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Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete ülésérõl
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 13. nap ján rendkívüli ülést tartott, ahol 2 napirendi pontot tárgyalt az alábbiak szerint:
Az ülés 1. napirendi pontjaként az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztése és elfogadása volt a téma. Ennek tárgyában a polgármester és
a jegyző közös előterjesztésében benyújtott megváltozott jogszabályi hátteret, magát a költségvetés tervszámait, a rendelet-tervezet szöveges és 22 táblázatba foglalt melléklete és 6 függeléke, továbbá a rendeletet megalapozó előzetes hatásvizsgálatában és a rendelet indokolásában írtakat tekintette át a képviselő-testület. Figyelemmel az ügyrendi, a pénzügyi
ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság 2015. februári ülésén hozott, határozatába foglalt véleményére, tárgyi napirendi pont dokumentumait változtatás nélkül alkalmasnak találta a közmeghallgatás elé történő terjesztésre, melyet egyhangú szavazással határozatába rögzített.
A képviselő-testület az ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az előzetes hatásvizsgálat, az indokolás és a jegyzői előterjesztésben írtakat, melyet az önkormányzat 2 bizottsága előzetes véleményére, az Alsó- Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség jóváhagyó véleményére alapozva alkalmasnak ítélt változtatás nélküli elfogadásra és közmeghallgatás elé terjesztésre. Ezen napirendi pont keretében adott felhatalmazást a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást végző FBH-NP Közszolgáltatási Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti (egységes szerkezetbe foglalt)
szerződés aláírására a polgármester úr számára.
Közmeghallgatás keretében, annak 1. napirendi pontjaként a képviselő-testület megalkotta 1/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletét, megfelelve az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában írt eljárásrendnek. Az önkormányzat
és a hivatal 2015. évi költségvetéséről szóló jogszabályban a településen zajló szennyvízberuházásnak tudható be, hogy
halmozottan megjelenő önkormányzati bevételi és kiadási eredeti előirányzatai összege: 1.056.592 E Ft. Az önkormányzati hivatal idei évi költségvetési bevételi és kiadási eredeti előirányzata 99.433 E Ft. Az önkormányzat a költségvetésbe külső finanszírozási elemeket (hitelfelvétel) nem vesz igénybe. Kiemelésre érdemes, hogy mind az önkormányzat, mind az
önkormányzati hivatal költségvetési egyensúlya biztosított, a Társulás fenntartásába adott önkormányzati nevelési és szociális intézmények működtetése zavartalan, hiány előfordulása esetére az önkormányzat működési keretéből kiegészítő
támogatás nyújtására alapot képezett. A helyi civil szervezetek az elmúlt évek gyakorlatához hasonló nagyságrendben részesülnek pályázati eljárás keretében önkormányzati támogatásban.
A közmeghallgatás 2. napirendi pontjaként egyhangú szavazással fogadta el a testület az önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendeletet és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést.
Ehhez a napirendi ponthoz csatlakozva adott tájékoztatást a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző kft. képviselője a vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltak végrehajtása módjáról. Konkrétan az elkülönített (szelektív) hulladék
gyűjtése módjáról (közszolgáltató által zsákban, térítésmentesen biztosítottan) és az elkülönítve gyűjtött hulladékok fajtáiról (fém, papír, műanyag csomagolóanyagok), továbbá a begyűjtési időszakról (kéthetente) a kukákban gyűjtött háztartási vegyes hulladék szállításáról, amely az elkülönítetten gyűjtött hulladék szállításáról eltérő időpontban fog történni. További információt a közszolgáltató e kiadvány külön rovatában szolgáltat.
A közmeghallgatás 3. napirendi pontja keretében a településen folyó szennyvízelvezetés és tisztítás beruházás kivitelezéséről adott tájékoztatást a KÉSZ Zrt. képviselője és a közműves háztartási szennyvíz-csatornahálózat üzemeltetője az Alföldvíz Zrt. képviselője, melyről e kiadvány külön rovatában adnak bővebb információt.
A Képviselő-testület február 26. napján rendkívüli ülést tartott, ahol 4 napirendi pontot tárgyalt, melyet az Ügyrendi, a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság február 23. napján tartott ülése napirendje keretében véleményezett és változtatás nélkül terjesztett be elfogadásra, az alábbiak szerint.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
Az ülés 1. napirendje keretében tárgyalta a testület és változtatás nélkül elfogadta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás fenntartásában működő szociális intézményekre (a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonra és a Csanyteleki Remény Szociális Alapszolgáltató Központra) vonatkozó társulási döntést, a két önkormányzati bizottság előzetes elfogadó véleményét. A rendelet-tervezetet (annak mellékleteivel együtt) Tömörkény Községés Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadásra javasolta. A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete is tárgyalta és egyetértett a beterjesztett önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakkal, annak előzetes hatásvizsgálata, indokolása és előterjesztése változtatás nélküli elfogadásával, – a társulás székhely települése általi – önkormányzati rendeletbe foglalásával. Ennek ismeretében alkotta meg a képviselő-testület a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati
rendeletét, amely 2015. április 01. napján lép hatályba, kihirdetése 2015. február 26. napján a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.
Az ülés 2. napirendi pontjaként vitatta meg a testület az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről szóló önkormányzati rendeletét, melyet a
két önkormányzati bizottság és a Csanytelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete is támogatott. A rendelet 2015. március 1. napjával lépett hatályba. A rendeletben lényeges változást nem jelent – a központi jogalkotó által bevezetett - új ellátási forma, mivel az eddigi önkormányzati segély fogalmi körébe sorolt, a település polgármestere által
(átruházott hatáskörben) elbírált szociális rászorultságtól függő ellátások (régi nevén átmeneti segély, temetési segély,
gyermekvédelmi rendkívüli támogatás) tartalma, az arra jogosító feltételek és összegek nem szigorodtak, viszont elnevezése települési támogatásra változott. Kibővül viszont a kötelező rendkívüli települési támogatási kör (amely alkalmanként adható) a rendszeres települési támogatásra való jogosultsági feltételek szabályozásával akként, hogy lakásfenntartási támogatás címén eddig folyósított szociális ellátás nem központi, hanem ezen önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint a település jegyzője (átruházott hatáskörben) által természetbeni ellátás formájában juttatott támogatásként jelenik meg, amely módot a védendő fogyasztói státusz közszolgáltatóknál való fenntartására. Továbbra is kizárólag természetbeni ellátásként állapítható meg e támogatás, tehát a megadott közszolgáltató számlájára való havi átutalással valósul meg annak biztosítása. A képviselő-testület átruházta hatáskörét a település polgármesterére a köztemetésre való jogosultság megállapítása feladatkörben, valamint annak visszatérítése alóli mentesítés joga gyakorlására vonatkozóan. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra jogosító feltételek szintén nem szigorodtak, viszont az igénybe vehető támogatások köre bővült. A gyermekétkeztetés igénybevétele után az óvodai és általános iskolai étkezés szülő által
(nyersanyag után) a szolgáltatást nyújtó számára fizetendő térítési díj összege továbbra is változatlan, tehát az idei évben
sem emelkedett, viszont az étkeztetést biztosító KÉBSZ Kft. általi üzemeltetési költségek növekedése miatt a rezsiköltség
összege nőtt (70 %-ra + ÁFA), melyet az önkormányzat költségvetéséből fizet meg a szolgáltató számára.
Az ülés 3. napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület és a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság véleményét figyelembe véve változtatás nélkül elfogadta az önkormányzat 100 %-os tulajdonában
lévő KÉBSZ Kft. által nyújtott a közétkeztetés térítési díjainak emelésére vonatkozó előterjesztésben foglaltakat, amelyet a
testület a szolgáltató által beterjesztett önköltségszámítására alapozott. A változtatást elsősorban az indokolja, hogy az elmúlt évben érvényes szabályozás értelmében az állami költségvetésből a rezsiköltség nyersanyag költségéhez viszonyított
mértéke nem lehetett magasabb 60 %-nál, függetlenül attól, hogy a valós, tényleges költségek ezt a mértéket lényegesen
meghaladták. Az önköltségszámítás alapján a rezsiköltség szintje 75 %, amely így 15 %-os veszteséget okozott a szolgáltatónak. Az étkezési kategóriákon belül a külsős (vendég) étkeztetés ebéd nyersanyag normájának emelése elkerülhetetlen, de nem megfizethetetlen adagáron értékesíthető. A szociális étkeztetés (bentlakásos intézményi ellátás és a „kihordósok”, továbbá a gyermekétkeztetés (óvodai, iskolai) rezsiköltsége csökkenését az önkormányzat által a közfoglalkoztatás
keretében előállított zöldségfélék konyhának való „ingyenes” átadása (1.246.000.- Ft értékben) csökkentette a szolgáltató
veszteségét. A megváltozott térítési díjak 2015. március 01. napján léptek hatályba.
A képviselő-testület az ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése közszolgáltatás megszervezése tárgyában kiadott törvényességi felhívásban foglaltakat, melyet határozatába rögzítve – 2 önkormányzati bizottság véleményét is figyelembe véve – jóváhagyott. Közismert, hogy településünk belterületén folyik a közműves szennyvíz beruházás, viszont a külterületen szippantásos módszerrel kellene begyűjteni a háztartási szennyvizet és a befogadó tisztító telepre (Szeged) kellene beszállítani. A képviselő-testület az elmúlt évben kétízben
írt ki közbeszerzési eljárást, amely ajánlattevő hiányában eredménytelen lett, így a feladat ellátására az önkormányzat nem
tudott közszolgáltatási szerződést kötni. Minden elvárható módon igyekeztünk eleget tenni a központi jogalkotó jogszabályba foglalt követelményének, de tőlünk független körülmények miatt megoldhatatlan a közszolgáltatás önkormányzati rendeletbe foglalt módon való megszervezése. A képviselő-testület határidő hosszabbítás iránti kérelmet terjesztett elő,
és bízik a központi illetékes szervektől régóta várt kezdeményezésünkre való támogatás megnyilvánulásában.
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.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző
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A Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület 2015. február 13. napján rendkívüli ülést tartott, amelyen tárgyalta, és 379.603.- Ft állami központi költségvetésből, valamint a helyi önkormányzat 2015. évi költségvetéséből támogatásként átadott 70.000.- Ft összeggel változtatás nélkül elfogadta a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetését. Melyet összesen 449.603.- Ft bevételi és kiadási eredeti előirányzattal hagyott jóvá akként, hogy minden rezsiköltségét a helyi önkormányzat 2015. évi saját költségvetéséből finanszírozza.
A képviselő-testület 2015. február 26. napján – szintén rendkívüli ülés keretében – 2 napirendi pontot vitatott meg. Az 1.
napirendi pontként a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő
térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetet véleményezte és változtatás nélküli tartalommal egyetértési jogát
gyakorolva javasolta annak elfogadását, továbbá önkormányzati rendeletbe foglalását.
Az ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalta és egyetértő véleményével támogatatta az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi térítési díja mértékéről szóló önkormányzati rendelet-tervezetében foglaltakat.
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.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tájékoztató
a szennyvíz-beruházásról
Rendkívül fontos a település érintett lakossága körében
annak ismerete, hogy mikor milyen munkafázis zajlik, kinek mi a feladata, milyen szolgáltatás jár ingyen, mi az a tétel, amelyet az érintettnek kell fizetnie. Továbbá: hogyan
kell eljárni ahhoz, hogy az elkészült hálózati lekötések utáni belső házi rákötések szabályosan, a hatályos vonatkozó
jogszabályoknak megfelelve készüljenek el, annak kivitelezésében aki erre a beruházáson belül hivatott, a rendszer
működtetéséhez kialakítandó elektromos-hálózat műszaki
tartalma szabványos legyen, hivatalosan dokumentált,
mert ezek hiányában az üzemeltető a műszaki átadás- átvételt követően nem tudja sem a hálózatot, sem a tisztító művet szakmai elvárásnak megfelelően működtetni. Rengetek
olyan kérdés merül fel, amelyet csak időrendi sorrendbe
szedve érdemes megválaszolni, viszont az ütemezés egy
előremutató, kalkulálható kérdés. Jelenleg a szennyvíz-csatornahálózat gerincvezetékének kiépítése és az arra rákötési jogosultsággal bíró belterületi lakóingatlanok területén,
annak telekhatárától mért 1 méteres távolságon belül, az ingatlan tulajdonosa által a tervlapon bejelölt területen való
lefektetése, a műanyagtároló helyének kialakítása zajlik, alvállalkozók bevonásával, az ingatlantulajdonos számára térítésmentesen. Sajnos a településünket évek óta sújtó belvíz
nem kedvez a terveknek megfelelő kivitelezésnek, mivel
több helyen okozott kárt és érdeksérelmet, melyet a kivitelezést végzők igyekeznek enyhíteni, de megszüntetni önhibájukon kívül nem képesek. Minden érintett megértő közreműködésére számítunk annak érdekében, hogy településünk önkormányzata a környezetvédelmi előírásoknak határidőn belül meg tudjon felelni és elkerülje az esetleges
mulasztásból eredő szankciókat. Kérem Önöket, hogy folyamatosan tájékozódjanak egyrészt az önkormányzat hon-

lapján külön erre a beruházásra létrehozott oldalon, továbbá személyesen az ügyfélszolgálatot tartó kivitelező képviselőjénél, és természetesen polgármester úr és én is szívesen
állunk rendelkezésükre olyan kérdésekben, amelynek eldöntése hatáskörünkbe tartozik. Minden alkalmat megragadunk arra, hogy Önöket kellő időben és módon tájékoztassuk a kivitelezés munkafolyamatáról és az Önöktől elvárt feladatok végrehajtása mikéntjéről akár névre szólóan
kiküldött értesítésben, akár az üzemeltető által írásban kiadott tájékoztató érintettek számára a Hírmondóban való
eljuttatásával, melyben foglaltak betartása közös érdekünk.
A gerinchálózat kiépítése és az arról való lekötés több helyen is érinthet közterületre kiültetett gyümölcsfát, dísznövényt, fát, bokrot és virágágyást, amelyben okozott kárt annak megtérítése nélkül kötelesek vagyunk közösségi cél
megvalósítása érdekében elviselni, ezért kérem az érintettek közreműködését abban, hogy ne akadályozzák meg azzal a kivitelezést, hogy nem engedik meg a lakóházuk előtti közterület „feltúrását”, tönkretételét. A beruházás tervezőjének megbízottja kapcsolattartóként (megbízólevéllel,
kitűzővel) jelenik meg a kivitelezőkkel együtt az érintett ingatlan tulajdonosánál, akinek feladata, hogy rögzítse a
munkafolyamatot és tájékoztatást adjon az érintett számára
az aktuális munkafolyamat ütemezéséről.
Köszönöm együttműködésüket és megértésüket!
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző
1. Csanytelek vízműrendszerét 2014. 01. 01-e óta az Alföldvíz Zrt. üzemelteti, azon belül az orosházi központú 3.
sz. Területi Divízió.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
Csanytelek vízellátásáért a Divízión belül közvetlenül a
Csongrádi üzemmérnökség felel, az üzemeltetést közvetlenül az üzemmérnökség eszköz és dolgozói állományával
végezzük.
2. A településen most kiépülő másik víziközmű-rendszer
majdani üzemeltetését, magát a közüzemi szennyvízszolgáltatást az önkormányzattal kötött bérleti és üzemeltetési
szerződés alapján szintén az erre feljogosított, szakmai jogosítványokkal rendelkező Alföldvíz Zrt. fogja végezni.
3. A megépült művek, maga a teljes szennyvíz-közműrendszer az ellátásért felelős önkormányzat tulajdonába fog
kerülni, és ott is marad, pusztán az üzemeltetést, szolgáltatást bízza szakcégre.
4. Az épülő szennyvízrendszer alapvetően 3 nagy egységre bontható:
4.1. A szennyvíztisztító-telep
4.2. A települési szennyvízgyűjtő-elvezető rendszer (ez a
szennyvízteleptől az egyes ingatlanokon belül kiépített házi beemelő-egységekig bezárólag terjedő szakasz, ill. műszaki tartalom)
4.3. Az ún. házi rendszer (a telekhatáron belül letelepített
aknától a mostani házi csatornáig terjedő csatornaszakasz).
5. Az első két műszaki egység vonatkozásában a lakosságnak nincs dolga, azt a projekt, ill. a kivitelező „kezeli”,
azaz megépíti, és ami fontos: a munkálatok megfelelő, terv
szerinti minőségét alapvetően a mérnökszervezet (de a későbbi üzemeltető szervezet, az Alföldvíz Zrt. is) ellenőrzi,
és csak megfelelő próbák, minősítések után történhet majd
meg az üzembe helyezés.
6. A harmadik műszaki egység, az ingatlanon belüli ún.
házi csatorna alapvetően nem a projekt része, de ennek a
rendszernek a megfelelő szakmai színvonalú megépítése
(ellenőrzése és átvétele) pont olyan fontos, mint az említett
első két rendszerelemé.
7. A házi rendszer építése, építtetése a felhasználó, ingatlantulajdonos feladata lesz, de az előzőekben is leírtak szerint, nagyon fontos, hogy ez is megfelelő anyagból, és meg felelő színvonalon készüljön el!
8. A HÁZI CSATORNARENDSZER MUNKÁLATAI HOZ SENKI NE FOGJON MÉG HOZZÁ!
9. Minden egyes érintett ingatlantulajdonos kellő időben
meg fogja kapni azt az írásos Alföldvizes szolgáltatói „el igazítást”, hogy mikortól építhet, milyen eljárásrenddel,
milyen anyaggal és műszaki tartalommal.
10. Nyomatékkal kérünk mindenkit, hogy a házi vezeték
építésével kapcsolatos követelményeket, eljárásrendet ve gye mindenki komolyan, mert a házi csatorna megfelelő
műszaki színvonalú megépítését, és beemelő egységre történő ráköthetőségét mi, szolgáltató fogjuk (csak) ellenőrizni, ill. engedélyezni. Ennek fontossága miatt ragaszkodunk
a majd írásban átadott eljárásrendi és műszaki követelmé-
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nyek maximális betartásához, és csak az abban foglaltak tel jes körű betartása esetén áll módunkban a rákötést engedé lyezni, egyben az aktuális ingatlanról a szennyvizet „elszál lítani”.
11. „Elszállítás.” Az Alföldvíz Zrt., mint közüzemi szol gáltató az előírások szerint beüzemelt közüzemi szennyvízrendszeren keresztül fogadja, és szállítja el az előírásaink
szerint megépített és rácsatlakozott és általunk átvett házi
rendszerekből az ingatlan kommunális szennyvizét.
12. Ahol nem épül a településen csatornarendszer és továbbra i s ún. ki hord ásos mód on történi k az i ngatl ani
szennyvíz-eltávolítás (szippantatás), az a szolgáltatást
(szippantás) nem közüzemi szolgáltatás, ezt a tevékenységet nem az Alföldvíz fogja végezni. (Ezen ingatlanokról
szippantott kommunális szennyvizet viszont a most létesü lő szennyvíztelep természetesen fogadja, hisz az erre a
mennyiségre is épült.)
13. Még egy fontos kérdés: amennyiben a csatornába be kapcsolt ingatlanok, ill. felhasználók nem a teljes ingatlani
vízfogyasztás után szeretnének csatornadíjat is fizetni, úgy
két megoldás közül választhatnak:
13.1 Kérelmezik a szolgáltatótól a locsolási kedvezményt,
ami azt fogja jelenteni, hogy a jogszabály szerint meghatározott locsolási – május 01 és szeptember 30 közötti – időszakban a szolgáltató csökkenti 10 %-kal az ingatlani vízfogyasztásukat. Ezen 10 %-kal csökkentett mennyiség lesz le számlázva szennyvízmennyiségként, az ingatlani számlá zott vízmennyiség az természetesen a mérőben megjelenő
teljes időszaki vízmennyiség.
13.2 Másik megoldás, hogy locsolási mérőt szereltetnek
fel. (Ennek részleteiről az Alföldvíz honlapján, az üzletsza bályzatában, vagy műszaki ügyfélszolgálatánál tudhatnak
meg bővebbet. Ill. amikor aktuális lesz, a helyi újságban is
le fogjuk írni a szükséges eljárásrendet, részleteket.)
14. Lényeges dolog, hogy a megépített és üzembe helyezett csatornára legkésőbb 3 hónapon belül „érdemes” rákötni, mert a jogszabály úgy rendelkezik, hogy aki ezt nem
teszi, az a 90. naptól az elfogyasztott ingatlani vízmennyi ség után talajterhelési díjat fizet, ami 1800 Ft m3-enként.
Azért írjuk, hogy legkésőbb, mert eddig „büntetlen” a rá
nem kötés.
De a projekt sikeressége, a szennyvíztelepi próbaüzem le folytathatósága – annak megfelelő, elvárt hatásfokú működésének kipróbálása – miatt az ingatlani rákötésekre jóval
korábban szükség van/lesz, mint a teljes telepi üzembe he lyezés.
15. A csatornaszolgáltatás ellenértéke, a majdani
csanyteleki csatornadíj jelenleg nem ismert. A díjat az illeté kes miniszter fogja meghatározni az Energetikai és Közműszabályozási Hivatal javaslatára.
Üdvözlettel: Krizsán György
(Divízióvezető Alföldvíz Zrt.)

Házhoz menõ szelektív hulladékszállítás Csanyteleken
Az FBH-NP közszolgáltató Nonprofit Kft. Csanyteleken
is bevezeti a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést. A
lakosság részére erre a célra rendszeresített 120 literes
szelektív hulladékgyűjtő zsákokat biztosít a szolgáltató,
amelyet külön gyűjtőjárat szállít el kéthetente. A zsákokba
az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek: műanyag
(pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag

zacskó, reklámtáska, PP, HDPE jelzésű flakonok stb.), papír
(pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék tiszta csomagolópapír stb.), fém (pl. alumínium italos doboz, tiszta
alufólia, öblített fém konzerves doboz stb.). A szolgáltatás,
illetve a zsákok nem jelentenek további költséget az
ügyfelek számára.
Forrás: FBH-NP közszolgáltató Nonprofit Kft.
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Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekrõl
(2015. február)
Ezentúl már heti 3 edzéssel várja a Faluház a mozogni vágyókat. 2015. február 12-én Veres Irén edző megtartotta az
első alakformáló aerobic edzést. A mozgásforma sajátossága a flexibar (rezgőrúd) használata. Minden kedden 17-18
óra között Nippon Zengo, szerdánként 18-20 óra között jóga, míg csütörtökönként 17-18 óra között alakformáló aerobic edzésen vehetnek részt az érdeklődők.
Alakformáló Aerobic:

Rendszeres sportprogramok a Faluházban
kedd 17:00 - 18:00 Nippon Zengo
szerda 18:00 - 20:00 Jóga
csütörtök 17:00 - 18:00 Alakformáló aerobic
A Kultúrházak Éjjel- Nappal országos programsorozat
keretein belül 2015. február 13-án megrendezett farsangi álarckészítő versenyre 45 mű érkezett. A munkák közül az első három helyezett részesült díjazásban. A nyertesek:
I. helyezett: Kovalcsik Odett elefántos álarca. II. helyezett:
Zsótér Alexandra flitteres lila álarca. III. helyezett:
Lekrinszki Brenda piros kalapos álarca.
2015. február 13.-án ünnepélyes keretek között került sor
a településünkön zajló szennyvíz beruházás alapcső letételére, annak dokumentálása az önkormányzat honlapján
megtekinthető.
Programsorozat keretén belül, 2015. február 14-én megtartott kézműves foglalkozáson 9 fő vett részt. Minden
megjelentnek köszönjük a foglalkozáson való részvételét!
Kürtöskalács vásárlására nyílik lehetőség 2015. március 4én a Faluházban, 13:30-14:30 óra között.
A képviselő-testület közmeghallgatást tartott a Faluházban 2015. február 13-án, 16 és 18 óra között. Az önkormányzat nyilvános ülésén 70 fő vett részt, ahol 2 önkormányzati
rendeletet fogadott el a testület és 2 tájékoztatást hallgatott
meg a település szelektív hulladékgyűjtése bevezetéséről és
településen folyó szennyvíz beruházás jelenlegi munkafázisairól.
Színesbe öltözött a Faluház. A téli, hópelyhes díszítést felváltotta a tavaszi virágok szín-kavalkádja. A díszek elkészítésében segítségünkre voltak a nappali ellátásban részt vevő
klubtagok is. Köszönjük munkájukat!
Mint minden évben, 2015. évben is közművelődési statisztikai jelentésben adunk számot az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Kulturális Statisztikai Rendszerében a Faluházban folyó rendezvényekről, melynek határidőn belül
tettünk eleget.

Csanytelek Község Önkormányzata pályázatot nyújtott
be a Magyar Népművelők Egyesülete „Közművelődési
szakmai innovációs pályázat” kiírása kapcsán. A pályázat
célja olyan új, a közművelődés keretei között zajló művelődési formák, alkalmak létrehozása és fejlesztése, melyek célközönsége az ifjúsági korosztály. Számukra bővítenénk a
közművelődési szolgáltatások körét, és új művelődési lehetőségeket teremtenénk a fiatalok számára.
Február 16.-án a kivitelező megkezdte településünk
belterületén a szennyvízcsatorna-hálózat kiépítését az
Ady Endre, Árpád, Bercsényi, Botond, Arany János,
Nagy Imre, József Attila utcák érintett ingatlanain. A
munkálatokat szombat, vasárnap is végzi a kivitelező
folyamatos ellenőrzés mellett.
Februárban már sokan eleget tettek az általam előző
Hírmondó számában közzétett adatszolgáltatásnak,
amely lehetővé teszi EBNYILVÁNTARTÁS felvételét,
folyamatos vezetését. Köszönöm együttműködésüket és
kérem, hogy aki még nem nyújtotta be adatlapját, amint
módja van rá, tegye meg.
F e b r u á r 2 8 . n a p j á v a l j o g s z a b á l y b a n meghatározott
módon megtörtént a szociális hatáskör eddigi jegyzői
feladatok átadás-átvétele nyilvántartása zárása, a
Csongrádi Járási Hivatal számára átadandó iratanyagok
rendszerezése. Bővebben külön tájékoztatóban adok
számot.
K ö z f o g l a l k o z t a t á s k e r e t é b e n településünkön 20 fő
részvételével település-karbantartóképzés folyik. Március elejétől további 4 közfoglalkoztatási program indul
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás, START Ráépülő mezőgazdaság, START Ráépülő belvízelvezetés,
START Ráépülő belterületi közutak karbantartása elnevezéssel.
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
(Csanytelek, Kossuth u. 33. sz.) szakmai gyakorlati
helyként közreműködik 2015. január 30. napjától 2015.
március 30. napjáig a Nomina 3 P Termelő, Kereskedelmi és Oktatási Zrt. által kötött keretszerződés alapján, a
családellátó T216TK1406041 kódszámú képzésben résztevő hallgatók számára.
Közterület felügyelői képzésen vesz részt a hivatal
köztisztviselője, aki jogosultságot szerez a településen
felszerelt, de üzembe még nem helyezett térfigyelő kamera rendszerének kezelésére, amely javíthatja a település közbiztonsági helyzetét.
Február 18. napjától megkezdődött (az önkormányzat
helyi adó beszedése érdekében) az adóértesítők kézbesítése. Adategyeztetési igény esetén állunk Tisztelt Ügyfeleink rendelkezésére.
A játszótér megnyitását (az időjárástól függően) április 1. napjától tervezzük.
A G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t évente 5-6 alkalommal
szervezi meg a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a jelzőrendszeri szakmaközi esetkonferenciát.
(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
A Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja, a
Nyugdíjas Egyesület és a Nagycsaládosok Egyesülete is
februárban megtartotta soros ülését.
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat által
benyújtott „Olvass és fejlődj táborozási ” és a „Gyere,
táncolj velem” pályázat befogadásra került, döntés későbbi időpontban születik.
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás 2015.
február hónapban 2 rendkívüli ülést tartott, ahol elfogadta a társulás és az általa fenntartott intézmények
2015. évi költségvetését, majd döntött arról, hogy
Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete
határozata szerinti társuláshoz való csatlakozási szándékát elfogadja. Jóváhagyta határozatába foglalva a
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon szakmai tervét, alapító okirata módosítását és szakmai programját, amely az illetékes hatóság befogadó nyilatkozata értelmében lehetővé teszi a házi szociális ellátásban
részesíthető ellátotti létszám eddigi 9 főről 18 főre való
emelését, annak költsége központi költségvetésből való
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finanszírozását a Kormányhivatal által kiadott működési engedélyben foglaltak szerint. Határozatába rögzítette a Társulás Társulási Tanácsa a fenntartásában működtetett szociális intézmények szolgáltatásai intézményi térítési díjainak mértékét, amely a társulás székhely
települése önkormányzata képviselő-testülete rendeletében érvényesül. Jóváhagyta a Társulás Társulási Tanácsa a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító
okirata módosítását és egységes szerkezetbe foglalt változatát, valamint az intézmény szakmai programját.
Tette mindezt annak érdekében, hogy a bentlakásos intézmény férőhelyszáma 26 főről 28 főre változhasson,
az illetékes szerv által kiadott befogadó nyilatkozat szerint, a törzskönyvi nyilvántartásban átvezetett változás
után pedig a működési engedély birtokában leigényelhető az intézmény költségvetésébe a központi költségvetésből feladatfinanszírozás címén járó állami támogatás, amely megteremti a feltételét annak, hogy az intézménybe való bejutásra várakozók közül 2 fő felvétele és
intézményi ellátása megvalósulhasson.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tájékoztató a bírósági ülnökök választásáról
Magyarország Köztársasági Elnöke az Országos Bírósági
Hivatal Elnökének előterjesztésére az ez évi ülnökválasztást
várhatóan 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja
közé eső időtartamra tűzi ki. A megyei közgyűlésre és a
települési önkormányzatok, és a települési nemzetiségi
önkormányzatok képviselő-testületeire kiemelt feladatot

jelent az ülnökválasztás lebonyolítása. A bírósági ülnökök
jelölésének és megválasztásának módjáról további tájékoztatást a Csanyteleki Polgármesteri Hivatalban a hirdetőtáblán kifüggesztve és Csanytelek község honlapján
(www.csanytelek.hu) olvashatnak.

A nyugdíjas egyesület
rendezvénye
A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület a
Nőnapi rendezvényét 2015.március 9én 12 órakor tartja a Faluházban. A rövid műsor után finom ebéddel várjuk

tagjainkat. Jelentkezés március 5-ig
Szeri Józsefnénál (Botond u. 12.) vagy
telefonon 06-30-607-7901.
Március 10-én Makóra megyünk a

Jó, ha tudod!
A havonta érkező családi pótlék az igénylő családok
számára fontos időről-időre kalkulálható bevétel.
Ugyanakkor a jogalkotó szándéka szerint fontos, hogy ne
csak juttatás legyen, de feltételeket is rendeljenek az
utalásához. Eszerint a családi pótlék ma már a nevelési
ellátásból és az iskoláztatási támogatásból áll. Előbbi a
tanköteles kor előtt, utóbbi azt követően kerülhet a családi
kasszába.
Fontos információ, hogy 2015. január 1-től a nevelési
támogatást óvodalátogatáshoz kötik és 20 igazolatlan nap
esetén felfüggesztik annak utalását. Az iskoláztatási támogatás is hasonlóan szigorú feltételekkel adott, eszerint
amennyiben a tanköteles gyermeknek 50 igazolatlan óránál
többje van , akkor - az előző esethez hasonlóan felfüggesztik a családi pótlék utalását.

fürdőbe, ahol nyugdíjas napot szerveznek. Indulás a Sajó sarokról 8 órakor, különjáratos busszal. Jelentkezés
március 5-ig Szeri Józsefnénál. Ezek a
programok ingyenesek a tagjaink részére!!!!
Március 22-én, du. 3 órától Szegeden, az Ifjúsági Házban Operett és nótadélután lesz. Várjuk az érdeklődők
jelentkezését (kedvezményes belépők).

A családi pótlékot a Magyar Államkincstártól igényelheti
bármelyik, gyermeket nevelő szülő az erre rendelt
igénylőlap benyújtásával. Amennyiben jogosult a családi
pótlékra, úgy azt az igénylés napjával kapja majd meg, de
visszamenőleg csak két hónapra igényelhetik a gyermeket
nevelők. Nézzük az összegeket, mikor mennyi jár: egy
gyermek után a család 12 200 forintot kap, míg ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, akkor ez az összeg 13 700.
Két gyermeket nevelő családban gyermekenként 13 300
forinttal számolhatnak, míg a két gyermeket egyedül
nevelő szülő 14 800 forinttal, szintén gyermekenként.
Három vagy több gyermekes családoknál már
gyerekenként 16 000 forint jár, ez az összeg pedig 1000
forinttal magasabb, vagyis 17 ezer forint egyedülálló szülő
esetén. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után
23 300 forint családi pótlék jár, egyedülálló szülőnek pedig
25 900 forint.
Tisztelettel: Kopasz Imréné családgondozó
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Villanyszámla támogatás igényelhető a családsegítő közreműködésével a DÉMÁSZ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kiírt pályázat segítségével.
Ismét részesülhetnek támogatásban pozitív elbírálás esetén azok a pályázók, akiknek 2013-as programhoz kapcsolódó részletfizetésük 2014. 01. 10. után bomlott fel.
2015. év elején újra megnyílik majd a hátralékmentes ka tegória is, így ebben is lehet lesz majd pályázatot beadni.
Ennek pontos időintervallumát még nem tudjuk, de erről
ugyanilyen formában tájékoztatást fogunk nyújtani Önöknek.
Emlékeztetőül néhány fontos információ a programról:
– jelenleg terveink szerint 2015. szeptember végéig lehet
pályázni a hátralékos kategóriában,
– a pályázó lehet más személy, mint a számlán szereplő,
de a részletfizetési megállapodás megkötéséhez tudjon
meghatalmazást kérni tőle, ha a magas tartozásához
kapcsolódó önrészt nem tudja egyben kifizetni,
– a pályázat benyújtásához nem szükséges az, hogy az il letőnek már kikapcsolási értesítője is legyen, minél több
nap van még a kikapcsolás előtt annál több az esély,
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hogy a program segítségével elkerülje az illető a kikapcsolást,
– szeretnénk, ha a pályázók nem csak a program segítsé gében bíznának, hanem maguk is tennének a saját
ügyükben és adott esetben lenne egy „B” tervük is,
– műszaki költségre, visszakapcsolásra, büntetésre 2015
évben sem lehet pályázni,
– a teljes támogatást csak akkor kapja meg a támogatott
pályázó, ha Ő is minden kötelezettségének időben ele get tesz,
– a hátralékmentes kategóriában is nagyon fontos a határidőre való számlafizetés, ha valaki az egyik ellenőrzési
pontnál elbukik, akkor további támogatás már nem jár
neki.
Amennyiben érdekli a Tisztelt Ügyfeleket a program, úgy
kérem, jelentkezzenek Kopasz Imréné családgondozónál
ügyfélszolgálati időben: hétfő 14-16, kedd 14-16, csütörtök
9-12, péntek 9-12 óráig.

Családok Otthonteremtési Kedvezménye

Júliustól már használt lakásokra,
akár egy gyermek után is igényelhető
a lakásépítési támogatás, ismertebb
nevén a szocpol. Ennek segítségével a
rászoruló családok könnyebben juthatnak majd lakáshoz.
Jobb, ha megtanuljuk ezt az új betűszót: Családok Otthonteremtési Kedvezménye. A CSOK egyes esetekben
már használt lakásokra is érvényes
lesz, sőt nem csak nagycsaládosok vehetik igénybe.
A támogatás összege több tényezőtől
függ: a nevelt gyermekek számától, a

lakás hasznos alapterületétől és az
energetikai minősítéstől. A nemrégiben megjelent rendelet szerint a támogatás félmillió és 3,25 millió forint között mozoghat.
Több feltételnek kell megfelelnie annak, aki fél év múlva használt lakás vásárlására szeretné igényelni a támogatást. Az ingatlannak például legalább
komfortosnak kell lennie, ha pedig lakásbővítésről van szó, a munkálatok
végére kell megfelelnie ennek a kitételnek. A lakás négyzetméterenkénti ára
nem haladhatja meg a 350 ezer forintot, a maximális alapterület nem lehet
nagyobb 160 négyzetméternél.
Regionálisan is szabályozzák az ingatlan értékét: Budapesten nem igényelhetünk támogatást 35 millió forintnál többet érő lakáshoz. A középmagyarországi városokban és a dunántúli régió megyeszékhelyein ez a
plafon 28 millió forint, az alföldi és az
északkeleti régióban a megyeszékhe-

lyeken 25 millió, egyéb városokban 19,
kisebb területeken 18 millió forintos
ingatlanokért lehet még támogatást
kérni.
A támogatást igényelhetik házas- és
élettársak is, továbbra is kitétel azonban, hogy egyik fél sem lakástulajdonos (kivéve, ha bővítéshez kérik a
szocpolt). A kérvényező lehet magyar
állampolgár vagy szabad mozgással és
tartózkodási joggal rendelkező személy, bevándorolt, hontalan, menekült, oltalmazott. A CSOK kérhető vér
szerinti és örökbe fogadott gyermek
után is, amennyiben az nem töltötte be
a 16. életévét, vagy nappali tagozaton
tanuló, 25 év alatti fiatal. Sőt, a fiatal,
40 év alatti párok még meg nem született két gyermekükre hivatkozva is
igényelhetik a CSOK-ot.
Egy rendezvényen több példát is bemutatott az államtitkár, a pontos támogatási szabályokat azonban egyelőre
nem közölték.

Támogatások
A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület a 2014 évben Az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől 349.000.-Ft működési
költségtámogatásba részesült a NEA-KK-14-M 0240
pályázati azonosító számon.
A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete szintén eredményesen pályázott és a NEA-TF-14-M- 0151 azonosító
számú pályázatával 290.000.-Ft-ot nyert működési célra.
Továbbá Dr. Latorcai Csaba nemzetiségi és civil társadal-

mi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár külön
keretéből 250.000.-Ft-ot kapott a 2014 évi Családi és
Sportnap megrendezésére.
A személyi jövedelemadóból származó bevétele az
egyesületnek 2014 évben 130.686.-Ft volt.
Köszönettel tartozunk minden támogatónak.
Kopasz Imréné
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Újabb innováció a Szent László Általános Iskolában
2015. február 28-án befejezésre került a Batsányi János
Gimnáziummal közösen elindított TÁMOP 3.3.14-12-20130035 pályázat „Közös kalandozás a tudományok, az idegen
nyelv és a kézművesség világában” címmel.
A konstrukció - a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl - olyan intézményközi kapcsolatok kialakítását ösztönözte, amelynek keretében lehetőség nyílt az oktatás, nevelés különböző területein, így a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatásával, nevelésével kapcsolatosan szerzett tapasztalatok és jó gyakorlatok
megosztására, a partner intézmények nevelési, oktatási
programkínálatának bővítésére, az aktív szabadidő eltöltésének támogatására és a tanulók tantárgyi ismereteinek, valamint nyelvi készségeinek fejlesztésére.
A projekt lehetőséget teremtett a tanulók és pedagógusaik számára arra, hogy a sajátjuktól eltérő életminőségű/helyzetű társakkal kerüljenek együttműködő kapcsolatba, a közös interakciók során csökkenjen a tanulók előítéletessége, szociális kompetenciái fejlődjenek, s mindez
hozzájáruljon a tanulmányi eredményeik és iskolai eredményességük javulásához.
A pályázattal - amely 2014. január elején kezdődött és
2015. február 28-án ért véget – 14.730.000 forintot nyertünk.
A megnyert összeget eszközvásárlásra (fizika és kémia labor fejlesztése, játékok, taneszközök, jutalomkönyvek, stb.)
és a következő ingyenes programok megvalósítására fordítottuk:
1. Tanulmányi kirándulás Egyházaskozáron.
2. Nyári tábor Soltvadkerten.
3. Laborlátogatás Csongrádon.
4. Robotika foglalkozás Csongrádon.

5. Múzeum látogatás Csongrádon.
6. Közös gyermeknap Csanyteleken.
7. Közös kézműves foglalkozás Csanyteleken (Ki miben
ügyes?).
8. Biciklitúra a tömörkényi halastónál.
9. Gyárlátogatások (Felgyő).
10. Színházlátogatás Kecskeméten.
11. Kirándulás Ópusztaszerre.
12. Budapesti kirándulás (Fővárosi Nagycirkusz, Csodák
Palotája).
13. Egészségnap Csongrádon.
14. Tanórán kívüli szakkörök (angol, kézműves).
15. Egyéb tanórán kívüli programok (mesemondó, versmondó verseny stb.).
Bízom abban, hogy a tanulók nemcsak hasznosan töltötték el az időt ezeken a foglalkozásokon, programokon, hanem pályázat a testvériskolai kapcsolatok kialakításával,
közös programok megvalósításán keresztül hozzájárult a
gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.
Szabó Ferenc tagintézmény-vezető

Tájékoztató a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat érintõ, hatályos változásokról
Tisztelt Ügyfeleink!
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
2015. március 1-től jelentős mértékben átalakul. Az állam és
az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen
elválasztásra kerülnek. Az átalakítást érintő fő szabályozási
elemek 2015. március 1-jén lépnek hatályba.
A lakásfenntartási támogatás szabályai 2015. március 1étől kikerülnek a szociális törvényből. Ettől az időponttól
kezdődően a támogatás ebben a formában nem állapítható
meg a kérelmezők részére.
Azoknak az ügyfeleknek a jogosultsága, akik 2015. márci us 1. előtt kérelmezték a lakásfenntartási támogatást, a következőképpen alakul:
– ha az ellátásra való jogosultság 2014. december 31-ig
megállapításra került, akkor az ügyfél a korábbi szabályoknak megfelelően egy év időtartamra jogosult a lakásfenntartási támogatásra;
– ha az ellátásra való jogosultság 2015. január 1-ét követően került megállapításra, akkor? a lakásfenntartási támogatást csak 2015. február 28-ig lehet biztosítani.
Az önkormányzat 2015. március 1. napjától rendszeres települési támogatás keretében biztosít támogatást a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.
Aktív korúak ellátásában hatáskör változás!
A jelenleg jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása 2015. március 1. napjától a Csongrád Me gyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal hatáskörébe
kerül. Az aktív korúak ellátása keretében kétféle ellátástí-

pus állapítható meg szociális rászorultság esetén:
– a foglalkozatást helyettesítő támogatás,
– az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás.
Mindkét típus esetében a kérelmek befogadása a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatalánál
(6640 Csongrád, Justh Gyula u. 2/b.) valamint a települési
ügysegédeknél valósul meg.
Ügysegédi feladatok ellátása Csanytelek településen:
– kedd: 8.00-16.30.
– péntek: 8.00-14.00.
A 2015. március hónapra járó – április 5. napjáig kiutalandó - foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatási összege utalásáról a Csongrád Megyei Kormányhivatal gondoskodik.
Az újonnan a járási hivatalok hatáskörébe kerülő aktív
korúak ellátásán túl továbbra is a járási hivatalok hatáskörébe tartoznak az alábbi szociális ügykörök:
– alanyi ápolási díj (alapösszegű, a fokozott ápolási szükségletre tekintettel megállapított emelt összegű, valamint a
kiemelt ápolási díj);
– időskorúak járadéka;
– alanyi és normatív közgyógyellátás;
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.
A felsorolt szociális ellátásokon túl egyéb ellátások nyújtásáról, jogosultsági feltételeiről az önkormányzatunk döntött rendkívüli települési támogatás keretében.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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Nõnapi ünnepség március 14-én
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja március 14-én, 12 órakor zenés, műsoros Nőnapi ünnepséget tart a tornateremben. A műsor után finom ebéd, tánc, tombola. Várjuk tagjaink és a hozzátartozók jelentkezését március 11.-ig Bali
Gábornénál, vagy Seres Istvánnénál, vagy március 3-án, a csoportgyűlésen. Tombolatárgyakat elfogadunk!!

Farsangi télûzés
Ebben az évben is nagyon várták gyerekeink a farsangot,
hogy ki-ki kedvenc jelmezébe bújhasson. Szerencsére egyre
több szülő szánt esténként időt, hogy kicsinyével együtt
barkácsoljon, varrjon, ragasszon, készüljön erre a napra.
(Ezek az együtt töltött órák meghatározóak a gyerekek
életében)
Február 20.-a délelőttje versenyjátékokkal, vidáman telt.
Ebéd előtt az óvó nénik dramatikus játékának örülhettek az
óvodásaink. Délután már a falu lakóit is hívtuk és vártuk a
hagyománnyá vált télűzésünkre.
Lovas kocsival és teherautóval jártuk körbe a falu
főutcáját, hogy farsangi télűző kikiáltókkal elkergessük a
telet. A szegedi Mini Színpad „Erdei manó” című előadásá-

val színesítettük programunkat. A főszereplők a manó és a
medve vezetésével vonultunk, hogy elégessük a telet
jelképező kiszebábot. Körbe táncoltuk, körbe énekeltük.
A lobogó tűznél megnézhették a jelenlévők a hagyományt
őrző eszközzel készülő kukoricapattogtatást.
Ezután a mini diszkó vette kezdetét, miközben zsíros
kenyér- és fánkevésével illetve tea, forralt bor ivásával
pihentük ki a nap fáradalmait.
Köszönöm mindannyiunk nevében azoknak az aranyos
anyukáknak, nagymamának, akik megsütötték a farsangi
fánkot:
Pappné Marika nagymama, Széllné Morvai Erika, Kósa
Jánosné Magdika, Vargáné Elvira, Tímár Imola, Lantos
Erzsébet, Kövesi Éva, Lászlóné Beáta, Kovácsné Szilvike.
Márton Erzsébet intézményvezető

Csanyteleki csapatok labdarúgó mérkõzéseinek idõpontjai

MEGHÍVÓ

Szeretettel váruk önt, kedves családját, baráti társaságát
az Alsó-Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki
Tagintézménye által szervezett,
2015. március 7-én (szombaton) 19:00 óráti kezdettel,
a Szent László Általános Iskola tornatermében tartandó

JÓTÉKONY CÉLÚ
NŐNAPI BÁLJÁRA.
Vacsora: aperitif, tyúkhúsleves, disznópörkölt budgonyával,
svédasztal, sültes tál, sütemény.
A jó hangulatról a The End zenekar gondoskodik.
Vacsorajegyek kaphatók az óvodában
és Erhard Gyula üzletében.
Jegyárak:
felnőtt 3200 Ft,
gyerek 1600 Ft (1 éves kortól 11 éves korig)
családi 8500 Ft (2 fő felnőtt, 2 fő gyermek)
Minden tombolatárgyat és felajánlást köszönettel fogadunk,
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Mandulás
kávétorta
Hozzávalók:
A tésztához:
– 4 tojás,
– 4 evőkanál forró víz,
– 15 dkg cukor,
– 1 csomag vaníliás cukor,
– 1 csomag vaníliás pudingpor,
– 1 evőkanál instant kávé,
– 2 csapott teáskanál sütőpor,
– 12 dkg liszt,
– 3 evőkanál mandulalikőr.
A krémhez:
– 7 dl tejszín,
– 4 csomag habfixáló,
– 1 evőkanál instant kávé,
– 4-5 evőkanál porcukor.
A díszítéshez:
– 3 dkg pirított mandula,
– 2 dkg étcsokoládé.
Elkészítés:
A tésztához a tojásokat tálba ütjük, és a forró vízzel
együtt robotgéppel pár perc alatt habosra keverjük. Közben
apránként hozzáadjuk a cukrot, a likőrt és a vaníliás cukrot,
majd további 2 percig verjük. A sütőporral és a kávéval elkevert lisztet 3 részletben hozzáadjuk, és krémesre dolgozzuk. Sütőpapírral bélelt 26 cm-es kapcsos formába öntjük,
és 180 fokon 30 percig sütjük. Hagyjuk kihűlni. A krémhez
a tejszínt a habfixálókkal felverjük, hozzáadjuk a porcukrot
és a kávét, tovább verjük. A kihűlt tésztát félbevágjuk, megtöltjük a hab felével, befedjük a piskótalappal, és a maradék
krémet a tetejére kenjük. Megszórjuk a pirított mandulalapokkal és csokoládét reszelünk rá.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN sarok
– Mit csinálsz, ha elaludt az anyósod
– ???
– Meggyújtod még egyszer.
***
Hazaérve mondja
az asszony a férjének:
– Most jövök a szépségszalonból.
– Zárva volt?
***
– Anya, anya! Az iskolában vámpírnak
neveztek minket!
– Csönd legyen kisfiam! Inkább edd a levest, mielőtt megalvad.
***
Egy autós elgázol
egy gyalogost, aki súlyosan megsérül. Pár
hónap múlva a bíróságon, az áldozat által indított kártérítési perben találkoznak.
– Tisztelt bíróság – kezdi az autós védőügyvédje. – Kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem
harminc éve vezet balesetmentesen!
Erre feláll a felperes ügyvédje:
– Tisztelt bíróság! Ha ennyit számít a gyakorlat,
kérem, vegyék figyelembe, hogy ügyfelem már
ötven éve gyalogol balesetmentesen!
***
– Katona! Fel tudna váltani egy ezrest?
– Persze, haver.
– Katona, így nem beszélünk egy tiszttel! Szóval
fel tudja váltani?
– Nem, uram!
Forrás: www.viccesviccek.hu
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