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Csanyi Hírmondó
Internetes szolgáltatás

meg - lehetővé téve az események „ismételt megélését”, illetve a szereplők számára sajátos élményt
jelenthet önmaguk és társaik visszanézése.
Tisztelt Csanytelekiek!
A sokak - és reményeink szerint egyre többek - szá- Jól tudom, hogy most sokan bosszankodnak is, elmára már településünkön is hozzáférhető inter- sősorban azok, akiknek internet bekötési igénye
netes szolgáltatás szinte kötelezi a képviselő-testü- már jó ideje a településen legtöbbeknek szolgáltató
letet, hogy folyamatosan fejlessze Csanytelek hon- OPTANET Kft-nél van, azonban számukra is van
lapját, a www.csanytelek.hu weboldalt, lehetővé té- biztató hírem! Mindenekelőtt szeretném leszögezve a településről szóló hírek, információk ilyen mó- ni: az OPTANET Kft szolgáltatói tevékenységére
vonatkozóan nincs önkormányzattal kötött szerződon való elérhetőségét is.
Az oldal kialakításakor - még évekkel korábban - dés, a pályázaton - általuk - nyert pénz az optikai
elsősorban az volt a cél, hogy Csanyteleket bemu- gerincvezeték, és az úgynevezett „fejállomás” kitassuk a település iránt érdeklődőknek, közérdekű építésére vonatkozott, amelyet határidőre teljesítetinformációkat tegyünk közzé (pl.: önkormányzati tek. A településen kiépítendő hálózatra megkérték
rendeletek teljes szövegének megjelenítése, űrlap- az engedélyeket - többek között önkormányzaok letölthetővé tétele, stb), majd a Csanyi Hírmon- tunktól is - melyeket meg is kaptak.
dó megjelentetése után a lakossági tájékoztatás kö- Valamennyien ismerjük Csanytelek kiterjedtségét,
vetkező szintjeként a Hírmondót a honlapunkon is tehát tudhatjuk, hogy egy ekkora hálózat megépíarchiváltuk, mindenki számára folyamatosan hoz- tése hatalmas költség, a beruházást végzők termézáférhetővé tettük valamennyi eddig megjelent szetesen azokat az utcákat részesítik előnyben, ahol
számot. A honlap fejlődésének egy újabb lépcsőjét a nagyobb számú bekötési igény van. Problémát jefaluban, a falu intézményeiben történt fontosabb lent még, hogy a 20kV-os vezetéket tartó oszlopokesemények „képi megjelenítése” jelentette, azaz di- ra a DÉMÁSZ nem engedi fölfeszíteni az internetes
gitális fotókat jelenítettünk meg az adott esemé- hozzáférést biztosító kábelt - ez érint sűrűn lakott
utcákat is -, tehát ott a földben kellene vinni
nyekről, némi tájékoztató szöveggel.
Idén tavasszal keresett meg bennünket a Délvilág a kábelt, ami az összes kiépítendő hossz mintegy
főszerkesztő helyettese és kérte hozzájárulásunkat 30%-a.
Az internetes hálózat kiépítése szempontjából a
egy „Csanyteleki klub-oldal”, a http://csanytelek.network.hu létrehozásához, amely hozzájáru- legnagyobb problémát azonban az áramszolgáltató
lást természetesen megadtuk. Ez a klub-oldal - elhanyagolt oszlophálózata jelenti, amelynek köazon túl, hogy megyei, regionális, illetve országos vetkeztében előírta kb. 60 db rossz állapotban lévő
(Folytatás a 2. oldalon.)
híreket is közöl -, lehetővé teszi a klub-tagok egymással való internetes „levélváltását”, illetve egyegy közérdeklődésre számot tartó téma kifejtését.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS!
Tudom, most az idősebb korosztály jó része talán
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
most legszívesebben tovább is lapozná a kezében
pályázati felhívást tesz közzé a helyben mûködõ
tartott Hírmondót, de kérem, ne tegyék: inkább
és bejegyzett önszervezõdõ és civil szervezetek
kérjék gyermekeik, unokáik segítségét, hogy hoz2009. évi célkitûzéseinek támogatására.
zájuthassanak ezekhez az információkhoz! Annál is
A pályázatok benyújtásának határideje: 2008. 10. 31.
inkább, mert honlapunk legújabb változása min(A határidõ túllépése jogvesztõ.)
den bizonnyal nagyon sokuk érdeklődését váltja ki:
A pályázatokkal kapcsolatos részletes útmutatók,
az egy hete létrehozott „videótár” már „mozgókéadatlapok, kötelezõ függelékek a Polgármesteri Hivatal
hirdetõtábláján megtekinthetõk ill. fénymásolatban
pes” információkat is nyújt Csanytelek életéről!
átvehetõk az ügyfélszolgálati irodában.
„Indításként” a XVIII. Csanyteleki Falunapok alCsanytelek, 2008. október 1.
kalmából a szentesi Civil TV által készített interjúk,
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyzõ
az eseményeken készített felvételek tekinthetők
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(Folytatás az 1. oldalról)
villanyoszlop kicserélését a hálózatot bérlő számára,
amelyek cseréje részben megtörtént, de a további
cserékről az OPTANET Kft. gazdaságossági okokból
lemondott.
Az egyébként is jelentős összegű beruházást nyilván az oszlopcserék és a bérleti díj lényegesen tovább drágítaná, melynek következtében a beruházás
megtérülése hosszútávon is kérdésessé válna, illetve
az előfizetési díjakat kellene megemelni, amely viszont kevesebb előfizetőt jelentene, tehát ez is a beruházás megtérülésének ellehetetlenüléséhez vezetne.
Éppen ezért új tervet készíttetett az OPTANET Kft,
melynek értelmében ahol csak lehetséges, saját oszlopsort állítana, és arra feszítené föl a kábeleket. Ennek engedélyezése folyamatban van az illetékes ha-

2008. szeptember

tóságoknál, optimális esetben – az OPTANET Kft
ügyvezető igazgatója szerint – karácsonyra nagyon
sok új előfizetővel gyarapodhat a csanyteleki internetezők, kábeltelevíziózók, internet-telefonozók tábora. Ezen túlmenően mindenképpen szeretnének
minél több - már meglévő -, mikrohullámon szolgáltatást igénybe vevő előfizetőt áttenni vezetékesre,
mert a két szolgáltatás rendelkezésre állása között
„ég és föld” a különbség.
A fentiek alapján az ügyvezető igazgató úr és a magam nevében is szíves türelmüket kérem, mert a
„vezetékes” (optikai kábelen) elérhető internetes
szolgáltatás jelenleg a legjobb minőségű, és legjobb
„minőség/ár” jellemzővel bíró szolgáltatás.
Csanytelek, 2008. szeptember 29.
Forgó Henrik polgármester

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója
a társadalombiztosítási nyugellátásokat érintő változásokról
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi
LXXXI. törvény, valamint egyéb kapcsolódó jogszabályok
módosításával összefüggő változásokat az alábbiakban foglaljuk össze.
2008. január 1-jétől megszűnik a MÁV ZRt. Nyugdíj Igazgatósága, nyugdíj-megállapítási és – folyósítási feladatai az
állami nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladatkörébe integrálódtak. Ettől az időponttól kezdődően az érintett biztosítottak és hozzátartozóik ügyében a társadalombiztosítási
nyugellátások, valamint a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó nyugdíjszerű rendszeres
és más típusú ellátások megállapításával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott feladatokat
• az igénylő lakóhelye, illetve a foglalkoztató vagy egyéb
szerv székhelye (telephelye) szerintilletékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság,
• hozzátartozói nyugellátás esetén, ha az elhunyt jogszerző
saját jogú nyugellátásban – ide nemértve a rehabilitációs
járadékot – részesült, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság látja el.
A nyugellátások, valamint a külön jogszabályban meghatározott nyugdíjszerű rendszeres és más típusú ellátások folyósítása a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság hatáskörébe tartozik.
- Járulékfizetés
2007. április 1-jétől (önkéntes vállalással már 2007. január 1jétől) a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott is köteles 8,5, 2008.
január 1-jétől 9,5 százalékos mértékű nyugdíjjárulékot fizetni
a nyugdíjasként elért jövedelme után. Annak a saját jogú
nyugellátásban részesülő személynek – ideértve azt is, akinek a nyugellátása a törvény rendelkezései szerint szünetel(t)
– a nyugellátását kérelmére minden, 2006. december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot, azt követően) saját jogú nyugdíjasként történt foglalkoztatása, illetForrás:: www.onyf.hu
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ve egyéni vagy társas vállalkozóként kiegészítő tevékenysége 365 napja után, az általa ezen időszakban fizetendő nyugdíjjárulék alapja havi átlagos összegének 0,5 százalékával kell
megemelni. Erre legkorábban 2008. január 1-jétől kerülhet
sor.
- Előrehozott, csökkentett összegű előrehozott
öregségi nyugdíj
2008. január 1-jétől a jogosultsági feltételrendszer kiegészül
azzal, hogy az előrehozott nyugdíjazáshoz a biztosítási jogviszonyt meg kell szüntetni. Amennyiben az ellátás megállapítása után a nyugdíjas újabb biztosítással járó jogviszonyt létesít, nyugellátását szüneteltetni kell, ha keresőtevékenységéből származó jövedelme az adott évben meghaladja a minimálbér tizenkétszeresét (éves keretösszeg), és nem töltötte be
a 62. életévét. Ez a módosítás a 2008. január 1-jétől, vagy azt
követő időponttól megállapításra kerülő nyugellátásokra vonatkozik. A korábban megállapított nyugdíjak esetében a kötelező szünetelésre vonatkozó új szabályt 2010-től kell alkalmazni. A fenti rendelkezés kiterjed azokra is, akik korkedvezményes nyugdíjban, bányásznyugdíjban, korengedményes
nyugdíjban, az egyes művészeti tevékenységet folytatók
öregségi nyugdíjában részesülnek.
- Nyugellátás kérelemre történő szüneteltetése
Változatlanul él az a szabály, hogy az öregségi, valamint
annak minősülő nyugdíj folyósítását a biztosítási jogviszonyban álló jogosult kérelmére mindaddig szüneteltetni kell,
amíg annak újbóli folyósítását nem kéri. A nyugellátás szünetelésének időtartama alatt az érintett nyugdíjasnak minősül.
A nyugdíjast az újbóli folyósítás során megilletik a szüneteltetés alatt időközben végrehajtott nyugdíjemelések, továbbá
kérelmére – és a szükséges feltételek fennállása esetén – esetében is végre kell hajtani a már említett 0,5 százalékos nyugdíjemelést.

A tájékoztató a 2008. január 1-jén hatályos jogszabályoknak megfelelően készült.

rehabilitációs járadék

2.

egészségkárosodás esetén

1.b)
rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj
50-79 %-os mértékű

1.a)
rokkantsági, baleseti rokkantsági
nyugdíj
79 %-ot meghaladó mértékű
egészségkárosodás esetén

Ellátás neve

összegét.

rokkantsági nyugdíj alapját képező
havi átlagkereset 90 %-át (ill. ennek a
nyugdíjemelések mértékével növelt
összegét), de legalább a minimálbér
összegét.

b) az egészségkárosodást megelőző

négy naptári hónap keresetének

havi átlagánál 30 %-kal alacsonyabb

keresetet ér el

végéig szüneteltetni kell.

nyugdíjemelések mértékével növelt

átlagkereset 90 %-át (ill. ennek a

rokkantsági nyugdíj alapját képező havi

fel kell emelni. 2008. január 1-jétől az emelés mértéke a nyugdíjjárulék alapot képező kereset havi átlagos összegének 0,5 %-a.

2006. december 31-ét követően (ha 2007. április 1-től fizetett nyugdíjjárulékot, azt követően) nyugdíj melletti kereső tevékenység minden 365 napja után a nyugdíj összegét kérelemre

járulékalapot képező jövedelmét nyugdíjjárulék terheli.

2007. április 1-től - ha a nyugdíjjárulék megfizetését 2007. január 1-je és 2007. március 31-e közötti időszakra is vállalta, a vállalás időpontjától - a kereső tevékenységet folytató nyugdíjas

*A 62. életév betöltése előtt megállapított ellátások esetén a korlátozást az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig kell alkalmazni.

- művész nyugdíj.

- bányász nyugdíj,

nyugdíj folyósítását a tárgyév

- korengedményes nyugdíj,

minimálbér 12-szeresét, a

- korkedvezményes nyugdíj,

öregségi nyugdíj,

tárgyév első napján érvényes

összegét), de legalább a minimálbér

keresetének a havi átlaga meghaladja a

vagy

melletti kereset meghaladja a

Hat egymást követő hónap nettó kerese-

Három egymást követő hónap nettó

a) kereső tevékenységet nem folytat,

- előrehozott öregségi nyugdíj,

de legalább a minimálbér összegét.

alacsonyabb keresetet ér el

tének a havi átlaga meghaladja a

rokkantsági nyudíj alapját képező havi
átlagkereset 90 %-át (ill. ennek a nyugdíjemelések mértékével növelt összegét),

A megszüntetés feltétele

b) az egészségkárosodást megelőző
négy naptári hónap keresetének
havi átlagánál 30 %-kal

Ha a tárgyéven belül a nyugdíj

A folyósítás
szüneteltetésének feltétele

Hat egymást követő hónap nettó keresetének a havi átlaga meghaladja a

50 %-os csökkentés feltétele

a) kereső tevékenységet nem folytat,
vagy

alacsonyabb keresetet ér el

b) az egészségkárosodást megelőző
négy naptári hónap keresetének
havi átlagánál 30 %-kal

vagy

a) kereső tevékenységet nem folytat,

Az ellátás megállapításánál feltétel

- csökkentett összegű előrehozott

3.

TÁJÉKOZTATÁS

Megjegyzés

A 2008. előtt megállapított
nyugdíjakra a korlátozás 2010-től
terjed ki.

Rehabilitációs járadék 2008. január
1-jétől igényelhető, illetve ettől az
időponttól állapítható meg.

Korhatár eléréséig alkalmazható. A
2008. január 1-jét megelőzően
megállapított rokkantsági nyugdíj
esetében, 2008. december 31-ét
követően alkalmazható.

A keresetet nem kell vizsgálni!

a korhatár alatti saját jogú nyugellátások megállapításához és folyósításához 2008. január 1-jétől előírt kereseti feltételekről
(1997. évi LXXXI. törvény, 2007. évi LXXXIV. törvény)
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Iskolai hírek
Meghívó
Kedves Csanytelekiek!
Nagy örömömre szolgál, hogy a szülők és a pedagógusok döntése alapján november 08-án újra
megrendezzük az iskolabált!
Úgy gondolom, hogy akik tavaly eljöttek, nemcsak a vacsorában, de a hangulatban sem csalódtak.
Most minderre szeretnénk még rátenni egy „lapáttal”! Két „sztárvendéget” hívtunk meg estére.
Vacsora előtt Utassi Árpi – a Csillag születik
győztese – fog elmesélni két mesét, vacsora után
pedig Schwartz Dávid – a Nagy karaoke show
győztese (We are the world) és a most futó
Megasztár 4 középdöntőse – énekel el néhány
számot. Természetesen a már hagyományos gye rekműsorok és pedagógus (remélhetőleg szülőkkel) tánc sem marad el.

A zenét Erhard Gyula és Varga István zenekara
szolgáltatja.
A jegyeket (felnőtt /14 év felett/: 2500, gyerek:
/1-8. osztály/ 1200, szponzor: 500 forint) a tavalyi áron áruljuk, de felhívom mindenki figyelmét,
hogy a műsort – a sztárvendégek gázsijának kigazdálkodása miatt – csak a szponzori jegy megvásárlásával tekinthetik meg. Ehhez megértésüket kérem!
A bál bevételét a siralmas állapotban lévő alsós
udvar átalakítására szeretnénk fordítani.
Bízom benne, hogy a fent felvázolt műsor, a
meghívott zenekar és a tavalyihoz képest változatlan menüsor meggyőzi Önöket arról, hogy érdemes lesz november 08-án eljönni, s gyermekeink érdekében eltölteni egy remélhetőleg jó hangulatú estét!
Tisztelettel: Szabó Ferenc (tagintézmény-vezető)

Tisztelt Csanytelekiek!
2008. október 13-án
a Szent László Általános Iskola papírgyűjtést szervez.
Kérem a lakosságot, hogy ezen napon összekötve tegyék ki a felesleges papírhulladékot a kapu elé,
hogy elszállíthassuk.
Mivel mindenhová biztosan nem tudunk aznap eljutni, ezért megkérem Önöket arra, hogy az otthon
maradt papírhulladékot az iskolában elhelyezett konténerbe hozzák be 2008. október 20. és 22. között.
Köszönettel:
Szabó Ferenc (tagintézmény-vezető)

MEGHÍVÓ
Nagycsaládosok
Csanyteleki Egyesülete
CSALÁDI NAP
I N G Y E N E S rendezvényére szeretettel meghív mindenkit
2008. október 25. délután 14 órakor
a Szent László Általános Iskola tornatermébe (Csanytelek Szent László u. 4/A)
Programok:
14 órakor ünnepélyes megnyitó
14 óra 15 perc Csanyteleki népdalkör fellépése
15 óra Bűvész műsor
14 órától a Bohóc 3 órán keresztül szórakoztat, lufit hajtogat.
17 órától 21 óráig Karaoke
17 órakor családi TOTO kérdések az Új Magyarország programról
19 órától LOLA lép a színpadra
Ezen a napon 13 órától a gyermekek rendelkezésére állnak a következő játékok:
Trambulin – Szimulátor, Mászófal, Forgó Hordó, Pro Minigolf pálya, Csocsóasztal
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<19 Szabadfogású Számítógép verseny kiírása
Pályázati feltételek:
1. A versenyen akkor vehetsz részt, ha 2008. december 31-ig nem töltöd be a 19. életévedet.
2. Ha határon túli magyar fiatal vagy, szintén számítunk pályázatodra.
3. Bármilyen számítógéppel kapcsolatos, önálló alkotással indulhatsz: számítógépes játékkal, hon lappal, portállal, rajzzal, animációval, zenével, kiegészítő alkalmazással, mobilkommunikációs fej lesztéssel, robottal, saját készítésű szoftverrel vagy hardverrel.
4. Jelentkezhetsz egyénileg vagy csapattal.
5. A nevezés ingyenes.
6. Nevezéseddel elfogadod a zsűrizés előre rögzített menetét és módját, valamint hozzájárulsz ahhoz, hogy pályaműved a C3 Alapítvány honlapján, a kiállításon és a versenyhez kapcsolódó sajtóanyagokban és sajtóeseményeken megjelenhessen.
7. Jelentkezésedkor felelősséget vállalsz azért, hogy pályaműved szerzői jogot, szabadalmat nem
sért. A pályamű tulajdonjoga természetesen a Tiéd marad.
8. Pályázatodat nem fogadhatjuk el, ha az alkotmányos normákat, szerzői jogokat sért, vagy nincs
összhangban az adatvédelmi szabályozással.
A pályamunkákat és a nevezési lapot 2008. október. 13. (hétfő) éjfélig várjuk.
Jelentkezésedet az http://verseny.c3.hu oldalról letölthető, kinyomtatható,
aláírt és postai úton elküldött nevezési lappal kell megerősítened.
Ha pályamunkád – mérete vagy jellege miatt – nem alkalmas a netes feltöltésre, jelezd ezt online nevezésedben, és alkotásodat postai úton, az aláírt jelentkezési lappal együtt küldd el címünkre:
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
Budapest, 1022, Szpáhi utca 20.
A küldeményre írd rá: "<19 Szabadfogású Számítógép Verseny"
Sikeres nevezésedről e-mailben értesítünk.
Eredményhirdetés:
A díjátadó ünnepség 2008. december 5-én, pénteken lesz. A díjazott pályaművekből rendezett kiállítás december 5-től 14-ig tekinthető meg, és az alkotások természetesen a honlapra is felkerülnek.
Díjak:
Origo és RentIT ösztöndíjakat, T-Home mobil internet előfizetést, Xbox játékkonzolt, Microsoft
szoftvereket és ajándékokat, notebook-ot vagy Sagem mobiltelefonokat nyerhetsz, s még mindig
nincs vége, a díjazott pályaművekből december elején nagyszabású kiállítást rendezünk.
Kedves 19 év alatti csanyteleki fiatalok!
Remélem minél többen pályáztok az értékes ajándékokért!
Sok sikert kívánok!
További információkat a www.verseny.c3.hu oldalon találhattok.
Csányi Csilla
Faluház-Teleház vezető
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HIRDETÉSEK
Csanytelek Község Önkormányzata eladásra kínál
bontásból származó építõanyagokat (vályog, tégla, faanyag).
Érdeklõdni: Bori Sándornál személyesen, vagy a 20/230-6285 mobil számon.

Központi Stúdió
6600 Szentes Kossuth tér 5.
Vételkörzet: Szentes Csongrád
Mindszent Kunszentmárton
és térségük
Honlapunk: WWW.CIVILTV.HU
Vegyék igénybe
szolgáltatásainkat, hirdessenek
és nézzenek minket!

A.S.A. Hódmezõvásárhely
Köztisztasági Kft.
értesíti a lakosságot,
hogy az ügyfélfogadás
következõ idõpontja
Csanytelek Község
Polgármesteri Hivatalának
dísztermében
2008. október 22. napján
12-14 óra között van.

Csongrád-Bokrosi
kisállat-eledel gyártással foglalkozó
partnercégünk részére
munkatársakat keresünk,
KISEGÍTÕ CSOMAGOLÓ
munkakörbe,
minimum 8 általános iskolai
végzettséggel.
Bejelentett munkalehetõség,
versenyképes jövedelem.
Munkába járás biztosított.
Jelentkezni: Csanyteleki Faluház,
2008. 10. 10-én 12 órakor lehetséges.
Érdeklõdni: 06-20/587-94-29,
(Ny.sz:37961/2001-0100)

Tisztelt Szőlőtelepítők!

Közlöm az érdeklődőkkel, és vásárlásra ajánlom a 2008. év őszi és 2009. év tavaszi telepítésre az alábbi fajtájú szabványos
EU gyökeres szaporítóanyagokat. A szőlővesszők regisztrált törzstelepről szedett, államilag ellenőrzött szőlőiskolában
kerültek gyökereztetésre az Alföld legrégebben üzemelő telepén. Előrendelés esetén bármely fajtát előállítjuk.
Csemege szőlők
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Fehérbor szőlők

Vörösbor szőlők

Csabagyöngye
Irsai Olivér
Favorit
Augusztusi muskotály
Cardinál
Pannónia kincse
Piros Saszla
Néró
Pölöskei muskotály
Angéla
Szőlőskertek királynője
Hamburgi muskotály

1.
Ottonel muskotály
1.
Blauburger
2.
Chardonnay
2.
Oportó
3.
Zalagyöngye
3.
Pinot Noir
4.
Bianca
4.
Zweigelt
5.
Szürkebarát
5.
Kékfrankos
6.
Pino Blanc
6.
Kadarka
7.
Cserszegi fűszeres
7.
Cabernet Sauvignon
8.
Sauvignon Blanc
8.
Cabernet Franc
9.
Generoza
9.
Shiraz
10.
Zöld veltelini
11.
Kunleány
12.
Sárga muskotály
13.
Kövidinka
A szőlőiskola felszedése november 1. és november 15. között történik. Az előre lekötött mennyiség megrendelőjének
értesítést küldünk. Amennyiben bizonytalan a fajta megválasztásánál, közölje a talaj minőségét, a fekvést, vagy más helyi
jellemzőket! Árukiadáskor telepítési tanácsot adunk.
Árusítás: 2008.november 8-től 2009. április 20-ig fagymentes időben a készlet erejéig.
Várjuk szíves megrendelését!
Tisztelettel:
Ungerbauer György
kertészmérnök
A Szőlőszaporítóanyag Szövetség tagja
Tel: 06-30-330-6869, 06-30-300-7733
Árukiadás: Csak fagymentes időben!
Hétköznapokon:
9-15 óráig
Szombaton:
9-11 óráig
Vasárnap: árukiadás nincs!

Telephely: Csongrád-Bokros Tanya 1258. A bokrosi elágazásnál elkanyarodva 1 km után Ungerbauer szőlőiskola feliratú
tábla jelzi, majd a vízlépcsői út végétől balra 800 méter. ( Bokrosi Halastó mellett )
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CSALÁDI ESEMÉNYEK
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:
Lekrinszki Tamásnak és Ambrus Angélának: Tamás
Búza Sándornak és Túri Etelkának: Alexandra
Rácz Katalinnak: Alex
Tápai Tibornak és Darida Krisztinának: Áron Tibor
Györgyi Róbertnek és Juhász Tímeának: Cintia
Szabó Attilának és Dombi Ibolyának: Lenke
Kiss Szilveszternek és Chis Ileanának: Enikő Tímea
Ágoston Ferencnek és Márki Mónikának: Kira
nevű gyermeke

BÚCSÚZUNK
„Keresheted őt, nem leled, hiába,
se itt, se Fokföldön, se Ázsiába,
a múltba sem és a gazdag jövőbena
kárki megszülethet már, csak ő nem.”

ELHUNYT:
Nagy László, Gál László,
Rózsa Sándorné, Gál János,
Pető József, Lantos Ilona,
Tóth István, Vincze Béláné,
Klímó József, Kerekes Istvánné,
Ambrus Rudolfné, Szaszkó Erzsébet,
Boda Józsefné, Széll Istvánné,
Gál Sándor, Kósa László
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

VERS

Jércegombóc leves

Szomorú szeptember

Hozzávalók:
1 sárgarépa, 1 petrezselyemgyökér, 1 kis darabka zeller, 15 dkg gomba, 3 evőkanál olaj, 15 dkg
zöldborsó, csipetnyi őrölt gyömbér, fél mokkáskanál szárított bazsalikom, só, őrölt bors, 1 liter
húsleves, 1.5 dl tejszín, 1 csapott evőkanál liszt,
cukor, curry por, citromlé
Töltelék:
1 zsemle, 25 dkg jércemell, 1 tojás, só,
őrölt fekete bors, 2 kiskanál szárított kapor
Elkészítés:
A zöldségeket megtisztítjuk, kis kockákra vágjuk.
Az olajon először a gombát pirítjuk meg, utána
a többi zöldséget, végül a zöldborsót beleszórjuk.
Gyömbérrel, bazsalikommal fűszerezzük, sózzuk, borsozzuk.
A húslevessel felöntjük, felforraljuk, és puhára
főzzük. A húsgombóchoz a zsemlét hideg vízbe
áztatjuk, majd jól kinyomkodjuk, a csíkokra vágott jércemellel ledaráljuk. A tojást beleütjük, sózzuk, borsozzuk, kaporral fűszerezzük. Az egészet
jól összedolgozzuk és a masszából vizezett kézzel
diónyi gombócokat formálunk.
A kis gombócokat a forrásban lévő levesbe rakjuk és óvatosan kevergetve 5-6 perc alatt készre
főzzük. A tejszínt a liszttel simára keverjük, majd
a levesünket ezzel sűrítjük, legvégül cukorral,
chilivel, curryvel, citromlével kellemesre ízesítjük.
Jó étvágyat kívánunk!

Hullanak már a levelek, vége van a nyárnak
Fecskék, gólyák útra kelnek, Afrikába szállnak
Szüretelik már a szőlőt Csongrád határában
Elrakják az almát, diót a pince aljába

Iskolába hív a csengő, kezdődik az óra
Hideg szél fúj esténként már a mi kis falunkban
Sok szomorú fájó emlék volt már életemben
Szeptemberben szomorúság költözött szívembe

Úgy, ahogy a gólya elszállt melegebb tájakra
Elrepült az én madaram idegen országba
Siratom minden éjjel fájó könnyeimmel
Rá gondolok éjjel-nappal meleg szeretettel

A jó Istent arra kérem vigyázzon reája
Adjon neki egészséget idegen hazában
Szívéből a szeretete ne hagyja kiégni
Ha eltéved a jó úton, mutassa meg néki

Hűvösebbek már a napok szeptember havában
Szomorúság költözött be az én kis szobámba
Számolgatom a napokat, olyan lassan telnek
Gólyák, fecskék tavaszra majd újra visszajönnek

És én azért imádkozom minden reggel este
Hogy az úton a madaram őket megelőzze
Amikor majd megérkezik az én kis szobámba
Én leszek a legboldogabb ebben a családban
Csanytelek 1999. november
Révész Ferencné

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla
E-mail: csanyihir@citromail.hu • Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes
Felelős vezető: Szabó Csaba

