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Beköszönő
Régen várt nagy nap ez a mai. A kedves Olvasó a Csanyi Hírmondó első számát tartja a kezében. Ez
a független lap a miénk, Csanytelekieké. Mi írjuk, mi szerkesztjük, rólunk és nekünk szól. Végre.
Bátran mondhatom, nagyon vártuk már mindannyian, hiszen a regionális lapok oly keveset
cikkeznek rólunk, pedig nagyon is lenne rá igény. Legfőbb célunk, hogy a csanytelekiek hivatalos
forrásból, akár első kézből tájékozódjanak a faluban történő eseményekről, az őket érintő
változásokról, pályázatokról, lehetőségekről. Ez a szándék ösztönzött, indított el bennünket ezen a
reményeink szerint hosszú úton, na és persze egy hatalmas adag lelkesedés is van bennünk ahhoz,
hogy tájékoztassunk, és kicsit szórakoztassunk.
Ez az első szám egy próbálkozás részünkről, a későbbiekben szeretnénk fejlődni, esetleg – igény
szerint – új rovatokat indítani.
Bízunk benne, hogy lapunk elnyeri az Ön tetszését is, megkeres bennünket személyesen vagy
írásban, hirdet, ötleteket ad, egyszóval részt vesz egy faluméretű kommunikációban: a mi falunkról,
a mi falunkért, Csanytelekért. Bízunk abban is, hogy ez az új kezdeményezés színesebbé teszi
községünk életét és előrelépést jelent a mi kis történelmünkben, végső soron a mi javunkat szolgálja.
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Önkormányzati választások 2006
Megalakult az új testület
2006. október 12-én d.u. 14 órakor a Kossuth utcai Faluházban tartotta meg alakuló ülését Csanytelek
Község Önkormányzatának új képviselő testülete. Az alakuló ülést a legidősebb képviselő, Majzik
József korelnök vezette. A korelnök köszöntötte az tisztelt képviselőket, a polgármestert és a meghívott
vendégeket, majd ismertette az alakuló ülés napirendjét. Az első napirendi pontban Deák Istvánné a
Helyi Választási Bizottság Elnöke ismertette a választás eredményeit és átadta a megbízó leveleket.

A választások eredményei a következők:
Polgármester:
Képviselők:

Forgó Henrik

1004 szavazat

Mucsi István Tibor
623 szavazat
Bali József
591 szavazat
Széll Csabáné
488 szavazat
Pető Sándor
454 szavazat
Balogh Károly
432 szavazat
Márton Erzsébet
416 szavazat
Forgó János
405 szavazat
Györgyiné Mészáros Erzsébet 391 szavazat
Majzik József
390 szavazat

A testületi tagok eskütétele Csanytelek község lobogója alatt a himnusz kíséretében történt.
A 2. napirendi pontban Forgó Henrik polgármester ismertette az elkövetkezendő négy év programját,
melyet a tisztelt csanyteleki lakosok már a választások előtt megismerhettek.
További napirendi pontokban az új testület feladata volt az Önkormányzat Képviselő Testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata és elfogadása. Az új testület titkos szavazással
választotta meg az alpolgármestert, Mucsi Istvánt, aki nem főállásban fogja ellátni teendőit, hanem
társadalmi megbízatású tiszteletdíjas alpolgármesterként.
Az új testület elfogadta, hogy ezután három bizottság működjön,jelentős költségmegtakarítást jelentve
az Önkormányzat számára, majd megválasztották tagjait, mely képviselőkből és külsősökből áll.
Utolsó napirendi pontban a kiírt védőnői pályázat elbírálására került sor, melyre egy érvényes pályázat
érkezett. A testület Bihari Tiborné meghallgatása után egyhangúlag elfogadta pályázatot, így 2006.
december 01-től Csanyteleken ismét két védőnő fog szolgálatot teljesíteni.
Az ünnepi alakuló ülés végén a megjelentek pezsgővel koccintottak egymással, hiszen az elkövetkező
négy évben közös erővel kell képviselniük Csanytelek község és lakosaik érdekeit.
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Újabb jelentős beruházás
Aszfaltréteget kapott a Gárdonyi Géza utca
Október hónapban ismét jelentős fejlődésen ment keresztül Csanytelek: röpke két hét alatt a régi, gödrös
földút helyett elkészült az új aszfaltozott út a Gárdonyi Géza utcában.
Forgó Henrik polgármester hathatós közbenjárása által folytatódhatott a 2005-ös sikertörténet, amikor is
több utca vált pormentessé. Bebizonyította, hogy választási ígéreti nem csak az ígéret szintjén maradnak,
hanem megvalósuló, megvalósulható dolgok. A Gárdonyi utca gyors elkészülése még az ott lakókat is
meglepte, hiszen nem gondolták, hogy még idén elkészül régi vágyuk, az új út. Komfortérzetük,
infrastruktúrájuk jelentősen javult, közlekedési szempontból télen- nyáron „simán” mehetnek a Bercsényi,
Jókai és a Botond utca között. Ez nem mellékes, hiszen jelentős összekötő szerepe van a Gárdonyi utcának
a fent említett három utcával.
Az újonnan elkészült Gárdonyi Géza utca
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Egészségdélután az óvodában
Minden emberi életet meghatároznak a gyermekkorban megélt élmények, kialakított jó és rossz
szokások. Az óvodás évek alatt, sokat tehetünk a jövő nemzedéke érdekében.
Nevelőtestületünk nagyon fontosnak tartja gyerekeink egészségvédelmét, az egészséges életmód,
életvitel kialakítását. Évek óta apró lépéseket tettünk, ennek érdekében. Hetente 1 alkalommal
vitaminnapokat tartunk (gyümölcs, vagy zöldségsalátát készítünk közösen a gyerekekkel). Az őszi
hónapoktól - ízesítés nélküli- gyógyteát kínálunk. amit a nyuszi csoportosaink pl. így fogadnak..
"Meghozta dajka néni a gumibogyó szörpünket, hurrá nagyon egészségesek leszünk.!" Megszokták- és
megszerették. A téli hónapokban illóolajat párologtatunk mindegyik csoportszobában.
2005. márciusától mindannyiunk szervezetének nagyon fontos „élő élelmiszer” a biocsírafogyasztását vezettük be, heti 1 alkalommal. Mivel koncentrált a vegyülettartalmuk, (100 -1500
szoros) a kifejlett növényhez képest így rengeteg vitaminhoz jutnak gyerekeink. Szeptembertől már a
só-szobát is használhatják rendszeresen kicsinyeink, ami a légúti, ill. allergiás megbetegedések ellen
nyújt majd segítséget.
Szeptember 29.-én nem csak óvodásainkat szüleikkel nagyszüleikkel, hanem kb.260
érdeklődőt láttunk vendégül. A belépő 1db alma volt. Vendégeink köszöntése után az óvónénik " A
fogfájós nyuszika" c. mesét játszották el. A sárgarépa ropogtatást, Dr Kovács Zsolt fogorvos jó
tanácsai követték a helyes száj és fogápolásról. Dr. Gali Ida gyermekorvos is sok hasznos gyakorlati
tanáccsal látta el a szülőket. Lakatos Jánosné táplálkozási piramissal ismertette meg a jelenlévőket. A
közös séta,( melynek jó hangulatát a Csanyteleki Nefelejcs Népdalkör tagjainak éneke
színesített) tornázás után mindenkinek jól esett a magvas növényi zsíros csírás kenyér. A finomságok
felajánlását köszönjük Német Attiláné Julikának. A frissen préselt almalé, az almazúzalék mézzel,
kiváló kiegészítője, csemegéje volt az uzsonnának. A délután folyamán Széll Csabáné, Simon Ottóné,
Kovácsné Habling Terike, és Apró Mihályné vérnyomás, vércukor, koleszterin, magasság és
súlymérést végzett az erre érdeklődőknek. Az eszközöket Dékány Enikőnek köszönjük. A program
részeként jó időtöltésnek bizonyult
a lehetőség. Zöldségekből, gyümölcsökből a gyerekek szüleikkel együtt sok-sok szemet
gyönyörködtető, ötletes alkotást (játékot, eszközt) készítettek.
Így telt el óvodánk udvarán egy napsütéses őszi délután. Reméljük, a kóstolók ízlettek Kedves
Vendégeinknek, és a mindennapokban a családok asztalára is tudnak "csempészni" az anyukák egyegy csipetnyi "egészséget". Hisszük, hogy már megérte.!
Köszönöm a magam és gyerekeink nevében a már említett szakembereknek, felajánlóknak, és minden
segítőnek a részvételét, amivel hozzájárultak a délután tartalmas eltöltéséhez.
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Adjunk esélyt az iskolának!
„ A problémákat nem lehet a szőnyeg alá söpörni!”- mondta Szabó Ferenc, a Szent László
Általános Iskola nemrégiben kinevezett igazgatója az október 13-i összevont szülői értekezleten, aki a
kevés számú megjelent szülő segítségét kérte abban, vigyék hírül a többi apukának és anyukának: egy
más vonalon szeretné az iskolát igazgatni, mint ahogy ezt az elődje tette; szeretne a szülőkkel
összefogva megoldást keresni az iskola problémáira. Ehhez azt kéri, keressék őt meg a gondjaikkal,
javaslataikkal, de akár ő is elmegy beszélgetni szívesen, ha hívják.
Miután megválasztották Palástiné Pap Ildikót a szülői munkaközösség vezetőjének, az igazgató
elmondta: a MÉH-től felhívást kaptak a kidobásra ítélt, működésképtelen elektronikai cikkek
begyűjtésére. Az elromlott hűtőt, vasalót stb. az iskola összegyűjti, a MÉH pedig november elején
elviszi azokat. (Lapunk is csak november elején jelenik meg. Ha van ilyen háztartási gépük, kérjük,
hívják az iskolát a 478-018-as telefonszámon, hogy tudják-e még fogadni a felajánlásaikat.) Az elmúlt
hetekben vasgyűjtést is szerveztek, valamint azt kezdeményezik, hogy a következő félévtől
osztályonként 500 Ft-ot gyűjtsenek, hogy azon vehessenek kartonpapírt, gyurmát, filctollakat közös
felhasználásra.
Szabó Ferenc azt is elmondta: „Rend, fegyelem és tisztaság terén eddig gyengék voltunk, de
már tettem lépéseket ezeken a területeken.” És valóban. Az iskola diákjai minden pénteken
összeszedik a szemetet az iskola környékén, Szabó pedig virágot kér a szülőktől a folyosókra, hogy
otthonosabbá váljon a második otthonuk.
Nemcsak a diákok, a szülők és pedagógusok részéről is felmerült, hogy bővíteni kellene a büfé
kínálatát. Már csak azért is, mert nem jó, hogy a gyerekek átmennek a boltba reggelit, tízórait venni. A
rendhez és fegyelemhez hozzá tartozik, hogy a tanítási idő alatt a gyerekek ne lófráljanak az iskola
területén kívül. A dohányzás teljes betiltása érdekében az igazgató már komoly lépéseket tett
(szerencsére nem sok dohányzó diák van), és mindent meg is fog tenni, hogy ne forduljon elő ilyen
eset.
És beszéljünk róla. Az iskola nagy problémája a gyerekek elvitele csongrádi iskolákba. Az
igazgató ugyan elismeri a nyolcosztályos gimnáziumok előnyét, népszerűségét, de bízik abban, hogy a
dolgokhoz való más hozzáállása csökkenteni fogja az elvándorlást az elkövetkezendő években.
Hangsúlyozta, a 8+4-es rendszerben is el lehet érni azt az eredményt, mint a 4+8-asban. A jó
képességű gyerekek, akik itt maradnak, jó eredményeket érnek el. Szabó egyik volt diákját hozta fel
példaként, aki országos történelem versenyen megyei harmadik lett, és az élmezőnyben bizony nem
találkozott Csongrádra járó diákkal. Hiszi és tudja, hogy itt is el lehet érni jó eredményeket szorgos
munkával és tenni akarással. Szabó Ferenc kéri a szülőket, adjanak neki és az iskolának esélyt, hogy
ezt bebizonyítsa. Bízik abban is, hogy a jövőben a többi felmerülő problémát is meg tudja oldani a
szülőkkel, pedagógusokkal összefogva, és az elkövetkezendő hónapokban és években képesek lesznek
megújulni.
A tehetséggondozás, felzárkóztatás a jövőben is cél. Az önkormányzat plusz forrásokat biztosít
ehhez és a szakkörökhöz. Számos más előnye is van a falusi iskolának: a csoportbontás, a családias
környezet, a személyesebb, közvetlenebb atmoszféra, kapcsolat, ismeretség a szülőkkel.
Forgó Henrik polgármester is végighallgatta az igazgatót, majd ő is támogatta a gondolatot:
adjuk meg az esélyt az iskolának és új igazgatójának, hogy bizonyíthasson. Megerősítette, ő is látja a
változások kezdeteit. Elmondta, a községi finanszírozás létszámfüggő. Ha elvisszük a gyerekeket, az
iskola kevesebb pénzhez jut. Kiemelte a munkahelyteremtés és az infrastruktúra fejlesztés fontosságát
Csanyteleken. Elmondta azt is, hogy a helyi költségvetésből arányaiban sokkal több pénz jut az
iskolának, mint a városokban.
Az értekezlet végén az is felvetődött, hogy jó lenne, ha a gyerekek ismét használatba vehetnék a füves
pályát. Az igazgató és a polgármester megígérték a szülőknek, megvizsgálják ennek a lehetőségeit.
Tápai Krisztina
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Bemutatkozunk –ezen az oldalon minden számunkban bemutatkozik valamely
intézmény, szervezet.
FALUHÁZ
közösségi terünk és információink forrása
E-mail: csanytelek@telehaz.hu
telefon: 20/429-7188
30/565-4928
6647 Csanytelek, Kossuth u. 15/g

FALUHÁZ-TELEHÁZ-eMAGYARORSZÁG-pont
A csanyteleki Faluház 2003. február 01-én nyílt meg a bezárt Művelődési Ház épületében.
A helyi fiatalok nagy kedvvel vették birtokukba a Faluházat, hiszen itt újra lehetőségük nyílt szabadidő kulturált
eltöltésére.
Újjáéledt az ifjúsági klub, mintegy 80 fiatal váltott klubtagsági igazolványt. Internet szolgáltatás, csocsó, biliárd,
különböző játékok, asztalitenisz, dvd, tv nézés és zenehallgatási lehetőség áll rendelkezésükre. De nem csak
nekik, hanem minden korosztálynak nyitva áll a Faluház ajtaja, különböző programokkal, rendezvényekkel.
Állandó helyszínei vagyunk a civil szervezetek, vagy bármilyen egyesület, szerveződés összejöveteleinek, EUtájékoztatóknak,
árusítási
lehetőséget,
termékbemutatókat tartunk a nagyteremben minden érdeklődő vállalkozónak, cégnek.
Teret biztosítunk zenés rendezvényeknek, családi eseményeknek, színházi előadásnak.
Épületünkben található meg a Falugazdász , akivel így közvetlen kapcsolatban állunk,
valamint az Agrárkamara képviselője is.
Sikeresen pályáztunk az Informatikai és Hírközlési Minisztériumnál, segítségükkel 2004. májusától
nyilvános Internet hozzáférési helyként, e-Magyarország pontként működünk, számítógépes parkunk jelentős
fejlesztésével várunk minden Internet után érdeklődő személyt.
2004.
október
15.-étől
teleházként
is
funkcionálunk.
Az Internet rejtette lehetőségeket most már az idősebb korosztály is kihasználja, segítségével
munkahelyet szerezhet, információkat kaphat az őt érintő kérdésekről, vásárolhat, utazásait, repülőjáratait
intézheti itt helyben, apróhirdetéseket adhat fel, mely így széles körben jelenik meg.
Tehát hozzánk is megérkezett a XXI. század, a jövő technikája: az e-kereskedelem és az e-ügyintézés.
Segítségünkkel akár kiszámolhatják, kivel kössenek autójukra kötelező felelősségbiztosítást.
2006-ban nagy átalakításokat végeztünk, sikeres pályázataink segítségével megújult a Faluház. Új,
akadálymentesített feljáró, főbejárat, új nyílászárók készültek és a homlokzat is megújult.
Nyitvatartásunk rugalmas, az igények szerint alakítjuk, szolgáltatásaink ingyenesek.
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SPORT
LABDARÚGÁS, megyei II. osztályú bajnokság
A Csanytelek SE októberi mérkőzései:
10.01
Csanytelek – Tanárképző
10.08
Nagymágocs- Csanytelek
10.15.
Újszegedi TC – Csanytelek
10.22.
Csanytelek – Szegvár
10.29.
Károlyi DSE – Csanytelek

4-0
1-1
2-0
1-2
3-0

Bővebb összefoglalónkat a Csanytelek – Szegvár összecsapásról készítettük, melynek végeredménye
lehetett volna jobb is….A helyi szurkolókon kívül érkeztek Szegvárról is buzdítani a csapatokat. A
Csanyiak csapatát Szeri László edző a következőképpen küldte pályára: Mészáros Zoltán –Mészáros
Dezső, Magyar József, Németh Zoltán /Szabó Sándor/, Forgó Attila - Gyöngyi Zsolt /Kelemen
Zoltán/, Deák Sándor, Tápai Ervin, Gál Róbert – Urbácsik János, Szeri László.
A mérkőzés 5. percében Magyar fejesét védte a szegvári kapus. Ezután inkább a két tizenhatos között
zajlott a játék, igazán nagy helyzetek nélkül. A 35. percben szabálytalanul lekönyökölték Mészáros
Dezsőt,
minek
következtében
felrepedt
a
szemöldöke.
A játékvezető ezért a szegvári játékosnak felmutatta a sárga, majd a vérző, sérült játékost látva a piros
lapot. Emberhátrányba kerülve szerezte meg a Szegvár a félidő hajrájában a vezető gólt, így egygólos
vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok.
A
második
félidő
csanyteleki
rohamokkal
indult,
sikertelenül.
A 70. percben Urbácsik tört be a 16-oson belülre, amikor is buktatták. A megítélt büntetőt Magyar
értékesítette, 1-1. Később Gál, majd Urbácsik rúgott kapufát.
Erre jött a hidegzuhany: a 10 fővel játszó vendégek egy szöglet után ismét megszerezték a vezetést… 21. A 91. percben ismét tizenegyeshez jutott a Csanytelek, amelyet azonban Magyar most kihagyott. A
játék képe alapján nem érdemeltünk vereséget, de a foci már csak ilyen….
A csapat eddigi teljesítménye ennek ellenére is dicséretes. És a legfontosabb: november 5-én igazi
presztízsmeccset láthatnak szurkolóink a Tömörkény csapata ellen, hazai pályán, itt,
Csanyteleken. Erről a mérkőzésről következő számunkban olvashatnak bővebb beszámolót.
A tabellát Csanádpalota vezeti 28 ponttal, Csanytelek csapata a 9. helyen áll 14 ponttal.
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A Természet és az ember
„Hallgatom a fák lehulló levelének lágy neszét…”
(Petőfi Sándor)
Kezdetben az emberek és a természet bensőséges kapcsolatban álltak. Az életet Isten ajándékának
tekintették, s különböző Istenségekben is hittek, és igyekeztek az ő jóindulatukat elnyerni. Emlékezzünk
csak a barlangrajzokon található ábrázolásokra: legtöbbször vadászatot stb. jelenítettek meg. Manapság
a technika korát éljük, a pénzt állítva a középpontba. A természetet hol kizsákmányolják, hol pedig
szeretnénk visszatalálni de nem tudjuk hogyan…
Az idős emberek lehetnek ebben segítségünkre, hagyományaikat átadva az Új Nemzedéknek
(gyermekeiknek, unokáiknak). Másfelől az ember se ugyanaz, már két egymást követő pillanatban sőt
élethelyzetben se. Változékony. Akár az időjárás is. Hol ilyen, hol olyan. Semmikor sem ugyanaz. Ő a
természeti ember. ”Emberi természet” a magyarság találó kifejezése.
A visszatalálásnak másik módja ha tiszteletben tartjuk e kettő kapcsolatát, vagyis: ha netalán
betegek lennék a hagyományos orvoslás mellett a természet patikáját is igénybe vesszük, ugyanis e két
orvoslás tökéletesen kiegészíti egymást. Mosolyogjunk nap mint nap s az élet is visszamosolyog ránk!
Pl.: ha jókedvűen indul a napunk, ránk és másokra is jó hatással van. Ellenben ha rosszul indul a napunk
még az egyébként jókedvű kedves ismerősünket is melegebb éghajlatra küldenénk. Ezért mosolyogjanak
bátran, amikor csak jólesik! Semmibe se kerül, de rengetget ad! Mindenkinek! Másrészt pedig egy
mondás szerint: Úgy bánj az emberekkel, ahogy szeretnéd hogy ők bánjanak veled!
Az előttünk álló lehetőségek határtalanok…..a visszatalálás csak rajtunk múlik….az útválasztás
ugyancsak….
„Ha kimegyek a teraszra, és elnézem,
ahogy a lombok között átszüremlik a fény,
és amikor látom, hogy a leander két hajtást
hozott-boldog vagyok. Ez a cél….”
(Lukács Sándor)
Zara

Tisztelt Olvasó!
A jövőben ezen az oldalon szeretnénk tudósítani a családi eseményekről /esküvők,
házassági évfordulók, gyermekszületések, halálozások/, közölni az önök írásait,
észrevételeit, valamint apróhirdetéseiket. Anyagaikat a Faluházban és a
Családsegítő Szolgálatnál adhatják le.
Köszönjük megtisztelő figyelmüket!
A Csanyteleki Hírmondót szerkesztették: Majzik Józsefné, Kurucz Zoltán, Tápai Krisztina
Márton Erzsébet, Sipos Renáta, Magyar József
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