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Csanytelek község lakossága és önkormányzata nevében tisztelettel megköszönöm
a példaértékű gyorsasággal és teljességgel elvégzett hóeltakarítási munkákban

résztvevőknek a közösség érdekében – saját géppel, berendezéssel, üzemanyaggal
– térítésmentesen végzett munkáját.

A felsoroltakon kívül az önkormányzati tulajdonú gépek kezelői és munkásai
tevékenységét is köszönöm!

Forgó Henrik polgármester
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Településünk a múlt év decemberében nettó 32,5
millió forint EU támogatást kapott a vonatkozó tör-
vény értelmében 2015-ig kötelezõen végrehajtandó
szennyvízelvezetés és tisztítási projekt tervezésének
megvalósításához. Jelenleg — a szükséges közbeszer-
zési eljárás lefolytatása után — a geodéziai felméré-
sek, illetve az elvi vízjogi létesítési engedély meg-
szerzéséhez szükséges tervezés van folyamatban. A
tervezés ezen fázisát követõen a mûszaki alternatí-
vákat a Csanyi Hírmondó áprilisi számában nyilvános-
ságra hozzuk, majd az április végére tervezett falu-
gyûlésen a tervezõ és a projektmenedzser ismerteti
a lakossággal.

Így a képviselõ-testület számára minden érdeklõdõ
véleménye figyelembe vehetõ, mielõtt a végleges
döntést meghozza a rendelkezésre álló mûszaki meg-
oldási lehetõségekre és a költséghatékony kivitelez-
hetõségre alapozva.

Kérem, hogy figyelmesen nézzék majd át a megol-
dási lehetõségeket, mert a csatornázás mindenkit
érint, érdemben határozza meg a falu közösségének
életét.

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete

Megkezdõdik Csanytelek
szennyvízcsatornázása
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A képviselő-testület 2012. február 10. napján tar-
totta második ülését, mely 1.) napirendje kereté-
ben megalkotta az önkormányzat által nyújtott
szociális ellátásokról szóló 1/2012. (II. 10.) önkor-
mányzati rendeletét, mely 2012. február 15-én lé-
pett hatályba. A rendelet alkotására központi jog-
szabály változása miatt került sor, mivel a helyi
lakásfenntartási támogatás eddigi polgármesteri
hatáskörét felváltja a jegyzői hatáskörben elbírált
normatív lakásfenntartási támogatás, így meg-
szűnt a képviselő-testület ebbéli rendeletalkotási
joga. Következő napirendje keretében megalkotta
az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2012. (II.
10.) önkormányzati rendeletét, amely szintén
2012. február 15-én lépett hatályba a nemzeti va-
gyonról szóló törvényben szabályozott felhatal-
mazás szerint. Az ülés 3.) napirendje keretében
véleményezte a Csongrád Város Önkormányzata
képviselő-testülete által alkotandó, a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési dí-
jakról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét,
és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvé-
delmi ellátásokról, azok igénybevételéről, vala-
mint a fizetendő térítési díjakról szóló önkor-
mányzati rendelet-tervezet, és hozzájárulását ad-
ta a jogszabályok megalkotásához. A 4.) napi-
rendje keretében az önkormányzat képviselő-tes-
tülete által köztisztviselőkkel szemben támasztott
teljesítmény követelmények alapját képező 2012.
évi célkitűzéseket határozta meg a képviselő-tes-
tület. Ezt követő napirendje keretében az önkor-
mányzat 2012. évi költségvetése előkészítése
megalapozása keretében annak:

a) pontjaként: a képviselő-testület tagjai tájékoz-
tatást kaptak az önkormányzat 2012. évi költség-
vetését megalapozó központi jogszabályok válto-
zásairól, 

b) pontjaként: az önkormányzati lakások és ga-
rázsok 2012. évi bérleti díjainak 5 %-os díjtétel nö-
vekményéről döntöttek,

c) pontjaként: meghatározták a Csanytelek Köz-
ség Önkormányzata és Hivatala által alaptevé-
kenység keretében ellátott egyéb szolgáltatási te-
vékenységek (szabadkapacitás kihasználása:
fénymásolás, faxszolgáltatás, fűnyírás, fűkaszá-
lás, parlagfű-mentesítés, reklámtevékenység, rek-

lámfelület biztosítása, Csanyi Hírmondóban rek-
lámfelület biztosítása) 2012. évi díjtételeit, ami
szintén 5 % díjnövekményt eredményez.

d) pontjaként: az önkormányzat képviselő-tes-
tülete 32/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendele-
tére alapozva döntöttek a Csanytelek községben
működő civil szervezetek, önszerveződő közös-
ségek 2012. évi pénzügyi támogatásáról, a be-
nyújtott pályázatok elbírálása keretében,

e) pontjaként: elfogadásra javasolta a képviselő-
testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulá-
sa fenntartásában működtetett oktatási, nevelési
és szociális intézmények 2012. évi költségvetését
a Társulás Tanácsának,

f) pontjaként: döntött a költségvetési évet köve-
tő három évben várható önkormányzati saját be-
vételek körének, összegének és a Kormány előze-
tes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkezte-
tő – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek
meghatározásáról, majd 

g) pontjaként elfogadta az önkormányzat 2012.
évi költségvetésének előkészítését megalapozó
polgármesteri beszámolót. 6.) napirendjeként
megtárgyalta az önkormányzat 2012. évi költség-
vetéséről szóló önkormányzati rendelet-terveze-
tet és döntött annak közmeghallgatás elé terjesz-
téséről.

A képviselő-testület 17.00 órától a Polgármeste-
ri Hivatal dísztermében tartott közmeghallgatás
keretében megalkotta az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 10.) önkor-
mányzati rendeletét, amely a költségvetési kon-
cepció, a rövid- közép- és hosszú-távú gazdálko-
dási és fejlesztési program alapján került kidolgo-
zásra, figyelembe véve a hatályos költségvetési
törvény adta kereteket. 

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az
ülésről készült jegyzőkönyv a wwwwww..ccssaannyy--
tteelleekk..hhuu honlapon az önkormányzatok címszó
alatt és a wwwwww..kköözzaaddaattttáárr..hhuu oldalon érhető el, a
hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.

Tisztelettel: 
KKaattóó  PPáállnnéé  

jegyző

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület üléseirõl
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A képviselő-testület nevében és képviseletében
örömmel tájékoztatom Önöket, hogy ismét meg-
nyert pályázatainkat láthatják megvalósulni, is-
mét érzékelhetően fejlődik Csanytelek.

II..  EEUU  ttáámmooggaattáássssaall  mmeeggvvaallóóssuullóó  pprroojjeekktteekk

11..  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  kküüllssőő  ffeellúújjííttáássaa::  
- EMVA pályázati alap, Vidéki örökség megőr-

zése fejezet
- bekerülési összköltség: 21.552.000 Ft
- támogatás: 17.038.000 Ft
- saját erő: 4.514.000 Ft
- kivitelező: FERROÉP ZRT – Szeged
- befejezési határidő: 2012. április 30.

22..  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  ccssaattoorrnnaahháállóózzaattáánnaakk  ééss
sszzeennnnyyvvíízzttiisszzttííttóó  tteelleeppéénneekk  kkiiééppííttééssee  ((eellőőkkéésszzííttőő
mmuunnkkáállaattookk))

KKEEOOPP--77..11..00//1111..
- munkanemek: projektmenedzsment, közbe-

szerzési eljárások, tanulmányok, vizsgálatok, ter-
vek elkészítése, nyilvánosság biztosítása

- bekerülési összköltség: 32.544.000 Ft
- KEOP támogatás: 27.662.000 Ft
- saját erő: 4.882.000 Ft
- a projekt időtartama: 2011.10.01. – 2013.03.01.

IIII..  NNeemmzzeettii  ttáámmooggaattáássssaall  mmeeggvvaallóóssuullóó  pprroojjeekktt  
((BBeellüüggyymmiinniisszzttéérriiuummii  ppáállyyáázzaatt))

SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllttaalláánnooss  iisskkoollaa  kküüllssőő  ffeellúújjííttáássaa
(Projektgazda: Csongrádi Kistérség Többcélú

Társulása)
- bekerülési összköltség: 33.386.000 Ft
- BM támogatás: 27.615.000 Ft
- saját erő: 5.771.000 Ft
- kivitelező: GOMÉP Kft. – Lajosmizse

- a projekt időtartama: 2012.03.01. – 2012.05.31.
A projekt megvalósításában 5 fő helyi közfoglal-

koztatott 1.380.000.- Ft értékben vesz részt
Forgó Henrik, polgármester

Pályázati tájékoztató

03.11. vasárnap
14.30 Fábiánsebestyén - Csanytelek

03.17. szombat
15.00 Tanárképző – Csanytelek

03.25. vasárnap
15.00 Szőreg – Csanytelek

04.01. vasárnap
15.00 Csanytelek – Üllés

04.08. vasárnap
15.30 Zsombó - Csanytelek

04.15. vasárnap
15.30 Csanytelek – Székkutas

04.22. vasárnap
16.00 Bordány – Csanytelek

04.29. vasárnap
16.00 Csanytelek – Tömörkény

05.01. kedd
16.30 Újszentiván – Csanytelek

05.06. vasárnap
16.30 Csanytelek – Csengele

05.12. szombat
16.30 Zákányszék – Csanytelek

05.20. vasárnap
17.00 Szatymaz – Csanytelek

05.27. vasárnap
17.00 Csanytelek – FK Szeged

05.30. szerda
17.00 Makó II – Csanytelek

06.03. vasárnap
17.00 Csanytelek – Sándorfalva II

06.10. vasárnap
17.00 Földeák – Csanytelek

06.17. vasárnap
17.00 Csanytelek – Szentesi Kinizsi

Ifjúsági (U-19) mérkőzés a felnőtt mérkőzés
előtt 2 órával.

A Tanárképző és a Sándorfalva II nem indított
U-19 csapatot, ekkor az ifink szabadnapos.

Köszönjük támogatóinknak, szponzorainknak,
hogy biztosítják, segítik működésünket.

A Csanyteleki Sport Club felnõtt
csapatának sorsolása a 2011-2012-es

bajnokság tavaszi szezonjában:
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Az Európa Tanács 1990. ffeebbrruuáárr  2222--éénn tette köz-
zé a bűncselekmények áldozatainak chartáját. Ez a
nap azóta a bbűűnnccsseelleekkmméénnyyeekk  áállddoozzaattaaiinnaakk  aa  nnaapp--
jjaa, melyet 1993-tól Magyarországon is megtarta-
nak. Természetesen valamennyi veszélyhelyzetre
nem lehet felkészülni, kellő óvatossággal, odafi-
gyeléssel, megfelelő vagyonvédelmi eszközök al-
kalmazásával azonban sok esetben elkerülhető
lenne az áldozattá válás.  Ezt támasztja alá a
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékes-
ségi területén bekövetkezett bűncselekmények
elemzése is. 

Az állampolgárok 2011-ben is főként vvaaggyyoonn  eell--
lleennii  ddeelliikkttuummookk sértettjei voltak. Ebben nagy sze-
repet játszik, hogy a rendszeres figyelemfelhívás
ellenére az emberek még mindig nem elég körül-
tekintőek, nem fordítanak kellő figyelmet egy-
másra (a környezet közömbössége), saját értékeik
megóvására, a szakemberek figyelmeztetéseire,
tanácsaira. Különösen jellemző ez az alkalmi illet-
ve zseblopások (kerékpár, telefon, készpénz, ira-
tok, bankkártya…) esetében. Az alkalmi lopások-
nál a sértett értékei leggyakrabban nyitva hagyott
gépjárműből, iskolai vagy kórházi szekrényből,
őrizetlenül hagyott táskából, bevásárlókocsiból
tűntek el. Lakásbetörések tekintetében kiemelten
veszélyeztetettek a gyenge mechanikai védelem-
mel ellátott ingatlanok, tárolók, valamint a hétvé-
gi házak, zártkerti ingatlanok és tanyák. Jellemző
áldozati magatartás, hogy az érintettek sokszor
még az alapvető vagyonvédelmi intézkedéseket is
elmulasztják (nem megfelelő zárszerkezetek, nyi-
tott ajtók, ablakok…). Ez legszembetűnőbb a fő-

ként gazdálkodásra fenntartott, lakatlan tanyá-
kon, földterületeken, telepeken, ahol a termelőesz-
közöket, szivattyúkat, kábeleket, terményeket
hagyják őrizetlenül tulajdonosaik. Fentiek mellett
még mindig sok esetben fordul elő trükkös lopás
és a csalás. Az elkövetők főként az idősebb korosz-
tályt veszik célba, gyakran valamilyen szolgáltató,
polgármesteri hivatal, nyugdíjas klub munkatár-
sának, különböző szervezetek képviselőjének ad-
ják ki magukat, és adatszolgáltatásra, túlfizetésre,
visszajáró pénzösszegre, nyereményre, ajándékra
hivatkozva jutnak be az ingatlanba. 2011-ben
Csongrád megyében 12 087 fő (55 % férfi, 45 % nő)
vált valamilyen bűncselekmény sértettjévé. Ki kell
emelni az iiddőősskkoorrúú  sséérrtteetttteekk arányát, amely 19 %
volt. A 60 év felettiek elsősorban vagyon elleni
bűncselekmények (besurranásos illetve alkalmi
lopás, trükkös lopás, csalás) szenvedő alanyai vol-
tak. Mivel általában kevésbé gyanakvóak, könnyű
tévedésbe ejteni őket, könnyen válnak csalók ál-
dozatává, emellett anyagi helyzetük, tájékozottsá-
guk, hiányos technikai ismereteik behatárolják a
maguk vagy ingatlanuk, értéktárgyaik védelmé-
ben alkalmazható eszközök körét.

Az érintettek megelőzéssel illetve az áldozatok
számára nyújtható segítséggel kapcsolatos infor-
mációkért, tanácsokért személyesen, telefonon
vagy e-mail-ben a rendőrség (megyei rendőr-főka-
pitányság, rendőrkapitányságok) áállddoozzaattvvééddeellmmii
rreeffeerreennsseeiihheezz is fordulhatnak.

CCsseettee  ÁÁggnneess  rr..  őőrrnnaaggyy  CCSSMMRRFFKK  BBMMOO  --
áállddoozzaattvvééddeellmmii  rreeffeerreennss  ((bbaarrkkaa@@ccssoonnggrraadd..
ppoolliiccee..hhuu))

PoliceMail - február
Február 22. – a bûncselekmények áldozatainak napja

RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077  ••  KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122  ••  TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066//8800//555555--111111
CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  KKÖÖRRZZEETTII  MMEEGGBBÍÍZZOOTTTTAAKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEE::

MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr    TTeell..::  2200//885522--0066--9955  ••  PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr    TTeell..::  2200//885522--0066--9966

Értesítjük Csanytelek község lakosságát, hogy 2011. szeptember 01. napjától
24 ÓRÁS RENDÕRSÉGI ÜGYELET mûködik településünkön.

Elérhetõségek: 63/478-007, 20/43-43-196.

AA  KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT  ttáájjéékkoozzttaattjjaa  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,  hhooggyy  aa  HHőőssöökk  ééss  ÁÁllddoozzaattookk
kkááppoollnnáájjáábbaann  tteemmeettkkeezzééssii  hheellyy  vváállttáássáárraa  vvaann  lleehheettőősséégg  336655..000000,,--FFtt++ÁÁFFAA  áárroonn..

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó  AAmmbbrruuss  LLáásszzllóó  üüggyyvveezzeettőőnnééll
KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT..,,  66664477  CCssaannyytteelleekk,,  VVoolleennttéérr  JJáánnooss  ttéérr  22..,,  tteell..::  6633//447788--555511..
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Családsegítő közreműködésével Pályázati lehe-
tőséget lehet igénybe venni, villanyszámlára.

A támogathatók köre:
Győri-Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszol-

gálat ügyvezető alelnöke a közös akcióról el-
mondta: a programban pályázati úton olyan csa-
ládok vehetnek részt,

– amelyek korábban hátralékot halmoztak fel és
az áramszolgáltató már kikapcsolta őket a szol-
gáltatásból, 

– vagy annak esedékességéről már értesítőt kül-
dött.

– emellett olyanok is segítséget kérhetnek, akik
még rendszeresen fizetik a számlákat, de szociá-
lis helyzetük miatt védendő fogyasztónak tekint-
hetők. 

A felhalmozott hátralékok rendezéséhez a fo-
gyasztók legalább 50 százalék sajáterő mellé igé-
nyelhetnek támogatást a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálattól.

Érdeklődni: Kopasz Imréné (tel: 20/490-09-87
vagy, Csanytelek Kossuth utca 34. sz. alatt).

Felhívás

Mint családgondozó, nagyon köszönöm a
csanyteleki és vidéki lakosság ruha és egyéb tár-
gyi adományait! Higgyék el, sokat segítettek a rá-
szoruló embereknek, láttam a válogatások során
a boldog arcokat, az elégedettséget. Továbbra is
szívesen fogadunk használható, már megunt
gyermek- és felnőtt ruhákat, bútorokat, gyermek-
játékokat. Ha útban van, már nem kell, ne dobja
ki, ajánlja fel, hogy tovább segíthessünk!

Köszönettel
és nagy tisztelettel:

KKooppaasszz  IImmrréénnéé

Csanytelek 2006-2012 közötti
idõszaka legjobb védõnõjétõl –

aki már márciustól, sajnos nem a
mi védõnõnk!

Drága Védőnőnk, Ibolya!
Ezúton szeretnénk megköszönni a többéves

gondoskodásod, segítséged és szereteted, amit
felénk nyújtottál.  Köszönjük, hogy megismerhet-
tünk és részesévé váltál mindannyiunk családjá-
nak. A sok segítséget, az éjszakai telefonokat, a
megértést, a tanácsokat és nem utolsó sorban a
barátságodat! Szeretünk téged, mint második
anyánkat, és mint gyermekeink „mamáját“.
Részévé váltál az életünknek és ezért nehéz téged
elengednünk.

Köszönjük a babaklubot, hogy játszottál velünk,
hogy összekovácsoltad ezt a kis csapatot, hogy
gyermekeink arcára mosolyt csaltál! Köszönjük,
hogy nem kioktattál, nem fegyelmeztél, nem
fenyegettél, hanem egyszerűen megértettél és
segítettél bennünket! Sokat jelentett számunkra,
hogy megbeszélhettük Veled gyermekeink
apróbb-nagyobb problémáit, hiszen ismerted
őket pólyás koruk óta, láttad az első fogacskáikat,
ahogy megfordultak, beszéltek és kacarásztak!
Köszönjük, hogy egy ilyen jó Emberrel, mint Te,
oszthattuk meg ezeket a csodás pillanatokat!
Maradj meg mindig ilyen jóságosnak és gondolj
sokat ránk!!!

Nagyon köszönjük Neked az elmúlt éveket és
további boldog „babázós“ pillanatokat, éveket
kívánunk még nagyon sokáig!

„A barátok olyanok, mint a fénylő csillagok,
Van, hogy nem látod őket,

De tudod, hogy mindig ott lesznek veled!"

Köszönettel:
CSANYTELEKI MAMÁID!

Búcsúzunk

Köszönet az

adományokért!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2012. március 28-án

tart ügyfélfogadást 9.00-11.00 óra között.
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Már hagyomány óvodánk életében, hogy min-
den évben az óvodás gyermekek javára az év első
hónapjában mulatságot szervezünk. Most eltér-
tünk ettől a szülők kérésére. 2012. február 11-én
19 órakor a nagycsoportos korú gyermekeket fog-
ták össze mind a négy csoportból Szabóné Györ-
gyike, Kávainé Bettike, Dóczi Olga és Berényi
Boglárka óvó nénik, hogy aranyos tánccal ked-
veskedjenek a vendégeknek. Nagy segítségükre
volt ebben a két dajka néni, Dávid Józsefné és
Papp Gyöngyi, akik „egyenpólókat” készítettek a
kis „indiánoknak”. A finom vacsorát a konyha
dolgozói készítették. Köszönjük. A vacsora utáni

időszakban az alkalmi tánccsoport tagjai (szülők
és óvodai dolgozók) szórakoztatták az egybe-
gyűlteket. A mulatság hajnali 4 óráig tartott. A jó
hangulatról Antal Adrián és zenekara, ill. DJ. Jo-
nes gondoskodott. 

A 103 Csanyteleki óvodás gyermek és a magam
nevében köszönöm mindenkinek, aki bármivel is
hozzájárult a bál létrejöttéhez, illetve szebbé, job-
bá tételéhez. A bevételt a SZÓSZ hozzájárulásával
minden óvodás apróság javára, illetve intézmé-
nyünk hasznára fordítjuk, kiegészítve költségve-
tésünket.

NNaaggyy  --  nnaaggyy  kköösszzöönneett  aa  ttáámmooggaattóóiinnkknnaakk::

Minden érdeklődőt, (aki szeretne betekintést
kapni a vegyes csoport mindennapi életébe)
várunk szeretettel nyílt napra a nyuszi csoportba,
2012. március 6-án 8 órától 12 óráig Szabóné
Pálinkás Györgyi és Dóczi Olga óvó nénik cso-
portjába;

2012. március 20-án 10 órakor a Napraforgó cso-
port Kávainé Pálinkás Betti óvó néni környezeti
bemutató foglalkozására;

2012. március 27-én 10 órakor Berényi Boglárka
óvó néni anyanyelvi bemutató foglalkozására.

MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett  intézményvezető 

2012. február 11.

Jótékonysági óvodabál

Márton János és családja
Dóczi Sándor és családja
Mucsi István és családja
Koncz Béla és családja

Forgó Henrik és családja
Erhard Gyula és családja

Zsótér Sándorné
Gémes Jánosné és családja
Kozma Jánosné és családja

Kun Tamás
Makra Ida

Vida János és családja
Lantos Erzsébet

Szabó Attila és családja
Szabó Ferenc és családja

Dömötör József és családja
Tóth Margit Gyöngyi

Mihály Ferencné
Berényi Boglárka és családja

Vidáné Edit és családja
Laczkó Róbert és családja
Enyingi István és családja
Szabóné Pálinkás Györgyi

és családja
Kátai Zsolt és családja

Kávainé Pálinkás Beáta
és családja

Lénárt Tibor és családja
Kátai Istvánné és családja
Somodi Balázs és családja

Jériné Mihály Beáta és családja
Kádár Tünde

Forgó János és családja
Antal Adrián és családja
Kátai Benedek Mónika

Brutyó Mónika és családja
Kristóf Zoltán és családja
Dudás Tímea és családja
Fülöp Kornél és családja

Olajkárné Torma Gabriella
Tóth Zoltánné és családja
Hegyesi Mária és családja

Gémesné Korom Enikő
és családja

Varga Péter és családja
Kovács Richárd és családja

Blaskovics József és családja
Dr. Lamper László

Dobák László és családja
Márton Erzsébet

Horváth Mihály és családja
Márton Sándorné

Korom Mihály és családja
Erhard Gyula és családja

Túri Illés és családja
Pigniczki Péter és családja

Jéga Szabó Ferencné és családja
Huszár Nándor és családja

Vida Zsolt és családja
Szeri Béla és családja

Vida Tibor és családja
Kósa Mihály és családja
Répa Olivér és családja

Mrsan Gábor és családja
Papp Ferenc

Mihályné Koncz Zsuzsanna
és családja

Kovács Gábor és családja
Tápainé Darida Krisztina

és családja
László Béla és családja
Süliné Magony Erika

és családja
Kovalcsikné Gy. N. és családja

Ambrusné Kósa Aranka
és családja

Milák Mária Adél és családja
Patai Renáta és családja

Som Annamária és családja
Szabó Tamás és családja

Papp Gyöngyi
Apró Mihály és családja
Veresné Hlavács Mónika

Csanyteleki Polgárőr Egyesület
Kresztyankó László és családja

id. Kovács Antal
Ferenczik Gábor és családja

Bóka László és családja



2012. február Csanyi Hírmondó 7

A SZILVER Táncművészeti Nonprofit kft (6600
Szentes, Kossuth tér 5.) Új Magyarországért
Társadalmi Megújulás Programjában 49 920
000,- forintot nyert a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-
0020 Táncos Tehetségek Tábora című projektre a
tehetséges gyerekek táboroztatására. A szentesi és
a zánkai táborban tehetségfejlesztő órákon és sok-
sok olyan programon vehettek részt a gyerekek,
ami egy tábor életébe beletartozik. 

A Táncos Tehetségek Tábora a Dél-alföldi
régióban élő, társastáncban tehetséges fiatalok
képességeinek fejlesztésére szerveződött. Nem
formális tanulási keretek között biztosít egyéni
tanulási formát, továbbá az egyének táncos kom-
petenciáinak kiegészítését, megerősítését is szol-
gálja. Tehetséggondozás, fejlesztés bentlakásos
formában (tábor).

A projektben két edzőtábor került megsz-
ervezésre: 2011. július 27-31. között Szentesen és
2011. augusztus 8-12. között Zánkán.

A tehetséggondozás területei: angolkeringő,
tangó, bécsi keringő, slow fox, quick step, szam-
ba, cha-cha-cha, rumba, paso doble, jive táncos

kompetenciái. Elsősorban a SZILVER AMI
táncpedagógusai végezték a tehetséggondozást:
Szatmári-Nagy Szilvia, László Csaba, Mikes
Anna, László-Németh Anikó, Szepesi Judit,
Szepesi József, Markó Ágnes, Pap Balázs, Páli
Viktória, Verebélyi Viktória. Egy külföldi tánc-
trénert is volt lehetőség a projekt keretén belül
foglalkoztatni: Asis Khadjeh-Nouri Hamburgból.
Ő a legjobbakat tanította.

A tehetséggondozásban 39 együttműködő
intézmény vett részt, köztük egy óvoda, egy gim-
názium, egy AMI és 36 általános iskola, 624 fővel. 

Csanytelekről: Androvics Márk, Boldizsár
Ramóna, Dombovári Ágnes, Dombovári Andrea,
Dömötör József Márk, Farkas Péter, Gémes
Tamás, Kalapács Bence, Laczkó Dóra, Mago
Amarilisz, Mrlják Máté, Palásti Sára, Palásti
Ildikó, Tápai Linett, Tinka Klaudia Ibolya, Varga
Erik vett részt a tehetséggondozásban.

A pályázatban prioritást élvezett a konkrét
tehetséggondozás, valamint az együttműködő
intézmények révén a közoktatási rendszer
hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és
együttműködések kialakításával. 

A tábor lehetőséget adott a művészeti és kreatív
képességek kibontakoztatására, az önbizalom
növelésére, egészségtudatos életmódra nevelt. A
tábor minden tanuló számára azonos lehetőséget
biztosított az esélyegyenlőség elve alapján. 

Táncos tehetségek

Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete azzal a kéréssel fordul
minden adózó állampolgárhoz, hogy személyi jövedelemadója 1% át

az egyesület számára felajánlani szíveskedjen.
Az adószámunk: 18455326-1-06. A felajánlásokat elõre is

köszönjük. A befolyt összeget karácsonyi élelmiszercsomag
vásárlására szeretnénk fordítani.

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,
hhooggyy  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

VVáárroosseellllááttóó  IInnttéézzmméénnyyéénneekk  aallkkaallmmaazzoottttjjaa
((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))

hhaavvoonnttaa  eeggyy  aallkkaalloommmmaall  
ggyyeeppmmeesstteerrii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezz  CCssaannyytteelleekk  tteerrüülleettéénn!!
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RECEPT KLUB

GGyyüümmööllccsslleevveess
hhaabbggaalluusskkáávvaall

HHoozzzzáávvaallóókk::
1 kg gyümölcs, ízlés szerint:

(alma, körte ,cseresznye, meggy, barack),5
evőkanál kristálycukor,2 evőkanál étkezési
keményítő,2 evőkanál darált dió,1 tasak
vaníliacukor,3 db tojás,

2 dl tejföl,őrölt fahéj.
EEllkkéésszzííttééss::
A gyümölcsöket megmossuk, megpucoljuk,

kimagozzuk, feldaraboljuk. 1,5 liter vizet fel-
forralunk és hozzáadjuk a keményebb gyü-
mölcsöket. Kicsivel később a puhább gyümöl-
csöket is. Ahogy megfőttek, kiszedjük. A tojá-
sok fehérjét a porcukorral kemény habbá ver-
jük, majd hozzákeverjük a diót. Kanállal bele-
szaggatjuk a lébe, átforgatjuk, kiszedjük, hi-
degen tartjuk. A tojás sárgájait tejföllel, vaníli-
ás cukorral, keményítővel és fahéjjal csomó-
mentesre keverjük és behabarjuk a levest. Va-
níliacukorral és kristálycukorral édesítjük,
hozzáadjuk a gyümölcsöket és a habgaluskát.
Hidegen tálaljuk.

KULTÚRA
MMeennttoovviiccss  ÉÉvvaa

PPiihhee,,  ppiihhee,,
lleennggőő  ppiihhee

– Hódara, fehér dara, diri-darahó…
mondjátok, ha ilyen hullik, ugyan, mire jó?
Lehet rajta úgy síelni, mint a friss havon?
Siklik-e majd rajt’ a szán, vagy tapad-e vajon?

Megpaskolva, kerekítve gömbölyödik-e?
yúrj egy labdát, hengerítsd, és gyorsan lökd ide!
– Lepereg a tenyeremből, s nem is gyúrható,
inkább néhány hófelhőnyi pihe volna jó.

Pihe, pihe, lengő pihe, fehér pihe-hó…
tudjuk, hogy a csillám-paplan mi mindenre jó.
Markoljuk fel, gömbölyítsük, hajrá gyerekek!
Nézzétek, hogy egyre dagad, ahogy hempereg!

Vigyorog a hóemberünk, nagy az izgalom,
hómanócskák hancúroznak itt, a friss havon.
Hanyatt fekve csodálják, a holdfény hogy ragyog,
s ott sorjáznak hűlt helyükön a hó-angyalok.

Hódara, diri-dara, nem kellesz ide,
repülj felhő, hozz friss havat, fürgén, izibe’!
Pihe, pihe, lengő pihe, fehér pihe-hó
terüljön a domboldalra, mert szánkózni jó!

OLVASÓI OLDAL

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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