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Csanyi Hírmondó
Kedves Csanyteleki Fiatalok! 
Örömmel tájékoztatlak Benneteket, hogy 2013. szeptember 16.-ától önkormányzatunk

ingyenes internet hozzáférést (wifi) fog biztosítani a SzemerNet Kft. szolgáltatásában a
Volentér János téren, készülékenként egy órányi időtartamra, 24 órán keresztül! Éljetek a
lehetőséggel, itt az alkalom az „okostelefonok” és laptopok, tabletek tesztelésére! Írjatok
nekem egy mailt: forgo.henrik@csanytelek.hu

FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22001133..  aauugguusszzttuuss  0099--éénn tartotta rendkívüli ülését, ahol 1.) napi-
rendjeként megalkotta a közterület filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendeletét. 2.) napirendjében jó-
váhagyta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központjának telephelye használatba adási szerződését, melyet a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központ fenntartójának jogutódlás miatti változása tett szükségessé.

A képviselő-testület 22001133..  aauugguusszzttuuss  2233--áánn tartotta soros ülését, ahol 1.) napirendjeként megalkotta az önkormányzat
2013. évi módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, ezzel eleget tett az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény (Áht) 34. § (4) bekezdése rendelkezésének. 2.) napirendjében módosította 2013. szeptember 1. napjától a
Dr. Szarka Ödön Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel a Központi Orvosi Ügyelet ellátására kötött szerződését. Az OEP-től
kapott finanszírozás, az eddigi 1 főre jutó 12.-Ft kiegészítő támogatás összegét – a megnövekedett költségeket figyelembe
véve – az eddigi havi 37.000,-Ft-ról havi 53.000,-Ft-ra módosította határozatával.

A képviselő-testület üléseinek előterjesztései és az üléseiről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az ön-
kormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.

Tisztelettel:  KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésein

hozott döntésekrõl

Hosszas előkészítés után néhány hete már megkü-
lönböztető címkékkel látható el a polcokra kerülő áru,
elsősorban a magyar termékek, illetve ezen termékek
előállítóinak védelme érdekében.

Kérem, hogy aki teheti, vásárláskor válassza a ma-
gyar termékeket, mert ezzel magyar munkahelyeket
véd meg, jobb esetben munkahelyek teremtését segíti
elő

Köztudott, hogy a kritikán aluli hazai jövedelem- vi-
szonyok, valamint a burkolt támogatású külföldi áruk
dömpingje miatt sokszor nem könnyű a magyar ter-
mék mellett dönteni, azonban a termékek előállítóján
túl egy kicsit magunkon is segítünk, ha mégis a hazai
termék mellett döntünk. Forrás: Vikipédia

Tisztelt Csanytelekiek!
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KKeeddvveess  DDiiáákkookk,,  SSzzüüllőőkk,,  MMuunnkkaattáárrssaakk!!
TTiisszztteelltt  VVeennddééggeeiinnkk!!
Valamikor régen úgy tartották, hogy minden olyan dolog-

nak, ami először történik velünk, különös jelentősége van.
Különös jelentősége van azért, mert – állítólag – meg lehet
belőle jósolni, ki lehet belőle következtetni a jövőt, vagy ép-
pen különböző praktikákkal, cselekedetekkel befolyásolni
lehet a majdan velünk történőt.

Ezért kell minden ilyen pillanatban körültekintően visel-
kedni, mert amilyen a kezdet, olyan lesz a folytatás is.

A tanévnyitó minden esztendőben ilyen kitüntetett első
pillanat. Kezdet mindannyiunk számára, tehát a jóslás idő-
szaka, és a legmegfelelőbb alkalom arra, hogy alakítsunk az
előttünk álló tanéven.

Ha most körbepillantok itt, a tornateremben összegyűl-
tekre, reményt keltő a látvány, és hiszem, hogy egy szép és
nagyon termékeny, a maga módján igenis felszabadító ere-
jű tanévet tudunk megélni.

Miért is mondom ezt?
Nemcsak azért, mert egy újabb – remélhetőleg sikeres –

pályázat eredményeképpen számos tanórán kívüli, új prog-
ramlehetőség és a természettudományos eszközpark fej-
lesztése nyílik meg előttünk, hanem azért is, mert bízom ab-
ban, hogy a köznevelési törvény és a hozzá kapcsolódó ren-
deletek 2013. szeptember 1-jei bevezetése számos új lehető-
séget és nem buktatókat teremt számunkra.

Az alapjaink adottak: van egy gyermekszerető, kreatív, ál-
dozatosan dolgozni tudó és akaró tantestületünk és egy vi-
szonylag stabil gyermeklétszámunk.

Mindkettő fontos a jövő szempontjából: az innovatív tan-
testület a fejlődésünk záloga, a 14 főt elérő osztálylétszám
pedig az iskola megmaradásához szükséges, ugyanis ennél
alacsonyabb osztálylétszám alatt az állam kevésbé finanszí-
rozza az iskolát, osztályokat vonhat össze, kizárhat a pályá-
zási és felújítási lehetőségekből.

Meg kell mondanom azonban, hogy 7 év vezetői tapasz-
talat után sajnos nemcsak a lehetőségeket, hanem a bukta-
tókat is látom, amelyre sajnos nekünk, pedagógusoknak
szinte semmi, a környezetünknek (diákok, szülők, egyéb
szervezetek) viszont annál több ráhatása van.

Nagyon komoly veszélynek érzem, hogy – bár az utóbbi
években, a kistérségben egyedülállóan valamennyi iskolát
érintő szakmai pályázatban és felújításban részt vettünk – a
rengeteg új program, lehetőség, az átalakított oktatási rend-
szerünk ellenére is (bár ez a mostani 1. osztályon hála Isten-
nek nem látszik) fogyásnak indult a létszámunk. Az érde-
kes ebben az, hogy a jelentősen csökkenő születésszám mel-
lett ez úgy áll össze, hogy 5-10-15 évvel ezelőtt szinte kizá-
rólag húzóerőt jelentő, jó képességű diákok mentek el óriá-
si létszámban tőlünk, addig mára ez stagnálást mutat, de je-
lentősen megnőtt azok száma, akik gyenge tanulmányi
eredményük vagy problémás magatartásuk miatt hagynak

el bennünket.
Lehet, hogy mindez a környezeti összetételünkkel, a be-

idegződött tévhitekkel, a nem kellő tájékozottsággal, vagy
számomra nem látott egyéb okokkal magyarázható.

Az azonban biztos, hogy a megkezdett útról nem térünk
le: ezután is különös figyelmet fogok fordítani a tehetség-
gondozásra, a lehetőségek végtelen tárházát adom a felzár-
kóztatásra, de ezután sem leszek hajlandó az olyan diákot
marasztalni, aki be akarja bizonyítani, hogy képtelen együtt
élni diáktársaival, nem akarja teljesíteni a minimális tantár-
gyi követelményeket, ismétlődően rongálja az iskola vagyo-
nát, és folyamatosan megalázza a pedagógusokat. Ezen di-
ákok kapcsán a jogszabályok már lehetőséget adnak – és él-
ni is fogok velük –, hogy 6. osztály után „eltanácsoljuk”
őket, vagy egy erélyesebb gyermekvédelmi fellépéssel rá-
vegyem őket arra, hogy a könnyebb utat választva olyan is-
kolába menjenek, ahol – a létszámok alacsony volta miatt –
mindezeket a feltételeket és elveket nem tudják olyan szigo-
rúan venni és biztosítani, s ezáltal valószínűleg jobb ered-
ményeket is fognak elérni.

Bízom abban, hogy a következő tanévekben mind keve-
sebben fogják választani a könnyebb utat, és mind többen
osztoznak a sikereinkben!

KKeeddvveess  DDiiáákkookk!!
Úgy tartja egy régi bölcsesség, hogy a fákat a jövőnek ül-

tetjük, éppúgy ahogyan az iskola is a jövőnek tanítja a gyer-
mekeket.

Ti vagytok a mi kertünk fái, s növekedtek évről-évre. Erő-
södik a törzsetek, sűrűbbek a lombjaitok, és már látszanak
a lehetőségeitek.

Szeretném, ha éreznétek, hogy figyelünk rátok. Nyeseget-
jük a hajtásaitokat, ugyanakkor táplálunk, óvunk bennete-
ket, hogy amikor elhagyjátok az iskolátokat, birtokában le-
gyetek mindannak, amire szükségetek lesz: vegyétek észre
a simogató szellőt, de állni tudjátok a vihart is, a mosolygó
napot örömmel üdvözölhessétek, de ne ijedjetek meg a vil-
lámoktól.

Iskolánk pedagógusai tudják, hogy mindenki más, más-
hogy értékes és fontos. A mi kertünkben nő gyümölcsfa: al-
ma, körte, szilva; gyorsan lombosodó fűz, meggondoltan
terebélyesedő dió, de mind-mind egy-egy ajándék. A fárad-
hatatlan kertészek, a pedagógusok pedig szeretettel mun-
kálkodnak az érdekükben, hogy a kis csemetékből helyüket
megálló, majdan termőre forduló vagy hűs lombjukkal ár-
nyékot adó fák növekedhessenek.

Kívánom, hogy az idei tanévben is fakadjanak meg az el-
ültetett fák, hozzák meg számunkra mindazt, ami szép és
szükséges, hiszen valójában mindannyian falevelek va-
gyunk az emberiség fáján, s ahogyan nem élhetünk a többi-
ek nélkül, nem létezhetünk a fák nélkül sem.

Az iskolakezdés izgalmai…
Szabó Ferenc tagintézményvezetõ tanévnyitó beszéde
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KKeeddvveess  EEllssőő  OOsszzttáállyyoossookk!!
Ezúton is nagy szeretettel köszöntelek benneteket a Szent

László Általános Iskola falai között valamennyi munkatár-
sam nevében.

Nagyon örülünk nektek, már nagyon vártunk titeket!
Az iskolakezdés izgalma bizonyára különös várakozással

telt, s most többen kíváncsian vagy nagy örömmel, esetleg
feszengve, talán még bizonytalanul is várjátok a következő
időszakot.

A mai nappal kezdődően egy új és izgalmas világ tárul fel
előttetek. Most már nem a kedves dadus és óvó néni figye-
lő szeme követ benneteket, hiszen megnőttetek, és már nem
fértek el az óvodai kisszéken. Az óvodai kedves játékok
helyett mától a táska, a tolltartó kincsei és a színes
tankönyvek titkai lesznek legfőbb kísérőitek az élethosszig
tartó tanulás kezdeti szakaszában. Természetesen a
játékosság, a vidámság, a sport és az ének sem marad el, de
a fő „munkátok” az írás, olvasás és számolás rejtelmeinek
felfedezése lesz.

Ne ijedjetek meg, Vera és Zsuzsa néni már régóta készül-
nek arra, hogy Játékország helyett a betűk és számok
világába kalauzoljanak el titeket.

Elkezditek a körülöttetek lévő valóságot nem csupán
csodálni, hanem végre egyre jobban megismerni, felfedezni
is.

Kívánom nektek, hogy a felfedezés egy életen keresztül
kísérjen el benneteket!

Legyen számotokra fontos a tudás, a tudás megsz-
erzésének akarása.

Legyen fontos a tettrekészség és a megfelelés első sorban
önmagatok számára.

Váltsátok valóra, amit szüleitek várnak Tőletek!
Ehhez kívánok Nektek sok erőt, vidám és sikeres tanévet!
Most pedig abból az alkalomból, hogy a Szent László

Általános Iskola diákjai lettetek, megkérem a 8. osztá-
lyosokat és Mucsi Istvánt, a Szegvár és Vidéke
Takarékszövetkezet kirendeltség vezetőjét, hogy adják át
iskolánk és a takarékszövetkezet apró ajándékát.

KKeeddvveess  SSzzüüllőőkk!!
Ismételten köszönjük, hogy iskolánkat választották, kitar-

tanak mellettünk. Hisszük, hogy ez a bizalom az utóbbi
évek áldozatos munkájának eredménye. Tudjuk, önök
mindig azt szeretnék, ha gyermekeik szebb, boldogabb
életet élhetnének. Minden út, ami a boldogsághoz vezet, jó
út, de menni kell az úton a gyermeknek, és a szülőnek vele,
mellette, érte. Ehhez néha segítségre, bátorításra, türelemre,
szeretetre van szükség akkor is, ha egy-egy betű, vagy szám
kissé kacskaringósabbra, egy-egy dolgozat vagy felelés
gyengébbre is sikerül majd.

Legtöbbször azonban a szülőnek hagynia kell, hogy leg-
drágább kincse megerősödjön, megedződjön, hogy az útján
akkor is mehessen tovább, amikor majd tőle várják a pél-
damutatást.

Érzem, hogy pedagógusaink tudják, hogyan kell megmu-
tatniuk az élet ajándékait: a tudást, a kitartást, a becsületet,
az alázatot és a legfontosabbat: a szeretetet, amely ha tiszta

szívből fakad, elkíséri az embert, amíg él.
Tudniuk kell, közös erővel bármilyen problémát megold-

hatunk!

KKeeddvveess  DDiiáákkookk,,  TTiisszztteelltt  JJeelleennlléévvőőkk!!
A vakáció véget ért, és most itt állunk újra a tornaterem-

ben. Holnaptól reggelente az utcákon megjelennek a
gyerekek, az őket kísérő szülők, az iskolák felébrednek
nyári álmukból és újra a gyermekek zsivajától lesznek
hangosak. Mielőtt azonban nekiindulunk az újabb esz-
tendőnek, tekintsük át, mi is történt iskolánk környékén a
nyári szünetben.

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is szerveztünk vagy
vettek részt diákjaink kedvezményes táborokban, illetve
helyet, eszközöket biztosítottunk mások által szervezett
táborokhoz.

• Megtörtént a vizesblokkok fertőtlenítő meszelése.
• Beadtuk a pályázatot az iskolatej és az iskolagyümölcs

program folytatásához.
• Történtek kisebb átalakítások (játszótéri játékok festése,

homokkal ellátása, napközis terem beázó részének
újravakolása)

• Az egész épületben kiépítettük a wifi rendszert.
• A könyvtár számítógépes részét egy fal lebontásával 3

gépesre bővítettük.
• Az iskolai agresszió megfékezésére megállapodtunk a

rendőrséggel a DADA program újraindításáról.
• A gimnáziummal benyújtottunk egy közös pályázatot

15 millió forint értékben testvériskolai kapcsolatok
kialakítására, amelynek keretében angol nyelvi sza-
kkörökön, kísérletező délutánokon, kézműves
foglalkozásokon, valamint számos tanórán kívüli
tevékenységben, kirándulásokon és túrákon vehetnek
részt a felsős diákok az elkövetkező tanévben.

Most pedig befejezésül ismertetem a tanulócsoportokat
vezető pedagógusok nevét:

Osztályfőnökök:
1.o.: Luczné Laczkó Veronika
2.o.: Magyarné Lajos Éva
3.o.: Orosziné Ábel Tünde
4.o.: Mészárosné Lajos Ildikó
5.o.: Sebőkné Bencsik Elvira
6.o.: Kovács Andrea
7.o.: Forgóné Balogh Erika
8.o.: Györgyiné Felföldi Éva
Felsős napközis csoportvezető: Kovács Andrea

KKeeddvveess  TTaannííttvváánnyyaaiinnkk!!  TTiisszztteelltt  KKoollllééggáákk!!
Kívánom mindenkinek, sikerüljön úgy az évetek,

ahogyan szeretnétek, tudjátok megvalósítani elképzeléseit-
eket, tudjatok sikeresek lenni!

„Célozd meg a Holdat! Még ha elhibázod is, a csillagok
közt landolsz!”

Ezekkel a gondolatokkal a 2013-14. tanévet megnyitom.
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Az idős személyek életkoruk, egészségi állapotuk, élet-
helyzetük, körülményeik miatt könnyen válhatnak bűncse-
lekmény vagy szabálysértés áldozatává, ezért nagyon fon-
tos, hogy a bűnmegelőzési munka keretében kiemelten fog-
lalkozzunk a 60 év felettiek biztonságának fokozásával, ál-
dozattá válásának elkerülésével.

Ezúton is szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét a
megelőzés fontosságára, hiszen saját biztonságáért minden-
ki maga teheti a legtöbbet.

NNééhháánnyy  hhaasszznnooss  ttaannááccss::
• 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 lakás-

kulcsát is ellopták, azonnal cseréltessen otthon zárat!
• A közterületen elkövetett rablások megelőzése érdeké-

ben sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyott, kivi-
lágítatlan helyeket!

AA  bbiizzttoonnssáágg  nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  nnöövveellhheettőő  kkeellllőő  óóvvaattoossssáággggaall
ééss  kköörrüülltteekkiinnttéésssseell!!

• Az idegeneket fogadja egészséges bizalmatlansággal,
mindig legyen velük óvatos!

• Ismeretlen személyt lehetőleg ne engedjen be az ottho-
nába. Ha ez mégis elkerülhetetlen, soha ne hagyja egye-
dül!

• Mindig győződjön meg róla, kinek és miért ad át pénzt!
Egyesek valamelyik családtag (pl. unoka) balesetére,
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 jelenlét-
ében, mert azok így kifigyelhetik annak rejtekhelyét.     

• A szolgáltatók, hivatalos szervek munkatársaként be-
mutatkozóktól kérjen fényképes igazolványt! 

• A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon ke-
resztül jutnak be legkönnyebben a lakásba.

• Postaládára, névtáblára elég vezetéknevet írni. A vég-
zettség, cím, családi állapot feltüntetése (dr., özvegy…)
felkeltheti a bűnözők figyelmét.

• Növelje otthona biztonságát megfelelő zárak, riasztóbe-
rendezés felszerelésével!

• Gondolja végig, kit lehet felhívni, kit kell értesíteni, ha
mégis valami probléma adódik. A felírt telefonszámok
legyenek jól olvashatóak, tegye őket könnyen hozzáfér-
hető helyre (pl. a telefonkészülék közelébe).  

• Figyeljen lakókörnyezetére, szomszédjaira is! A kölcsö-
nösség a hatékony megelőzés záloga.

AA  sszzeepptteemmbbeerrii  iisskkoollaakkeezzddééss  kkaappccssáánn  iissmméétt  kkiieemmeelltt  hhaanngg--
ssúúllyytt  kkaapp  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  bbiizzttoonnssáággaa,,  tteessttii  ééppssééggéénneekk  mmeeggőőrr--
zzééssee,,  eezzéérrtt  éérrddeemmeess  áátttteekkiinntteennii  aazz  eezzzzeell  kkaappccssoollaattooss  ffőőbbbb
kkéérrddéésseekkeett,,  ttaannááccssookkaatt..

Közlekedésbiztonsági szempontból különösen veszélyes
ez az időszak. Az iskolások egyik napról a másikra tömege-
sen jelennek meg a közúti közlekedésben, ráadásul a nyári
szünet felszabadultabb időszaka után időbe telik, míg ismét
felveszik a napi ritmust, visszazökkennek a megszokott
rendbe. Életkori sajátosságaikból adódóan a gyerekek nem
mindig érzékelik a veszélyt, legyen szó bizonyos közleke-
dési helyzetekről, vagy az élet más, számukra ismeretlen
szituációiról. A ttuuddaattooss  kköözzlleekkeeddééssii  mmaaggaattaarrttááss kialakításá-
ban, a bűncselekmények megelőzésében a példamutatás-
nak, a felkészítésnek, a tanórai és a tanórán kívüli nevelés-
nek kiemelt szerepe van. Különösen a kisiskolásoknál na-
gyon fontos, hogy a tanévkezdés időszakában a pedagógu-
sok és az iskolarendőr mellett a szülők is felhívják a figyel-
met a leggyakoribb veszélyhelyzetekre, közösen átvéve a
legfontosabb szabályokat. Az egyedül (is) közlekedő első
osztályosok esetében hasznos kijelölni a legbiztonságosabb
útvonalakat, melyeket a lehetséges veszélyforrásokat meg-
beszélve még az iskolakezdés előtt többször is érdemes vé-
gigjárni a kicsikkel. Korlátozott látási viszonyok esetén il-
letve sötétedés után a gyermek jobb láthatósága érdekében
jó szolgálatot tesznek a különböző módon viselhető fény-
visszaverő kiegészítők (matricák, prizmák, karpántok, mel-
lény …), érdemes ezeket is beszerezni, előkeresni.  Ha a
gyerek kerékpárral közlekedik, rendszeresen ellenőrizni
kell a jármű műszaki állapotát, a kötelező biztonsági felsze-
relések (elöl fehér vagy kadmiumsárga lámpa, hátul piros
lámpa vagy villogó és piros fényvisszaverő, az első keréken
sárga küllőprizma, első és hátsó fék, csengő) meglétét is.
A gyermekbalesetek leggyakoribb kiváltó oka gyalogosok
esetében az úttesten való szabálytalan átkelés, a körültekin-
tés nélküli úttestre lépés, kerékpárosoknál a szabálytalan
irányváltoztatás, kanyarodás - ezekre a balesetek elkerülése
érdekében a járművezetőknek is számítaniuk kell. 

A vagyonbiztonság, a lopások elkerülése érdekében fel
kell hívni a diákok figyelmét, hogy éérrttéékkeess  ttáárrggyyaatt (drága
mobiltelefont, iPodot, fényképezőgépet …) érdekében ne
vigyenek magukkal az iskolába. Utcán, tömegközlekedési
eszközökön figyeljenek a táskájukra, zsebbe vagy hátizsák
külső rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványo-
kat, azokat biztonságos helyen (például a táska akár külön
is zárható belső rekeszében) tartsák. Az iskolai öltözőben,
nyitott szekrényben, fogason se hagyjanak értéktárgyakat,
pénzt, mert ezeket is könnyen ellophatják.   

Amennyiben valakinek kábítószert, számára ismeretlen
eredetű, alakú, formájú tablettát, port vagy gyanús édessé-
get ajánlanak kipróbálásra, azt ne fogadja el, és haladékta-
lanul szóljon az esetről egy ismerős felnőttnek – nevelőnek,
szülőnek, iskolarendőrnek. 
EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!

Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077,,  KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122,,

TTeelleeffoonnttaannúú::  0066//8800//555555--111111,,  bbaarrkkaa@@ccssoonnggrraadd..ppoolliiccee..hhuu

PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnmegelõzõ Hírlevele – 2013. augusztus
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FORRÁS: DÉLvilÁG NAPILAP
2013.09.03. 08:59

Csanytelek — Néhány éve még egy romos épület
volt azon a telken, ahová a játszóteret megálmod-
tuk. Az ingatlant hosszas ügyintézés után 2012-
ben önkormányzati költségvetés terhére megvásá-
roltuk, majd a közhasznú munkások elkészítették
a fõutca felõli kerítést.

— Ezt követõen az Európai Mezõgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Alap falumegújítási és fejlesztési cél-
kitûzésének megfelelõen elindultunk egy pályáza-
ton – mondta el Csanytelek polgármestere, Forgó

Henrik. A szülõk részérõl régi és jogos igény egy
játszótér, ilyen létesítmény eddig nem volt a falu-
ban, ezért a 4,4 millió forintos fejlesztést különö-
sen nagy öröm és figyelem övezi, tudtuk meg. A
Kossuth utcai, óvoda melletti játszótér területét éj-
szakára zárják majd, és kamerával védik az értékes
eszközöket. — A pályázatban játszótéri eszközök
vásárlása szerepel, a tervezést önkormányzati
pénzbõl készíttettük. Összesen 12 játékot, 3 padot,
5 kerti asztalt paddal és 3 szemétgyûjtõt helyezünk
ki. A feladaton a beszállító mûszaki irányításával
közhasznú munkások dolgoznak. A héten megér-
kezik a még hiányzó 20 méteres drótkötélpálya és
egy forgóhinta — hallottuk. A hivatalos átadást a hó-
nap végére tervezik.

K.E.

Szeptember végére

elkészül a játszótér
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Csanytelek – Megye II. osztály 
2013. szeptember 15. 16:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  ÜÜLLLLÉÉSSII  IISSEE

2013. szeptember 21. 16:00 MMIINNDDSSZZEENNTT  SSEE --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

2013. szeptember 29. 16:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  GGYYÁÁLLAARRÉÉTT  LLSSCC

2013. október 05. 15:00 TTIISSZZAASSZZIIGGEETT  SSEE --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

2013. október 13. 15:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  SSZZŐŐRREEGGII  RRSSEE

2013. október 20. 14:30 CCSSEENNGGEELLEE  KKSSEE --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

2013. október 27. 13:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  DDEESSZZKK  SSCC

2013. november 03. 13:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  ZZSSOOMMBBÓÓ  SSEE

2013. november 09. 13:30 KKIISSKKUUNNDDOORROOZZSSMMAAII  EESSKK --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

2013. november 17. 13:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  MMÁÁRRTTÉÉLLYY  SSKK

2013. november 24. 13:00 MMAAKKÓÓII  FFCC --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

Csanytelek – Megye III. osztály 
2013. szeptember 14. 16:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  KKSSEE  BBAALLÁÁSSTTYYAA

2013. szeptember 21. 16:00 HHMMVVHHEELLYY  FFCC  //HHFFCC// --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

2013. szeptember 28. 16:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  SSZZÉÉKKKKUUTTAASS  TTCC

2013. október 06. 15:00 FFÁÁBBIIÁÁNNSSEEBBEESSTTYYÉÉNN  KKSSCC --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

2013. október 12. 15:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  KKIISSTTEELLEEKKII  TTEE  IIII

2013. október 26. 14:30 DDÓÓCC  KK..  EE.. --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

2013. november 02. 13:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  PPUUSSZZTTAASSZZEERRII  IISSEE

2013. november 10. 13:30 FFCC  SSZZEEGGVVÁÁRR --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

2013. november 16. 13:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  DDEERREEKKEEGGYYHHÁÁZZ  SSKK

Bajnoki labdarúgó mérkõzések

idõpontjai

Hulladékszállítási ügyben a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.

Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

2013. szeptember 26-án (csütörtök - minden hónap utolsó

csütörtökén) tart ügyfélfogadást 9.00-11.00 óra között.

A KÉBSZ KFT. tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség

365.000 Ft+ÁFA áron.
További információ Ambrus László ügyvezetőnél

KÉBSZ KFT., 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.
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TE SZEDD!
2013. – Önkéntesen a tiszta Magyarországért

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. a lakókörnyezet-
ben, a természetben eldobott szemét összegyűjtésére akciónapot szervez 2013. szep-
tember 14-én, szombaton.

A Szent László Általános Iskola regisztrált az akciónapra, így aki önkéntesként csat-
lakozni akar ezen országos kezdeményezéshez, az a fenti napon 8 órakor a Szent
László Általános Iskola előtt gyülekezzen, ahol a szükséges eszközöket (védőkesz-
tyű, hulladékgyűjtő zsákok) kiosztják.

Bővebb részletek a www.teszedd.hu honlapon.

Felhívás!
2013. szeptember 24-én (kedden) 14:30 órától 18 óráig
véradást szervezünk Csanyteleken az orvosi rendelõben.

Véradás elõtt mindenki fogyasszon sok folyadékot.

Véradásra a TAJ kártyát, személyi igazolványt hozzanak magukkal.

Minden kedves régi és új véradót szeretettel várunk.

Véradás után a véradóknak vacsorával szeretnénk megköszönni

az önzetlen segítségnyújtást.

Simon Ottóné

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot
aarrrróóll,,  hhooggyy  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ppáállyyáázzaattoott  nnyyúújjttootttt  bbee

aa  BBeellüüggyymmiinniisszzttéérriiuumm  áállttaall  mmeegghhiirrddeetteetttt  
„„IItttthhoonn  vvaaggyy  --  MMaaggyyaarroorrsszzáágg,,  sszzeerreettlleekk““  pprrooggrraammssoorroozzaattrraa,,  

mmeellyynneekk  kkeerreettéébbeenn  22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  2288--2299..--éénn
aazz  aalláábbbbii  pprrooggrraammookk  kkeerrüüllnneekk  mmeeggrreennddeezzééssrree::

22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  2288..
1144  óórrááttóóll  ––  EEggéésszzssééggnnaapp  aa  CCssaannyytteelleekkii  NNaappkköözzii  OOtttthhoonnooss  ÓÓvvooddáábbaann..

22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  2299..
99..3300  óórraa  ––  AA  ccssaannyytteelleekkii  kköözzöössssééggii  jjááttsszzóóttéérr  hhiivvaattaallooss  mmeeggnnyyiittóójjaa  ééss  ááttaaddáássaa

aa  ggyyeerrmmeekkeekk  rréésszzéérree;;
AA  jjááttsszzóóttéérr  aavvaattáássáánn  rréésszzttvveevvőő  ggyyeerrmmeekkeekkeett  

ss  aazz  őőkkeett  kkíísséérrőő  hhoozzzzááttaarrttoozzóótt  vveennddééggüüll  llááttjjuukk!!
2211--2222  óórraa::  SSzzeenntt  MMiihháállyy--nnaappii  őőrrttűűzz  ggyyúújjttáássaa..

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester
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RECEPT

KLUB

SSaajjttooss
ccssiirrkkeemmeellll

HHoozzzzáávvaallóókk  44  ffőőrree
2 db csirkemellfilé,
4 db tojás,
20 dkg reszelt sajt,
1 dl tejföl,
5 dkg margarin,
15 dkg finomliszt,
1 kiskanál só,
1 teáskanál fehér őrölt bors

EEllkkéésszzííttééssee::
A csirkemelleket felszeletelem, kiverem, és gyengén

besózom. Egy jénai tálat kivajazok, ebbe rakom majd
sorban a szeleteket. A tojásokat felverem, beleteszem a
sót, borsot. A hússzeleteket előbb lisztbe, majd tojásba
forgatom. Utána reszelt sajtba forgatom. A jénai tálba
rakom sorban, majd egymás fölé. Ha marad ki tojás
vagy sajt, a tetejére öntöm.

Margarindarabkákat és tejfölpettyeket rakok a tete-
jére. Alufóliával légmentesen lezárom. A sütőt nem
kell előre felmelegíteni, nehogy elrepedjen a jénai tál.
Amikor a tál oldalán látszik, hogy megpirult a sajt,
akkor készült el. A sütőből kivéve 1/2 óráig pihen-
tetjük, majd szépen felszeleteljük. Párolt rizs vagy
krumplipüré illik hozzá.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

KULTÚRA
WWeeöörreess  SSáánnddoorr

KKeezzddőőddiikk  aazz
iisskkoollaa

Könyv, toll, tinta, ceruza,
rontom-bontom,

kezdődik az iskola,
csak aszondom.

Kora reggel rohanás,
rontom-bontom,

nem könnyű a tanulás,
csak aszondom.

Tízpercben nagy futkosás,
rontom-bontom,

torkod fájdul, ne kiálts,
csak aszondom.

Zsemlye és vajaskenyér,
rontom-bontom,

morzsát szedhet az egér,
csak aszondom.

Énekóra, la-la-la,
rontom-bontom,

reng a terem ablaka,
csak aszondom.

Tornaóra, egy-kettő,
rontom-bontom,

leszakad a háztető,
csak aszondom.

Kintről benéz egy szamár,
rontom-bontom,

iskolába sose jár,
csak aszondom.

OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
Két görénytulajdonos beszélget:
– És hol alszik a görényed?
– A lábamnál.
– És nem büdös?
– Majd megszokja.

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
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