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Csanyi Hírmondó
Néhány sorban a XX.
Csanyteleki Falunapokról
Mint már nyolc éve, idén is kegyes volt az időjárás a falunapi programokra, szerencsére nem
veszett kárba az a rengeteg energia, lelkesedés,
munka, melyet Mucsi István alpolgármester úr –
és mindazok, akik a közösség szórakoztatása érdekében a segítői voltak – ezért a két napért kifejtettek. A programok az eddigieknek megfelelően
kerültek kialakításra – a takarékossági szempontokat figyelembe véve –, meggyőződésem, hogy
aki akarta, jól tudta érezni magát a kétnapos rendezvényen. Mint mindig, most is köszönet illeti a
KÉBSZ Kft. vezetőjét, dolgozóit a kiváló minőségű ételekért, a kiszolgálásért, és nem utolsósorban a megfizethető árakért, mely kifejezett kérés
volt feléjük, hiszen a cél az volt, hogy aki kilátogat a rendezvényekre, ne érezze megfizethetetlennek a kínálatot.
A szombati programok közül véleményem szerint most is kiemelkedett az ünnepi testületi ülés
keretében adományozott „Csanytelek Község
Díszpolgára” cím átadása, amelyet idén – a képviselő-testület egyhangú döntése alapján – Papp
Mátyásné és Antal Ferencné kapott meg, meggyőződésem szerint közmegelégedésre. Mindkettőjük a közösség érdekében kifejtett példaértékű
tevékenységéért, Csanytelek jó hírének öregbítéséért, a versmondó és népdalköri szerepvállalásuk elismeréseként kapta a kitüntető címet.

A szombati nap többi programja, a csanyteleki
labdarúgók „örömfocija” a Gyöngyi Imre Emléktornán, a főzőverseny, a Csanyteleki Rendőrőrs és
az E és K Bt. által szervezett játékos vetélkedők,
községünk apraja-nagyjának színvonalas műsorai, az osztálytalálkozók, továbbá Losonczi János
fafaragó kiállítása, a táncosok immár hagyományosan népszerű bemutatója, az esti koncert,
majd a vállalkozók által finanszírozott tűzijáték
kiváló szórakozási lehetőséget nyújtott résztvevőknek, nézőknek egyaránt.
A vasárnapi zenés ébresztő idén került bevezetésre, köszönet a zenészeknek, akik erre az alkalomra „egyesült erővel” vállalták a szórakoztatást, és járták be lovas kocsin a falu utcáit – a viszszajelzéseket hallva, nem utoljára… A fogathajtás
résztvevői idén ugyan – köszönhetően egy másik
településen rendezett pontszerző versenynek –
kevesebben voltak, de mindent megtettek a közönség szórakoztatásáért ugyanúgy, mint a
„csanyteleki lovas barátok”, akik fáradhatatlanul
lovagoltatták a kilátogatók gyermekeit – köszönet
érte!
Igazán látványos és hatalmas érdeklődésre számot tartó eseménnyel zárult a vasárnap: a falunapi programban – a későn kezdett szervezés miatt
– nem szereplő motoros kaszkadőr bemutató
(STUNT RIDER SHOW) Tápai Tamás és barátai
ajándéka volt a falu technikai sportokat kedvelő
lakosainak, melynek helyszíne a néhány évvel ezelőtt kiváló minőségben felújított Kossuth utca
volt.
Végezetül tisztelettel megköszönöm a XX.
Csanyteleki Falunapok megrendezéséhez munkájukkal, produkciójukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárulók önzetlen segítségét, jó egészséget, munkájukhoz sok sikert kívánok:
Forgó Henrik
polgármester
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Marika és Mancika aranygyûrûje
Antal Ferencné és Papp Mátyásné, a helyi Kéknefelejcs Népdalkör alapítói, versmondók kaptak díszpolgári címet a 20. Csanyteleki Falunapon. A kitüntetéssel a
település népszerűsítéséért végzett munkájukat ismerte
el a helyi képviselő-testület.
Nagy meglepetés volt Antal Ferencné Mancika és
Papp Mátyásné Marika számára, amikor a közelmúltban felkereste őket Forgó Henrik polgármester, hogy
méretet vegyen gyűrűsujjukról. Megtudták, erre azért
volt szükség, mert a képviselő-testület nekik adományozta idén a Csanytelek Díszpolgára elismerő címet,
miután a Kéknefelejcs Népdalkör alapítóiként és versmondóként messzire vitték a falu jó hírét. Marika és
Mancika a 14 éve alakult helyi nyugdíjasklub tagjaiként
hozták létre hatodmagukkal a ma Forgó Jánosné vezette népdalkört. Azt mondják, elsőként csak a klub tagjainak szórakoztatására kezdtek közösen énekelni. Ám
olyan gyorsan elterjedt a hírük, hogy egyre-másra hívták őket más településekre is fellépni. A ma 13 tagot
számláló kör legsikeresebb számait ma már CD is megörökíti.
– 15 évvel ezelőtt még szopránom volt, kiénekeltem a
legmagasabb hangokat is, ma már ez nem megy – árulta el Marika, aki iskolás korában sokat szerepelt. Néhányszor úgy érezte, büntetésként. A versmondás ezután sokáig szünetelt, hiszen háztartásbeliként gyermekeit nevelte, majd férje halála után varrónőként dolgozott. – Amikor megszülettek az unokáim, rengeteg verset megtanítottam nekik. Volt miből, hiszen például az

egész Toldit tudom, előhangostól, mindenestől – mondta.– Én viszont sosem énekeltem vagy verseltem korábban – árulta el az aktív korában a tsz-ben dolgozó Antal
Ferencné –, ez a nyugdíjasklubban kezdődött. És a verselés is akkor jött. Egy alkalommal ugyanis elkísértem
Marikát a Juhász Gyula versmondó versenyre, amelyet
megnyert. Megirigyeltem, hogy a fellépők milyen szépen szavaltak, gondoltam, én is megpróbálkozom vele.
Pappné megszámolta: eddig 32-szer lett első helyezett
országszerte rendezett versenyeken. Antalné még nem
számolta meg a díjait, ahogy azt sem, hány verset tud
fejből. Az biztos: nagyon sokat.
Korom András
(Délvilág, 2010. 07. 20.)

Élete derekán kapott kedvet a hímzéshez
Már elmúlt ötvenéves, amikor beleszeretett a gobelinhímzésbe a csanyteleki Gémes Istvánné, aki munkáinak
többségét elajándékozta.
– Már elmúltam 50 éves, amikor elkezdtem a gobelinhímzést. Egy véletlennek köszönhetem, hogy megtaláltam ezt a számomra hatalmas örömöt nyújtó elfoglaltságot. Rendszeresen árusítottam zöldséget és
gyümölcsöt a szegedi Mars téri piacon, s egy alkalommal, miután végeztem, elindultam a városba. Útközben az egyik kirakatban megpillantottam egy pipacsos, búzavirágos gobelint – 7800 forintért. Annyira

megtetszett, hogy elhatároztam, megveszem, s kihímzem. Gyorsan megnéztem a pénztárcámat, hogy kiárultam-e a zöldségből ennyi pénzt. Szerencsére volt a
pénztárcámban ekkora összeg – mesélte Gémes
Istvánné. Az asszony egy ismerős asztalossal készíttetett egy hímzőkeretet, s nekiállt a munkának. – Mindig akkor dolgoztam, amikor más munka nem volt
idehaza, így leginkább telente, amikor a férjemmel a
kályha mellett üldögélve beszélgettünk.
Gémesné nagy élvezetet talált az aprólékos munkában. Az első gobelinje a legemlékezetesebb számára, de
szívéhez nőtt az is, amelyik egy gémeskutas tanyaudvart ábrázol. – Halvány emlékezetemben él egy hasonló
tanyaudvar. A csongrádi tanyavilágban születtem, s
még kislány voltam, amikor édesapám szülei meghaltak, s szétosztották az egy tagban lévő huszonvalahány
hold földjüket. Miután édesapám öccse meghalt a háborúban, háromgyerekes özvegye kapta meg a tanyát. Erre emlékeztet kedvenc gobelinem, amelyet ezért nagy
szeretettel hímeztem, és semmi pénzért sem válnék meg
tőle – mesélte. Gémesné több mint 30 gobelinjéből csak
néhány darabot tartott meg, a többit elajándékozta.
Munkáiból nagy sikerű kiállítást rendeztek néhány évvel ezelőtt a helyi művelődési házban.
Korom András
(Délvilág, 2010. 07. 27.)
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Csanytelek község megvalósult fejlesztési,
felhalmozási célkitûzései, pályázati programjai 2003. 01. 01-tõl 2009. 12. 31-ig
Tisztelt Csanytelekiek!

A következő oldalakon nagy örömmel számolok be Önöknek településünk vagyongyarapodásáról, melynek minden sora
lekövethető a Községházán rendelkezésre álló
dokumentumokban. Ha az egyes – pénzügyileg lezárt – évek megvalósult eredményeit
összeadják, közel 550 milliós könyv szerinti
vagyoni értéket kapnak, amelynél nyilván
jóval nagyobb a valós „piaci” érték, sőt, a
kiépült-felújított mintegy 12 km-nyi út értéke
igazából meg sem határozható, hiszen azok
megvalósulta a mellettük lévő ingatlanok
értéknövekedését is generálta. Abban azonban mindenki biztos lehet: ekkora vagyona
Csanytelek községnek még soha nem volt,
nem vagyunk eladósodva, mi több, tartalékaink vannak, melyet a további útépítések
önerejére különítettünk el, tehát a fejlődés
folytatódhat.
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folytatás a 3. oldalról
Az előző oldalon lévő gazdálkodási, pénzügyi
mutatók értelmezéséhez, és a megfelelő következtetések levonásához az önkormányzatunk fő
mérlegadatai alapján kérem, engedjenek meg néhány gondolatot:
– a 2002–2009. év közötti időszakban jelentősen
javult önkormányzatunk vagyoni és tőke helyzete, ezen belül a (nettó) saját tőkeérték növekedése
meghaladja a 290 %-ot, de a vagyonérték gyarapodás csak a befektetett eszközökre vonatkozóan
is meghaladja a 260%-ot;
– a pénzügyi helyzetünk stabilitását tükrözi a jelentősen lecsökkent (-66,5 %) kötelezettség állományunk, ezen belül is a beszámolási időszak
alatt negyedére csökkenő hitelállomány;
– a működés forráshiányát megfontolt és következetes intézkedések eredményeként 2007 év végére gyakorlatilag megszüntettük, sőt, 2008-ban
és 2009-ben már jelentős tartalékot tudtunk képezni a pénzügyi év végére;
– a korábban eladott, majd a beszámolási időszakban visszavásárolt ingatlanok bérleménykénti hasznosításával jelentős intézményi működési bevételeket értünk el, melyek pályázati önerőként hasznosulva segítették a fejlesztési célok
megvalósítását;
– a helyi és átengedett központi adókból származó bevételek növekedése is jelentős annak ellenére, hogy a beszámolási időszakban nem került
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sor adóemelésre – meggyőződésem, hogy ez a
megvalósult beruházások, fejlesztések, okán
megváltozó adófizetői morál következménye, azaz Önök látják, hogy adóforintjaik felhasználása a
falu érdekeit szolgálja;
– a pénzügyi, gazdálkodási és mérleg adatok
kedvező alakulása azt is eredményezi, hogy egyértelműen javul az önkormányzat hitelképessége,
amely különös jelentőséggel bír a központi önkormányzati finanszírozás reálértékének csökkenő tendenciája miatt;
– a fenti eredményeket úgy értük el, hogy a beszámolási időszakban az önkormányzati igazgatásban foglalkoztatottak létszáma 20 %-kal csökkent Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában;
– a kimutatásokban nem szerepelnek a már
megnyert pályázatok, melyek megvalósulására
részben még az idén, részben a jövő gazdálkodási évben kerülhet sor.
A beszámolási időszak eredményei szinte példa
nélküliek a megye 60 települését figyelembe véve, biztos alapot jelentve a település jövője további építéséhez, kommunális és munkahelyteremtő
beruházások megvalósításához, melynek érdekében jelenleg is tárgyalásban vagyok mind magyar, mind külföldi befektetőkkel.
Forgó Henrik
polgármester

Felhívás idõszerû növényvédelmi feladatok végzésére!
Az egyre szigorodó törvényi szabályozáson és helyi rendeletben foglalt
kötelezettségeken túl, a szankcionálás helyett, annak megelőzésére ajánlja
fel minden érdeklődő számára a Polgármesteri Hivatal szabad kapacitását
a PARLAGFŰ és egyéb gyomnövények írtására a fűkaszálás térítés
ellenében való igénybevételének lehetőségét.
Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk rendelkezésre.
Megrendelését leadhatja Bori Sándornál a +36 20/230-6285 telefonszámra.
Polgármesteri Hivatal

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft.
Csanyteleken,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
2010. augusztus 25. napon
tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK!
Gyertek a sportpályára
augusztus 20-án délután
a családi napra.
Infó vonal: 30/445-93-85
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A XX. Csanyteleki Falunapok
támogatói
• Csanyteleki Polgármesteri Hivatal
vezetője, dolgozói
• Napközi Otthonos Óvoda vezetője,
dolgozói
• Szent László Általános Iskola vezetője,
dolgozói
• Remény Gondozási Központ vezetője,
dolgozói
• Csanyteleki Polgárőr Egyesület
• Csanyteleki Rendőrőrs
• Csongrád Városi Rendőrkapitányság
• Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása
• Felgyő Község Önkormányzata
• Tömörkény Község Önkormányzata
• Csanyi Táp Kft. – Márton János
• Grow Group Kft. – Dobos Ferenc
• Csomifüst Kft. – Miklós Endre
• Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
vezetői, dolgozói
• Optanet Kft. – Tari Balázs
• Köröstorok Coop Zrt. – Gulyás Sándor
• RSZP Kft. – Lászlóffy Róbert
• Bodrogi Bau Kft. – Bodrogi Ferenc
• Pászti-Tóth Gyula ev.
• Silorus Kft – Szabó Zoltán
• Csanytelek és Térsége Földtulajdonosi
Vadásztársaság
• Czékus Vidámpark
• Autoszervíz ’96 Kft (Toyota)
• Őrangyal Patika Kft. Csanyteleki fiókja
• Gyöngyi Imréné és családja
• E és K Bt.
• Erhard Gyula
• Tóth Margit
• Kozma ABC
• Kalamusz Mihályné ev.

• Nagyné Hódi Emma ev
• L. Q. Hua Mao Kft. Kossuth u. 31.
• Dr. Peitl Emőke háziorvos
• Ferenczik Gábor ev
• Magic Force Bt. – Forgó László
• Kisgépszervíz Csongrád – Pálinkó
Mihály ev.
• Kovácsné Jaksa Edi
• Kató Pálné
• Forgóné Balogh Erika
• Forgó Henrik
• Balogh Mihályné
• BAU FORTÁR Kft. - Húsbolt - Forgó
Attiláné
• Magyar Péter
• Gyöngyi Zsolt
• Urbácsik János
• Bali Zoltán
• Kovács János
• Csanyi Tüzép Kft. – Losonczi Zoltán
• Csanyteleki Agrárszövetkezet – Tóth
József Koncz Béla
• Papp Istvánné
• GPT Kft. „Csanyi pékség” – Balogh
Ágnes
• MRLJÁK Nagyker Kft. – Mrlják József
• Sajó Róbert
• Gazdabolt – Németh Sándor ev.
• Blaskó László
• Szabados Pál
• Márton Mihály
• Bali János
• Zákány Zoltán
• Ürmös János
• Forgó János

Csanytelek Község Önkormányzata nevében tisztelettel megköszönöm a XX. Csanyteleki
Falunapok valamennyi támogatójának segítő közreműködését!
Forgó Henrik
polgármester
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

VERS

Triplacsokis
süti

Nyári
reggel

Hozzávalók:
• 15 dkg étcsokoládé,
• 18 dkg Rama sütőmargarin,
• 2 tojás,
• 1 csomag vaníliás cukor,
• 1 csipet só,
• 17 dkg cukor,
• 12 dkg liszt,
• kockára tört ét-, fehér- és tejcsoki.

Rezdül a szél, mint hosszú sóhaj
lüktet a fákon lágy remegés,
hajnali csendű kis levelek közt
zizzenő szárnyú zöld lebegés.
Álmosan bomlik fátyla a ködnek
gördülő könnyét törli a rét,
fénysugarakká szökken a harmat
ritkuló pára jelzi helyét.

Elkészítés:
Az étcsokoládét és a vajat gőz felett megolvasztjuk, lehúzzuk a tűzről, 5 percig pihentetjük, ezután óvatosan a 2 tojást belekeverjük. Hozzáadjuk a vaníliás cukrot, a sót, a cukrot és a lisztet. Ha
ezzel készen vagyunk, belerakjuk a kis darabokra
vágott csoki kockákat, majd a masszát beleöntjük
egy alufóliával kibélelt sütőtálba. 180 fokon 30–35
percig vagy tűpróbáig sütjük.

Melegen és hidegen egyaránt finom!
Jó étvágyat!

Friss kacagással zendül az erdő
kék mosolyát, ha szórja az ég,
kerge rigókkal szárnyal a reggel
szárnysuhogástól csattog a lég.
Fénysugarakban fürdik a dallam
dúdol a hangja zümmög a rét,
méheket zsongat röptet a szélbe
messzire hordva a nyári zenét.

Kormányos Sándor

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
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