88. szám Hírek, információk Csanytelek életéről

2014. március

Csanyi Hírmondó
Az „EURÓPAI CSANYTELEKÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma
tisztelettel kéri a Csanyteleki adófizetõ polgárokat,
hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a
Csanytelek fejlesztését szolgáló közalapítvány részére felajánlani.
Adószám: 18474952-1-06

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 28. napján tartotta soros ülését, ahol napirend előtt megtárgyalta a Polgármester úr két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját, melyet határozat hozatala nélkül elfogadott. A képviselő-testület az ülés 1.) napirendi pontja keretében tárgyalta az önkormányzat 2013. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, az azt
megalapozó előzetes hatásvizsgálatot, a rendelet-tervezet indokolását, melyet változtatás nélkül, minősített többséggel,
egyhangúlag elfogadott. Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről (az elfogadott önkormányzati rendelet hivatal hirdetőtáblájára való kihelyezésről) gondoskodtam. A tárgyi önkormányzati rendelet 2014. március 31. napján lépett hatályba
akként, hogy ugyanezen tárgyban kiadott önkormányzati rendelet hatályát vesztette.
A képviselő-testület ülése 2. napirendi pontjaként Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi közbeszerzési tervének jóváhagyása tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat tárgyalta, melyet határozatába foglaltan, egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadott.
Az ülés 3. napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület a Csongrádi Kistérség közrendjének és közbiztonságának
alakulásáról szóló beszámolót dr. Koncz József Csongrádi Rendőrkapitányság vezetőjének előterjesztéseként, melyet egyhangú szavazással, változtatás nélkül elfogadott.
Az ülésen egyebek napirend keretében előterjesztés benyújtására nem került sor.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.
Tisztlettel: Kató Pálné jegyző

Óvodai látogatás
2014. március 20-án, csütörtökön – jövendőbeli első osztályos tanító nénik lévén – egy foglalkozás meglátogatására
voltunk hivatalosak a kolléganőmmel. A foglalkozást
Szabóné Pálinkás Györgyi és Kátai Istvánné, Erika óvó
nénik tartották a nagycsoportosok részére. Györgyi óvó
néni színes, mozgalmas feladatokon keresztül vezetett el
bennünket az anyanyelv és a környezetismeret területére.
Látszódott a gyerekek térbeli tájékozottsága, ügyesen
beszéltek „titkos nyelven” is. Remekül fel vannak készítve
az iskolára, öröm lesz ráépítenünk a magasabb szintű
tudásanyagot.

Erika óvó néni a húsvét jegyében készült feladatokkal
számoltatta a kis ovisokat, és ő is épített remek térbeli
tájékozódó képességükre. Örömmel tapasztaltuk, hogy jól
tájékozódnak a tízes számkörben. Sőt! Az összeadás és a
kivonás alapjait is jól értik. Ezeknek az alapoknak az
ismétlése után úgy gondolom, fogunk tudni építkezni.
Köszönjük a hangulatos foglalkozásokat! Köszönjük az
óvó nénik és a kispajtások munkáját, és azt, hogy részt
vehettünk egy ilyen remek délelőttön!
Szeretettel várjuk a jövő kis első osztályosait!
Györgyiné Felföldi Éva
tanító néni
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LOMTALANÍTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Csanytelek, 2014. június 11–12. reggel 7.00 órától
A lomtalanítást Csanytelek területén a FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft végzi. A lomtalanítás reggel 7.00 órától
kezdődik és tart az aznapi útvonaltervben szereplő utcák befejezéséig. A lomtalanítás során a lomhulladékot az ingatlan
előtti közterületre szíveskedjenek kihelyezni, úgy, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és a rakodás
biztonságosan és balesetmentesen, kézi erővel legyen elvégezhető!

2014. június 11. szerda
Tömörkényi u.
Bercsényi M. u.
Szegedi u.
Móricz Zsigmond u.
Csongrádi u.
Táncsics M. u.
Széchenyi u.
Rákóczi F. u.

Baross G. u.
Martinovics u.
Botond u.
Kis köz
Jókai M. u.
Nagy-gyep

Kossuth L. u.
Arany J. u.
Tiszai u.
József A. u.
Árpád u.
Ady Endre u.
Volentér János tér
Gárdonyi G. u.

2014. június 12. csütörtök
Radnóti M. u.
Pókföld u.
Pusztaszeri u.
Vasvári P. u.
Nefelejcs u.
Nagy Imre u.
Petőfi S. u.

Szent István u.
Szent László u.
Budai Nagy Antal u.
Járandó u.
Lehel u.
Damjanich u.
Juhász Gy. u.

Dózsa Gy. u.
Petőfi s. u.
Gábor Á. u.
Oláhállás
Török B. u.

A lomtalanítás során a következő hulladékok kerülnek begyűjtésre:
• nagy térfogatú lomhulladékok (szekrény, ágy stb.),
• fém-, fa-, papír-, műanyaghulladékok,
• zöldhulladékok (biológiailag lebomló hulladékok).
A lomtalanítás során a kis térfogatú hulladékokat zsákba összekötözve, növényi eredetű hulladékokat összekötözve kérjük kihelyezni!
Kérjük, a zsákok megtöltésénél szíveskedjenek odafigyelni arra, hogy a zsákok kézi erővel mozgathatóak legyenek! Az
egyéb módon kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!
Veszélyes hulladékok: elemek, akkumulátorok, festékek, lakkok, ragasztók, oldószerek, savak, lúgok, növényvédő
szerek, veszélyes anyagokkal szennyezett csomagolási hulladékok és minden egyéb veszélyes hulladéknak minősülő
anyagok, háztartási-, információs-, távközlési-, szórakoztató elektronikai hulladékok, gumiabroncsok nem kerülnek
elszállításra!
Forrás: Közszolgáltató

Óvodai beíratás
az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Tagintézményeiben
Időpont: 2014. április 16. (kedd) 8:00 – 16:00 óráig
Helye: Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda, 6647
Csanytelek, Kossuth u. 12.
Felgyői Napközi Otthonos Óvoda, 6645 Felgyő, Templom
u.1.
Felhívjuk a Szülők figyelmét „A közoktatásról” szóló
1993. évi LXXIX.. törvény 24.§(3) bekezdés szerint: A gyermek abban az évben, amelyben az 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2013. szeptember 1.) napi 4 órát
köteles óvodai nevelésben részt venni.
Szükséges iratok:
• a szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája

• gyermek lakcímkártyája (ami egyben a személyi azonosítója is)
• születési anyakönyvi kivonata
• TAJ kártyája
Kérem, a beiratkozáskor szíveskedjék a gyermekét is magával hoz ni!
Minden leendő óvodást szeretettel
várunk beiratkozni, és játszani délelőtt 11-12-ig, és délután 16-17 óráig.
Márton Erzsébet
igazgató
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ÓVODÁNK ÉLETÉBÕL
Télűzés a csanyteleki óvodában
Intézményünk a hagyományoktól eltérve 2014. február
21.-én a falu lakóit is hívta és várta az óvodába, hogy a farsang lezárásaként közösen űzzük el a telet.
Az óvoda „kis lakói” és a szülők jelmezekbe bújva színesítették tavaszváró programunkat. Szerettük volna, ha mindenki részese lehetne télkergető rendezvényünknek, ezért a
falu fő utcáján két lovas kocsival vonultunk végig. Énekelve, hangoskodva és kolompolva a saját készítésű hangszerekkel.
A falu életre kelt. Integetéssel, tapssal fogadta mindenki a
vidám kis csapatunkat. A közeledő jó idő a „medvét” is előcsalogatta. Nagycsoportosaink a kedves vendégeket „medvetáncoltatásra”, majd kiszebáb égetésére invitálta.
A jó hangulatot fokozta a farsangi csemegék vására, s a
zenés mulatság.
Ezúton is köszönjük minden kedves résztvevőnek, hogy
jelenlétével megtisztelték a rendezvényünket, s hogy hozzájárultak ahhoz, hogy e program is hagyománnyá válhasson.
Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézmény nevelőtestülete nevében:
Szabóné Pálinkás Györgyi és Kávainé Pálinkás Beáta
óvodapedagógusok
„Kicsi falunkban kevés ilyen vidám és színes esemény
van, mint a február 21-ei farsangi mulatság volt, ami az
óvoda által került megrendezésre. Jól érezhette magát gyermek és szülő, nagymamák és nagypapák, és így mind

együtt. Szerintem a felnőttek is egy kicsit gyerekek lehettek
a jelmezeikben és a hangoskodás mindenkiből kihozta a felszabadult jókedvet. Volt uzsonna és itóka, muzsika és lovas
kocsikázás a kicsiknek.
Reméljük, még sok-sok évben búcsúztathatjuk így a te let.”
Enyinginé Apró Anett

Nőnapi Jótékonysági Bál
Idén március 8-án ismét megrendezésre került, az óvoda
szervezésében a Nőnapi jótékonysági bál, ami azért is különleges, mert 20. születésnapját ünnepelte. Ez alkalomból
minden kedves hölgyvendéget egy-egy mézeskalács virággal köszöntöttek a szervezők. Ezután egy kedves kis műsorral a nagycsoportos óvodások csaltak hol könnyet, hol
mosolyt a vendégek arcára. A műsor után évek óta megszokottan finom, színes vacsorából válogathattunk, desszertként pedig a szülők által készített süteményeket fogyaszthattuk.
A márciusi ragyogó idő ellenére Holle anyó megrázta
párnáit, így a szülők és óvodai dolgozók műsorával fergeteges hangulatot teremtve, megkezdődött a hajnalig tartó
mulatság. A The End zenekar pedig gondoskodott róla,
hogy ezen az estén, kizökkenve a hétköznapokból jól érezzük magunkat.
Köszönet az óvodai dolgozóknak az önfeláldozó munkájáért, amit nem csak ezen az estén, hanem az év minden
napján tanúsítanak.
SZÓSZ-tagjai nevében: Kovácsné Lajos Szilvia

TÁMOGATÓINK VOLTAK
1. Jéri Csaba és Jériné Mihály Beáta
2. Forgó Attila és családja
3. Erhard Gyula és családja
4. Lörinczné Smuta Gyöngyi (Oriflame
Dél-alföldi régiós vezető)
5. Csanyi Pékség
6. Mrlják József és családja
7. Forgó Henrik és családja
8. Arany Gábor és családja
9. Huszár Nándor és családja
10. Szabó Dániel és családja
11. Lantos Erzsébet és családja
12. Mucsi István és családja
13. Nagy Gábor és családja
14. Patkány Sándor és családja
15. Losonczi Zoltán és családja
16. Vida Tibor és családja
17. Blaskovics József és családja
18. Vida Zsolt és családja
19. Faragó Róbert és családja
20. Jaksáné Bernáth Lívia és családja
21. Varga Péter és családja
22. Naphegyi Anikó és családja

23. Szín Ferenc és családja
24. Mihály Dániel és családja
25. Fülöp Kornél és családja
26. Kósa Mihály és családja
27. Mrsan Gábor és családja
28. Dömötör József és családja
29. Perbíró György és családja
30. Laczkó Róbert és családja
31. Samu Csaba és családja
32. Murár Ferenc és családja
33. ifj. Vida Tibor és családja
34. Sáfárné Patai Éva és családja
35. Szécsényi Tibor és családja
36. Antal Sándor és családja
37. Boldog Miklós és családja
38. Kovalcsik Lajos és családja
39. Németh Gábor és családja
40. Ambrus Zoltán és családja
41. Süli Sándor és családja
42. Szabó Tamás és családja
43. Faragó Attila és családja
44. Milák Romolusz és családja
45. Kovács Gábor és családja

46. Répa Olivér és családja
47. László Gábor és családja
48. ifj. Erhard Gyula és családja
49. Tajti Andrea és családja
50. Gémes Zsolt és családja
51. Somodi Balázs és családja
52. Csongrádi Csaba és családja
53. Pigniczki Péter és családja
54. Sebők Norbert és családja
55. Balogh Krisztián és családja
56. Bálint Ákos
57. Papp János és családja
58. Enyingi István és családja
59. Mucsi Attila
60. Tóth Zoltán és családja
61. Szabó Ferenc és családja
62. Gyöngyi Zoltán és Berényi
Boglárka
63. Tóth Ákos és családja
64. Márton Erzsébet
65. Dr. Lamper László
66. Papp Gyöngyi
67. Tóth Gábor és Tóth-Viglási Nóra
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68. Kátai B. István és családja
69. Bernáth János és családja
70. Berényi György és családja
71. Kátai Benedek Mónika
72. Potor István és családja
73. Szász Erika
74. Nagy Pálné Kocsis Katalin

75. Kávai Tamás és családja
76. Pálinkás Istvánné
77. Szabó Róbert és családja
78. Lajos János és családja
79. Tóth Gyöngyi
80. Erhardné Gémes Adrienn
81. Kovács Ferenc és Kádár Tünde

Március 15.
Mi óvodapedagógusok nagyon fontosnak tartjuk, hogy a
lehető legtöbb dologgal ismertessük meg az óvodásainkat.
Hiszen amit megismer, megszeret a gyermek, igénnyé szokássá válik, berögzül. (Pl. zene, irodalom iránti szeretet,
egészséges életmód, idősek iránti tisztelet.)
A haza iránti szeretet kialakítását, elmélyítését is nagyon
fontosnak érezzük. Ebben az évben, Szabóné Pálinkás
Györgyi óvó néni játszotta el a forradalommal kapcsolatos
eseményeket. Nagy élmény volt énekelni, együtt menetelni
valamennyinknek. Biztos vagyok abban, hogy a kicsiknek
is sokáig emlékezetes marad ez a délelőtt.

Március 21.
A Víz Világnapján a felgyői óvodában vendégeskedtünk.
2007- óta (a két óvoda egy intézmény) a nagycsoportos óvodásoknak forgószínpad szerűen szervezett vetélkedővel
ünnepeljük a jeles napot. A felgyői óvó nénik igyekeztek érdekes feladatokkal, játékokkal bővíteni a gyerekek tudását.
A két óvoda apraja pedig meglévő tapasztalataikról adhatott számot. A délelőtt végén természetesen mindenki győztes volt, boldogan vette kezébe az ajándékot, emléklapot.
„A szemünkből sugárzó melegség, szeretet, odaadás ez a
varázserő, ez a titka minden eljárás eredményességének”
(Imre Sándor)
Köszönöm minden munkatársamnak, a segítő szülőknek,
falubelieknek, hogy a varázserőt a hétköz és ünnepnapokon tudjuk közvetíteni a gyerekek felé. Így sikerül összefogva a csanyteleki óvodásoknak minél gazdagabb intézményi gyermekkort biztosítani.
Márton Erzsébet
óvodavezető

Vendégek az óvodánkban
2014. március 7-én Hoffmann Rózsa, Nemzeti Erőforrás
Minisztérium oktatásért felelős államtitkár asszonya Farkas
Sándor országgyűlési képviselő úr meghívására látogatott
el óvodánkba.
Megtekintették intézményünket, kötetlen beszélgetés keretében megismerhették óvodánk arculatát.
Látogatásuk eredményeként a folyamatban lévő
TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0973 azonosítószámú, „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok” kiírásra
benyújtott pályázatunk is nagy léptékben halad előre.
Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki Tagintézmény
nevelőtestülete nevében:
Kávainé Pálinkás Beáta
óvodapedagógus

2014. március
82. Csanyteleki Polgárőr Egyesület
83. Kozma János és családja
84. Szabó Zoltán és családja
85. Bagdi Ferenc (Békéscsaba)
86. Brandth Ferenc (Békéscsaba)
87. Bodor László és családja

2014. március
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Sportbáloztunk –
elõttünk az utódok

Január utolsó szombatján tartotta a Csanyteleki Sport
Club a 2. jótékonysági sportbálját.
Sok-sok érdeklődő, sportbarát és sportoló vett részt rendezvényünkön. Köszöntő, díjak átadása után Farkas
Sándor országgyűlési képviselő nyitotta meg a bálunkat.
Örömmel jelentettük be, hogy immár kilenc csapattal és
több mint 120 igazolt labdarúgóval szerepelünk Csongrád
megye bajnokságaiban.
A tavalyi nagysikerű finom menüsoron, hangulatfelelősökön idén sem változtattunk, most is „csanyi disznóságok” kerültek a tányérokba, valamint a Gyuszkó
Sound és Antal Adriánék, az Unicum Band húzta a talpalávalót. Tombolán értékes nyeremények, ajándékok, vásárlási
utalványok, valamint egy hegyvidéki szállodában eltöltendő kétszemélyes hétvége talált gazdára.
A Ferencvárossal, egykori játékosaival egyre szorosabb a
kapcsolatunk. Megtisztelt bennünket Telek András és

felesége Sümegi Éva, valamint Pogány László is.
Példaképek ők kicsiknek és nagyoknak, fiúknak és lányoknak – válogatott labdarúgók. Megyesi István betegsége
miatt sajnos nem tudott körünkben lenni.
Vacsora után az ifjú utánpótlásunk műsora következett,
majd a nő csapatunk az ifistáinkkal mutatott be egy zenéstáncos produkciót. Ezután a zenekar rázendített, szólt az
„édesanyám, kedves anyám, csak az a kérésem, futballcsukát csináltasson nékem” refrénű nóta, melyre minden
focistánk mezbe öltözve táncba vitte a közönséget. És ez
még nem minden! Jött, látott és győzött Bunyós Pityu, másfél órás műsorán együtt mulatott a báli sereg. A remek
hangulatú bál a kora reggeli órákig tartott, aki velünk volt,
jól érezte magát.
Tavaly a bál után sikerült 3 pár kaput vásárolni, háromméretű pályát kialakítani. Az idei profitból 5x2 m-es hordozható alukapukat, valamint még egy pár 3x2-es és 2x1-es
kapukat vettünk, mely minden feltételt biztosít ahhoz,
hogy elvállalhattuk az MLSZ Csongrád Megyei
Igazgatóságának felkérését, mely szerint április 25-én
Csanyteleken rendezzük meg 6 egyesület U-7, U-9, U-11-es
korosztályú csapatainak Bozsik Tornáját, a legkisebbek
Grassroots-fesztiválját, melyen majd 150 futballpalánta
szerepel nálunk a rendezvényen.
Mindez azonban nem jöhetett volna létre az Önök
részvétele, Támogatóink felajánlásai nélkül. Köszönjük
mindenkinek, akinek bármilyen része volt abban, hogy ez a
nagyon sok embert érintő, sikeres bál létrejöhetett.
Jó szurkolást! Sportbaráti üdvözlettel:
Kurucz Zoltán

CSONGRÁD MEGYEI AGRÁRKAMARA

FALUGAZDÁSZ
BÉRCES MARIANN
ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE: Csanyteleki Faluház hátsó iroda
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND: hétfő: 8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00

A KÉBSZ KFT. tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség
365.000 Ft+ÁFA áron.
További információ Ambrus László ügyvezetőnél
KÉBSZ KFT., 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.

Csanyi Hírmondó
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT
KLUB
Nyuszis banános
tejes pite
Hozzávalók:
– 1 l tej,
– 10 dkg vaj,
– 3/4 bögre cukor,
– 1 bögre búzadara,
– 3 tojás,
– fahéj,
– 3 érett banán,
– nyuszinként 2 babapiskóta,
– cukorkák/répa a díszítéshez.
Elkészítés:
A tejet felmelegítjük. Beletesszük a vajat, megvárjuk,
míg elolvad. Hozzáadjuk a búzadarát és a cukrot, kézi habverővel addig keverjük, amíg be nem sűrűsödik. A tűzről levéve hűlni hagyjuk. Belekeverjük az
enyhén felvert tojásokat. A banánokat alaposan összetörjük villával, ezt is hozzákeverjük. Kivajazott formákba öntjük, és 180 °C-ra előmelegített sütőben kb.
50 percig sütjük. A nyuszik füléhez kicsit letörünk a
babapiskótákból, a szemét, orrát, száját apró cukordíszekből vagy répából rakhatjuk ki.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN sarok
- Képzeld, meghalt az anyósom!
- Mi történt vele?
- Levitte az ujját a busz.
- Ne viccelj, abba nem lehet belehalni!
- Na igen, csakhogy épp a fejét vakarta...
****
Megy a sánta és a dadogós az úton. Azt mondja a dadogós:
– Tte sá-sá-sánta ttu-tudod, ho-hogy nnem ssá-sántitanál?
– Hogy?
– Hha aaz eegyik ll-lábaddal aaz úú-úton, a mm-másik
llábaddal a pp-patkán mmemennél.
– Te dadogós. Te tudod, hogy nem dadognál?
– Hhohogy?
– Ha befognád a pofád!
****
Autóst büntet a rendőr:
– Felírom gyorshajtásért!
– Még mindig jobb, mint ha én írnám fel magát!
– Miért, kicsoda maga?
– A sírköves.

Két rendőr teker felfelé az emelkedőn tandem biciklivel.
Ahogy felérnek a csúcsra, az, amelyik elől ült, megszólal:
– Hű, de nehéz volt tekerni, hogy ide felérjünk.
Erre a másik:
– Hát még nekem milyen nehéz volt végig fékezni, hogy
vissza ne guruljunk!
Forrás: www.viccesviccek.hu
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