
Ötödik éve már, hogy így kará-

csony elõtt igyekszem megtisz-

telni Önöket az eltelt év eseménye-

inek összefoglalójával, áttekinteni, mi

is kerül a Csanyteleken élõk közös ka-

rácsonyfája alá. Úgy gondolom, idén

sincs oka az önkormányzati vezetés-

nek szégyenkezésre, hiszen a nagyon

szerény lehetõségeinket és az egyre

szélesedõ kapcsolati tõkénket felhasz-

nálva ez évben is látványos eredmé-

nyeket tudtunk megvalósítani. Idén –

szerzõdés szerint – kifizettük a múlt év

késõ õszén elkészült Gárdonyi út kivi-

telezését. Ahhoz, hogy az idei történé-

sek megérthetõk legyenek, vissza kell

nyúlnunk az elõzõ évre: 2006-ban el-

utasításra került az árvízvédekezés so-

rán megrongálódott Tiszai út felújításá-

ra beadott pályázatunk, amely döntést

személyes közbenjárásomra felülbírál-

ták, így közel 10 millió Ft fejlesztési for-

ráshoz jutott településünk. Mivel útépí-

tésre csak a nyári hónapok alkalmasak

igazán, így ebbõl a pénzbõl meg tudtuk

vásárolni – a felszámolótól – a közel 20

millió Ft értékû volt TÉSZ-es ingatlant

(hûtõházzal), így továbbra is biztosítha-

tó településünkön az egészséges ivó-

víz, mely egyik alapfeladata az önkor-

mányzatnak. Természetesen a hûtõhá-

zat – nyílt pályázatot kiírva – bérbe ad-

tuk, a bérleti díjból jelentõsen növelve

a pályázati alapba helyezhetõ önkor-

mányzati önerõt. Ugyanezen 10 millió

Ft segítségével a KÉBSZ Kft APEH

tartozásait kiváltottuk, ezáltal megva-

lósult az önkormányzati tulajdonú gaz-

dasági társaság pénzügyi konszolidá-

ciója, tehát saját jogán juthat hitelhez

is. Ami talán még ennél is fontosabb:

az ott dolgozók közel egy évig nem

fizetett (!) járulékai is befizetésre ke-

rültek, így legalább õk nem váltak sze-

mélyes áldozataivá egy ördögi mes-

terkedésnek… A nyár végén aztán fel-

újításra került az 1,8 km hosszú Tiszai

út, így a Széchenyi útról a Temetõnél

lekanyarodva a felújított Kossuth és

Tiszai utakon juthatunk le a Tiszához.

Sajnos a Nefelejcs utcából csak két

„nyúlfarknyi” szakasz kiépítésére illet-

ve felújítására futotta megyei pályázati

keretbõl, de a pályázatot már beadtuk

a folytatásra – a Nagy Imre út belterüle-

ti szakaszával együtt –, amennyiben

nyerünk, úgy jövõre folytatódhat tele-

pülésünkön az útépítési program, mint

azt még a 2002-es választás elõtt ígér-

tem, illetve 2006-ban megerõsítettem.

Megterveztettük és engedélyeztettük a

József Attila utat is, vélhetõen a jövõ

évben tudunk pályázni a kivitelezésére.

A Nagy-gyepre zúzalék alapos maka-

dám útszakaszt építtettünk ki oszlop-

gyám megtámasztással, ami ugyan

nem a „legelegánsabb” megoldás, de

az arra élõknek ez is megváltás. Azóta -

szükség esetén – be tud jutni erre a

szakaszra a mentõ, a tûzoltó, illetve

nem kell a kerékpárt váltócipõben

tolva közlekedni az ott élõknek.

Az idei nyár nagy aszálya közepette

az évek óta folyamatosan nagy ter-

helésnek kitett Botond úti ivóvízkutunk

– bizonyos szempontból a "legjobb idõ-

ben” – homokolni kezdett, melynek

következtében le kellett állítani a jö-

vesztést. A katasztrófavédelem, a pol-

gárvédelem és a fejlesztési tanács ille-

tékeseinél való hatékony közbenjárás

eredményeként 2,9 millió Ft támoga-

tást tudtunk szerezni a – 60'-as években

fúrt kút – felújítására, amely így mind-

össze 100 ezer Ft-jába került önkor-

mányzatunknak. Megyei pályázat-elõ-

készítõ alapból nyertünk több mint 700

ezer Ft-ot az iskola felújításának ter-

vezésére – amely elkészült, a felújítási

pályázat beadásra vár az óvoda bõví-

tés-felújítás pályázatával együtt. (Mi-

lyen jó, hogy nem vált tetté az óvoda

„falusi turisztikai centrummá” alakítá-

sának 2002 elõtti település-vezetõi

szándéka…)

Mûködési forráshiányunk enyhítésé-

re több mint 10 millió Ft-ot nyertünk az

idén, ebbõl tudtuk fedezni intézménye-

ink – normatív finanszírozáson felüli –

mûködési költségeit, valamint a te-

metõ rendben tartásának

mintegy 2,5 milliós költ-

ségét… Idén is vásároltunk – pá-

lyázati támogatással – fûkaszá-

kat településünk rendben tartha-

tósága érdekében, ennek ellenére

a „régi” eszközöket nem osztottuk szét

a baráti-rokoni körnek, mint az koráb-

ban szokásos volt…

A fentieket természetesen csak ki-

emeltem önkormányzatunk egész éves

tevékenységébõl, a mindennapok szi-

gorú, következetes gazdálkodását és

annak eredményeit Önök nap mint

nap láthatják, tapasztalhatják…

Kérem engedjék meg, hogy Csany-

telek Község Önkormányzata Képvi-

selõ-testülete, Jegyzõje, Polgármesteri

Hivatala, intézményvezetõi és az intéz-

mények dolgozói nevében is áldott

Adventet, valós értékekben – egész-

ségben, boldogságban, tisztességben

– gazdag Karácsonyt, hitet, erõt, kitar-

tást és akaratot kívánjak Önöknek és

szeretteiknek a ránk következõ, közel

sem könnyûnek ígérkezõ új évre!

Csanytelek, 2007. december 17.

Tisztelettel és a jövõbe vetett hittel:    

Forgó Henrik

polgármester

Tisztelt Csanytelekiek!
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az alábbiakban tájékoztatom

Önöket a Csanytelek Község Ön-

kormányzata Képviselõ-testülete

által megalkotott önkormányzati

rendeletekben foglalt változások-

ról, amelyek 2008. január 1-jén

lépnek hatályba.

A 2008. évben várható inflációs

hatások következtében elkerülhe-

tetlenné vált a helyi vízszolgálta-

tással kapcsolatos díjtételek eme-

lése. A vízmû üzemeltetéssel kap-

csolatos villamos energia költségek

(mint közvetlen költség) elõrelát-

hatólag 15% felett emelkednek. Az

egyéb költségek (vízvizsgálat, vízki-

vételi járulék, stb.) inflációja is

vélhetõen meghaladja a tervezett

6,2 %-os áremelkedési szintet. Ezek

együttes hatásai és a helyi lakosság

teherbíró képességét is figyelembe

véve döntött a testület 2008. január

1-tõl díjtétel emelés végrehajtásá-

ról az alábbiak szerint.

A település közmûves ivóvíz ellá-

tásáról és a vízmû üzemeltetése

rendjérõl szóló 20/2007.(XI. 29.)

Ökt rendelet szerint 2008. évre:

a vízközmûbõl szolgáltatott veze-

tékes ivóvíz díja háztartási célú fel-

használás esetén:

127,- Ft/m3 + ÁFA

A vízközmûbõl nem háztartási

célú vízfelhasználás esetén egyedi

szolgáltatási szerzõdést kell kötnie

az üzemeltetõnek a fogyasztóval. A

nem háztartási célú vízfelhaszná-

lásnál családonként minden fõ

után havonta 20 m3 családonként

havonta háztartási célú vízfogyasz-

tási átalány kerül megállapításra.

Az átalányon túli ivóvíz díja:

75,16- Ft/m3 + ÁFA

A ivóvíz díján kívül fizetendõ a

vízbekötések rendelkezésre állási

díja:

110,- Ft/hó + ÁFA

A díjakat az üzemeltetõ szedi be

a vízbekötések, illetve ingatlanok

tulajdonosától, használójától, fo-

gyasztóktól, jelen rendeletben fog-

laltak figyelembevételével.

–––––––––––

A gyermek és diákétkeztetéssel

összefüggõen több mint két éve

nem került sor a nyersanyag költ-

séggel összefüggõ térítési díjak

emelésére. A 2008. évi várható inf-

lációs hatások következtében elke-

rülhetetlen a helyi óvodai és iskolai

étkeztetéssel kapcsolatos díjtételek

emelése. Már jelenleg is komoly

árváltozások tapasztalhatók az élel-

miszer ill. élelmezéssel összefüggõ

alapanyagok tekintetében. Ezen

közvetlen költségelemek mellett

közvetett többlet költségként kell

számításba vennünk a villamos

energia, a gáz energia és a szállítási

költségekben érvényesített üzem-

anyag áremelkedések hatásait is. A

nyersanyag norma szintek nem

csökkenthetõk.

Ezek együttes hatásai és a tárgy-

körben érintett térítési díj fizetésére

kötelezett szülõk teherbíró képes-

ségét is figyelembe véve állapította

meg a képviselõ- testület a 2008.

január 1-tõl 10 %-os díjtétel eme-

lést.

A gyermekvédelemrõl és a gyer-

mekjóléti alapellátásokról szóló

18/2007.(XI. 29.) Ökt rendelet sze-

rint:

Óvodai gyermekétkeztetés ke-

retében nyújtott szolgáltatás

igénybevételéért:

Szolgáltatás Étkezés díjtétele

megnevezése: Ft/adag

Tízórai 58

Ebéd 174

Uzsonna 58

Összesen: 290

Iskolai gyermekétkeztetés ke-

retében nyújtott szolgáltatás

igénybevételéért:

Szolgáltatás Étkezés díjtétele

megnevezése: Ft/adag

Tízórai 58

Ebéd 207

Uzsonna 58

Összesen: 323

–––––––––––

Az adó alapja számítási módja

bevált, ezért annak változtatása

akként indokolt, hogy az adó mér-

téke az adótárgy minden egész m2

hasznos alapterületével számolva

jelenleg 50.- Ft-ról 100,- Ft-ra

emelkedjen, mivel Htv. szerinti

adó mértéke maximum 900.-

Ft/m2 lehet. A Pénzügyminiszté-

rium tájékoztatása szerint ezen

adónem adómértékének valorizá-

ciója 2008. január 1-tõl (3,9 % inflá-

cióval emelve) egy adótárgyra szá-

mítva 1.083.-Ft-ra változik m2-en-

ként, melynek az önkormányzat

rendeletében való érvényesítését

a hatályos iparûzési adó maxi-

mum alkalmazása, a vállalkozók-

ra terhelõdõ vállalkozói kommu-

nális adó megléte okán 100,- Ft-

ra emelte az építményadóról szó-

ló 29/2007.(XII.29.) Ökt. rendelet

szerint a képviselõ-testület.

–––––––––––

A hulladékgazdálkodásról szóló

2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában

foglaltak szerint kell szabályozni a

képviselõ- testületnek az önkor-

mányzat közigazgatási területén

ellátott közszolgáltatás végzésének

szabályait és ue. § f) pontja értelmé-

ben: az elvégzett szolgáltatás alap-

ján az ingatlantulajdonost terhelõ

díjfizetési kötelezettséget, az alkal-

mazható díj legmagasabb mértékét,

megfizetésének rendjét, az esetle-

ges kedvezmények eseteit vagy a

szolgáltatás ingyenességét. Ezen a

jogon alapult évek óta a település

lakossága által igénybevett közszol-

gáltatás, a lakosság számára ingye-

nes hozzáféréssel, az önkormányzat

költségvetése terhére való átválla-

lással a közszolgáltatás ellentétele-

zése, a díj összegének kifizetése. 

A magánszemélyek kommu-

nális adója (amely évek óta

8.000.- Ft évente ingatlanonként),

már meszsze nem fedezi a köz-

szolgáltatás teljes díjtétele össze-

gét. A képviselõ-testület két lehe-

tõség közül választhatott: 

a) a magánszemélyek kommu-

nális adója mértékének emelése

vagy

b) a közszolgáltatási díj részbeni

áthárítása a közszolgáltatást igény-

be vevõkre.

Az adóemelés 

- biztosan rontaná az eddigi adó-

morált és
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- nem bevétel növekedést, ha-

nem bevétel kiesést eredményez-

ne önkormányzatunk számára,

amely

- lehetetlenné tenné az adóterv

teljesítését is és

- feszültséget keletkeztetne a

lakosság és az önkormányzat kö-

zött kialakult jó kapcsolatban,

- Ezt még tovább fokozza az évek

óta milliós nagyságú kintlévõség,

mint hátralék, amely az adó emelé-

sével arányosan emelkedne.

A közszolgáltatási díj részbeni

áthárítása a közszolgáltatást

igénybe vevõre:

- az önkormányzat költségve-

tésében az áthárított összeggel nõ a

magánszemélyek kommunális

adójából fejlesztésre fordítható

összeg aránya,

- nem jelent elviselhetetlen ter-

het a közszolgáltatást igénybeve-

võk számára a díjtétel részbeni át-

hárítása a havi díjtétel összegét,

negyedévente való esedékesség-

gel,

- a közszolgáltatás párban áll az

azért fizetendõ ellenszolgáltatás-

ként jelentkezõ díjjal, ellentétben a

magánszemélyek kommunális

adójával, ahol nem egységes, min-

den lakosra azonos infrastruktúra

áll rendelkezésre ugyanazon adóte-

her mellett, továbbá

- a szomszédos településeken

(pl. Felgyõ községben ingatlanon-

ként havi 1.023.- Ft a közszolgálta-

tás díjtétele, ami önmagában évi

több mint 12.000.-Ft és erre rakódik

a magánszemélyek kommunális

adója, amely belterületen évi

5.000.- Ft, tehát együtt több mint

17.000.- Ft kiadást jelent)  mely

összeg 2007. évre vonatkozik,

amely jövõ évre tovább fog emel-

kedni.

Közszolgáltatási díjak alakulása 

(Ft/év)

2002.  4.273.920.-

2003.  8.275.200.-

2004.  8.793.000.-

2005.  9.386.400.-

2006. 9.730.000.-

2007. 10.008.000.-

A közszolgáltatás összes díjtéte-

lébõl, az eddigi kommunális

adóra kivetített, ingatlanonkénti

8.000.-Ft helyett, 5.000.- Ft

összeget vállalna át, 1.100 ingat-

lannal számolva a fennmaradó

összeget hárítja át a közszolgál-

tatást igénybe vevõkre. A közszol-

gáltató a közszolgáltatás végzését

szerzõdésben rögzített módon

vállalja és végzi, így az ingatlan-

tulajdonos közvetlenül kerül jogi

kapcsolatba a közszolgáltatóval.

Az önkormányzat a meglévõ köz-

szolgáltatási szerzõdése módosí-

tásával továbbra is eleget tesz az

átvállalt összeg erejéig a közszol-

gáltató felé a díjfizetési kötelezett-

ségének, így a közszolgáltató

minden hónapban elõre tervezhe-

tõen biztosan hozzájutna az ellen-

szolgáltatás adott összegéhez, ami

kiszámíthatóságot jelent számára.

A lakossággal való kapcsolattartás

eleve adott a közszolgáltató képvi-

selõjével, tehát nem okoz többlet

utánjárást a lakosság számára a

számlaegyeztetés, ill. más gondok

megoldása sem.  A szolgáltató a

szerzõdéskötés érdekében rövide-

sen minden érintettet megkeres.

A kötelezõ hulladékkezelési

közszolgáltatás díjfizetési szabályai

A települési szilárd hulladék-

kezelés közszolgáltatása igény-

bevételének 2008. évi díja

Csanytelek Község Önkormány-

zata Képviselõ-testülete a települé-

si szilárd hulladékkezelési közszol-

gáltatás legmagasabb díjtételét a

kötelezõ hulladékkezelési közszol-

gáltatás igénybe vételének szabá-

lyairól szóló 43/2007.(XII. 14.) Ökt

rendelet 1. sz. melléklete alapján

2008. január 1. napjától 2008. de-

cember 31. napjáig terjedõ idõre az

alábbiak szerint állapítja meg:

Települési szilárd hulladékkeze-

lési közszolgáltatás 2008. évi egy-

ségnyi díjtételei:

- 120 literes gyûjtõedény ürítési

díja: 361,- Ft/ürítés + ÁFA,

- 240 literes gyûjtõedény ürítési

díja: 614,- Ft/ürítés + ÁFA.

Az Önkormányzat az egységnyi

díjtételekbõl egységesen 180,-

Ft/ürítés + ÁFA díjtámogatást bizto-

sít a közszolgáltatást igénybe vevõk

számára. Önkormányzat által fize-

tendõ díjtámogatás mértéke 2008.

évben:

120 literes gyûjtõedény:

180,- Ft/ürítés + ÁFA

240 literes gyûjtõedény:

180,- Ft/ürítés + ÁFA

A közszolgáltatást igénybe ve-

võ által a szolgáltatónak fizeten-

dõ szolgáltatási díj 2008. évben:

120 literes gyûjtõedény:

181,- Ft/ürítés + ÁFA

240 literes gyûjtõedény:

434,- Ft/ürítés + ÁFA

Az ingatlantulajdonos a köz-

szolgáltatás egységnyi díjtételét e

rendelet 3. melléklete 1./c) pontja

szerint megállapított összeggel kö-

teles a szolgáltató által negyedéves

bontásban kiállított számla ellené-

ben utólag, a kijelölt szolgáltató

által elvégzett szolgáltatás ellenté-

telezéseként, negyedévente egy-

összegben, (Ft-ban) megfizetni. A

meg nem fizetett szolgáltatási díj

(hátralék) összege adók módjára

behajtandó köztartozás.

–––––––––––

- A kötelezõ kéményseprõ- ipari

közszolgáltatás igénybevételérõl

szóló 19/2007.(XI. 29.) Ökt ren-

deletben, 

- a közterület használatáról és

díjairól szóló 21/2007.(XI. 29.) Ökt

rendeletben,

- az iparûzési adóról szóló

26/2007.(XI. 29.) Ökt rendeletben,

- a vállalkozók kommunális adó-

járól szóló 27/2007.(XI. 29.) Ökt

rendeletben,

- magánszemélyek kommunális

adójáról szóló 28/2007.(XI. 29.) Ökt

rendeletben,

- az idegenforgalmi adóról szóló

30/2007.(XI. 29.) Ökt rendeletben,

megállapított díjtételek, adók

mértéke változatlan marad.

Az elfogadott önkormányzati

rendeletek egységes szerkezetbe

foglalt szövege ügyfélszolgálati idõ-

ben megtekinthetõ a Polgármesteri

Hivatal hirdetõtábláján, továbbá a

Községi Könyvtárban, valamint a

www.csanytelek.hu honlapon.

Csanytelek, 2007. december 14.

Tisztelettel:

Kató Pálné 

jegyzõ
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Tisztelt Csanytelekiek!
2007. 11. 17-én két év után újra

jótékonysági bált rendezett isko-

lánk.

Félve vágtunk bele a szervezés-

be, hiszen az elõzõ évek tapasz-

talatai nem sok jóval kecsegtet-

tek! A faluban járva azonban oly

sok biztatást kaptam, aminek

következtében mégis megpróbál-

tuk.

Szervezéskor – bevallom – na-

gyon jól esett az a sok felajánlás,

amelyet magánszemélyektõl, vál-

lalkozóktól kaptunk a tombolára, a

vacsorára, illetve a szülõk részérõl

megnyilvánuló jó szándék, a-

mellyel tombolatárgyakat, süte-

ményt, tyúkot hoztak, segítettek az

elõkészületekben és a lebonyolí-

tásban.

Hálás köszönet érte!

A munkámat hivatásként végzõ

pedagógusként viszont elkeserített

az, hogy szombaton csak „szûk”

kétszázan voltunk. (Többek között

a kilenc képviselõbõl is csak kettõ

érezte úgy, hogy a „pozíciójával"

bizony kötelezettségek is járnak.)

Fájt, mert azt reméltem, hogy

többen lesznek kíváncsiak ránk,

tanulóinkra, s a napi gondokat fél-

retéve egy kellemes estét tudunk

eltölteni, s ugyanakkor anyagi áldo-

zatot is vállalunk iskolánk fejlõdése

érdekében.

Fájt, mert szembesültem azzal,

hogy így sajnos kevesebbet és

lassabban tudunk segíteni isko-

lánknak, mint lehetne, holott a mai

kiélezett közoktatási helyzetben

nem elég „vegetálni”, hanem min-

dent meg kell tenni azért (hiszen ez

falusi megmaradásunk egyik zá-

loga is), hogy szeretett intézmé-

nyünk fennmaradjon, megújuljon.

Bízom benne, hogy mindenki ezt

szeretné, viszont ehhez gyorsan és

hatékonyan kell cselekedni! Részt

kell venni lehetõleg minden pályá-

zaton, ez azonban csak akkor le-

hetséges, ha önerõt is tudunk mel-

lé tenni, s bizony nem mindegy,

hogy ez az önerõ egy vagy három

év alatt gyûlik össze.

Elnézésüket kérem, hogy az

iskolabál kapcsán személyes aggó-

dásomnak is hangot adtam, de úgy

gondolom, hogy a továbblépés

érdekében mindenkinek tisztán

kell látnia a pillanatnyi helyzetet.

E rövid kitérõ után visszatérve

most már újra az iskolabál értéke-

léséhez, úgy gondolom, hogy akik

itt voltak, azok nem csalódtak, iga-

zán színvonalas mûsort láthattak,

jól érezték magukat, hiszen apait-

anyait beleadtak tanárok és diákok

egyaránt.

A befolyó összeget próbáljuk

minél ésszerûbben felhasználni, s

reméljük, hogy a jövõben szeren-

csésebben találkozik az iskolai és a

szülõi akarat, hiszen a célunk

közös!

Tisztelettel:

Szabó Ferenc

Köszönet a legfõbb
támogatóinknak:

Mrlják József, Kicel Kft, Szegvár
és Vidéke Takarékszövetkezet, Lili
Dekor, Erhard Gyula, Németh Sán-
dor, Bartus László, Szabó Ferenc,
Berkecz József, Túri-Kis Mariann,
Horváth Zoltánné, Magic Force Bt,
Csanyteleki Rekreációs Egyesület,
Csanyteleki Polgárõr Egyesület, Ma-
gyar Közútkezelõ Kht., Csongrádi-
né Papp Zita, Fûri Imre Mûszaki Ke-
reskedése, Györgyi Trans Bt., Tóth
Ákos, Kozma ABC, Kovácsné Jaksa
Edit, Éva virágüzlet.

www.promenad.hu 
A vidék hírportálja

- A legfrissebb hírek

- Közhasznú információk

- Folyamatosan frissülõ

képgalériák

- Horoszkóp

- Játék

Havonta több mint félmillió

találat, klikkeljen ránk Ön is!

KKaarrááccssoonnyyii  ddíísszzeekk  kkéésszzííttééssee
Elkészítés:

Kend be a hungarocell gömb felsõ

részét olyan ragasztóval, ami nem

kenõdik el, miközben dolgozol. A

gömb tetejéhez gombostûvel rög-

zítsd a zsinór végét, amíg teljesen

meg nem szárad, és kezdd el spirál

alakban körbe tekerni a zsinórt a

gömbön lefelé haladva. Ügyelj arra,

hogy olyan hosszú zsinórt vágj le, ami

biztosan elég lesz a gömb aljáig. Né-

hány centiméterenként rögzítsd a zsi-

nórt gombostûvel is, nehogy elen-

gedjen a ragasztás, miközben a ke-

zedben forgatod a gömböt. Amikor a

beragasztózott rész végére értél, for-

dítsd meg és kenj ragasztót a másik

felére, majd folytasd a körbe tekerést

itt is, egészen a gömb aljáig. A teljes

száradás után óvatosan húzd ki a

rögzítõ tûket, és cseréld ki õket olyan

fejû tûkre, melyek színben passzol-

nak a zsinórhoz. Ezeket egyenletesen

elosztva, teljesen szúrd bele. Nem

érdemes túl sûrûre feldíszíteni, mert

mutatósabb, ha csak itt-ott van egy.

Tûk helyett díszítheted még a göm-

böt flitterekkel vagy gyöngyökkel is.

Zsinórral díszített gömbök
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Elkészítés:

Egy kis edényben olvaszd

fel a gyertya granulátumot a

megadott hõmérsékleten, és

tedd bele a színezõanyagot,

ha festeni szeretnéd a viaszt.

A kanóc méretét úgy határozd

meg, hogy kb. 10-15 cm-rel le-

gyen hosszabb a leendõ gyer-

tya magasságánál. Az egyik

végére köss valami apró ne-

hezéket (pl. egy kisebb csa-

vart), a másik végét pedig

kösd egy pálca (pl. ceruza

vagy hurkapálcika) közepé-

hez. Ezekre azért van szükség,

hogy a kanóc függõleges hely-

zetben maradjon, amíg a forró

viasz meg nem szárad.

Az, hogy mibe töltöd a

viaszt, csak a fantáziádon mú-

lik. Öntheted akár kisebb

üvegpohárba, egy sütõformá-

ba vagy dióhéjba, stb. A-

mennyiben átlátszó falú üveg

mellett döntessz, tedd muta-

tóssá a gyertyát a viaszba he-

lyezett díszek segítségével. 

Tölts a pohár aljába egy kis

viaszt, és annak még lágy álla-

potában állíts bele fahéjruda-

kat vagy babérlevelet. Kiszárí-

tott citrusfélékkel úgy tudod e-

gyedibbé varázsolni munká-

dat, hogy a pohár falát véko-

nyan kiöntöd a forró viasszal,

és ebbe nyomod bele az ap-

róbb gyümölcsdarabkákat.

Ebben az esetben csak a díszí-

tés után helyezd a kanócot a

pohárba, majd töltsd tele

viasszal. A kanóc tetején lévõ

pálcát a pohár peremére fek-

tetve várd meg, amíg kihûl,

majd vágd le a kanócot 1-2

cm hosszúra.

KEDVES, SZERETETRE MÉLTÓ CSANYTELEKIEK!
Nehéz a szívem, búcsúzni kell!

Elérkezett az idõ, hogy nyugdíjba

vonuljak 14 év Csanyteleken töltött

praktizálás után. Úgy érzem, át kell

adni a helyet a fiataloknak, nekem

pedig egy sebességgel visszakapcsol-

ni, és több idõt szentelni a családra, s

arra a sajnos már csak egy szülõre,

édesanyámra, akinek nemcsak az

életemet, de sikeres pályafutásomat

is köszönhetem. Mindig ott volt -

amíg élt édesapám, vele együtt - a

háttérben, hogy hivatásomat úgy gya-

korolhassam, mintha nem lennének

családi feladataim. Most Õ jön, hogy

valami morzsányit visszaadjak neki

abból a sok jóból, melyet életem

során kaptam tõle.

Az egészségügy sok területén

megfordultam, töltöttem néhány

évet, mely mind-mind hasznomra

vált. Dolgoztam mûtõben altató

orvosként, gyermekosztályon, dol-

goztam körzetben, pályafutásom

alatt összesen 26 évet, s igazából

körzeti-háziorvosnak érzem magam.

De az élet úgy hozta, hogy két évig

üzemorvos voltam Szegeden és öt

évig a Szegedi Egyetem oktató tanár-

segédjeként tevékenykedtem. Van

három szakvizsgám, nyelvvizsgáim

és tudományos fokozatot is megpró-

báltam, mely azonban csak a kidol-

gozásig jutott el, mert éppen megvál-

tozott a fokozat megszerzésének

módja és én megelégedtem azzal,

hogy megírtam ezt a szép munkát,

mely a korai anya-gyerek kapcsolat-

ról szólt.

Miért írtam le mindezt?
Mert nem baj, ha kicsit többet

tudnak rólam, s mert ezt a bizonyos

kandidátusi értekezést Csanyteleken

fejeztem be, az Önök egy lelkes földi-

jének segítségével, melyet soha nem

felejtek el. S azért is írtam elõéletem-

rõl kicsit többet, hátha nem ismerik,

valamint azért, hogy kiemeljem: a

leghosszabb idõt Csanyteleken töltöt-

tem el, az Önök (most már az enyém

is) falujában. Hát ezt nem gondoltam

volna 1993-ban!

A nem teljesen felhõtlen elsõ idõ-

szak után egyre jobb volt ennek a kö-

zösségnek egyik orvosa lenni. Meg-

tiszteltek azzal, hogy egy évvel azu-

tán, hogy idekerültem, beválasztot-

tak a képviselõtestületbe a legna-

gyobb szavazati aránnyal. Nagyon kö-

szönöm ezt Önöknek, nagyon jól

esett. Az évek során olyan mély em-

beri kapcsolatok alakultak ki, mely

túlmegy a hagyományos orvos-beteg

kapcsolaton. Megéreztük egymás

mélyebb rezdüléseit. Tudták, hogy a

hozzám fordulókon segíteni akarok

és én megtettem, amit csak tehet-

tem, tudásomnak megfelelõen. Na-

gyon megszerettem Önöket, a faluju-

kat, szívem tele van kicsorduló szere-

tettel és hálával Önök iránt. 

Sok tapasztalatot szereztem ez idõ

alatt. Emberi és szakmai tapasztala-

tokat, hiszen ahhoz, hogy helyt tud-

jon állni manapság egy orvos az alap-

ellátásban, tovább kell képeznie

magát. Emberi tapasztalatokat bõven

adott az itt eltöltött 14 év. Megtanul-

tam, milyen az, amikor egy ember-

csoport nem feltétlen elfogadással

fordul felém, meg kell dolgozni, be

kell bizonyítani, hogy méltó vagyok

rá. Ez az igazán értékes befogadás!

Persze ez sohasem 100 %-os. Ma is

vannak, akik nem kedvelnek, de ez

semmit nem csökkent azon, hogy a

többség elfogadott, s talán megsze-

retett. Én magaménak érzem ezt a

falut, az itt élõ emberek kicsit a ro-

konaimmá váltak. Tisztelem szorgal-

mukat, dolgos, mindig többet akaró

igyekezetüket! 

Nem akarok neveket sorolni, ki-

nek mit köszönök, mert biztos ma-

radna ki valaki, és senkit nem akarok

megbántani. Köszönök mindent:

hogy ide kerülhettem, hogy segítet-

tek, támogattak, kiszolgáltak, elfo-

gadtak 

Minden egyes csanyteleki ember-
tõl búcsúzom és köszönöm Önöknek
ezt a 14 évet!

MINDANNYIUKNAK JÓ EGÉSZSÉ-

GET, BOLDOG ÜNNEPEKET

KÍVÁNOK!

KÉREM, TARTSANAK MEG JÓ EMLÉ-

KEZETÜKBEN!

Dr. Csehpál Etelka

Zsinórral díszített gömbök
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Az Alsó-Tisza Menti PritavitCa Akciócsoport

vidékfejlesztési tervének keretében történõ termelési

program a 2008. évben a pritamin és a  kápiapaprika

mellett a fehérpaprikára is kiterjesztésre kerül.

Palánta fajtája Technológia Ültetési idõpont 1 termelõre esõ Javasolt állománysûrûség

palánta mennyiség

Pritavit F1 (pritamin) Speedie 216 20. hét – május 12-16 10.000 db 5-6 tõ/m2

T112 (kápia) Speedie 216 20. hét – május 12-16 10.000 db 5-6 tõ/m2

Galga (fehér) 4x4 kocka 16. hét – április 14-18. 4.000 db

Galga  (fehér) 6x6 kocka 16. hét – április 14-18. 3.200 db

Century F1 (fehér) 4x4 kocka 16. hét – április 14-18. 3.600 db

Century F1 (fehér) 6x6 kocka 16. hét – április 14-18. 3.000 db

Galga (fehér) 4x4 kocka 19. hét – május 5-9. 4.300 db

Century F1 (fehér) 4x4 kocka 19. hét – május 5-9. 4.000 db

Mindkét fajtából egy szálra nevel-

ve 5-6 tõ/m2, ill. 2 szálra nevelve

3-4 tõ/m2 állománysûrûséggel

kell számolni. A Galga esetében

a nagyobb míg a Century eseté-

ben a kisebb szám az optimális.

A programba belépõ kertészek az alábbi

szolgáltatásokat kapják:

– Minõségi palánták, a termelõ választhat, hogy az

alábbi táblázat alapján melyik fajta paprikát kéri

– A szükséges ismereteket biztosító képzések

(termesztéstechnológia, tápanyag-utánpótlás, öntözés-

technológia, HACCP, stb.)

– Piackutatás és folyamatos marketing, melynek

keretében az ezzel megbízott cég megvizsgálja, hogy

melyek a piacon keresett fajták ill. kik lehetnek a

potenciális felvásárlók, az információkat a termelõk

rendelkezésére bocsátja.

– A programban résztvevõk csoportjának mi-

nõségbiztosítási rendszert alakítanak ki.

– Minden termelõnél egyedi, személyre szabott

HACCP rendszert alakítanak ki, melynek segítségével a

megtermelt áru nyomonkövethetõvé válik. Ez az

Unióban már egyre inkább elvárás lesz.

Mindenkinél elvégzik a talaj és az öntözõvíz vizs-

gálatát.

A termesztés során szakértõ nyújt rendszeresen

tanácsot a tápoldatozáshoz, permetezéshez, stb-hez.

A program a 2008-as évre szól, melyhez 2008.

január 11-ig lehet csatlakozni!

A pályázathoz 100.000. Ft önerõ befizetése /2

részletben, az elsõ rész a palánta elvitelekor/ szükséges.

Ez a 100.000.- Ft nem veszik el, a PritavitCa Szövetkezet

vagyonának része, amennyiben a termelõ a 2008-as

termelési év után úgy dönt,

hogy kilép, akkor visszakapja

pénzét! 

Érdeklõdni, a csatlakozás-

hoz szükséges nyomtatványt

kérni a Csanyteleki Polgár-

mesteri Hivatalban lehet. 

(Pap Nikolett, tel.:63/578-

510, 20/481-0212)

Csanyteleki õstermelõk
figyelmébe!

Mindazon õstermelõi igazolvánnyal rendelkezõ ter-

melõnek, aki a 2008-as gazdasági évben értékesíteni kívánja

az általa megtermelt árut, 2008. január 15-ig adószámot kell

kérnie az APEH-tõl!

Bõvebb felvilágosítás érdekében forduljanak könyvelõ-

jükhöz, vagy az APEH Csongrádi Ügyfélszolgálati Irodájához.

Csongrád, Justh Gyula u. 7

telefon:63/ 470-193

Tisztelt Kertészek!
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Év vége közeledik, így szinte min-

denki számvetést készít a múlóban

lévõ évrõl. Mi, a horgászegyesület

vezetése is hasonlóképpen tettünk.

November utolsó hétfõjén az egye-

sület vezetése gyûlést tartott, melyen

végig tekintettük a 2007-es évet.

Megállapítottuk, hogy felemás volt az

eltelt periódus. Hat nagy versenyt tar-

tottunk, amelyek hangulatilag jól si-

kerültek, de fogásilag már nem

mondható ki ez teljes mértékben. A

halak 2007-ben nem akartak szerepet

vállalni. Gazdaságilag nagyon nehéz

volt, hiszen a hatalmas meleg miatt

nagyon sok kiadás keletkezett, amire

nem tudtunk elõre tervezni. Gondo-

lok itt a víz pótlására vásárolt beren-

dezésre, algásodás elhárítására, a

napi kiadások is nagyon sokat emel-

kedtek. Ezek az összegek egy kis

egyesület pénzügyi helyzetét nagyon

megnehezítik, no de voltak szép pila-

natok is: amikor a gyerekek verse-

nyeztek és a szülõk jobban izgultak,

mint a fiatalok, vagy a verseny utáni

hangulatos ebédek a Megyesi-tavon.

Jövõre sok mindent másképp aka-

runk tenni. A következõ közgyûlésen

új alapszabályt terjesztünk a tagság

felé, a versenyeket próbáljuk még

jobban családcentrikussá tenni.

Kiemelt szerepet szeretnénk vállalni

a gyerekek természet szeretetére

való nevelésében. Szeretnénk minél

több olyan rendezvényt szervezni,

amikor nem csak a horgászat, ha-

nem minden más tevékenység elõ-

térbe kerülne, ami közvetlen környe-

zetünkkel kapcsolatos.

Kiemelt támogatóink voltak 2007-

ben: Szabó Zoltán, Márton János, Ön-

kormányzat Csanytelek, Harcsa hor-

gászbolt és Lantos János Csongrád.

Köszönjük az ez évi támogatásukat.

Felhívnám a tagjaink, illetve min-

den érdeklõdõ figyelmét:

2008. január  06-án 14-órakor Zár-

számadó Közgyûlést tartunk a Falu-

házban.

Engedjék meg, hogy minden ta-

gunknak, támogatónknak és a

Csanytelekieknek kellemes karácso-

nyi ünnepeket és sikerekben gazdag

boldog újévet kívánjak.

Körmendi József

alelnök

Horgászok éve

Úgy tapasztalom, hogy hiába

lakunk a Tisza partján, hiába a

majd 800 éves halász hagyomá-

nyunk, a halat alig tudjuk elkészíte-

ni.

Rosszul fogalmazok, eltudjuk, de

csak nagyon kevés halból készült

ételt ismerünk. Itt, Csanyteleken a

halászlét két fajta módon készítik,

holott van vagy öt mód az elkészíté-

sére és az mindig más ízeket ad.

Nagyon nagy specialista ebben a

kérdésben Szabó Zoltán barátom, aki

hihetetlen finomságokat képes ki-

hozni az általa tenyésztett ponty állo-

mányból. Halételekhez nem csak a

halászlé tartozik, hanem a különbözõ

halfajokból készült pörköltek, sültek,

fasírtok.

Nem mindegy hogyan készítjük

elõ a halat feldolgozásra. Sokszor a

pucolásnál eldõl a halétel élvezhetõ-

sége. Az sem mindegy, honnét sze-

rezzük be a halat! Ne várjunk csodát

egy mocsaras csatornából fogott hal-

tól, mert ennek az íze nagyon élvez-

hetetlen. A vásárlásnál gyõzõdjünk

meg a hal eredetérõl. Csanytele-

kieknek ajánlom a Tiszából fogott

halakat, ezek ízletesek nem zsírosok,

nincs párjuk! Ízben, állagban utol-

érhetetlenek.  A mi folyószakaszunk

halban gazdag. Egy átlagos horgász

éves szinten 30-40 kg halat képes

megfogni. Ezekbõl jobbnál-jobb éte-

leket lehet készíteni. 

Karika keszeg sütve

Szerezzünk be 2 kg tiszai karika

keszeget (legjobb a 20-40 dkg-os),

tisztítsuk meg a pikkelyeitõl, a belét

és kopoltyúját távolítsuk el, mossuk

tisztára. Éles késsel 3-4 mm-enként

gerincig irdaljuk be. Minden egyes

keszeget enyhén sózzunk, szórjunk

rá fehérborsot, magyaros fûszerkeve-

réket és fokhagyma granulátumot.

Hagyjuk állni legalább egy órát. A

panírlisztbe a törött paprikán kívül

tegyünk még delikátot, fehérborsot.

A halat kívül és belül egyaránt fedjük

be a liszttel, majd forró olajban

tetszés szerint süssük át, sütést

követõen csurgassuk le az olajtól. Az

így elkészített halat saláta levéllel

borított tálcán kínáljuk. Rakhatunk

mellé citrom karikát, gyöngyhagy-

mát, csiri paprikát. 

Az egészet öblítsük le finom fehér

száraz borral.

Jó étvágyat kíván:

Körmendi József

Csanyteleki halételek 

KELLEMES  KARÁCSONYI  ÜNNEPEKET    
ÉS  BOLDOG  ÚJ  ÉVET    KÍVÁNUNK

MINDEN  KEDVES  OLVASÓNKNAK!
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OLVASÓI OLDAL
Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!

Karácsonyi mézes süti

Hozzávalók:

1 kg liszt

4 dl porcukor

2 kávéskanál szódabikarbóna

2 kávéskanál fahéj

2 kávéskanál õrölt szegfûszeg

csipet só

10 dkg zsír vagy margarin

3 egész tojás

2 és fél - 3 dl méz

6 evõkanál kristálycukor

a díszítéshez 1 tojásfehérje

Elkészítés:

A porszerû anyagokat összekeverjük, belemorzsoljuk a

zsiradékot. A közepébe öntjük a mézet, beleütjük a tojá-

sokat, és az egészet jól összegyúrjuk. (Elõfordulhat, hogy

a méz kicsit nehezebben veszi fel a lisztet, ezért a liszt

egy kis részét az elején félre tesszük és a kidolgozáskor

gyúrjuk a tésztához.)

A deszkát bõven lisztezhetjük. Arra vigyázzunk, hogy

ne legyen túl lágy a tészta, mert akkor túlságosan meg-

dagad a sütõben. A tésztából egy kisebb darabot levá-

gunk, alaposan lisztezett deszkán két-három miliméter

vékonyra nyújtjuk. Kiszaggatjuk, vagy kivágjuk a formá-

kat, és vékonyan kizsírozott, kilisztezett tepsibe rakjuk.

Közepesen forró sütõben sütjük, de nagyon vigyázzunk,

hogy meg ne égjen. A sütések között nem kell újrakenni

a tepsit, legfeljebb ha jónak látjuk, egy kicsit belisztezhet-

jük.

Jó étvágyat!

Recept klub

Régi Karácsonyvárás

December havába hó borult a tájra

Nem szállt a madár sem a zúzmarás ágra

Meleget kemence adott a szobába

Ilyenkor mindenki a Karácsonyt várta

Régen, amikor voltak a nagy telek

Most arra gondolok, én hatvan év felett

Visszaemlékszem én a gyermekkoromra

Vártuk a Jézuskát, padkán, kuporogva

Remegve és félve, mert akkor még hittük

Azt mondták eljön, ha nagyon szeretjük

Vártam de hiába, nem jött akkor este

Le kellett feküdni, de én vártam a csendben

Anyám simogatott, aludj, majd reggelre

Biztosan ideér, bement õ sok helyre

De én nem aludtam, az ajtót figyeltem

Vártam mikor lép be kezében fenyõvel

Jó anyámmal együtt esti imát mondtunk

S a petróleum lámpát lefelé hajtottuk

Gyermeki szemeim hamar lecsukódtak

Reájuk angyalok édes álmot hoztak

Akkor anyám gyorsan fenyõfát állított

Ágaira cukrot, ezüst diót rakott

Almát, árvalányhajt és sok-sok habcsókot

Mikor minden kész volt, engem fölriasztott

Kelj föl gyorsan, mondta, itt járt a Jézuska

Nézd meg mit hozott, ott van a sarokban

Én ijedtségemben a Jézuskát kerestem

De minden hiába, õt sehol sem leltem

A fa látványától szemem-szám megállt

Én nagyon örültem és boldog volt anyám

Sokáig hittem én, ím e szép mesékben

De sajnos egyszer csak kinõttem belõle

És amikor én is édesanya lettem

A gyermekeimmel én ugyanígy tettem

Ez ma már csak emlék, és csak fájó álom

Mikor eszembe jut anyám, s a Karácsony

Révész Ferencné

Községünk 

legszebb versei
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