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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatás
A Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint az idén sem marad el a TÉL, ezért szeretnénk fel-

hívni mindazok figyelmét a téli tüzelő megvásárlására, akik a korábbi években rendszeresen
megfeledkeznek erről!

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Nem először vagyok kénytelen a problémával foglalkozni, minden bizonnyal nem is utoljára, az viszont teljességgel
bizonyos, hogy megoldás ezen írást követően sem lesz – pedig könnyen lehetne.

„Temető” ugyanis csak úgy, önmagában nincs, csak azért, hogy a gyomosodásával bosszantsa a településen élőket, a
temetőben ugyanis elhunyt hozzátartozóink, barátaink, jó ismerőseink nyugszanak, tehát vvaallaammeennnnyyii  ssíírr  ttaarrttoozziikk  vvaallaakkii--
hheezz,,  nneemm  ccssaakk  MMiinnddeennsszzeenntteekkkkoorr,,  hhaanneemm  éévv  kköözzbbeenn  iiss,,  mmeellyynneekk  ttiisszzttáánn  ttaarrttáássaa,,  ááppoolláássaa  lleellkkiiiissmmeerreettii  kkéérrddééssnneekk  kkeelllleennee
lleennnnii mmiinnddeenn  jjóóéérrzzééssűű  eemmbbeerr  sszzáámmáárraa!! Ebből következően ugyanúgy, mint ahogy a házunkhoz tartozó kert gondozását
sem az önkormányzattól várjuk el, mi több, sokkal inkább az önkormányzat várhatná el, hogy a lakosság portáin megfe-
lelő rend, tisztaság legyen. (Tudom persze, sok esetben ezen elvárás sem valósul meg, sőt, mindegyikőnk pontosan tudja,
mely házak, árkok, járdák, udvarok, kertek a „falu szégyenei”…) Valamiért azonban a temető rendben tartását mindenki
az önkormányzattól várja el, holott aa  tteemmeettőő  aazz  eeggyyhháázz  ttuullaajjddoonnaa!! Miután Csanytelek községnek birtokában nincs temető,
ezért nem kapunk a működtetésére, fenntartására pénzt az államtól, mert nem kötelező feladata a településnek! Évekkel
ezelőtt szerettem volna nyugvópontra vinni ezt a helyzetet, a püspök úrral tárgyaltam e problémakörről, aki mereven el-
zárkózott a temető önkormányzatunk részére történő átadásától (ha önkormányzati tulajdonba kerülne, akkor kapnánk
állami finanszírozást a fenntartására). A kápolna egyházi tulajdonba vételétől is mereven elzárkózott, mondván, „az egy-
háznak nincs szüksége a kápolnára”, válaszként megjegyeztem: az önkormányzati gazdasági társaságnak – amely társa-
ság (KÉBSZ Kft.) tulajdonosa a kápolnának – pedig aztán egyáltalán nincs szüksége kápolnára a közétkeztetés meg-
valósításához… Erre azt a tanácsot kaptam, hogy „akkor bontsák le”. (A kápolnát ugyanis 99 évre díjmentes használatba
adta elődöm, a „csanyi lovag” az egyház számára úgy, hogy annak összes időközben felmerülő fenntartási költségét a
KÉBSZ Kft. köteles viselni, továbbá a KÉBSZ Kft. könyvében „amortizálódik” az építmény, ennek minden gazdasági kö-
vetkezményével együtt.)

A fent leírtak ellenére erőnkhöz mérten, de évente legalább háromszor (Anyák napjára, Falunapra és Mindenszentek-
re) lekaszáljuk (kézzel, géppel), rendbe tesszük a más tulajdonában lévő temetőt. Azaz a „szomszéd sírra” dobált elszá-
radt és rothadt virágokból, koszorúkból álló több tucat „kis szemétdombot” az önkormányzat munkásai kézben hordják
ki a célra még 2003-ban létesített hulladékgyűjtőkbe… Gondolom ezt helyesnek tartják a temetői síremlékeket látogató
hozzátartozók, mert ha nem így lenne, akkor a friss virág sírra helyezése után a hervadtat kivinnék a hulladékgyűjtőbe –
azt viszont helytelenítik, ha az „illegálisan sírokat kaszálók” gépei a síremlékre szórják a levágott füvet… Természetesen,
ha olyan csapadékos az időjárás, mint az idén, akkor a Falunapra történt rendbetétellel nem lehet kihúzni Mindenszen-
tekig, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a falu „főutcája” közel 6 kilométer hosszú, a két oldalt összeadva 12, fut-
ballpálya, iskolai pálya, intézmények, park, játszótér, stb., tehát végig sem érnek munkatársaink, már kezdhetik elölről a
fűnyírást. Mert bírálni a közterületek hiányosságait is tudjuk, ezt könnyebb, mint lekaszálni a házunk, telkünk, szántónk
előtt a füvet… Ha ugyanis a beteg, idős, munkavégzésre képtelen lakos előtt lekaszáljuk a füvet, másnap már öten-hatan
telefonálnak, hogy „előttük is vágjuk, mert az nekik jár, mert ők is fizetik az adót”… 

Apropó, adó: meggyőződésem, hogy azon vállalkozó gazdasága, akinek hozzátartozója internetes bejegyzést tartott
szükségesnek a temető állapotáról, vélhetően megspórol az általa választott adós szakember költséghatékony alkalmazá-
sával annyit, hogy évente egy-egy kaszálást nyugodtan bevállalhat, amikor túlzottan gazosnak látja a temetőt – lényege-
sen nagyobb jogalapja van rá, mint az önkormányzatnak…

Csanytelek, 2016. szeptember 3.
FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester

A temetõrõl, sokadszorra…
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AAuugguusszzttuuss  hhóónnaapp  vvééggéénn az önkormányzat 2016. évi
költségvetése terhére 1,5 millió Ft-ot biztosított a Szent
László Általános Iskola tornaterme burkolatának felújítási
munkálataira, belső festési, meszelési feladatok finanszíro-
zására annak érdekében, hogy az új tanévet megújult kör-
nyezetben kezdő iskolás gyermekeink örömét leljék benne
és az önkormányzati vagyon ne romoljon, hanem karban-
tartás által növekedjen.

AAzz  áállllaattookk  vvééddeellmméérrőőll  ééss  kkíímméélleettéérrőőll szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján
létrehozott adatbázisba rögzített adatok kezelésére a 42/B.
§ (1)-(2) bekezdésében adott törvény felhatalmazás tudatá-
ban, a hivatalban vezetett eb-nyilvántartás karbantartása és
az eb-tulajdonosok esetleges mulasztása miatti szankciók
megelőzése érdekében 97 fő számára felhívást bocsátottam
ki, melyben foglaltak végrehajtásával biztosítható települé-
sünkön az ebek veszettség elleni oltása a teljes eb-állomány-
ban. Ezzel egyrészt elkerülhető az állatbetegség terjesztése
és a fertőzés veszély, másrészt a veszettség elleni oltás és az
eljárás, az elszenvedett fájdalmakról már nem is szólva. A
település közössége érdekében felkérem azon eb-tulajdono-
sokat, akik még nem tettek eleget jogszabályi kötelezettsé-
güknek, hogy saját jól felfogott, és a település lakossága ér-
dekében, a megjelölt időpontig tegyenek eleget a felhívás-
ban foglaltaknak, mert ellenkező esetben komoly bírság ter-
hével kell számolniuk.

AA  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett rendkívüli ülést tartott augusztus
29-én, amikor is főnapirendi pontként a Csanytelek, Árpád
utca, és a Pusztaszeri utca Árpád utca felöli szakasza 6 cm
vastagságú aszfalt réteggel való borítása kivitelezési mun-
kálatainak megrendelésére adott felhatalmazást. A kivitele-
zési munkálatok bekerülési költsége bruttó: 17.589.500 Ft,
melyből az önkormányzat évi költségvetésében vállalt ön-
erő összege: 2.639.425 Ft. Az Árpád utca 300 fm, a Puszta-
szeri utca 240 fm hosszban való kivitelezési munkálataira
ajánlatot tevő 3 vállalkozó közül az árban legjobb pályáza-
tot benyújtó budapesti székhelyű ÚJ-ÉP-KER Kft. nyerte el,
vele a szerződéskötés augusztus 30-án, az útépítés és pad-
kázás kivitelezése pedig augusztus 31-én megkezdődött és
szeptember első napjaiban már be is fejeződött. A Belügy-
minisztérium 14.951.075 Ft összegű központi támogatásban
részesítette önkormányzatunkat, amely kizárólag a telepü-

lés belterületén végezhető fenti munkálatok részbeni fede-
zetéül szolgált. 

AAuugguusszzttuuss  3311--éénn településünkön is sor a került a tanév-
nyitóra. A Szent László Általános Iskolában 14 elsős diák,
összesen pedig 164 gyermek kezdi meg általános iskolai ta-
nulmányait szeptember 1-jével. Az első osztályt kezdő
gyermekeknek játékos tanulásba való beilleszkedést, min-
den alsó- és felső-tagozatos diáknak pedig kellemes élmé-
nyeket és jó tanulást kívánunk! 

AAzz  AAllssóó--TTiisszzaa--mmeennttii  EEggyyeessíítteetttt  ÓÓvvooddaa Csanyteleki Tag-
intézményében 65 kisgyermek kezdte meg a nevelési évet.
A helyben, magas szakmai színvonalon működő gyönyörű
óvoda intézményi kihasználtsága érdekében több irányú
intézkedés kezdeményezése körvonalazódik, melyhez
szükség van a településünkön élő minden érintett szülő lo-
kálpatrióta hozzáállására, minden 2,5 életévét betöltött
gyermek beíratására. Felhívom a figyelmet arra, hogy idén
szeptember 01. napjától minden 3. életévét betöltött gyer-
mek óvodáztatása kötelező, melynek elmaradása pénzbün-
tetés kiszabását vonhatja maga után.

TTeelleeppüüllééssüünnkköönn  augusztus utolsó napjaiban minden
érintett állampolgár kézhez kapta az éves adóértesítő II. fél-
évére vonatkozó tájékoztatóját. Abban esedékes és lejárt
adótartozások befizetésének fontosságára hívom fel min-
den érintett figyelmét, elsősorban az adózó szemszögéből
azért, hogy elkerülhető legyen a késedelmi kamat felszámí-
tása, a hátralék munkabérből, egyéb járandóságból, nyug-
díjból való letiltása. Másodsorban pedig azért, hogy megva-
lósulhassanak azok a közösségi célok, amelynek forrását a
helyi adóból befolyt bevételek összegei adják az önkor-
mányzat adott évi költségvetésében, mint szabadon fel-
használható pénzügyi forrást, az önként vállalt önkor-
mányzati feladatok megvalósítását lehetővé téve.

AA  CCssaannyytteelleekkii  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallbbaann e hónap végén
elkezdődött a villamoshálózat szabványosítása, a szüksé-
ges villanyszerelési munkálatok kivitelezése, mellyel elhá-
rult az egy évtizede fennálló áldatlan állapot. Ezt a kivitele-
zési munkálatot egy nagyobb teljesítményre képes villany-
óra felszerelése követi, mellyel mind a hivatalon belül,
mind a hivatal udvarán folyó munkálatok zavartalansága
és biztonsága adva lesz. 

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2016. augusztus

A CCssaannyytteelleekkii  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett és a KKéékknneeffeelleejjccss
NNééppddaallkköörr ebben az évben rendezi meg a

VVIIIIII..  AAllssóó--TTiisszzaa  mmeennttii  NNééppddaallkköörrii  TTaalláállkkoozzóótt
Ideje: 22001166..  ookkttóóbbeerr  11..  ((sszzoommbbaatt))  1100  óórraa..
Helye: CCssaannyytteelleekk,,  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ttoorrnnaa--

tteerrmmee
A rendezvény fővédnöke: Forgó Henrik polgármester

A műsor után kellemes ebéd, majd zenés, táncos délután
következik.

Menü: csontleves, marhapörkölt, burgonya, savanyú-
ság, sütemény, aperitif, ásványvíz, bor, kávé. Ára: 1700 Ft.

A rendezvényre nem csak nyugdíjasok jelentkezését
várjuk a klubban szeptember 12-én és szeptember 26-án
délután 13-14 óra között!

Tombola tárgyakat elfogadunk! Minden nóta és népdal-
kedvelőt, kellemes kikapcsolódásra vágyót tisztelettel és
szeretettel várunk!
NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett  ééss  KKéékknneeffeelleejjccss  NNééppddaallkköörr  CCssaannyytteelleekk..

Meghívó
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AA  KKöörrööss--ttoorrookkii  NNaappookkoonn  ééss  aa  SSZZIINN--eenn  eeggyyaarráánntt  ssiikkeerrtt
aarraattootttt  üüggyyffééllsszzoollggáállaattii  bbuusszz  sszzeepptteemmbbeerrbbeenn  1133..  ééss  sszzeepptteemm--
bbeerr  2200..  kköözzöötttt  aa  mmeeggyyee  1144  tteelleeppüülléésséérree  vviisszzii  eell  aa  hheellyysszzíínnii
üüggyyiinnttéézzééss  lleehheettőőssééggéétt..  

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Köz-
ponti Hivatala által működtetett mobil ügyfélszolgálat me-
gyei körútja során olyan nagyobb lélekszámú településeket
érint, ahol egyébként ügysegédek által történik a személyi
okmányokkal kapcsolatos ügyintézés. A jelenleg működő
Kormányablaktól viszonylag távol eső településeken általá-
ban 2-3 órát tölt majd a busz. A várható igényektől függően
ez egy-egy helyszínen 10-15 fő ügyintézését teszi lehetővé.

A körút állomásainak összeállításakor szempont volt a
helyi igények figyelembe vétele, ezért három olyan telepü-
lés került a helyszínek közé, ahol idősotthon, illetve bentla-
kásos intézmény van, a Mórahalmi Erzsébet Fürdőben pe-
dig elsősorban a határon túli, magyar állampolgársággal
rendelkező vendégek okmányügyintézésében tehermente-
síti a helyi Kormányablakot a mobil ügyfélszolgálat.

Az ügyfeleknek elsősorban személyazonosító igazol-
vánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel
kapcsolatos ügyintézésre van lehetőség a mozgó Kormány-
ablakban, de a diákigazolványhoz szükséges NEK adatlap
is igényelhető és ügyfélkaput is lehet nyitni.

(folytatás a 4. oldalon)

Megyei roadshowra indul

a mobilizált kormányablak

MMeeggnnyyeerrttee  aazz  EEuurróóppaa--  ééss  aa  vviilláággbbaajjnnookkssáággoott  iiss  JJéérrii  TTaa--
mmááss  kkoorroonnggllöövvéésszz,,  ccssaannyytteelleekkii  eeggyyeetteemmiissttaa..  MMoosstt  sskkeeeett--rree
vváálltt,,  ééss  sszzeerreettnnee  rréésszztt  vveennnnii  aa  22002200--aass  oolliimmppiiáánn..  FFeellkkéésszzííttéé--
sséétt  aa  ssppoorrttáágg  mmaaggyyaarr  oolliimmppiiaaii  bbaajjnnookkaa,,  IIggaallyy  DDiiáánnaa  vváállllaallttaa..

200 korongból 198-at talált el a győztes, Jéri Tamás a
compak sporting, magyarul gyorsított korongvadászat vi-
lágbajnokságán, London mellett. Ez jobb eredmény, mint
amit a májusi, Magyarországon, Sarlóspusztán megrende-
zett Európa-bajnokságon elért. A 22 éves versenyző akkor –
az index.hu tudósítása szerint – 196 találattal, holtverseny-
ben állt a szakág legendájaként számon tartott angol Geor-
ge Digweeddel. Ezután a szétlövésben mindketten 23 talá-
latot értek el. A folytatásban 18 korongig egyikük sem hibá-
zott, majd az angol rontott először, így Tamásé lett az arany-
érem. Amit most, az augusztus 24-étől 27-éig megrendezett
vb-n elért, az az eddigi legjobb eredménye.

– Vadászcsaládba születtem, természetes volt, hogy mi-
helyt betöltöttem a 18. évemet, és lehetett puskám, vadász-
tam, és elkezdtem versenyezni is – mondja Jéri Tamás. A
csongrádi Batsányi gimnáziumban érettségizett csanyteleki
fiatalember hetente 3-4 alkalommal edz, évente 50 ezer lő-
szert használ el. A Renato Gamba manufaktúrától kéz-
zel készített fegyvereket kap, de legfőbb támogatója a csalá-
di gazdaság. Jériék 2000 hektárt művelnek Csanyteleken,
egy kisebb lőteret is kialakítottak a földjükön. Ez a háttér el-
engedhetetlen volt ahhoz, hogy jó eredményeket érjen el. A
mércét most magasabbra teszi. Amellett, hogy végzős a
Szegedi Tudományegyetem Hódmezővásárhelyi Mezőgaz-
dasági Karán, növényvédelmi szakirányon, most iratkozik
be a csongrádi Diana felnőttképző iskolába, hivatásos va-
dász és erdész szakra. Egy évig párhuzamosan tanul mind-
két helyen. Közben pedig a gyorsított korongvadászatról

olimpiai számra, a skeet-re vált, mert szeretne részt venni a
2020-as és a 2024-es olimpián. Ehhez a szakmai segítséget
Igaly Diánától kapja, akinek a klubjában most is versenyez.

– Tárgyalunk a csongrádi önkormányzattal. Szeretnénk
bérbe venni, üzemeltetni és fejleszteni a város lőterét, ahol
fel tudnék készülni az olimpiára – halljuk Tamástól. – Azt
tervezzük, hogy ott mindenki számára, aki szeretne lőni,
fejlődni, nyitva lenne a kapu. Sok a tehetséges lövő
Magyarországon, a kérdés az, hogy mindenki megkapja-e a
lehetőséget ahhoz, hogy jó eredményeket érjen el.

IIggaallyy  DDiiáánnaa:: Igazi kihívás
Három éve ismerem Tamást, nyíltszívű, közvetlen és

megbízható srác – mondja a csanyteleki egyetemistáról
Igaly Diána. – Jó, hogy korábban versenytáncolt, mert fejlett
mozgáskoordinációja, kondíciója, lazasága sokat számít a
lövészetben is. Megértem, hogy miután korongvadászat-
ban világkupát, Európa-bajnokságot és most világbajnoksá-
got is nyert, most vált. Laikus számára talán furcsa, de ez je-
lentős változás lesz számára. Egy sor beidegződést, amelyet
a korongvadászat alakított ki benne, el kell felejtenie. Felké-
szítése számomra is igazi kihívás lesz, de pozitív értelem-
ben. Azért vállaltam, mert céltudatosnak, kitartónak látom,
elvégzi azt, amit tervbe vett.

Forrás: Délmagyarország, 2016. szeptember 3. 
BBaakkooss  AAnnddrrááss

Világbajnok lett

a csanyteleki koronglövész

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  nneevvéébbeenn
ééss  kkééppvviisseelleettéébbeenn  ggrraattuulláállookk,,

jjóó  eeggéésszzssééggeett  ééss  ttoovváábbbbii  ssppoorrttssiikkeerreekkeett  kkíívváánnookk
JJéérrii  TTaammáássnnaakk!!

Forgó Henrik polgármester
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Az Alföldvíz Zrt.
ingyenesen hívható

– már beüzemelt házi
szennyvíz-bekötés –

hibabejelentő
telefonszáma:

80/922-333

A lakossági szennyvízhálózat
házi bekötésével

kapcsolatosan keressék:
AA  hháázzii  bbeekkööttéésseekk

kkiivviitteelleezzééssee::
FFoorrggóó  MMiihháállyy

(30/743-35-83), 
Szabó Mihály

(30/978-52-65),
VViillllaammooss  bbeekkööttééss

kkiivviitteelleezzééssee::
VViiddááccss  LLáásszzllóó

(30/995-01-95).
HHüürrkkeecczz  IImmrree

SSaajjáátt  kkiivviitteelleezzééss  eesseettéénn,,
iilllleettvvee  hhaa  nneemm  aa  ffeennttii

kkiivviitteelleezzőőkkkkeell  vvééggeezztteettiikk
aa  mmuunnkkáákkaatt,,  aa  mmuunnkkáállaattookk

mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt
eeggyyeezztteesssseenneekk  aazz  AAllffööllddvvíízz
ZZrrtt..  mmuunnkkaattáárrssaaiivvaall,,  mmeerrtt

aa  sszzeennnnyyvvíízzhháállóózzaattrraa
ccssaattllaakkoozzááss  aazz  üüzzeemmeelltteettőő

eennggeeddééllyyéévveell  ttöörrttéénnhheett!!  

MMEEGGYYEE  IIII..
4 2016.09.11 16:00 NAGYMÁGOCS SE - CSANYTELEK SC
5 2016.09.18 16:00 CSANYTELEK SC - ÜLLÉSI ISE
6 2016.09.24 16:00 CSENGELE KSE - CSANYTELEK SC
7 2016.10.02 15:00 CSANYTELEK SC - ZSOMBÓ SE
8 2016.10.09 15:00 CSANYTELEK SC - SZABADNAPOS
9 2016.10.15 15:00 SZÉKKUTAS TC - CSANYTELEK SC
10 2016.10.22 14:30 CSANYTELEK SC - TÖMÖRKÉNY KSE
11 2016.10.29 13:30 KSE BALÁSTYA - CSANYTELEK SC
12 2016.11.06 13:30 CSANYTELEK SC - APÁTFALVA SC
13 2016.11.12 13:30 DESZK SC - CSANYTELEK SC
14 2016.11.20 13:00 CSANYTELEK SC - MINDSZENTI SPORT CLUB SE
15 2016.11.26 13:00 M-FOCI KFT. - CSANYTELEK SC

MMEEGGYYEE  IIVV
2 2016.09.11 16:00 TÖMÖRKÉNY KSE II - CSANYTELEK SC II
3 2016.09.17 16:00 CSANYTELEK SC II - SZATYMAZ SE II
4 2016.09.24 16:00 CSANYTELEK SC II - SZABADNAPOS
5 2016.10.01 15:00 KISTELEKI TE II - CSANYTELEK SC II
6 2016.10.08 15:00 CSANYTELEK SC II - ÓPUSZTASZER SE
7 2016.10.16 15:00 DOMASZÉK SK - CSANYTELEK SC II
8 2016.10.21 14:30 CSANYTELEK SC II - ÖTTÖMÖS SE
9 2016.10.30 13:30 ZSOMBÓ SE II - CSANYTELEK SC II
10 2016.11.05 13:30 PUSZTASZERI ISE - CSANYTELEK SC II
11 2016.11.13 13:30 CSANYTELEK SC II - TÖMÖRKÉNY KSE II
12 2016.11.20 13:00 SZATYMAZ SE II - CSANYTELEK SC II
13 2016.11.27 13:00 SZABADNAPOS - CSANYTELEK SC II
14 2017.03.11 14:30 CSANYTELEK SC II - KISTELEKI TE II
15 2017.03.18 15:00 ÓPUSZTASZER SE - CSANYTELEK SC II
16 2017.03.25 15:00 CSANYTELEK SC II - DOMASZÉK SK
17 2017.04.02 16:30 ÖTTÖMÖS SE - CSANYTELEK SC II
18 2017.04.08 16:30 CSANYTELEK SC II - ZSOMBÓ SE II

NNŐŐII
2 2016.09.10 16:30 PUSZTAFÖLDVÁRI LK - CSANYTELEK SC
3 2016.09.17 13:00 CSANYTELEK SC - SZENT MIHÁLY KFT.
4 2016.09.24 13:00 CSANYTELEK SC - SZABADNAPOS
5 2016.10.02 11:00 MEZŐBERÉNYI FC - CSANYTELEK SC
6 2016.10.08 12:00 CSANYTELEK SC - KASZAPER FC
7 2016.10.16 11:00 SZEGEDI VSE - CSANYTELEK SC
8 2016.10.21 14:30 NAGYMÁGOCS SE - CSANYTELEK SC
9 2016.10.29 13:00 CSANYTELEK SC - PUSZTAFÖLDVÁRI LK
10 2016.11.06 13:30 SZENT MIHÁLY KFT. - CSANYTELEK SC
11 2016.11.13 11:00 SZABADNAPOS - CSANYTELEK SC
12 2016.11.19 13:00 CSANYTELEK SC - MEZŐBERÉNYI FC
13 2016.11.27 11:00 KASZAPER FC - CSANYTELEK SC
14 2016.12.03 13:00 CSANYTELEK SC - SZEGEDI VSE

Csanyteleki Sport Club 2016/2017
labdarúgó mérkõzések

(folytatás a 3. oldalról)
A műholdvevő antennával felszerelt kisbuszban az ille-

tékek, igazgatási szolgáltatási díjak kiegyenlítésére bank-
kártyás fizetési lehetőség biztosított.

Öt munkanap alatt a megye hét járásának 14 településén
találkozhatnak a roadshow során a mozgó kormányablak-
kal, a csongrádi járásban az alábbi két településen:

SSzzeepptteemmbbeerr  1199..  hhééttffőő
TTöömmöörrkkéénnyy  8:00-11:00 Polgármesteri Hivatal előtti

parkoló, Tömörkény, Ifjúság u. 8.
CCssaannyytteelleekk 12:00-14:00 Polgármesteri Hivatal

Csanytelek, Volentér János tér 2.
A Mobilizált Ügyfélszolgálatot 2016. február 22-én mu-

tatták be hivatalosan Kovácsvágáson. A szolgáltatást az in-
dokolta, hogy egyes állampolgárok, társadalmi csoportok

lehetnek tartósan vagy alkalomszerűen olyan helyzetben,
például katasztrófahelyzetben, tömeges okmányvesztés
esetén, hogy nehezen tudnak eljutni egy ügyfélszolgálatra. 
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióókk  aazz  üüggyyffééllsszzoollggáállaattttaall  kkaappccssoollaattbbaann::
• idő- és térbeli korlátokat áthidaló mobilizálható ügyfél-

szolgálat,
• okmányirodai/kormányablakos ügyintézés az ország

bármely pontján, az alábbi ügyekben: 
SZEMÉLYES OKMÁNYOKKAL
KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Személyazonosító igazolvány ügyintézés; Útlevél ügyinté-
zés; Vezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés; Ren-

delkezési Nyilvántartás regisztráció; Ügyfélkapu regisztrá-
ció; Elveszett, eltulajdonított személyi okmányok pótlása,

megrongálódott személyi okmányok cseréje.
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AA  SSzzeeggvváárr  ééss  VViiddéékkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett  aa  ffeeddeezzeettlleenn  TTaakkaarréékk  SSzzeemmééllyyii  KKööllccssöönntt  aazz  aalláábbbbii  ffeellttéétteelleekk  sszzeerriinntt
nnyyúújjttjjaa::

TTaakkaarréékk  SSzzeemmééllyyii  KKööllccssöönn  ccéélljjaa::
A Takarék Személyi Kölcsön standard igénylési feltételekkel és kondíciókkal, felhasználási hitelcél megjelö-

lése nélkül, gyors ügyintézéssel igényelhető hiteltermék.
TTaakkaarréékk  SSzzeemmééllyyii  KKööllccssöönn  kkoonnddíícciióóii::
A kölcsön összege 100.000,- Ft és 5.000.000,- Ft közötti összeg lehet.
A kölcsön futamideje: 12-84 hónap
Referencia-kamatláb: 3 havi BUBOR
AAzz  üüggyylleettii  kkaammaatt  aa  RReeffeerreenncciiaa--kkaammaattlláább  ééss  KKaammaattffeelláárr  öösssszzeeggee::  

AAzz  üüggyylleettii  kkaammaatt  mméérrttéékkéénneekk  ééss  öösssszzeetteevvőőiinneekk  aaddaattaaii//aallaakkuulláássaa::
DDííjjaakk  ééss  kkööllttssééggeekk::

• Az Igénylő határozatlan idejű munkaszerződéssel, vagy nyugdíjjal, legalább havi 68.775,- Ft nettó jövede-
lemmel rendelkező nagykorú, fogyasztónak minősülő természetes személy lehet. 

• Az Igénylő nagykorú (a 18. életévét már betöltötte), hogy amennyiben a hiteligénylő ügyfél nem töltötte be
a 21. életévét, abban az esetben kötelező Adóstárs bevonása (a bevonandó Adóstársnak a 21. életévét be kell
töltenie, illetve életkora a futamidő végén nem haladhatja meg a 70 életévet ),

• Otthoni (az Igénylő vagy az Igénylővel egy háztartásban élő más személy nevére, a bejelentett állandó vagy
a bejelentett ideiglenes/tartózkodási lakcímére szóló) vezetékes telefonnal vagy mobiltelefonnal (előfizeté-
ses, kártyás vagy alkalmazottak esetén a munkáltató által biztosított), amin elérhető az Igénylő.

PPééllddáákk::

Szennyvízcsatornázási kölcsön

Mozgáskorlátozottak Csanyteleki csoportja 2016. november
19-én (szombat) 12:30-kor közgyûlést tart az iskola tornatermében.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló
2. Vezetõi tagok választása
3. Egyebek, hozzászólások
A hivatalos rész lezajlása után, ebéd, mûsor, zene, tombola! 
Várjuk tagjaink és hozzátartozók jelentkezését Bali Gábornénál

és a csoport gyûlésen 2016. november 8-án a klubban.
Bakony Zoltánné csoport titkár

Meghívó közgyûlésre SSzzeennnnyyvvíízzsszziippppaannttááss  mmeeggrreennddeellééssee
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
Esztétikaórán mondja a tanár az osztálynak:
– Gondolom, azt tudjátok, hogy a szépségideál

korszakonként változik. Vegyük például az 1937-
es szépségkirálynőt. 153 centiméter magas volt, emellett 54 kiló.
A méretei pedig: 76-64-80. Mit gondoltok, milyen esélye lenne
egy mai szépségversenyen?

Jelentkezik az egyik diák:
– Szerintem semmilyen.
– Igen, ez így igaz. És miért?
– Mert mostanra már nagyon öreg szegény.

* * *
Nyuszika elmegy a Rókához, elkérni a fűnyíróját. A Róka

éppen füvet nyír.
– Hé, Róka! Elkérhetném a fűnyíródat?
– Nézd, Nyuszika. Mondhatnám, hogy nincs fűnyíróm, de

látod, hogy van. Mondhatnám azt is, hogy rossz, de látod, hogy
működik. Így hát egy megoldás maradt: elmész te a jó ……ba!

Rengeteg olyan kifejezés van a magyarban, ami valamilyen
módon az ételekkel kapcsolatos:

Például amikor perecelsz egyet. Vagy elmész csak úgy célta-
lanul kolbászolni a városba. Vagy rizsázol valakinek, például
azért, hogy később megrépázd, de az is lehet, hogy ő meg utána
megmogyoróz. Ilyenkor nem kell sokat tökölni, ha egyszer már
lekenyerezted. Veled ne kukoricázzon!

Persze ha hivatásos, akkor tejelned kell, mert kisajtolja belőled,
ezt általában előre le is vajazzátok, amikor még úgy be vagy
sózva, hogy borsózik a hátad, és nem gondolsz arra, hogy utána
annyira fel leszel paprikázva, hogy majd becsokizol.

Most persze lehet azt mondani, hogy „ez elég gyenge volt”. De
én erre közlöm, hogy nem ér a nevem, káposzta a fejem.

És ha erre nem tudsz mit mondani, akkor mákom van.

Forrás: www.viccesviccek.hu

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás

ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)

RECEPT KLUB
DDUUPPLLAASSAAJJTTOOSS--

GGOOMMBBÁÁSS
CCSSIIRRKKEEMMEELLLL

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 4 db csirkemell filé,
• egy fej vöröshagyma,
• 10-12 db csiperkegomba (kb. 20 dkg),
• petrezselyemzöld,
• só, bors,
• egy csomag mozzarella,
• 10 dkg reszelt (kapuvári) félzsíros sajt,
• 2 evőkanál olaj,
• egy teáskanálnyi vaj,
• két kis paradicsom,
• 1 evőkanál rozsliszt,
• 1 teáskanál fűszerpaprika.
EEllkkéésszzííttééss::
A húst megmossuk, lecsepegtetjük a vizet. A mellfiléket kiny-

itjuk, klopfolóval egy kicsit megütögetjük. Sózzuk, borsozzuk,
legalább egy órát pihentetjük. Egy evőkanál olajon megdin-
szteljük a hagymát, sózzuk, borsozzuk. Amikor már üveges,
rátesszük az apróra vágott gombát, hozzáadjuk a vajat, az apróra
vágott petrezselyemzöldet és állandó kevergetés mellett pirítjuk
még pár percig, majd félretesszük. A lisztet összekeverjük a
paprikával, és a melleket beleforgatjuk a rozslisztbe. Egy teflon
serpenyőben olajat hevítünk, és közepes lángon megsütjük a húst,
oldalanként kb. 4-4 percig, ameddig szép piros színt kap, majd
átszedjük egy olajjal kikent tűzálló tálba. Az elősütött szeletekre
pakoljuk a gombát és a mozzarella szeleteket, meglocsoljuk a
gombás szafttal, ráteszünk egy-két szelet paradicsomot, meghin-
tjük a reszelt sajttal. Díszítésként tehetünk rá petrezselyemzöld-
levelet. Alufóliával letakarjuk, majd betesszük a 180 fokos sütőbe,
és kb. 30 perc alatt készre sütjük. Az utolsó 5 percben levesszük a
fóliát és egy kicsit úgy sütjük. Köretként rizst vagy krumplipürét
kínálhatunk, és természetesen saláta sem maradhat el.
JJóó  ééttvváággyyaatt!! Forrás: www.mindmegette.hu
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