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Meghívó
a XVIII. Csanyteleki Falunapok rendezvényeire
július 12. (szombat)

július 11. (péntek)
13.30: A kisbíró Kidobolja a Falunapok kezdetét
– Zászlófelvonás a Polgármesteri Hivatal elıtt
14.00: Ünnepi Képviselı-testületi ülés a Faluházban
– Díszpolgári cím adományozása
– Díszdiploma átadása 50 éve végzett pedagógus részére
– „Csanytelek legvirágosabb utcája” cím adományozása
– Állófogadás a meghívottak részére
16.00: Programok a Volentér János téren:
– Kirakodóvásár
– Korosztályok kavalkádja:
– Csanyteleki Napközi Otthonos óvodások mősora
– Csanyteleki Általános Iskolások mősora
– Csanyteleki Kéknefelejcs népdalkör elıadása
– Reményes táncok
18.00: Hastáncbemutató
18.30: Csongrádi Fúvószenekar térzenéje
– Majorett bemutató
21.00: A Dupla Kávé együttes élı koncertje
22.00: Utcabál kifulladásig
– dj. Gyuszkó

9.00: Programok a Sportpályán
– Csanyteleki Civil szervezetek találkozója és fızıversenye
– Kisállat szépség- és ügyességi verseny
– Népi kirakodóvásár
– Ugrálóvár gyerekeknek
– Kvadozási lehetıség és bemutató
10.00: Gyöngyi Imre emléktorna
– Barátságos labdarúgó mérkızések
– Tizenegyes rúgó verseny
13.00: Fızıverseny eredményhirdetése
– Aranyfakanáldíj
17.00: Osztálytalálkozók
– 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 évvel ezelıtt a
Csanyteleki Általános iskolában végzett diákok találkozója a Szent László Általános Iskola tantermeiben
19.00: Falunapi bál
az iskola tornatermében
A hangulatról a Kósa zenekar gondoskodik

július 13. (vasárnap)
9.00: Ünnepi szentmise
a Nepumuki Szent János templomban
10.00 – 18.00: Amatır fogathajtó verseny
– látványos lovasprogramok
– kocsikázási, lovaglási lehetıségek kicsiknek és nagyoknak
– a Hódmezıvásárhelyi Toyota szalon bemutatója
– Erdészeti, kerti kisgép bemutató
a Tiszai úti lıtérnél

Tisztelettel várja Önt és Kedves Családját
a XVIII. Csanyteleki Falunapok rendezvényeire

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselı - testülete

2

Csanyi Hírmondó

2008. június

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleiket, hogy a FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZRT 2008. július 18-án 10 órától 14 óráig
Felgyı, Baks, Tömörkény, Csanytelek településeket érintıen az üzemeltetésünkben lévı földgázszállító rendszeren gázszolgáltatási szünettel járó karbantartási munkát végez. Kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
veszélyhelyzet megelızése és a szolgáltatás zavartalan újraindítása érdekében a fenti idıszakban a gázmérı
elıtti fıcsapot zárva tartani és a gázvételezést szüneteltetni szíveskedjenek.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.
Kecskeméti Kirendeltség

Parlagő-fertızöttség helyszíni ellenırzésérıl tájékoztatás
A Csongrádi Körzeti Földhivatal által a termıföldek hasznosítási kötelezettségének teljesítésére és
a parlagfővel veszélyeztetett területek ellenırzésére Csanytelek községben 2008. július 15, 16,
22, 23. napokon határszemlére kerül sor. Felhívom a termıföld-tulajdonosok figyelmét a termıföld védelmérıl szóló 2007. évi CXXIX. tör-

vényben foglalt termıföld hasznosítási kötelezettség, valamint az 1 ha-t meghaladó termıföldhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésére.
Tisztelettel:
Kató Pálné
jegyzı

VÉRADÁS
Csanyteleken május 21.-én, ebben az évben már másodszor volt véradás.
Most is, mint máskor, a Szentes Kórház Vérközpontjából jöttek ki.
Az orvosi rendelıben lehetett jelentkezni, itt mindenkit megvizsgáltak. Májusban 67 fı jelentkezett, ebbıl 8 fıt
kiszőrtek, így 59 fı adhatott vért. Ebbıl az 59 fıbıl 3 új személyt is köszönthettünk a véradók nagy családjában. A résztvevık az iskola konyhájára mehettek át, ahol vacsorát kaptak. Szeretném megköszönni a konyha
összes dolgozójának, hogy munkaidın túl megfızték a finom gulyáslevest.
A Polgármesteri Hivatalnak, Tóth Margitnak és Pintér Istvánnak külön meg szeretném köszönni az étel elkészítésének támogatását.
Az orvosi rendelı valamennyi dolgozójának is köszönöm a délutáni segítséget, külön mondunk köszönetet
Justin Pálnénak, aki már nyugdíjas és be szokott jönni segíteni.
Ez a véradás is családias hangulatban telt el.
Az idén ısszel lesz még egy véradás, reméljük akkor is számíthatunk a Csanytelekiek önzetlen segítségére, hogy
a beteg embereken segíteni tudjunk

Simon Ottóné
körzeti nıvér
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Kábeltévé Csanyteleken
Az Optanet Kft. Tanet néven 2005 óta
van jelen Csanyteleken. A névváltás a már
megkezdett, közeljövıben kiteljesedı átalakulás egyik fontos eleme, melynek során cégünk, Szentes- és Csongrádkörnyéki vezeték nélküli Internet-szolgáltatóból, országos kábeltévé-szolgáltatóvá válik. A változás elsıdleges haszonélvezıi az Ügyfelek. Az országban már több,
mint 40 településen mőködik Optanet kábeltévé-szolgáltatás, a lefedett települések
száma folyamatosan bıvül. A változó igényeket idıben felismerve cégünk 2007ben Csanyteleken is elkezdte korszerő kábeltévés hálózat kiépítését.

zunk, melynek nagy elınye, hogy a kábeltévé- és telefon-szolgáltatás mellett stabil, szinte korlátlanul bıvíthetı Internet-sávszélességet biztosít, melyet a
hagyományos építéső kábeltévé-hálózatok
nem tesznek lehetıvé. A sávszélesség
nem függ zavaroktól és a terheléstıl, minden idıben szinte állandó. A beruházásba
a semmilyen más megoldással nem elérhetı rendkívül jó megbízhatóság és
gyorsaság miatt vágtunk bele, továbbá
szeretnénk - lehetıség szerint - az összes
csanyteleki, vezeték nélküli Internetet
igénybe vevı ügyfelünket minél elıbb átkötni kábelre.

Jelenleg hálózatunk a Tömörkényi, Széchenyi, Kossuth, Nagy Imre, Jókai Mór,
Szent László és Pusztaszeri utcák teljes
hosszán, továbbá a Bercsényi utca nyugati, míg a Gárdonyi utca északi szakaszán
készült el. A teljes település lefedését tervezzük, azonban az építés az engedélyezés, a település sajátosságai és az elektromos hálózat rendkívül magas szabványosítási költségei miatt elhúzódott. A
folytatásra még várni kell, mert mindent
szabályosan akarunk építeni.

Ehhez sikerült olyan alacsony árakat párosítanunk, hogy mind a játékosok, mind az
Interneten dolgozók, csakúgy, mint a böngészık és levelezık megtalálják az igényeiknek legmegfelelıbb csomagot. Az
egyetlen más Internet esetében sem elérhetı, magas felfele irány és a stabilitás
garantálja a gondtalan munkát és játékot.
A 65 csatornás kábeltévé gondosan felépített, változatos mősorkínálatával és kedvezı árával méltán népszerő a már mőködı hálózatokon.

2008. végéig szeretnénk a település 75%át lefedni kábeltévé-hálózatunkkal. Az
elmúlt egy évben nyilvánvalóvá vált, hogy
a teljes kiépítés jelentısen költségesebb,
mint eredetileg terveztük. Az eddig közölt
építési/indulási dátumok betartását az
idıközben felmerülı újabb és újabb költségek nehezítik. Két dolog biztos: a
csanyteleki hálózat kb. 1/3-a csak földben
elhelyezett kábellel építhetı ki. Továbbá
az is biztos, hogy a kritikus, kb. a hálózat
25%-át kitevı légkábeles rész megépítése
akkora költséget róna ránk, hogy a fennmaradó rész megvalósulását veszélyeztetné. A 2008. végi idıpont a tervek, engedélyek birtokában kijelenthetı, hogy tartható lesz.

Szólnunk kell arról is, hogy a rendszer a
Szentes – Csongrád – Mindszent GVOP
4.4.2-es pályázathoz és így az önkormányzati gerinchez csatlakozik. A szélessávú hálózattal összekötött településeken
élı Tanet ügyfelek egymás közötti telefonhívása ingyenes, de alapdíjért lehet majd
hívni szinte valamennyi önkormányzati
intézményt.

A hálózaton egy új technológiát alkalma-

Tömörkényen, Felgyın és Bokroson már
bizonyított az új rendszer, ugyanazt a minıséget,
megbízhatóságot
szeretnénk
Csanytelekre is elhozni.
A hálózatépítés szakaszairól, szolgáltatásaink indulásáról és pontos tartalmáról cégünk
részletesen
tájékozatni
fogja
Csanytelek lakosságát.
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Közérdekő elérhetıségek, információk
Fogyasztóvédelmi Iroda és
Klub vezetıje

Egyenlı Bánásmód Hatóság
Levélcím: 1024 Budapest, Margit krt. 85.
Tel.: 1/336-7843, fax: 1/336-7445
Email: ebh@egyenlobanasmod.hu
Honlap: www.egyenlobanasmod.hu

(Dél-alföldi Régió)
Oláh- István László
Író, újságíró.

Tel.: 70/630-43-60
A.S.A. Hódmezıvásárhely Köztisztasági Kft. értesíti a lakosságot, hogy az
Ügyfélfogadás következı idıpontja Csanytelek Község Polgármesteri Hivatalának dísztermében

2008. július 23. napján 12-14 óra között.

Hírdetések
Hí rdetések
A XVIII. Csanyteleki Falunapok fı támogatói:
Bástya Áruház
Csongrád Dob u.2. (Fı u.Dob u. sarok)
A Kistérség egyetlen olyan áruháza, ahol a kedves vásárlók majdnem minden igényét ki tudjuk elégíteni, legyen az barkácsárú , háztartási berendezés, szaniter, csempe vagy elektromos kerékpár.
Várjuk Önt is szeretettel, jöjjön el, tapasztalja meg áruházi kiszolgáló csapatunk udvarias, szakszerő
hozzáállását.

www.szegvartakarek.hu

Takarmánygyártás
Szemestermény forgalmazás
Csanytelek,
Kurucz tanya
Tel.: 63/480-069
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szakkereskedés és szakszervíz
Pálikó Mihály e.v.
Szerviz: 6640 Csongrád, Bem J. u. 15. Tel.: 63/482-476
Üzlet címe: 6640 Csongrád, Széchenyi u. 1/4.
Tel.: 63/481-077

6728 Szeged, Dorozsmai út 9.
Tel.: 62/551-700 · Fax: 62/551-701 · E-mail:
szeged@tmax.hu
6800 Hódmezıvásárhely,
Szántó K. J. u. 178.
Tel.: 62/535-700 · Fax: 62/535-701 · E-mail:
hmv@tmax.hu
· MŐSZAKI VIZSGÁZTATÁS
· ZÖLDKÁRTYA
· ÚJAUTÓ ÉRTÉKESÍTÉS
· HASZNÁLTAUTÓ BIZOMÁNYOS ÉRTÉKESÍTÉS
· HITEL, BIZTOSÍTÁS, ÁTÍRÁS
· MOBIL EREDETVIZSGA (20/448-4000)
· KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS, KÁRFELVÉTEL
· SZERVIZ
· KÉZI MOSÓ

AUTÓSZERVÍZ KFT.
Csongrád, Szegedi u. 13.
Szolgáltatásaink:
 szerviz
 gáz- és benzinüzemő gépjármővek vizsgáztatása,
javítása
 teljes körő biztosítási ügyintézés, karosszéria
javítás
 teljes körő autóüveg forgalmazás
 autóalkatrészek forgalmazása
ISO minısített szerviz.
Tel.: 63/570-330, fax: 63//570-331

Magyar-Holland Palántanevelı Kft
e-mail:

growgroup@invitel.hu
info@growgroup.hu
Telephely:
6645 Felgyı, Majsai u. 1.
63/480-050, fax: 63/480-045

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselı–testülete köszönetét fejezi ki a XVIII. Csanyteleki Falunapok
megrendezéséhez nyújtott támogatásokért.
A támogatók teljes listáját a következı számban jelentetjük meg.
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Nyári táborok
Kedves általános iskolás gyerekek!
Várunk Benneteket a Csanyteleki Családsegítı által szervezett nyári táborba!
Idıtartam: 2008. július 21 – július 25 –ig. Tervezett programok:
Nap
Hétfı

Kedd

Szerda
Csütörtök
Péntek

Idıtartam
9-12
12-13
13-15
15-16
8 -13
13-14
14-16
9- 16
Egész napos
kirándulás
9-12
12-13
13-18

Foglalkozás
Ismerkedés, játék (tárgykeresés hang után, labdatáncoltatás)
Ebéd
Ügyességi játékok, célbadobás, pattogtatás, lábdekázás,
Közös festménykészítés kifeszített lepedıre.
Bicikli túra Szabó Zoltán halastavához, madármegfigyelés a 4-es tavon, természetfotó készítés
Ebéd
Fotók kinyomtatása, kiállítás megszervezése a FALUHÁZBAN, a pályamunkák értékelése
díjazása.
Fürdızés Csongrádon a Körıs-torokon, sétahajózás a Tiszán, ebéd a helyszínen
Kirándulás Budapestre az állatkertbe vonattal, evés otthonról hozott batyuból, igény esetén
Mc Donal’ds -ban ebéd
Közös filmnézés az iskolában kivetítın, majd a film tanulságainak megbeszélése
Ebéd
Gyümölcssaláta készítés-és fogyasztás otthonról hozott gyümölcsökbıl, teremdíszítés, gyermek discó, táborzárás
Várható összes költség: 5000.-Ft/fı

Jelentkezési határidı: 2008. június 30.- ig a részvételi díj befizetésével, a Családsegítı irodájában, Csanytelek Kossuth u. 34. sz. Érdeklıdni a 20 490-0987 vagy a 30 313-7605 telefonszámon.
Kopasz Imréné
családsegítı

FIGYELEM!
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel
ismét
megrendezzük
sporttáborunkat
a
csanyteleki
sportpálya árnyas környezetében. Napközis táborunk szakmai programja
az egyesületünkbe járó futballista növendékeink
számára van kidolgozva.

dák, csapatmozgás, labdarúgó-technika és csapatjáték, játékos feladatok

Részvételi díj: 4000,- Ft/fı/hét, (ebédet biztosítunk)

– Fürdés Csongrádon

A tábor hétfıtıl- péntekig, 8 órától 16-ig tart.

– Ópusztaszeri emlékpark megtekintése

Tábor idıpontok:
1. turnus: 2008. július 14 – 18.

– Kerékpártúra ismerd meg környezetedet (utolsó
nap szalonnasütés)

2. turnus: 2008. július 28-augusztus 2.

16.00 Táborzárás

Napi program:

Táborral kapcsolatosan érdeklıdni lehet:
Csányi József 20-662-50-75.

08.30. Reggeli ébresztı torna
08.45. Labdavezetési és -irányítási ismeretek, cselezés, kapura lövés, támadás/védekezés, keresztlab-

11.00. Bajnokság minden nap értékes nyereményekért.
12.30. Ebéd
Heti szabadprogramok 13.00-tól:

Jelentkezni: Kovács Andrea 30-857-72-38

Szeretettel várunk benneteket!
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Iskolai hírek
Elsı osztályosok beiratkozása:
Tájékoztatom a szülıket, hogy a
2008/2009-es tanévre 33 diák iratkozott be.
Személy szerint nagyon örülök
annak, hogy két iskolaotthonos
elsı osztályt indíthatunk, amelynek osztályfınökei Benczéné Forgó Edina és Locskainé Varga Julianna lesznek.
Jómagam óriási dolognak tartom,
hogy a csökkenı gyermeklétszám
és az egyre élesedı iskolák közötti
versenyben valamennyi leendı
elsıs bennünket választott, s mindent meg is fogunk tenni azért,
hogy bizalmukra rászolgáljunk.
Az iskolával kapcsolatos híreket
(osztálybontás, szakkörök, tanfolyamok, iskolakezdés, tankönyvosztás) az iskolában és a hírmondóban idıben közzé fogjuk tenni.
Kerítésfestés:
A Radnóti úton biciklizve bizonyára észrevették, hogy az iskola
kerítése –amely körülbelül 25 évvel ezelıtt volt utoljára lefestve új színt kapott. Igaz, hogy egyelıre kissé elcsúfítja a ráhulló nyárfapehely, ezt azonban reményeink
szerint az esı idıvel le fogja verni.
Köszönetet szeretnék mondani a
szülıknek, akik szabadidejüket
feláldozva - külön a két szervezınek,
Márki
Mónikának
és
Kovácsné Szabó Juditnak, akik
anyagilag és munkájukkal-, valamint a Polgármesteri Hivatalnak.

Nagyon jó érzés volt tapasztalni
azt, hogy itt is össze tudunk fogni
gyermekeink környezetének szebbé tétele érdekében.
A jövıre nézve biztatónak érzem,
hogy egyre több szülı gondolkozik úgy, hogy érdemes segíteni,
hiszen csak együtt tudjuk iskolánk
régi presztízsét helyreállítani.
Még egyszer köszönöm a segítséget, s bízom abban, hogy a jövıben is hasonló eredménnyel tudunk együttmőködni!
Résztvevık névsora:
Szülık:
Kovácsné Szabó Judit, Márki Mónika, Joó Jánosné, Török Barbara,
Ürmös Ferenc, Veres Mária,
Palástiné Pap Ildikó, Vargáné
Varga Ildikó, Gera Jánosné,
Körmendiné Kovács Barbara, Faragó
Károlyné,
Mészárosné
Urbácsik
Marianna,
Kovács
Ferencné, Kanyó Lászlóné, Zsótér
Sándorné, Laczkó Ferencné, Papp
Zsoltné, Ágoston Ferenc, Bálint
Józsefné, Répa Róbert, Darabos
Zoltánné, Mátyás Ferencné, Faragó Mihály, Vidáné Sütı Ibolya.
Pedagógusok:
Antalné
Molnár
Zsuzsanna,
Benczéné Forgó Edina, Györgyiné
Felföldi Éva, Szabó Ferenc,
Luczné Laczkó Veronika, Domokos Mária, Orosziné Ábel Tünde,
Mészárosné
Lajos
Ildikó,
Locskainé Varga Julianna.

Gyerekek:
Vida Klaudia, Török Szabina,
Körmendi Martin, Palásti Ildikó,
Gera Réka, Zsótér Dóra, Papp
Zsolt, Vida Szabolcs, Tóth Flóra,
Polyák Barbara, Vida Csaba.
Családi és gyermeknap:
2008. május 30.-án iskolánk második alkalommal rendezte meg
családi és gyermeknapját.
Délelıtt játékos akadályversenyt
szervezett a diákönkormányzat,
délután pedig változatos programokkal próbáltuk szórakoztatni az
összegyőlteket. A napot vacsora és
fergeteges karaoke party zárta.
Köszönetet szeretnék mondani a
pedagógusoknak munkájukért, a
szülıknek a vacsoráért (a fızı
apukák fakanalat kaptak tılünk),
Urbácsik Jánosnak, a Kozma
ABC-nek a nagyon sok csokiért, s
a Polgármesteri Hivatalnak, amely
támogatta Rendezvényünket.
Sajnos nagyon kevés pénz állt
rendelkezésünkre, így nem tudtuk
csökkenteni a „játékok” árát, de
bízom benne, hogy mindenki jól
érezte magát, s jövıre szélesebb
körő szponzorálással még színesebb programot tudunk biztosítani.
Szabó Ferenc
(tagintézmény-vezetı)

——————————————————————————————————————
Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
A Csanyi Hírmondót szerkesztette: Csányi Csilla
Kiadásért felelıs: Kató Pálné jegyzı
E-mail: csanyihir@citromail.hu

OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

VERS

Fokhagymás-főszeres csirke grillen sütve

Emlékezés

A páchoz:

Elmúlt a tavasz eljött a nyár
A kis ibolya nem nyílik már
Orgona illata messze jár
Ránk mosolyog a napsugár

Fejenként egy fél csirkemell, 1 dl citromlé,
1-2 gerezd foghagyma megtörve
1 e.k. mustár,1 e.k olívaolaj
só, köménymag, fehér bors
Zöldfőszerek (borsikafő, kakukkfő, oregánó)

Sok szerelmet hoz a forró nyár
Lány és legény mind csókra vár
A rózsa kibontja szirmait
A lány asszonnyá változik

A salátához:

Elszállt az élet elmúlt a nyár
A sok asszony mind nagymama már
De emlékeznek a múltjukra
Az áttáncolt éjszakákra

Hozzávalók:

1 fej fodros saláta
fejenként egy sárgarépa, újhagyma ízlés szerint
1 csokor petrezselyem ,1 e.k. olívaolaj
Elkészítés:
A húsokat tegyük a páclébe, egy éjszakán át hővös helyen hagyjuk állni.
A finoman ízesített csirkemelleket rácson, szabad tőz
felett süssük át pirosra, közben olívaolajjal locsolgassuk
meg. A sárgarépákat reszeljük le, tegyünk rá 1-2 csepp
citromlevet, keverjük össze.
A fodros salátát mossuk meg jó alaposan, vágjuk csíkokra és adjuk a reszelt répához. Újhagymát vágjunk
karikára és tegyük a salátához, az egészet szórjuk meg
friss petrezselyemmel és locsoljunk rá olívaolajat.

Köd borítja be az éveket
Fátyol fedi be az életet
Az elsı igazi szerelmet
Feledni soha nem lehet
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