érthetetlen ez a magatartás, 
hiszen a friss virág, koszorú mindig nehezebb, mint az elszáradt, 
tehát ha valaki beviszi szerettei sírjára a megemlékezés friss kel-
lékeit, akkor miért nem tudja kihozni a tárolóba a jóval könnyebb 
elszáradt virágokat – ez számomra örök rejtély marad, nyilván azt 
nem feltételezem, hogy direkt hagyja ott…

A mostani Mindenszentek minden esetre egy korszak lezárultát, 
és egy másik kezdetét jelentette, ugyanis – mint ahogy a koráb-
bi Hírmondóban leírtam –, az egyházmegye által alapított Szent 
Gellért Egyházi Kegyeleti Kft. vette át az egyházi tulajdonú te-
metők fenntartását. Csanyteleken ez azt jelentette, hogy az említett 
Kft. a temetőben hónapok óta fölhalmozott, méltán felháborodást 
kiváltó, – 141 mázsányi – szemetet elszállíttatta, új konténereket 
helyeztetett el a régiek helyére, és már három alkalommal ki is ürít-
tette azokat.

Az új cég nyilván szeretett volna „jól bemutatkozni” Önöknek, 
önkormányzatunk pedig – 16 évnyi „önkéntes munka” után – szé-
pen búcsúzni ettől a lelkiismeretünk által diktált feladattól, ezért 

minden, a dolgokat előre vivő kapcsolatot megmozgattunk azért, 
hogy a mostani Mindenszentek a legtöbbek megelégedésére szol-
gáljon – a visszajelzések alapján úgy gondolom, ez talán sikerült.

Az új cég főállású temető gondnok foglalkoztatását tervezi, ami 
a temetői rendet mindenképpen jó irányba befolyásolja, viszont – a 
bérköltségeket ismerve – az eddig is sokat kritizált temetői árakat 
várhatóan nem igazán fogja csökkenteni. Az ügyvezető asszony 
beszélgetésünk során elmondta, hogy a hulladékszállítás rendsze-
ressé tételén túl felül fogják vizsgálni a kiváltott sírhelyek érvényes-
ségét, a temetkezési vállalkozások és a síremlékek készítőinek mű-
ködési feltételeit, és szigorúbban ellenőrzik majd a temető rendjét.

(Önkormányzatunk számára – miután a temető egyházi tulaj-
don, az egyház kap rá központi finanszírozást – a hulladékszállítás 
költsége vállalhatatlan, mivel egyrészt nem kötelező feladat, más-
részt a hulladékot csak az arra jogosított cég szállíthatja az ezen cél-
ra használható járművel, az engedélyezett lerakóra – minden ettől 
eltérő „megoldás” komoly büntetést és egyéb szankciókat vonhat 
maga után.)

A műszaki átadás időpontja ugyan még „csak” kitűzésre került, 
de a kiváló időjárási körülmények között, megfelelő minőségű és 
mennyiségű anyagból, kiváló műszaki színvonalon elkészült Nefe-
lejcs, József  Attila – Határ út (kis szakasza) „tesztelése” már napok 
óta zajlik.

Miután magam is többször végigmentem rajtuk, örömmel ta-
pasztaltam, hogy nem csak az illető utcákban lakók, hanem a falu 
más részeiben élők is próbálgatják, és szinte mindenki csak az elis-
merés hangján szól.

Folytatás a következő oldalon

elkészültek útjaink
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2018. ok-
tóberében 11.-én és 29.-én ülést tartott, melynek napirendi pont-
jaként felvett előterjesztéseket az Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság vélemé-
nyezett és annak változtatás nélküli elfogadására tett javaslatot.

Október 11.-én az alábbi 4 fő-napirendi pontot tárgyalta a tes-
tület: az 1. fő-napirendi pont keretében Csanytelek község településké-
pének védelméről szóló 8/2018. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról szóló 12/2018. (X. 11.) önkormányzati rendeletet adott ki, amely 
2018. november 15. napján lép hatályba. A jogszabály módosításá-
nak lényege, hogy a megyei fő-építész újabb javaslatai beépülésé-
vel egyszerűsödik az eljárásrend szakmai bonyolítása.

Az ülésen 2. fő-napirendi pontként a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezettel földhasználati megbízási szerződés kötésére adott felhatalma-
zást és a földhasználati díj vállalására vonatkozó kötelezettségvállalás meg-
tétele érdekében hozott határozatot a Képviselő-testület, mellyel 
a 2019. gazdasági évre a településünk rét-oldali részén elhelyez-
kedő állami tulajdonú két földterületet (0101/30 hrsz.-ú szántó 
38412 m2 100,26 AK értékben és a 0108/10 hrsz.-ú szántó 46396 
m2 121,09 AK értékben) használata ellentételezéseként vállalta aranyko-
rona értékben számított 1350.-Ft mértékű díj megfizetését.

A Képviselő-testület ülésén a 3. fő-napirendi pontként vélemé-
nyezte a Tömörkényi Mini Bölcsőde szakmai programjában foglaltakat, 
melyet elfogadott és a Társulás Társulási Tanácsa elé terjesztett jó-
váhagyásra. A szakmai program központi jogszabályi előírásokon 
alapul, amely idomul a Tömörkényi Mini Bölcsőde tagintézményi 
sajátosságaihoz, az érintett szülők és a Tömörkény Községi Ön-
kormányzat elvárásaihoz. 

A 4. fő-napirendi pontot szintén a Társulás Tagönkormányzata-
ként véleményezte a testület, a Remény Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont intézményvezetői álláshelyének betöltésére kiírt pályázatra vonatkozó 
előterjesztésben foglaltakat, mellyel egyetértett és a pályázati kiírás el-
fogadását kezdeményezte a döntésre jogosított Társulási Tanács-
nak. Erre az intézkedésre szintén központi jogszabályi előírások 
betartása miatt került sor, melyet a magasabb vezetői álláshely be-
töltésénél a kinevezési jogosultsággal bíró Társulási Tanács nem 
hagyhat figyelmen kívül. 

Az ülésen egyebek napirendi pont keretében sem szóbeli, sem 
írásbeli előterjesztés benyújtására nem került sor.

Október 29. napján 2 fő-napirendi pontot tárgyalt rendkívüli 
ülésén a Képviselő-testület, melyet az Ügyrendi, a Pénzügyi El-
lenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 
véleményezett és elfogadásra javasolt. Az 1. fő-napirendi pont-
ként a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra való 
jogosultság feltételeiről szóló 11/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló ../2018. (.. . .. .) önkormányzati rendeletet-tervezetet 
tárgyalta, benne az előzetes hatásvizsgálat, a normaszöveget tar-
talmazó és annak indokolására irányadó előterjesztésekben foglal-

takat, melyet jóváhagyott. A tárgyi önkormányzati rendelet 2018. 
november 1. napján lépett hatályba. Az alaprendelet módosítása 
több szempontból is kedvező változást hoz, hiszen módosult a 
jogosultság feltételeként megszabott egy főre jutó havi jövedelemhatár 
mind az egyszemélyes háztartás, mind a családosok körében. Az eddigi 
összegek megduplázódtak, az egyszemélyes háztartásban az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-ról 400 %-ra 
(57.000. Ft-ról 114.000.- Ft-ra), a családosok esetében ez 350 %-ra 
való emelést jelent (99.750.- Ft/fő havonta). Eddig a lakás teljes 
alapterületét kizárólag tűzifával fűtők kerülhettek be a jogosítottak közé, 
míg a módosítás lehetővé teszi a lakás alapterületét részben vezetékes gázzal, 
másrészt tűzifával történő fűtési mód alkalmazása esetén is a támogatás meg-
ítélését. Szintén előnyt jelent a közös háztartásban élőknek számító, 
de külön kasszán lévő több generációs együttélést gyakorlók szá-
mára azon módosítás, miszerint ha a szülők vezetékes gázzal fűtik 
a lakás egyik szobáját, a fiatalok pedig tűzifával az általuk lakott 
másik szobát, úgy ők jogosulttá válhatnak a tárgyi természetbeni 
ellátás igénylésére. A módosításra vonatkozó kérdéseik megvála-
szolásában szívesen állunk ügyfélfogadási idő alatt az érintettek 
rendelkezésére akár személyesen, akár telefonon. 

Az ülésen 2. fő-napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-tes-
tület a „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzat módosításáról szóló 
előterjesztésben foglaltakat, amely a hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok 
számára kiírt EFOP 3.9.2.-16-2007-00005 projekt keretein belül le-
hetőséget teremtett településünkön 4 fiatal számára az általuk 
már megkezdett, vagy most felvett középiskolai tanulmányok 
folytatása időszaka alatt ösztöndíj, mint anyagi támogatás igény-
bevételére. A Szabályzat módosításának lényege, hogy a társult 5 
tagönkormányzat közül azok köre, ahol nem tudták az ösztön-
díj rendszert az eredeti elvárásoknak megfelelően a pályázati ki-
írásban foglaltak szerint teljesíteni, ott nyíljon meg a pótpályázat 
kiírásának lehetősége, ezáltal pályázók ösztöndíjban részesítésének esé-
lye. Ennek azért van jelentősége, mert a központi költségvetési 
forrással való elszámolás során minden tagönkormányzatnak el 
kell számolnia az általa tett vállalásaival, amely ha eltér a kötele-
zettségvállalástól, úgy az állami támogatás visszafizetésével kell 
szembesülni. Településünk minden vállalást az előírásoknak megfelelve 
teljesített, a 4 hátrányos helyzetű fiatal idén szeptembertől iskolalátogatási 
igazolással alátámasztottan megkezdte, vagy folytatja középiskolai tanul-
mányait, ezért a velük kötött ösztöndíj szerződésnek megfelelően minden 
hónapban jogosultak az anyagi támogatásra. 

Az ülésen Egyebek napirendi pont benyújtására nem került sor.
Az ülésekre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal 

ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkor-
mányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat címszó 
alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el. 

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Jegyzői táJékoztató Csanytelek község önkormányzata
képviselő-testülete

2018. októberi ülésein hozott döntéseirőlFolytatás az előző oldalról
Az eddigi legnagyobb elismerést a József  Attila utca egyik – a ké-

pen is látható – lakója nyilvánította: a teljes útépítő csapatot meg-
hívta saját házához egy birkapörköltre. (A képen a csapat fele lát-
ható, az aszfaltozó rész később ebédelt, mert akkor húzták a Határ 
utat – és a meleg aszfalt nem ismer ebédidőt.) Hozzá kell tegyem, 
október 31-én önkormányzatunk is vendégül látta a kivitelezőket 
a Faluházban egy igazi „szabózolis” halászlére, sült halra, az ado-
mányért ezúton mondok köszönetet Szabó Zoltán úrnak és segí-
tőinek, valamint a "konyha meglepetéséért" a KÉBSZ Kft.-nek.

Munkatársaimmal továbbra is azon dolgozunk, hogy a jövő év-
ben is – az egyéb beruházások kivitelezése mellett – folytatódhas-
sanak az útépítési – útfelújítási munkálatok Csanyteleken.

Forgó Henrik, polgármester

Elkészültek útjaink

hírmorzsák
az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

− Október 12. napján az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 
Társulási Tanácsa ülést tartott, ahol az alábbi 2 napirendi pontot 
tárgyalta és fogadta el határozatába foglaltan. Az 1. napiren-
di pont keretében vitatta meg az előzetesen Csanytelek Község, 
Felgyő Községi és Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testüle-
te által véleményezett és elfogadásra javasolt Tömörkényi Mini Bölcsőde 
szakmai programját, amely a tagintézmény működési engedélye-
zési eljárása egyik alap-dokumentuma. Az ülésen 2. napirendi 
pontként pályázatot írt ki a Remény Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont megüresedett álláshelyének betöltésére, amelyre a jelenlegi intéz-
ményvezető idén december 8. napján lejáró megbízatása miatt 
került sor. 

− Október 19. napján tartotta ülését a Csanyteleki Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, ahol köz-meghallgatás ke-
retében tárgyalta a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag 
támogatásra való jogosultság feltételeiről szóló 11/2014. (XI. 27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2018. (.. . .. .) önkor-
mányzati rendelet-tervezetet, melyben foglaltakkal egyetértett, te-
kintettel arra, hogy az kedvező változást jelent a szociálisan 
rászorulók számára.

− Október hónapban kezdődött és be is fejeződött a Pusztaszeri 
utcai buszforduló területének parkosítása, évelő növényekkel való beülteté-
se, amelynek létrejöttét részben az önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésében üzemeltetési támogatás jogcímen (szegélykőre és 
zúzottkőre) jóváhagyott előirányzat szerinti összege, másrészt 
helyi vállalkozók pénzbeli adománya, továbbá növények adományozása és 
szakipari munkavégzés tett lehetővé. Itt ragadom meg az alkalmat, 
hogy köszönetet mondjak a parkosításban aktív szerepet vállaló Bali 
Gizellának az általa adományozott növényekért, a túlmunkában 
végzett feladatellátásáért. Köszönöm Gál Róbert úrnak a parkosítás 
során vállalt szervezői tevékenységén túl, a megvalósításban való részvé-
telét és anyagi áldozatvállalását. Köszönettel tartozom Szabados Pál 

úrnak, Forgó János képviselő úrnak, Ürmös Martin 
úrnak és Vári László úrnak a parkosításhoz felhasznált 
növények vételárához nyújtott anyagi támogatásukért. Szin-
tén köszönetet illeti id. Vida Tibor urat, aki a kivitele-
zéshez szükséges anyag árából vállalt magára összeget és éve-
lő növényeket adományozott. A parkosítás kivitelezésben 
Sallai Tamás úr személyét és segítőit is köszönet 
illeti, akárcsak Tábith Béla urat, aki lehetővé fogja 
tenni a parkosított terület locsolását. Bízom abban, 
hogy 2–3 év múlva, a kiteljesedett évelő növények 
virágzása nem csak a környéken élők számára nyújt 
majd látványban élményt, hanem minden a telepü-
lésre be- és kilépő személyére is kedvező hatást fog 
gyakorolni a „minipark” külleme.

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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Településünkön folyamatosan működik a helyi identitás és kohé-
zióerősítésére irányuló TOP 5.3.1-16-CSI-2017-00012 kódszámú 
projekt, melynek elérendő célja a helyi értékekre alapozott közös-
ségfejlesztés megvalósításával a társadalmi részvétel fokozása a 
résztvevő településeken.

Kialakulóban van egy szorgos „kiscsapat”, amelynek tagjai min-
den hónapban összejönnek és megbeszélik a pályázatban előírt 
folyamat következő feladatait, lépéseit. Annak érdekében, hogy 
színesítsük a munkánkat és a lakosság mind nagyobb része tudo-
mást szerezzen a munkánkról, igyekszünk kapcsolódni a település 
fontosabb eseményeihez. 

Szeptemberben a Faluház Szent Mihály napi rendezvényéhez 
csatlakoztunk, ahol gázkekszet sütöttünk, ami nagyon finom volt 
és nagy népszerűségnek örvendett.

Október 29-én szintén a Faluház „Tökfaragás, lampionos felvo-
nulás” rendezvényét színesítettük gofri sütéssel.

A látványos tevékenységeink mellett azért a színfalak mögött is 
folyt a munka és elkészült a kérdőívünk. Ennek feladata lesz fel-
mérni a lakosság kulturális igényeit, feltárni a hiányzó közösségi 
eseményekre és programokra vonatkozó igényeket, elképzeléseket.

Arra kérünk mindenkit, hogy a hozzá eljuttatott kérdőívet figyel-
mesen olvassa el, majd válaszoljon a kérdéseinkre és juttassa vissza. 
Leadható a kérdőív a Könyvtárba, a Faluházba, vagy annak a sze-
mélynek is átadható, akitől kapta.

A továbbiakban is várjuk mindenki részvételét lelkes 
„kiscsapatunkba”és a beszélgetéseinken, melynek időpontjait a 
Facebook „Helyi identitás és kohézió erősítése Felgyő, Csanytelek, 
Tömörkény oldalon mindig megtalálhatják.

Palástiné Pap Ildikó

Jellemzői:
−	Országos szintű (megyék, járások, Budapest kerületei)
−	Önkéntességen alapul (mindenki saját elhatározásából csatlakozik)
−	Rugalmas (munkavégzés, tanulmányok folytatása mellett vállalható)
−	Alkalmazása területi elven történik (megye, járás, főváros)
−	Kiképzés 20 nap járási, megyei helyszíneken (civil foglalkozás-

hoz/elfoglaltsághoz igazodva, diákoknak a szorgalmi és vizsgaidő-
szakon kívül)

−	Behívás legfeljebb 60 nap/év (kiképzés, képzés, béke vagy külön-
leges jogrendi feladat esetén)

A jelentkezés feltételei:
−	18–65 év (nő, férfi)
−	Magyar állampolgárság
−	Magyarországi lakóhely
−	Büntetlen előélet
−	Cselekvőképesség
−	Legalább általános iskolai végzettség
A jelentkezés menete:
−	Regisztráció (a regisztrációs lap elérhető a kormányablakokban, 

a megyei toborzó iroda ügyfélszolgálatán és a www.iranyasereg.hu 
weboldalon)

−	Adategyeztetés a toborzó irodában (TAJ, adószám, személyi iga-
zolvány, lakcímkártya, bankszámla szám, bizonyítványok, hallgatói 
jogviszony igazolása, erkölcsi bizonyítvány stb.)

−	Háziorvosi és pszichológiai vizsgálat (a vizsgálatokat a megyei 
toborzó iroda szervezi, a költségeit a Magyar Honvédség átvállalja)

−	Szerződéskötés (a feltételek megléte esetén)
A felkészítés menete:
−	Beöltöztetés (az egyenruhát mindenki megkapja, otthonában tárolja)
−	120 órás alap felkészítés (egy éven belül 20 nap, diákoknak a szor-

galmi és vizsgaidőszakon kívül)
−	Tartalékos altiszt, tisztképzés (ösztöndíj pályázat alapján vállal-

ható)
Járandóságok (bruttó):
−	Szerződéskötési díj: 32 332 Ft (egyszeri, a honvédelmi illetmény-

alap 75%-a)
−	Rendelkezésre állási díj: 138 000 Ft (évente, a minimálbér 100%-a)
−	Illetmény: 144 419 Ft-tól (tényleges szolgálatteljesítés esetén, a be-

osztástól függően, a teljesített napok számával arányosan jár)
−	elhelyezés, szállás
−	térítésmentes élelmezési ellátás
−	ruházati ellátás
−	szociális jutatások
−	utazási költségtérítés
−	Ösztöndíj (pályázat útján az 50/2017. (IX. 15.) HM utasítás 

alapján)
−	az alapkiképzést teljesítők esetében: 38799 Ft (6 havonta, a hon-

védelmi illetményalap 90%-a)
−	az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 1. 

modulját sikeresen teljesítők esetében: 51732 Ft (6 havonta, a 
honvédelmi illetményalap 120%-a)

−	az önkéntes tartalékos tiszti, illetve altiszti alaptanfolyam 2. 
modulját sikeresen teljesítők esetében: 64665 Ft (6 havonta, a 
honvédelmi illetményalap 150%-a)

Bővebb információ:
Toborzó és Érdekvédelmi Központ (Szeged)
Cím: 6724 Szeged, Boros József  utca 5.
E-mail: csongrad.toborzo@mil.hu Telefon: 06 62 554-070
www.iranyasereg.hu, www.hadkiegeszites.honvedseg.hu

színes ősz az óvodában

önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálat táJékoztató

Óvodánkban fáradhatatlanul azon munkálkodunk, hogy 
gyermekeink óvodás éveit, s természetesen most már a 
bölcsis éveket is, minél színesebbé varázsoljuk, minél emlékezete-
sebbé tegyük. 

Már az ősz első hónapjai tartogatott meglepetéseket számukra. 
Minden évben megünnepeljük a Magyar Népmese Napját. A pro-
jekt az idei évben is, egy héten át tartott, mely a mesék bűvöletében 
telt. A gyerekek láthattak dramatizálást az óvó nénik előadásában, 
s gyermekeink önfeledt kacagása, sok tapsa volt a jutalma az óvó 
nénik fáradtságos készülődésének. Közösen „Mese mozi” keretein 
belül, Mátyás király történeteivel ismerkedtünk, óvodapedagógusa-
ink pedig minden nap, egy-egy Magyar Népmesével is meglepték 
az óvoda kis lakóit. A mese az egyetlen hatékony etikai oktatás a 
kisgyerekek számára, mert abban van jó és rossz, van benne igaz-
mondás és hazugság, vagyis minden, ami egy etikai világképhez 
tartozik. A mesék legnagyobb értéke azonban mindezeken túl, 
hogy gyermekeink számára személyiségformáló erővel bír.

Csanytelek lakóit is szerettük volna meglepni, hiszen fontosnak 
tartjuk, hogy a falu rendezvényein is képviseltesse magát óvodánk. 

Kifejezve azt, hogy mi is a falu életének részesei vagyunk. Óvo-
dánk Napsugár csoportosai a „Szent Mihály napi- Tűzgyújtás” 
alkalmából, egy gyermekien aranyos „Szüreti mulatságra” hívta a 
Faluházban megjelent kedves vendégeket. A verses- táncos műsor, 
mindenki számára elragadó volt.

Folytatás a 6. oldalon

„helyiérték”
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Köszönettel tartozunk minden önkéntesnek, aki segítette prog-
ramjaink sikerességét!

Külön köszönet a csanyteleki óvoda, iskola dolgozóinak, hogy 
mind szakmailag, mind magánemberként csatlakoztak a faluházi 
programok megvalósításához!

Szülők, gyerekek, anyukák, apukák, mamák, taták! Érez-

zük sajátunknak a Faluházat, és minél több programon ve-
gyünk részt! 

A rendszeres testmozgóink hetente két alkalommal is ingyenes 
edzésben vehetnek részt, még van szabad kapacitásunk, várunk 
minden érdeklődőt! 

Niki & Emese

A Csongrád Város Önkormányzatával konzorciumi partnerként 
két pályázatban is szerepel Csanytelek!

Ennek köszönhetően az  óvodával közösen 3 programot is si-
került megvalósítanunk ebben a hónapban, ahol többek között 
élőzenés koncert, Minnie Egér party,  disco a legkisebbeknek, 
mozidélután, tökfaragás, gofrisütés, lovaskocsikázás is volt! 

A foglakozások alatt mini fánk, szörp, uzsonna, és finomságok 
is várták a vendégeket!

Folytatás az 5. oldalról
A programok sorozata, októberben tovább folytatódott. Meg-

rendeztük a már hagyománnyá vált „Tök jó Nap”-ot. A gyerekek 
számára változatos programokat kínáltunk. Lehetőség volt, tetkó-
készítésen részt venni, mintázhattak gyermekeink gyurmából zöld-
ségeket, gyümölcsöket, részt vehettek figyelem-, mozgásfejlesztő 
játékokban. A Faluház szervezésében, gyalogláson és futáson is 
részt vehettünk a parkban, melynek jutalma a megérdemelt müzli 
szelet volt. Meghirdettük a tökfaragó versenyt is, mely során ötle-

tesebbnél- ötletesebb alkotások születtek. A töklámpások a kedves 
szülők szorgos kezei által születhettek meg éppúgy, mint a finom 
zöldségsaláták. A vitamindús almaszeletek kóstolása is program-
sorozatunk része volt, hiszen az egészséges életmódhoz, a helyes 
táplálkozás is hozzátartozik. Vendégeink fogyaszthattak zsíros 
kenyeret csírával, valamint zöldségsalátával. A napot, a „Léghajó 
színház” zenés- mozgásos műsorával zártuk, mely maradandó él-
ményekkel gazdagított gyermeket és felnőttet egyaránt. Köszönjük 
a szülőknek is, hogy egy tartalmas délutánnak lehettünk részesei 
közösen. 

Számos programunk és feladataink mellett sem feledkeztünk 
meg az idős emberekről. Az Idősek napja az idős emberekről, az 
ő tiszteletükről szól. Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alka-
lommal ellátogatunk az Öregek Otthonába azért, hogy kifejezzük 
tiszteletünket, megbecsülésünket és szeretetünket egy kedves kis 
műsorral. Gyermekeink szeretettel készítették kis ajándékaikat, 
mellyel további meglepetést szerettek volna szerezni. Mindenki 
számára felejthetetlenek voltak ezek a pillanatok. A hálás szemek-
be nézve, megerősítést kaphattunk, hogy-e hagyomány ápolása az 
igazi köszönet. Az ilyen alkalmak emlékeztetnek minket arra, hogy 
tiszteljük az időseket. Köszönjük meg útmutatásukat, bölcsessége-
iket, intelmeiket, majd hosszú évtizedek érlelte tapasztalataikért, jó 
szándékú tanácsaikért mondjunk hálát nekik!

Szabóné Pálinkás Györgyi
mb. intézményvezető

nyugdíJas egyesület
programJa

2018. november 12.-én 12 óra
a 2018. II. féléves névnaposok köszöntése, 

ebéd a klubban
(evőeszközt mindenki hozzon)

2018. november 26.-án 14 óra
kártyaparti

2018. december 10.-én 14 óra
Mikulás nap, karácsonyi előzetes

Várjuk tagjainkat szeretettel!

Vezetőség

színes ősz az óvodában Faluházban történt…



19. Hétfő –  16:00–17:30-ig Játszóház/Tanulóház 
20. Kedd –  18:00–19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
21. Szerda –  13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
22. Csütörtök – 18:00–19:00-ig Nippon zengo Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
23. Péntek –  18:00-tól Jóga
26. Hétfő –  16:00–17:30-ig Játszóház/Tanulóház 
27. Kedd –  18:00–19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
28. Szerda –  13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
29. Csütörtök –  18:00–19:00-ig Nippon zengo Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
30. Péntek –  Advent I. Karácsonyváró készülődés,
 a közös karácsonyfára díszek készítése, 
 családi délután

5. Hétfő –  16:00- 17:30-ig Játszóház / Tanulóház 
6. Kedd –  18:00- 19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
7. Szerda –  13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
8. Csütörtök – 18:00-19:00-ig Nippon zengo Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
9. Péntek –  8:00 Egyéni fejlesztési műhelytalálkozó
 hátrányos helyzetű felnőtteknek! 
 18:00-tól Jóga
12. Hétfő –  16:00–17:30-ig Játszóház/Tanulóház 
13. Kedd –  18:00–19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
14. Szerda –  13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
15. Csütörtök –  17:30 Jumping Basic
 – Jelentkezni korlátozott számban 
16. Péntek –  15:00 Társasjáték délután
 – Legyél te is milliomos 
 17:00 Lilidekor – Workshop
 – Részletek a plakátokon
 18:00-tól Jóga

Faluház – novemberi programok

kébsz kFt. konyha – novemberi étlap

01-04 05-11 12-18 19-25 26-30

Hétfő Gombaleves
Paradicsomos húsgombóc

Paradicsomleves
Panírhal

Párolt rizs

Lebbencsleves
Rakott zöldbab

Zöldborsóleves
Rakott húsos

tészta

Kedd
Karalábéleves

Tokány
Tészta

Orjaleves
Zöldborsó pörkölt

Tejes karfiolleves
Sertéspörkölt

Tésztaleves
Székelykáposzta

Szerda
Hagymakrém leves

Sült csirke
Zöldséges burgonya

Tarhonyaleves
Kelkáposzta főzelék

Sült hús

Májgombócleves
Spenótfőzelék

Tükörtojás

Brokkoli krémleves
Mexikói rizses csirke

Csütörtök
Rizsleves

Almafőzelék
Rántott csirkemell

Daragaluska leves
Resztelt máj

Tört burgonya

Húsleves
Kínai édes-savanyú csirke, 

rizs

Karalábéleves
Csirkepörkölt

Burgonya

Péntek Sárgaborsógulyás
Aranygaluska 

Babgulyás
Túrós batyu

Marhagulyás
Prézlis tészta

Betyárleves
Mákos tészta

Csángógulyás
Gombóc
Gyümölcs

Szombat Zöldségleves
Csilis bab, párolt rizs

Burgonyagombóc leves
Sült debreceni

Sárgaborsó főzelék

Burgonyaleves
Tökfőzelék

Fasírt

Galuska leves
Rakott burgonya

Befőtt

Vasárnap
Csontleves

Kacsa szárnytő
Tarhonya

Csontleves
Csülökpörkölt
Sós burgonya

Pulykanyak leves
Brassói, sült burgonya

Befőtt

Csirkehúsleves
Mustáros szelet
Makaróni tészta

Tel.: 20/310-11-41 A változtatás jogát fenntartjuk!

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző, szerkesztette: Mucsi Attila

Nyomdai munka: COLOR Reklámstúdió, tördelés: Zágonyiné Molnár Krisztina
ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!

Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Kovács Nikolett


