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KKöösszzöönneetttteell::  FFoorrggóó  HHeennrriikk  ppoollggáárrmmeesstteerr

Az utóbbi időben többükkel beszélgetve igazi
örömmel nyugtáztam véleményüket az eltelt kö-
zel hét év csanyteleki változásairól, köszönöm né-
hányuk őszinte aggódását egészségi állapotomért
– mellyel szerencsére nincs több gondom, mint az
„átlag” korosztályom-bélinek –, ugyanakkor né-
hányszor szinte „szemrehányóan” hangzott el két
igen furcsa, velem kapcsolatos „negatívum” is:
nem járok kocsmába(!), és keveset mosolygok…

Nos, egyrészt nagyon örülök, hogy eddigi tevé-
kenységem kritikája mindössze ezzel a két megál-
lapítással összegezhető, másrészt annak is örülök,
hogy a felvetések okán véleményt formálhatok
„hiányosságaimmal” kapcsolatban.

A „kocsmázás” viszonylag röviden elintézhető:
igazából soha nem voltam híve a társasági élet
ezen formájának, ami persze, nem jelenti azt,
hogy főiskolai, egyetemi éveim alatt ne lettem
volna rendszeres látogatója néhány „műintéz-
ménynek”. Az ember azonban életkora előre ha-
ladtával változik, és akinek ez a változás a sza-
badidejének jelentős csökkenésével is jár – mint
például esetemben –, az könnyen eldönti, mi a
fontosabb: kevéske szabadidejében néhány sört
legurítani egy kocsmában a haverokkal, vagy csa-

ládja körében, gyermekei meg nem szűnő kérdés-
áradatára válaszolgatva örömét lelni értelmük ki-
bontakozásában, önzetlen szeretetük viszonzásá-
ban. Én ez utóbbi mellett döntöttem, és a jövőben
sem szeretnék alapvetően változtatni ezen – hoz-
zátéve, hogy természetesen mindenkinek joga
van másként dönteni. 

A fentiekből azonban közvetlen anyagi előnye
is származik az önkormányzatnak: természetesen
2002 óta megszűnt a korábban szokásban volt
„nyitott számla” a presszóban, melyről fejezete-
ket tudna mesélni az akkori alpolgármester, illet-
ve a lovon járó KÉBSZ igazgató, akik rendszere-
sen – alkalmi társaikkal együtt –, mosolyogva
kortyolgattak az Önök adóforintjaiból…(Mert
ugye a számlát „természetesen”(?) az önkor-
mányzat fizette…)

Már át is tértem a „mosolygás” kérdéskörre,
amely azonban kicsit összetettebben válaszolható
meg, éppen ezért inkább talán csak a polgármes-
terként eltöltött közel hét év „mosoly-történetét”
foglalom össze néhány gondolatban.

Meggyőződésem, hogy e sorok valamennyi ol-
vasója egyetért velem: 2002-ben, amikor az Önök
akaratából polgármesterként kezdtem „belelátni”

Bocsánatos bûnök
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a község ügyeibe, gazdasági helyzetébe – nem
sok ok volt mosolygásra. Az sem volt igazán mo-
solyogtató helyzet, amikor alig fél év elteltével ki-
derült: hiába a korrekt módon – sokak véleménye
ellenére – fölajánlott pozíció, a bizalom jelzése-
ként átadott hatáskörök, mindezek ellenére állan-
dóan a „hátamat kellett védenem” attól, akinek
leginkább kellett volna segítenie munkámat…

A „jövő” építésének szervezése, Csanytelek te-
kintélyének helyreállítása a különböző intézmé-
nyeknél, hatóságoknál, a pályázatokon keresztül
kihasználható lehetőségek, illetve az ebben segí-
teni tudók megtalálása sem volt mosolyfakasztó
feladat, sokkal inkább kemény, következetes, cél-
tudatos munka – sokszor szinte fogcsikorgatva,
mert közben azt terjesztették rólam, hogy „nem
csinálok semmit, csak ülök a számítógép előtt, és
nézem a falat”. 2004 őszétől megszüntettem ezt
az állapotot: valamennyi polgármesteri hatáskör-
be rendelt feladatot magamhoz vontam, és innen-
től kezdve már deklaráltan is – napi 10-12 órában
– egyedül vittem az összes önkormányzattal kap-
csolatos feladatot, természetesen a „helyzetet”
akkorra tökéletesen átlátó hivatali dolgozókkal
együtt, akik egyértelműen kiálltak mellettem. Az
ő munkájuknak is köszönhetően már voltak mo-
solyt kiváltó sikerei önkormányzatunknak: az
Ady Endre út elkészülte, a Kossuth utca, a Bo-
tond út, a Bercsényi út felújítása, kiépítése, a var-
rodák megvásárlása, munkahely teremtése a
megváltozott munkaképességűeknek, a korábban
elherdált önkormányzati ingatlanok nagy részé-
nek visszaszerzése, a „málnás” visszaalakításá-
nak megkezdése, parkolók építése, állagmegőrző
intézményi karbantartások, számítógépes kabinet
kialakítása az iskolában, és még annyi más. 

A 2006-os választás eredménye, a nyerés aránya
(1004 : 307) nem a nyerés ténye miatt volt mosoly-
gásra késztető, hanem mert ekkor éreztem meg
igazán, hogy Önök látják, és szavazataikon ke-
resztül értékelik azt a munkát, melyet a települé-
sért végzek. Az akkor megválasztott, jelenlegi
képviselő-testülettel viszont mosolyogva lehet
együttdolgozni, érzem a bizalmukat, döntéseik-
kel támogatják elképzeléseimet, nem kell folya-
matosan védenem a hátam, minden erőmmel a
munkámra tudok koncentrálni, amely koncentrá-
lás azért – megvallom őszintén – rengeteg gond-
dal jár (amit nem feltétlenül mosolyogva visel az
ember), de az eredmények szintén mosolygásra
késztetőek. 

A Gárdonyi út és a Tiszai út elkészülte, a Nefe-
lejcs út elkezdése, a Nagy-gyepre menő út járha-
tóvá tétele, útjelző-információs táblák kihelyezé-
se, a hűtőház és a régi temető megvásárlása, a
volt Népház visszavásárlása, a Botond úti ivóvíz-
kút felújítása, a Községháza nyílászáróinak cseré-
je, valamint az óvoda felújítására, bővítésére, a
Gondozási Központ, illetve az iskola nyílászárói-
nak cseréjére, hőszigetelésére nyert pályázatok
mind-mind őszinte mosolyra késztetnek, hiszen
évről-évre gyarapszik a falu úgy, hogy második
éve nincs forráshiánya a költségvetésünknek. A
„legfrissebb” mosolyt kiváltó esemény, hogy a
három éve tartó huzavona után május végén
használatra már megkaptuk a volt Baross Gábor
úti iskola épületét, önkormányzati tulajdonba
adása folyamatban van! Mosolygunk, mert így ott
el tudjuk helyezni a „legőszintébb”, legmosoly-
gósabb csanytelekieket – óvodásainkat – az óvo-
da felújításának időtartama alatt, tehát az édes-
anyák továbbra is végezhetik munkájukat, gyer-
mekeik továbbra is jó helyen, „jó kezekben” lesz-
nek.

Higgyék el, a „legőszintébb” csanytelekiekre vi-
szont mindig mosolygok, hiszen ők a jövő letéte-
ményesei, a falu fennmaradásának zálogai, aki-
kért minden felnőtt – így én is – él és dolgozik…

Egyébként, véleményem szerint nem az az igazi
baj, ha keveset mosolyog az ember, hanem az, ha
a mosoly nem őszinte, vagy netán egyenesen cini-
kus. Gondoljanak csak például egy olyan pincér-
re, akinek a pohár mérete határozza meg a fröccs
milyenségét, nem a bor és a szóda aránya, az árát
viszont mosolyogva fizetteti meg legjobb barátai-
val is… Ugye ilyenben is volt részünk valameny-
nyiünknek – nem feltétlenül kocsmában – a nem
is túl távoli múltban?

Remélem, még sok-sok alkalommal lesz okom
őszinte mosolyra, mert az azt fogja jelenteni, fejlő-
dik Csanytelek – és kérem, nézzék el nekem, ha
az eredményig való eljutás gondjai időnként tük-
röződnek az arcomon: Mark Twain szerint „a rán-
cok csak azt jelzik, hol a mosoly helye”. Egyéb-
ként pedig, hogy nézne ki egy minden látható ok
nélkül, magában mosolygó ember?

Úgy… Ugye?

Csanytelek, 2009. június 6.

FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester
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A gépjármű adóztatást érintő változás, hogy a
légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rend-
szerű járművek után megfizetett gépjárműadó 35
százalékának megfelelő összegű támogatás nyúj-
tásáról szóló 203/2008. (VIII. 14.) kormányrende-
let nem lép hatályba. Amennyiben az ilyen jármű-
vek utáni gépjárműadó alanyai a megfizetett adó
35 százalékának visszatérítésére irányuló kérel-
met nyújtanak be, azt érdemi vizsgálat nélkül el
kell utasítani a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi
CXL. törvény 30. § c) pontja alapján.

2009. április 1. napjától hatályos az a változás,
miszerint a gépjárműadóról szóló 1991. évi
LXXXII. törvény (a továbbiakban: Gjt.) 9. § (4) be-
kezdése alapján az egy évi adótételt meghaladó
gépjárműadó tartozás esetén nemcsak a tulajdo-
nos adóalany, hanem az üzembentartó adóalany
vonatkozásában is kezdeményezheti az adóható-
ság a gépjármű forgalomból való kivonását, a
35/2000. (XI. 30.) BM. rendelet 88. § (1) bekezdés
a) pontja alapján.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala által 2009. évre átadott adatál-
lomány tartalmazta a forgalomból fiktív, vagy ha-
tósági fiktív kivont járműveket is, melyek 2008.
évtől nem tartoznak a Gjt. hatálya alá, így az ilyen
járművek után adó-megállapításnak sem lehet
helye. A minisztérium javasolja, hogy amennyi-
ben ilyen járművekre vonatkozóan az adóhatóság
korábban adómegállapító határozatot adott ki,
azt saját hatáskörben vonja vissza, és nyilvántar-
tásában a korábbi előírást törölje.

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!

TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  LLaakkoossookk!!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csongrádi

Körzeti Földhivatal által a termőföldek hasznosí-
tási kötelezettségének teljesítésére és a parlagfű-
vel veszélyeztetett területek hatékony ellenőrzé-
sére Csanytelek községben 2009. július 21–22, au-
gusztus 18–19. napokon határszemlére kerül sor.
Felhívom a lakosok figyelmét a termőföld védel-
méről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben foglalt
termőföld hasznosítási kötelezettség, valamint az
1 ha-t meghaladó termőföldhasználatra vonatko-
zó bejelentési kötelezettség teljesítésére.

Felhívom minden Tisztelt Csanyteleki Lakos fi-
gyelmét arra, hogy az időszerű feladatok elvégzé-
sére a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló
24/2007. (XI. 29.) Ökt. rendelete tartalmazza a te-
lepülésen élő ingatlantulajdonosok kötelezettsé-

geit és tiltó szabályokat az alábbi szerint:
5. § ( 1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondos-

kodni:
a) az ingatlanához tartozó zöldterület, vala-
mint növényzet ápolásáról, időszerű növény-
védelmi munkák elvégzéséről, allergiát oko-
zó gyomnövények, parlagfű irtásáról, (a vo-
natkozó központi jogszabályban rögzített
időnek és módnak megfelelően),
b) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda
hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg
ha 
c) a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő terület,
d) szilárd burkolattal nem rendelkező utcák
esetében, az úttest középvonaláig terjedő te-
rület, valamint 
e) a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztán-
tartásáról, az abban felgyülemlett hulladék
eltávolításáról, gyommentesítéséről,
f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai rendszeres kitisztításáról (meder-
elemmel burkolt csatornák), továbbá a
g) kapubejárók tisztántartásáról és gyom-
mentesítéséről,
h) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdá-
ra való csorgásának, illetve a hó lecsúszásá-
nak megakadályozásáról,
i) az ingatlanáról a járdára kinyúló ágak, bok-
rok megfelelő nyeséséről,
j) az ingatlana előtti közterületre lehullott
lomb összegyűjtéséről,
k) a járda valamint az úttest között az esetle-
gesen felburjánzó gyomnövény, parlagfű el-
távolításáról, gyommentesítéséről,
l) az ingatlan előtti járda szükség szerint, de
legalább hetente egy alkalommal történő ta-
karításáról. 

(2) Két szomszédos terület, épület közötti köz-
forgalmi területsáv, átjáró esetében a tisztántartá-
si kötelezettség a tulajdonosokat egyformán (50-
50 %-os arányban) terheli.

(3) A közterületről önálló bejárattal rendelkező 
a)üzletek és egyéb elárusítóhelyek,
b)vendéglátóegységek, 
c)intézmények előtti járdaszakasz, illetve 
d)ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttes-
tig terjedő szakasz annak folyamatos tisztán-
tartásáról nyitva tartás ideje alatt, az érintett
tulajdonos, illetve fenntartó köteles gondos-
kodni.

Aki e rendelet 5. §-a (1) bekezdése alapján, az in-
gatlanához tartozó zöldterület, valamint növény-

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályváltozásokról
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zet ápolásáról, időszerű növényvédelmi munkák
elvégzéséről

a) az ingatlanán lévő allergiát okozó gyom-
növények, és a parlagfű szakszerű irtásáról,
b) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda
hiányában egy méter széles területsáv), ille-
tőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az út-
testig terjedő terület, valamint a gépjárműbe-
hajtók átereszeinek tisztántartásáról, az abba
felgyülemlett hulladék eltávolításáról,
c) a járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek
műtárgyai (mederelemmel burkolt csator-
nák), továbbá kapubejárók tisztántartásáról,
az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára
való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának
megakadályozásáról,

d) az ingatlanról járdára kinyúló ágak, bok-
rok megfelelő nyeséséről, az ingatlan előtt
közterületre lehullott lomb összegyűjtéséről,
a járda, valamint az úttest között esetlegesen
felburjánzó gaz eltávolításáról nem gondos-
kodik, köztisztaság fenntartási kötelezettsé-
get előíró önkormányzati rendelet megszegé-
se szabálysértését követi el, amely 30.000,- Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

A rendelet betartását helyszíni bejárással rend-
szeresen ellenőrzöm. Kérem a bírság kiszabása el-
kerülése érdekében a fent írtak betartását közös
érdekünk, településünk köztisztasága fenntartása
érdekében!

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályváltozásokról

Május elején általában minden
fürdőhelyen, uszodában megkez-
dődik az igazi strandidőszak. A
rendőrség tapasztalatai alapján ez-
zel összefüggésben az ilyen helye-
ken elkövetett vagyon elleni bűn-
cselekmények is sajnálatos módon
megszaporodnak. Az őrizetlenül
hagyott értékek mágnesként vonz-
zák azokat az elkövetőket, akik lo-
pási szándékkal járják a medencék,
szabad strandok környékét, de az
alkalmi tolvajok sem tudnak ellen-
állni a csak egy törölközővel leterí-
tett táskának, szatyornak. 

A fürdőhelyek forgatagában nem
jelent nagy kihívást, különösebb ve-
szélyt elvinni egy őrizetlenül ha-
gyott csomagot, vagy abból kiemel-
ni pénztárcát, telefont. Adott eset-

ben egy drágább naptej, úszószem-
üveg, márkás papucs vagy törülkö-
ző is könnyen prédává válhat. 

Egy kis figyelemmel az ilyen jelle-
gű bűncselekmények elkerülhető-
ek, megelőzhetőek. Ajánlatos érté-
keinket megőrzőben elhelyezni!
Amennyiben megoldható, valaki
mindig figyeljen a parton hagyott
csomagokra, még rövid időre sem
érdemes őrizetlenül hagynunk hol-
minkat, hisz a baj egy pillanat alatt
bekövetkezhet. Az ilyen jellegű
bűncselekmények felderítése nem
könnyű feladat, tekintettel, hogy a
sértettek csak később veszik észre,
hogy megkárosították őket, így a
jelzéseiket a hatóság felé is késve
tudják megtenni. Ezekben az ese-
tekben a szemtanúk felkutatása is

nehézkes, hisz a forgatagban a tol-
vaj feltűnés nélkül „dolgozik”. 

A zsúfolt parkolókban hagyott
vagy az éjszakára leállított autók is
az elkövetők célkeresztjébe kerül-
hetnek. Naponta több feljelentés is
a rendőrséghez gépkocsi-feltöré-
sekről. A járművek hátsó ülésén, a
kesztyűtartóban hagyott műszaki
cikkek (laptop, fényképezőgép, te-
lefon, CD-k stb.) nincsenek bizton-
ságban. 

Amennyiben bűncselekmények
sértettjeivé, áldozataivá válnának,
kérjük, erről mielőbb tegyenek beje-
lentést a rendőrségen, hívják a 107-
es, 112-es rendőrségi segélyhívókat!

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZ-
TONSÁGA ÉRDEKÉBEN

PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Információs Hírlevele – 2009. május Bárka Csoport

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: mozesnetm@csongrad.police.hu
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11..  SSzzáámmvviitteelleeii  bbeesszzáámmoollóó
Egyesületünk a 2008. évben gaz-

dálkodásáról a számviteli törvény-
nek és a kapcsolódó előírásoknak
megfelelve közhasznú egyszerűsí-
tett beszámolót állított össze.

A mérleg főösszege 239 ezer Ft, a
saját tőke 239 ezer Ft. A részletes ki-
mutatást jelentésünk 1. sz. mellék-
lete tartalmazza, mely áll az egysze-
rűsített mérlegből és a közhasznú
eredmény-levezetésből összes köz-
hasznú tevékenységre és vállalko-
zói tevékenységre bontva.

22..  KKööllttssééggvveettééssii  ttáámmooggaattááss  ffeell--
hhaasszznnáálláássaa

Egyesületünk a 2008. évben költ-
ségvetési támogatásban nem része-
sült.

33..  VVaaggyyoonnffeellhhaasszznnáálláássssaall  kkaappccssoo--
llaattooss  kkiimmuuttaattááss

A vagyon felhasználását a mérleg
és az eredmény-levezetés tartal-
mazza.

Előző évhez képest egyesületünk
vagyona 152 ezer Ft összeggel nőtt,
amely 175 százalékos növekedés az
előző évhez képest.

Ez annak köszönhető, hogy ez
volt az első teljes gazdálkodású
évünk, a terembérleti díjból és a tá-
mogatóktól jelentősebb összeg folyt
be, illetve néhány kiadásunk (pl.
pályafelújítás) elhúzódott a 2009.
évre.

44..  CCééll  sszzeerriinnttii  jjuuttttaattáássookk  kkiimmuuttaa--
ttáássaa

Egyesületünk tornatermet bérelt
közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében 95 ezer 500 Ft értékben
és az I. Csanytelek kupa megrende-
zéséhez járultunk hozzá díjak vá-
sárlásával 32 ezer 928 Ft értékben.
Egyéb kifizetés ezen a soron nem
történt.

55..  KKöözzppoonnttii  kkööllttssééggvveettééssii  sszzeerrvv--
ttőőll,,  eellkküüllöönníítteetttt  áállllaammii  ppéénnzzaallaappttóóll,,
hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattttóóll,,  tteelleeppüüllééssii
öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookk  ttáárrssuulláássááttóóll  ééss

mmiinnddeezzeekk  sszzeerrvveeiittőőll  kkaappootttt  ttáámmoo--
ggaattááss  mméérrttéékkee

Egyesületünk a 2008. évben a fent
említett szervektől támogatásban
nem részesült.

66..  KKöözzhhaasszznnúú  sszzeerrvveezzeett  vveezzeettőő
ttiisszzttssééggvviisseellőőiinneekk  nnyyúújjttootttt  jjuuttttaattáá--
ssookk  éérrttéékkee,,  iilllleettvvee  öösssszzeeggee

Egyesületünk a 2008. évben veze-
tő tisztségviselőinek nem nyújtott
juttatásokat.

77..  AA  kköözzhhaasszznnúú  tteevvéékkeennyyssééggrrőőll
sszzóóllóó  rröövviidd  ttaarrttaallmmii  bbeesszzáámmoollóó

• A helyi általános iskolával még
2007-ben megkötött szerződést
tornaterem bérlésére megújítot-
tuk, amelynek keretében heti
egy-egy órában kézilabdázni
(15 fő), asztaliteniszezni (25 fő)
és focizni (30 fő) nyílt lehetősé-
ge mind a versenysportot űző,
mind pedig az aktívan nem
sportoló korosztálynak. Ez a le-
hetőség egyre nagyobb tömege-
ket mozgat meg (nézőként több
száz fő), sőt a pingpongosok
még a megyei bajnokságba is
beneveztek.

• A helyi általános iskolával ösz-
szefogva (egyesületünk anyagi
támogatásával) az iskola mellett
elkezdtük egy atlétikai pálya ki-
építését. 2008-ban elvégeztük a
füvesítést, emellett a távolugró-
gödör és a súlylökőkör készült
el. A munkában számos helyi
vállalkozó is részt vett.

• Székhelyünkön társadalmi
összefogással egy füves pályát
építettünk (amelyen persze
még sok alakítanivaló van),
ahol áprilistól októberig min-
den héten pénteken a nem aktí-
van sportoló korosztály focizni
szokott. (kb. 30 fő).

• Májusban a Csanytelek környé-
ki községek (Csanytelek, Baks,
Felgyő, Tömörkény) részvételé-
vel két korcsoportban (5–6. és

7–8. osztályosok) labdarúgó tor-
nát szerveztünk, amelynek célja
a tehetségek időben történő fel-
ismerése mellett, ezen fiatalok-
nak a helyi labdarúgó szakosz-
tály számára történő megnyeré-
se is volt.

• A rendezvényről a helyi sajtó-
ban is tájékoztatást tettünk. A
résztvevők száma kb. 100 fő
volt.

Júliusban a tágabb értelemben
vett környékbeli öregfiúk számára
(Csanytelek, Tömörkény, Csong-
rád, Kiskunfélegyháza, Mezőtúr)
ugyancsak szerveztünk egy labda-
rúgó tornát, amelyen a már nem ak-
tívan sportoló korosztály mérhette
össze tudását.

• A rendezvény vacsorával zá-
rult. A résztvevők száma 70 fő
volt.

• Augusztusban benyújtottuk a
pályázatunkat a Wesselényi
Miklós Sport Közalapítványhoz
tornaterem bérlésére, ahol 100
ezer forintot nyertünk.

• Októberben beadtunk egy pá-
lyázatot a helyi önkormányzat-
hoz civil szervezetek támogatá-
sára. A pályázaton 50 ezer forin-
tot nyertünk.

• Novemberben megtartottuk a
24 órás focirendezvényünket,
amely több száz embert mozga-
tott meg, s még Szegedről is ne-
veztek be csapatok.

• Novemberben benyújtottuk a
székhely megváltoztatására vo-
• natkozó kérelmünket.

• Decemberben beneveztünk a
kistérségi szervezésben indult
labdarúgó öregfiúk tornára.

ZZáárraaddéékk::
E közhasznúsági jelentést a

Csanyteleki Diák és Szenior Sport
Egyesület közgyűlése 2009. január
30-i ülésén elfogadta.

BBaarrttuuss  LLáásszzllóó  elnök

Csanyteleki Diák és Szenior
Sport Egyesület

2008. évi közhasznúsági jelentése



2009. május 29-én iskolánk harmadik alkalommal rendez-
te meg családi és gyermeknapját. Délelőtt játékos akadály-
versenyt szervezett a diákönkormányzat, délután pedig vál-
tozatos programokkal (Ki mit tud?, Kisállat szépségverseny,
quad, íjászat, arcfestés, óriáscsúszda, lovaglás, csocsó) pró-
báltuk szórakoztatni az összegyűlteket. A napot „vacsorá-
val” és „karaoke partyval” zártuk.

Köszönetet szeretnék mondani:
• azoknak a pedagógusoknak, akik munkájukkal segítet-

tek,
• a szülőknek, akik a „vacsorát” készítették (a főző apu-

kák, anyukák aranyfakanalat kaptak tőlünk),
• Urbácsik Jánosnak, aki a gyerekeket lovagoltatta,
• a Kozma ABC-nek, amely nagyon sok csokit adott,
• a Polgármesteri Hivatalnak, a Szegvár és Vidéke Taka-

rékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltségének, amely
anyagilag támogatta rendezvényünket,

• Erhard Gyulának, aki a kisállat szépségverseny szerve-
zésével és a quad idehozatalával tette változatosabbá
rendezvényünket,

• Mrlják Józsefnek, aki az egészséghét zárásaként a gyere-
keknek gyümölcsöket ajánlott fel.

Sajnos a rendelkezésünkre álló szűkös anyagiak nem tet-
ték lehetővé, hogy még több „játékot” hozzunk ide, de bí-
zom benne, hogy mindenki jól érezte magát, s jövőre széle-
sebb körű szponzorálással még színesebb programot tu-
dunk biztosítani.

Köszönettel:
SSzzaabbóó  FFeerreenncc  

tagintézmény-vezető
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Családi és gyereknap az
általános iskolában

Kedves általános iskolás gyerekek! 
Várunk benneteket a Csanyteleki Családsegítõ által

szervezett nyári táborba
IIddőőttaarrttaamm::  22000099..  jjúúlliiuuss  1133––ttóóll  jjúúlliiuuss  1177––iigg..

Tervezett programok:

VVáárrhhaattóó  öösssszzeess  kkööllttsséégg,,  66000000,,--  FFtt//ffőő
Jelentkezési határidő: 22000099..  jjúúnniiuuss  2200--  iigg. a részvételi díj befizetésével a Családsegítő Szolgáltató Csanytelek, Kossuth

34. sz. alatti irodájában. Érdeklődni a 20/490-09-87 vagy 30/313-76-05 telefonszámon KKooppaasszz  IImmrréénnéé családsegítő



A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Családsegítő Szolgáltatója ügyfélfogadási időben
áll rendelkezésre a Tisztelt Lakosság számára
azoknak, akik:

ÁÁNNTTSSZZ  OOrrsszzáággooss  SSzzaakkffeellüüggyyeelleettii  MMóóddsszzeerrttaannii
KKöözzppoonnttjjáábbóóll  lleevveelleett  kkaappootttt  OOLLEEFF  22000099  OOrrsszzáággooss
LLaakkoossssáággii  EEggéésszzssééggffeellmméérrééss  ccíímmmmeell..

Ha Ön a kapott levéllel felkeresi a Családsegítő
Szolgáltatót Csanytelek Kossuth 34. sz. alatt: 

Hétfő: 14 -16,  Kedd: 14 -18,
Csütörtök:  8-12, Péntek:   8-12, óráig 
e lakossági egészségfelmérésnek a családsegítő

szolgáltató segítségével eleget tehet. 
KKooppaasszz  IImmrréénnéé

családsegítő
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HIRDETÉSEK

FELHÍVÁS

TÁJÉKOZTATÁS
Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. 2009. évben
Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2009.
június 2. napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.

FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSS!!
••  mmeeggoosszzttáássookk,,  tteelleekkhhaattáárr  kkiittűűzzéésseekk,,
••  ééppüülleettffeellttüünntteettééss,,
••  sszzoollggaallmmii  jjoogg  bbeejjeeggyyzzééss,,
••  mműűvveellééssii  áágg  vváállttoozzááss,,
� 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

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

EELLAADDÁÁSSRRAA  KKÍÍNNÁÁLL
bontásból származó

építőanyagokat
(vályog, tégla, faanyag).

Érdeklődni:
Bori Sándornál személyesen, vagy

a 20/230-6285 mobil számon.

SZÜLETETT:

Borsos Józsefnek és Varga Máriának
BENCE

Ambrus Zoltánnak és Kósa Arankának
ZALÁN

Jaksa Zoltánnak és Bernáth Líviának
JÁZMIN

Süli Sándornak és Magony Erikának
GABRIELLA

Gémes Zsoltnak és Faragó Editnek
HANNA

Szabó Tamásnak és Horváth Orsolyának
ESZTER

nevű gyermeke.

CSALÁDI ESEMÉNYEK



RECEPT KLUB

VVaanníílliiaassooddóó

Hozzávalók:
1/2 liter tej,
2 tojássárgája,
5 dkg cukor,
1 kávéskanál liszt,
1 vaníliás cukor,
1 dkg vaj,
2 tojásfehérje,
2 dkg cukor.

Elkészítés:
A tojássárgáját 1 dl tejjel, a cukorral és a liszttel

elkeverjük. A tejet a vaníliás cukorral felforraljuk
és forrón a tojássárgájához öntjük. Tűzre tesszük,
folytonos keverés mellett addig főzzük, amíg sű-
rűsödni kezd. Forrni nem szabad a mártásnak,
mert a tojássárgája összecsomósodik. Akkor van
készen, ha a kanálról nem fut le, hanem azt sűrűn
bevonja. Amikor a tűzről levesszük, beletesszük a
vajat, és ezzel fényesre keverjük. 2 db tojásfehér-
jét 2 dkg cukorral kemény habbá verünk és a for-
ró mártáshoz adjuk. Még melegen finom fonott
kalácsra öntjük, porcukorral megszórjuk, gyü-
mölcsökkel tálaljuk.

JJóó  ééttvváággyyaatt  kkíívváánnuunnkk!!
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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

VERS

Reviczky Gyula

PPüünnkköössdd

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.

Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába' támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed'
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe', homályba':
Világító sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

OLVASÓI OLDAL
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