
8833..  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22001133..  ookkttóóbbeerr

Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22001133..  ookkttóóbbeerr  2255--éénn tartotta
soros ülését, ahol napirend előtt elfogadta Forgó Henrik polgármester beszámolóját a két ülés között eltelt időszakban tett
intézkedéseiről, majd a jegyzői beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Az ülés 1.) napirendje keretében jóváhagyta az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját. 2.) napirendjében
egyhangú szavazással jóváhagyta az önkormányzat rövid-, közép-, hosszú- távú fejlesztési programját. Az ülés 3.) napi-
rendje keretében tárgyalta és elfogadta a könyvtári, információs és közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató rend-
szer működtetését lehetővé tevő (Somogyi Károly Város és Megyei Könyvtárral) megállapodás jóváhagyására irányuló
előterjesztést. 4.) napirend keretében felülvizsgálta a kihirdetett és hatályban lévő 29 önkormányzati rendelet tartalmi és
formai elvárásoknak való megfelelését.

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, továbbá a hivatalban és a könyvtárban papíralapon
is hozzáférhető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésein
hozott döntésekrõl

TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  LLaakkoossookk!!
Korábban már tájékoztatást adtam a Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. (6521,Vaskút, Kossuth L.u.90.) és a

Csongrádi Víz-és Kommunális Kft. (6640 Csongrád, Bercsényi u.39.), továbbá az FBH-NP Közszolgáltató Kft. (székhely:
6521 Vaskút, 0551/2 hrsz.) jogutódlással történő átalakulásáról, miszerint 22001133..  ookkttóóbbeerr  11--jjééttőőll  aazz  FFBBHH--NNPP  KKöözzsszzoollggáállttaattóó
KKoorrllááttoolltt  FFeelleellőőssssééggűű  TTáárrssaassáágg  mmiinntt  kköözzsszzoollggáállttaattóó társaság gyűjti, szállítja a hulladékot. A szilárd hulladék gyűjtése, szál-
lítása továbbra is az eddig megszokott rendben, változatlanul történik.

Kérem a fent írtak alapján, hogy amennyiben bármely, a szilárd hulladék gyűjtésével, szállításával kapcsolatos észrevé-
tele, panasza, kérdése van, úgy azt az alábbi elérhetőségek valamelyikén tegye meg a szolgáltató felé:

IIllllééss  MMiihháállyy  tteerrmmeellééssii  vveezzeettőő,,  tteell::  0066--2200//555555--00553300,,  ee--mmaaiill::  sszzaalllliittmmaannyyoozzaass@@ffbbhhkkfftt..hhuu,,  ffaaxx::  7799//557722--005522
Forrás: FBH-NP Közszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Hulladékgazdálkodás

A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Kéknefelejcs
Népdalkör október 19-én rendezte meg az V. Alsó-Tisza
menti népdalköri és nyugdíjas találkozót az iskola tornater-
mében. Forgó Henrik polgármester úr megnyitó beszédé-
ben a faluhoz tartozónak és hagyománynak, Farkas Sándor
országgyűlési képviselő úr megőrizendő értékűnek tartot-
ta a találkozót. A helyi népdalkör mellett a műsorban fellé-
pett a szegvári Magyar Nóta Klub, a hódmezővásárhelyi
Pacsirta Népdalkör, a baksi Hagyományőrző Népdalkör és
Citerazenekar, a mindszenti Alkony Népdalkör, ifj. Ternai
József szólóénekes, a csongrádi Röpülj Páva Kör. 

A 200 fős rendezvényen nyugdíjas csoportok is részt vet-
tek, Pálmonostorai nyugdíjas egyesület, Szegedről a Szeni-
or Fitness egyesület és a szintén Szegedi L.É.T. Egyesület.
Az elfogyasztott finom ebéd után a jó hangulatról Hegedűs
Zoltán és zenekara gondoskodott.

AA  rreennddeezzvvéénnyy  ttáámmooggaattóóii:: a helyi önkormányzat, Szegvár

és Vidéke Takarékszövetkezet, Forgó János, id. Márton Mi-
hály, ifj. Márton Mihály, Csongrádiné Papp Zita, Pékség,
konyha dolgozói és a Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület tag-
jai, akik munkájukkal, kávéval, italokkal, tombolatárgyak-
kal és mosollyal, kedvességgel járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez. Köszönjük a támogatást és a segítséget! Jövő év-
ben folytatjuk! 

* * *
A MMoozzggáásskkoorrllááttoozzoottttaakk  CCssaannyytteelleekkii  CCssooppoorrttjjaa évzáró cso-

portgyűlést és a csoport megalakulásának 20 éves évfor-
dulóját szervezi. A rendezvény november 23-án 12:30-kor
kezdődik az iskola tornatermében. Az éves beszámoló után
ebéddel, rövid műsorral, kellemes zenével várjuk tagjainkat
és az érdeklődőket. Részvételi szándékát jelezze 2013. no-
vember 20-ig Bali Gábornénál, Csanytelek, Széchenyi u. 3.

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé
egyesületi elnök és csoporttitkár

V. Alsó-Tisza menti népdalköri
és nyugdíjas találkozó
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SSzzeerrbbiiáábbaann  jjáárrttuunnkk
Október 5-én 20 diákkal látogatást tettünk Tiszakálmán-

falván (Budiszava) az Ivo Andric Általános Iskolában. Men-
tünk volna többen is, de mivel minimum 27 nap szükséges
egy személyi igazolvány, vagy gyorsított eljárásban 20000
forint egy útlevél elkészítéséhez, sajnos csak azokat vihet-
tük el, akik már rendelkeztek valamelyik okmánnyal.

Az ottani dákok és pedagógusok színvonalas műsorral
vártak bennünket, amelyhez mi is igyekeztünk hozzájárul-
ni néhány műsorszámmal (Gémes Kármen – próza, Gémes
Csanád – betyárbemutató, színjátszósok – tánc, Magyar
Barbara, Endrédi Elizabet, Lakatos Vanessza, Gémes Kár-
men – ének).

Szerb vendéglátóink kitettek magukért: volt sportfoglal-
kozás, biciklitúra, kézműveskedés, egyéb kötetlen prog-
ram, melyben megtekintettük a helyi tájházat is. A nap vé-
gén még egy jóízű vacsorát is elfogyaszthattunk, a gyerekek
pedig hazaindulás előtt egy ad hoc szerveződő suli diszkó-
ban vettek részt.

Örömmel töltött el bennünket, hogy a májusi gyermekna-
pon elkezdődött kapcsolatunk folytatódhatott, hiszen nem-
csak azoknak a dolgoknak van értelme, amelyek kézzel fog-
ható (anyagi) haszonnal kecsegtetnek, hanem azoknak is,
amelyek által látókörünk szélesedik, emberileg többek le-
szünk, érzelmileg gazdagodunk.

IIsskkoollaabbááll
Idén október 12-én tartottuk meg a 7. jótékonysági iskola-

bált, hál’ Istennek jelentős létszámú bálozó részvételével,
amely – remélem – annak a munkának is az elismerése,
amit jómagam, kollégáim és Önök (szülők és helyi vállalko-
zók) végeznek, adnak hozzá a sikeres szervezéshez és lebo-
nyolításhoz.

A rendezvény a már megszokott „koreográfia” mellett
zajlott (igényes belső díszítés, iskolások műsora, finom éte-
lek, remek zenekar, értékes tombolatárgyak, pedagógusok
tánca), amelyen a jövőben sem kívánunk változtatni, hiszen
meggyőződésem, hogy bármilyen jótékonysági bálnak csak
addig van létjogosultsága, amíg a környezet magáénak érzi
vagyis, ha igényes és színvonalas szórakoztatás alapozza
meg a segítő szándékot.

Bízom abban, hogy ezt idén is sikerült megvalósítani, az
est végén elégedetten tértek haza, és jövőre ismerőseiket,
rokonaikat is el fogják hozni a következő iskolabálba.

KKöösszzöönnjjüükk  ttáámmooggaattáássuukkaatt!!
Mrlják József és családja, Kicel Kft, Koncz Béla és család-

ja, Szeri Béla és családja, Ferenczik Gábor és családja,
Erhard Gyula és családja, Csanyi Péktár (Darabos Gábor),
Csanyteleki Pékség GPT Kft., Gazdabolt (Németh Sándor),
Magic Force Bt, Őrangyal Patika Csanytelek, Kozma ABC,

Csongrádiné Papp Zita virágüzlete, Szegvár és Vidéke Ta-
karékszövetkezet, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Fazekas
Lívia, Dr. Hornyák Edina, Bali József, Szabados Pál, Györ-
gyi Sándor és családja, Magyarné Lajos Éva, Sebőkné
Bencsik Elvira, Benczéné Forgó Edina, Hollóné Lukács Tün-
de, Kovács Andrea, Orosziné Ábel Tünde, Márton Erzsébet,
Gémes Péter és családja, Gémes János és családja, Kovács
Gábor és családja, Kovács Richárd és családja, Forgó János
és családja, Lénárt Tibor és családja, Kádár Tünde, Bernáth
Lívia, Konczné Surányi Mária, Mátyás Lajos és családja,
Antal Adrián és családja, Kátai Zsolt és családja, Túri Illés
és családja, Hegedűsné Kiss Erzsébet, Rabi Éva Mária,
Arany Gábor és családja, Bali Zoltán és családja, Páldi Jó-
zsef és családja, Korom Zsolt, Tápai Klára, Zsótér Sándorné,
Gyergyádesz Ivett, Szabó Ferenc és családja, Forgó Henrik
és családja, Szabó Mihály és családja, Valkai István és csa-
ládja, Dömötör József és családja, Gyöngyi Zsolt és család-
ja, Ürmös Sándor és családja, Patkány Sándorné, Simon Ot-
tó és családja, Czombos Róbert és családja, Mucsi István és
családja, Juhászné Varga Éva, Tóth Erika, Vári László és csa-
ládja, Kalapács Mihály és családja, Kovács Antal és család-
ja, Tápai Lajos és családja, Mikulai Lajos és családja, Forgó
Attila és családja, Ambrus Zoltán és családja, Lajos Andrea,
Palatinus Illés és családja, Laczkó Ferenc és családja, Mészá-
ros László és családja, Kósa Mihály és családja, Joó János és
családja, Lekrinszki József és családja, Faragó János és csa-
ládja, Sallai György és családja, Bálint Józsefné, Varga Má-
ria, Bali Gizella, Kovács László és családja, Lakatos János és
családja, Jakab Tímea, Tajti Ildikó.

SSiikkeerreess  iinnnnoovváácciióóss  ppáállyyáázzaatt
A tanév kezdete óta vártam annak a pályázatnak az ered-

ményhirdetését, amelyet július végén a Batsányi János Gim-
náziummal közösen adtunk be testvériskolai kapcsolatok
kialakítása céljából.

Örömmel számolhatok be, hogy pályázatunk a minap
kedvező elbírálásban részesült, amelynek eredményekép-
pen 14730000 forintot nyertünk tanórán kívüli programok
közös megvalósítására az 5-8. osztályban. A program
(TÁMOP 3.3.14.A-12/1-2013-0035) megvalósítási időtarta-
ma 1 év (2013. december 1. és 2014. december 1. között),
melynek keretében közös kísérletező délutánokon, angol
nyelvi tehetséggondozó és más rendhagyó órákon, kézmű-
ves foglalkozásokon, számos kiránduláson, tavaszi és nyári
táborban veszünk részt, valamint a fizika és a kémia oktatá-
sához jelentős eszközbeszerzést valósíthatunk meg.

Bízom abban, hogy a pályázat sikeres megvalósítása hoz-
zájárul iskolánk egyre gyarapodó pedagógiai kínálatához
és növeli intézményünk megtartó erejét!

SSzzaabbóó  FFeerreenncc
(tagintézmény-vezető)

Hírek, információk a Szent László
Általános Iskola életébõl

Hulladékszállítási ügyben a Közszolgáltató

Csanyteleki Polgármesteri Hivatal dísztermében 2013. november 28-án

(csütörtök) 9.00-11.00 óra között tart ügyfélfogadást.
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Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október else-
jét az Idősek Világnapjává. Intézményünkben mi is megem-
lékezünk minden évben, ezen jeles napról, és az idős nem-
zedékről, akik megteremtették és megalapozták a követke-
ző generációnak a jövőjét. Példáikból meríthetünk erőt, hi-
tet és bátorságot. Feladatunk lehetővé tenni számukra az
időskorhoz méltó életet, támaszt nyújtani nekik a pihenés
éveiben. Ebben a szellemben került megrendezésre október
22-én az Idősek napi rendezvény intézményünkben. Dél-
előtt a csanyteleki óvódások Katica csoportja kedveskedett
ajándékkel és verses műsorral. A délutáni órákban Forgó
Henrik polgármester köszöntő szavai után két lakónk,
Nagy Lászlóné és Palatinusz Gáborné kedveskedett egy-
egy verssel minden jelenlévő ellátottunknak és a meghívott
vendégeknek. Ezt követően munkatársaim készültek Nóti
Károly Szecskavágó paródiájával, akiknek ötletes öltözé-
kükkel, valamint előadásukkal sikerült mosolyt csalni min-
denki arcára. Antal Ferencné szavalt el egy verset, aki szá-
mos szavaló versenyen képviselte már községünket. A mű-
sor zárását fergeteges és sokszínű nótacsokrával a

csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör zárta, Forgó Jánosné
vezetésével. Majd következett az étkek felvonultatása. Itt
szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mond-
jak Pintér Istvánnak és a KÉBSZ Kft. konyha dolgozóinak,
akik a felejthetetlen élményt nyújtó marhapörköltről és a
hozzátartozó főtt burgonyáról gondoskodtak, valamint
Szabó Lajosnak, aki felajánlotta a gasztronómiai ízekben
gazdag hal sütését. Természetesen az édesség sem marad-
hatott el, mely a tömörkényi Csabi cukrászda által sütött
meggyes, túros, almás rétes volt. De nem feledkeztünk meg
az ízületek megmozgatásáról sem, így a fergeteges hangu-
latról Kecskeméti János gondoskodott. Ezenkívül köszöne-
tem szeretném kifejezni az intézmény fenntartójának, az Al-
só-Tisza menti Önkormányzati Társulás felé, akik lehetővé
tették, hogy ez az ünnepség létrejöhessen. Valamint a támo-
gatóknak és kollégáimnak, akik önzetlen felajánlásokkal és
áldozatos munkájukkal tették színvonalasabbá ezt a jeles
napot. Itt szeretném megemlíteni a nyugdíjas klub tagjait,
aki szőlővel kedveskedtek lakóinknak, és végül nem utolsó
sorban a Csanyteleki pékséget. Gondolataimat egy verssel
szeretném zárni:

BBllaasskkóó  MMáárriiaa::
JJóó  ttaannááccss

Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.

Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész, új könyv, ezzel föl nem érnek.

Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel, hogyha hallgatsz szüleid szavára.

Hallgassátok szíveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.

E gondolatokkal kívánok Önöknek nagyon jó egészséget,
hosszú boldog életet.

Tisztelettel:
MMuuccssiinnéé  MMéésszzáárrooss  TTíímmeeaa

Idõsek napi rendezvény a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központban

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.

Hallásszûrés
2013. november 21-én 8-1130 óráig ingyenes hallásszûrés lesz

a fogorvosi rendelõben.
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RECEPT

KLUB

TTeeppssiiss
ccssiirrkkee

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 6 db csirke comb,
– 8 púpos evőkanál búzaliszt,
– 1 teáskanál pirospaprika (őrölt),
– 1 kávéskanál majoránna,
– 1 kávéskanál bors - fehér (őrölt),
– 1 késhegynyi köménymag (őrölt),
– 4 gerezd fokhagyma,
– 1 nagy fej hagyma – vörös,
– 25 dkg sajt - trappista (reszelt),
– 450 g tejföl (20%-os).
EEllkkéésszzííttééssee::
A csirkecombot megmossuk, megtisztítjuk. A lisztet

összekeverjük a fűszerekkel, a sóval és a zúzott
fokhagymával. Egy közepes tűzálló tálat kikenjük vaj-
jal, a csirkecombokat megmártjuk a fűszeres lisztben,
majd a kivajazott tálba fektetjük őket egymás mellé. A
maradék fűszeres lisztet félretesszük, mert szükség
lesz még rá. A vöröshagymát felkarikázzuk, és egyen-
letesen elosztjuk a combokon. A tejfölt elkeverjük az
olajjal, a megmaradt fűszeres lisztet is beleforgatjuk és
meglocsoljuk ezzel a csirkét. A tetejére rászórjuk a
reszelt sajtot. A tálat lefedjük alufóliával, és 200 C
fokra előmelegített sütőbe tesszük. Kb. 30 percig
sütjük, majd a fóliát levéve további 15 percig pirítjuk. 

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

KULTÚRA
PPaauull  VVeerrllaaiinnee

ŐŐsszzii  ddaall
Ha az ősz fuvolál,
szomorú dala száll,
néha lehullva.
Bágyadt hangjainál
a szívem sebe fáj;
tépdesi újra.

Hogy fullaszt a magány!
Szinem oly halovány
s nincs bizony írja.
Csak idézem a múlt
puha ködbe borult
árnyait, sírva.

Már mindjárt ideér,
fölkap s visz-visz a szél
messze magával -
hisz a fák terűjén
csak avar vagyok én,
mely tovaszárnyal.

OLVASÓI OLDAL

PPOOÉÉNN  SSAARROOKK
Esküvője után kérdezik Kovácsot a kollégái:
– Na, milyen a házasélet?
– Tudjátok, hamarosan megáld minket az Isten
egy pufók, visító, fogatlan teremtménnyel.
– Csak nem babát vártok?
– Nem, anyósom hozzánk költözik.

A fiatal feleség idegesen
telefonál a férjének.
– Drágám, a mama leesett
a lépcsőn, beütötte a fejét,
vérzik. Most mit csináljak?
– Krumplistésztát!!!

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
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás

ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)
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