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Csanyi Hírmondó
Tisztelt Csanytelekiek!
Mindenek előtt nagyon köszönöm a sok őszinte érdeklődést, melyet a
„szokásos” évi kórházi rehabilitáción töltött idővel, valamint egészségi
állapotommal kapcsolatban kaptam. Hála Istennek jól vagyok, kétféle
gyógyszeremet is csökkenteni lehetett, egyet pedig el is hagyhattam.
Nagy szükség van ezekre a rendszeres, betegség megelőzést szolgáló
kivizsgálásokra, különösen a 2014-es életmentő műtétem óta. A családom elviselhetetlenül soknak tartja a munkámmal járó stresszt, melyre
példaként leírom a „legfrissebbet”.
A kórházban tartózkodásom időtartama alatt, április 3.-án vette
észre a feleségem, hogy a házunkkal szemközti, volt „Gúnár szabó”féle házba betörtek, ráadásul „első ránézésre az volt vélelmezhető”,
hogy az ablaküvegen lévő lyuk akár fegyverből kilőtt lövedéktől is származhat. Éppen ezért – a rendőrkapitány úrral való telefonos egyeztetést követően – egy közel éjfélig tartó, rendkívül alapos helyszínelés
következett a szükséges rendőrökkel, kutyával, helyszínelő autóval,
stb. A nem kifejezetten „jóindulatú és korrekt” csanyteleki emberek
(vélhetően a lakosság egy kis része) – akik a teljes lakóközösség része-

ként a 17 éve tartó, néhány munkatársammal közösen végzett munkám
következtében több milliárd forintnyi beruházással gazdagodott faluban élhetnek – ezt az eseményt már úgy híresztelik falu-szerte, hogy
„házkutatás volt a polgármesternél” … Véleményem szerint nem ezt
érdemlem a mindenki számára látható eredményeket hozó négy ciklus
következetes munkájáért, ami való igaz, nem dínom-dánom mulatozás, szórakozás volt. Nem csak a munka miatt, hanem mert időnként
„szembe kellett mennem” azokkal, akik a közös munkából rájuk eső
bármilyen kis részt is sokallották elvégezni… Nyugodtan kérdezzék
meg a falu néhány keményen dolgozó gazdálkodójától, vállalkozójától,
hogy ők mosolyogva, mulatozva gyarapítják-e családi gazdaságukat,
vagy a család és az alkalmazottak együttes munkájával. A válasz azt
hiszem egyértelmű.
Egyetlen pozitívumot a végére: mára kiderült, az ablaküvegen lévő
lyuk nem fegyverből kilőtt lőszertől származik, továbbra is nyugodtan
alhatunk(?), hiszen egyszerűen „csak” betörtek…

A 2019. év elsőáldozói Csanyteleken
Engedjék meg, hogy Bánfi Sándor plébános úr nevében is köszönetet
mondjak a május 5.-i templomi szertartás valamennyi résztvevőjének,
kiemelten az elsőáldozóknak, a felkészítő hitoktatónak, a szülőknek
és hozzátartozóknak. Csanyteleken az elmúlt másfél évtizedben – tapasztalataim szerint – egyre inkább átértékelődnek korábbi szokásaink,
mást tekintünk fontosnak, mint régebben. Kivételnek tekinthetőek a
katolikus valláshoz kapcsolódó, a hitéletben gyökerező szokásaink,
melyek közül az egyik legszebb az elsőáldozás – ezért változó létszámban ugyan, de minden évben jó néhány család örülhet gyermekük,
unokájuk katolikus közösségünkhöz való csatlakozásának.

Tájékoztatás!
Bánfi Sándor plébános úr tájékoztatása szerint
Csanyteleken a

tavaszi búcsú
2019. május 19-én lesz!

Arany Nóra, Dömötör Csanád, Jéri Jázmin,
Losonczi Lilien, Potor Laura

Forgó Henrik, polgármester

Babafa ültetés

Meggyőződésem, hogy hozzám hasonlóan fantasztikus élményben
volt része mindazoknak, akik a kissé zord, esős időjárás ellenére május
5-én, gyermekükkel együtt kilátogattak a Bercsényi úti sportpályára.
Szerencsére az önkormányzat és a közmunka programok dolgozói kiválóan előkészítették a Szentesi díszfaiskolából vásárolt, előnevelt szilcsemeték ültetését, a Faluház csapata pedig a lebonyolítást szervezte
példaértékűen.
Nagy köszönettel tartozunk a fellépőknek is, az óvodások
„óvónénikkel kiegészített” anyák napi összeállítása kezeket melengető
tapsvihart váltott ki az akkorra legalább 100 fős közönség részéről. A
társas és egyéni produkciók után Antal Ferencné Manci néni következett egy szívmelengítő verssel. Manci nénit az örökifjú, minden csanyi
esemény elengedhetetlen résztvevője, a Kéknefelejcs népdalkör Csanyteleki népdalcsokra aratott osztatlan sikert – hálásan köszönöm nekik
és minden fellépőnek az előadott műsorszámokat!
A műsorok befejeztével az apróságok figyelemre méltó lelkesedéssel „álltak bele” a munkába, miután a „térkép” és a saját számuk – szüleik segítségével történő – összevetése után megtalálták saját fájukat.
Segítő kis kezük munkája nélkül nem lett volna lehetséges a faültetés
munkálatainak befejezése.
A komoly fizikai terhelésben megfáradt kis csapat – a szülőkkel,
résztvevőkkel közösen – müzli szeletekkel tarkított „pizzapartit” ren-
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deztek, forró teával, üdítőkkel pótolva a folyadékveszteséget. A folyadékveszteség csak „belsőleg” volt értelmezhető, mivel szinte a rendezvény teljes időtartama alatt különböző intenzitással esett az eső.
Külön szeretnék köszönetet mondani a Szegedi Tudományegyetem Rekreációs tanszéke dolgozóinak, az egyetem nálunk megjelent
– bemutatókat tartó – hallgatóinak, külsős munkatársainak – akik jellemzően az egészséges életmódot ellenőrző méréseket végezték –, a
rendezvényünkön való díjmentes közreműködésért. Sajnos az eső miatt csak töredékét tudták bemutatni mindannak, amivel készültek.
Talán tőlük, talán a jelen lévő szülőktől hangzott el a „Sport liget”
kifejezés, amellyel az elültetett 50 fát illették – egyszerű és találó elnevezés ennek a babafa ültetésnek.
Akár ez marad a név, akár változik, őszintén remélem, hogy ezen
hagyományt teremtő rendezvény után még sokáig ültetünk fákat így
Anyák napján ebbe az alakuló ligetbe! Legközelebb jövőre szeretnénk
az egy év alatt született legifjabb Csanytelekieknek elültetni a fáikat,
kiegészítve a „tesók fájával”, azaz most a 2014 előtti születésük miatt
esetleg kimaradt testvérek fáit is!
A részletek megbeszélésére van egy évünk, minden egyéb ötletre
is nyitottak vagyunk, szíveskedjenek elmondani azokat a Faluházban
dolgozó munkatársaimnak.
Forgó Henrik, polgármester

Csanyi Hírmondó

Az EURÓPAI CSANYTELEKÉRT Közalapítvány Kuratóriuma
tisztelettel kéri Önöket, hogy a 2019. évben esedékes adóbevallásukkor
támogassák a község alapítványát az SZJA 1%-ának felajánlásával.

Közalapítvány adószáma: 18474952-1-06
Tisztelettel: Szabados Pál Kuratórium Elnöke

Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2019. áprilisi hónapban tartott ülésén hozott döntésekről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2019. április 11.
napján rendkívüli ülés keretében 2 fő-napirendi pontot tárgyalt, melyet
megelőzött a Polgármester úr két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedéseiről szóló beszámolója, melyet a testület határozat hozatala nélkül
elfogadott.
Az ülés 1. fő-napirendi pontjaként az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás dokumentumai módosítása keretében kiadott 6 előterjesztést
véleményezte a testület, elfogadta és jóváhagyásra terjesztette be azt a
Társulás Társulási Tanácsa elé.
Az a) pontban az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodása 8. módosítása tárgyában mondott véleményt arról, hogy
az alapdokumentumból törlési javaslatot terjesztett elő Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Tagönkormányzat arra
hivatkozva, hogy általuk önként vállalt feladat ellátásához szükséges
pénzügyi forrás megterhelő az önkormányzat költségvetésére és forrást von el a kötelező feladat teljesítésétől, amely nincs arányban a
Gyermekek Átmeneti Otthona Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ által az ellátásért beszedett intézményi térítési díjjal.
Ezen dokumentumban megváltozik a fenntartásra átadott feladatellátás köre, azzal a kormányzati funkciók sora, a szociális intézmény
feladatellátása, az intézmény feladata ellátásához biztosított vagyon
(épület) feletti rendelkezési jogosultság és megszűnik több kötelezettség is.
A b) napirendi pontban véleményezte az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladatellátási
megállapodás 4. módosítása és melléklete jóváhagyása tárgyban benyújtott előterjesztésben foglaltakat a testület, amely az a) napirendi pontnál írtak
lekövetése, hiszen megszűnik az intézmény gyermekvédelmi tevékenysége, így
2019. július 1. napjától nincs szükség azon feladat ellátására, amely része a tárgyi dokumentumnak. Ezen megállapodás melléklete a pénzügyi
feladatellátás irata, amely 5 oldalú megállapodásából kikerül a könyvelési feladatok sorából a gyermekvédelmi ellátásra fordított összeg kormányzati funkcióra rögzítése az ASP rendszerben.
A c) napirendi pont alatt az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Szervezeti és Működési Szabályzata 3. módosítása tárgyú előterjesztést véleményezte a testület, melyben ugyanazon indokolás szerepel, mint a b)
pontnál írt dokumentumban, hiszen nem csak a szociális intézmény-
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ben, hanem a munkaszervezeti feladatot ellátó Hivatal köztisztviselőjének sem erre a feladatra kell időt fordítania.
A d) napirendi pont alatt véleményezte a testület az Esély Szociális
és Gyermekjóléti Alapellátási Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt
Alapító Okirata tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat, amely
a hatályos vonatkozó központi jogszabályoknak megfeleltetve készült
el, melynek célja, hogy a szociális intézmény alapfeladatai sorából a
Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által vezetett
törzskönyvi nyilvántartásban sor kerüljön a GYÁO feladatellátása törlésére, mellyel ezen feladatra feladat-finanszírozás címén a központi költségvetésből állami támogatásként folyósított éves összeg 2019. július
01. napjától felére csökken, viszont Csongrád Város Önkormányzata
idei évi költségvetéséből erre a célra átadott 16 millió Ft-jából 8 millió
Ft összeget megtakarít. Ennek további következménye, hogy le kell
mondani az állami támogatás félévi részéről, mert ellenkező esetben,
jogosulatlan igénybevétel címén a kincstár elvonást rendel el. A szociális intézmény idei évi költségvetésében történő módosulást a Társulás
Társulási Tanácsa költségvetésén is át kell vezetni. A feladat megszűnésével okafogyottá válik az intézmény nevében a „Gyermekjóléti” elnevezés,
annak törlését is végre kell hajtani.
Az e) napirendi pont alatt a testület, a Társulás Társulási Megállapodásában, a Társulás székhely településeként arra jogosítottként
megalkotta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló
14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló
6/2019. (IV. 11.) önkormányzati rendeletet, amely 2019. július 01. napján lép hatályba. Erre azért volt szükség, mert az intézményi feladatellátás után az intézmény saját bevételi forrását jelentő térítési díj
szedési lehetősége megszűnik, így az eddig intézményi ellátást igénybe-vevők általi fizetési kötelezettség nem áll fenn tovább. A Társulás
mind a 4 Tagönkormányzata tárgyalta, elfogadta és hozzájárult az
önkormányzati rendelet kiadásához, melyhez társult az előzetes és
utólagos hatásvizsgálat és a jogszabály általános és részletes indokolása. Egyetértett az önkormányzati rendelet kiadásával a Csanyteleki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete is, mely véleményét határozatba foglalta.
Folytatás a következő oldalon.
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Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2019. áprilisi hónapban tartott ülésén hozott döntésekről
Folytatás az előző oldalról.
Az f) napirendi pont alatt véleményezte a testület az Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ Gyermekek Átmeneti Otthona szakmai programja és mellékletei hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztésben foglaltakat,
melynek lényege, hogy a feladatellátás megszűnésével megváltozok az
intézmény működési rendje, amely engedélyhez kötött, ezért a szolgáltatói nyilvántartás módosítását kell kezdeményezni az illetékes Kormányhivatal
gyámhivatalánál, ahol átvezetik a változást, arról tanúsítványt állítanak
ki és a továbbiakban megszűnik a szociális intézmény gyermekvédelmi feladatellátására irányadó jogosítványa. A feladatellátás szakmai
programja, ahhoz csatolt házirendje olyan dokumentumok, amelyek
az ellátást igénybe-vevőkkel kötött megállapodás létéhez kötött, melyet
az intézmény fenntartója hagyott jóvá, így annak hatályon kívül helyezéséről is a fenntartó jogosult döntést hozni, melyhez ezen határozat
szerinti támogatás is hozzájárul. A feladat megszűnésével megváltozik
az intézmény elnevezésével járóan a bélyegző, az intézmény táblája,
honlapja, de ennél lényegesebb munkáltató intézkedések sorát kell végrehajtani és gondoskodni kell az intézményben szolgáltatást igénybevevők elhelyezéséről, majd vagyonleltározásról, az adott épület átadás
– átvételről és további szükséges intézkedések megtételéről.
A Képviselő-testület az ülés 2. fő-napirendi pontjaként tárgyalta és
határozatába foglaltan fogadta el a „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj Szabályzatot a hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok pályáztatásához. Ez a szabályzat

több olyan módosításon ment át, amely szükségessé tette annak egységes
szerkezetben, új küllemben való megjelenítését. Az elmúlt évben csatlakozott önkormányzatunk az EFOP pályázatok sorába tartozó, Csongrád Városi Önkormányzat gesztorsága alatt működtetett Ösztöndíj
rendszerhez, melynek célkitűzése nem változott, viszont az Ösztöndíjra
pályázók köre átalakult azzal, hogy lehetőség nyílik az általános iskola
7.–8. osztályos tanulói, a középiskolát kezdő és folytató tanulók számára
ezen pályázaton való indulásra és az ösztöndíj támogatás megszerzésére.
A szabályzatban módosul továbbá a pályázati kiírás határnapja május 15.
napjáról május 31. napjára, vagy attól eltérő időpontjára, amennyiben határidőben
nem teljesülnek a kiírás feltételei, átruházott hatáskörben hozott döntéssel. Egy ízben lehetőség nyílik a pályázók számára hiánypótlás benyújtására, valamint
kedvezőbbé vált a támogatott jogai és kötelezettsége körében szabályozott, az általa önként vállalt munka követelménye, továbbá kibővült a pályázati adatlap a
csatolható dokumentumok körével, és a pontozási rendszer akként módosult, hogy
plusz pontokkal jutalmazza a csatolható dokumentumokat benyújtó, hátrányos helyzetet igazoló pályázókat a döntéshozó. A testület májusi ülésén fog dönteni a
pályázat kiírásáról, melyről részletes tájékoztatást fogok adni. Az ülésen
Egyebek napirendi pont keretében tárgyalásra 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.

2019. május 04.
CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Befejeződött a „József Attila utca, Nefelejcs utca és Határ utca szilárd burkolatának kialakítása” című útépítési projekt
Csanytelek Község Önkormányzata 2017. február 6-án támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra.
A kérelmet 2018. március 22-én jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, így 90%-os támogatottság mellett 99.812.896,-Ft EMVA forrásból származó vissza
nem térítendő támogatással kezdődött meg a beruházás megvalósítása.
A fejlesztés célja Csanytelek külterületén található Nefelejcs utca (hrsz: 0208,0212), József Attila utca (hrsz: 055) és Határ út (hrsz: 050) mezőgazdasági területeinek és tanyás
ingatlanok megközelítésére szolgáló útburkolat építése volt.
A fejlesztés eredményeként 2335 méter hosszúságban szilárd burkolat épült meg, a burkolat szélessége 3-4 méter közötti forgalmi sáv. A megépített szakaszok pályaszerkezete a helyszíni felmérés alapján: szórt útalap és hengerelt aszfalt kopóréteg. A kivitelezési munkálatok 2018. augusztus végén kezdődtek és 2018. decemberére be is fejeződtek.
A beruházás innovatív a település gazdasági életére, ugyanis a felújított külterületi utat nagyobb hatásfokkal lehet bekapcsolni a település gazdasági életébe. A fejlesztés
eredményeként a megépített útszakaszokat a helyi gazdaság szereplői új szállítási és közlekedési lehetőségként használhatják, amely pozitív hatással lesz a település életére.
A fejlesztés segíti a földtulajdonosokat a földterületeik elérésében, földművelési tevékenységeik ellátásában.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Kedvezményezett neve: Csanytelek Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A projekt címe: „József Attila utca, Nefelejcs utca és Határ utca szilárd burkolatának kialakítása”
A szerződött támogatás összege: 99.812.896,- Ft
A támogatás mértéke: 90%
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.07.31.
A projektazonosító: 1826616088
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Hírmorzsák

az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

– Április 17. napján rendkívüli ülést tartott a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, ahol főnapirendi pontként
véleményezte és egyetértését adta ahhoz, hogy Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete megalkossa a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről
és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 6/2019. (IV. 11.) önkormányzati rendeletet.
– Április 18. napján az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa ülésén tárgyalta és változtatás nélkül jóváhagyta azt
a 6 főnapirendi pontot, amelyet a Társulás 4 Tagönkormányzata
tárgyalt, elfogadott és jóváhagyásra beterjesztett. A szociális intézmény fenntartójaként a Társulás Társulási Tanácsa több olyan
feladat végrehajtását is elrendelte, amelynek a munkaszervezeti
feladatot ellátók által már folyamatban van. Felhívom a figyelmet
arra, hogy településünkön élő érintettek jogosítottak volt a Gyermekek Átmeneti Otthona ellátása igénybe-vételére, ezért annak
megszűnése miatt 2019. július 01. napja után probléma kezelése
érdekében a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ keretében
működő Család- és Gyermekjóléti Szolgálat (Csanytelek, Baross G.
u. 2. sz. alatt) szakemberei készséggel állnak rendelkezésre.
– Április 18. napján kaptuk kézhez a Csanyteleki Roma Önkormányzat, 26. napján pedig a Csanytelek Község Önkormányzata és a
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési gazdálkodása szabályszerűségi vizsgálatára a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága illetékes osztálya által kiadott ellenőrzési jelentés tervezetet. Ebben a dokumentumban a belső ellenőrzés
kontrollrendszere, a költségvetési beszámoló, a költségvetési adatszolgáltatás
és mintatételek ellenőrzése során feltárt hiányosságok pótlására vonatkozó
javaslatokat fogalmazták meg, melyre a megadott 8 napos határidőn belül
észrevételi jogunkkal éltünk. Az ellenőrzés olyan hibát, hiányosságot
nem tárt fel, amely azonnali intézkedésre adna okot, vagy személyi
felelősséget, akár szankciót vonna maga után, így jogosan tételezhetjük fel, hogy a zárójelentésben az észrevételeinkben szereplő
indokok alapján már, további feladat végrehajtása okafogyottá
válik, így nem lesz szükség intézkedési terv készítésére és annak
végrehajtására.
– Április hónap közepétől megindult településünkön belül az ebek ös�szeírása, amelyet azért végzünk el évről – évre annak ellenére, hogy
elegendő lenne 2–3 évente, mert egyre nő azon kutya tulajdonosok
száma, akik nem tesznek eleget sem bejelentési, sem oltási kötelezettségüknek, mellyel a szabályszegés miatt indított eljárásokon
túl, megszaporodott a kóbor kutyák száma, az általuk okozott kárral
együtt. Továbbra sincsenek meg településünkön azok a feltételek, amelyek
lehetővé tennék azon törvényi rendelkezés végrehajtását, miszerint a kóbor
ebek befogása a település belterületén, a jegyző feladata. A központi jogalkotó semmilyen jogosítványt nem adott a feladat végrehajtásához, sem személyi, sem tárgyi, sem anyagi feltételek nem állnak rendelkezésre ahhoz, hogy végre lehessen hajtani a jogi normát. Megértem a kóbor
kutyák okozta problémák miatti indulatokat, viszont felhívom a
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figyelmet arra, hogy a fent idézett jogszabályon kívül még további
5 jogszabályhely ad a jegyző számára feladatot e tárgyban, amely az
állatvédelemre, az állattartás ellenőrzésére, pénzbírság kiszabására
vonatkozik, de a feltételek hiánya esetére, a feladat végrehajtására
nem ad támpontot arra, hogy mi a teendő akkor, ha befogadó-hely
hiányában nincs kivel és hova eljuttatni a kóborrá vált ebet. Ahhoz, hogy
a helyzet jó irányba változzon, központi jogszabály kiegészítésére lenne
szükség, melyben részletes szabályokat ír elő a kóbor kutyák helyzetének
kezelésére, szakemberek bevonásával. Önkormányzati rendelet csak akkor
alkotható, amennyiben arra központ jogszabály (kizárólag törvény) felhatalmazást ad, ami jelenleg nincs, így jogszerűen annak kiadására sem kerülhet
sor. Már több ízben kértem az érintettek támogatását abban, hogy
felelős állattartás szabályai betartásával tegyék lehetővé, hogy ne
kerüljenek kóbor kutyák közterületre, de ennek nem sok foganatja
van, mert évek óta rossz tapasztalat, hogy tetemesen nő az eboltás
időszakában a kóbor ebek száma, melyről nem az elhagyott kutya tehet! Változatlanul kérem megértésüket, együttműködésüket és az érintett
kutya tulajdonosok jogkövető magatartásán, az állatok védelmén
túl, elsődleges szempontként kezeljék az „emberek védelmét”, a
mindennapok élhetősége biztosítása érdekében. Szakemberek bevonásával rendszeresen keresem a helyzet megoldását, melynek
ígéretes változásáról be fogok számolni.
– Nem csak április hónapban, hanem évek óta folyamatos gondot
okoz úgy a mentősök, a postások, a közszolgáltatók számára a településen lévő lakóházak házszámainak látható helyen való kihelyezése
hiánya, amelynek kint léte akár életet is menthet. Ez nem csak azért
fontos, mert jogszabályi kötelezettség megszegését eredményezi,
hanem azért, hogy a feladatot ellátók munkájukat zavartalanul végezhessék az érintettek érdekében. Kérek minden olyan ingatlantulajdonost, aki a lakóháza falára, vagy kapujára nem tette ki lakóháza
házszámát, hogy azt soron kívül, jó olvasható módon tegye ki, melyet előre is köszönök!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY
Az MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred 2019.
június 05. és 07. között a Szentes–Sándorfalva–Dóc
környéki gyakorlótereken kiképzési foglalkozást
tart. Ebben az időszakban a megszokottnál nagyobb
hanghatásra kell számítani, az érintett útvonalakon pedig megnövekedett katonai járműforgalom várható.
A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva arra törekszik, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát, ezért kérjük a
lakosság türelmét.
Tisztelettel:
Csordásné Nehéz Zsuzsanna százados
MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred
kommunikációs tiszt
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ISTEN MADÁRKÁI
A Rózsafüzér-társulat nőtagjai hétfő délelőttjére tervezték a templom
tavaszi nagytakarítását. Mindannyian pontosan érkeztek, – illetve a létszámuk tíz óra tájt teljesedett ki: Dókáné Pöszike akkor érkezett meg
az orvostól, átesvén a terheléses vérnyomásmérés procedúráján. Munka
közben végig beszédtéma is maradt szédelgős állapota, s míg a többiek
létráról, vagy hosszú nyelű partvissal és tollsöprűvel a mellékoltárok elérhetetlennek tűnő záródíszeit portalanították, ő csupán a szemmagasságig terjedő régióban törölgethette a párkányokat és a szentek lábait.
A lebegve csillámló, finom portól egyre több tüsszentés visszhangzott a boltívek alatt. Valamelyik asszony leszólt a magasból: – Pöszikém!
Húzd mán mög Szent Antal feje mellett, jobbrul azt a kart; az nyitja a
fölső szellőzőt!
Fülsértő csikorgással tiltakozott a kenetlen tolórúd, de végül engedelmesen billent hátra odafenn, a félköríves ólomüveg ablak közepén a
négyzetes ablaktábla.
Jócskán benne jártak az ebédidőben, amikor hazafelé indult az önkéntes takarítóbrigád. Teljesen megfeledkeztek a nyitva hagyott kisablakról.
A szürke, nagy légy szerencsésen áttelelt egy vakolatrés mélyén.
Lustán imbolyogva döngicsélt a délutáni napsütésben, majd egy kurta kanyarodással az átmelegedett ablaküvegen landolt. Ez a manőver
mentette meg átmenetileg az életét: a röptében rátámadó füsti fecske
továbbsuhant a sárga fal mentén, ám néhány szárnycsapás után már vis�sza is fordult a kiszemelt zsákmány felé. A légy nehézkesen felszállt, s
megérezve az enyhe légáramlatot, a szellőzőablakon át szinte beesett a
templom hűvös félhomályába. Ha a legyek gondolkodnának, ez éppen
felsóhajtott volna, hogy – „Hú, ezt épp’ csak megúsztam!” – de a végzete erre pillanatnyi időt sem hagyott… Feje összeroppant az őt követő
fecske csőrkávái között.
A villás farkú kismadár letoppant egy alkalmas kapaszkodóra (amiről
nem tudhatta, hogy a szószék tetején térdelő angyal aranyozott szárnya),
akkurátusan lenyelte a legyet, majd félrebillentett fejjel, kíváncsian jártatta körbe tuscseppként csillanó tekintetét a hatalmas belső térben. Biztonságos helynek tűnt. Sokkal kedvezőbbnek, mint ahol párjával fészket
próbáltak éppen rakni, a tönkrement tavalyi helyett. Látszottak ugyan
emberi alakok, de azok békés mozdulatlanságban, némán álltak. Amit
különösen megnyugtatónak érzett: a fészeképítésre alkalmas oromzatok
hozzáférhetetlenek voltak, és az ősellenséget jelentő macska sem mutatkozott semerre. Töprengő csőrvakarászással összegezte a tapasztaltakat, aztán elrugaszkodott. Röpte finom légörvényt kavart, amiből apró
propellerként kerengett alá két gazdátlan, hártyás légyszárny. A fecske
kirepült a szabadba, megkeresni a párját.
Az elnéptelenedő falu templomában régóta nem tartottak hétköznapi szentmisét. Már több mint három éve nem volt saját papjuk sem,
vasárnaponként a szomszéd nagyközség plébánosa járt át misézni. Utána egy hétre megint elcsendesült az Isten háza. A tömör, megfeketedett
tölgyfaajtót csupán kilincsre csukták, merthogy a vaskos kulcs tolla réges-régen beletörött a zárba. Akkor nem akadt, aki újat kovácsoljon helyette, mára pedig feledésbe merült a javítási szándék is, – lévén a belső
rácsos ajtó úgyis zárva, kulccsal és láncos lakattal egyaránt. Egyéb helybéli látványosság híján az a néhány kíváncsi átutazó így bármikor meg-
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csodálhatta a templombelsőt. Mert az valóban csodálnivaló volt, rácáfolva az épület külső egyszerűségére! Csipkefinomságúra faragott oltárának
fülkéiben jeles szentek és apostolok szobrai álltak. A félköríves ablakok
alatti mellékoltárok szemernyit sem voltak díszítettségükben hátrébb valóak: akármelyik megállta volna a helyét egy kápolna szentélyében!
Nagyritkán, magánszorgalomból benyitott a nyugdíjas sekrestyésharangozó (akit annakidején előrelátó bölcsességgel Harangozó János
néven jegyeztek be a matrikulába). Elsődlegesen olyankor jött, ha a működtető automatika megmakacsolta magát, és elmaradt a déli harangszó.
Másodsorban alkalomszerűen kitessékelte az előtérből a falu félkegyelmű árváját, mivel Bajkán Samu – kinek kölyökképén őszes borosták
árulkodtak valódi koráról – néha komoly vallási késztetést érzett, hogy
bekvártélyozzon a márvány szenteltvíztartó alá. E két ok közül mostanában a gépezet képviselte gyakrabban az elhárítandó problémát, kéthárom naponta lecsapva a kismegszakítót.
A fecskék szorgalmasan röpködtek be- s ki a nyitott felsőablakon át.
Hordták, tapasztották a nyálukkal lágyított sarat. Munkájukat nem zavarta senki és semmi, de sürgette őket a szaporodás törvénye: a hirtelenjében eligazított, puha alomra már az építkezés befejezése előtt lerakta az
első fröcskölt mintázatú tojást a fecskeasszonyság.
Öt nap telt el, teljes nyugalomban. Akkor döndült az ajtó, csörrent a
lánc, és halk seppegésekkel, köhentésekkel, csosszanásokkal telítődött az
eladdig néma éter. Felkapcsolták a központi csillár és a falikarok világítását, amitől hirtelen élénk színeket kapott a homályból előbukkanó szentek redőzött öltözéke. Megzendült az óvatlanul odébb rakott szertartási
csengő… Folyt a vasárnapi mise előkészítése.
Minden rendben zajlott a bevonulásig. Akkor kezdődött a felfordulás, amikor a pap és a két ministráns megjelent a sekrestye ajtajában. A
kántor játszani kezdte az orgonán az első ének felvezető futamait: méltóságteljesen áradtak a csilingelően éles szólamokkal megtűzdelt, dörgő
mélységű hangok. Az egyik mellékoltár felől egy fecske vágódott elő, a
hangorkánban riadtan csittegve cikázott végig az állva várakozó hívők
felett, majd kihussant a szószék feletti szellőzőablakon. A plébános –
a Szent Antal melletti fogantyúra mutatva – mondott valamit az egyik
ministránsnak. A fehér karinges fiú odasietett, nekiveselkedett a fogantyúnak, és az ablaktábla becsapódott.
Ha valaki azt gondolja, hogy ezzel minden baj elhárult, hát nagyot
téved… Most jött az igazi kalamajka! A kívül rekedt kismadár egész testével rátapadt az üveglapra, csőrével kopogtatta, szárnyával verdesett rajta.
Ugyanakkor a párja kétségbeesett csivogással csapongott fel s alá a templom boltozata alatt. Tétován elhalkult az orgona, majd teljesen elhallgatott, és a csendben szívfájdítóan csattant a szentélybe vezető lépcsőre
egy rettegés-szülte tojáska. Az anyamadár az oltár keresztjéhez röppent.
Lüktető torokkal, pihegő mellénykével ült meg Krisztus lába alatt.
Fiatal volt a pap, hamarjában felsietett a szószékre vezető, díszes
karzatú lépcsőn. Fentről azonnal meglátta a riadalom okát, a tojásokat
dajkáló sárbölcsőt, s ha már fent volt, visszafogott hangon ki is hirdette: – Kedves híveim! Régi magyar hit szerint a fecskék Isten madarai, s
ahol megtelepszenek, ott bőség és áldás lészen. Úgy tűnik, nálunk nyer
bizonyosságot, hogy valóban Isten madarai! Itt kerestek oltalmat, a Szűz
Mária-szobor faragott baldachinjához tapasztották fészküket. Amíg köl-
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tenek, illetve a fiókáik fel nem nőnek, a szellőzőablakot nyitva hagyjuk,
és orgonakíséret nélküli, csöndes szentmiséket tartunk. Természetesen
mielőbb kérni fogom püspök atyánk jóváhagyását is!
Három hét múltán a plébános azt is megengedte a szertartás végeztével, hogy a gyerekek kellő óvatossággal, a szószék magasából megnézhessék a fészket. A négy fecskefióka egyébként igazán tisztelettudóan
viselkedett: buksi komolysággal, csendesen üldögéltek az evangélium
szavai, és az Ige értelmezése alatt. Áldozás idejére azonban már elfogyott
a türelmük, tátogatták sárga csőrüket, ficseregve követelték az ennivalót.
Szépen tollasodtak, gyors növekedésükkel teljesen kitöltötték a fészket.
Közelgett a kirepülésük ideje.
Bajkán Samu a déli meleg elől bevackolt a templom előterébe. Érdekeset álmodott: szokása szerint Tóth Lajos lakatosműhelyében téblábolt, megbámulva a mester varázslatos szerszámait. Hallotta a pattogó
sercegést, érezte az elektromos ív fémes szagát. Elmosolyodott, és azt
dünnyögte: – Heddezd… Alozs bácsi heddezd…
Nem a lakatosmester hegesztett. Pontosan tizenkét órakor a harangozó masina kapcsolószekrényéből vaskos szikraeső hullott a rég nem
használt térdeplő kikopott kárpitjára. Foltokban barnulni kezdett az avítt
szövet, majd innen-onnan apró lobbanások táncoltak fel belőle. Néhány
pillanat múlva már a gyóntatófülke zöldre mázolt oldalát nyaldosták a
lángok.
– Iss’ teee! Iss’ mán innee! – Samu lagymatag, hessegető mozdulatokkal próbálta elhárítani az álmát megzavaró mozgást, de végül kipattant a szeme: a két fecske suhant föléje felváltva. Éles, sivító csatarászást
hallattak – éppen úgy, ahogyan az udvaron ballagó macskára támadnak.
Samu vakarózás közben, lustán körülnézett. A vörös-feketén villódzó
lángok és a gomolygó füst láttán döbbenten ugrott fel, feje jókorát koppant a szenteltvizes medence peremén. Artikulátlan bömböléssel, támo-

lyogva futott az obsitos harangozó háza felé: – Hani bácsi, dűűzbaan!
Dűűzbaan!
*
Felnőtt, önállóvá vált az első fészekalj. Szigorúan csukva van a szellőzőablak, a fecskék kénytelenek a külső boltív védelmében fészkelni.
A kis falu népe hálás ugyan a templomot megmentő madaraknak, azt
viszont nem szeretnék, hogy a szentélyt végül egy nagy létszámú fecskekolónia birtokolja.
A „Fecskés-templom” harangkötelét a villanymotoros gépezet helyett megint emberi kéz húzza. Az új harangozó, Bajkán Samu beiktatásképpen egy karórát kapott a paptól. Háromszor kell naponta kongatnia:
reggel és este, amikor a mutatók egyszerre mutatnak az égre és a földre,
– ezenkívül délben, amikor mindkét mutató a legmagasabbra nyújtózkodik, a nap útját követve. No, meg vasárnaponként, a szentmise előtt!
Ilyenkor viszont nem kell figyelnie az óramutatókat, mert a plébános
jelzi neki, mikor fogjon hozzá. Néha aztán úgy belefeledkezik, mintha
a Krédóig1 sem akarná abbahagyni! Lelkét betölti a harang égig zengő
szózata, átszellemült arccal kapaszkodik a karvastagságú kenderkötélbe,
és csak Harangozó Jani bácsi képes rábírni, hogy elengedje.
Bár Samu nagyot változott mostanában (például fontos beosztására
való tekintettel időnként megfürdik), azt azért túlzás lenne kijelenteni,
hogy hibátlanul eligazodik az idő múlásán. Ha megkérdik tőle, hány óra
van – mindig ugyanaz a válasz… Széles vigyor kíséretében mutatja csuklóján a karórát: – Edd ban! A’ zenim!
Persze, erre a huncutságra is kiérdemesült elődje, az öreg Harangozó
tanította!
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Krédó (Credo): Hiszekegy, hitvallás

Áprilisi programok az óvodában
Óvodánkban, minél több alkalmat kívánunk biztosítani a szülők számára, hogy betekintést nyerjenek óvodai életünkbe. Az óvodai beíratás
alkalmával, a leendő óvodás gyermekek és szüleik számára, lehetőséget
nyújtottunk, hogy megismerhessék az óvó néniket, a dajka néniket és
az óvoda szokásrendszerét. A gyerekek szüleikkel együtt ismerkedhettek az óvodával, az udvari játékokkal, szokásokkal. Célunk, az Óvodacsalád kapcsolatrendszer kialakítása, erősítése. E szemléletet követve,
rendezte meg Napraforgó csoportunk játékos kis családi délutánját.
A délután a Húsvét jegyében telt. A közös kézműves tevékenységek és
a gyümölcssaláta készítése, bár a gyerekek óvodai életének egy röpke
pillanata volt, mégis a szülő – gyermek kapcsolat elmélyítéséről szólt.
A délután jó hangulatban, kellemesen telt a vendégek, gyermekek, és a
csoportban dolgozó felnőttek számára egyaránt.
Nyílt napokkal is színesítették és erősítették az óvó nénik a család – óvoda kapcsolatrendszerét. A Napsugár és a Pillangó csoportba
voltak hivatalosak a kedves szülők és a tanító nénik. Betekintést nyerhettek gyermekeink mindennapi életébe, megismerhették csemetéik
közösségben elfoglalt helyét, érdeklődését, aktivitását, a különböző tevékenységek során. A szülő képet kaphat a nyíltnapok során, a korosztály fejlettségi szintjéről, viszonyítási lehetősége van saját gyermekét
illetően.
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Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a mese, az anyanyelvi
nevelés. A mese gyermekeink mindennapi lelki tápláléka, hiszen képet
teremt a hallottakról, ami csak az övé, s így gazdagítja belső világát.
Ezt a szellemiséget követve rendezték meg Napsugár csoportunkban
az óvó nénik, a Mesemondóversenyt. A mesék a felnőtteknek is fontos üzenetet közvetíthetnek, hiszen mindannyian találhatunk bennük
olyan életvezetési tanácsokat, amelyek gyógyírként hatnak az életünkben előforduló problémákra.
Folytatás a következő oldalon.
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Áprilisi programok az óvodában

Folytatás az előző oldalról.
Az óvó nénik célja meghallgatásra talált, a mesélés és a mesék által
erősíteni kívánták az összetartozás érzését, a szülő- gyerek kapcsolatát,
hiszen a gyerekek felkészítése otthon, szüleik segítségével történt. A
„kis mesemondókat”, a zsűri, bátorságukért, részvételükért, jutalomban részesítette. Ezúton szeretnénk megköszönni Gémes Péter Képviselő Úrnak, Szabóné Kovács Nikolettnek és Palástiné Pap Ildikónak,

hogy szponzorálásával hozzájárult a Mesemondóversenyben résztvevő
gyermekek jutalmazásához.
Óvodánkban a színes, változatos nevelőmunkánk során arra törekszünk, hogy esztétikus környezetben segítsük gyermekeink harmonikus fejlődését.
Szabóné Pálinkás Györgyi
Intézményvezető

„Tavaszi népszokások” 2019.04.17.
A TOP 5.3.1.-16-CSI-2017-00012 „Helyiérték” elnevezésű projekt keretében került megrendezésre „Tavaszi népszokások” című programunk.
Ennek a rendezvénynek a célja az volt, hogy felelevenítsük és a
fiatalokkal megismertessük a tavaszi és a húsvéti népszokásokat. Polgármester úr meg is említett beszédében több – ma már szinte elfeledett – népszokást.
Az első ilyen tavaszi népszokás, amit megismertünk – időpontját
kicsit előrébb hozva -, a búzaszentelés volt. Az előző hónapok munkája alatt létrejött kis „közösségfejlesztő csoport” szinte minden tagja hozott magával búza köteget. Ezeket nemzeti színű szalaggal átkötöttük
– és a rendezvény keretein belül – Bánfi Sándor Csanytelek plébánosa
egy rövid ima után ezeket megszentelte. A program végén mindenki
vihetett magával megszentelt búzát.
A Húsvét közeledtével természetesen tojásfa állítására is sor került! Majd még mindig a Húsvéthoz kapcsolódva gyerekek mondtak
locsolóverseket.
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Varga Ármin versmondással színesítette a programot.
Fellépőink, a Minimanó Bábszínház” a „Tapsifüles, a varázslatos
húsvéti nyúl” című zenés mesejátékukkal kápráztatták el a gyerekeket
és vonták be őket a darab egy-egy jelenetébe.
Ezt követően a parkban került sor a meglepetés tojáskeresésre,
amit a gyerekek nagy örömmel fogadtak.
A parkból visszatérve a „Minimanó Bábszínház” jelmezes előadóinak vezetésével indult a kézműves foglalkozás. Itt lehetett arcfestést,
hajtogatott lufi figurákat kérni, közösen tojást festeni, színezni, virágot
ragasztani, stb.
Azt gondolom, hogy hasznosan és változatos programokkal telt ez
a délután mind a felnőttek, mind a gyerekek számára.
Köszönöm mindenkinek, aki bármilyen segítséget vállalt a program létrejöttében és ezzel lehetővé tette településünk helyi értékekre
alapozott közösségfejlesztését.
Palástiné Papp Ildikó

Csanyi Hírmondó

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az
önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján. Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs feladatai is sokkal
könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő életünk nagy pillanatainál.
Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú
sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet
elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben is végig
vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt
követően pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve
így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után
megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és
távolról is lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk weboldalán is megtalálnak.
Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!
Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az önkormányzati
ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több
helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen
nyomon követhető.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is
intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-,
illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a
portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek
is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést
és személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról is
közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte
bármilyen egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor
nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után
megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is kön�nyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon és
településünk weboldalán is elérhető.
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KÉBSZ Kft. konyha – Májusi étlap
01-05

06-12

13-19

20-26

27-31

Hétfő

Alföldi tésztaleves
Tokány, tészta

Erőleves
Rakott kelkáposzta

Tejes karfiolleves
Rántott hal, kukoricás rizs

Tésztaleves
Rakott karfiol

Kedd

Zöldborsóleves
Rakott burgonya

Hagymakrém leves
Tavaszi rizses csirke

Orjaleves
Tökfőzelék, fasírt

Szerda

Tojásleves
Zöldbabfőzelék, sült hús

Csütörtök

Gyümölcsleves
Tavaszi rizses hús

Sárgabarack krémleves
Bácskai rizses hús

Péntek

Sárgaborsógulyás
Fánk

Babgulyás
Aranygaluska

Tojásleves
Rizibizi
Bábolnai csípős csirkeszárny
Csontleves
Brassói, pirított burgonya,
befőtt

Burgonyaleves
Mustáros sertésborda,
makaróni
Orjaleves
Almás rakott csirkemell,
párolt rizs

Szombat
Vasárnap

Lebbencsleves
Sárgaborsó főzelék
Csibefasírt
Karfiolleves
Cigánypecsenye, tört
burgonya
Marhagulyás
Káposztás tészta
Borsóleves
Cyrris csirkemell, párolt rizs
Húsleves
Sült sertéscsülök
Paradicsommártás

Magyaros karalábéleves
Sajtos csirkecomb, tört
burgonya

Pirított tarhonyaleves
Temesvári sertésborda,
tészta
Karalábéleves
Párizsias csirkemell
kukoricás rizs
Fahéjas almaleves
Sertéspörkölt, köménymagos
burgonya

Makói burgonyaleves
Dejós tészta

Gulyásleves
Baracklekváros párna

Tavaszi leves
Lecsós csirkemell, tészta

Zöldségleves
Körömpörkölt, sós
burgonya, savanyúság
Daragaluska leves
Sült pulykaszárny, mexikói
rizs, befőtt

Tel.: 20/310-11-41

A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház – Májusi programok
6. Hétfő –
7. Kedd –

8. Szerda –
9. Csütörtök –
10. Péntek –
12. Vasárnap –
13. Hétfő –
14. Kedd –
15. Szerda –
16. Csütörtök –
17. Péntek –

20. Hétfő –

16:00-tól Játszóház/Tanulóház – Disco
10:00 Közösségek hete rendezvénysorozat
keretein belül Biciklitúra
14:00 Véradás
15:30-tól Óvodai Drámacsoport előadása
15:30-tól Pejkó Lovaglás
18:00-Kardio, Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00 Jóga
13:00-tól Polgárőr Közgyűlés
16:00-tól Játszóház / Tanulóház Kamasz-panasz
18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
18:00 Kardio edzés – a részvétel ingyenes
13:00-tól Kisközösségi Családi program
Óvodaszépítés
18:00 Jóga
16:00-tól Játszóház / Tanulóház Főzőklub

21. Kedd –
22. Szerda –
23. Csütörtök –
24. Péntek –
25. Szombat –

27. Hétfő –
28. Kedd –
29. Szerda –
30. Csütörtök –
31. Péntek –

18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
15:30-tól Lovaglás
18:00 Kardio Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00-tól Jóga
09:00-tól Biciklitúra, gyereknapi vigadalom
12:00 ebéd. A részvétel ingyenes.
Helyszín: Faluház
16:00-tól Játszóház-tanulóház Előadás
„Egészséges lakás”
18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
Kihívás napja! Közös Sport
(a helyszín egyeztetés alatt)
18:00- Kardio edzés Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
18:00-tól Jóga

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Niki & Nagy Emese

Csanyi Hírmondó
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