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A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület megkezdte a 2007 évre 

tervezett programjait. 
 

2007. március 31.-n 0800 - tól természetvédelmi napot tartottunk a Megyesi tavon, ahol 20 horgász 
kulturálttá, körbe járhatóvá tette a tavat és közvetlen környezetét. Kialakítottuk a horgászhelyeket, majd 
április 05-én elkezdtük a telepítések végrehajtását.  
Több mint 200 kg pontyot helyeztünk ki, amelynek őrzését a horgászok egészen szombat hajnalig 
folyamatosan végezték. 
 Levezetésre került az év első Megyesi-tavi csapat horgászversenye. Ha mi egyesületi vezetők babonásak 
lettünk volna, akkor nem indítjuk el a versenyt, ugyanis 13 csapat állt a reggeli csípős időben (2 Co volt a 
hőmérséklet) rajthoz. Nagy izgalomban készültek a csapatok a starthelyeken.  Nyolc órakor elkezdődött a 
verseny, s már hét perc múlva Németh Sándor fárasztotta is az első halat. 11,30 órakor a második 
fordulóval a csapatok második tagjai is bedobták a felszereléseiket, no meg a tudományukat. A halak úgy 
gondolták, hogy ünnepelnek és nem akartak horogra kerülni. Meg kellett minden egyes darab halért 
küzdeni. 14 órakor- a mérlegelést követően- Pigniczki Péter, a verseny főbírója számolt, majd eredményt 
hirdetett. Utána a csapatok ebédhez ültek, amit részükre Szabó Zoltán prezentált egy kiváló marhapörkölt 
formájában. Ezzel véget ért az első hivatalos verseny, de máris megkezdődött a húsvéti hal kergetése azok 
részére, akik nem versenyeztek vagy a nap folyamán nem tudtak pontyot fogni.  
 
A horgászok körében várva-várt szezonnyitó versennyel ismét kellemes perceket tudtunk szerezni nemcsak a 
horgászoknak, hanem a családoknak is, a nyeremények ugyanis nem horgász felszerelésekből álltak. Az 
otthoni társaknak is remélem tudtunk némi örömöt adni a konyhai eszközökkel, vagy az egyéb kisegítő 
felszerelésekkel.  

A verseny végeredménye: 
  

1.Papi-Peti csapata   (Németh Sándor-Németh Péter)   
 2. KAG-028 csapata  (Törköly János-Szabó Tamás) 
 3. Jégmadár  csapata (Ormándi Róbert-Nyilas Attila) 
 4. K&K csapata  (Kecskeméti Csaba-Körmendi József) 
 5. Tengeri sün csapata (Koncz György-Valkai István) 

Körmendi József  
H.E. alelnök 
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Tisztelt Csanytelekiek! 
 
A napokban levelet kaptam „Csanytelek Község Hívő Közössége” feladóval, - természetesen 
aláírás nélkül - amely levél tartalma néhány igazán figyelemre méltó, továbbgondolásra 
érdemes fénymásolt oldal volt, a megbocsátás példázatokon keresztüli értelmezéséről. 
Köszönöm. 
Ez a levél, továbbá az a tény, hogy megkeresztelésem óta magam is tagja vagyok ezen 
közösségnek - késztet arra, hogy hosszú idő után ismét „a múlt” okán ragadjak tollat, és 
véleményt nyilvánítsak egy olyan ügyben, amely meggyőződésem szerint minden több-
kevesebb rendszerességgel templomba járó falumbélit évek óta foglalkoztat, elmondásuk 
szerint jó néhányukat még a templomba járástól is eltántorítva. Ha már megszólíttattam, 
válaszolni illik – nekem csak az írás lehetősége adatik meg, a templomban való megszólalásra 
nem érzem feljogosítva magam, nem is tenném soha. 
Életkoromból adódóan én még ugyanis olyan nevelést kaptam mind otthon, mind – 
elsőáldozásra, bérmálkozásra készülve – a hittanórákon, hogy „templomban csak felszentelt 
ember szólalhat meg”. Éppen ezért évek óta mind jómagam, mind nagyon sok csanyteleki 
templomba járó ember jóérzését csúfolja meg a „Csanyi lovag”, amikor ezt a katolikus ember 
számára kötelező alapvetést nem tartja be – mi több, saját lovagrendjének Rendi 
Alkotmányában szereplő lovagi jogok (9.§) között sem szerepel a templomban való 
megszólalásra való feljogosítás.  (A fölszenteltség kérdésébe nem mennék bele, ugyanis a 
„lovag” előéletét, erkölcsét csupán 12 évi csanyteleki ténykedéséből megítélve – nem csak a 
saját véleményem szerint – a „föl nem szenteltségénél” talán csak az esetleges 
„fölszenteltsége” válthatna ki nagyobb felháborodást a templomot rendszeresen, vagy csak a 
nagyobb egyházi ünnepekkor látogató, őt valójában ismerő hívők körében.) 
Véleményem szerint egyébként a megbocsátásnál lényegesen nagyobb erény, - emberi 
ténykedés - úgy élni és alakítani életünket, mindennapjainkat, hogy ne kelljen elvárnunk 
embertársaink megbocsátását – egyszerűen azért, mert nem követünk el ellenük sem 
megbocsátható, sem megbocsáthatatlannak vélt bűnöket. (Nem mellékesen jegyzem meg: 
bármely lovagrend értékrendje, lovagjainak életfilozófiája gyakorlatilag ezen az alapelven /is/ 
nyugszik…) 
Jómagam – elismerem – ugyan „csak” azok közé tartozom, akik a nagyobb egyházi 
ünnepeken jutnak el a templomba, mégis megkülönböztetett tisztelettel gondolok 
egyházmegyénk közelmúltbeli, számomra legemlékezetesebb eseményeire:   
- Amikor a Szeged-Csanádi Egyházmegye 975 éves jubileumát ünnepelte a megye katolikus 
közössége, Gyulay Endre megyéspüspök úr meghívót küldött – többek között – a megye 
településeinek polgármesterei számára, én örömmel tettem eleget a meghívásnak, és 
képviseltem Csanytelek lakosságát az ünnepi istentiszteleten. 
- A templomunk 2005. évi felújítása okán tartott ünnepi szentmise meghívóját máig őrzöm 
hivatali íróasztalomon. 
- A Gyulay megyéspüspök urat nyugállományba vonulása után váltó Dr. Kiss-Rigó László 
püspök úr szintén meghívót küldött a beiktatása alkalmából celebrált ünnepi szentmisére a 
települések polgármestereinek - természetesen büszkén vállalt kötelességemnek éreztem 
megjelenni és falumat képviselni azon az eseményen is. 
Éppen ezért legalábbis furcsának tartom, hogy a Kalocsai Érsek úr a „Csanyi lovaggal” küld 
üzenetet, melyet egyik legnagyobb egyházi ünnepünkkor tartott szentmise után, mintegy 
„zárszóként”, de tőle szokatlan zavartsággal – talán a néhány perccel korábban történtek miatt 
-, szinte rögtönözve adott elő a már távozni készülő hívek előtt. 
Véleményem szerint - tisztelettel megkövetve az Érsek urat -, ha az általa szervezett esemény 
koreográfiájához nem a meghívó, körlevél, vagy értesítés küldése, hanem a „hír lovaggal 
történő megüzenése” tartozik, úgy természetesen - mint mindenki -, úgy a „lovag” előtt is 
nyitva áll a Polgármesteri Hivatalban lévő szobám ajtaja… 
Hitem és meggyőződésem szerint a templomban ugyanis nincs külön jogokkal rendelkező 
„lovag és nem lovag”, polgár és polgármester, – ott valamennyien hitünket gyakorló 
katolikusok, a Csanytelek Község Hívő Közösségéhez tartozók vagyunk… 

Forgó Henrik 
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Nagy sikerű artista bemutató 
Csanyteleken! 

2007. április 13-án turnéjuk során Csanytelekre is ellátogattak a 
 Budapesti Állami Artistaképző Intézet növendékei. 

 
Műsorukban különböző történelmi korszakokat mutattak be, az őskortól a modern korig. Az 
előadók közül a legfiatalabbak vezették be az előadást, majd néhány szóban elmondták az 
aktuális korszak témáját.  
A történetet az őskornál kezdték, melynek középpontjában a sámán állt. Az ókor 
legjelentősebb birodalmait is színpadra vitték, mint például Egyiptomot és Rómát. Ezekben a 
kor legismertebb eseményeire tértek ki. Például Egyiptomnál a fáraó hatalmának 
jelentőségére, míg Rómánál a háborúk gyakoriságára. Ezután jött a középkor, a barokk, 
majd a vadnyugat. Ezt követte az újkor, melyben főleg Amerika és Európa 
jellegzetességeit láthattuk. Először egy hatalmas ugrókötél segítségével adtak elő bámulatos 
mutatványokat, majd egy kán-kán táncot. 
 
Ezután a mai cirkuszra leginkább emlékeztető bohócok léptek a színre, akik mulatságos és 
vicces játékukkal megnevettették a gyerekeket és még a felnőtteket is. A következő 
műsorszám „helyszíne” egy trapéz volt, melyen  lélegzetelállító mutatványok sorát 
figyelhettük meg. Majd következett az úgynevezett Rhönrad-kerekes műsor. Befejezésül az 
artisták előadták a modern kori levegőképet, melyben különleges vásznak segítségével 
függtek a levegőben. 
 
 A fináléban az összes szereplő felvonult, és meghajoltak a nézők előtt. A közönség nagy 
tapssal jutalmazta az artista növendékeket. Péntek 13-a ellenére az előadás nagy sikert aratott 
a nézők körében, amely kicsiknek és nagyoknak egyaránt szórakoztató volt. Köszönet érte a 
szervezőknek. 

Varga Csilla, Dávid Ágnes 
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FELHÍVÁS 
„a virágos, tiszta, parlagfű-mentes Csanytelekért programhoz” való csatlakozásra, a 

„Csanytelek legvirágosabb utcája” 
cím elnyeréséért! 

Cél:    
 a településen élők egészségének megőrzése, 
 a település szebbé, tisztábbá, virágosabbá tétele, 
 környezetünk védelme, esztétikus megjelenítése,  
 előkertek, utcakertek gyommentesítése, 
 új zöldfelületek létesítése, fenntartása, 
 kulturált, egészséges környezet megteremtése, 
 a település jó hírének növelése, 
 a közízlés, az igényes lakókörnyezet kialakítása, 
 a fenti célok a települések lakosságának, intézményeinek, civilszervezeteinek bevonásával való megvalósítása. 

A programban minden résztvevő ingyen Porcsinrózsa virágmag-csomagot kap!!! 
A programban résztvevők vállalják: 

 a számukra térítésmentesen átadott PORCSINRÓZSA virágmag (közismert nevén Kossuthka) lakóházuk 
előkertjébe, utcakertjébe, való elültetését, 

 a fenti kert folyamatos gyommentesítését, 
 időjárástól függően (hetenként legalább 1 alkalommal) a kikelt virágmagok locsolását, 
 a lakóház udvara, kertje, gyom- és parlagfű mentesítését (kaszálással, fűnyírással), 
 a környezeti károsítóktól való védekezést, a kerti fáik permetezését, 
 a lakóházak előtti járdaszakaszok rendszeres takarítását, 
 az átereszek karbantartását, 
 a keletkezett kommunális hulladék szolgáltatónak való átadását. 

A felsorolt célok megvalósítása érdekében a hivatal a rendelkezésére álló személyi, tárgyi, anyagi lehetőségei határain 
belül gondoskodik: 

 elhunyt szeretteink nyughelye, a temető zöldfelületeinek rendbentartásáról, a hulladék elszállításáról, 
 a település esztétikai megjelenítése, 
 az utazók legminimálisabb igényeinek kielégítéséről a megrongált buszvárók helyreállításával, a környéke 

takarításával, a hulladékok begyűjtésével, 
 a falunk központjában megújult közpark napi parkosítási munkálatai végzésével teremtjük meg a jövőbeni 

valós funkcióját betöltő igényes főtéri képet, 
 vállalkozók önzetlen támogatásával évről-évre a hivatal előtti „háromszög” és intézményeink előtti 

közterületek virágosításáról, 
 a vizek szabad folyásának biztosítása érdekében, a településen lévő nyíltcsatornák évente legalább 1 

alkalommal való kitakarításáról, 
 a Táncsics Mihály utcai hulladéklerakó kertészeti hulladék befogadása okán annak környezetvédelmi, 

hulladékgazdálkodási jogszabályoknak való megfeleltetéséről, 
 a lakossági kommunális hulladék-, szállítási-, ártalmatlanítási költségeinek átvállalásáról, ezzel a lakosság 

számára térítésmentessé tételéről, 
 és számtalan olyan aktuális feladat végrehajtásáról, amit állampolgárként csak akkor érzékelünk, ha a feladat 

végrehajtása (bármely okból) nem valósul meg. 
A gyermekeink kultúrált környezetben való szocializációja nélkülözhetetlen ahhoz, hogy rohanó mindennapjaink 
ellenére, legyen mit átadnunk számukra. Ez nem más, mint élhető, tiszta levegőjű, virágos, zöldfelületekkel borított 
közterek, előterek, cserjék, fák. Ügyelnünk kell a vizek, a talaj védelmére, csikkek, reklámszatyrok, papírzsebkendők, 
egyéb hulladékok arra rendszeresített edényekbe való gyűjtésével, a szolgáltatónak (A.S.A. Kft.), környezetünk 
védelmére. 

 A település utcái, előkertjei, utcakertjei virágosítási programja  2007. 05. 10. napjától indul.  
 Bírálati szempontok: összbenyomás, gyom- és parlagfűmentes utcai-előkert, virágok esztétikus 

látványa az utca tisztasága. 
 Zsűrizés: 2007. június 29-én, a civilszervezetek vezetőinek bevonásával. 
 Eredményhirdetés: 2007. július 6-án a Képviselő-testület ünnepi testületi ülésén. 
 Díjazás: a nyertes utca „Csanytelek legvirágosabb utcája 2007.” feliratú márványtáblát kap. 
 A programhoz minden csanyteleki lakos térítésmentesen csatlakozhat azon az íven, melyet a hivatal 

munkatársai rendelkezésére bocsátanak, továbbá a Családsegítő Szolgálat (Csanytelek, Kossuth u. 34. sz. 
alatt) vezetőjénél, a hivatal ügyfélszolgálatánál, helyi civilszervezetek vezetőinél. Ennek ismeretében juttatjuk 
el a csatlakozókhoz a virágmagot. 

Számítunk mindazok tevékeny közreműködésére akik már eddig is, példaértékű módon, tettek környezetük szebbé 
tételéért, és azokra is akik most szeretnének tenni ezért. 
 
Köszönjük mindenkinek, aki időt szentelt ezen felhívás elolvasására az abban taglaltak önzetlen teljesítésére. 
Csanytelek, 2007. április 25.                                 
                                                                                        Tisztelettel: 

Kató Pálné 
Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzője 

a program védnöke 
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BEMUTATKOZIK: 

Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete 
 
A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete 1995-ben alakult. A kezdetekben 6 család 

lelkes munkája hozta létre a szervezetet.  Az alapszabályban meghatározták az egyesület 
céljait, amelyek a következők: 

 az élet és az anyaság tiszteletére és szeretetére nevelés 
 a házasságért, a családért és a jövő nemzedékért érzett felelősség erősítése 

            felmutatni a társadalomnak és környezetünknek a nagycsaládosok és a családok által         
            képviselt értékeket 

 a nagycsaládosok, a családok egymást ismerő és segítő közösséggé szervezése. 
 

1998-ban bíztak meg az egyesület vezetésével. Jelenleg már 57 család, összesen 215 fő 
alkotja a szervezeti egységet. Az egyesület RENDES tagja lehet három és több gyermekes 
család. PÁRTOLÓ tag lehet mindenki, aki munkájával, szellemi javaival, anyagi eszközeivel 
támogatja az egyesület munkáját. 

 TISZTELETBELI tag lehet az, aki az egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet 
végez. Az új tagok jelentkezését minden év március 31. napjáig tudjuk elfogadni, mert ezután 
meg kell határoznunk az adott évben a zavartalan munka menetét, a tagok felé nyújtott 
szolgáltatások, támogatások mennyiségét. Mindenkinek kötelező tagdíjat fizetni, ennek éves 
összege 2500.-Ft, egyedülállónak 1250.-Ft, valamint kötelező évente hat alkalommal részt 
venni a taggyűlésen.  

A taggyűléseket havi rendszerességgel tartjuk a csanyteleki Faluházban. Az egyesület 
működését az Önkormányzattól kapott támogatás, a tagdíjak, a pályázatokon esetlegesen 
megnyert összeg, a lakossági támogatások, a személyi jövedelemadó bevétel, a helyi Takarék 
Szövetkezeti támogatás együttesen teszi ki. Az elmúlt évben ez az összeg 549. 000.-Ft volt. 
Ebből az összegből és egyéb természetbeni adományokból meghívtuk a szegedi Grimmbusz 
színházat, akik Mikuláskor vidám műsort szolgáltattak a családoknak. 90 gyermek kapott 
600.-Ft értékben Mikulás - csomagot. Karácsonykor minden gyermek új játékot választhatott 
a karácsonyfa alól. A családoknak közel 3.000.-Ft értékű élelmiszer csomagot osztottunk szét. 
Évközben a falu lakossága között liszt adományt osztottunk. A családok nem csak kaptak, 
hanem adtak is, hiszen aktívan részt vettek az árvízi munkálatokban. Úgy érzem mindenki 
számára fontos ez a kis közösség, mert értéket teremt önmagának és másoknak is. Ez a 
közösségi munka, része egy újfajta szocializációs folyamatnak. 
Bátran állíthatjuk  

„az   embereknek,  mert célja   nagy 
hát kell a másik ember, csak szépen 
összefogva   hat,  sok  víz   hajtja   a 
malmokat,sok cseppből áll a tenger” 

(Schiller) 
 
Köszönöm, hogy írhattam az egyesület munkájáról, és engedjék meg, hogy felhívással éljek, 
még, hiszen a személyi jövedelemadó bevallások határideje nem járt le. Aki még nem 
ajánlotta fel a jövedelme 1 %-át  kérem, tegye meg, és ajánlja fel az egyesület számára.  
Adószámunk: 18455326-1-06  
 
 
 
  Köszönettel   Kopasz Imréné 

            Elnök 
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SPORT 
 
Az elmúlt hónap folyamán a felnőtt csapatnak egy győzelem, egy döntetlen és két vereség 
volt a mérlege. Az egyéni hibák száma csökkent, viszont a teljesítmény hullámzó volt. Amíg 
az utolsó előtti csapattól kikaptunk, addig a tabellán harmadik Csanádpalotát idegenben 
győztük le. Ez a szélsőséges formaingadozás a játékosok rutintalanságára írható. A 
Tanárképző ellen például hat ifista korú játékos szerepelt az együttesben. 
Csapatunk legnagyobb hiányossága, hogy nem bővelkedünk támadójátékosokban, illetve az 
egyetlen befejező csatár is ritkán áll rendelkezésre távoli tanulmányai miatt. Ezt jól tükrözi az 
az adat is, hogy csatárposztról ebben a hónapban egyetlen gólt értünk el, a többi találatot 
középpályások jegyezték. 
Mérkőzések: 
 
Üllés-Csanytelek 1-0 
Sallai, Szemerédi, Szabó R, Magyar Z / Kelemen /, Németh, Ujszászi / Forgó A /, Deák / 
Domokos /, Bátki M, Mészáros, Gál, Forgó T. 
 
Csanádpalota-Csanytelek 1-2             Góllövő: Szabó S / 2 / 
Sallai, Németh, Magyar Z, Szemerédi, Ujszászi, Mészáros, Szabó R, Kelemen, Forgó A, 
Szabó S, Szegfű  / Gálig T /.  
 
Csanytelek-Makó 1-1                          Góllövő: Kelemen 
Sallai, Németh, Magyar Z, Szemerédi, Ujszászi, Szabó R / Bátki B /, Mészáros, Deák S / 
Domokos /, Kelemen /Bátki M /, Szabó S, Szegfű / Gálig /. 
 
Tanárképző-Csanytelek 3-1                  Góllövő: Bátki M. 
Sallai, Magyar Z / Gálig /, Németh, Szemerédi / Bátki B /, Domokos / Deák S /, Bátki M, 
Szabó R / Papp J/, Tápai, Forgó A, Kelemen / Szegfű /, Forgó T. 
 

A Felnőtt csapatunk 
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Közérdekű információ 
 

Tisztelt lakosok! 
 

Kérjök Önöket, hogy amennyiben tehetik, 
adójuk 1%-át ajánlják fel az „Európai 
Csanytelekért Közalapítvány” javára!    
  
Adószám:   18474951-1-06 
Köszönjük! 

 
 

Tisztelt Csanytelekiek! 
A Polgárőr Egyesület vezetősége kéri 
önöket, hogy akik személyi jövedelemadó 
bevallásra kötelezettek azok adójuk 1%-át 
adják a Csanyteleki Polgárőr Egyesületnek. 
Egyesület adószáma: 18472163-1-06 
 
Továbbá kérjük a lakosságot, hogy aki az 
egyesületet anyagilag támogatni tudja, az 
megteheti a Takarékszövetkezetnél nyitott 
bankszámlaszámra történő befizetéssel. 
 
Telefonos elérhetőségeink:  
06(30) 621-6219 
 06(30) 621-6804 
 
 
 
 

Május 29.-én 17 órakor  a 
 

Délmagyarország és a Délvilág 
megyejáró sorozatának 

csanyteleki rendezvényére 
 

minden kedves érdeklődőt 
tisztelettel vár a polgármester, a 

falu jegyzője és az újság 
főszerkesztője. 

 
 Helyszín: Faluház 

 
 
 
 
 
 

Családi események 
 

Keresztelés: 
 

Kovács Áron 
 
 

Meghalt: 
 

Nagy Anna,  Sebők József,   Keller Mária.   
 

Közlemény: 
 

A Csanyteleki Nepomuki Szent János 
templom búcsúja május 13-án lesz. 
 
Szentmise május 13.án d.e. 9 órakor . 
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Olvasói oldal 

 
               Apróhirdetés Borúra derű 
 
Aranykoronát, szántót vásárolok! 
Tel.: 06-20/ 259-9284 
 
Csanytelek Arany J. u. 28 sz. szám 
alatt ház van eladó. 
                             Érd: Idősek Otthona 
         

Két rendőr barchobázik: 
- Személy? 
- Igen. 
- A biológiával kapcsolatba hozható? 
- Igen. 
- Fához köthető? 
- Igen. 
- Rákérdezek: Döbrögi? 

 
 

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

A Csanyi Hírmondót szerkesztette: Majzik Józsefné, Varga Péterné, Kurucz Zoltán,  
Lektorálta: Szabó Ferenc 

 
Email: csanyihir@citromail.hu 

 
 
 

 

Recept klub Községünk legszebb versei 

Kókusz golyó recept 
Hozzávalók: 
50 dkg háztartási keksz, darált  
10 dkg vaj  
2 evőkanál kakaó  
20 dkg porcukor  
rum  
1 csomag kókuszreszelék  
meggybefőtt, s annak a leve 
 
Elkészítés: 
A kekszet, cukrot, kakaót, a 
szobahőmérsékletű vajat eldolgozzuk. 
A rumos meggy lével formálható 
masszát készítünk, nedves kézzel 
golyókat készítünk belőle, 
mindegyikbe egy szem meggyet téve.  
Kókuszreszelékben forgatjuk meg 
őket. Fóliával takarva hűtőben 
megdermesztjük. 

 
Mátyás Lajos 

A romák 
 

Ezer esztendő búja, baja 
Roma népnek ez a gondja. 
Nem érti ezt meg senki 
Más bűnét jóvá nem teheti. 
 
Hajszolták télen, nyáron 
Hogy jó úton sose járjon. 
Elvették lovát vagyonát 
Tönkretéve boldogulását. 
 
Arra kérem az urat, 
Hogy minékünk romáknak mutasson 
utat. 
Adjon erőt és egészséget, 
Minékünk büszkeséget. 
                            2007 febr. 14 
 
 


