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Farsangok, télűzés 

 
Vidám nótázás és táncos mulatság mellett zajlott a farsangi ünnepség Valentin napján február 14-én  a 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központban. Az idősek otthonában a hagyományokhoz híven a 
bentlakókon kívül a hozzátartozók és a környező települések szociális intézményének lakói és dolgozói is 
meghívást kaptak. Az ünnepséget Dr. Forgóné Magyar Marianna az intézmény vezetője nyitotta meg. A 
résztvevő vendégeket zenés műsorral szórakoztatta a csanyteleki Szent László Általános Iskola néhány 
tanulója, majd az Nyugdíjasok Klubjának néhány tagja a Rómeó és Júliát  sajátos humoros stílusban adták elő. 
Az Idősek Otthonának dolgozóitól villámjeleneteket, az otthonban lakó idősektől pedig táncos előadást 
láthattunk. Aki elfogadta a meghívást biztosan jó száj ízzel ment haza az elfogyasztott kocsonya és fánk után, 
a jó hangulatról a műsor után a Mix-R zenekar gondoskodott. A mulatság késő estig tartott. 
 

Kanizsa Kózsef: Farsangi maszkabál 
 

Maszkabálba készül az utca,  
a talpalávalót Pőcze Gyula húzza. 

Ringyes-rongyos maskarák,  
szalma meg kukoricafigurák,  
fura táncuk fürgén ropták. 
Szólt a nóta, táncolt a láb,  
nevettük a sok maskarát. 

 
A farsangi ünnepségek nem csak az időseknél, de az óvodában és az iskolában is jó kedvvel, jó hangulatban 
lettek megtartva. Március első napján az óvodások ezen felül vidám, télűző sétát tettek a faluban, mely a tél 
jelképes elűzésével, a kiszebáb elégetésével zárult. 
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ISMERTETŐ A KÖLCSÖNÖS MEGFELELTETÉS ÉS A HELYES MEZŐGAZDASÁGI ÉS                                   
KÖRNYEZETI  ÁLLAPOT KÖVETELMÉNYEIRŐL 

 
   Az Európai Bizottság elfogadta 2003 szeptember 29-én a 1782/2003/EK rendeletet, mely a Közös Agrárkamara 
reformjaként többek között bevezeti a kölcsönös megfeleltetés fogalmát, az Egységes Gazdaságtámogatási Rendszert (SPS), 
valamint a támogatások termeléstől való elválasztását. 
   A reform célja a piaci stabilitás megteremtése, a termékfeleslegek és az azokhoz kötődő intervenciós készletek leépítése, a 
mg-i tevékenység növelése, a jövedelemkülönbségek mérséklése, a mg-i termelők támogatása, de már nem lesz kapcsolat a 
termelés és a kifizetés között. 
   Egyszerűsített Területalapú Támogatási Rendszer(SAPS). Elveit és fő elemeit a tárgyalási folyamat során vezették be, hogy 
az új tagállamoknak egyszerűsített közvetlen kifizetési lehetőséget kínáljanak. Az SPS lényegében egy elkülönített 
támogatási rendszer (nincs termelési kötelezettség). A SPS – összeget úgy számolják ki, hogy az érintett tagállam nemzeti 
pénzügyi csomagját elosztják nemzeti 
mg-i területével. 
   Az Egységes Gazdaságtámogatási Rendszer(SPS). Az EU régi tagországainak és az egyszerűsített területalapú 
támogatással (SAPS) nem élő két új tagországnak (Szlovénia és Málta) legkésőbb 2007-től át kell állniuk a 2003.évi KAP 
reform szerinti egységes gazdaságtámogatási rendszerre(SPS). A többi új tagországnak, köztük Magyarországnak is – 
legkorábban 2007-től, legkésőbb pedig 2009-től be kell vezetni az SPS támogatási rendszert. 
   Az SPS támogatási rendszer elve. Az SPS támogatási rendszerben a termelők közvetlen támogatása nem az általuk végzet 
terelő tevékenység függvénye, hanem a termelők részére egyedileg megállapított támogatási jogosultság alapján kerül 
kifizetésre. A támogatási jogosultság vagyon értékű jog, amely korlátozott mértékben – forgalomképes, azaz a termelő (mg-i 
üzem) tulajdonában lévő támogatási jogosultságok – földterülettel, vagy anélkül – értékesíthetők, bérbe adhatók, természetes 
személy esetében örökölhető, de csak egy tagországon belül. A támogatási jogosultság alapján járó közvetlen kifizetés 
igénybevételének feltétele, hogy a termelő a tulajdonában lévő jogosultságoknak megfelelő (hektárszámú) mg-i hasznosítású 
területtel rendelkezzen, és az üzem egész területén betartsa a 1782/2003/EK rendelet III. melléklete szerinti kölcsönös 
megfeleltetés követelményeit, valamint a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot előírásait. A vázolt SPS rendszer 
megvalósítása többféle modell rugalmas alkalmazásával történhet, amelyek közötti választás a tagállam döntésétől függ. 
   Kölcsönös megfeleltetés (Cross Compliance, CC). Az SPS rendszer bevezetésének időpontjától függetlenül, 2009.évtől 
kezdődően a közvetlen támogatás termelő részére történő kifizetésének feltétele, hogy a termelő egész gazdasága 
megfeleljen a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot fenntartását szolgáló feltételeknek és eleget kell tennie azoknak a 
kötelező gazdálkodási követelményeknek, melyek a környezetvédelemhez, a köz-, állat- és növényegészségügyhöz, valamint 
az állatjóléthez kapcsolódnak. 
 
                                                                                                             Nagy János 
                                                                                                          NVT tanácsadó      
 
A falugazdászi iroda értesíti az őstermelőket, hogy az   őstermelői igazolványok megújításának határideje 2007. 
március 20. 

 



Egészségügy hírei 
 

Dr. Baláspiri Csaba febr. 26-tól ismét külföldön tartózkodik, a rendelést változatlanul Dr. Csehpál Etelka látja 
el a megszokott időben. 
Vizitdíjat vezetett be az egészségügyi kormányzat február 15.-től, mellyel kapcsolatban szeretnék néhány dolgot 
ismét a lakosság figyelmébe ajánlani. 
Elsősorban köszönetet mondok a csanytelekiek türelméért, pozitív hozzáállásukért, hiszen ennek is 
köszönhető, hogy a vizitdíj bevezetése zökkenőmentesen megtörtént. Munkatársaimmal igyekszünk minél 
gyorsabban és gördülékenyebben lebonyolítani a szükséges teendőket. 
Néhány dolgot azonban szeretnék elismételni a félreértések elkerülése végett, valamint azért, hogy továbbra sem 
legyen probléma az ellátásban. 
Kérjük az alábbiak betartását: 

- Telefonos gyógyszerrendelés nincs ( ugyanis az is 300 forint ) Ha a számítógépbe belépünk a 
gyógyszer felírása miatt, az jelenti a társadalombiztosításnak, tehát fizetni kell érte. Ezt a 300 forintot nem 
szándékozom én kifizetni. 

- Álladó gyógyszer felírása is vizitdíj köteles ( Az előző okok miatt, azonkívül tisztelettel 
kérem, hogy erősködjék a beteg, hogy én is lássam, hiszen azért szed állandó gyógyszert, mert valamilyen 
krónikus betegsége van. 

- A krónikus betegség és közgyógyellátási igazolvány nem jogosít mentességre. 
- Beteg gyermeket a házi gyermekorvoshoz kell vinni, ha nem nálunk van leadva a kártyája. ( 

0-18 éves korig nem kell vizitdíjat fizetni, ezért a gyermekorvosok kompenzációt kapnak. Mindig szívesen látok 
el gyermekeket, mert nagyon szeretem őket és hajdan gyermekgyógyász szerettem volna lenni, dolgoztam is 
gyermekosztályon, de csanyi szokás szerint nem az itteni háziorvosokhoz adják az újszülöttek kártyáit, amit nem 
is veszünk rossznéven, de akkor a teljes ellátás azé az orvosé, aki érte vállalta a felelősséget. Természetesen 
sürgős szükség, életveszélyes állapot kivételt jelent, ezeket az eseteket minden életkorban ellátjuk, természetesen 
vizitdíj mentesen. 

- Mentességekről még egyszer: 
o katasztrófa ellátás 
o népegészségügyi célú szűrés 
o terhesgondozás, szülés, gyermekágy 
o sürgősségi ellátás 
o elmebetegségek 
o tartós orvosi kezelések köre: rosszindulatú daganatos beteg kezelése 
 vesebetegek dialízis kezelése 
 cukorbetegség kezelése 
 HIV fertőzöttek ellátása 
 veleszületett vérzékenység 

Nem kell fizetni a fizikoterápiás kezelések, inj. kúrák (pl. Penicillin) és nővér által végzett beavatkozásoknál. 
A törvény szerint a háziorvos munkáját a rendelőben végzi, háznál csak abban az esetben, ha a beteg akut (most 
keletkezett) betegség miatt nem tud a rendelőbe jönni. Ekkor emelt összegű a vizitdíj mértéke. Minden egyéb 
esetben (otthoni receptellátás stb) az orvos és a beteg közötti megállapodás az alapja a díjazásnak. A 600 forinttal 
ugyanis el kell számolnunk, az adóköteles és nem tudjuk a kényelmi szempontokat tekintetbe venni. 
 
  Köszönöm türelmüket és kérem jóindulatukat a további munkához: 
         Dr. Csehpál Etelka   



Bemutatkozik: Csanyteleki Polgárőr Egyesület 
 
Tisztelt Csanytelekiek! 
Engedjék meg, hogy az újság és szerkesztők által adott lehetőséget kihasználva bemutassam Önöknek a 
Csanyteleki Polgárőr Egyesületet. Igaz, hogy az Egyesület már több éve működik de ez idáig nem volt 
lehetőségünk a bemutatkozásra. A szervezetünk 2002. dec.18-án saját elhatározásból, és az Önkormányzat 
testületének kérésére alakult meg 19 fővel. Az Egyesület irányítását 3 fős Vezetőség végzi. A vezetőség 
mellett működik, és az ellenőrzést gyakorolja, szintén egy 3 fős Felügyelő Bizottság. Jogállásunk közhasznú 
szervezet, melyet a Csongrád Megyei Bíróság 2003. nov.28-án jegyzett be. 
Az Egyesület célja:- a település közrendje, közbiztonsága fenntartásának elősegítése 

- működési területen a személyi és közösségi tulajdon fokozott védelme, bűnesetek megelőzése, a 
lakosság biztonság érzetének növelése. 

- Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok végrehajtásában való részvétel 
- Kábítószer fogyasztás megelőzésének és visszaszorításának segítése 
- Hozzájárulás a település, természeti és környezeti értékeinek védelméhez 
- A lakosság és rendvédelmi szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése 

Az Egyesület tagsága a felsorolt célkitűzések megvalósítása érdekében a következő tevékenységet végezheti: 
- Megelőző járőr és figyelőszolgálattal megakadályozni a készülő jogsértéseket. 
- Szolgálat közben vagy más módon tudomására jutott bűncselekményekről, szabálysértésekről a 

Rendvédelmi szervek tájékoztatása. 
- A lakosság biztonság érzetének javítása, jó szomszédi kapcsolatok ápolása, elősegítése /SZEM 

mozgalom/. 
- A bűncselekmények, és egyéb jogsértések megelőzése érdekében javaslatot tesz a rendvédelmi 

szerveknek, a helyi Önkormányzat illetékeseinek. 
- Részt vállal a rendőri és rendvédelmi szervekkel történő együttes szolgálat ellátásában. 
- Részt vállal az Önkormányzat, közbiztonság, természet és környezet védelmet javító 

programjában. 
- Segítséget nyújt a települést ért természeti csapások, katasztrófák elhárításában. 
- Folyamatos kapcsolatot tart fenn a Csongrád Megyei Polgárőr Szervezetek szövetségével. 
- Együttműködik az Országos Polgárőr Szövetséggel, más Egyesületekkel, egyéb társadalmi 

szervezetekkel, magán és jogi személyekkel, valamint ezek jogi személyekkel nem rendelkező szervezeteivel. 
Az Egyesület jelenlegi létszáma 30 fő és 9 pártoló tagból tevődik össze. Ezen felül van egy 10 fős Ifjú 
polgárőr csoportunk. A 30 fős létszám 3 szolgálati csoportban, a csoportvezetők irányításával és a vezetőség 
által meghatározott irányelveknek megfelelően végzik a szolgálati feladatokat. Az ifjú polgárőreink gyalogos 
közlekedés biztosításában látják el feladatukat. Az Egyesületünk legfőbb támogatója az Önkormányzat. Ők 
biztosítják számukra a szolgálat ellátásához szükséges Lada Niva terepjáró gépkocsit. A megalakulás utáni 
időszakban a jármű üzemanyag felhasználását is finanszírozták. Természetesen az Önkormányzat biztosítja 
számunkra a szolgálati helyiséget is. Ezen felül minden évben anyagi segítséget ad a működésünk zavartalan 
ellátásához. Jelentős támogatói háttérrel rendelkezünk a településünkön élő kertészek, vállalkozók köréből. 
Önzetlen segítségükkel megvalósítottuk az állomány szolgálati egyenruhával és egyéb technikai eszközökkel 
való ellátását, felszerelését. Az anyagi hátterünk biztosítása érdekében, minden pályázati lehetőséget 
kihasználunk. Az elmúlt 4 évben 6 pályázatot készítettünk és adtunk be. A pályázatok közül 4 pályázat 
nyertes lett. Az előírt feladatok ellátása mellett egyéb más feladatokat is ellátunk, amelyek együttműködési 
megállapodásból eredően hárulnak reánk 
Ilyen együtt működési megállapodásaink vannak a Magyar Posta Rt.-vel, a VPOP, Csongrád Megyei jövedéki 
alosztályával, Szegvár és Vid. Tak. Szövetkezettel. Mi látjuk el a házi riasztórendszeres szolgálat éjszakai 
ügyeletét is a településen. Különböző szervezetek, intézmények, és magán személyek rendezvényeinek 
biztosítását végezzük. pl bálak, lakodalmak stb. Voltak eseteink, amikor eltűnt személyeket kellett keresni, 
közlekedési baleseteknél a forgalmat irányítani, lopásoknál helyszínt biztosítani, belvizet vezetni, tüzet oltani, 
gépjárműves felvonulást biztosítani. Az Egyesület tagsága és pártoló tagjai tagdíjat fizetnek. A szolgálati 
tevékenységünket társadalmi munkában, ellenszolgáltatás nélkül látjuk el.  Az elmúlt 4 évi szolgálatok száma: 
639 esetben valósult meg. 
Az eltöltött szolgálati órák száma 9340 óra, a gépkocsival 13593 km szolgálati útvonalat tettünk meg. A 
rendőrséggel, 58 alkalommal voltunk valamilyen szintű közös szolgálatban. 14 esetben éltünk jelzéssel a 
rendőrség felé, 9 esetben kértek tőlünk a rendőrök segítséget. Rendezvénybiztosításunk volt 78 esetben. A 
VPOP-vel 4estben adtunk közös szolgálatot. katasztrófa elhárítás /árvízi védekezés/39 esetben valósult meg. 
 



Tisztelt olvasó! 
A leírtak alapján elmondhatom, és Önök is láthatják, hogy az Egyesület milyen szerteágazó feladatokat lát el. 
Az elmúlt 4 évben sok szabadidőt áldoztunk fel a településünk közbiztonságának, közrendjének védelme 
érdekében. Örömmel tettük, mert tudjuk, hogy Önökért, Csanytelek lakosságáért tettük. A mi munkánk egyre 
nehezebbé válik a határok megnyitásával, mert meg növekszik azon bűnőzök száma, akik korlátozás nélkül 
léphetnek be az országba. Szembe kell néznünk a megélhetési bűnözők csoportjaival is. Mind két bűnözői 
réteg komoly veszélyt jelent a lakosságra nézve.  Mi munkánkat nagyban segíteni lehet azzal, hogy Önök, ha 
valami gyanúsat, nem odaillő dolgot tapasztalnak lakókörnyezetükben, akkor jeleznek nekünk. Mi 
megtesszük a szükséges intézkedéseket, ha kell a rendőrséggel együtt. Nagyon jó példa volt erre a február 18.-
i eset, amikor lakossági bejelentésre reagálva, egy nagyon komoly bűncselekmény részeseit tudtuk elfogni, 
rendőrkézre juttatni. /a romániai bűnözők/ Az ilyen és ehhez hasonló bűnözői csoportokat, csak nagyfokú oda 
figyeléssel, a lakosság közreműködésével, a fokozottabb járőr szolgálatok szervezésével lehet elriasztani. A 
járőrszolgálatok sűrítése nagyobb anyagi terhet ró az Egyesület gazdálkodására, valamint, technikai 
eszközfejlesztéseket is von maga után. A magasabb szintű szolgálatok, szükségszerű ellátása érdekében 
megkérem Önöket arra, hogy amennyiben anyagilag megengedhetik maguknak az Egyesületünk 
támogatását, akkor tegyék meg. Mi ezen pénzeket továbbra is a közrend és közbiztonság növelése érdekében 
használjuk fel. 
A befizetéseket a Szegvár és Vidéke Takarék Szövetkezetnél nyitott 57200024-10013209 számú 
bankszámlánkra várjuk. 
Továbbá kérem azon lakosokat, akik személyi jövedelemadót fizetnek, hogy az adójuk 1%-át, adják a 
Csanyteleki Polgárőr Egyesületnek. 
Az Egyesület adó száma: 18472163-1-06 
 
Az Egyesület telefonos elérhetőségei: 06 /30/ 621-6219; 06 /30/ 621-6804 
 

Tisztelt olvasó! 
Ennyiben szerettem volna Önöknek bemutatni a Csanyteleki Polgárőr Egyesületet. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, és ne feledjék, hogy mi Önökért dolgozunk! 

Nagyon bízom abban, hogy lakossági összefogással közösen, meg tudjuk akadályozni Csanyteleken a 
bűnöző személyek tevékenységét. 

 
Tisztelettel: Nagy Sándor 

A Csanyteleki Polgárőr EgyesEgyesület elnöke 
 

 
Itt tartóztatták fel a polgárőrök a február 18-i rablás elkövetőinek egy részét 



 
A Csanyteleki Rekreációs 

Egyesület felhívása 
 

Falunkban élők közül talán már 
sokaknak eszébe jutott, hogy valamit 
érdemes lenne tenni a fejlődés, a haladás 
érdekében. Úgy gondolom, hogy rögtön az 
elején leszögezhetjük, hogy a nagyobb 
városban élők számára sem csak úgy, 
maguktól teremnek a lehetőségek. Azokat 
is létre kell hozni! Ezen felfogás alapján 
jött létre a Csanyteleki Rekreációs 
Egyesület 2005-ben. Maga a rekreáció 
szó a szabadidő helyes, hasznos eltöltését 
jelenti. Éppen ezért célunk, hogy 
községünk területén főleg a fiatalok 
számára minél több programot 
szervezzünk 

A legújabb terveink alapján szeretnénk 
egy versmondó- és író versenyt hirdetni 
az általános iskola tanulói, valamint az 
óvodások számára. Mindenki jelentkezését 
várjuk, akik számára fontos anyanyelvünk, 
akik szeretik az irodalmat, vagy csak 
szeretnék magukat kipróbálni közönség 
előtt is. A jelentkezők számától függően 
jelölünk majd ki korosztályi kategóriákat. 
A versenyre bármilyen témában ill. 
bármilyen költő versével lehet nevezni, 
amit az osztályfőnököknél, illetve az 
óvónőiteknél tudtok megtenni. Az általatok 
írt verseket 1 (lehetőleg gépelt, vagy szép 
kézírással) példányban kell leadni szintén 
az osztályfőnököknek március 16-án 12 
óráig. Mindenkit -akár a versírással, akár 
versmondással nevezett- várunk sok 
szeretettel a Faluházba 2007. március 23-
án 16 órai kezdéssel. 

Természetesen a versenyen kívüli 
minden kedves érdeklődőt szívesen 
fogadunk a rendezvényre! 

Bármilyen támogatást örömmel veszünk 
(pl. sütemény, üdítő a versenyzők részére). 

A versenynek nincs további fordulója, 
csupán az a cél, hogy a felnövekvő 
nemzedékünk tehetségeit időben 
felfedezzük és segítsük, valamint 
szabadidőnket hasznosan töltsük el! 

 
 További információk: a Faluházban.  

 
                                          Forgó Marietta 
   
A Csanyteleki Rekreációs Egyesület tagja 
 
 

 
CSALÁDI ESEMÉNYEK 
 
SZÜLETETT:  Papp Jánosnak és 
Ormándi Erikának Sára, Pigniczki 
Péternek és Borda Irénnek Péter nevű 
gyermeke. 
Keresztelés: Magyar Koppány 
Meghalt: Kerekes Györgyné Varga 
Mária, Tóth Sándor, Nagy Menyhértné 
Forgó Margit, Pozsár Józsefné Babar 
Mária 
 
Ajánló 
2007. március 06. 14. óra, Idősek Klubja- 
Mozgáskorlátozott Egyesület nőnapi 
ünnepsége 
2007. március 06. 17 óra, Faluház – 
agrárkamarai tájékoztató a 2007. évi 
pályázati lehetőségekről 
2007. március 23. 16 óra, Faluház – 
versmondó és író verseny 
2007. április 13. 15 óra,  tornaterem – az 
Állami Artistaképző Intézet ingyenes 
előadása Artista História címmel. 
 
TANET KFT KÖZLEMÉNYE 
A jelenleg mikrohullámú 
internetszolgáltatás jelentősen átalakul 
Csanyteleken 2007. júniusától. A rendszer 
csatlakozik a csongrádi kistérség minden 
települését összekötő optikai hálózathoz, és 
így beindul a kábeltévé, internet és 
telefonszolgáltatás az új optikai rendszeren 
keresztül. Széles műsorkínálat lesz, 
kedvező áron, pl. 10 csatornás minicsomag 
490 Ft, az 52 csatornás pedig 3290 Ft lesz. 
Az internetszolgáltatás  az új 
technológiának köszönhetően 
terhelésfüggetlen, zavarmentes, folyamatos 
állandó sebességet biztosít. Legkedveltebb 
csomag 512/192 kbps sávszélességű 
korlátlan internet 3800, az 1024/1024 kbps 
korlátlan internet díja pedig 7990 Ft. A 
kiépülő hálózaton telefonszolgáltatás is 
lesz, pl. hálózaton belüli ingyenes 
telefonálással, alacsony havidíjjal, más 
szolgáltató irányába kedvező percdíjakkal. 
Új ügyfelek részére mindhárom 
szolgáltatás igénybevételénél a belépés 
díjmentes, meglévő internetes 
ügyfeleinknek, gyors, díjmentes átlépést 
biztosítunk. 
További információk a 63/562-618-as 
ügyfélszolgálati számon kérhetők. 



 
Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség 
Megyei II osztály 2006- 2007. évi bajnokság TAVASZ 
17. forduló 
2007.03.17. Szombat 15:00 ASK APÁTFALVA SZEGVÁR  
15:00 ÚJSZEGEDI TC SZENTESI KINIZSI 
15:00 TÖMÖRKÉNY KSE NAGYMÁGOCS SE 
15:00 FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK USE TANÁRKÉPZő 
2007.03.18. Vasárnap 15:00 SZÉKKUTAS TC CSANYTELEK SE 
15:00 DESZK SC KÁROLYI DSE 
15:00 ÜLLÉS LC FK SPARTACUS MAKÓ 
Szabadnapos CSANÁDPALOTA SC 
18. forduló 
2007.03.24. Szombat 15:00 TÖMÖRKÉNY KSE DESZK SC 
15:00 ÚJSZEGEDI TC SZÉKKUTAS TC 
15:00 SZEGVÁR SC SZENTESI KINIZSI 
11:00 USE TANÁRKÉPZő ÜLLÉS LC 
2007.03.25. Vasárnap 15:00 CSANYTELEK SE FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK 
15:00 KÁROLYI DSE ASK APÁTFALVA 
15:00 CSANÁDPALOTA SC NAGYMÁGOCS SE 
FK SPARTACUS MAKÓ Szabadnapos 
19. forduló 
2007.03.31. Szombat 16:00 SZENTESI KINIZSI KÁROLYI DSE 
16:00 ASK APÁTFALVA TÖMÖRKÉNY KSE 
16:00 SZÉKKUTAS TC SZEGVÁR SC 
16:00 FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK ÚJSZEGEDI TC 
2007.04.01. Vasárnap 16:00 CSANÁDPALOTA SC FK SPARTACUS MAKÓ 
16:00 NAGYMÁGOCS SE DESZK SC 
16:00 ÜLLÉS LC CSANYTELEK SE 
Szabadnapos USE TANÁRKÉPZő 
20. forduló HÚSVÉT 
2007.04.07. Szombat 16:30 SZEGVÁR SC FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK 
16:30 TÖMÖRKÉNY KSE SZENTESI KINIZSI 
16:30 ÚJSZEGEDI TC ÜLLÉS LC 
16:30 FK SPARTACUS MAKÓ NAGYMÁGOCS SE 
11:00 USE TANÁRKÉPZő CSANÁDPALOTA SC 
2007.04.08. Vasárnap 16:30 KÁROLYI DSE SZÉKKUTAS TC 
16:30 DESZK SC ASK APÁTFALVA 
CSANYTELEK SE Szabadnapos 
21. forduló 
2007.04.14. Szombat 17:00 FK SPARTACUS MAKÓ USE TANÁRKÉPZő 
17:00 SZENTESI KINIZSI DESZK SC 
17:00 SZÉKKUTAS TC TÖMÖRKÉNY KSE 
17:00 FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK KÁROLYI DSE 
2007.04.15. Vasárnap 17:00 CSANÁDPALOTA SC CSANYTELEK SE 
17:00 NAGYMÁGOCS SE ASK APÁTFALVA 
17:00 ÜLLÉS LC SZEGVÁR SC 
Szabadnapos ÚJSZEGEDI TC 
22. forduló 
2007.04.21. Szombat 17:00 TÖMÖRKÉNY KSE FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK 
17:00 ÚJSZEGEDI TC CSANÁDPALOTA SC 
17:00 ASK APÁTFALVA SZENTESI KINIZSI 
11:00 USE TANÁRKÉPZő NAGYMÁGOCS SE 
SZEGVÁR SC Szabadnapos 
2007.04.22. Vasárnap 17:00 KÁROLYI DSE ÜLLÉS LC 
17:00 CSANYTELEK SE FK SPARTACUS MAKÓ 
17:00 DESZK SC SZÉKKUTAS TC 
23. forduló 
2007.04.28. Szombat 11:00 USE TANÁRKÉPZő CSANYTELEK SE 
17:00 SZÉKKUTAS TC ASK APÁTFALVA 
17:00 FK SPARTACUS MAKÓ ÚJSZEGEDI TC 
17:00 FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK DESZK SC 
2007.04.29. Vasárnap 17:00 CSANÁDPALOTA SC SZEGVÁR SC 
17:00 NAGYMÁGOCS SE SZENTESI KINIZSI 
17:00 ÜLLÉS LC TÖMÖRKÉNY KSE 
Szabadnapos KÁROLYI DSE 
24. forduló 
2007.05.05. Szombat 17:00 ÚJSZEGEDI TC USE TANÁRKÉPZő 
17:00 ASK APÁTFALVA FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK 
17:00 SZENTESI KINIZSI SZÉKKUTAS TC 
17:00 SZEGVÁR SC FK SPARTACUS MAKÓ 
TÖMÖRKÉNY KSE Szabadnapos 
2007.05.06. Vasárnap 17:00 DESZK SC ÜLLÉS LC 
17:00 KÁROLYI DSE CSANÁDPALOTA SC 
17:00 CSANYTELEK SE NAGYMÁGOCS SE 
25. forduló 
2007.05.12. Szombat 11:00 USE TANÁRKÉPZő SZEGVÁR SC 
17:00 FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK SZENTESI KINIZSI 
17:00 FK SPARTACUS MAKÓ KÁROLYI DSE 
2007.05.13. Vasárnap 17:00 NAGYMÁGOCS SE SZÉKKUTAS TC 
17:00 CSANÁDPALOTA SC TÖMÖRKÉNY KSE 
17:00 CSANYTELEK SE ÚJSZEGEDI TC 
17:00 ÜLLÉS LC ASK APÁTFALVA 



Szabadnapos DESZK SC 
26. forduló 
2007.05.19. Szombat 17:00 ÚJSZEGEDI TC NAGYMÁGOCS SE 
17:00 SZÉKKUTAS TC FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK 
17:00 TÖMÖRKÉNY KSE FK SPARTACUS MAKÓ 
17:00 SZEGVÁR SC CSANYTELEK SE 
17:00 SZENTESI KINIZSI ÜLLÉS LC 
ASK APÁTFALVA Szabadnapos 
2007.05.20. Vasárnap 17:00 CSANÁDPALOTA SC DESZK 17:00 KÁROLYI DSE USE TANÁRKÉPZő 
27. forduló 
2007.05.26. Szombat 11:00 USE TANÁRKÉPZő TÖMÖRKÉNY KSE 
17:00 ÚJSZEGEDI TC SZEGVÁR SC 
17:00 FK SPARTACUS MAKÓ DESZK SC 
2007.05.27. Vasárnap 17:00 CSANYTELEK SE KÁROLYI DSE 
17:00 ÜLLÉS LC SZÉKKUTAS TC 
17:00 CSANÁDPALOTA SC ASK APÁTFALVA 
17:00 NAGYMÁGOCS SE FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK 
Szabadnapos SZENTESI KINIZSI 
28. forduló 
2007.06.02. Szombat 17:00 FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK ÜLLÉS LC 
17:00 TÖMÖRKÉNY KSE CSANYTELEK SE 
17:00 ASK APÁTFALVA FK SPARTACUS MAKÓ 
17:00 SZENTESI KINIZSI CSANÁDPALOTA SC 
17:00 SZEGVÁR SC NAGYMÁGOCS SE 
SZÉKKUTAS TC Szabadnapos 
2007.06.03. Vasárnap 17:00 DESZK SC USE TANÁRKÉPZő 
17:00 KÁROLYI DSE ÚJSZEGEDI TC 
29. forduló 
2007.06.09. Szombat 17:00 USE TANÁRKÉPZő ASK APÁTFALVA 
17:00 ÚJSZEGEDI TC TÖMÖRKÉNY KSE 
17:00 FK SPARTACUS MAKÓ SZENTESI KINIZSI 
17:00 SZEGVÁR SC KÁROLYI DSE 
2007.06.10. Vasárnap 17:00 CSANÁDPALOTA SC SZÉKKUTAS TC 
17:00 NAGYMÁGOCS SE ÜLLÉS LC 
17:00 CSANYTELEK SE DESZK SC 
Szabadnapos FÁBIÁNSEBESTYÉN KSK 
30. forduló 
2007.06.16. szombat 17:00 SZENTESI KINIZSI USE TANÁRKÉPZő  
17:00 TÖMÖRKÉNY KSE SZEGVÁR SC 
17:00 DESZK SC ÚJSZEGEDI TC 
17:00 SZÉKKUTAS TC FK SPARTACUS MAKÓ 
17:00 KÁROLYI DSE NAGYMÁGOCS SE 
17:00 ASK APÁTFALVA CSANYTELEK SE 
17.00 FÁBIÁNSEBESTYÉN CSANÁDPALOTA 
Szabadnapos: ÜLLÉS 
 

Tisztelt Sporttársak! 
A tornateremben 2007. március 03-án  Ürmös Márton emlékére rendezett kispályás 
teremtorna összefoglalóját következő számunkban olvashatják.  
 



 Olvasói oldal 

             
Apróhirdetés 

Borúra derű 

 
Aranykoronát, szántót 

vásárolok! 
Tel.: 06-20/ 259-9284 

 
Csanytelek Dózsa György 

utca 14. szám alatt 
ház van eladó 

Tel.: 06-63/478-524 
06-20/314-2365 

 
Sport babakocsi újszerű 

állapotban eladó. 
Tel.: 06-30/446-0777 

 
A bolondok szökni akarnak a diliházból. Megbeszélik, hogy éjjel 
átmásznak a kerítésen, ott ledobják a ruháikat, és az időközben 
elcsent civil ruhákban mennek tovább. Na, az akció előtti napon 
kiküldik az egyik bolondot, hogy nézzen körül, nincs-e valami 
gyanús odakint. Kis idő múlva jön vissza,  nagyon elkeseredetten.  
-Na, mi van?- kérdezik a többiek.  
-Fiúk, nem lesz semmi a szökésből. Lebontották a kerítést… 
 

 
Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit! 

A Csanyi Hírmondót  - szerkesztette: Majzik Józsefné, Kurucz Zoltán 
- lektorálta: Szabó Ferenc 

Email: csanyihir@citromail.hu

Recept klub Községünk legszebb versei 
Ürmös Róbertné kedvenc receptje: 

 
Húsos tészta 

Hozzávalók: 1 csomag orsó tészta, 25 dkg 
darált hús, 1 fej vöröshagyma, 1 doboz tejföl, 
15 dkg trappista sajt, ízlés szerint só, bors, 
fűszerpaprika. 
Elkészítés: a tésztát sós vízben kifőzzük, hideg 
vízben öblítjük. A vöröshagymát 
megdinszteljük beletesszük a darált húst és a 
fűszerekkel ízesítjük. Hőálló üveg edényben a 
tejföllel és a reszelt sajttal összekeverve forró 
sütőben sütjük. 
 
Kiri Mihályné kedvenc receptje 
 

Túró torta 
Kis adag: 25 dkg porcukrot kikavarunk 20 dkg 
margarinnal, 2 csomag vaníliás cukorral, 
hozzáadjuk a 0,5 kg túrót és simára keverjük. 2 
dl tejet 2 evőkanál zselatinnal összekeverünk, 
forráspontig melegítjük és hozzákeverjük a 
fentiekhez. A massza felét beleöntjük a 
tortaformába és lefedjük egy sor 
babapiskótával és arra tesszük a gyümölcsöt 
majd ráöntjük a massza másik felét. A tetejére 
gyümölcszselét teszünk. 
                                               Jó étvágyat! 

 
Hajnalban 

 
Mikor felkel a hajnali napsugár, 

Szerenádot ad egy kis madár, 
Csak a felhők az égen el ne takarják, 

Életadóját, napsugarát. 
 

Oly gyönyörűek a tavaszi virágok, 
Oly gyönyörű a hajnali táj, 

Angyali szellő simogassa arcod, 
Ha tavaszi réten jársz! 

 
                   2003. 02. 07 

 
                                                     Kolett 
                

   



           


