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Csanyi Hírmondó

Kinek állapítható meg óvodáztatási támogatás?
AAnnnnaakk  aa  rreennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezz--

mméénnyybbeenn  rréésszzeessüüllőő  ggyyeerrmmeekknneekk  aa  sszzüüllőőjjee  rréésszzéérree,,
aakkii

––  hháárroomm--,,  iilllleettvvee  nnééggyyéévveess  ggyyeerrmmeekkéétt  bbeeíírraattttaa
aazz  óóvvooddáábbaa,,

––  ttoovváábbbbáá  ggoonnddoosskkooddiikk  ggyyeerrmmeekkee  rreennddsszzeerreess
óóvvooddáábbaa  jjáárraattáássáárróóll,,  ééss  aakkiinneekk

––  aa  rreennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyyrree
vvaallóó  jjooggoossuullttssáággaa  ffeennnnáállll..

A pénzbeli támogatás folyósításának további
feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét
ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilat-
kozatot tegyen arról, hogy gyermekének három-
éves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfo-
lyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikere-
sen.

AAzz  óóvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattáásstt  uuggyyaannaazzoonn  ggyyeerr--
mmeekk  uuttáánn  ccssaakk  aazz  eeggyyiikk  sszzüüllőő  iiggéénnyyeellhheettii..

AAzz  óóvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattáássrraa  vvaallóó  jjooggoossuullttssáággoott
aakkkkoorr  lleehheett  mmeeggáállllaappííttaannii,,  hhaa  aa  sszzüüllőő  aa  ggyyeerrmmeekkéétt
aannnnaakk  aazz  éévvnneekk  aazz  uuttoollssóó  nnaappjjááiigg  bbeeíírraattttaa  aazz  óóvvoo--
ddáábbaa,,  aammeellyybbeenn  aa  ggyyeerrmmeekk  aa  nneeggyyeeddiikk  éélleettéévvéétt
bbeettööllttööttttee..

Mi minősül rendszeres óvodába járásnak?
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság

megállapítása szempontjából rendszeres óvodába
járásnak minősül, ha 

– a gyermek az óvodai nyitvatartási napokon
naponta legalább hat órát az óvodában tartóz-
kodik, és

– a szülő által igazolt és az igazolatlanul mu-
lasztott napok száma együttesen nem haladja
meg a munkanapokra eső óvodai nevelési na-
pok huszonöt százalékát, azzal, hogy a mu-
lasztásból tíz napot július-augusztus hóna-
pokban a huszonöt százalék megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni.

(A tájékoztatás a 2. oldalon folytatódik.)

AAzz  „„EEuurróóppaaii  CCssaannyytteelleekkéérrtt””  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy
kkuurraattóórriiuummaa  ttiisszztteelleetttteell  kkéérrii  aa  ccssaannyytteelleekkii  aaddóóffiizzeettőő  ppoollggáárrookkaatt,,  hhooggyy
aaddóóbbeevvaalllláássuukk  kkéésszzííttéésseekkoorr  jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11%%--áátt  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk

aa  CCssaannyytteelleekk  ffeejjlleesszzttéésséétt  sszzoollggáállóó  aallaappííttvváánnyy  rréésszzéérree  ffeellaajjáánnllaannii..
AAddóósszzáámm::  1188447744995522--11--0066

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere tisztelettel meghívja a Község választópolgárait
22000099..  ffeebbrruuáárr  1133--áánn  ((ppéénntteekkeenn))  1177  óórraakkoorr  

aa  FFaalluuhháázzbbaann  ttaarrttaannddóó  kköözzmmeegghhaallllggaattáássrraa
Napirend:

1.) Az önkormányzat Képviselő-testülete 2009. évi költségvetéséről szóló rendelete megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester

2.) Egyebek
Tisztelettel várom minden érdeklődő megtisztelő megjelenését.

Képviselő-testület nevében:
Forgó Henrik polgármester

Jegyzõi tájékoztatás

Az óvodáztatási támogatásról



2 Csanyi Hírmondó 2009. január

(Az 1. oldalon elkezdett tájékoztatás folytatása.)
Az óvodának a rendszeres óvodába járást a

tárgyév június hónapjában folyósított óvodázta-
tási támogatásnál az óvodai beíratás napjától a
tárgyév május 15-ig, a tárgyév december hónapjá-
ban folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvo-
dai beíratás napjától a tárgyév november 15-ig
terjedő időszakra kell igazolnia.

AA  ggyyeerrmmeekk  rreennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeedd--
vveezzmméénnyyrree  vvaallóó  jjooggoossuullttssáággáánnaakk  aa  ttáárrggyyéévv  jjúúnniiuuss
hhóónnaappjjáábbaann  ffoollyyóóssííttootttt  óóvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattááss--
nnááll  aa  ttáárrggyyéévv  mmáájjuuss  1155--éénn,,  aa  ttáárrggyyéévv  ddeecceemmbbeerr
hhóónnaappjjáábbaann  ffoollyyóóssííttootttt  óóvvooddáázzttaattáássii  ttáámmooggaattááss--
nnááll  aa  ttáárrggyyéévv  nnoovveemmbbeerr  1155--éénn  kkeellll  ffeennnnáállllnniiaa..

Ha a gyermek óvodát vált, a települési önkor-
mányzat jegyzője minden érintett óvodától be-
szerzi a gyermek rendszeres óvodába járásáról
szóló igazolást.

Hol lehet igényelni a támogatást?
A Polgármeseri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodá-

ján beszerezhető,  a gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 11. számú mel-
léklete szerinti, „Kérelem az óvodáztatási támo-
gatásra való jogosultság megállapításához” tár-
gyú formanyomtatvány kitöltésével igényelhető
az ellátás. A kérelemben a gyermek szülői fel-
ügyeletet gyakorló szülőjének nyilatkoznia kell
arról, hogy gyermekének hároméves koráig leg-
feljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott
tanulmányait fejezte be sikeresen, kivéve, ha ko-
rábban erről a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997.
(II. 13.) Korm. rendelet 7. számú melléklete sze-
rint már nyilatkozott.

A formanyomtatvány letölthető az önkormány-
zat honlapjáról www.csanytelek.hu. is.

Az óvodáztatási támogatást a települési önkor-
mányzat jegyzője határozattal állapítja meg.

Mennyi az óvodáztatási támogatás összege?
A pénzbeli támogatás első összege 2009-ben

gyermekenként húszezer forint, kivéve, ha a
gyermeket 2009. január 1-je előtt íratták be az
óvodába, mivel esetükben a támogatás mértéke
tízezer forint.

Hogyan történik az óvodáztatási támogatás fo-
lyósítása?

A pénzbeli támogatás első alkalommal történő
folyósításának időpontja attól függ, hogy a szülő
a gyermeket mikor íratja be az óvodába.

A gyermek óvodai beíratását követően első al-
kalommal, ha a gyermek óvodai beíratása

– az év első felében történik és a gyermek óvo-
dai nevelésben  való  részvétele   óta  legalább 

– három hónap eltelt, a beíratás évének június
hónapjában,

– az év első felében történik, de júniusig nem
telt el három hónap, a beíratás évének decem-
ber hónapjában,

– az év második felében történik és a gyermek
óvodai nevelésben való részvétele óta leg-
alább három hónap eltelt, a beíratás évének
december hónapjában,

– az év második felében történik, de a beíratás
évében decemberig nem telt el három hónap,
a következő év június hónapjában.

Az óvodáztatási támogatás új jelentkezők részé-
re első ízben annak a szülőnek folyósítható, aki
harmadik, illetve negyedik életévét betöltött
gyermekét 2009. január 1-jét követően íratta be az
óvodába, és a további jogosító feltételeknek is
megfelel.

Azoknak az érintett körbe tartozó szülőknek,
akik három-, illetve négyéves gyermeküket 2009.
január 1-je előtt már beíratták az óvodába, első al-
kalommal 2009. júniusában tízezer forintot kell
folyósítani, amennyiben a további jogosító felté-
telnek is megfelelnek.

A jegyző a gyermek beíratását követően máso-
dik és további alkalommal pénzbeli támogatást
folyósít:

– a tárgyév június hónapjában,
– a tárgyév december hónapjában.
A pénzbeli támogatás második és további alka-

lommal történő kifizetésének összege gyerme-
kenként tízezer forint.

A helyi önkormányzat rendeletben előírhatja,
hogy az első alkalommal folyósításra kerülő
pénzbeli támogatás helyett a szülőnek gyermeke

Jegyzõi tájékoztatás

Az óvodáztatási támogatásról



részére természetbeni támogatás nyújtható.
A természetbeni támogatást a gyermek beíratá-

sát követő hét munkanapon belül kell a szülő ren-
delkezésére bocsátani.

A természetben nyújtott óvodáztatási támoga-
tás célja a gyermek rendszeres óvodába járásának
segítése, formája, különösen utcai ruha, utcai ci-
pő, váltóruha, váltócipő, tisztasági csomag bizto-
sítása.

JJooggsszzaabbáállyyii  hhááttttéérr::
– a gyermekek védelméről és a gyámügyi igaz-

gatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 20/C. §-a;
– a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvé-

delmi és gyámügyi eljárásól szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet 68/F. – 68/K. §-a;

– a közoktatásról szóló 1993. évi LXXXIX. tör-
vény.

TTiisszztteelleetttteell::  KKaattóó  PPáállnnéé  jjeeggyyzzőő
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Csanyteleken ja-
nuár 21-én, szerdán
15–18-óráig volt vér-
adás az orvosi ren-
delőben.Mint min-
dig, ez alkalommal
is a Szentesi Vérköz-
pont dolgozói jöttek
ki és várták a
csanyteleki önkén-
tes véradókat. Dél-
után folyamatosan
lehetett jelentkezni.

Most 73-an jelentkeztek, 2 főt kiszűrtek az előze-
tes vizsgálatoknál, így 71-en adtak vért, ebből 7 új
véradót is köszönthettünk. Ezen az estén a 71 fő-
től 31,9 liter vért vettek le, amit ez alkalommal is
nagyon megköszönünk.

A véradást követően a tornateremben vacsorá-
val vártuk a véradókat és a Szentesi vérközpont
munkatársait. Ám előtte még Dr. Katona Julianna
főorvosnő köszöntötte a véradókat. Benczéné
Barta Klára pedig a vöröskereszt kitüntetéseit ad-
ta át.

KKiittüünntteetteetttteekk::
Faragó Attila 10-szeres véradás
Jaksa Zoltán 10-szeres véradás
Vincze Antal 10-szeres véradás
Nagypál Mónika 20-szoros véradás
Antal Sándor 20-szoros véradás
Bali Zoltán 30-szoros véradás
Lajos József 30-szoros véradás
Tóth Istvánné 30-szoros véradás
Simon Ottó 30-szoros véradás
Kristóf Mihály 40-szeres véradásért

vehetett át emléklapot.
AA  kkiittüünntteettéésseekkhheezz  ggrraattuulláálluunnkk!!
A vacsora nagyon finom halászlé volt. Megkö-

szönjük Szabó Zoltánnak az önzetlen felajánlást
és a vacsora elkészítését. Köszönetet szeretnénk
még mondani a támogatásért a polgármesteri hi-
vatalnak, a KÉBSZ Kft.-nek, a konyhai, valamint
az egészségügyi dolgozóknak a segítségért, hogy
a véradást meg tudtuk szervezni, és ilyen szép
számmal jöttek el. Remélem a további véradások
is ilyen sikeresek lesznek.

LLeekköözzeelleebbbb  22000099..  mmáájjuuss  1199--éénn  kkeeddddeenn  lleesszz  vvéérr--
aaddááss..

Simon Ottóné
körzeti nővér 

Véradás

Tömörkény Községben 2009. évben megtartásra kerülõ
országos állat-és kirakodóvásárok, valamint a búcsúvásár idõpontjai:

Március 4. szerda országos állat-és kirakodóvásár
Június 3. szerda országos állat-és kirakodóvásár
Szeptember 2. szerda országos állat-és kirakodóvásár
Szeptember 21. vasárnap búcsúvásár
December 2. szerda országos állat-és kirakodóvásár

sszzaakkkkeerreesskkeeddééss  ééss  sszzaakksszzeerrvviizz
PPáálliikkóó  MMiihháállyy  ee..vv..

Szerviz: 6640 Csongrád, Bem J. u. 15. Tel.: 63/482-476
Üzlet: 6640 Csongrád, Széchenyi u. 1/4. • Tel.: 63/481-077
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AA  hhaaggyyoommáánnyyookknnaakk  mmeeggffeellee--
llőőeenn  iiddéénn  jjaannuuáárr  uuttoollssóó  sszzoommbbaatt--
jjáánn  iissmméétt  öösssszzeeffooggttaakk  aa  ccssaannyy--
tteelleekkii  óóvvooddáássookkéérrtt  aa  sszzüüllőőkk  ééss  aazz
óóvvooddaaii  ddoollggoozzóókk..

A nagycsoportos (Nyuszi cso-
port) gyerekek táncos műsora
után 300-an fogyaszthatták el a
finom vacsorát. A meglepetés
műsor idén sem maradt el a bá-
tor szülők és óvónők segítségé-
vel, amely - mint évek óta - idén
is Lajosné Erzsike óvónéni ötle-
tei alapján valósult meg. A haj-
nalig tartó mulatságot a sok- sok
támogató felajánlásával sikerült
létrehozni.

AA  bbáállrróóll  kkéésszzüülltt  fféénnyykkééppeekk  aa
wwwwww..ccssaannyytteelleekk..hhuu  hhoonnllaappoonn
mmeeggttaalláállhhaattóókk!!

TTÁÁMMOOGGAATTÓÓIINNKK::
Mrlják József és családja
Felgyői Óvoda
Jéga Szabó Ferencné
Csanyteleki Gyógyszertár
vezetője
Kurucz Zoltán és családja
Koncz Béla és családja
Ábel Péter és családja
Zsótér Sándorné és családja
Szabó Ferenc és családja
Berényi György és családja
Simon István és családja
Gyöngyi Zsolt és családja

Sebők Imre és családja
Arany Gábor és családja
Gémes Péter és családja
Kristóf József és családja
Dombóvári István és családja
Kádár Péter és családja
Tömörkényi Óvoda dolgozói
Megyesi Péter és családja
Bali János és családja
Kátai István és családja
Répa Róbert és családja
Márton Erzsébet
Forgó Henrik és családja
Kiss Andrea
Bali Zoltán és családja
Mihály Dániel és családja
Bartus László és családja
Erhard Gyula
Szabó Anikó és családja
Huszár Ferenc és családja
Mucsi Istvén és családja
Kósa Ferenc és családja
Urbán István és családja
Nagyváradi Andrea
Deákné Magó Judit és családja
Ürmös Sándor és családja
Fülöp Kornél és családja
Patkány Ibolya és családja
Bartus Róbertné
Ferenczik Gábor és családja
Czombos Róbertné
Szeri Katalin
Szabó Zoltán
Kósa zenekar
Bordáné Szerető Csilla és
aládja
Korom Mihály és családja
Gyergyádesz Tamás és
családja
Tóth Balázs és családja

Dömötör József és családja
Szabó Mihály és családja.
Kasza Zsolt és családja
Gyöngyi Mihály és családja
Gyöngyi Zsolt és családja
Sovák Imréné
Valkainé Szabó Anikó
Dudás Tímea
Horváth József
Faragó Róbert
Kovácsné Horváth Klára
Tápai Lajos és családja
Sebőkné Bencsik Elvira
Körmendi József és családja
Korom Zsolt és családja
Berényi Boglárka
Miák Romolusz és családja
Puskás Ágnes
Tóth Gyöngyi
Magyar József és családja
Lekrinszki Attila és családja
Varga István
Csávás Imre
Simon Gábor és családja
Korom Mihály és családja
Sebők Ferenc
Kristóf Mihály Zoltán és
családja
Mészáros Dezső és családja
Csanyteleki Polgárőrség
Magó Ferenc és családja
Csanyteleki Pékség
Kicel KFT
Borda Máté

Ezúton is szeretném megkö-
szönni minden apró óvodás és
magam nevében az önzetlen se-
gítséget.

MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett

Óvodabál
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• A lakókörnyezetükben fel-
tűnő idegeneket kísérjék figye-
lemmel, az ismeretlen autók
rendszámait írják fel.

• Házalókat, táskából áruló
személyeket ne engedjenek be
otthonaikba, tőlük ne vásárol-
janak.

• Ha a látogató hivatalos
szervre hivatkozik, kérjék,
hogy mutassa meg fényképes
igazolványát. Rendőri intézke-
dés esetén is kérjék a rendőrt
igazolványának, jelvényének
felmutatására.

• A mezőgazdasági területe-
ken gépeket, betakarított ter-
mést ne hagyjanak őrzés nél-
kül. 

• Alkalmi mezőgazdasági
munkára csak megfelelő ható-
sági engedélyekkel rendelkező
személyeket foglalkoztassa-
nak.

• Alakítsanak ki jó kapcsola-
tokat szomszédaikkal, s mérjék
fel, hogy kik azok, akikhez
probléma esetén fordulhatnak. 

• Bizalommal kérhetnek se-
gítséget a környezetükben dol-
gozó hivatalos személyektől is.
(KMB-s, tanyagondnok, védő-
nő, mezőőr, vadász, polgárőr,
egyházi személy stb.)

• Környezetük tisztasága,
rendje jelzés értékű lehet a bű-
nözők számára. A rendezett
porta a gazda „vigyázó sze-
mét” mutatja.

• Esti órákban a megfelelő ki-
világítás zavarja a bűnelköve-
tőket, ezért javasoljuk mozgás-
érzékelős lámpák felszerelését.

• Fordítsanak gondot a jó-
szágállomány védelmére, az
ólak, istállók megfelelő zárásá-
ra.

• Utazásaik során a tömeg-
közlekedési eszközökön, for-
galmasabb helyeken fokozot-
tan vigyázzanak értékeikre,
irataikra.

• A porta védelmét nagymér-
tékben segítik a házőrző ku-
tyák, akik elriaszthatják a nem-
kívánatos látogatókat, tartá-
sukkal kapcsolatosan azonban
tartsák be a helyi önkormány-
zat szabályait. 

• Napjaink különleges veszé-
lye, a kábítószer sem kerüli el a
tanyavilágot. A környezetében
észlelt gyanús ültetvényekről,
az elhagyott tanyák körül
rendszeresen feltűnő gyanús
idegenekről tájékoztassa a kör-
zeti megbízottat, vagy a pol-
gárőröket.

Amennyiben mégis bűncse-
lekmény áldozataivá váltak, il-
letőleg bűneset jutott tudomá-
sukra, azonnal hívják a rendőr-
ség ingyenesen hívható (107,
112) segélyhívószámait. 

A bejelentéseiket, feljelenté-
seiket írásban is megtehetik
postai úton, lehetőleg ajánlva,
vagy e-mail formájában. A köz-
lemény tartalmazza az ese-
mény rövid leírását, mikor,
hol, mi történt (sérülés, lopási,
rongálási kár stb.).

Amennyiben okmányaikat el-
veszítették, ellopták, pótlásu-
kat a lakhely szerint illetékes
okmányirodákban intézhetik.

IINNGGYYEENNEESS  SSEEGGÉÉLLYYHHÍÍVVÓÓ
TTEELLEEFFOONNSSZZÁÁMMOOKK::

RReennddőőrrsséégg::  110077
MMeennttőőkk::  110044
TTűűzzoollttóókk::  110055
KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--
ffőőkkaappiittáánnyyssáágg

6722 Szeged, Kossuth Lajos su-
gárút 22-24. (hétköznap hiva-
tali munkaidőben)
Tel: 62/562-400
E-mail: ugyelet.csongradmrfk
@csongrad.police.hu

CCssoonnggrrááddii  RReennddőőrrkkaappiittáánnyyssáágg
6640 Csongrád, Pacsirta u. 1-5.
Tel.: 63/571-510
E-mail: ugyelet.csongradrk
@csongrad.police.hu

Minden rendőrkapitánysá-
gon a bűncselekményekkel
kapcsolatos problémák megol-
dásában a hivatalos eljárás le-
folytatása mellett áldozatvéde-
lemmel foglalkozó rendőr is
készséggel áll rendelkezésre. 

ÁÁLLDDOOZZTTAASSEEGGÍÍTTÉÉSS
((ÉÉrrddeekkéérrvvéénnyyeessííttééss  eellőősseeggííttéé--

ssee,,  sszzaakkjjooggáásszzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss,,
aazzoonnnnaallii  ppéénnzzüüggyyii  sseeggééllyy,,  kkáárr--
eennyyhhííttééssii  ttáámmooggaattááss  ssttbb..  bbűűnn--
ccsseelleekkmméénnyyeekk  áállddoozzaattaaii  sszzáá--
mmáárraa..))

OOrrsszzáággooss  KKrríízziisskkeezzeellőő  ééss
IInnffoorrmmáácciióóss  TTeelleeffoonnsszzoollggáállaatt
Ingyenesen hívható zöld

szám: 06-80/20-55-20 (0-24
óráig) Csongrád Megyei Igaz-
ságügyi Hivatal Áldozatsegítő
Szolgálat

6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.
Tel.: 62/549-190
FAX: 549-194
E-mail: zoldik@kih.gov.hu

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  IIggaazzssáággüüggyyii
HHiivvaattaall  JJooggii  SSeeggííttssééggnnyyúújjttóó

SSzzoollggáállaatt
6720 Szeged, Tisza L. krt. 2-4.
Tel.: 62/549-195
FAX: 549-198
E-mail: festoszj@kih.gov.hu

BBűűnnccsseelleekkmméénnnnyyeell  kkaappccssoollaatt--
bbaann  ttuuddoommáássuukkrraa  jjuuttootttt  iinnffoorr--
mmáácciióókk  eesseettéénn  nnéévv  ééss  aaddaattookk
bbeemmoonnddáássaa  nnééllkküüll  iiss  lleehheett  bbeejjee--
lleennttéésstt  tteennnnii  aa

TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ

0066--8800//555555--111111  iinnggyyeenneesseenn
hhíívvhhaattóó  zzöölldd  sszzáámmáánn

A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság információs hírlevelébõl

TANÁCSOK, JAVASLATOK
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TÁJÉKOZTATÁS

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft.
2009. évben Csanyteleken az alábbi idõpontokban tart ügyfélfogadást:

január 28. május 27. szeptember 23.
február 25. június 24. október 28.
március 25. július 22. november 25.
április 22. augusztus 26. december 23.

Az ügyfélfogadás ideje minden esetben de. 9.00-11.00 között.

AA  ggyyeerrmmeekkeekk  vvééddeellmméérrőőll  ééss  aa  ggyyáámmüüggyyii  iiggaazzggaattáássrróóll  sszzóóllóó
11999977..  éévvii  XXXXXXII..  ttöörrvvéénnyy    6666  §§--aa  ((33))  bbeekkeezzddééssee  ee..  ppoonnttjjáábbaann  nneevveessíítteetttt

TTeerrüülleettii  GGyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  SSzzaakksszzoollggáállaatt
üüggyyeelleettii  sszzoollggáállaattoott  mműűkkööddtteett,,  mmeellyy  kkeerreettéénn  bbeellüüll  bbiizzttoossííttjjaa

aa  kkiisskkoorrúúaakk  iiddeeiigglleenneess  hhaattáállyyúú  eellhheellyyeezzéésséétt..
TTeerrüülleettii  GGyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  SSzzaakksszzoollggáállaatt  üüggyyeelleettii  sszzoollggáállaattáánnaakk  tteelleeffoonnsszzáámmaa::

2200//223300--3344--2299

ÉÉ  RR  TT  EE  SS  ÍÍ  TT  ÉÉ  SS
AA  CCssoonnggrráádd  ééss  KKöörrnnyyéékkee  VVíízzggaazzddáállkkooddáássii  TTáárrssuullaatt értesíti
a Csanytelek közigazgatási területén 100 hektárnál kisebb
földtulajdonnal vagy földhasználattal rendelkező tagjait,

hogy a társulat küldöttgyűlésébe történő 
KK  ÜÜ  LL  DD  ÖÖ  TT  TT  VV  ÁÁ  LL  AA  SS  ZZ  TT  ÁÁ  SS  RR  AA

RRÉÉSSZZKKÖÖZZGGYYŰŰLLÉÉSSTT  TTAARRTT..
A közgyűlés helye: aa  ccssaannyytteelleekkii  FFaalluuhháázz (Művelődési ház)

A közgyűlés időpontja: 22000088..  ffeebbrruuáárr  2244..  1177..0000  óórraa..
Határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó

gyűlés időpontja ugyanazon a napon 17,30 órakor kezdődik,
mely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

AA  TTáárrssuullaatt  EEllnnöökkee

HHiirrddeesssseenn  iinnggyyeenn  aazz  iinntteerrnneetteenn!!
wwwwww..ggaazzddaallkkooddookk..hhuu

TTeell..::  6633//447788--999900,,  mmoobbiill::    2200//99550055--777777
EE--mmaaiill::  eerrhhaarrddggyyuullaa@@ccssaannyytteelleekk..hhuu

TTaakkaarrmmáánnyyggyyáárrttááss,,
sszzeemmeesstteerrmméénnyy

ffoorrggaallmmaazzááss
Csanytelek

Kuruzc tanya
Tel.: 63/480-069
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SZÜLETETT:

Dömötör Józsefnek és Csatlós Adriennek
CSANÁD,

Kovalcsik Lajosnak és Gyergyádes Nikolettnek
ODETT,

Németh Gábornak és Milák Mária Adélnak
ALEX ÁDÁM,

Somodi Balázsnak és Apró Anitának
BALÁZS MÁRKÓ,

Mihály Dánielnek és Koncz Zsuzsannának
ANNA,

Varga Péternek és Timár Imolának
MARTIN,

Urbán Istvánnak és Schwartz Mihaelának
KATA,

Juhász Károlynak és Vincze Zsanettnek
GERGŐ,

Ferenczik Gábornak és Polyák Andreának
ILLANGÓ,

Kovács Gábornak és Lajos Szilviának
ÁBEL,

Répa Olivérnek és Kató Edinának
ÁRON,

Huszár Nándornak és Kövesi Évának
EVELIN ROXÁNA

nevű gyermeke

ELHUNYT:

Sáfár Sándor

Papp Lajos

Győri János

Juhász István

Kovalcsik Lajosné

Kósa Sándorné

Horváth János

Kövesi Gyula

Simon Györgyné

Kovács László

Forgó Jánosné

Somodi János

Tóth József Pál

Sipka Mihályné

Valkai József

CSALÁDI ESEMÉNYEK

FFÖÖLLDDÜÜGGYYII  SSZZOOLLGGÁÁLLTTAATTÁÁSSOOKK  CCSSAANNYYTTEELLEEKKEENN
� Földmérési munkák:

• telekmegosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés, épület kitűzés, bontási tervek,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
• minden más földmérési munka.

� Egyéb szolgáltatások:
• igazságügyi földmérési szakértés: szakvélemény permegelőző eljárásban,
• ingatlan értékbecslés,
• közvetítői eljárás lefolytatása vitás felek között.

� Elérhetőségünk:
• személyesen: hívására személyesen felkeressük
• telefon: 30-218-8953 • fax: 62-424-404
• weboldal: www.infogeobt.hu • email: infogeo@vnet.hu
• levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a



RECEPT KLUB

BBaannáánnkkrréémmeess  ppiittee

Hozzávalók:
A tésztához: 50 g porcukor, 100 g vaj, 150 g liszt
A banános töltelékhez: 1 kg 5 szép banán gyü-

mölcshús 1 db nagy citrom leve 4 db tojás 200 ml
tejszín 110 g cukor 22 evőkanál fehér rum 100 g
liszt

A díszítéshez: banán, eper, citromfűlevél

Elkészítés:
A sütőt előmelegítjük. Kibélelünk sütőpapírral

egy kerek tortaformát. A lisztet elkeverjük a por-
cukorral, hozzágyúrjuk a vajat. Tegyük 10 percre
hűtőbe. Ha megdermedt, nyújtsuk ki a tésztát, és
béleljük ki a tortaforma alját úgy, hogy a tészta
felnyúljon 3-4 centire a forma falára, majd szur-
káljuk meg. 

Hámozzuk meg a banánokat, turmixgépben
mixeljük össze a citromlével. Keverjük össze a to-
jásokat egy edényben a liszttel, cukorral, rummal,
és a tejszínnel, majd a banánok püréjét is kis ada-
gokban. Tegyük a tölteléket a formába, és maxi-
mum 30 percig süssük 200 °C-on.  

Ha kisült a torta, hagyjuk kihűlni, majd vegyük
ki a formából - javaslom a hűtőben történő hideg-
re hűtést. Banánnal, eperrel és citromfűlevéllel dí-
szítsük, majd szeletelve tálaljuk.

JJóó  ééttvváággyyaatt  kkíívváánnuunnkk!!

VERS

ÚÚjjéévvii  kköösszzöönnttőő

Újesztendőt köszöntünk most, kedves nyugdíjasok!
Adjunk hálát az Istennek, hogy mi még itt vagyunk!
Megadta a Sors nekünk, hogy ennyi évet éljünk
De sajnos sok fiatal meg elment már helyettünk

Ez az év is, mint a többi, olyan gyorsan eltelt
A mi csendes kis falunkból de sok ember elment
Úgy mentek el egymás után, hogy el se köszöntek
Nem volt idő már arra se, hogy búcsút intsenek

Ajándékba kapjuk mi már ezt a szép napokat
Biztos azért mert nem voltunk az életben rosszak
Becsülettel felneveltük a gyermekeinket
Elviseltünk életünkben sok-sok nehézséget

Várjuk hát meg nyugodt szívvel, mit hoz majd a holnap
És örüljünk a hajnalnak, ami majd Ránk virrad
De sok ember odaadná érte a vagyonát
Ha láthatná a fényes nap tündöklő sugarát

De mi erre nem gondolunk, mert mi látunk, járunk
Van nyugdíjunk, van lakásunk és kincs a családunk
Mi csak mindig panaszkodunk, hogy mennyi a bajunk!
Magas most a vérnyomásunk, kicsi a nyugdíjunk

Arra kérek Én mindenkit, változzunk meg végre!
Nem kell nekünk már palota, se Darius kincse
Békesség és szeretet kell ebbe a hazába
Akkor válna sok embernek álma valóságra

Az a sok-sok árva gyermek és a sok éhező
Mind vágyik a szebb jövőre, mi soha el nem jő
Nekik kérek az Istentől hitet, reménységet
Hogy a nehéz napjaikban segítse meg Őket!

Nektek meg csak azt kívánom, kedves Nyugdíjasok
Hogy ez a kis rövid élet legyen nagyon boldog!
Legyen béke a világba’ és minden családba’
Jusson minél több jó falat az éhező szájba!
Összefogva, szeretetben éljük a világot!
Mindenkinek nagyon boldog új évet kívánok!

Csanytelek, 2001. december
RRéévvéésszznnéé  IIrréénnkkee
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OLVASÓI OLDAL

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla 

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