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Hírek, információk
Csanytelek életéről

CSanyi Hírmondó
In memoriam…
Kevés nehezebb dolog van az életben,
mint örökre elengedni azt az embert,
akiknek a jelenléte
olyannyira természetes, hogy még csak
nem is gondoltunk
a nála nélküli lét
lehetőségére. Olyan
természetes volt számunkra szakmai tudása, családszeretete,
barátsága, segítőkészsége, falunk iránti elkötelezett munkavégzése, mint a mindent
éltető napsütés, a Tisza vize, az ártéri erdő és a csanyi rétoldal zöldje, gyermekeink őszinte mosolya, vagy könnye.
Március 8-án, egy tragikus baleset vétlen résztvevőjeként
megszűnt dobogni egy olyan falunkbéli ember szíve, aki a
családja után a közösségért az egyik legtöbbet dolgozó ember volt Csanyteleken. Tanult és tapasztalt ember lévén számára az igazi értéket a családja jelentette, valamint a megszerzett és folyamatosan megújuló szaktudás, a könyvek és
a kultúra szeretete, a közösségért való tenni akarás. Nagyon
sok helybeli és más településen gazdálkodó termelő-társának
adott szakmai tanácsot, sokszor csak barátságból, hiszen saját tapasztalatából, de a szakma mérnökeként is tudta, menynyire fontos a termelést a legújabb ismeretek szerint, környezetkímélő módon végezni, a piaci pozíciót megőrizni.
Visszafogott, belső örömmel megélt boldogságot jelentett
számára gyermekei épülése, helytállása a tanulásban, az ő és
házastársa értékrendjének, szemléletének visszatükröződése
életvitelükben. A legnagyobb, családjával közös örömét az
éves rendszerességgel tett közös kirándulások jelentették,
bejárva az ország, és jónéhány európai táj nevezetességeit.
Gyermekkori barátjával lévő kapcsolata kevés példához hasonlítható, igazi örömmel keresték egymás társaságát a több
évtizedes ismeretségük után is, úgy a családi és egyéb ünnepek alkalmával, mint a hétköznapokon.

Összesen öt választási
ciklusban
dolgozott
képviselőként szeretett
falujáért, Csanytelekért,
az utóbbi 12 évben a
település pénzügyeit
felügyelő és a fejlesztését segíteni hivatott
bizottságban, annak
vezetőjeként. Ebből következően a falunk jelentős fejlesztései az ő munkájának
is köszönhetőek, igazi öröm volt számára
egy-egy beruházás,
felújítás elkészülte,
látni és megélni gyermekkora Csanytelekének változásait.
Isten legyen velünk, kedves barátom, segítse elviselni azt a
pótolhatatlan veszteséget, melyet hiányod jelent közvetlen és
kiterjedt családodnak, rokonaidnak, barátaidnak és a falunk
közösségének!
Isten veled, Pető Sándor!
Forgó Henrik
polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megrendülten vett végső búcsút a Nepomuki Szent
János templomban tartott gyászmise keretében
Balog Károlytól,
aki elismert tagjaként a helyi kertész-társadalomnak,
korábban két cikluson át önkormányzati képviselőként
is dolgozott a faluért.
Emlékét kegyelettel megőrizzük.
Csanytelek Község Önkormányzata

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2018. márciusi ülésén hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2018.
március 28. napján tartotta ülését, ahol 7 fő-napirendi pontot
tárgyalt, melyből az 2. és 4. fő-napirendi pontot az Ügyrendi
Bizottság, az 1. és 3. fő-napirendi pont kivételével minden
más fő-napirendi pontot a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén véleményezte és
beterjesztette azt a döntésre jogosított testület elé elfogadásra.
Az ülés hivatalos megkezdése előtt, a Képviselő-testület és
az ülésen tanácskozási joggal megjelentek 1 perces felállással
tisztelegtek és emlékeztek meg Pető Sándor önkormányzati
képviselő úr, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság Elnöke, az Ügyrendi
Bizottság Tagja, településünk megbecsült vállalkozója tragikus körülmények között bekövetkezett halála okán, akinek közéletben vállalt,
betöltött több évtizedes munkássága nagy űrt hagy maga után. Pető úr
családja gyászában osztozunk, emléke előtt tisztelegve, személyét önkormányzatunk halottjának tekintve rójuk le kegyeletünket. Nyugodjon
békében!
Az ülésen a fő-napirendi pontok tárgyalása előtt a Polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa hozott döntésekről, melyet a Képviselő-testület határozat hozatala nélkül
tudomásul vett.
Az ülésen 1. fő-napirendi pontként tárgyalta a Képviselőtestület a Csongrád Városi Rendőrkapitányság Vezetője által
benyújtott, Csanytelek községben 2017. évben végzett közrend és
közbiztonsági tevékenységről szóló beszámolójában foglaltakat,
melyet a testület határozatba foglaltan elfogadott, megköszönve mind a helyben szolgálatot teljesítő rendőrök településen
folytatott tevékenységét, mind a Rendőrkapitány úr támogató
hozzáállását. Dr. Piros Attila dandártábornok úr, a Csongrád
Megyei Rendőrfőkapitányság vezetője szólt az általa átvett
Csongrád megyei és ahhoz rendelt kapitányságok szervezeti
átalakításáról, a teljesítményértékelés új alapokra helyezéséről, majd rámutatott a feladatok ellátása során a településen
élők szolgálatának, a biztonságának szavatolása jelentőségére,
melynek megvalósításában partneri együttműködését ajánlotta fel azzal, hogy sajnos a településen járőrszolgálatot is teljesítő rendőri létszám bővítésére idei évben nem kerülhet sor.
A beszámolóban foglaltakat összegezve megállapítható, hogy
településünkön a bűncselekmények száma az előző évhez viszonyítottan 50 %-os csökkenést, a szabálysértések számának
alakulása hasonló arányú adatokat mutat. A közlekedésbiztonság területén 1 esettel emelkedett az anyagi kárral járó balesetek száma (13) az elmúlt évhez viszonyítva. Településünkön a
tavalyi évben migráns személy elfogására nem került sor. Köz-
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ségünkben évek óta 2 fő körzeti megbízott teljesít szolgálatot,
akik a folyamatosan javuló statisztikák és rövidülő ügyintézési
időknek köszönhetően, egyre több időt tudnak közterületen
tartózkodni, mellyel nagyban elősegíthető a bűnmegelőzős.
Ehhez kapcsolódik, hogy az elmúlt évben is több előadáson
nyílt lehetőség a helyi Szent László Általános Iskola tanulóinak és szülőiknek a D.A.D.A. program keretében ismereteik
bővítésére, a drog-prevención túl, a családon belüli erőszak
miatti eljárások, valamint a gyermek- és ifjúságvédelem területén végzett összehangolt tevékenység bemutatására. Továbbra
is jó az együttműködés a Csanyteleki és Tömörkényi Polgárőr
Egyesület tagságával, akik feladatuk teljesítésével hozzájárulnak a rendőrség napi feladatainak településen belüli teljesítéséhez, a település biztonsága megőrzéséhez, melyben nagy
szerepet tölt be a térfigyelő kamerarendszer.
A Képviselő-testület 2. fő-napirendi pontként tárgyalta a
Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatala 2014
– 2018. évek között folytatott tevékenységéről szóló beszámolóban
foglaltakat, amely statisztikai adatokat tartalmazó táblázatok
és diagramok csatolásával szemléltette a Csongrádi járáshoz
tartozó települések, benne községünk lakossága számára végzett, kiterjedt hivatali feladatellátását. A Járási Hivatal Vezetője
jónak értékelte a hatékonyan működő kormányablakokban és
az okmányirodában munkát végzők tevékenységét. Ismertette
az ügyfélforgalom alakulását, a folyamatosan bővülő hatósági
jogkörök és változó központi jogszabályoknak való megfelelés követelményének rendjét. Nagy hangsúlyt kapott a térség
hivatali ügyintézőivel való szoros munkakapcsolat, a helyben
feladatot ellátó szakügyintézők munkavégzése, amely a naponta változó jogszabályi környezetben nagy jelentőséggel bír.
A Képviselő-testület határozatba foglaltan elfogadta a tárgyi
beszámolót.
Az ülés 3. fő-napirendi pontjaként tárgyalta a testület az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015.
(XI. 27.) szám alatt kiadott önkormányzati rendelete módosításáról
szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, melynek 1. melléklete az
önkormányzat kötelező feladatai ellátása átruházását foglalja
magában, amely kibővült az óvoda átszervezésével kialakuló bölcsődei ellátással, a 2. mellékletben pedig az eddigi feladatok kormányzati funkciója módosul a felvett szakfeladat kódjával. A
4/2018. (III. 28.) önkormányzati rendelet 2018. szeptember
01. napján lép hatályba, mellyel a feladatellátás biztosítása az
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás kötelezettségévé
válik, külön feladatátadási-átvételi megállapodásban foglaltak
szerint.

Csanyi Hírmondó

Az ülés 4. fő-napirendi pontjaként vitatta meg a Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda, névváltozás után
Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde Alapító Okirata egységes szerkezetbe foglalt módosításáról szóló előterjesztésben foglaltakat, melyet az óvoda székhely települése testülete is napirendi pontjaként tárgyalt március 29. napján tartott
ülésén. Mindkét testület változtatás nélkül elfogadta a tárgyi
dokumentumokat, melynek jóváhagyását kezdeményezte a
Társulás Társulási Tanácsánál. Ebben az előterjesztésben az
óvoda helyébe lépő óvoda-bölcsőde feladata ellátása rendje
szerepel, melynek a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei
Igazgatósága általi jóváhagyása szükséges a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárás részeként ahhoz, hogy a többcélú intézmény jogosultságot szerezzen a központi költségvetésből
feladat finanszírozás címén állami támogatásra.
Az ülésen 5. fő-napirendi pontként tárgyalta és hagyta jóvá
Csanytelek Község Képviselő-testülete 2018. évi Közbeszerzési Tervét,
amely az idei évre tervezett beruházások felsorolását tartalmazza az alábbiak szerint:
Csanytelek község belvíz,- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése I. üteme 91.289.- E Ft és II. üteme 75.979.- E Ft, Hűtőház és
tárolótér kialakítása 40.314.- E Ft, Csanytelek, József Attila utca,
Nefelejcs utca, Határ út szilád burkolatának kialakítása 85.748.E Ft, Helyi termelői piactér kialakítása községünkben 40.398.- E
Ft becsült értéken ÁFA nélküli összegben, amely pályázaton
(BM, TOP) elnyert állami támogatás összegéből, összesen
333.728.000.- Ft és ehhez szükséges önerőből (az utak építéséhez és a piac kialakításához) összesen 24.031.000.- Ft öszszegből az idei évre tervezett építési munkálatok kivitelezése
valósulhat meg. A Képviselő-testület az önkormányzat idei évi
költségvetése terhére vállalta a központi költségvetésből viszsza nem térítendő állami támogatás összege sajáterővel való
kiegészítését. A felszíni vízelvezetés I. ütemére közbeszerzési
eljárás keretében megkeresett 3 ajánlattevő közül 1 vállalkozás nyújtott be árajánlatot, a pályázati kiírástól merőben eltérő,
nagyságrenddel magasabb összeggel, így a közbeszerzési eljárás eredménytelenül zárult és jelenleg folyik az újabb eljárás, amely reményeink szerint kedvezőbb árajánlat esetén az
eljárás sikeréhez vezethet, amely a beruházás megvalósítását
eredményezheti. A II. ütem vélhetően eljárásának bonyolítása
vélhetően tolódni fog.
A Képviselő-testület az ülés 6. fő-napirendi pontjaként döntött a Falunapok 2018. évi költségei összegéről, amelynek keretét 1
millió Ft-ban határozta meg és határozatában az önkormányzat
idei évi költségvetése erre a célra elkülönített összegét jelölte
meg fedezetként.
Az ülésen 7. fő-napirendi pontként vitatta meg a testület
Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri
Hivatal munkaügyi dokumentumainak belső ellenőr által végzett ellenőrzéséről szóló beszámolójában foglaltakat, melyet határozatával
jóváhagyott, tekintettel arra, hogy intézkedésre okot adó szabálytalanság nem merült fel.
Az ülésen egyebek napirendi pont benyújtására sem szóban,

sem írásban nem került sor.
Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal
ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat
címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el.

Hírmorzsák

az önkormányzat és szerveit érintő,
a településen történt eseményekről
−
Március 1. napján a hivatal belső informatikai rendszere vonatkozó hatályos központi jogszabályoknak megfelelő biztonságos működtetésére szerződés kötésére került sor a legjobb
árajánlatot adó Fejes Gábor információbiztonsági szakértővel, határozatlan időre, havi 60.000.- Ft szolgáltatási
díj ellenében.
−
A Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft Csongrád Megyei Igazgatósága március 1.
napjával meghosszabbította a Faluházban általuk kulturális
közfoglalkoztatott munkavállaló február 28. napján lejárt
munkaszerződését június 30. napjáig, együttműködési megállapodás módosításával.
−
Március 5. napján a település ivóvízrendszerét
üzemeltető Alföldvíz Zrt tájékoztatást adott arról, hogy
végrehajtotta a tűzcsapok fél-évente esedékes felülvizsgálatát,
megállapítása szerint minden rendelkezésre álló tűzcsap
működőképes.
−
Március 8.-án Szegeden jegyzői értekezleten vettem részt, ahol az aktuális hivatali feladatok ismertetése
szerepelt napirenden, benne a hatályos vonatkozó központi jogszabályok módosítása alkalmazásának megoldásra váró problémaköre.
−
-A Csongrád Megyei Kormányhivatal illetékes
Főosztálya nevében eljáró ügyintézők hatósági ellenőrzést
végeztek a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér
Szociális Otthonban március 7. napján, majd március 19.
napján pedig a helyi Remény Szociális Alapszolgáltató Központ bentlakásos intézményében és telephelyén. Az ellenőrzésről
készült jegyzőkönyv és értesítésben foglaltak értelmében
az ellenőrzés során olyan jogsértést nem tártak fel, amely hatósági eljárás indítását indokolta volna.
−
Március 8.-án a nemzetközi nőnap alkalmából a
Polgármester úr az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott Hölgyeket 1-1 szál virággal köszöntötte,
hozzá csatlakozva a hivatal Férfi munkavállalói is tisztelegtek a hivatalban foglalkoztatott Női nem képviselői
előtt, melyet örömmel fogadtak az érintettek ugyanúgy,
mint Koncz Béla vállalkozó által adományozott rózsaszálakat, melyet köszönünk!
−
Márciusban jogerőre emelkedett a Csongrádi Járásbíróság 2.P.20.299/2017/7. sz. ítélete, melyben az Alperes
által tavaly május végén a községi emlékmű megrongálásá3

val elkövetetett cselekmény miatt 200.000. Ft összeg kártérítés
címén, továbbá 15.000.- Ft eljárási illeték és 10.000.- Ft perköltség
megﬁzetését rendelte el a per Alperes számára a Felperes önkormányzat és az állam javára. A megadott határidőre az Alperes a
kártérítés összegének megfizetése kötelezettségének nem
tett eleget, így az ügyben további jogi lépésre lesz szükség.
−
A folyamatban lévő polgári peres eljárás keretében
ingatlanforgalmi szakértő bevonásával újabb tárgyalási nap kitűzéséről döntött az illetékes Járásbíróság március hónap
közepén, ahol április 4. napján újabb tárgyalásra kerül sor.
−
Március 13. napjától június 30. napjáig terjedő időre együttműködési megállapodás keretében 2 fő kulturális közfoglalkoztatott helyi Könyvtárban való alkalmazására adott megbízást
az Országos Széchenyi Könyvtár illetékese.
−
Március 22.-én a Szegedi Közigazgatási és
Munkügyi Bíróságon folytatódott önkormányzatunk és a
MÁK közötti közigazgatási felülvizsgálat keretében indított
bírósági eljárás, amely ítélethirdetés nélkül, újabb tárgyalási
időpont kitűzésével zárult. Ebben a perben az I. fokú Bíróság ítéletét megtámadó MÁK jogorvoslatát a II. fokon
eljárt Szegedi Törvényszék elutasította, így az eljárásban a
jogerős ítélet meghozataláig -reményeink szerint azt követően is - mentesül önkormányzatunk a közel 8 millió Ft –a MÁK
által jogalap nélkül igénybe vett állami támogatásnak minősített öszszeg- visszaﬁzetési kötelezettség terhe alól.
−
Március 26.-án tartotta ülését az Ügyrendi Bizottság
és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, ahol a Képviselő-testület márciusi ülésére felvett napirendi pontokat tárgyalta, fogadta el és terjesztette
véleményével a testület elé jóváhagyásra.
−
Ugyanezen napon a hivatal 3 köztisztviselője részt vett
az országgyűlési választások lebonyolítása előkészítése keretében Szegeden tartott értekezleten, ahol az adatvédelem témaköre, az
anyakönyvi informatikai rendszer használata és egyéb gyakorlati kérdések megoldása volt napirenden.
−
Szintén ezen a napon kaptuk kézhez a MÁK
Csongrád Megyei Igazgatóságától azt a Támogató okiratot,
amely birtokában szerződés kötésére kerülhetett sor a legjobb árajánlatot adó KAPET Bau Kft ügyvezetőjével a helyi egészségügyi rendelők felújítására elnyert állami pályázati támogatás (közel 35 millió
Ft) összegéből, melyhez önkormányzatunk idei évi költségvetése terhére közel 5 millió Ft-ot önerőt nyújt. A két említett okirat illetékesek általi aláírása másnap megtörtént, így nincs
akadálya annak, hogy a kivitelezési munkálatok április hónap elején megkezdődjenek. A felújítási munkálatokkal járó
esetlegesen felmerülő, a megszokott rendtől eltérő igénybevételt nehezítő körülmények miatt megértésüket kérjük és
köszönjük annak reményében, hogy a megújult épületben
az egészségügyi közszolgáltatás biztosítása is meg tud felelni az elvárásoknak.
−
A kulturális programok megvalósítása érdekében
a házasságkötő terem felújítására benyújtott pályázat keretében 5 árajánlat beérkezése után van mód – közbeszerzési
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eljárás lefolytatás nélkül- nyertes ajánlattevő kiválasztására,
a kivitelezés rövid időn belüli megkezdésére. A pályázaton
elnyert több mint 3 millió Ft támogatás összegéhez szintén
az önkormányzat idei évi költségvetése terhére biztosít fedezetet a testület, kb. 1-1,5 millió Ft összegben. A felújítás
az eddigi belsőterek, villamosság, mennyezet, hangosítás
átalakítására irányul, mellyel nem csak a modernizáció kihívásaihoz, hanem a házasságot kötők és a mai kor igényeihez
igazodó teret tudunk létrehozni. Az erre irányuló, MÁK
Igazgatósága által megküldött okiratok aláírása március 26.
napján megtörtént, így a további eljárásrendnek megfelelően folytatódik az adminisztrációs feladatellátás.
−
Március 26. napján a MÁK Igazgatósága megküldte önkormányzatunk számára azt a Támogató okiratot,
melyben önkormányzatunk által pályázaton elnyert 99.912.896.Ft összegben állami támogatást nyújt a Csanytelek, József Attila
utca, a Nefelejcs utca és a Határút szilárdburkolattal való ellátása kivitelezési munkálataira, melyhez önkormányzatunk idei
évi költségvetése terhére 14.802.295.- Ft összeget biztosít
sajáterő címén. A pályázat bírálata során hozott késői döntés miatt a mérföldkövek szerinti időpontok jelentősen tolódnak, így még konkrét időpontot megjelölni nem tudunk
az eljárásárok lefolytatására és a kivitelezésre vonatkozóan,
ezért megértésüket és addigi türelmüket köszönjük!
−
Március 27. napján került sor az ASP keretrendszer
alkalmazására kötött szerződésben vállalt kötelezettségünknek megfelelve – ezt megelőző eljárásban a 3 ajánlattevő
közül a legjobb árajánlatot tevő – SZV–TECH Kft ügyvezetőjével szerződés kötésére, melynek értelmében idén április 30. napjáig
kell Információbiztonsági Szabályzatot és Iratkezelési Szabályzatot
elkészítenie és átadnia az azt alkalmazni köteles hivatal vezetője számára, 787.400.- Ft vállalkozói díj ellenében. Ennek az összegnek túlnyomó részét fedezi az állami támogatás, minimális
önkormányzati költségvetési kiadás fedezete biztosításával
a központi elvárásoknak megfelelő informatikai rendszer
működtetése védelmet nyújt a külső támadások ellen és az
elvárható adatvédelem biztonságosan garantálható minden
érintett számára.
−
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Alapszabályzatának megfelelve március 27. napján településünk Faluházában a Csanytelek-Tömörkény Települési Agrárgazdasági
Bizottság tisztújító ülést tartott, ahol a kamarai tagsággal rendelkező érintettek Bizottság Elnökének Jéri Ferenc urat választották, a Bizottság Tagjai sorába: Tóth József urat, ifj. Kovács Antal
urat, Losonczi István urat és Tömörkény község képviseletében Jéri
Sándor Nándorné úrhölgyet választották meg. A megválasztott Elnök úrnak és Tagoknak munkavégzésükhöz sok
sikert kívánunk, a tisztségre választáshoz gratulálunk!
−
Március 27. napján kaptuk kézhez azt a tájékoztatást, miszerint településünk önkormányzata a közösségi
internet hozzáférési pontok fejlesztése, szolgáltatási portfóliójuk bővítése tárgykörében kiírt pályázaton a „Digitális Jólét Program
Pontok fejlesztése” keretében elnyerte az infókommunikációs esz-
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közök közül 3 laptop, 2 okostelefon, 2 tablet, 1 multifunkciós nyomtató, 2 acces point önerő nélküli, vissza nem térítendő állami
támogatásból való beszerzésére, közel 3 millió Ft értékben,
mellyel gazdagodni fog a közösségi tér igénybevétele lehetősége.
−
Március 28. napján tartotta ülését az Alsó- Tiszamenti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, ahol az ülés
napirendje keretében tárgyalta és fogadta el a fenntartásában lévő Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda, 2018. szeptember
01. napjától Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, amely
lehetővé teszi az óvoda-bölcsőde működtetését településünkön. Eddig
8 kisgyermek bölcsődei felvételére nyújtottak be az érintett
szülők igényt, további igények bejelentésére április 15. napjáig van mód.
−
Az országgyűlési választás lebonyolítása előkészítése keretében március 28.-án Szegeden megtartott értekezleten ketten vettünk részt a Helyi Választási Iroda képviseletében egyrészt annak Vezetőjeként másrészt annak
Tagjaként a pénzügyi eljárásrendre vonatkozó TVI Vezetője által
tartott értekezleten.
−
A NMI Csongrád Megyei Igazgatósága által szervezett szakmai napon településünket a Faluházban működő integrált közösségi színtér művelődésszervezője képviselte, ahol értékes
információkra alapozva tovább szélesíthető a kulturális lehetőségek tára községünkben.
−
Köszönjük a helyi óvodások bevonásával az óvoda pedagógusok által húsvét alkalmából készített és a hivatal köztisztviselői
számára személyesen átadott hímzéses ajándékot, ami mindenkit jó
érzéssel töltött el.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Műfüves focipályát kapott Csanytelek
MUNKATÁRSUNKTÓL
2018.03.27. 17:10

Új műfüves focipályát adtak át a hétvégén Csanyteleken.
- Sok gyerek focizik a mi falunkban, meggyőződésünk,
hogy a sport a közösségépítést is segíti – fogalmazott Csany-

Fotó: Mucsi Attila.

Forrás: www. delmagyar.hu

telek polgármestere, Forgó Henrik. Műfüves focipályát avattak a községben, a 31 millió forintos beruházáshoz az önkormányzatnak 10 százalék önerőt kellett hozzátenni. Lelátót is
szeretnének, az erre vonatkozó pályázatot már megnyerték,
a 300 ezer forint körüli önerőt a múlt héten utalták át. A község vezetője elmondta: később ugyanezen a helyen tenisz- és
futópályát is szeretnének létesíteni. – Csanyteleken is meg
fogjuk honosítani a babafaültetés szokását. Az ebből kialakítandó kis ligetet ezen a területen képzeljük el – mondta.
Az EURÓPAI CSANYTELEKÉRT Közalapítvány
Kuratóriuma köszönetét fejezi ki az alapítványt
támogatóknak a 2017. évben nyújtott támogatásokért, egyúttal tisztelettel kéri, hogy a 2018. évben
esedékes adóbevallásukkor továbbra is a község
alapítványát támogassák az
SZJA 1%-ának felajánlásával.

Közalapítvány adószáma:
18474952-1-06

Tisztelettel: Szabados Pál Kuratórium Elnöke

FALUNK HELYNEVEIRŐL
(kiegészítések 2.)
„SZÉLMALOMHARC”
„Nem forog a, – nem forog a zsigérháti szélmalom…” – énekelhetnénk, mert bizony, az is forgott valaha! Vannak dolgok,
amik ott illegetik magukat az ember szeme előtt, majd’ beleesnek a táka1 szájába, mégsem veszi észre: így jártam én a zsigerháti szélmalommal. Már régen túljutottam a Zöldhalom/
Bánomhögy dombjánál épült szélmalom leírásán, amikor
ugyanazon a térképen, kissé feljebb, ugyanolyan jel kapta meg
a szemem. A mostani Tömörkényi u. – Táncsics Mihály u.
sarkán is állt egy szélmalom! Felgyő felsőmajori malmával
együtt tehát legalább három malom vitorlája várt szélfúvásra
ebben a térségben, a tömörkényi hátságon pedig még ennél is
több. Szembetűnő a szélenergia hasznosításának egybeesése a
folyószabályozás befejeződésével: a gátak közé szorított folyó
szintingadozása megnehezítette a hajómalmok működését és
megközelítését.
Az 1859-ben készült számbavétel szerint a Tisza csanyi
oldalán egy őrlőköves vízimalom „állt cöveken” a Felgyői-erdőnél, a Kutyás szakaszán négy – egyenként két köves – malom működött, a Köves-sarok ívén megint csak négy kétköves
hajó őrölt (talán Szaszkó nevű tulajdonosé). A Nagy-ér fokja
alatt – körülbelül a „hajóállomási” feljáró irányában, az akkori Teleki-ház közelében – egy kétköves és három háromköves,
a mai szivattyútelepnél kettő kétköves malomállás várta az
őrölnivalót. Ha jól adtam össze, ebben a térségben összesen
1. Bambán eltátott
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harminckét malomkövet hajtottak akkor a lapátkerekek, és
még nem számoltam hozzá a szegvári oldal húsz őrlőkövét!2
1869-ben, a II. katonai felmérés térképe még három hajómalmot jelölt a Kutyás nevű partszakaszon, a Köves-sarok kanyarjában pedig négyet. Húsz év múlva hírmondó sem maradt belőlük, ugyanakkor sorra épültek a szélmalmok.3 Lám, a
hiábavaló, reménytelen küzdelem jelképei győzedelmeskedtek
a vízzel szemben, a „megújuló energiák viadalán”!

*
UTAKRÓL, UTCÁKRA

Falunk területe egykor széttagolódott településrészekből
állt, és országutak hálózták keresztül-kasul. A használható útvonalakat az erek és kiöntések mindenkori vízállása határozta
meg, emiatt még az is gyakran előfordult, hogy egy-egy útszakasz megkettőzve haladt át ugyanabban a térségben.
A XVIII. század második felében Csongrád felől, Gyevi
majornál kettéágazott az országút, s az egyik ág Zsigerháton
haladt keresztül. Nem messzire innen belecsatlakozott északi
irányból, Fehértó (hozzávetőleg a mai Gátér) felől egy jártas
nyom, és így folytatódott a Szegedi útban Zöldhalomig. A
Gyevi majortól az akkori Csanyra (kb. az Ady E. utca Tisza
felőli vége) is vezetett közvetlenül út. Csanyt akkor is forgalmas út kötötte össze Zsigerháttal, nagyjából a mai Széchenyi
u. – Kossuth u. vonalában.
Félegyháza irányából (nach Mintszent von Felegyháza)
Zöldhalomnál futott össze az országút a Csongrád-Szegedi
úttal, párhuzamosan folytatódott tovább, majd a Kistelek-Szeged irányba tartó szekérnyom Síróhegy alatt jobbra kanyarodott a Csaj-tó melletti Cserepesen keresztül; a Kis-mindszenti
út viszont egyenesen a Tiszának tartott, a Dilitori dombot
érintve. A Tisza melletti Tömörkény-pusztánál az utazó vagy
jobbra kanyarodott Mindszent, Ányás felé, vagy a folyón átkelve a Szegvár–Vásárhely elágazáshoz ért. Csanyról két jártas
út is vezetett Síróhegy érintésével ezekhez a kelet-nyugat tájolású országutakhoz.
A településrészek fokozatos terjeszkedésével, majd egybeolvadásával apránként megszűnt a perifériális országutak jelentősége, s a forgalom mind határozottabban áttevődött a kialakuló falu területén áthaladó útra. Előbb a Budai Nagy Antal
utca nyomvonalán, majd a Pusztaszeri úton keresztül fordult
a fő közlekedés iránya délnek. A széttagolt „ősfalvakat” Zsigerháttól Síróhegyig összekapcsoló főutca révén Csanyteleket
tartják az ország leghosszabb falujának! Vajon milyen hosszú
lenne, ha még mindig Felgyőtől Dögállásig mérnék a hosszát?!
Az eladdig különálló településrészek a köztes területek beépülésével mind közelebb kerültek egymáshoz. A sokszáz éves
országutak pókhálójából hirtelen kibontakozott a falu ritkás,
mégis markáns utcaszerkezete – és az egyértelmű helymeghatározás érdekében rövidesen nevet kapott az utcák többsége. 1856-1880 között elkészült Csongrád megye – ezen belül
2. Boros Frigyes: A tiszai hajómalmok a Tiszánál… Térkép, 1859
(Jelzet: S101 – No.904/1-9.)
3. III. katonai felmérés térképei (1869-1887)
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Csany – kataszteri térképe. A mi falunk szelvényén az alábbi
utcanevek szerepeltek, a maiakhoz viszonyítva:
A Csongrádi, Szegedi, Szent László, Szent István, Lehel,
Pusztaszeri és Árpád utcákat már akkor is így hívták, nevük
változatlan maradt, nem úgy az alábbiaké:

Nőnapi Jótékonysági Óvodabál

MAI UTCANÉV – RÉGI UTCANÉV

Tiszai utca – Szegvári utcza
Ady Endre utca (Rétoldali szakasz) – Kormányos utcza
Ady Endre utca (Kecskerágó felől) – Gróf Károlyi utcza
Kossuth utca (Bali-sarok és a Főtér között) – Templom
utcza
Kossuth utca (Főtér–Temető szakaszon) – Gróf Széchenyi
utcza
Széchenyi utca –
Tömörkényi utcza*
Tömörkényi utca –
Félegyházi utcza
Táncsics Mihály utca – Császár utcza
Arany János utca –
Endre utcza
József Attila utca –
Rudolf utcza
Bercsényi Miklós utca – Régi temető utcza
Rákóczi utca –
Andrássy utcza
Bem utca – 		
Ferencz József utcza
Kiss Ernő utca –
Csiga utcza
Petőfi utca – 		
Őrgróf Pallavicini utcza
Béla utca – 		
Mindszenti utcza
Damjanich utca –
Tömörkényi utcza*4
1880-ban jó néhány (ma már jelentős) utca még csak kataszteri sorszámmal ellátott dűlőút volt:
Botond utca –		
1813
Baross Gábor utca –
1812
Móricz Zsigmond utca – 1826
Vasvári Pál utca –
1829
Nagy Imre utca –
1830
Járandó utca –
1831
Budai Nagy Antal utca – 3329
A Dózsa György, Pókföld, Török Bálint, és Gábor Áron
utcák területén a 647. számú birtoktest terült el, „Gróf Károlyi
Alajos és birtoktárs Gróf Károlyi György öröksége.” bejegyzéssel.
A Nefelejcs utca5 helyén még szántók voltak, és ott húzódott a Síróhegyi gát.
A Martinovics utca elődjét név nélkül, ÚT megjelöléssel rajzolták a térképre.
A legújabb korban kialakított utcák vonala (Fő, Gárdonyi,
Jókai, Radnóti) körbezárt mezőgazdasági területeken és kisajátított telkeken át vezet. Volentér János kanonok (falunk egykori plébánosa) nevét kapta a Községháza előtti közterület és
az újjászületett községi park együttes térsége.
* * *
(folytatjuk)
síróhögyi Borda János
4
* - valamelyik téves lehet (bár mindkettő Tömörkény felé
vezet)!
5. 1973 táján került sor erre a méltatlan átnevezésre: addig SÍRÓHEGY
volt az utca neve!
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Március 3-án, Óvodánk megrendezte a XXIV. Jótékonysági Óvodabált. A bálnak több célja is volt. Egyrészt szerettünk
volna a sok munka, rohanás közben szórakozási lehetőséget
biztosítani, másrészt nagyon fontosnak tartjuk, hogy a dolgozók, szülők és gyerekek egy ilyen rendezvény kapcsán is együttműködjenek, hiszen az Ő közös munkájuk elengedhetetlen
feltétele egy óvoda sikeres nevelőmunkájának. A bál tartogatott meglepetéseket. Nagycsoportos óvodásaink, színvonalas
műsorral lepték meg a közönséget. Gyönyörködhettünk a kis
csapat lelkesedésében. A hangulat tetőpontja talán, az apukák
és kisleányaik meglepetés tánca volt a hölgyvendégek számára.
A felnőttek is látványos „tűztánccal” kápráztatták el vendégeinket. A táncokat, Kávainé Pálinkás Beáta és Berényi Boglárka,
óvó nénik tanítottak be. A szervezésben és a műsorok összeállításában nagyon sokat dolgoztak, a Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda munkatársai. Ezúton is köszönöm munkájukat.
A műsor blokk végére igazi báli hangulatot sikerült teremteni.
A remek vacsoráról a konyha dolgozói gondoskodtak, köszönjük munkájukat. Az ízletes vacsora után kezdődött az igazi
mulatozás és tartott reggelig, melyről a Reflex együttes gondoskodott.
A program, hogy létrejöhetett, azt jelenti, sokan támogatták
az óvodát.
Mint ahogyan a nevében is szerepel, ez egy jótékonysági
bál volt, bevételét teljes egészében gyermekeinkre, az óvoda
pedagógiai programjának megvalósítására fordítjuk.
Köszönjük a szülői közösség tagjainak az önzetlen munkát.
Nagy összefogásra, lelkesedésre volt szükség, hiszen a szervezéshez, gyűjtéshez munka és idő szükségeltetett. Köszönetünket szeretnénk továbbá kifejezni mindazon dolgozóknak,
cégeknek és egyéb szervezeteknek, akik részvételükkel, tárgyi
és anyagi felajánlásaikkal hozzájárultak a jótékonysági bálunk
támogatásához és eredményességéhez.
Támogatóink:
Csanyi-Táp Kft.- Márton János, Csanyi Agrár Kft.- Jéri
Ferenc, Forgó Henrik Polgármester Úr és családja, Farkas Sándor Országgyűlési Képviselő Úr, Forgóné Tarjányi Veronika,
Szeri Béla és családja, Losonczi István és családja, Lovas Im-

réné, Faragó Edit, Kósa Mihály és családja, Arany Máté, Potor
István és családja, Licsicsányiné Oláh Izabella, Tóth Zoltán és
családja, Dóka István és családja, Berényi Boglárka és Gyöngyi
Zoltán, Lajos Jánosné és családja, Kátai B. István és családja, Szabóné Pálinkás Györgyi és családja, Kávainé pálinkás
Beáta és családja, Kucsora Tibor és családja, Erhard Gyula és családja, Bérces Mariann és családja, Szász Erika
és családja, Lászlóné Nagy Beatrix és családja, Forgóné
Oláh Anna és családja, Enyingi Anett és családja, Papp
Gyöngyi és családja, Forgó Attila és családja, Szabó
Péter és családja, Faragó Attila és családja, Feketéné
Papp Nikoletta és családja, Tajti Ildikó és családja, id.
Vida Tibor és családja, Varga István és családja, Patkány
Sándor és családja, Mikulai Lajos és családja, Lucaci Veronika és családja, Kovács László és családja, Magic Force Bt.
Vas- Műszaki Áruház- Csanytelek, , Nagyné Kovács Krisztina
és családja, Szélpál Evelin és családja, Gémes Adrienn és családja, ifj. Erhard Gyula, ifj. Vida Tibor és családja, Ferenczik
Gábor és családja, Fejes Ferenc és családja, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Vári László és családja, Pintér István, Kató
Edina és családja, Márton Erzsébet, Gulyás János és családja, Koromné Molnár Erzsébet, Ürmös Kft., Faragó Attila és
családja, Darabos Gábor „PÉKTÁR”, COOP SZEGED Zrt.,
Solymosi Dávid és családja, Őrangyal Patika Kft. Fiókgyógyszertár- Csanytelek, Tóth János és családja, MORTAK FRUIT
Kft.- Mrlják József, Czinka József Méhtelep- Csanytelek,
Ildikó Étterem és Rendezvényház, Vida Zsolt és családja,
Tóth János és családja, Seres Ferenc és családja, Urbácsik János
és családja, Koncz Zoltán és családja, Borsos József és
családja, Luczéné Szokolovszki Bereniké és családja, Juhász
Károly és családja, Forgó János és családja, Kovács László és
családja, Bernáth János és családja, Oláh László és családja,
Mátyás Zsolt, Gyöngyi Mihály és családja, Zsíros Tamás és családja, Milák Romulusz és családja, Dömötör Zsolt és családja,
Antal Sándor és családja, Szabó Erika, KOZMA ABC, Czegő
Csilla Orsolya, Gémes Zsolt, Csuka Józsefné, Horváth Lajos
Felgyő Község Polgármestere, Németh Sándor és családja,
Magó Amarilisz, Szabó Zoltán és családja.
Köszönjük az önzetlen segítséget!
Szabóné Pálinkás Györgyi mb. tagóvoda vezető
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Márciusi programok az óvodában

HIRDETMÉNY

Intézményünkben sem maradhatott el, hogy Március 15-ét
megünnepeljük. Képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek
megismerkedhettek a magyar huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, a nemzeti színekkel, csatajelenetekkel. Beszélgettünk
velük, felidéztük ismereteiket, új fogalmakat tanulhattak. Nagycsoportosaink, Kávainé Pálinkás Beáta és Berényi Boglárka óvó
nénik koordinálásával, ünnepi műsor keretében felelevenítették
az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc korát. A legnemesebb érzéseket, s eszményeket próbálták erősíteni bennünk:
mint a hazaszeretet, az összefogás, együttműködés öröme, az
együttérzés, a bátorság, a tettrekészség, segítőkészség. Kisebb
óvodásainkat, magával ragadta az ünnep szellemisége.
Március 22-én, a „Víz világnapja” alkalmából, nagycsoportosainkat vendégül látták, a Felgyői óvodások, s vetélkedő keretében mérték össze tudásaikat. A gyerekek izgatottan várták,
hogy bizonyíthassák mi mindent, tudnak a „vízről”, mint természeti kincsről, mint élőhelyről, s arról, hogyan tudjuk védeni,
és hogyan tudunk vigyázni rá. A csapatok lelkesedéssel vettek
részt a „versenyben”, s természetesen a jutalom sem maradt el.
A vetélkedőn túl, együtt játszottak a Felgyői ovisokkal, ezzel is
ápolva az óvodák közötti jó viszonyt.
A hónap az anyanyelvi kultúránk fejlesztéséhez is hozzájárult, hiszen a Napsugár csoportos óvó nénik, Tóth Zoltánné
és Szabóné Pálinkás Györgyi óvó nénik, a középső csoportos
gyermekek részére megrendezték a „Tavaszi zsongás” című
Versmondó versenyt. A „kis versmondókat”, a zsűri, bátorságukért, részvételükért, jutalomban részesítette. A mese és a
vers, gyermekeink mindennapi lelki tápláléka.
Óvodánkban fáradhatatlanul azon munkálkodunk, hogy
a rohanó hétköznapokban,
ezek a kis programok
az egymásra figyelést,
a
szeretetet
legyenek
hivatottak hangsúlyozni.
Szabóné Pálinkás Györgyi
mb. Tagóvoda vezető
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a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a
gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
A nevelési-oktatási intézmények és köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 12. §-ában foglaltak értelmében
az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodába a gyermek
harmadik életévének betöltése után vehető fel.
Az Nkt. 8. § (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban
az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét
betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozáson vesz részt.
Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2015.
szeptember 1-je előtt születtek, és még nem járnak óvodába.
Az óvodai kötelezettség a törvényben előírt életkortól kötelem azzal a felhatalmazással együtt, hogy a gyermek – külön eljárásban – felmenthető. A jegyző – az egyházi és magán
fenntartású intézmények esetében a fenntartó – a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a
gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az
augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét
betölti, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való
részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja (Nkt. 8. § (2)).
Felmentésre irányuló kérelmet a szülő az óvodai beiratkozás időtartamának kezdő időpontjáig (Rendelet 20. § (2 a)) – azaz 2018.
május 2-áig –, óvodai jogviszonnyal már rendelkező gyermek esetében a nevelési év során (Rendelet 20. § (2 b) terjeszthet elő.
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön
teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját
követő tizenöt napon belül, azaz legkésőbb 2018. május 20-áig
írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt (Rendelet 20. § (2)).
Az Nkt. 49. § (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel

Csanyi Hírmondó

jelentkezés alapján történik. Jelentkezni a meghirdetett időpontban a lakóhely szerinti körzetileg illetékes, vagy választott önkormányzati, vagy más fenntartású, nem önkormányzati óvodába lehet (Rendelet 20. § (1)).
Az óvodai beíratás időpontja: 2018. május 3-tól - 4-ig, az
óvodák napi nyitva tartásának teljes időtartama alatt – reggel 6.30 órától délután 16.30 óráig.
Helye :
Csanytelek Napközi Otthonos Óvoda, Csanytelek, Kossuth utca 12.
Felgyő Napközi Otthonos Óvoda, Felgyő Templom út
1.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az
egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő
felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.
Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők:
•
pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött óvodai
jelentkezési lap,
•
a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét
igazoló hatósági igazolvány,
•
a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
•
nem magyar állampolgárság esetén az ország területén
való tartózkodás jogcímét igazoló okirat,
•
a gyermek egészségügyi állapotát és óvodaérettségét,
sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.).
Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha
a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát,
az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre (Nkt. 49. § (2)).
Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (a továbbiakban: kötelező
felvételt biztosító óvoda) (Nkt. 49. § (3)).
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező
felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául
használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy
tartózkodási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem
teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén
vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az
óvodavezető vagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy
az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a
felszólítás kézhez vételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás
igénybevételét igazoló nyilatkozatot (Rendelet 20. § (9)).
Ha az óvodavezető, illetve az általa vagy a fenntartó által

szervezett bizottság felszólítása ellenére a szülő a védőnői nyilatkozatot nem mutatja be, úgy az óvodavezető, illetve az által
avagy a fenntartó által szervezett bizottság jogosult az életvitelszerű körzetben lakást családlátogatás kezdeményezésével
ellenőrizni. Amennyiben az óvodavezető, az általa, illetve a
fenntartó által szervezett bizottság által javasolt legalább három időpont közül a gyermek szülője vagy törvényes képviselője egy alkalommal sem teszi lehetővé a családlátogatást, úgy
vélelmezni kell, hogy a gyermek nem életvitel szerűen lakik a
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében, és ennek alapján az óvodai felvétel megtagadható (Rendelet 20. § (10)).
A felvételi, átvételi kérelemről az óvoda vezetője dönt, legkésőbb 2018. május 30-ig.
Az első óvodai foglalkozási nap, a nevelési év első napja: 2018.szeptember 3. (hétfő)
A nevelési év utolsó napja: 2019. augusztus 31.
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete
vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába
nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és
a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv.
247. § a) pontja értelmében szabálysértést követ el.
Felgyő, 2018. 03. 23.
Gyöngyössy Gézáné Intézményvezető

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 2018. május 07.-én /hétfőn/ 12 órakor tartja az éves közgyűlését, amelyre meghívjuk és elvárjuk tagjainkat.
Közgyűlés helye: klubhelyiség.
Napirendi pontok:
1. Megnyitó,
2. Zárszámadás,
3. Költségvetés,
4. Egyebek,
5..Kérdések, hozzászólások.
Tagjaink megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!
Egyesület vezetősége

Nyugdíjas egyesület programja

2018. április 9.-én 12 óra: I. féléves névnaposok köszöntése,
ebéd, sütemény stb./evőeszközt hozni kell/.
2018. április 23.-án 14 óra: klubnap.
2018. május 07.-én 12 óra: közgyűlés, majd Anyák napi
köszöntés, ebéd /--evőeszközt mindenki hozzon/.
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja 2018. május 08-án 12 órakor Anyák napját tart a klubhelyiségben. A
köszöntés és virágátadás után finom ebédet kínálunk tagjainknak/evőeszközt hozni kell/. Részvételi szándékot kérem jelezni Bali Gábornénál 2018. május 02-ig.
Bakony Zoltánné csoporttitkár

KÉBSZ Kft konyha
1. hét
(02-06)

Áprilisi ÉTLAP

2. hét
(09-15)

3. hét
(16-22)

4. hét
(23-29)

5. hét
(30)

Rizsleves
Rakott húsos tészta

Alföldi tésztaleves
Rakott karﬁol

Tavaszi leves
Paradicsomos húsgombóc

Zöldbableves
Tökfőzelék
Sertésvagdalt

Csontleves
Székelykáposzta

Tarhonyaleves
Lencsefőzelék
Sült kolbász

Pulykahúsleves
Hentes tokány
Tészta

Tojásleves
Csibe fasírt
Zöldborsófőzelék

Gombaleves
Kínai édes-savanyú csirkemell, párolt rizs

Erdei gombaleves
Paprikás burgonya
sertéshússal

Karalábéleves
Resztelt máj
Tört burgonya

Daragaluska leves
Lecsós pulyka
Párolt rizs

Csütörtök

Zöldségleves
Natúrszelet
Zöldbabfőzelék

Köménymagleves
Sajtos csirkemell
Párolt zöldség, rizs

Paradicsomleves
Rántott szelet
Rizibizi

Barackkrém leves
Sült hurka, kolbász,
tört burgonya, párolt
káposzta

Péntek

Tárkonyos raguleves
Burgonyás tészta

Marhagulyás
Aranygaluska

Babgulyás
Káposztás kocka

Sárgaborsógulyás
Túrós gombóc

Szombat

Tavaszi leves
Hargitai sertésborda

Zöldségleves
Csirkepörkölt
Tészta

Karﬁolleves
Sertéspörkölt
Pirított tarhonya

Csirkeaprólék leves
Tejfölös-mustáros szelet, rizs

Orjaleves
Sajttal-sonkával töltött
rántott szelet, petrezselymes
burgonya

Csontleves
Sült oldalas
Paradicsommártás

Erőleves
Sült pulyka
Hagymás burgonya

Húsleves
Kakaspörkölt, tészta
Savanyúság

Hétfő
Kedd
Szerda

Vasárnap

Tel.: 20/310-11-41

3. kedd
4. szerda

5. csütörtök
6. péntek
9. hétfő
10. kedd
11. szerda
12. csütörtök
13. péntek
16. hétfő
17. kedd
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
22. vasárnap
23. hétfő
24. kedd
25. szerda
26. csütörtök
27. péntek
30. hétfő

Faluház
Áprilisi programok

A változtatás jogát fenntartjuk!

Játszóház / Tanulóház 16:00-tól – Az autizmus világnapja alkalmából - az elfogadás fontossága témakörben!
9:00- 12:00 ügyességi játékok, sorversenyek, egyperces játékok,
fejtörők! Az utolsó nap a szünetből!
13:30 – Kéknefelejcs Népdalkör próba
18:00-tól Dr Bene Gáborral lakossági fórum
18:00-tól Jóga
Játszóház / Tanulóház 16:00-tól a Költészet napja témakörben ~
hozd el a legkedvesebb versed és oszd meg velünk!
Általános iskolások délelőttje
13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
17:30 Nippon Zengooooooooooo
18:00 Jóga
Játszóház / Tanulóház 16:00-tól
Ovisok délelőttje
13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
17:30 Nippon Zengoooooooooo
Sulisztár – Részletes információk a későbbiekben
Kötetlen beszélgetés - A helyi identitás és kohézió erősítése, TOP-5.3.1.-16 pályázat keretein belül!
A beszélgetést vezeti Harangozóné Pálnok Orsi, Palástiné Ildikó
Játszóház / Tanulóház 16:00-tól, a Föld napja témakörben
14:00 Idősek délutánja – Böngésszünk a neten, avagy „receptfrissítésON”
13:30 Kéknefelejcs Népdalkör próba
17:30 Nippon Zengooooooo
Zárva
Jó idő esetén – Tekerjünk egy nagyot! Biciklivel a Tisza-gáton!
Használjuk ki a szünetet J 9:00-tól mozi délelőtt! 16:00-tól Játszóház / Tanulóház – Nemzetközi
táncnap témakörben

A változtatás jogát fenntartjuk! A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket! Szabóné Kovács Nikolett
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
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