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TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkiieekk!!  

A közelmúltban több olyan bőncse-
lekmény történt Csanyteleken, vala-
mint a szomszédos községekben, 
amelyek - bár tárgyi súlyukat tekint-
ve nem tekinthetık a köznapi nyel-
ven súlyosnak -, mégis sok kellemet-
lenséget okoztak. 

Bizonyára többen is értesültek arról, hogy isme-
retlen tettesek, idısebb, egyedül élı, tanyán 
lakó emberektıl loptak pénzt különféle módsze-
rek alkalmazásával. 

A lopásokat a legtöbb esetben hasonló módszer-
rel követik el. Ezek közül kiemelnék néhányat: 

– az elkövetık valamely szolgáltatótól (áram-
szolgáltató: DÉMÁSZ; gázszolgáltató: ÉGÁZ-
DÉGÁZ) vannak és túlfizetésre hivatkoznak, 
vagy  

– „nyugdíjfolyósítótól hoznak pénzt” vagy éppen  

– csatornázási munkálatokat végzıknek adják ki 
magukat.   

Az esetek többségében két jellemzı „történettel” 
állnak elı: 

– az egyik esetben azt mondják, hogy bizonyos 
szolgáltatónál túlfizetésük van, és pénzt hoztak. 
Ebben az esetben általában 3-5000 Ft összegő 
pénzt kívánnak átadni, de nekik csak 20.000 Ft-
os címlető bankjegyük van, és annak felváltásá-
val kívánják rendezni a túlfizetést. Ebben az 
esetben a felváltandó pénz vagy hamis, vagy 
azt kívánják kifigyelni, hogy a megtakarított 
pénzeket hol tartják, és onnan kívánják ellopni. 

Amennyiben nagyobb címlető pénzt (10.000 Ft, 
20.000 Ft) kívánnak felváltatni, legyenek gya-
nakvóak és vizsgálják meg alaposan a bankje-
gyet (fémszál, vízjel, stb.), mert könnyen lehet, 
hogy hamis! 

– A másik esetben szinte mindig többen (2 vagy 
3 ember) érkeznek és valamilyen indokkal elte-
relik a lakók figyelmét - vasat győjtenek, pohár 
vizet kérnek, WC-re szeretne menni, stb. Amíg 
az ott lakó eleget tesz a kérésnek - megmutatja 
az udvarban a vasat, hoz egy pohár vizet, meg-
mutatja a mellékhelyiséget -, a másik átkutatja a 
lakást és sokszor sikerrel el is tulajdonítja (ellop-
ja) a megtakarított pénzt, értékeket! 

Felhívom a figyelmüket, hogy a lopásokat el-
követık eddig nem viseltek a szolgáltatókra 
jellemzı formaruhát, ellenben minden eset-
ben jól öltözöttek voltak! 

Amennyiben a fent leírtakhoz hasonlót észlel-
nek, kérem, minden esetben jegyezzék meg a 
személyek ruházatát, személyleírását, illetve 
írják fel a gépjármővük típusát, színét, rend-
számát! 

Ezt követıen, vagy ha még a személyek ott van-
nak, haladéktalanul értesítsék a Rendırséget a 
06-63/571-510, vagy a 107, vagy a 112 hívó-
számon! 

Kérem a Tisztelt Lakosokat, tájékoztassák 
idıs rokonaikat, szomszédaikat, ismerıseiket 
a fent leírtakról, hogy elkerülhessék áldozattá 
válásukat! 

Dr. Bátori Gábor r. százados 
ırsparancsnok 

 



  

 

2 Csanyi Hírmondó 2008. február 

 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegítı 
Szolgáltatójától Csanytelek, Kossuth utca 34. sz. (tel: 20 -4900-987) 

KKÖÖZZÉÉRRDDEEKKŐŐ  KKÖÖZZLLEEMMÉÉNNYYEEKK::  

Befektetés a jövıbe  
„Lépj egyet elıre”! 

Mint egy szociális támogatás, könnyen zsebükbe 
hullhat a guruló forint. 

 
Nem kell érte mást tenni, csak jelentkezni azoknak  
� akik 6 osztálynál kevesebb iskolai végzettség-

gel rendelkeznek. 
� akik legalább 6 osztályt végeztek, most elérhe-

tik az alapfokú iskolai végzettséget, majd 
szakmát szerezhetnek. 

 
Kérem Önöket ne szalasszák el e lehetıséget, ez 

vissza nem térı alkalom! 

 Itt Önök nem veszíthetnek,  
csak nyernek. 

Ha felteszi Önmagának a kérdést „Mibe kerül ez 
nekem?”, a válasz: 
– a képzés ingyenes és megélhetési támogatásban 
részesül minden olyan résztvevı, aki a tanfolyam 
ideje alatt az órákra rendszeresen eljár. Kettı köte-
lezettsége van: jelentkezni a tanfolyamra azonnal 
és rendszeresen részt venni majd az órákon. 

A támogatás mértéke 18-49 éves korig bruttó 
69.000.-Ft, 50 év felett 86. 250.-Ft 150 óránként. 
Fontos! Bármilyen jövedelemmel, ellátással ren-
delkezik az nem szőnik meg ezzel a támogatással, 

így több bevétele lesz az adott hónapban. 
 

Az „Európai Csanytelekért” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a csanyteleki adófizetı polgáro-
kat, hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a Csanytelek fejlesztését szolgáló 
alapítvány részére felajánlani. 
Adószám: 18474952-1-06 

 

F E L H Í V Á S 

Akarja Ön, hogy gyermekei, unokái a szabadide-
jüket egy kulturáltan felszerelt köztéri játszóté-
ren tölthessék? Nem kell mást tenni, mint vásá-
roljon egy DELIKAT 8 ételízesítıt, és annak 
tasakját adja le a Családsegítı Szolgáltatónál. 

Sok kicsi sokra megy! 

 
 
 
 
 

Hallotta? És még nem látta? 
Készíttessen szemüveget Csanyteleken! Szemüveg-

szerviz az  orvosi rendelı várótermében. 
Kedd– csütörtök: 8–12 

Aktuális akciónk: 
Hozza el régi, megunt szemüvegét, amit új szemüvege 

árába beszámítunk! 
Részletekért érdeklıdjön személyesen! 

Szeretettel várja Önt: 
Marinkáné Ági optikus, a Bereczki optika képviselıje 

A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Szociális Ellátások Intézménye 

Tájékoztatás 
A Csongrádi Kistérség Többcélú 
Társulása Szociális Ellátások Intéz-
ménye keretében mőködı, Csongrád, 
Felgyı, Tömörkény, Csanytelek 
településeken élı lakosok számára 
igénybe vehetı szolgáltatásokról: 
A településeken a fogyatékkal élık 
számára létrehozott: Támogató szol-
gáltatás, és a pszichiátriai problé-
mákkal küzdık számára létrehozott 
Közösségi pszichiátriai ellátásról. 

Támogató szolgáltatás 
A Támogató szolgáltatás célja: 
A fogyatékkal élı személyek lakó-
környezetében történı ellátása, élet-
vitelük önállóságának megırzése 
mellett a lakáson belüli speciális 
segítségnyújtás biztosítása, a lakáson 
kívüli mozgástér kitágítása, közszol-
gáltatások, különbözı intézmények 
elérésének segítése. A szolgálatás 
elı kívánja segíteni, hogy a fogya- 
 

tékkal élık saját megszokott környe-
zetükben élhessenek önálló és a le-
hetı legteljesebb életet. 
A támogató szolgáltatás a települé-
sen élı valamennyi fogyatékossági 
csoportba tartozó személyre kiterjed, 
mozgás, hallás, és értelmi fogyaté-
kossággal élık számára biztosítja a 
szolgáltatásait a háziorvos javasla-
tának figyelembe vételével, az 
egyéni szükségletekhez  igazodóan. 
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Szolgáltatásaink: 
Személyi segítés  
(személyes gondozás): 

A szakképzett gondozók segítséget 
nyújtanak elsısorban a lakáson-, 
lakókörnyezeten belüli mindennapi 
élet könnyebbé tételében. A fogya-
tékkal élı személy aktív közremőkö-
désével segítséget nyújt a személyi, 
higiénés életviteli, életfenntartási 
szükségleteinek kielégítéséhez, tár-
sadalmi életben való teljes jogú 
részvételhez, az önálló munkavég-
zéshez, tanulmányok folytatásához, 
szociális és egészségügyi szolgálta-
tások igénybe vételéhez, kulturális, 
mővészeti, sport, szabadidıs tevé-
kenységek végzéséhez. 
A szolgáltatás magában foglalja az 
ápolási, gondozási, személyi segítési 
tevékenységeket, elısegítve általuk 
az egyén állapotának szinten tartását, 
esetleges javítását. 

Szállító szolgáltatás:  

A fogyatékkal élık számára teszi 
lehetıvé az alapvetı szükségletek 
kielégítését segítı szolgáltatásokhoz, 
közszolgáltatásokhoz, intézmények-
hez való hozzájutást. Az igénylık 
rendelkezésére áll egy személyautó,  

mely az igényeknek megfelelıen 
biztonságos és kényelmes utazást 
biztosít a szállított személynek. 
Igény szerint a szállítás során kérhe-
tı külön kísérı, mely könnyebbé, 
gördülékenyebbé  teheti az ellátott 
számára a mozgást és az ügyintézést. 

Közösségi pszichiátriai ellátás 

A közösségi pszichiátriai ellátás 
olyan önkéntesen igénybevehetı, 
hosszú távú, közösségi alapú gondo-
zás, amelynek során a gondozás és a 
pszicho-szociális rehabilitáció az 
ellátott otthonában, illetve lakókör-
nyezetében történik. A hatékony 
ellátás során a kliens a mindennapi 
élethez szükséges készségeit meg-
tartsa, fejlessze, konfliktusait, prob-
lémáit a szociális környezetét meg-
tartva tudja rendezni. Intézményi 
ellátásból a családi környezetbe in-
tegrálás elérhetıvé váljon. Az élettér, 
amelyben mozgott, betegsége követ-
kezményeiként ne, illetve minél 
kevésbé szőküljön be. A szolgáltatás  
komplex, integrált, együtt mőködik a 
kliens ellátásában résztvevı más 
csoportokkal, egyéb szolgáltatást 
nyújtó és a szociális környezethez 
tartozó más személyekkel. A közös-

ségi ellátás a kirekesztettséget, izolá-
ciót igyekszik elkerülni. 

A közösségi pszichiátriai ellátás 
feladata: 
A személyes célok meghatározásá-
nak segítése, a változtatásra motiváló 
tényezık feltárása, problémamegol-
dó beszélgetések, életvitellel kapcso-
latos tréningek szervezése vagy köz-
vetítése, az önellátásra való képesség 
javítása és fenntartása. Tájékoztatás 
a betegséggel kapcsolatos tudniva-
lókról, az ahhoz való alkalmazkodás 
és kezelés teendıirıl. A munkához 
való hozzájutás, a szabadidı szerve-
zett eltöltésének segítése, önsegítı 
csoportok, támogató hálózatok szer-
vezıdésének segítése. Tanácsadás, 
információnyújtás az egészségügyi, 
szociális, gyermekvédelmi ellátások 
és szolgáltatások, valamint a foglal-
koztatási, oktatási, lakhatási lehetı-
ségek igénybevételérıl. 

Bıvebb információt kérhet szemé-
lyesen: 

Csongrád, Fı u. 64 szám alatt 
(Bereczki Ferenc) 

és a helyi szociális osztályon, 
vagy telefonon: 

06-63/483-016; 06-20/777-8347 
 

GAZDAHÍREKGAZDAHÍREKGAZDAHÍREKGAZDAHÍREK    
 
    

Tisztelt Csanyteleki Gazdálkodók! 
Megjelent a 140/2007.(XI. 28.) rendelet, mely a 
sertés ágazatban igénybe vehetı állatjóléti támoga-
tások feltételeirıl rendelkezik. 

Igénybe vehetı jogcímek: 
– az elıírtnál legalább 10% - kal nagyobb férıhely, 

1280FT/ÁE 
– természetes feltétel biztosítása a tartási rendszer-

ben, 370FT/ÁE 
– fény biztosítása, 880FT/ÁE 
– verekedések, kimarások megelızése, 1320FT/ÁE 

– takarmányozáshoz ivóvíz minıségő víz biztosítá-
sa, 1540FT/ÁE 

– almozás biztosítása, 670FT/ÁE 
– megfelelı mikroklíma biztosítása, 1100FT/ÁE 

Fentiekbıl következıen az összes igénybe vehetı 
támogatás mértéke: 7160FT/ÁE 

Országosan 6 milliárd forint összegig igényelhetı. 
Amennyiben az adott támogatási évben a támogat-
ható igény a 6 milliárd forintot meghaladja, úgy a 
támogatás összege az érintett negyedévre vonatko-
zóan, igénylınként a túllépés mértékével csökken. 

(Folytatás a 4. oldalon)
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(Folytatás a 3. oldalról) 
Bıvebb tájékoztatást 2008. március 11-én, 17 
órától hallhatnak a Csanyteleki Faluházban 
Az elıadás témái: 
– A sertéstartás támogatása: 140/2007 FVM rende-
let 
– SPS (farmtámogatási) rendszer  
Minden érdeklıdıt tisztelettel meghívok és vá-
rok: 

Nagy János 
kamarai tanácsadó 

06-30/318-0285, 06-20/802-3173 

Gazdálkodók, figyelem !  
 

Nagyszerő, kedvezményes termelési lehetıség!  
A GABONA-KOMPLEX Kft által integrált kukorica-

napraforgó termelése 70 000 Ft/ha 
– támogatás (mőtrágya, vetımag, szaktanács adás, 
gyomirtó-szer, biztosítás) 
– Garantált ıszi magas felvásárlási árak. 
Keresse Területi Managerünket! 

 
Magyari László, tel: 06-20-531-0010 

 

 

 
Horgász-közgyőlés – 2008. 

 
 

2008. január 06-án a Csanyteleki Sporthorgász 
Egyesület a Faluházban megtartotta a Zárszámadó 
Közgyülését. Az idıjárásnak köszönhetıen sajnos csak 
kevesen jelentek meg, pedig nagyon fontos témakörö-
ket dolgozott fel a Közgyülés. 

Körmendi József alelnök megnyitójával kezdı-
dött, melyben rövid áttekintést és összefoglalást adott 
az elmúlt negyven évrıl, hiszen a horgászok az idén 
ünneplik az egyesületük megalakulásának negyvenedik 
évfordulóját. Kihirdette, hogy az ÉV HORGÁSZA 
címet Nagy Mátyásnak ítélte oda a vezetıség 2007. 
évben. 

A megnyitót követıen Szabó Zoltán elnök éves 
beszámolóját tartotta meg, amelyet a Közgyőlés egy-
hangúlag elfogadott. Az elnöki beszámolót követte 
Németh Sándor Ifjúsági és verseny felelıs éves beszá-
molója. A tagság megtudhatta milyen komoly eredmé-
nyeket értek el versenyzıink a versenyeken, illetve 
milyen rendezvények voltak az elmúlt évben és mit 
szeretnénk tenni 2008-ban. Itt szeretném felhívni a 
Csanyteleki általános iskolás szülık figyelmét a hor-
gász szakkörre, amely nem csak felügyeletet biztosít a 
gyerekek részére, de megtanulhatják a szabályos horgá-
szatot, lehetıséget kapnak a horgászvizsga megszerzé-
sére, megismerkedhetnek helyi természeti értékeinkkel, 
madarainkkal, állatainkkal. A gyerekek kapnak éves 
engedélyt, elkészíthetik saját horgász felszerelésüket, és 
ezt mindössze 1000 Ft-ért. Az idén szeretnénk egy új-
fajta versenyt is bevezetni, melyet családok részére  
rendeznénk a nyáron. 

A versenyfelelıs beszámolóját a Fegyelmi bizott-
ság elnökének dr Lajkó Norbertnek a beszámolója 
követte. Mint mondta könnyő évet zárt, hiszen a horgá-
szaink becsületesen és a törvénynek megfelelıen hor-
gásztak, így nekik nem volt munkájuk. Itt kívánom 

megjegyezni sikeres tárgyalások után itt Csanyteleken 
is két halır fogja biztosítani nem csak a Megyesi-tó de 
a Tisza és vízrendszerének szabályos horgászatát. Így 
remélhetıleg itt is csökkenni fog az orvhorgászat illetve 
halászat. 

Ezt követıen Nagy Mátyás az Ellenırzı bizottság 
elnöke tette meg jelentését. Kiemelte a számviteli fe-
gyelem magas szintő betartását és a gazdasági vezetı 
szakértelmét. 

Törköly Jánosné gazdasági vezetı ismertette a 
zárszámadási adatokat, majd Pigniczki Péter az egye-
sület titkára a 2008. évi költségvetési adatokat, amelyet 
heves vita után a Közgyőlés elfogadott.  

2008-ban két lényegi változást hozott a plénum:  
1: a tagdíjat évi 6000 Ft-ra emelte  
2: kifogható ponty kvótáját évi 12, napi 2 darabban 
korlátozta.  

Utolsó napirendi pontban az egyesület új Alapsza-
bályának ismertetése, elfogadása volt a fı téma, de 
mint vendég a Sporthorgászok Csongrádi Egyesületé-
nek elnöke Gyapjas Mihály hozzászólásában kifejtette: 
a közös álláspont képviselete elengedhetetlen a jövıt 
illetıen. Mint minden téren a horgászatban is nagyobb 
lehetıségek nyílnak, ha kistérségben gondolkodunk. A 
Közgyőlés az új Alapszabályt egyhangúlag elfogadta. 

Zárszóban Körmendi József megköszönte a 2007. 
évi munkáját mindenkinek és fogásban gazdag évet 
kívánt, majd bezárta a Közgyőlést. Este pazar vacsorát 
prezentált Szabó Zoltán a résztvevıknek. Vacsora után 
Vidács Bereniké zenéje mellett a horgászok hosszan 
kitárgyalták az elmúlt, s a várható következı évet. 

 
Körmendi József 

alelnök 
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Jótékonysági óJótékonysági óJótékonysági óJótékonysági óvodabálvodabálvodabálvodabál    
A felnıttek nagyon sokra képesek az apró 

gyerekekért. Sikerült a családoknak és óvodai dol-
gozóknak ezt bebizonyítani 2008. február 2-án a 
13. alkalommal megrendezésre került Jótékonysági 
Óvodabálon.  

A vidám mulatság a Napraforgó csoportos 
óvodások (iskolába menık) mősorában való gyö-
nyörködéssel kezdıdött. A többfogásos vacsora 
elfogyasztása után az alkalmi „színtársulat” tagjai 
szórakoztatták a Kedves Vendégeket, akik önfeled-
ten nevették végig a „Lajcsi – Dáridó” c. mősor 

paródiáját. A színjátszás után hajnalig tartott a 350 
személyes vidám mulatság. 

Minden óvodás és a magam nevében szívbıl 
köszönöm a Kedves Adományozóknak a munká-
ját, hozzájárulását, mert így költségvetésünk ki-
egészítéseként sikerül ebben a szőkös helyzetben is 
szemünk fényeinek mindennapjait szebbé-jobbá 
tenni.  

Márton Erzsébet 
tagóvoda – vezetı 

 

Az Óvodabál támogatói: 
FELGYİI NAPKÖZIOTTHONOS  

ÓVODA KÉBSZ KFT 
FORGÓ HENRIK ÉS CSALÁDJA 

SZEGVÁR ÉS VIDÉKE TAKSZÖV 
CSANYTELEKI KIRENDELTSÉGE 
IDİSEK OTTHONA-CSANYTELEK 

CSANYTELEKI POLGÁRİRSÉG 

GAMESZ 
SEBİKNÉ BENCSIK ELVIRA  

ÉS CSALÁDJA 
SZABÓ FERENC ÉS CSALÁDJA 

ÁBEL PÉTER ÉS CSALÁDJA 

ÁBEL ISTVÁN  ÉS CSALÁDJA 
NAGY JÁNOS ÉS CSALÁDJA 

KURUCZ ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA 

KOROM ZSOLT ÉS CSALÁDJA 
ERHARD GYULA ÉS CSALÁDJA 
MUCSI ISTVÁN ÉS CSALÁDJA 

MIKULAI LAJOS ÉS CSALÁDJA 
KALAPÁCS MIHÁLY ÉS CSALÁDJA 

FŐRI IMRE ÉS CSALÁDJA 

LEKRINSZKI ATTILA ÉS CSALÁDJA 
BÁNFI TIBOR ÉS CSALÁDJA 

PALATINUS ILLÉS ÉS CSALÁDJA 

BALI JÁNOS ÉS CSALÁDJA 
MAGÓ FERENC ÉS CSALÁDJA 

KOVÁCS ATTILA ÉS CSALÁDJA 

RÉPA RÓBERT ÉS CSALÁDJA 
FÜLÖP KORNÉL ÉS CSALÁDJA 
PÁLDI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 

SÖRÖS MÁRTON ÉS CSALÁDJA 
MEGYESI PÉTER  ÉS CSALÁDJA 

AMBRUS SÁNDOR ÉS CSALÁDJA 

ÜRMÖS FERENC ÉS CSALÁDJA 
AMBRUS ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA 

VÁRI LÁSZLÓ ÉS CSALÁDJA 

BALI ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA 
KÁVAI TAMÁS ÉS CSALÁDJA 

PÁLINKÁS ISTVÁNNÉ  

FERENCZIK GÁBOR ÉS CSALÁDJA 
ÜRMÖS SÁNDOR ÉS CSALÁDJA 
MRLJÁK JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 

PAPP GYÖNGYI 
MASZLAGNÉ CSÜLLÖG ERZSÉBET 

SZÉKESINÉ SZERI KATALIN ÉS  
CSALÁDJA 

 
 

 

KÓSA FERENC ÉS CSALÁDJA 

DEÁK ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA 

DOMBÓVÁRI ISTVÁN ÉS CSALÁDJA 

URBÁN ISTVÁN ÉS CSALÁDJA 

SIMON ISTVÁN ÉS CSALÁDJA 

FARKAS RÓBERTNÉ ÉS CSALÁDJA 

NAGYVÁRADI ANDREA 

BARTUS RÓBERT ÉS CSALÁDJA 

DARÓCZ TÜNDE ÉS CSALÁDJA 

HUSZÁR FERENC ÉS CSALÁDJA 

GYÖNGYI ZSOLT ÉS CSALÁDJA 

VALKAI ISTVÁN ÉS CSALÁDJA 

DÖMÖTÖR JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 

KOVÁCS RICHÁRD ÉS CSALÁDJA 

ARANY GÁBOR ÉS CSALÁDJA 

SÁRKÖZI NORBERT ÉS CSALÁDJA 

KOLOMPÁR ISTVÁN ÉS CSALÁDJA 

TÁPAI LAJOS ÉS CSALÁDJA 

KISS ANDREA ÉS CSALÁDJA 

KOROM MIHÁLY ÉS CSALÁDJA 

BORSOS JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 

KÖRMENDI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 

FORGÓ ATTILA ÉS CSALÁDJA 

IFJ.LEKRINSZKI ATTILA ÉS CSALÁDJA 

GÁL RÓBERT ÉS CSALÁDJA 

KOVÁCS ATTILA ÉS CSALÁDJA 

LAJOS ANDREA ÉS CSALÁDJA 

LACZKÓ FERENC ÉS CSALÁDJA 

MÁRTON ERZSÉBET 

LACZKÓ RÓBERT ÉS CSALÁDJA 

MÁTYÁS LAJOS ÉS CSALÁDJA 

HORVÁTH JÓZSEF ÉS CSALÁDJA 

KONCZ GYÖRGYNÉ 

OLÁH ERZSÉBET 

NÉMETH SÁNDOR ÉS CSALÁDJA 

SZABADOS PÁL 

SZERI BÉLA ÉS CSALÁDJA 

DEÁK GYULA ÉS CSALÁDJA 

FRANCIA PÉKSÉG 

CSANYTELEKI PÉKSÉG/BALOGH ÁGNES/ 

SEBİK FERENC 

KÓSA ZENEKAR 

MÉSZÁROS DEZSİ 

DÁVID JÓZSEFNÉ 
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Farsangi ünnepség a Remény 

Alapszolgáltató Központban 
2008. február 14-én Valentin napi farsangi ün-

nepség volt a Remény Szociális Alapszolgáltató 
Központban.  

Az ünnepségre az idısek otthona lakói, klubtag-
jai és dolgozói nagy lelkesedéssel készültek. A ven-
dégeket érkezéskor köszöntötték az idısek otthona 
lakói, egy saját maguk által készített Valentin napi 
szívecskével és kis cukorkával.  

o A csanyteleki Napköziotthonos Óvoda Katica 
Csoportja az ünnepség délelıttjén az idıseket 
megható játékos elıadást tartott. A kisgyermekek 
egy kedves ajándékkal, örömmel jöttek az idısek-
hez, és még a betegeket is meglátogatták. Kö-
szönjük az óvoda vezetıjének, a csoport óvónıi-
nek, dajkáinak, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a 
gyermekek nevelésével arra, hogy szeressék, tisz-
teljék az idıs embereket.   

o Délután a csanyteleki Szent László Általános Is-
kola 3./B osztályos tanulói látványos, aranyos, 
táncos mősorral vettek részt az ünnepségen. A 
felkészítı pedagógusok Luczné Laczkó Veronika, 
Antalné Molnár Zsuzsanna már hosszú évek óta 
rendszeres kapcsolatot tartanak az idısek otthona 
lakóival, ık is nagy hangsúlyt fektetnek a generá-
ciók közötti kapcsolat ápolására. 

o A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Kéknefe-
lejcs Népdalkör tagjai, ,,Bangó Margit” nótaestet 
tartottak, mely nagy sikert aratott a vendégek kö-
rében. A jelmezek kiválóak voltak, még a legko-
molyabb embert is mosolygásra késztették. 

o A csongrádi Pávakör népdalcsokorral szerepelt, 
melyet az idısek otthona lakói minden alkalom-
mal nagyon várnak. 

o Az idısek otthona lakói cicáknak öltözve 
majorette elıadást tartottak, majd egy rabtánccal 
kedveskedtek a vendégeknek. 

o Az intézmény dolgozói érzékeltették az életünk 
fontosabb állomásait egy vidám életúttal a meg-
születéstıl az óvodás, iskolás koron keresztül a 
párválasztás nehézségeivel, a dolgos munkás na-
pokon keresztül az élet alkonyát érzékeltetve. 

o A farsangi ünnepség záró mősoraként a dolgozók 
egy fergeteges chelstonnal lepték meg a vendége-
ket mindenki örömére. 

o A mősort levezette és bekonferálta egy zarándok-
útról visszatérı apáca.  

Az elmúlt évek során köszönjük mindazon sze-
mélyeknek akik az intézményünkben tett rendszeres 
látogatásaik során az idıseket megajándékozták apró 
ajándékokkal, gyönyörő versek, megható történetek, 
csodálatos énekek elıadásával és ezzel szebbé és 
értékesebbé tették az idıseink életét. 

Az intézmény lakói, vezetıje, dolgozói nevében 
megköszönjük az ajándékokat, a fenséges sütemé-
nyeket és finom italokat mindazon vendégeinknek, 
dolgozóinknak, akik ezzel az ünnepségünket támo-
gatták. Köszönetet mondunk az idısek otthona lakó-
inak és dolgozóinak a felajánlásaikért.   

Külön köszönetet mondanak az idısek otthona 
lakói és vezetıje a dolgozóknak, a fáradhatatlan lel-
kesedéssel és munkával a felajánlásokból elkészített 
vendégváró finom ételekért, gyümölcssalátáért, bólé-
ért és a farsangi kocsonyáért. 

Az intézmény lakói nagy meglepetéssel és 
örömmel fogadták Seres Istvánné Ilus, Locskai 
Mihályné , és Paksi Mihályné által elkészített fenséges 
fánkot, amihez finom baracklekvárt és vaniliás cuk-
rot kínáltak, és ami meglepetésként ért mindenkit. 
Az idısek otthona lakói nagy örömére már az ünnepi 
ebédkor megízlelhették a finom fánkot és a farsangi 
kocsonyát. 

Köszönjük nem utolsó sorban Bernáth János-
nak a talpalávalót, Pintér Istvánnak a finom pörköl-
tet és a KÉBSZ KFT iskola-konyha dolgozóinak 
egész évben való áldozatos munkáját. 

Köszönjük, hogy az ünnepségünkön jelenlétük-
kel, mősorukkal megtiszteltek bennünket. További jó 
egészséget és sok sikert kívánunk minden kedves 
vendégünknek  

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 

vezetıje és dolgozói           
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CCSSAALL ÁÁDDII   EESSEEMM ÉÉNNYYEEKK   

 
KÖSZÖNTJÜK 

 
 

 
 

„Születünk, s meghalunk ez az élet sora,  
Ám a világunk legszebb szava  

mindig ez lesz:édesanya.  
Örökké így volt nem lesz másként soha,  

Életünk legszebb szava az, hogy édesanya.” 
 
 
 
 

SZÜLETETT:  
 

Vida Tibornak és Kırösi Beátának 
Tibor Kristóf 

 
Kovács Lászlónak és Kádár Ildikónak 

László József 
 

Milák Romulusznak és Som Anna Máriának 
Marcell 

nevő gyermeke 

 
BÚCSÚZUNK 

 
 

 
 

„Keresheted ıt, nem leled, hiába, 
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, 

a múltba sem és a gazdag jövıben 
akárki megszülethet már, csak ı nem.” 

 
 
 
 
 

ELHUNYT:  
 

Borda Istvánné, Gyöngyi László, 
Csikós József István, Rónyai Lajos 

Tápai Ferencné, Gémes József, 
Bende Balázs, Sallai Anna 
Papp Antal, Kása Erzsébet 
Rozs József, Szeri Mihály, 

Páska Illés, Túri Imre, 
Donka Józsefné 
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Recept klubRecept klubRecept klubRecept klub    
Farsangi fánk 

 
Hozzávalók:  
500 g liszt, 200 ml tej, 40 g élesztı 50 g cukor, 5 
tojássárgája, 60 g olvasztott vaj, olaj a sütéshez, 
porcukor, és lekvár. 

 
Elkészítés: 

A lisztet mély tálba szitáljuk. A tej felét meg-
langyosítjuk, belemorzsoljuk az élesztıt, hozzáad-
juk a cukrot, és kb. 15 percig pihentetjük. A liszt 
közepébe mélyedést nyomunk, beleöntjük az élesz-
tıs tejet, hozzáadjuk a tojások sárgáját, a vajat, egy 
csipet sót, és még annyi tejet, hogy lágy tésztát 
kapjunk. Hólyagosra kikeverjük, letakarjuk, és 
meleg helyen kb. 30 percig kelesztjük (a tészta 
legalább a kétszeresére dagadjon!).  

Lisztezett deszkán ujjnyi vastagra nyújtjuk a 
tésztát, és 5-6 cm átmérıjő szaggatóval kiszaggat-
juk. A maradék tésztát összegyúrjuk, újra kinyújt-
juk, szaggatjuk. A kiszaggatott fánkokat kb. 20 
percig pihentetjük. Bı olajat felforrósítunk, a fán-
kokat középen kissé benyomjuk, és kis adagokban 
kisütjük. Az elsı oldalukat lefedve kb. 3-4 percig, 
majd megfordítva, fedı nélkül további 1-2 percig 
sütjük. Sütırácsra szedjük, lecsepegtetjük az olajat, 
tálra rakjuk és megszórjuk porcukorral. Házi gyü-
mölcslekvárral tálaljuk. 
 

Jó étvágyat! 

Osváth Erzsébet: 

Sül a fánk 
Serceg a zsír, 

sül a fánk. 
Fényessárga serpenyıbıl 

ragyog ránk. 
Illatozik, 

nı, dagad, 
az orrunkat csiklandozó 

jó falat. 
Már a tálon 
a sok fánk, 

Fehér cukorfelhı alól 
nevet ránk. 
Ránk nevet 
és integet. 

Itt a farsang, vidám farsang, 
gyerekek. 

 
 

Tejfölös törpeharcsa pörkölt 
 

2 kg megtisztított törpeharcsát daraboljunk fel 3-4 
cm darabokra, majd sózzuk be enyhén. 

3 db közepes fej vöröshagymát vágjunk apró koc-
kára, 1 db fehérpaprikát szintén kockázzunk fel, 2 szem 
burgonyát hámozzunk meg és szeljük apróra. Olvasz-
szunk ki 20 dkg margarint, a zöldségeket pároljuk telje-
sen puhára, adjuk hozzá a törpeharcsa szeleteket, sót, 
ırölt feketeborsot, öntsünk hozzá annyi vizet ami a 
szeleteket majdnem befedi. Forrást követıen, lassú 
tőzön fızzük 15 percig. 2 dl tejfölt adjunk hozzá, óva-
tosan keverjük el és a legvégén egy evıkanál tört pap-
rikát, szórjunk rá. 5 perc elteltével vegyük le és galus-
kával tálaljuk. 
 
Jó étvágyat kíván: 

Körmendi József 
Horgászegyesület alelnöke

 
 
 
 

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit! 
A Csanyi Hírmondót szerkesztette: Csányi Csilla 

Kiadásért felelıs: Kató Pálné jegyzı  
E-mail: csanyihir@citromail.hu 


