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Csanyi Hírmondó
A XXIV. Csanyteleki Falunapok
rendezvényei is elmúltak szép csendesen, hozzánk illő szerénységgel, egyszerűséggel, de jókedvre, emlékezésre, kikapcsolódásra alapot adóan, programjaival színteret teremtve a falunkbélieknek, az innen elszármazottaknak, valamint
az idelátogatóknak a személyes kapcsolatfelvételekre, az idő multával egyre értékesebb közös - érdekektől mentes - iskolai élmények felidézésére.
Akik kilátogattak az iskola sportpályáira, mindezt megélhették, és ha többnyire a fentebb leírtakat tapasztalták, már nem volt hiábavaló az idei
rendezvényt sem összehozni.
Évekkel ezelőtt állt össze az a program-váz,
amelyen aktuálisan csak annyit változtatunk,
amitől még nem veszíti el azt a jelleget falunapi
rendezvényünk, amitől „igazán csanyteleki”, azCsanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testüle te nevében és képviseletében tisztelettel megköszönöm a
XXIV. Csanyteleki Falunapok támogatóinak az önzetlen
adományokat, melyekkel hozzájárultak a rendezvény si keres megvalósításához
CsanyiTáp Kft. – Márton János
Grow Group Kft. – Dobos Ferenc
G.L.L.A. Kft. – Dely Attila
K & K Mérnöki Iroda – Dr. Ördögh József
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Gyöngyi Imréné és családja
Nemák Dezsőné
Sajó Róbert
Forgó Henrik
Csongrádi Kenyérgyár – Horváth Lajos
Margaréta Falatozó – Tóth Margit
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda óvodásai, dolgozói
Remény Gondozási Központ lakói, dolgozói
Szent László Általános Iskola dolgozói
Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör
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Forgó Henrik, polgármester

az a faluközösség
összehozásához a
megfelelő helyszín biztosítása
odaillő, nem harsány, nem hivalkodó, inkább a
hangulat kialakulását segítő programokkal, melyek esetében
mind a szereplők,
mind a nézők
többsége is
csanyteleki. (Persze tudom, hogy
nem mindenkinek ez az elvárása, de annak neve
egyrészt még nem volt olvasható egyetlen falunapi „támogató listán” sem, másrészt vállalkozását
nem itt – ahol életvitelszerűen él –, hanem a járás
névadó városában működteti, ebből adódóan
megkímél bennünket adójának a falu érdekében
történő elköltésétől... Mindenesetre neki is csak
egy hetet kellett várnia, hogy jól érezhesse magát,
például a szomszédos település „színvonalasabb”
– és legalább kétszer annyiba kerülő – programjain, amely programokra egyébként bőséges
pénzügyi keretet biztosítottak az azon a településen élők, közte a Dong-ér melletti falurészben lakó vállalkozók is.)
Mucsi István alpolgármester úr szervezésében
és irányításával mind a helyszínek berendezése,
mind a programok egymásutánisága kiválóan
működött – köszönet érte –, a díszpolgári cím
odaítélése okán Csanytelekre érkezett vendégek
ízelítőt kaptak a csanyi vendégszeretetből. A főzőversenynek igazából csak nyertesei voltak, különösen azok a baráti társaságok, akik egymás pálinkáját kóstolgatva elfogyasztották ezeket a kiváló alkotásokat.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
A délutáni programok során sok kilátogató arcára varázsoltak mosolyt a „legfiatalabb csanyiak”, az ovisok, a Kéknefelejcs Népdalkör tagjai
pedig őszinte elismerést arattak a nézők körében,
nem csak az előadásuk színvonalával, hanem példamutató emberi tartásukkal is, hiszen ha évrőlévre kicsit fáradtabban is, de töretlen tenni akarással álltak színpadra a közönségért, Csanytelek
közösségéért. A délutáni osztálytalálkozók a szokásos képet mutatták: általában „az út felén túl lévők” bölcsessége tudta igazán fontossá tenni a találkozás lehetőségét, a nagyobb létszámú közösség összehozását, a fiatalabbak valószínűleg úgy
gondolják, sok idejük van még a – jó értelemben
vett – nosztalgiázásra. A kora esti programok, illetve a helyi zenekar szinte folyamatos, jó hangulatot teremtő muzsikája ráhangolás volt az esti
„főműsorra”, amely kis híján csalódásba fordult,
végül „csak” bosszantó volt több kisgyermekes
családnak, akiknek a tűzijáték után haza kellet indulniuk. Őket szeretném megnyugtatni: valószí-
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nűleg nem csak mi, „ottmaradtak” gondoltunk
színvonalasabb előadásra, hanem vélhetően maga a művész úr is, ráadásul ő még tenni is tudott
volna annak érdekében, hogy szélesebb legyen a
mosoly, erősebb a taps, mikor kb. 25 perc után levonult a színpadról.
A főműsor után az ifjabb Kósa zenekar töretlen
lendülettel és lelkesedéssel tartotta szinten a hangulatot, játszották a talpalávalót az akkor már
szép számban táncolóknak, időnként teret engedve a másik hangulat-felelősnek, Gyuszkónak, a
diszkósnak.
Összességében úgy gondolom, hogy a XXIV.
Csanyteleki Falunapok rendezvényei arányban
voltak a település lehetőségeivel – azt persze csak
remélni tudom, hogy sokak elvárásával is. Akikével mégsem, azok programokra és a programok
finanszírozhatóságára vonatkozó javaslatait tisztelettel várom.
Még egyszer köszönöm valamennyi falunapi támogató önzetlenségét, valamennyi segítő munkavégzését:
Forgó Henrik polgármester

Önerõ nélkül csatornáznak
Csanyteleken
Optimális esetben szeptemberben elkezdődhet a csatornázás Csanyteleken, közölte Forgó Henrik polgármester.
A község egy KEOP-pályázaton indult, a napokban lezajlott a közbeszerzési eljárás, amely érvényes volt, a nyertese
a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. lett. A 750 millió forintos hálózatra 680 belterületi ingatlan csatlakozik majd, a kivitelező
közel 17 kilométer vezetéket és szennyvíztisztítót épít.
A projektet eredetileg 85 százalékos támogatottság mellett hirdették meg, az időközben elnyert önerőkiváltó pályázatoknak köszönhetően azonban a lakosoknak egyáltalán nem kell önrészt fizetniük. – Véleményem szerint ez
egyedülálló a megyében. Csanytelek, mivel nem volt tarto-

zása, nem részesült annak idején adósságkonszolidációban,
a 100 százalékban támogatott építkezés lehetőségét tehát
felfoghatjuk a jó és következetes gazdálkodásunk eredményének – mondta Forgó Henrik.
Úgy tudjuk: korábban a szennyvízelvezetés nehézségei
miatt állt el egy-két vállalkozás attól, hogy a faluban telepedjen le. Az pedig, hogy a külterületen lévő ingatlanok hogyan csatlakozhatnának egy csatornázási programhoz, a
polgármester szerint további tárgyalások kérdése, ezek pedig már meg is kezdődtek a Vidékfejlesztési Minisztériummal.
Králik Emese (Délmagyarország - 2014.07.15.)
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Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl
A képviselő-testület 2014. július 11. napján rendkívüli ülést tartott. A testület a napirendi pontok
előtt meghallgatta Forgó Henrik polgármester két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedéseiről
szóló beszámolóját, melyet határozathozatal nélkül elfogadott.
A képviselő-testület az ülés 1.) napirendi pontja keretében döntött a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005
projektazonosító számú „Csanytelek Község Szennyvízcsatornázásának kiépítése ”FIDIC Piros könyves, szennyvíztisztításának tervezése és kiépítése FIDIC Sárga könyves szerződéses feltételekkel„ tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról. A bíráló bizottság az érvényes ajánlatot tevő gazdasági szereplők ajánlatainak részletes értékelése során, a bírálati részszempontok (egy
összegű ajánlati ár, vállalt jótállási idő) figyelembe vételével számított súlyozott összpontszám alapján a KÉSZ Építő és Szerelő Zrt. ajánlattevőt javasolta nyertes ajánlattevőként elfogadni. A képviselőtestület a bíráló bizottság javaslatát elfogadva hozta meg döntését és a 40/2014. (VII. 11.) Ökt határozatában felhatalmazást adott a település polgármestere számára a nyertes ajánlattevővel szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Az önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyert a belügyminiszter 28/2014. (IV. 1.) BM rendeletében szabályozott a biztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatási keretéből a helyi térfigyelő kamera rendszer (22 települési helyszínen 65 db fix kamera elhelyezése) kiépítésére. Az ülés 2.) napirendjeként Csanytelek község közigazgatási területén elhelyezendő térfigyelő
kamera rendszer telepítési helyszíneit hagyta jóvá a testület, melyet a későbbiekben önkormányzati
rendeletben fog rögzíteni.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a 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

Felhívás „adok-veszek, cserélek
programban” való részvételre
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rövid távú tervében szerepel az „adok-veszek, cserélek program” keretében adatbázis létrehozása, melynek
célja a településen üresen álló lakóingatlanok adásának, vételének, bérbeadásának - vételének, az érintettek körében való lebonyolításának lehetővé tétele.
Az adatgyűjtést és ezáltal az érintettek jelentkezését:
1. munkaidőben a helyi Családsegítő Szolgálat Irodájában (Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatt)
személyesen, vagy a 20/4900987 telefonszámon várja Kopasz Imréné családgondozó;
2. a „Felmérő adatlap” és a „Nyilatkozat ingatlan tulajdonos részére” készült, www.csanytelek.hu
oldalról letölthető dokumentumok kitöltés utáni visszaküldésével postai úton a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal (6647 Csanytelek, Volentér János tér 2.) várja.
Köszönöm a program iránt érdeklődők/érintettek adatbázis létrehozásában való együttműködését,
amely közös települési igények szolgáltatására hivatott!
Tisztelettel:
Kató Pálné
jegyző
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Tájékoztató a nyári betakarítási munkák tûzveszélyességével összefüggõ
tüzek, valamint a szabadtéri, vegetációs tüzek megelõzése érdekében

Tûzvédelem az aratás idején is
A nyári betakarítási munkák amellett, hogy nagy
igénybevételt jelentenek a mezőgazdaságban dolgozóknak, igen tűzveszélyesek is. Arra kellő körültekin téssel kell felkészülni, különösen fontos a betakarítási
munkálatokban részt vevő erőgépek tűzvédelme, az
aratásra, illetve a tarló és növényi hulladékok égetésé re vonatkozó szabályok ismerete, betartása. Ezeket az
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011.
(IX. 6.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) tartalmaz za.

A mezőgazdasági erő- és munkagépek,
illetve az aratás tűzvédelmi szabályai
A kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma
összehúzási és bálázási munkáiban csak a tűzvédelmi
követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és
munkagép, valamint egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle során kell meggyőződni. Ennek tervezett
időpontját nyolc nappal előbb írásban az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségre be kell jelenteni. A
szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek egy
példányát a járművön el kell helyezni és a szemlét követő nyolc napon belül a katasztrófavédelmi kirendeltségnek meg kell küldeni.
Kötelező az akkumulátorok megfelelő védőburkolása, illetve kipufogó és a szikratörő éghető anyagoktól
való megtisztítása legalább naponta egyszer. Figyelni
kell arra is, hogy sehol se csepegjen az üzemanyag
vagy hidraulika-folyadék, mert ez nagyban segítheti
egy esetleges tűz terjedését. Fontos, hogy a munkagépet tilos a gabonatáblán, illetve tarlón üzemanyaggal
feltölteni. A járműveken nyílt láng használatával járó
karbantartást, javítást nem szabad végezni gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén, hiszen e
munka során üzemanyag folyhat el, amelyet a nyílt
láng lángra lobbanthat. Az aratást lehetőleg közút, illetőleg vasútvonal mentén kell először elvégezni, ezek
mellett legalább három méter széles védőszántást kell
kialakítani. Ugyanilyen védőszántást kell készíteni
akkor, ha a munkaszünet idejére a kombájnt nem tudják a gabonatáblától, kazaltól legalább 15 méter távolságban leállítani. A munkálatok közbeni dohányzás
veszélyeit is fontos szem előtt tartani, gabonatáblán
még a járművek, erő- és munkagépek vezetőfülkéiben
sem szabad dohányozni. Az aratás idejére a gabonatáblától 15 méterre kell dohányzó helyet kijelölni, ott

vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
A szalmaösszehúzást és kazalozást végző erőgépek
csak olyan távolságra közelíthetik meg a szalmát és a
kazlat, hogy az ne jelentsen gyújtási veszélyt, ugyanis
az erőgépek kipufogócsöve könnyen lángra lobbanthatja a száraz szalmát. Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az ezer négyzetmétert, és a
szabadban összerakott kazlak között legalább húsz
méter távolságot kell tartani, vasúti vágánytól legalább száz, közúttól és erdőtől legalább huszonöt méterre kell elhelyezni ezeket.

A tarló- és a növényi hulladék
égetésének szabályai
Magyarországon évtizedek óta végeznek tarlóégetést, amelynek egyik oka a monokultúrás termelés. Ez
azt jelenti, hogy a gabonavetést követő évben is gabona kerül ugyanazon táblába, így a növény gombabetegségei fokozottabban megjelennek. A gombabetegségek elleni védekezés jelentős mennyiségű növényvédő szer alkalmazásával jár. Ennek kiváltására alkalmazott olcsóbb módszer a tarlóégetés. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet
azonban egyértelműen tiltja a lábon álló növényzet,
tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetését. Ettől az előírástól
azonban jogszabály eltérően is rendelkezhet. A kormányrendelet megsértése esetén a tarlóégetés környezetvédelmi bírsággal sújtható.
Amennyiben jogszabály lehetőség ad a tarló égetésére, az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek
minősül és legalább 24 órával az égetés előtt a katasztrófavédelmi kirendeltségen írásban be kell jelenteni,
továbbá az alábbi szabályokat be kell tartani. A tarlót
egyidőben minden oldalról meggyújtani tilos, biztosítani kell ugyanis a vad elmenekülési lehetőségét. Csak
tarlómaradványt lehet égetni, szalmát erre felhasználni tilos. Legalább három méter széles, de facsoportok,
erdők mellett már hatméteres védőszántást kell alkalmazni. Lábon álló gabonatábla mellett még védőszántás alkalmazása esetén is tilos tarlót égetni. 30 hektárnál nagyobb területek égetését szakaszosan kell végrehajtani, az egyes szakaszokat védőszántással kell egymástól elválasztani. Egyszerre csak egy szakasz égethető. Az égetés idején a területtől függetlenül legalább
egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani. A tűz őrizetlenül nem hagyható, illetve ha már
nincs rá szükség, azt el kell oltani. Az égetés után a területet át kell vizsgálni, és az izzó, parázsló részeket el
kell oltani.
A tarlóégetések során a tűzvédelmi hatóság ellenőr-
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zi, hogy megtörtént-e az előzetes bejelentés. Az előírások megsértése esetén a terület tulajdonosa, illetve az
égetést végző ellen eljárás kezdeményezhető.
A fenti szabályok azért vannak, hogy meggondolatlanság, felelőtlenség miatt ne vesszen kárba az egész
éves mezőgazdasági munka, a termés.
forrás:
http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?p
ageid=tuzvedelem_gyik_valasz&gyik_id=181.

Tájékoztatom továbbá, hogy a tűzvédelmi hatósági
feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet) alapján az első
fokú tűzvédelmi hatóság az alábbi bírság tételek kiszabására jogosult.

A fenti rendelet értelmében a 7. § (1) bekezdése alapján a tűzvédelmi hatóság az 1. mellékletben megjelölt
szabálytalanság esetén az ott rögzített mértékben tűzvédelmi bírságot szabhat ki. Az 1. mellékletben foglalt
táblázat 1-8., 12-16. a), 17-18., 20-24., 29., 30. és 36. sorában rögzített szabálytalanságok esetén - az 5. § szerinti eljárások kivételével - a tűzvédelmi bírság kiszabása kötelező.
(2) Ha az 1. mellékletben rögzített szabálytalanság
ismételten fordul elő, a tűzvédelmi bírságot ki kell
szabni.
(3) Több szabálytalanság együttes fennállása esetén
a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10 000 000 forint.
Mindenki legyen tekintettel az esetlegesen érvényben lévő tűzgyújtási tilalomra és a tűzgyújtási szabályokra!

megkezdés előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltó-parancsnokságságnak írásban be
kell jelenteni. A tarlót szabályos égetésnél körül
kell szántani, fásításoknál védősávot kell biztosítani. A tarlóégetés időtartamára tűzoltásra alkalmas
eszközökről kell gondoskodni, és legalább egy
traktort ekével a helyszínen kell készenlétben tartani. A tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját
szolgáló tüzet őrizetlenül hagyni tilos, és veszély
(például élénkülő szél) esetén, vagy ha a tűzre már
szükség nincs, azonnal oltani kell. Az égetés befejeztével a helyszínt gondosan át kell vizsgálni,
hogy ne maradjon parázslás, vagy izzás.
• A tűzvédelemről szóló 1996. évi XXXI. törvény
szerint az, aki a beavatkozást igénylő eseményt
szándékosan okozta, köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatosan keletkezett költségek
megtérítésére.
• Aki pedig szabálytalanul éget tarlót, és ennek nyomán a hivatásos tűzoltóság beavatkozása szükséges, tűzvédelmi bírsággal sújtható.

A jogszabályi előírások szerint
(306/2010. (XII.23.) kormányrendelet
a levegő védelméről) a tarlóégetés TILOS!
Kivételt jelent a növény-egészségügyi hatósági elrendelés. Azonban ebben az esetben is be kell tartani a
jogszabályi előírásokat:
• az Országos Tűzvédelmi Szabályzat értelmében a
tervezett égetés helyét, időpontját és terjedelmét a

A rendelet 1. melléklete alapján:

Szabadtéri, vegetációs tüzek megelőzése

Tájékoztatom továbbá, hogy a korábbi évek tapasztalati azt mutatják, hogy Csongrád megyében ugrásszerűen megnőtt a szabadtéri tűzesetek száma.
Hétvégéken, a kellemes időben sokan választanak
szabadtéri programot; főznek, kerti munkát végeznek,
esetleg elszáradt növényi hulladékot égetnek.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
A szeles időjárás azonban hozzájárul a szabadtéri tüzek kialakulásához, melyek a korábbi években megyénkben több ezer hektárnyi területet perzseltek fel.
A szabadtéri tűzesetekhez való vonulási statisztikában drasztikusan megemelkedett a beavatkozások
száma, a tűzoltó egységek gyakran megerősített szolgálattal dolgoznak.
Az 1996. évi XXXI. törvény 18. § (3) bekezdés alapján: az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzese tek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a
tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.
A fentiek alapján az aratással összefüggő tevékenységek során felmerülő tűzveszély mérséklése mellett
fontos szerepet kell, kapjon az egyéb szabadtéri, vegetációs tűzesetek megelőzése is, amelyben nagy szerepet tölt be az elhanyagolt területek éghető anyagtól,
száraz fűtől, növényi hulladéktól mentesen tartása.
A szabadban történő tűzgyújtás vonatkozásában a
már említett „A tarló- és a növényi hulladék égetésé nek szabályai”, valamint az alábbi előírások kell, hogy
érvényesüljenek:

Az alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenység szabályai:
Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.
Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet – ha az
alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet végző magánszemély azt saját tulajdonában lévő létesítményben, épületben, szabadtéren folytatja, úgy a feltételek
írásbeli meghatározása nem szükséges – előzetesen
írásban meghatározott feltételek alapján szabad végezni. A feltételek megállapítása a munkát elrendelő
feladata.
A külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit a tevékenység helye
szerinti létesítmény vezetőjével vagy megbízottjával
egyeztetni kell, aki ezt szükség szerint – a helyi sajátosságnak megfelelő – tűzvédelmi előírásokkal köteles
kiegészíteni.
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Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell a tevékenység
időpontját, helyét, leírását, a munkavégző nevét és –
tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetében
– a bizonyítvány számát, valamint a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.
A tűzveszélyes környezetben végzett tűzveszélyes
tevékenységhez a munka kezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő – szükség esetén műszeres –
felügyeletet köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenységhez a munkát elrendelő
az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.
A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi
szempontból köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy
robbanásveszélyt ne jelenthessen.
A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem lehet. Veszély esetén,
vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.
Szabadban a tüzelés, a tüzelőberendezés használatá nak helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket
kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése
megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.
A fent leírtak alapján kérem, hogy a nyári betakarítási munkák során előfordulható tüzek megelőzése,
valamint a tavasszal és az aszályos időszakokban előforduló szabadtéri, vegetációs tüzek megelőzése érdekében a tájékoztatómban közölt előírásokat figyelembe venni szíveskedjenek.
Amennyiben a nyári betakarítási munkálatok jogi
szabályozásával (OTSZ) kapcsolatban kérdése merül
fel, Kirendeltségünk igény esetén szakmai segítséget
nyújt.

NYUGDÍJAS EGYESÜLET PROGRAMJA
Megyei Nyugdíjas Egyesület augusztus 29-én (pénteken), műsoros fürdőnapot tart Mórahalmon.
Várjuk tagjaink jelentkezését klubnapokon, augusztus 11. és augusztus 25-én.
A Nyugdíjas Egyesületek és Népdalkörök találkozóját szeptember 20-án, szombaton tartjuk.
Számítunk tagjaink aktív részvételére és támogatására.

Meghívó a MÓRAHALMI FÜRDÕNAPRA!
A Mozgáskorlátozottak Egyesülete augusztus 26-án (kedden) Mórahalomra,
ingyenes fürdőnapra várja a tagjaink jelentkezését! Utazás: különjáratos autóbusszal.
Jelentkezés: augusztus 19-ig Bali Gábornénál, Széchenyi u. 3

MEGYEI TALÁLKOZÓ BAKSON
Mozgáskorlátozottak megyei találkozóját szeptember 6-án, (szombaton) Bakson tartjuk.
Részleteket még nem tudjuk, de tagjaink részvételére számítunk!
Bakony Zoltánné
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Pellet-értékesítési akció
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft.
megkezdte a magas energiatartalmú fűtési pellet értékesítését.
Csomagolása: Ömlesztett állapotban, Big-Bag zsákokban. Fogyasztói ára: 30 Ft/kg + ÁFA
Kérés esetén 2000 kg feletti vásárlásnál ingyenes házhozszállítást biztosítunk
a Felgyői Regionális Hulladékkezelő Központ 25 km-es körzetén belül.
A pellet-rendelés helye: a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. 6640 Csongrád, Bercsényi u. 39.
számú telephelyén vagy a Felgyői Hulladékkezelő Központban.
Érdeklődni lehet: 30/629-8323 telefonszámon, hétköznap 8.00-16.00 óra között.

Komposzt vásár
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csongrádi Víz-és Kommunális Kft.
megkezdte a magas szerves anyag tartalmú minősített komposzt értékesítését
a Felgyői Hulladékkezelő Központban.
A komposzt fogyasztói ára: 2500 Ft/m3 + ÁFA
Igény szerint helyszínre szállítást vállalunk, melynek díja a Felgyői Regionális Hulladékkezelő
Központ 25 km-es körzetén belül:
5 m3-ig 10.000 Ft + ÁFA
20 m3-ig 5.000 Ft + ÁFA
20 m3 felett a helyszínre szállítás ingyenes.
Érdeklődni lehet: 30/629-8323 telefonszámon, hétköznap 8.00-16.00 óra között.

Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft. 2014. évben a következô idôpontokban tart
ügyfélszolgálatot Csanytelek településen: 2014. október 30., csütörtök 10:00-14:00.

Nippon Zengo
Klub alakul
Csanyteleken, a Faluházban egy új mozgásforma várja a szabadidejükben sportolni vágyókat. Rendszeres sportolási lehetőséget szeretnénk biztosítani családok számára, akik az egészségük megóvása érdekében a mozgást választják. Lehetőség nyílik
arra, hogy a szülők együtt sportoljanak gyermekeikkel, hétvégenként más városok sportrendezvényeire utazzanak, ill.
Csanytelek is otthont adjon majd a sportot kedvelő vendégek
számára. A Nippon Zengo egy olyan fitness stílus, amely a
kyokushin karate és az aerobik elemeit ötvözi. Ez a küzdősport
aerobik zsírégető hatású, tehát kiválóan alkalmas a felesleges kilók leadására, fokozza az állóképességet. Különlegessége, hogy
az edzők és a vendégek is egyaránt folyamatos vizsgalehetőséget
kapnak, így a fejlődés és az újabb célok kitűzése sikerélményhez
juttatja azokat, akik megszeretik ezt a mozgásformát. Magyarországon már több ezer ember kapcsolódott a programhoz és több
mint 100 Nippon Zengo Klub működik. Veres Irén edző által remélhetőleg a csanytelekiek is megkedvelik a zenés sportmozgást
és egy nagyszerű közösség formálódik a sport, az egészség, és a
család jegyében.
Az első edzés a csanyteleki Faluházban 2014. szeptember 9-én
17 órától kezdődik, melyre mindenkit szeretettel várunk.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Kürtöskalács
Hozzávalók:
– 50 dkg finomliszt,
– 2,5 dkg friss élesztő,
– csipetnyi só,
– 8 dkg porcukor,
– 1 tojás,
– 3 dl tej,
– 5 dkg vaj,
– 1 citrom héja.
Elkészítés:
A lisztet kimérjük, hozzáadjuk a sót, belereszeljük a citrom héját és elkeverjük. A tejet meglangyosítjuk. A vajat
megolvasztjuk. Az élesztőt egy kis tálban összekeverjük a
porcukorral, amíg meg nem folyósodik, majd a tejhez öntjük, elkeverjük. A tejet a liszthez adjuk, a tésztát kidolgozzuk, majd ezek után hozzáadjuk a vajat, és azzal is alaposan átdolgozzuk. A kész tésztát tálba fektetjük, tiszta konyharuhával fedjük, és meleg helyen legalább 1 órát hagyjuk
kelni. Az előkészített 0,5 literes sörös dobozokat alufóliával
bevonjuk, olajjal finoman átkenjük. A gáztepsit sütőpapírral kibéleljük, egy nagyobb tálcára kristálycukrot borítunk,
elegyengetjük. A megkelt tésztát finoman lisztezett deszkára borítjuk, majd kinyújtjuk, és késsel ujjnyi csíkokra vágjuk. A csíkokat – félcsíknyi szüneteket hagyva – a sörös dobozokra illesztjük. A kész hengereket a cukros tálcára fektetjük, s mint egy sodrófát, alaposan végiggörgetjük. A görgetésnek hála a tésztacsíkok összeolvadnak, a cukor a tésztába tapad. Ezután a hengereket a tepsire fektetjük, majd
betoljuk a 180 fokra előmelegített sütőbe, és időnkét fogatva rajtuk addig sütjük, amíg a cukorréteg kellő mértékben
meg nem színesedik.

POÉN sarok
A vadász betér a kocsmába, és elmondja, hogy ő a legnagyobb vadász, bármely vadat felismer a szőréről, sőt, ha
a sebet is megmutatják neki, akkor egy italért cserébe megmondja a fegyver típusát is, amivel megölték.Hozzák az
első vadbőrt, a vadász bekötött szemmel megmondja,
medve, 0.3-as kaliberű vadászpuska.
Hozzák a másikat, a vadász rögtön tudja, hogy nyúl, és
sörétes puskával lőtték meg. Így megy ez egész éjjel, a
vadász rengeteg italt nyer, jól berúg, de azért valahogy hazatámolyog a feleségéhez. Másnap reggel a tükör előtt látja,
hogy az arcán egy óriási monokli van. Kérdezi a feleségét:
– Drágám, tegnap éjjel berúgtam, de ki vert meg?
Mire az asszony:
– Én. Éjjel 3-kor mellém bújtál, betetted a kezed a bugyimba, és azt mondtad, ez egy vadászgörény és fejszével
verték agyon.

A vadász egyszer véletlenül megbotlott, és elejtette a
puskát. Ahogyan a puska földet ért elsült, és éppen a
vadász legkényesebb részét találta el. Természetesen azonnal rohant az orvoshoz, aki elállította a vérzést, és megpróbálta annyira helyrehozni a meglőtt szerszámot, amennyire csak lehet. Miután végzett a művelettel, a vadászhoz
fordult:
– Itt a testvérem névjegye, kérem, keresse fel még ma
délután.
– A doktor úr testvére is orvos?
– Nem, ő furulyán játszik, és megmutatja magának,
hogyan rakja az ujjait a sörét ütötte lyukakra, hogy ne vizelje szembe magát.
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