
9933..  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22001144..  aauugguusszzttuuss

Csanyi Hírmondó
11..  AA  vváállaasszzttáássii  kkaammppáánnyy  ssoorráánn  eellhhaannggzzóó  mmeeggttéévveesszzttőő  iinnffoorrmmáácciióókk  mmiiaatttt,,  aa  jjeelleennttőőss  sszzáámmúú  llaakkoossssáággii

éérrddeekkllőőddééssrree  tteekkiinntteetttteell  --  iimmmmáárr  ttööbbbbeeddsszzeerr  --  ttiisszztteelleetttteell  ttáájjéékkoozzttaattjjuukk  ÖÖnnöökkeett,,  hhooggyy  aa  kköözzbbeesszzeerrzzééssii
eelljjáárrááss  lleezzáárruullttaa  uuttáánn,,  vváárrhhaattóóaann  aa  lleeggkkoorráábbbbaann  sszzeepptteemmbbeerrbbeenn  iinndduullóó  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnáázzáássnnaakk  --  aa
mmeeggyyéébbeenn  ppééllddaa  nnééllkküüllii  mmóóddoonn  --  nniinnccss  llaakkoossssáággii  öönneerrőő  rréésszzee,,  aazzaazz  mmiinnddeenn  sszzeennnnyyvvíízzhháállóózzaattrraa  ccssaatt--
llaakkoozzóó  iinnggaattllaann  ttuullaajjddoonnoossaa  sszzáámmáárraa  iinnggyyeenneess!!  AA  hháázzii  bbeeeemmeellőő  ttaarrttáállyyéérrtt  ééss  aa  bbeeeemmeellőő  sszziivvaattttyyúúéérrtt
sseemm  kkeellll  ffiizzeettnnii!!

22..  AA  ffoollyyaammaattbbaann  lléévvőő  bbiizzttoonnssáággii  kkaammeerraarreennddsszzeerr  kkiiééppííttééssee  ––  2222  hheellyyrree  6655  kkaammeerráátt  tteelleeppííttüünnkk  ––  nneemm
„„kkaammppáánnyyffooggááss””,,  uuggyyaanniiss  kkoorráábbbbaann  mmáárr  kkééttsszzeerr  eelluuttaassííttoottttáákk  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk  iillyyeenn  iirráánnyyúú  ppáállyyáá--
zzaattáátt,,  mmoosstt  vviisszzoonntt  aa  mmeeggyyee  99  mmáássiikk  tteelleeppüülléésséévveell  eeggyyüütttt  mmeeggnnyyeerrttüükk  eezztt  aa  110000%%--bbaann  ffiinnaannsszzíírroozzootttt
ppáállyyáázzaattoott,,  tteehháátt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk  nneemm  kkeerrüüll  ppéénnzzéébbee  eezz  aa  jjeelleennttőőss  bbeerruuhháázzááss..

33..  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  aazz  eellmmúúlltt  1122  éévvii  ppééllddaaéérrttéékkűű  ggaazzddáállkkooddáássaa  kköövveettkkeezzttéébbeenn  nneemm  hhaallmmoozzootttt  ffööll
aaddóóssssáággoott,,  eezzéérrtt  nneemm  kkeelllleetttt  aaddóóssssáággkkoonnsszzoolliiddáácciióóbbaann  rréésszzeessíítteennii,,  ssőőtt,,  4444  mmiilllliióó  FFtt  kkiieeggéésszzííttőő  ttáámmooggaa--
ttáásshhoozz  ffoogg  jjuuttnnii  jjöövvőő  éévv  jjaannuuáárrjjáábbaann..  EEzzeenn  kkíívvüüll  sszzáámmlláánn  lléévvőő  kkéésszzppéénnzz  ttaarrttaalléékkuunnkk  vvaann,,  aammeellyy  aazz  úútt--
hháállóózzaattuunnkk  bbőővvííttééssééhheezz,,  ffeellúújjííttáássááhhoozz  sszzüükkssééggeess  ppáállyyáázzaattookk  öönneerreejjeekkéénntt  ffoogg  hhaasszznnoossuullnnii,,  tteehháátt  ttoo--
vváábbbbrraa  sseemm  aakkaarruunnkk  llaakkoossssáággii  bbeeffiizzeettéésseekkeett  sszzeeddnnii  aazz  uuttaakk  ppoorrmmeenntteessííttééssee  ookkáánn,,  mmiinntt  aazz  kkoorráábbbbaann
sszzookkáássooss  vvoolltt..  

44..  CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  aazz  eellmmúúlltt  1122  éévvbbeenn  nneemm  aaddootttt  eell  eeggyyeettlleenn  nnééggyyzzeettmméétteerr  iinnggaatt--
llaanntt  sseemm,,  vviisszzoonntt  vváássáárroolltt  77  hheekkttáárr  kköörrüüllii  ffööllddeett,,  mmeellyyeekkeenn  3300  ffőő  kköörrüüllii  kköözzffooggllaallkkoozzttaattoottttii  llééttsszzáámmmmaall
kkeerrttéésszzeettii  tteevvéékkeennyyssééggeett  ffoollyyttaattuunnkk..  AA  tteerrmméékkffeelleesslleeggeett  nneemm  éérrttéékkeessííttjjüükk,,  hhooggyy  nnee  lleeggyyüünnkk
kkoonnkkuurreennccáájjaa  aazz  aaddóóffiizzeettőő  tteerrmmeellőőkknneekk,,  hhaanneemm  aa  kköözzééttkkeezztteettééssbbeenn  hhaasszznnoossííttjjuukk,,  iilllleettvvee  ––  mmiinntt  aazz  eell--
mmúúlltt  kkéétt  éévvbbeenn  ––  kkiioosszzttjjuukk  aa  sszzoocciiáálliissaann  rráásszzoorruullttaakk  rréésszzéérree..  AA  ffööllddeekk  mműűvveellééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  ggééppeekk,,
ttaallaajjmműűvveellőő  eesszzkköözzöökk,,  vvaallaammiinntt  öönnttöözzőő  bbeerreennddeezzéésseekk,,  sszziivvaattttyyúúkk  iiss  bbeesszzeerrzzééssrree  kkeerrüülltteekk..  GGaazzddáállkkoo--
ddáássuunnkkéérrtt  eeddddiigg  kkééttsszzeerr  kkaappttuunnkk  mmiinniisszztteerrii  kkiittüünntteettéésstt,,  eelliissmmeerréésstt..

AA  sszzeennnnyyvvíízzccssaattoorrnnáázzááss  eellkkéésszzüüllttee  uuttáánn  aazz  AAggrráárr--iippaarrii  ppaarrkkbbaann  ((vvoolltt  vváássáárrttéérr))  zzööllddssééggffeellddoollggoozzóótt
kkíívváánnuunnkk  lléétteessíítteennii,,  mmeellyynneekk  mmeeggvvaallóóssíítthhaattóóssáággii  ttaannuullmmáánnyyaa  mmáárr  22000066--bbaann  eellkkéésszzüülltt,,  tteehháátt  sszziinnttéénn
nneemm  „„kkaammppáánnyyffooggááss””!!

Csanytelek Község Önkormányzata

Közérdekû tájékoztatás

22001100..  éévv::
– EÜ-Kombinát felújítása 3.648 e Ft  
– Számítás technikai eszköz fejlesztés 1.678 e Ft
– Óvoda kiegészítő fejlesztés (Harmonika ajtó-zsírfogó) 730 e Ft 
– Polgármesteri Hivatal riasztórendszer kiépítése 159 e Ft
– Ingatlan tulajdonjog megszerzés (Kossuth u. 14) 700 e Ft
– Szegedi u. felépítmény tulajdonjog megszerzés 3.000 e Ft
– Pótkocsi beszerzés 280 e Ft
ÖÖsssszzeesseenn:: 1100..119955  ee  FFtt  

Csanytelek Község megvalósult és folyamatban lévõ
fejlesztései, felhalmozási jellegû és egyéb munka-

programjai 2010-2014 év között
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22001111..  éévv::
– Település fejlesztési koncepció és stratégia kidolgozása 500 e Ft
– Út felújítások (Szent László, Damjanich u.) 4.019 e Ft
– Ingatlan vásárlás II. telep 2.400 e Ft
– JCB markoló vásárlás

(Kébsz Kft. 100%-os önkorm. tul.) 4.200 e Ft 
– Ingatlan felépítmény rész tulajdon jog megsz.

(Damjanich, Béla u.) 3.750 e Ft
– Baross G. u. 2. sz. épület térítésmentes tulajdonjog

megszerzés 18.000 e Ft
– Rendezvénysátor beszerzés

(FVM-Leader támog: 1.370 e Ft) 1.838 e Ft
– Eszköz beszerzések

(lap vibrátor, aszfaltvágó, motoros permetező) 485 e Ft
ÖÖsssszzeesseenn::  3355..119922  ee  FFtt

22001122..  éévv::
– Polgármesteri Hivatal külső felújítása 22.634 e Ft

(EMVA-Vidéki Örökség Megőrzése támogatás 16.075 e Ft)
– Konténer blokkok beszerzése – Agrár- Ipari Parkban 7.114 e Ft

(BM-Önkormányzati Felzárkóztatási támogatás: 5.500 e Ft)
– 2 db ingatlan (gyep-legelő) vásárlás „Tilalmasban” 288 e Ft
– START- Közfoglalkoztatási munkaprogram

Bér + Járulék 100%-os támogatással (3 ágazat 33 fő) 23.959 e Ft
Beruházási és dologi költség támogatás 5.407 e Ft
(2 km új járda szakasz, 300 m régi járda szakasz felújítása,
belvíz csatornarendszer tisztítása, zöldterületek folyamatos
kezelése, kerítéshálózat építés, öntöző berendezések telepítése,
fólia bordák beszerzése, MERCEDES tgk. beszerzés, fűkaszák,
rotációs kapa, motoros fűrészek)

– elektromos kerékpárok beszerzése e.ü. ellátásokhoz 150 e Ft
– szennyvíz beruházás projekt előkészítése bruttó 28.073 e Ft

(KEOP és BM EU-Önerő támogatás a nettó költség
92,5%-a: 20.447 eFt)

ÖÖsssszzeesseenn:: 8877..662255  eeFFtt

22001133..  éévv::
– Település- rendezési terv megújítása 1.651 e Ft
– Esélyegyenlőségi terv elkészítése 150 e Ft 
– Földterület vásárlások (Nefelejcs u., Bercsényi u.) 2.400 e Ft
– Szennyvíz beruházás projekt előkészítés bruttó 13.258 e Ft

(KEOP és BM-EU önerő támogatás a nettó ktg
92,5%-a 9.656 e Ft)

– Szennyvíz beruházás kivitelezési projekt egyéb költsége
bruttó 7.747 e Ft
(KEOP és BM-EU önerő támogatás nettó költség 100%-a
6.100 e Ft)

– Baross G. u. 2.sz alatti épület felújításához
saját erő fedezet 3.937 e Ft

– Baross G. u. 2.sz alatti épületbe konyhai eszköz beszerzés 446 e Ft
– Számítástechnikai eszközök és programok beszerzése 1.044 e Ft
– Elektromos kerékpárok beszerzése házi szoc. ellátáshoz 233 e Ft
– Részesedések vásárlása vízmű szolgáltatói szervekben 1.170 e Ft
– Kossuth L. u. 34. sz. alatti üzletrész felújítása 1.154 e Ft

(bérbeadások hasznosítva)
– MTZ-82 típusú erőgép beszerzés 2.400 e Ft

(BM- önkormányzati felzárkóztatási program támogatás 1.926 e Ft)
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– START- munkaprogram (közfoglalkoztatás)
Bér + járulék költségtámogatás (3 ágazatban 55 fő) 40.873 e Ft
Beruházási és működési költség támogatás
3 ágazatban 18.202 e Ft
Ebből eszközök: öntöző berendezések 420 e Ft

motoros permetező 144 e Ft
rázóasztal betonelem gy.-hez 489 e Ft
motoros fűkasza 259 e Ft
kombinátor beszerzés 130 e Ft
2 db raklap emelő és mérleg 271 e Ft
palántázó gép 300 e Ft
talajmaró 940 e Ft
eke 300 e Ft
pótkocsi 950 e Ft
tárcsa 280 e Ft

– Játszótér kialakítás Kossuth u 14. sz. bruttó költség
(EMVA támogatás 3.541 e Ft): 4.442 e Ft

– Trafó állomás áthelyezés központi parkból (DÉMÁSZ ktg.)
(Ebből önkormányzati saját erő rész 1.200 e Ft) 36.000 e Ft

ÖÖsssszzeesseenn:: 113366..996611  ee  FFtt
22001144..  éévv  aauugguusszzttuuss  hhóónnaappiigg::
– Ingatlan (szántó terület) vásárlás Nefelejcs utcában 600 e Ft
– Település fejlesztési terv megújítása II. ütem 762 e Ft
– Közfoglalkoztatási munkaprogramok:

a.) Téli közfoglalkoztatás 20 fő Bér + járulék költségek támogatása
8.732 e Ft

Téli közfoglalkoztatás fejlesztési célú támogatás rész 206 e Ft
b.) START- közmunka program (ráépülő rész) „Mg-i ágazat”

27 fő Bér + járulék költségek támogatása 29.040 e Ft
dologi költségek és beruházási költségtámogatás 5.808 e Ft

c.) START-Közmunka program „Betonelem gyártás”
20 fő Bér + járulék költség támogatása 8.791 e Ft
dologi és egyéb beruházási anyag költségtámogatás 1.758 e Ft

d.) START- Egyéb közfoglalkoztatás 2 hónapos időszakra
31 fő Bér + Járulék költség támogatás 5.496 e Ft

e.) Egyéb közfoglalkoztatás (rövid távú)
22 fő Bér + Járulék költség támogatás 3.837 e Ft

– Nyári diákmunka szervezése 100 %-os támogatással 812 e Ft
(16 fő- 1 hónapos időszakra bértámogatás)

– Kossuth Lajos utca 34. sz. üzemépület homlokzat felújítása 259 e Ft
– Faluház eszköz fejlesztés (100 %-os EMMI támogatással) 281e Ft
– Térfigyelő kamera rendszer hálózat kiépítési program 9.357 e Ft

(100%-os BM-támogatás, 22 helyszínen 65 db kamera elhelyezés)
KKiieemmeelltt  bbeerruuhháázzáássii  pprrooggrraamm::
Szennyvíz hálózat tisztítómű kiépítés KEOP-1.2.0 program: 834.091 e Ft
Tervezett nettó összköltség: 834.091 e Ft (ÁFA visszaigényelhető)
Elnyert KEOP támogatás: 715.379 e Ft 85,77 %
BM-EU Önerő támogatás: 118.712 e Ft 14,23 %
Kifizetés 2014.07.31-ig egyéb költségek nettó: 20.550 e Ft
Jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás befejezés alatt áll.
MMiinnddöösssszzeesseenn:: 990099..223300  ee  FFtt

Forrás: Pénzügyi Iroda

MMeeggggyyőőzzőőddéésseemm,,  hhooggyy  aa  ffeellssoorroolltt  vvaaggyyoonnggyyaarraappooddáássrraa  mmééllttáánn  lleehheett  bbüüsszzkkee  aazz  iiddőősszzaakk  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  ééss
aa  tteessttüülleetteett  sseeggííttőő  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  vvaallaammeennnnyyii  ddoollggoozzóójjaa,,  aa  ffiizziikkaaii  mmeeggvvaallóóssuulláásstt  mmuunnkkáájjáávvaall  sseeggííttőő  kköözz--
mmuunnkkááss..  MMiinnddeeggyyiikküükk  mmuunnkkáájjáátt  ttiisszztteelleetttteell  kköösszzöönnöömm::

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester
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1.) Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásában megvalósított programok
a.) Kompetencia alapú oktatás bevezetése oktatási nevelési tagintézményekben

TÁMOP-3.1.4 program: Elnyert támogatás (nettó bekerülési költség 100 %) 28.025 e Ft
b.) Szent László Általános Iskola informatikai fejlesztése

TIOP-1.1.1 program: Elnyert támogatás (nettó bekerülési költség 100 %) 8.387 e Ft 
c.) Szent László Általános Iskola külső felújítás II. ütem (hőszigetelés, tetőcsere)

Bekerülési összköltség: 32.733 e Ft
BM támogatás: 27.615 e Ft
Saját erő: 5.118 e Ft

d.) Integrációs fejlesztési program (IPR) Csanyteleki Óvodában (2012)
Elnyert támogatás: 2.500 e Ft

e.) Referencia Intézmény támogatás TAMOP- fejlesztési program (2013)
Csanyteleki Óvoda szakmai bér + eszközfejlesztés támogatása 2.992 e Ft

f.) Szociális alapellátások fejlesztése, ellátási színvonal növelése (2013)
Baross Gábor u. 2. sz. alatti épület teljes körű felújítása összköltség 56.016 e Ft
DAOP-4.1.3 fejlesztési program elnyert támogatás 49.999 e Ft
Saját erő vállalás összege: 6.017 e Ft

ÖÖsssszzeesseenn:: 113300..665533  ee  FFtt

2.) Alsó-Tisza menti Önkormányzati Társulásban megvalósuló programok (2014)
Egészségre nevelő, szemléletformáló program Csanyteleki Óvoda
TÁMOP-program: elnyert támogatás (A program végrehajtása folyamatban van) 9.900 e Ft

3.) Csongrád-Csanytelek Ivóvízminőség Javító Társulás keretében megvalósuló program (2014)
KEOP-1.3.0 fejlesztési program: Ivóvízminőség javítás Csanyteleken
Tervezett nettó összköltség (Áfa visszaigényelhető) 33.746 e Ft
Elnyert KEOP támogatás: 29.998 e Ft
Sajáterő vállalás: 3.748 e Ft
A program végrehajtása folyamatban van. Jelenleg a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás
folyik.

4.) Dél- Alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Konzorciumi (DAREH) Társulás keretében meg-
valósuló program (2014)
Szilárd hulladék lerakó teljes körű rekultivációja Csanyteleken
KEOP-projekt 100%-os támogatással, tervezett költség: 272.261 e Ft
(A kivitelezési munkálatok befejező szakaszban vannak)

TTÁÁRRSSUULLÁÁSSII  ÉÉSS  KKOONNZZOORRCCIIUUMMII  PPRROOGGRRAAMMOOKK  MMIINNDDÖÖSSSSZZEESSEENN:: 444466..556600  e Ft 
Forrás: Pénzügyi Iroda

AA  mmoosstt  kköövveettkkeezzőő,,  22001144--22001199--eess  vváállaasszzttáássii  cciikklluussbbaann  aa  ppoolliittiikkaa  ttáámmooggaattáássáátt  iiss  mmaagguunnkk  mmööggöötttt  ttuudd--
vvaa  lleeggaalláábbbb  aa  ffeennttiieekk  sszzeerriinnttii  eerreeddmméénnyyeessssééggűű  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ggaazzddáállkkooddáássrraa  kkéésszzüüllüünnkk,,  kkiieemmeelltt  ccééll
aa  mmuunnkkaahheellyy--tteerreemmttééss,,  iilllleettvvee  aa  ggaazzddáállkkooddáássii  ssttrruukkttúúrraa  mmeeggvváállttoozzttaattáássaa,,  eezzeenn  kkeerreesszzttüüll  aazz  őősstteerrmmee--
llőőkk  öönnffooggllaallkkoozzttaattáássii  lleehheettőőssééggéénneekk  mmeeggőőrrzzééssee..

FFoorrggóó  HHeennrriikk,, polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata Kistérségi
Társulásban, Önkormányzati Társulásban és

Regionális Konzorciumi Társulásban megvalósított
és folyamatban lévõ fejlesztési programjai

2010 és 2014 között
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Tájékoztatom Önöket, hogy a képviselő-testület augusztus 25-én rendkívüli ülést tartott, amelyen egyetlen napirendi
pontként tárgyalta a döntéshozatal módosítása a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 projektazonosító számú „Csanytelek Köz-
ség Szennyvízcsatornázásának kiépítése” FIDIC Piros könyves, szennyvíz-tisztításának tervezése- és kiépítése FIDIC Sár-
ga könyves szerződéses feltételekkel„ tárgyú nyílt közbeszerzési eljárás keretében beérkezett ajánlatokról szóló előterjesz-
tésében foglaltakat és 42/2014.(VIII. 25.) Ökt. határozatába rögzítette azon döntését, miszerint az általa ugyanezen tárgy-
ban 40/2014. (VII. 11.) Ökt. szám alatti kiadott határozatát visszavonja, jogértelmezésen alapuló, ajánlattevők által kezde-
ményezett vitarendezési eljárás lefolytatása érdekében. A képviselő-testület fenti tárgyban vélhetően 2014. szeptember el-
ső hetében minisztériumi közbeszerzési szakértői vélemény ismeretében hoz végző döntést.

A képviselő-testület augusztus 29-én tartotta soros ülését, amelyen napirendi pont előtt Forgó Henrik polgármester is-
mertette a két ülés között tett intézkedéseiről, átruházott hatáskörében eljárva hozott döntéseiről szóló beszámolójában
foglaltakat, melyet a képviselő-testület határozat hozatala nélkül egyhangú szavazással elfogadott. A képviselő-testület az
ülés 1.) napirendi pontja keretében tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a választási bizottságok (helyi önkormányza-
ti képviselők és polgármesterek, települési nemzetiségi önkormányzati képviselők) tagjainak és póttagjainak megválasz-
tására tett indítványomat, melyet, a helyi választási iroda vezetőjeként az ügyrendi bizottság támogató véleményének is-
meretében terjesztettem elő. A döntés értelmében a települési önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október
12. napján tartandó választásánál közreműködő HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  BBiizzoottttssáágg tagjai: Egyházi Ferencné, Gyöngyi Julianna,
Mártonné Kádár Zsuzsanna, Szabó Ferenc Tóth Kálmánné, és Túri Ildikó. A SSzzaavvaazzaattsszzáámmlláállóó  BBiizzoottttssáágg  tagjai: Ambrus
László, Balázs László, Bali Gizella, Bali Sándorné, Fülöpné Szeri Noémi, Juhász Magdolna, Kovács Anikó, Molnár István,
Németh Zoltánné, Szabó Tünde, Szabóné Deák Ágnes, Szabó Ferenc, Szeri László, Sebők Péter Pálné, Simon Ottóné, Tóth
Adrienn és Törköly Jánosné. A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők 2014. október 12. napján tartandó válasz-
tását lebonyolító HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  BBiizzoottttssáágg tagjai: Blaskó Attila, Bordács Kálmán, Faragó Róbert, Gémesné Faragó Edit,
Kovácsné Dimovics Beáta és Zzótér Sándorné. Ugyanitt a SSzzaavvaazzaattsszzáámmlláállóó  BBiizzoottttssáágg tagja lett: Faragó Attila, Forgóné
Oláh Anna, Horváth Etelka Kitti, Kovács László, Mátyás Sándorné, Murárné Faragó Erzsébet és Raffael Pál Norbert.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkor-
mányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.

Tisztlettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl

NNyyuuggooddtt  kkaammppáánnyyrraa  kkéésszzüüll  aa  FFiiddeesszz  aa  CCssoonnggrráádd  mmeeggyyeeii  33..  sszzáámmúú  vváállaasszzttóókkeerrüülleettbbeenn  ––  jjeelleenntteettttee  kkii  SSzzeennttee--
sseenn  FFaarrkkaass  SSáánnddoorr,,  aa  ppáárrtt  oorrsszzáággggyyűűllééssii  kkééppvviisseellőőjjee  tteeggnnaappii  ssaajjttóóttáájjéékkoozzttaattóójjáánn..

(Délmagyarország - 2014.07.17.)
A választókerület véleménye szerint felértékelődött, politikailag megerősödött, minden településen – bár

Eperjesen és Nagytőkén még egyeztetések folynak – indul jelölt a polgármesteri székért a párt színeiben, vagy
függetlenként, de a Fidesz támogatásával.

A Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjei a választókerületben: SSzzaarrkkaa  AAttttiillaa (Árpádhalom), KKőőrröössii  TTiibboorr
(Csongrád), NNaaggyy  SSáánnddoor (Kistelek), ZZssóóttéérr  KKáárroollyy (Mindszent), SSzzeebbeellllééddii  EEnnddrree IIssttvváánn  (Nagymágocs),
MMooccssáárrii  EEnnddrree (Sándorfalva), GGéémmeess  LLáásszzllóó (Szegvár), BBoozzóó  ZZoollttáánn (Szentes).

Független jelöltek a párt támogatásával: BBúúzzaa  ZZssoolltt (Baks), ÚÚjjvváárrii  LLáásszzllóó (Balástya), FFoorrggóó  HHeennrriikk
(Csanytelek), KKoorrmmáánnyyooss  SSáánnddoorr (Csengele), SSzzaabbóó  IIssttvváánn (Derekegyház), TTóótthh  MMaarrggiitt (Dóc), KKóóss  GGyyöörrggyy
(Fábiánsebestyén), HHoorrvváátthh  LLaajjooss (Felgyő), MMaakkrraa  JJóózzsseeff (Ópusztaszer), MMááttéé  GGáábboorr (Pusztaszer), KKoorrmmáá--
nnyyooss  LLáásszzllóó (Szatymaz), BBáánnffii  SSáánnddoorr (Tömörkény).

Farkas Sándor megnevezte
a polgármester-jelölteket
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Szeptember 16-án (kedden) 14:30 órától 18 óráig véradás lesz az Orvosi rendelőben Minden régi
és új véradót szeretettel várunk. Mindenki hozza magával a személyigazolványát, TAJ kártyáját.
Véradás előtt igyanak sok folyadékot. Minden véradó három beteg emberen segít! Véradás után va-
csorával köszönjük meg az önzetlen segítségnyújtást. Minden érdeklődött szeretettel várunk.

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Véradás!

A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Kéknefelejcs Népdalkör
ebben az évben is megrendezi baráti találkozóját,

melynek keretében sor kerül az

VVII..  AAllssóó--TTiisszzaa  mmeennttii  NNééppddaallkköörrii  TTaalláállkkoozzóórraa
IIddeejjee:: 22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  2200..  ((sszzoommbbaatt))  1100  óórraa..

HHeellyyee:: CCssaannyytteelleekk,,  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ttoorrnnaatteerrmmee
AA  rreennddeezzvvéénnyy  ffõõvvééddnnöökkee:: FFoorrggóó  HHeennrriikk  ppoollggáárrmmeesstteerr

A mûsor után kellemes ebéd, majd zenés, táncos délután következik.
MMeennüü:: májgombóc leves, marhapörkölt, sós burgonya, savanyúság, sütemény,

aperitif, ásványvíz, bor, kávé. Ára: 1700Ft
A rendezvényre nem csak a nyugdíjasok jelentkezését várjuk a klubban

2014. szeptember 8.-án és 15-én 13-14 óra között!
TToommbboollaattáárrggyyaakkaatt  eellffooggaadduunnkk!!

MMiinnddeenn  nnóóttaa--  ééss  nnééppddaallkkeeddvveellõõtt,,  kkeelllleemmeess  kkiikkaappccssoollóóddáássrraa  vváággyyóótt
ttiisszztteelleetttteell  ééss  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett KKéékknneeffeelleejjccss  NNééppddaallkköörr
CCssaannyytteelleekk CCssaannyytteelleekk

Meghívó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete rövid tá-
vú tervében szerepel az „„aaddookk--vveesszzeekk,,  ccsseerréélleekk  pprrooggrraamm”” keretében adatbázis létrehozása, melynek
célja a településen üresen álló lakóingatlanok adásának, vételének, bérbeadásának, -vételének, az
érintettek körében való lebonyolításának lehetővé tétele.

Az adatgyűjtést és ez által az érintettek jelentkezését: 
1. munkaidőben a helyi CCssaallááddsseeggííttőő  SSzzoollggáállaatt  IIrrooddáájjáábbaann (Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatt)

sszzeemmééllyyeesseenn,, 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 kkiittööllttééss  uuttáánnii visszaküldésével ppoossttaaii  úúttoonn a Csanyteleki Pol-
gármesteri 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: KKaattóó  PPáállnnéé    jegyző

Felhívás „adok-veszek, cserélek
programban” való részvételre
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22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  2200--2211––éénn,,  sszzoommbbaatt--vvaassáárrnnaapp
66664477  CCssaannyytteelleekk,,  KKoossssuutthh  LL..  uu..  1100..  sszzáámm  aallaattttii

NNeeppoommuukkii  SSzzeenntt  JJáánnooss  pplléébbáánniiaatteemmpplloomm
iinnggyyeenneess  nnyyiittvvaattaarrttááss  iiddeejjee  aa  kköövveettkkeezzőő::

22001144..0099..2200..,,  sszzoommbbaatt  --  1100::0000  --  1188::0000
22001144..0099..2211..,,  vvaassáárrnnaapp  --  1100::0000  --  1188::0000

Kulturális örökség
napjai keretein belül

Egészségfelmérés a mozgás és hagyományõrzés jegyében
2014. szeptember. 12. (péntek)

Helyszín: Szent László Általános iskola,
Csanytelek tornaterme és környéke

Programok:

Főszervező: KKooppaasszz  IImmrréénnéé
A program a NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssaannyytteelleekkii  EEggyyeessüülleettee által írt, az EEmmbbeerrii  EErrőőffoorrrrááss  MMiinniisszzttéérriiuumm
által támogatott NNEEAA--EE--1144--00113333 számú nyertes pályázat, a CCssoonnggrrááddii  EEggéésszzssééggffeejjlleesszzttééssii  IIrrooddaa,

valamint FFoorrggóó  HHeennrriikk, Csanytelek Község Polgármestere támogatásával jöhetett létre.

„Soha ne kételkedj abban, hogy elkötelezett polgárok kis csapata megváltoztathatja a világot.
Valójában ez az egyetlen működő módszer.” (Margaret Mead)

Hagyományõrzõ
Családi Sportnap

GGyyeerree,,  llééggyy  vveellüünnkk!!

13 óra: FFoorrggóó  HHeennrriikk, Csanytelek pol-
gármesterének megnyitó beszéde,
ezt követően

13 órától: elsősegélynyújtás, újraélesztés, szituá-
ciós játékok bemutatása és arcfestés a
MMaaggyyaarr  VVöörröösskkeerreesszztt  CCssoonnggrráádd
TTeerrüülleettii  SSzzeerrvveezzeettéénneekk sátrában

14-15 óra: ÁÁllllaattii  JJóó  BBeemmuuttaattóó  II..  rréésszz;;
kutyás bemutató magyar kutya-
fajtákkal

15-16 óra: zöldség-gyümölcs szobrászat,
eredményhirdetés helyben

16-17 óra: ÁÁllllaattii  JJóó  BBeemmuuttaattóó  IIII..  rréésszz;;
kistestű ragadozó állatok (róka,
görény, nyest, borz, egér) bemutatása

17-18 óra: a SSzzeeggeeddii  MMiinniisszzíínnhháázz  „„VVáássáárrii
KKoommééddiiáákk”” előadása

18:30-tól mindenkit szeretettel várunk egy
ingyenes bográcsos vacsorára

Ingyenes egészségügyi szűrés a CCssoonnggrrááddii
EEggéésszzssééggffeejjlleesszzttééssii  IIrrooddaa közreműködésével:

alapállapot felmérés;
vérnyomásmérés;
vércukorszint-mérés;
testzsír százalék meghatározása;
kockázatbecslés;
életviteli kérdések;
cukorbetegség kockázatának felmérése;
nikotinfüggőség felmérése;
csontsűrűség-mérés;
További programok:
gyógytea ismertető és kóstolás szakmai kiállítók
közreműködésével;
bioélelmiszerek kóstolása és árusítása;
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CSANYTELEK SC MEGYE III mérkõzései
FFoorrdduullóó DDááttuumm IIddőő HHaazzaaii  ccssaappaatt VVeennddéégg  ccssaappaatt

4 2014.09.07 16:30 CSANYTELEK SC - CSONGRÁD TSE III
5 2014.09.14 16:30 MÓRAHALOM VSE II - CSANYTELEK SC
6 2014.09.21 16:00 CSANYTELEK SC - BALOTA TFC
7 2014.09.27 16:00 KISTELEKI TE II - CSANYTELEK SC
8 2014.10.05 15:00 CSANYTELEK SC - ZÁKÁNYSZÉK KSK
9 2014.10.12 15:00 ALGYŐ SK II - CSANYTELEK SC
10 2014.10.19 14:30 CSANYTELEK SC - BORDÁNY SK II
11 2014.10.26 14:30 FORRÁSKÚT SE - CSANYTELEK SC
12 2014.11.02 13:30 CSANYTELEK SC - KÜBEKHÁZA SE
13 2014.11.08 13:30 RÖSZKE SK - CSANYTELEK SC
14 2014.11.16 13:30 CSANYTELEK SC - DESZK SC II-Ferencszállás
15 2014.11.23 13:00 SÁNDORFALVA SK II - CSANYTELEK SC

CSANYTELEK SC MEGYE VI mérkõzései
FFoorrdduullóó DDááttuumm IIddőő HHaazzaaii  ccssaappaatt VVeennddéégg  ccssaappaatt

1 2014.09.06 16:30 CSANYTELEK SC ZSOMBÓ SE
2 2014.09.13 16:30 CSANYTELEK SC - FC SZEGVÁR
3 2014.09.21 16:00 ÁSOTTHALMI TE - CSANYTELEK SC
4 2014.09.27 16:00 CSANYTELEK SC - VITAL ISE
5 2014.10.04 15:00 ÓPUSZTASZER SE - CSANYTELEK SC
6 2014.10.11 15:00 CSANYTELEK SC - DÓC K. E.
7 2014.10.19 14:30 SZABADNAPOS - CSANYTELEK SC
8 2014.10.26 14:30 DOMASZÉK SK - CSANYTELEK SC
9 2014.11.01 13:30 CSANYTELEK SC - SZATYMAZ SE
10 2014.11.09 13:30 ÖTTÖMÖS SE - CSANYTELEK SC
11 2014.11.15 13:30 CSANYTELEK SC - PUSZTASZERI ISE

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 házhoz szállítást 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.

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy a

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  KKoorrmmáánnyyhhiivvaattaall  FFööllddhhiivvaattaallaa
22001144..  sszzeepptteemmbbeerr  11..  nnaappjjááttóóll  aa  66772244  SSzzeeggeedd,,  KKáállvváárriiaa  ssggtt..  4411--4433..  sszz..  aallaattttii  ccíímmrree  kkööllttöözziikk..

A Hivatal központi telefonszáma, fax száma,
valamint az ügyintézők telefonos elérhetősége várhatóan nem változik.

Tisztelettel: GGóósszz  ZZoollttáánn hivatalvezető

Tájékoztató!



Nippon Zengo
Klub alakul

Csanyteleken, a Faluházban egy új mozgásforma várja
a szabadidejükben sportolni vágyókat. Rendszeres sporto-
lási lehetőséget szeretnénk biztosítani családok számára,
akik az egészségük megóvása érdekében a mozgást vá-
lasztják. Lehetőség nyílik arra, hogy a szülők együtt spor-
toljanak gyermekeikkel, hétvégenként más városok sport-
rendezvényeire 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 zsír-
égető hatású, tehát kiválóan alkalmas a felesleges kilók le-
adására, fokozza az állóképességet. Különlegessége, hogy
az edzők és a vendégek is egyaránt folyamatos vizsgalehe-
tőséget kapnak, így a fejlődés és az újabb célok kitűzése si-
kerélményhez juttatja azokat, akik megszeretik ezt a moz-
gásformát. Magyarországon már több ezer ember kapcso-
lódott 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.

AAzz  eellssőő  eeddzzééss  aa  ccssaannyytteelleekkii  FFaalluuhháázzbbaann  22001144..  sszzeepptteemm--
bbeerr  99--éénn  1177  óórrááttóóll  kkeezzddőőddiikk,,  mmeellyyrree  mmiinnddeennkkiitt  sszzeerreetteetttteell
vváárruunnkk..

2014. augusztus Csanyi Hírmondó 9

Hulladékszállítási ügyben

az FBH-NP Nonprofit Kft. 2014. évben

a következô idôpontban tart ügyfélszolgálatot

Csanytelek településen:

2014. október 30. csütörtök 10:00-14:00

A COOP Szeged
cégcsoport

(6721 Szeged Szent István tér 16.)

HASZNOSÍTÁSRA HIRDETI
az alábbi ingatlanait:

Köröstorok COOP Zrt.
Értékesítésre:

• Csongrád Kossuth tér 8-10. fsz. 3.

• Csongrád Raisió u. 2. (volt élelmiszerbolt)

Értékesítésre, vagy bérbeadásra:

• Csongrád Muskátli u. 1. (volt Bökény étterem)

• Csongrád Hunyadi tér 16. (üzletház)

• Csongrád Fő u. 54. (volt élelmiszerbolt)

• Csanytelek Pusztaszeri u. 17. (volt élelmiszerbolt)

• Csanytelek Tömörkényi út 1. (volt élelmiszerbolt)

• Csanytelek Ady Endre u. 62. (volt élelmiszerbolt)

Érdeklődni: ++3366  3300//  995588--  9944--3388

bbeerrbbeeaaddaass@@ccooooppsszzeeggeedd..hhuu

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.
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OLVASÓI OLDAL

POÉN sarok
Lagziban Juliska néni a boldogságtól sugárzik, és elérzé-

kenyülve mondja az ifjú párnak:
– Drága gyerekeim! Azt kívánom, úgy süssön rátok a bol-

dogság fényes napja, ahogy annak idején apátokra és rám
sütött!

Józsi bácsi a bajusza alatt morogja:
– Na, gyerekeim, akkor ti sem fogtok napszúrást kapni!

Az orvos, a természettudós és a politikus vitatkozik, hogy
kinek a mestersége volt előbb:

– Az orvostudomány már az emberiség megjelenése óta
létezik - mondja az orvos.

– A dinoszauruszok már az emberiség megjelenése előtt
léteztek, előtte csak a nagy káosz volt - mondja a természet-
tudós.

Erre megszólal a politikus:
– És mit gondoltok, ki okozta a káoszt?

* * *
Háziállatok versenyeznek, hogy melyikük a legfélelmete-

sebb.
Azt mondja a disznó:
– Belehempergek a sárba, visítva rohangálok körbe, az

összes baromfi megijed tőlem.
Mondja a bika:
– Felszegem a fejem, fújtatok egy kicsit, rohangálok a ré-

ten, az összes tehén, birka szerteszéjjel fut.
Mondja a csirke:
–Úgy teszek, mintha döglött lennék, a fél ország betojik a

félelemtől, hogy madárinfluenzám van...

Forrás: www.viccesviccek.hu
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RECEPT KLUB

ÉÉddeess  tteejjfföölllleell
ssüülltt  kköörrttééss  ppiittee

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 2 kg körte,
– 1 citrom leve és reszelt héja,
– 25 dkg vaj,
– 30 dkg cukor,
– 2 csomag vaníliás cukor,
– só,
– 8 tojás,
– 40 dkg liszt,
– 1 csomag sütőpor,
– 2 dl habtejszín,
– 2,5 dl tejföl,
– 1-2 evőkanál barnacukor.

EEllkkéésszzííttééss::
A körtét megpucoljuk, félbevágjuk, magházát kivágjuk. A

domború felét bevagdossuk, citrommal meglocsoljuk.
Egy 30x40 cm-es tepsit kivajazunk, lisztezünk.
A vajat 20 dkg cukorral habosra verjük, majd egyesével

hozzáadunk 4 tojást. A lisztet összekeverjük a sütőporral, és
a tojásos krémhez adjuk, felváltva a 2,5 dl tejszínnel, hoz-
záadjuk a reszelt citromhéjat is. Beleöntjük a tepsibe. A
körtéket belenyomkodjuk a masszába. A maradék 4 tojást
elkeverjük a tejföllel és 10 dkg cukorral, és a körtékre
öntjük.170 fokos sütőben 30 percet sütjük, majd kivesszük,
a tetejét megszórjuk 1-2 kanál barnacukorral, majd további
15 percre visszatesszük a sütőbe.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!
Forrás: www.mindmegette.hu
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