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Csanyi Hírmondó
Az átlag csanyteleki választópolgár életében szinte
történelemmé szelídültek már a 2002-es önkormány zati választás előzményei, hiszen az elmúlt 11 év botrányoktól mentesen, minden évben inkább több, mint
kevesebb látható eredménnyel, jelentős önkormány zati vagyon-gyarapodás mellett pergett le a falunk
életében. Az eltelt közel három ciklus eseményeit,
eredményeit már nekem is sokkal nehezebb lenne fel sorolni, mint azokat az okokat, melyek miatt úgy döntöttem akkor, 2002-ben, hogy elindulok polgármesterjelöltként az önkormányzati választáson.

Füstölgések
Az egyik ilyen ok a park ügye volt, amelynek „szilvássá és málnássá” alakítása óriási felháborodást váltott ki akkoriban - kortól függetlenül - a lakosság többségében, így bennem is. A 2002-es választási kampányomban megígértem, hogy a csanytelekiek elvárásainak megfelelően vissza fogom alakítani a parkot eredeti állapotába, újra fásítva, padokkal „bebútorozva”
és a Millenniumi emlékmű visszaállításával, az emlékművet állító őseink akaratának tiszteletben tartásával.
Mint láthatják, közel 11 év elteltével ugyan, de kezd
„tetté válni a gondolat”, az anyagi alapok megteremtése után mára már határozottan körvonalazódni látszik az elképzelés, csak sajnos a fákat sokkal egyszerűbb kivágni, mint kivárni, hogy igazi árnyékot adóvá
fejlődjenek. Fontos megemlíteni, hogy a park fejlesztése nem önkormányzati forrásból - tehát nem az Önök
adójából - történik, hanem az Európai Csanytelekért
Közalapítvány jóvoltából. Az alapítvány alaptőkéjét
jómagam adományoztam, majd a személyi jövedelemadó 1%-ának gyűjtésével, valamint a képviselőtestületi tagok tiszteletdíjuk felajánlásával gyarapítják
a falu közössége érdekében felhasználható pénz-alapot. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy óvjuk együtt
egyetlen közparkunkat, szinte minden 15 év feletti
csanyteleki álmai egy részének őrzőjét! A padok, a fák,
a járda ebben az állapotukban a legszebbek, szeretném, ha senki nem gondolná azt, hogy egy-egy kreatív véséssel, faragással szebbé tehetők lennének… (A
jelen állapot megőrzését egyébként a kor technikai
színvonalának megfelelően igyekszünk szavatolni.)
A polgármesteri választáson történő indulásom másik oka az volt, hogy falunkban a „köz vagyona” egy

jól körülhatárolható társaság érdekeit „jobban szolgálta”, mint a többiekét, a többi adófizető csanyteleki polgárét. Nyilvánvalóan ezen utóbbi kategóriába tartozott a lakosság nagy része, akik közül többen felháborodva mesélték nekem saját történetüket, azaz hogy
mit kellett, vagy kellett volna adniuk a „kiváltságosként” kezelésért az akkori vezetésnek.
Biztos vagyok abban, hogy az akkori időkben nem
csináltak volna abból lelkiismereti kérdést, hogy javasoljanak-e valakit dohányboltosnak Csanyteleken –
persze kellő ellenszolgáltatásért. A jelenlegi képviselőtestület tagjai egyetértettek velem, amikor nem tettünk eleget azon felhívásnak, hogy a sikertelen első
forduló után jelöljünk ki(!) valakit az átmeneti 8-9 hónapra dohányárusításra…
A faluban 7 tulajdonos (vállalkozó) tulajdonában 11
kereskedelmi egység (7 élelmiszer bolt, 4 italt árusító
üzlet) van – hogyan lehetne „igazságosan kijelölni”
valakit a mostmár jó üzletnek minősülő dohányárusításra? (A pályázat első fordulója úgy került kiírásra,
hogy csak dohányneműt lehet árusítani, 3% haszonkulccsal, éppen ezért – állítólag – senki nem pályázott
Csanyteleken.) Időközben kiderült, hogy jóval szélesebb áruválaszték lehet majd a dohányboltokban –
ami nyilván több vásárlót fog vonzani –, továbbá a
dohánynemű haszonkulcsa is legalább 10%-os lesz.
Ekkor már több vállalkozó megkeresett, hogy ajánljam őt dohánynemű értékesítésre (!). Természetesen
egyiküket sem ajánlottam, elsősorban azért, mert a
többi azonnal beperelt volna „jogosulatlan gazdasági
előnyhöz” juttatásért, a faluban pedig az terjedt volna
el, hogy semmivel sem vagyok különb azoknál, akiket
2002-ben váltottam, hiszen én ugyanúgy megvásárolható vagyok… A dohányosoktól elnézést kérek, miután magam is közel 40 évig dohányoztam, pontosan
tudom milyen érzés, amikor korlátozva érzi magát az
ember ezen káros szenvedély gyakorlásában. De azt is
tudom, hogy a tisztességtelenség – alaptalan – vádját
sosem tudtam volna magamról lemosni, ha engedek
valamelyik vállalkozó kérésének és javaslom dohányárusításra. Bízom abban, hogy – annak ellenére, hogy
a második körben nem írták ki (!) Csanytelekre a pályázatot – minél előbb megnyugtatóan rendeződik ez
a probléma is, és nem kell a dohányosoknak a szomszédos településekre járni füstölni valóért…
Forgó Henrik polgármester
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Szerény, de sikeres Falunap
Idén 23. alkalommal került megrendezésre
Csanyteleken a Falunap, a szokásos időpontban, júli us második hétvégéjén, az utóbbi időben megszokottnál kellemesebb időjárási körülmények között.
A Falunapot előkészítő munkások – Mucsi István alpolgármester vezetésével – most is kitettek magukért,
a szükséges és elégséges mértékű kellékeket időben
elkészítették, megteremtve így a rendezvény alapfeltételét.
A Falunap megnyitása örömteli eseménnyel kezdődött: átadásra került a volt Baross Gábor úti iskola felújított épülete, mely a jövőben szociális célokat fog
szolgálni a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
telephelyeként.

Meggyőződésem, nagyon sok csanyteleki osztja véleményemet, hogy szinte kötelességünk volt ezt az
épületet a „köz szolgálata” számára megmenteni, hiszen a középkorúak, illetve idősebbek ezernyi élménnyel, emlékkel kötődnek ehhez az épülethez. Az épület ünnepélyes megnyitásában Farkas Sándor országgyűlési képviselő volt segítségemre, aki őszintén gratulált a kiváló minőségben elkészült épülethez.
Az ünnepélyes megnyitón került bejelentésre, hogy

néhai Dr. Urbányi Jánosnak, községünk több mint tíz
évig volt állatorvosának posztomusz díszpolgári címet adományozott Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete.
A megnyitó után hivatalosan is kezdetét vette a főzőverseny, amelynek eredményeit jókedvvel fogyasztották a dél körül kilátogató barátok, rokonok, ismerősök. A futballt szeretők ismét láthatták kedvenceiket a
Gyöngyi Imre Emléktornán, ahol a jelenlegi focisták
együtt rúgták a bőrt a korábban aktívakkal, és megtekinthették a vállalkozó szellemű hölgyek labdarúgó
tudását is.
A Gyöngyi család most is vendégül látta a sportolókat – köszönet ezért az évek óta visszatérő szép és példa értékű gesztusért –, majd a főzőverseny értékelése
után következtek az osztálytalálkozók, melyek látogatottsága talán kisebb volt, mint korábban, de aki eljött,
most sem csalódott a régi cimborákban.
A színpad fölötti árnyékoló háló „hűvösében” késő
délután kezdődő korosztályok kavalkádjában egyaránt jól érezte magát az óvodás, iskolás és a „nagymama korosztály”, a felkészítő pedagógusok – de a
leglelkesebbek az akkorra már egyre inkább gyarapo-
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dó létszámú vendégek voltak. Különösen érdekes
színfoltja volt a délutánnak a Kéknefelejcs Népdalkör
és a temerini The End zenekar „örömzenéje”, közös
produkciója.
A Csongrád Városi Rendőrkapitányság kutyás bemutatóját már igazi tömeg követte figyelemmel
ugyanúgy, mint a Kyokusin Sportegyesület csanyteleki és tömörkényi sportolóinak karate bemutatóját.
A szinte az egész estét végigzenélő The End zenekar
az est kezdetén helyt adott Szabó Ádám harmonika
művész műsorának is, ekkorra már 700-800 főnyi tömeg hullámzott a színpad előtt.
Az est szó szerinti fénypontja a tűzijáték volt, amely-
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nek időtartama és tartalma sem hagyott kívánnivalót
maga után, most is bebizonyosodott, érdemes éveken
keresztül ugyanazon szolgáltatóval együtt dolgozni.
Ezek után Dj. Gyuszkó és a „The End” zenekar békés egyetakarással dolgozott a jelenlévők minél jobb
hangulatáért, melyhez a KÉBSZ Kft. által biztosított
kiváló marhapörkölt és „tüzes vizek” nagymértékben
hozzájárultak.
Véleményem szerint, aki akarta, jól tudta érezni magát ezen a falunapi rendezvény-sorozaton, igaz, „fértünk volna többen is” a helyszínen, de többek véleménye szerint is soha rosszabb ne legyen…
Forgó Henrik, polgármester

A XXIII. Falunap támogatói!
Forgó Henrik
Sajó Róbert
Nemák Dezsőné

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Csanyi Táp Kft
K&K Mérnöki Iroda Kft

Németh Sándor
Grow Group Palánta Kft
G.L.L.A. Kft.

Köszönjük támogatásukat!
Jegyzõi tájékoztató

A rendszeres gyermekvédelmi
támogatásról
Tájékoztatom az érdekelteket arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 20/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében: annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén, november 1-jén fennáll, akkor augusztus és/vagy november hónapra tekintettel a települési önkormányzat jegyzője természetbeni támogatást
nyújt. A szociálisan rászoruló családok a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódó természet beni támogatást a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott Erzsébet-utalvány formájában fogyasztásra készétel, ruházat, valamint tanszer vásárlására fordíthatják. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy
az Erzsébet-utalványra jogosult vagy képviselője részére az utalvány átadása a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Pénztárában történik, az erről szóló külön értesítésben meghatározott időpontban.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzõ Hírlevele – 2013. július
Az idős személyek életkoruk, egészségi állapotuk,
élethelyzetük, körülményeik miatt könnyen válhatnak bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává,
ezért nagyon fontos, hogy a bűnmegelőzési munka
keretében kiemelten foglalkozzunk a 60 év felettiek
biztonságának fokozásával, áldozattá válásának elkerülésével.
Ezúton is szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét
a megelőzés fontosságára, hiszen saját biztonságáért
mindenki maga teheti a legtöbbet.
Néhány hasznos tanács:
– Kabátja, táskája külső zsebében, bevásárlókosara tetején soha ne tartson értéket!
– Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétlenül szükséges!
– Ne tárolja bankkártyája mellet annak PIN kódját!
– Amennyiben a lakcímét tartalmazó iratai mellett lakáskulcsát is ellopták, azonnal cseréltessen otthon
zárat!
– A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdekében sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyott,
kivilágítatlan helyeket!
A biztonság nagymértékben növelhető
kellő óvatossággal és körültekintéssel!
– Az idegeneket fogadja egészséges bizalmatlansággal, mindig legyen velük óvatos!
– Ismeretlen személyt lehetőleg ne engedjen be az otthonába. Ha ez mégis elkerülhetetlen, soha ne hagyja egyedül!
– Mindig győződjön meg róla, kinek és miért ad át
pénzt! Egyesek valamelyik családtag (pl. unoka) bal-

esetére, betegségére hivatkozva próbálnak pénzt
szerezni. Ilyen esetben is győződjön meg róla, hogy
valós -e a történet. Hívja fel rokonait, kérjen segítséget egy szomszédtól…
– Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlétében, mert azok így kifigyelhetik annak rejtekhelyét.
– A szolgáltatók, hivatalos szervek munkatársaként
bemutatkozóktól kérjen fényképes igazolványt!
– A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon
keresztül jutnak be legkönnyebben a lakásba.
– Postaládára, névtáblára elég vezetéknevet írni. A
végzettség, cím, családi állapot feltüntetése (dr., özvegy…) felkeltheti a bűnözők figyelmét.
– Növelje otthona biztonságát megfelelő zárak, riasztóberendezés felszerelésével!
– Gondolja végig, kit lehet felhívni, kit kell értesíteni,
ha mégis valami probléma adódik. A felírt telefonszámok legyenek jól olvashatóak, tegye őket könynyen hozzáférhető helyre (pl. a telefonkészülék közelébe).
– Figyeljen lakókörnyezetére, szomszédjaira is! A kölcsönösség a hatékony megelőzés záloga.
Vigyázzon testi épségére, értékeire!
Ne adjon esélyt a bűnözőknek!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
barka@csongrad.police.hu

Köszönet minden támogatónak!
A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete nevében
szeretnék köszönetet mondani minden támogatónak,
aki hozzájárult adományával, hogy a Csanyteleki Falunapokon a Nagycsaládosok tombolája ilyen sikeres
legyen. A bevétel 116.000 Ft volt, melyet karácsonyi
élelmiszer csomagokra fogunk fordítani.
Köszönet Forgó Henrik polgármester úrnak, aki engedélyezte a részvételt. Köszönet Mucsi István alpolgármester úrnak a megfelelő helyszín biztosításáért.
Köszönet továbbá: Bera Sándor tanár úrnak a nagyon
szép festményért, Répa Róbertnek, aki sok munkája
mellett bekeretezte a festményt. Köszönet Mrlják József, Márton János, Erhard Gyula, Németh Sándor,

Magic Force Bt., Csongrádiné Papp Zita, Kozma ABC,
Csanyteleki Gyógyszertár, Kínai Ruházati Bolt,
Forgóné Szabados Henrietta, Bozó Istvánné,Ambrus
Angéla virágüzlet, Dr. Papp Ilona, Nagy Mátyásné,
Paksi Mihályné, Seres Istvánné, Délvilág Szerkesztősége, Csongrád Megyei Vöröskereszt, Dr. Hornyák
Edina háziorvos, Rehabid Kft. vezetője, Túri Kiss Marianna, Puskás Zoltánné, Luczné Laczkó Veronika,
Csanytelek és Térsége Földtulajdonosi Vadásztársaság
és egyesületi tagok támogatásáért.
Tisztelettel:
Kopasz Imréné
elnök
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FELHÍVÁS
Meghosszabbításra kerültek a földhasználati nyilvántartásba történõ
bejelentési kötelezettségek teljesítésének idõpontjai.
I. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (Tft.)
25/G. § (1) bekezdése alapján a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett
a) magánszemély földhasználó a személyi azonosítóját és az állampolgárságát,
b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai
azonosítóját köteles 2013. szeptember 30-ig bejelenteni a földhasználatát nyilvántartó ingatlanügyi hatóság részére. A fenti azonosító adatközlési kötelezettség azt a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót terheli, aki ennek a
kötelezettségének 2013. március 30. napjáig nem
tett eleget, és 2013. szeptember 30-ig földhasználati bejelentést sem nyújt be.
A bejelentés módja: Az „azonosító adatközlési adatlap” kötelező használatával.
Az ingatlanügyi hatóság – 2013. szeptember 30-át
követően – húszezer forint összegű bírsággal sújtja azt
a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználót, aki az azonosító adatközlési kötelezettségének
határidőn belül nem tesz eleget.
II. 2013. január 1-je óta azon személyeket is a földhasználat bejelentésének kötelezettsége terheli, akik a földrészletek számától függetlenül, országosan –
egy hektár vagy annál kisebb nagyságú föld használatát 2012. december 31. napjáig már megkezdték. Ezen
kötelezettségüknek az érintettek 2013. április 30-ig tehettek eleget.
A fenti személyek földhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségének teljesítésére a Tft.-ben új határidő került megállapításra, ez az új határidő 2013.
szeptember 30.
A bejelentési kötelezettség megállapításához az ingatlan tulajdoni lapjának az adatait kell figyelembe
venni: a szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert,

nádas, fásított terület művelési ágú földrészlet bejelentés köteles. Továbbra sem kell bejelenteni az erdőművelési ágú terület használatát.
Zártkert esetében a bejelentési kötelezettség csak azt
terheli:
• aki haszonélvezőként használja a zártkerti ingatlant, vagy
• aki kívülálló harmadik személyként használja a
zártkerti ingatlant a tulajdonossal, illetve a haszonélvezővel való megállapodás alapján.
A bejelentés módja: A „földhasználati bejelentési
adatlap” kötelező használatával.
III. A bejelentéssel kapcsolatos ügyintézés megköny nyítése érdekében kérjük, hogy – amennyiben az nem
igényel személyes egyeztetést - postai úton történő be nyújtással teljesítsék.
A bejelentés helye: A használt földterület fekvése
szerint illetékes járási földhivatal.
Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését választása szerint kizárólag a termőföldek
fekvése szerint illetékes egyik járási földhivatal felé
kell megtenni.
A bejelentésekhez szükséges kötelező formanyomtatványok, illetve további részletesebb tájékoztatás:
– a járási földhivatalok ügyfélszolgálatán,
– a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának
honlapján
(www.csmfhiv.t-online.hu/
nyomtatványok/földhasználati nyomtatványok);
– a földhivatalok honlapján (www.foldhivatal.hu/
ügyintézés/nyomtatványok) érhető el.
A földhasználati nyilvántartási eljárás mentes az
igazgatási szolgáltatási díj- és illetékfizetési kötelezettség alól.
(Forrás: Gósz Zoltán hivatalvezető)

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy Csongrád Város Önkormányzata
Városellátó Intézményének alkalmazottja
(Gulyás Sándor, gyepmester, tel.: 20/777-83-35) havonta egy
alkalommal gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!
Hulladékszállítási ügyben a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.
Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében
2013. augusztus 29-én (csütörtök - minden hónap utolsó csütörtökén)
tart ügyfélfogadást 9.00-11.00 óra között.
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Tájékoztatás a Parlagfû
Bejelentõ Rendszer mûködésérõl
A parlagfüves területek felderítése és azok számának csökkentése érdekében a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából 2012-ben kifejlesztésre került
egy úgynevezett Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR). A
rendszer célja a hatósági eljárásban közreműködő
szervezetek és a lakosság információáramlásának
gyorsabbá és pontosabbá tétele. A rendszer különlegessége, hogy a megtett bejelentések közvetlenül az
ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jussanak
el. Ezzel biztosíthatóvá válik a hatósági intézkedések
gyorsabb és zökkenésmentesebb lebonyolítása.
A Parlagfű Bejelentő Rendszert bárki használhatja, a
helyi lakosság, a helyi társadalmi szervezetek és a vállalkozások egyaránt.
A rendszer a http://pbr.nebih.gov.hu/pbr/
content/useraloein.aspx címen közvetlenül elérhető.
Továbbá a NEBIH honlapján is kialakításra kerül egy

olyan link, amely a bejelentő felületre irányítja az érdeklődőket.
A bejelentő felületen történt regisztrációt követően a
bejelentő otthoni interneteléréssel vagy mobiltelefonról megteheti bejelentését.
Belterületen - amennyiben a földhasználó a parlagfű
elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget úgy az ellenőrzés lefolytatására és a közérdekű védekezés elrendelésére a jelenleg hatályos jogszabályok
alapján a jegyző jogosult.
A fentieknek megfelelően a belterületi bejelentéseket
a PBR az illetékes önkormányzathoz küldi.
A PBR 2013. július 1-tőI már fogadja az éles bejelen téseket és abban az esetben, ha az érintett terület belterületre esik, a bejelentést automatikusan továbbítja
az illetékes önkormányzat elérhetőségére.
(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

Tájékoztató!
Meghosszabbítja a kamarai tagdíjbevallás határidejét a NAK
2013. augusztus 31-ig meghosszabbítja az adategyeztetés és tagdíjbevallás határidejét a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK). A tagdíj befizetésére továbbra is augusztus végéig van lehetőségük a gazdálkodóknak. A közhiteles adatbázisból időközben érkező adatok alapján további kamara által regisztrált tagok kapnak majd levelet a NAK-tól a következő hónapban, amely a bevalláshoz szükséges jelszót és minden nélkülözhetetlen információt tartalmaz majd.
Az adategyeztetést és a tagdíjbevallást egyébként
elektronikusan, a www.bevallasnak.hu oldalon lehet
megtenni.
Amennyiben az illetőnek nincs módja internetelérésen keresztül bevallásának elkészítésére, úgy
felkeresheti személyesen a tanácsadói irodákat vagy a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságát, ahol a munkatársak segítenek a kitöltésben.
Nagyon fontos, hogy a tagdíj önbevalló lapot aláírva
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatóságára is el kell juttatni.
A tagdíj befizetés határideje: 2013. augusztus 31.

A tagdíjbefizetésnek két módja lehetséges:
• átutalással az alábbi számlaszámra: 1174900820190244,
• sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara adott megyei igazgatóságán vehetnek át
vagy a kamarai tanácsadójuktól kérhetnek az érdekeltek.
Közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási számot kell feltüntetni!
A NAK egyúttal felhívja tagjai figyelmét, hogy a már
meglévő és a tervezett kamarai szolgáltatásokkal kapcsolatban online kérdőívet tett közzé. A szervezet arra
kéri a gazdálkodókat, lehetőség szerint minél többen
vegyenek részt a felmérésben, hogy a szolgáltatások
fejlesztése és minőségük javítása azáltal még inkább
az érdekeiket szolgálja. A kérdőív a NAK nyitólapján
www.nak.hu).
érhető el (w
Bővebb információ:
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Csongrád Megyei
Igazgatóság
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17. Tel:62/423-360,
csongrad@agrarkamara.hu

CSANYTELEKI KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE:
Mérai Attila főtörzsőrmester tel.: 20/852-06-95,
Pitrik Tamás törzsőrmester tel.: 20/852-06-96.

24 ÓRÁS RENDŐRSÉGI ÜGYELET CSANYTELEKEN
Elérhetőségek: 63/478-007, 20/43-43-196
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT
KLUB
Tésztasaláta
ropogós csirkéve
Hozzávalók (palacsintához):
– 25 dkg csirkemell,
– 25 dkg tészta,
– 10 dkg bacon,
– 2 szál újhagyma,
– 1,5 dl natúr joghurt,
– 1 pritamin paprika,
– 1 marék fekete olívabogyó,
– 1 gerezd fokhagyma,
– só, frissen őrölt bors,
– olaj.
Elkészítése:
A tésztát főzd ki bő, sós vízben, ne túl puhára,
inkább rágni kelljen, mint csak nyelni. A húst tisztítsd meg alaposan, majd sózd be, és vágd egészen apró kockákra, ahogyan a bacont is. Forrósíts egy kis olajat, kezdd el benne pirítani a szalonnát, majd pár perc múlva add hozzá a csirkehúst is.
Jó étvágyat!

KULTÚRA
Ady Endre

Az örök
gyermekség
Édes átok:
Utolsó napig és hajszálig
Gyermek-szemmel
Nézni a világot.
Újra-újra
Megborzaszt az emberi rosszság,
Szepegéssel
Borzalomba fúlva.
Kérded, kérded:
Mért nem vagyunk mind tiszták és jók?
S jön a válasz
S a választ nem érted.
Jön a válasz
S úgy hallgatod, mint riadt gyermek
S reszketsz, mint fa,
Félig-zöld és száraz.
S szólsz: bús kincsem,
Te, szakadatlan, vén gyermekség,
Úgy imádlak:
Egyebem úgysincsen.

POÉN SAROK
– Mit visz a szőke nő egy lakatlan szigetre?
– ???
– Lakatot.
A vadász bemegy a lottózóba és megkérdezi a lottózóstól.
– Kérem szépen, mondja meg,
hogy kell itt lottózni?
– El kell találni 5 számot.
– Tényleg? És milyen messziről?
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