
8844..  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22001133..  nnoovveemmbbeerr

Csanyi Hírmondó

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 22001133..  nnoovveemmbbeerr  2299--éénn tartotta soros ülését,
ahol határozat hozatala nélkül, egyhangú szavazással fogadta el (a napirendi pontok tárgyalása előtt)
Forgó Henrik polgármester két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját.

– A képviselő-testület az ülés 1.) napirendjeként véleményezte az új Településszerkezeti Terv és
Helyi Építési Szabályzat tervezetét, amely a megyében elsőként fogja alkalmazni az új jogszabályi
előírásokat;

– második napirendjeként véleményezte Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról és a
településképi véleményezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, amely 2014
júliusában léphet hatályba, ám előtte még további véleményezési eljárásra kerül sor;

– következő napirendjében megalkotta a 2014. január 1-jén hatályba lépő, az önkormányzat által
nyújtott szociális ellátásokról, gyermekjóléti alapellátásokról és a gyermekétkeztetés intézményi
térítési díja mértékéről szóló önkormányzati rendeletét, eleget téve a központi jogalkotó törvényi
kötelezésének, az eddigi 3 önálló segélynem (átmeneti, temetési és rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás) összevonásával.

– 4.) napirendjében jóváhagyta az önkormányzat 2014. évi költségvetése 3 éves végrehajtásáról szóló
tájékoztatójában foglaltakat, melyben a bevételek és a kiadások időarányosan teljesültek;

– 5.) napirendje keretében elfogadta a CSOMIFÜST PLUSZ Kft. kéményseprő-ipari közszolgáltatás
2013. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, melyben a közszolgáltató 2014. évre vonatkozóan
díjemelésre nem terjesztett elő igényt, így annak összege –rezsicsökkentést alapul véve – 2013. évi
szinten marad;

– következő napirendjeként jóváhagyta a testület a kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére
kötött közszolgáltatási szerződés módosítását egységes szerkezetbe foglalva, melyre a vonatkozó
központi jogszabály módosulása után volt szükség;

– 7.) napirendjeként jóváhagyta Csanytelek Község Önkormányzata 2014. évi belső ellenőrzési és
stratégiai tervét, amely kötelező pénzügy feladat;

– 8.) napirendje keretében elfogadta Csanytelek Község Szociális és egészségügyi alaptérképét,
benne sok olyan adat közzétételével, amely jó alapot teremt olyan adatbázisok létrehozásához, mely-
ből mindkét terület profitálhat, legfőképpen a lakosság érintett része;

(folytatás a 2. oldalon)

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee,,
JJeeggyyzzőőjjee,,  PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaallaa,,  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettőőii,,

aazz  iinnttéézzmméénnyyeekk  ddoollggoozzóóii  nneevvéébbeenn  iiss  kkíívváánnookk  ÖÖnnöökknneekk
ééss  sszzeerreetttteeiikknneekk  áállddootttt,,  bbéékkééss,,  mmeegghhiitttt  KKaarrááccssoonnyytt,,  bboollddooggssáággoott,,

ssiikkeerreekkeett  ééss  jjóó  eeggéésszzssééggeett  aazz  úújj  éévvbbeenn::
FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester
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IIddeeggeenn  nnyyeellvvii  ééss  kkoommppeetteenncciiáákk  ffeejjlleesszzttééssee  nnéévveenn
kiemelt projekt indult Magyarországon.

NNyyeellvvvviizzssggaa  kkeelllleennee  aa  ddiipplloommááddhhoozz??
SSzzeerreettnnééll  kküüllffööllddöönn  ddoollggoozznnii,,  ddee  nniinnccss  nnyyeellvvttuuddáássoodd??

EEggyysszzeerrűűeenn  ccssaakk  sszzeerreettnnééll  nnyyeellvveett  ttaannuullnnii??
AA  pprroojjeekktt  kkeerreettéébbeenn  mmeeggvvaallóóssuullóó  iiddeeggeenn  nnyyeellvvii  kkééppzzééssbbeenn  rréésszztt  vveehheett::  
– minden 18. életévét betöltött felnőtt, 
– aki nem áll középiskolával, felsőoktatási intézménnyel tanulói vagy hallgatói jogviszonyban

(kivételt képeznek a költségtérítéses képzésben résztvevők).
Minden képzésben résztvevő személy mmiinniimmáálliiss  öönnrréésszz  bbeeffiizzeettéésséévveell járul hozzá képzésének

díjához Az önrész mértéke a hátrányos helyzetű településeken élők esetében a képzési díj
összegének minimum 2%-a, minden más esetben minimum 5%-a. 

KKéérreemm,,  nnee  sszzaallaasssszzaa  eell  eezztt  aa  nneemm  mmiinnddeennnnaappii  lleehheettőőssééggeett!!
www.tudasodajovod.hu

BBőővveebbbb  iinnffoorrmmáácciióókkéérrtt  kkéérreemm,,  kkeerreessssee  eeTTaannááccssaaddóónnkkaatt::
MMaaggyyaarrnnéé  MMéésszzáárrooss  AAnnnnaa  TTöömmöörrkkéénnyy

emailben: magyarne.tamop@optanet.huvagy telefonszámon:06-20/777-83-12
vagy KKooppaasszz  IImmrréénnéé  AArraannkkáátt  aa  CCssaannyytteelleekkii  CCssaallááddsseeggííttőő  SSzzoollggáállaattnnááll,,  tteell::  2200//449900--0099--8877

Tudásod a jövõd!
TÁMOP 2.1.2. projekt

Tehát lakóhelyünkön megrendezésre kerülő 90 órás nyelvtanfolyam
(vagy informatikai tanfolyam) kb.1800Ft önrész befizetésével elérhető!!!!

(folytatás az 1. oldalról)
– 9.) napirendjeként felhatalmazást adott a testület a polgármester számára hulladékgazdálkodási

közszolgáltatás biztosítása érdekében tett tárgyalások folytatására, tekintettel a vonatkozó törvény
rendelkezéseinek időszerű változására, valamint a közszolgáltató jogutódlás miatti átalakulására;

– 10.) napirendként jóváhagyta az orosházi székhelyű DAREH, 2014. évi működéséhez szükséges
lakosságarányosan járó 189.600,- Ft hozzájárulást az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből való
fedezete biztosításához;

– 11.) napirendjeként tárgyalta, majd változtatás nélkül elfogadta a Csongrád Város Önkormányza-
tával kötött Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás „Társulási megállapodása” módosítását,
amely a közös pályázat által gyarapodott vagyon elkülönült nyilvántartását foglalja magában.

ZZáárrtt  üüllééss 1.) napirendje keretében elbírálta a képviselő-testület a Bursa-Hungarica felsőoktatási
ösztöndíjpályázatra beérkezett 3 pályázatot. 2.) napirendjeként véleményezte a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központ intézményvezetői áll’shelyének betöltésére beérkezett pályázatot, és a
2013.12.10. - 2018.12.09.-ig tartó időszakra az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulásnak javaslatot
tett Mucsiné Mészáros Tímea ismételt megbízására, intézményvezetői feladatok ellátására.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu
honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és
a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető. 

Tisztlettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző
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A Mozgáskorlátozottak Csanyteleki csoportja 2013. no-
vember 23-án tartotta megalakulásának 20. éves évfor-
dulóját, valamint csoportgyűlését. Csoportunk 1993-ban
alakult 23 taggal, alapító tagjaink közül hárman élnek
közöttünk: Blaskó Lászlóné, Balogh Mihályné (Boldog
Mária) és Bakony Zoltánné. Oklevéllel és virággal kö-
szöntöttük őket. 

Az eltelt évek alatt 250 tagunknak segítettünk a gáz
bekötésében, a lakásuk akadálymentesítésében, fürdő-
szoba kialakításában, fedett teraszok építésében, lép-
csők csúszásmentesítésében, gépjárműszerzés támoga-
tásában. Ez sok-sok millió forintot jelentett. Az eltelt
húsz év alatt jól összeforrt csoportunk, tagjaink aktí-
van részt vettek a község életében, helyi és megyei ren-
dezvényeken, találkozókon. Gyógyfürdőkbe mentünk,
bejártuk az ország nevezetes helyeit, felvilágosító, ér-
dekvédelmi előadásokat hallgattunk, szűrővizsgálat-
okon vettünk részt.

Taglétszámunk jelenleg: 87 fő (korábban 160–170 fő is
volt). Éves tagdíjak: nyugdíjtól függően 1700–2500 Ft,
gyerektagdíj: 700 Ft. A tagdíjak 50%-a a megyei egyesü-
leté. A Gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezetben a 2x2 hetes
üdülési jogunk 2014. május 31-től 2014. június 30-ig és
2014. november 29-től 2014. december 12-ig kedvezmé-
nyesen igénybe vehető.

Minden hónap első keddjén 14 órakor találkozunk a

klubhelyiségben, ahol megbeszéljük az aktuális tudniva-
lókat.

Rendezvényeink: Nőnap, Anyák napja, Falunap, Mi-
kulás ünnepség, névnapok.

Pályázati lehetőségünk nincs, mert a megyei egyesület
pályázhat.

Támogatónk 2013-ban: Csanytelek község Önkor-
mányzata, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Va-
dásztársaság, Márton Mihály és tagjaink, akik adomá-
nyaikkal, munkájukkal segítik a csoportunk működését,
kiemelve és megköszönve Bali Gáborné és Seres
Istvánné vezetőségi tagok munkáját.

Rendezvényünkön – a beszámoló után – Papp
Mátyásné szavalt, majd egy népdalcsokor következett,
amit Gémes Kármen, Kovács Kitti, Farkas Péter, Mészá-
ros Benjamin, Vida Szabolcs, az általános iskola tanulói
adtak elő. A finom ebéd (májgombóc leves, őzpörkölt,
marhalábszár pörkölt, rétes) elfogyasztása után a jó han-
gulatról a Mulatós Ifjak zenekara gondoskodott. 

Mikulás ünnepségünket 2013. december 3-án 14 órakor
tartjuk a klubhelyiségben, és ezzel zárjuk is az évet. Január-
ban téli szünet lesz, majd 2014. február 4-én kezdünk újra. 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újeszten-
dőt, jó egészséget kívánunk mindenkinek.

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé
Nyugdíjas Egyesületi elnök és csoport titkár

Húszéves évforduló és évzáró csoportgyûlés

TTiisszztteelltt  LLaakkoossssáágg!!  TTiisszztteelltt  VVáállllaallkkoozzóókk!!
Az elmúlt évhez hasonlóan a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata karácsonyi ajándékozás céljából
adománygyűjtést kezdeményez a rászoruló családok számára. Sok szervezet
szervez gyűjtést karácsony tájékán. Kérjük, ha tud segíteni, támogassa a hely-
béli gyerekeket! 

A gyűjtés 22001133..  ddeecceemmbbeerr  0022..  nnaappjjááttóóll  ddeecceemmbbeerr  2200..  nnaappjjááiigg tart. Az
adományokat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál (Baross Gábor u. 2.
sz.) valamint a Védőnői Szolgálatnál (Radnóti u. 2.sz.) ügyfélfogadási időben
lehet leadni.

Várunk: játékokat, könyveket, ruhákat (0-tól 18 éves korig), élelmiszereket, édességet, zöldséget,
gyümölcsöt, vagy bármi olyan dolgot amivel a rászoruló gyermekek karácsonyát szebbé tehetjük.

SSEEGGÍÍTTSSEENN  HHOOGGYY  MMII  IISS  SSEEGGÍÍTTHHEESSSSÜÜNNKK!!
KKooppaasszz  IImmrréénnéé  családgondozó KKoovvááccssnnéé  HHaabblliinngg  TTeerréézz családgondozó

MIKULÁS GYÁR  CSANYTELEKEN

A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület Mikulás-, valamint
óévbúcsúztató ünnepségét december 9-én, délután 2 óra-
kor tartja a klubhelyiségben.

Várjuk tagjaink jelentkezését december 5-éig.
Következő rendezvény: 2014. január 6.: Pótszilveszter.

Mikulás ünnepség
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66772266  SSzzeeggeedd,,  AAllssóó  --  kkiikkööttőő  ssoorr  66..  88//4488..
TTeell..::  ++3366--3300//444466--8844--1166

++3366--3300//224499--2222--4411      ++3366--6622//774411--999988

A Héliosz - Sol Kft, OEP által finanszírozott ott-
honi szakápolás és otthoni hospice ellátási tevé-
kenységet kíván folytatni az Önök településén
együttműködve a háziorvosi szolgálatokkal és
egészségügyi szolgáltató intézményekkel.

A szolgáltatás a biztosított otthonában vagy tar-
tózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére,
szakképzett ápoló által végzett tevékenység
(20/1996. NM rendelet).

Az otthoni szakápolás keretében a szakképzett
ápoló által ellátható, és vállalt feladatok;

1. Szondán át történő tápláláshoz és folyadék-
felvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenység
végzése és megtanítása.

2. A tracheális kanul tisztítása, betétcseréje, a te-
vékenység tanítása.

3. Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres
katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó
szakápolói feladatok.

4. Az intravénás folyadék- és elektrolit pótlás-
hoz, parenterális gyógyszer beadásához kapcso-

lódó szakápolási feladatok.
5. Balesetek és különböző műtétek utáni szak-

ápolási feladatok, testi higiénéjének biztosítása,
valamint a mozgás segítése.

6. Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátá-
sa, sztomaterápia és különböző célt szolgáló
drének kezelésének szakápolási feladatai, szak-
ma-specifikus szájápolási tevékenységek műtét
után.

7. Decubitálódott területek, fekélyek ellátása,
megelőzése.

8. Gyógyászati segédeszközök, protézisek szak-
szerű használatának megtanításához kapcsolódó
szakápolási feladatok, hely- és helyzetváltoztatás
megtanítása.

9. Szükség esetén speciális tevékenységek, pél-
dául: oxigénterápia, légzésterápia, szívó alkalma-
zása

10. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói felada-
tai.

11. A beteg állapotától függően gyógytorna,
fízioterápia, diétás tanácsadás biztosítása.

Az otthoni hospice ellátás keretében ellátható és
vállalt feladatok a 20/1996. (VII. 26.) NM rendelet
alapján;

HÉLIOSZ - SOL Egészségügyi Szolgáltatási
és Oktatási Korlátolt Felelõsségû Társaság

A közlekedésben a téli időszak tudatos felkészülést
igényel, ezért fokozottan kérjük az alábbiak figyelem-
be vételét!

• Tájékozódjon elindulás előtt az útviszonyokról
(rádió, TV…)

• Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki
állapotú járművel induljon el, különös tekintettel a
gumik állapotára!

• A gépkocsiban legyen takaró, hólánc, meleg ruha,
lapát (autó hóból való kiszabadítása esetén),
rugalmas vontatókötél, kismennyiségű csúszás-
gátló anyag (homok), fagymentesítő zárolajozó,
elegendő mennyiségű élelmiszer és ital!

• Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyelve a
megnövekedett fékutakra!

• Tartson biztonságos követési távolságot!
• Ne kockáztasson az előzésnél!
• Szabadban tartózkodás során öltözködjön rétege-

sen és tartózkodjon az alkohol fogyasztásától!
Meleg italok fogyasztása a javasolt!

Segítségkérés a 110044;;  110055;;  110077;;  111122 telefonszámokon!
További információ:

www.csongrad.katasztrofavedelem.hu
(Forrás: Csongrádi Hivatalos

Tűzoltóparancsnokság)

Hasznos tanácsok télen közlekedõknek

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Szentesi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
CCssoonnggrrááddii  HHiivvaattáássooss  TTűűzzoollttóóppaarraannccssnnookkssáágg

Cím: H-6640 Csongrád, Hunyadi tér 11/a. 
Tel/Fax: +36-63/571-265   E-mail: csongrad.hot@katved.gov.hu 
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1. Alap-és szakápolási tevékenységek
2. Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói felada-

tok
3. Gyógytorna
4. Fizioterápia
5. Szociális tevékenységek szervezése
6. Diétás gondozás, tanácsadás
7. Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (mely-

nek része a családtagok, közvetlen gondozásban
résztvevők felkészítése a hospice ellátásra)

8. Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (meg-
előző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás,
orvosi tevékenység)

Az ellátás során biztosítjuk;
A beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást

és mindazon tevékenységek megtanítását, ame-

lyet maga a beteg és/vagy családja megtehet az
egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy
állapota romlásának megakadályozásáért.

Ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folya-
mat dokumentálását és jelentési kötelezettség tel-
jesítését.

Rendszeres kommunikáció a házi-, illetve keze-
lőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevők-
kel.

A tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési köve-
telményeket, előírásokat az OEP ellenőrzési és
Módszertani Főosztály határozza meg. Az ellen-
őrzés kiterjed a beteg elégedettségi vizsgálatára
is.

Tisztelettel KKrriissttóóff--VVaarrggaa  EErriikkaa ügyvezető

A Tisza-Volán Zrt  tájékoztatja Csanytelek köz-
ség lakosságát, hogy 22001133..  ddeecceemmbbeerr  1155--ttőőll  ((vvaa--
ssáárrnnaappttóóll))  aazz  aalláábbbbii  rreeggiioonnáálliiss  mmeenneettrreenndd  mmóóddoo--
ssííttáássookk  bbeevveezzeettéésséétt  tteerrvveezzii..

55000011  SSzzeeggeedd  ––  BBaakkss  ––  CCssaannyytteelleekk  ––  TTöömmöörrkkéénnyy  --
CCssoonnggrráádd autóbuszvonalon

ÚÚjj  mmeeggáállllóóhheellyyeett  hheellyyeezzüünnkk  ffoorrggaalloommbbaa
CCssaannyytteelleekk,,  HHaallaassttóó  ééss  CCssaannyytteelleekk,,  SSíírróóhheeggyy
mmeeggáállllóóhheellyyeekk  kköözzöötttt  CCssaannyytteelleekk,,  AAllssóó--ffőőccssaattoorr--
nnaa  ((4433,,22  kkmm--nnééll))  eellnneevveezzéésssseell.. A Baks –
Csanytelek között minden megállóhelyet kiszol-
gáló járatok az új megállóhelyen megállnak.

113311  sszz..  jjáárraatt Szeged, aut. áll. indul + 14:45 óra,
Csongrád, aut. áll. érkezik + 16:22 óra 

TTöömmöörrkkéénnyy,,  aauutt..  vvtt..  bbeettéérréésssseell  kköözzlleekkeeddiikk
(Csongrád, aut. áll. érkezik + 16:35 óra).

MMuunnkkaannaappookkoonn  úújj  ggyyoorrssjjáárraattookkaatt  kköözzlleekkeeddttee--
ttüünnkk  CCssoonnggrráádd  ––  BBaakkss  ––  SSáánnddoorrffaallvvaa  --  SSzzeeggeedd  vvii--
sszzoonnyyllaattbbaann

112200  sszz..  jjáárraatt  CCssoonnggrráádd,,  aauutt..  áállll..  iinndduull  ⊗ 66..2200  óórraa,,
SSzzeeggeedd,,  aauutt..  áállll..  éérrkkeezziikk  ⊗ 77..3355  óórraa

112211  sszz..  jjáárraatt  SSzzeeggeedd,,  aauutt..  áállll..  iinndduull  ⊗ 88..0000  óórraa,,
CCssoonnggrráádd,,  aauutt..  áállll..  éérrkkeezziikk  ⊗ 99..1155  óórraa

55111100  SSzzeenntteess  ––  CCssoonnggrráádd  ––  FFeellggyyőő  ––  CCssaannyytteelleekk
––  TTöömmöörrkkéénnyy autóbuszvonalon

446600  sszz..  jjáárraatt Tömörkény, aut. vt. indul z 4:35 óra,
Csongrád, aut. áll. érkezik z 5:25 óra 

55  ppeerrcccceell  kkoorráábbbbaann  kköözzlleekkeeddtteettjjüükk..

(Forrás: Tisza-Volán Zrt)

Autóbusz menetrendváltozás!
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November 14-én ismét megrendezésre került a Már-
ton-napi lámpagyújtás, mely a Pillangó csoport ha-
gyományőrző műsora. A gyerekek egész héten nagy-
nagy izgalommal és munkával készültek a próbák
alatt a műsorra. Ezt bizonyítja, hogy otthonukban is
azt kérdezgették, mikor lesz már az „előadás”? A lam-
pionos felvonulás délután fél 5-kor kezdődött, melyre
minden gyerek egy-egy lampiont kapott a kezébe és
azzal világítottak a park körüli sétánkon. Természete-
sen nagyon élvezték. A gyerekek a felvonulást végig
énekelték, mondókázták, a zenei kíséretet Kecskeméti
János, Kósa Gergő, Kósa Roland és Cseszkó Ádám
szolgáltatta, melyet ezúton szeretnénk megköszönni.
Utána tábortüzet gyújtottunk, melegedés közben a
gyerekek széttörhették a barátság kalácsot. Mindenki
megoszthatta egy barátjával, az óvó néniknek is tör-
tek, melyből kiérződik a feléjük irányuló szeretetük.
Ezután a hagyományőrző dramatikus játék követke-
zett, melyen táncoltak, énekeltek, és igazi disznóvá-
gást játszottak el, melyen nagyon ügyesen szerepel-
tek. A műsor végén a gyerekek felkérték a szüleiket
egy táncra, ahol élő zenére táncolhattak. 

Majd jöhettek a harapnivalók: hurka, kolbász, süte-

mények halmaza. Mindezeket a szülők felajánlásából
kapta a csoport, köszönjük mindenkinek. Az óvó né-
nik szerencsemalacot árultak, melyet a dajka nénink
készített. A rendezvényen nagyon jól érezte magát
mindenki, szülő és gyerek egyaránt. Köszönjük Kátai
B. Istvánné és Tóth Zoltánné felkészítő óvó néniknek,
valamint Ambrusné K. B. Mónika dajka néninek ezt a
gyönyörű műsort és estét. Reméljük jövőre ismét részt
vehetünk ezen a hagyományőrző lámpagyújtáson.

Köszönettel:
PPiillllaannggóó  ccssooppoorrttooss  sszzüüllőőkk

Lámpagyújtás a Pillangó csoportban
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VVaajjddáákk  aa
RRoommáákkéérrtt
AAllaappííttvváánnyy

5052 Újszász, Hold út 7.
E-mail: vajdakaromakert@gmail.com

www.vajdakaromakert.hu

Kállai Csaba, mint a Vajdák a
Romákért Alapítvány elnöke és
Európai Uniós fővajda, a közigaz-
gatási területükön élő cigány és
nem cigány lakosság biztonsági
érdekének növelése céljából fela-
jánlom az alábbi lehetőséget,
illetve segítségemet.

Minden olyan polgár, aki kon-
fliktusba kerül a helyben élő
cigánysággal, polgári peres prob-
lémájának megoldásáért írásban
vagy szóban hozzám fordulhat. 

Ha saját tulajdonát képező bár-
minemű tárgyát eltulajdonítják,
vagy fenyegetve érzi magát, eset-
leg bármilyen más problémája
akadna a cigány vagy nem cigány
származású embertársával, for-
duljon hozzám, kérjen segítséget.
Ezért nem kérek mást, minthogy
támogassa havonta száz forinttal a
Vajdák a Romákért Alapítványt az
Unicredit banknál vezetett
10918001 – 00000026 – 18600005
bankszámlaszámon.

Ha úgy érzi, hogy segíteni tudok
Önnek, hívjon telefonon és én
személyesen felkeresem, hogy –
száz forint ellenében – együtt old-
juk meg a problémáját.

Tisztelettel:
KKáállllaaii  CCssaabbaa

Vajdák a Romákért
Alapítvány elnöke

06/70 576-4317

A CCssaannyytteelleekkii  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüü--
lleett  és a NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssaannyy--
tteelleekkii  EEggyyeessüülleettee a Nemzeti
Együttműködési Alap 2013. évi pá-
lyázatán egyesületenként 250.000
forintot nyert működési költségei
támogatására. Mindkét egyesület
életében nagy jelentősége van a tá-
mogatásnak, hiszen a zavartalan
működést segíti elő. A Nagycsalá-

dosok Csanyteleki Egyesületéhez a
felajánlott személyi jövedelemadó
1 százalékából is több érkezett,
2012-ben 49.000, míg 2013. évben
149.617.- Ft. Az érkezett támogatá-
sok teljes egészében lefedik a mű-
ködés költségeit, ezáltal a befizetett
tagdíjakat teljes egészében a kará-
csonyi élelmiszer csomagokra tud-
ja az egyesület fordítani.

Tájékoztatás!

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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RECEPT

KLUB

TTééllii
ggyyüümmööllccsslleevveess

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 1 üveg meggy (380 g),
– 5 db alma,
– 1 doboz ananász konzerv,
– 2 csomag vaníliás puding,
– 5 db őszibarack (konzerv),
– 4-5 szem szilva,
– őrölt fahéj,
– szegfűszeg, szerecsendió,
– 2 rúd fahéj,
– cukor.
EEllkkéésszzííttééssee::
A gyümölcsök leveit beleöntjük egy lábosba. Ad-

junk hozzá 2 liter vizet. Először a keményebb gyümöl-
csöket tegyük bele, aztán amikor már megfőtt, adjuk
hozzá a puhábbakat is. Közben ízesítsük fahéjjal, cu-
korral, szegfűszeggel. Mikor megfőttek a gyümöl-
csök, egy kisebb keverőtálba elkeverjük a 2 csomag
vaníliás pudingot egy kevés meggy lével, és beleönt-
jük a levesbe folyamatos kevergetés közben, amíg be
nem sűrűsödik. Ha besűrűsödött, még egyszer kóstol-
juk meg, hogy elég édes-e, és ha igen, akkor már csak
azt kell megvárni, hogy kihűljön. 1-2 órára érdemes
hűtőbe tenni, és csak utána tálalni. A szerecsendiót a
végén reszeljük bele. 

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

KULTÚRA
CCssookkoonnaaii  VViittéézz  MMiihháállyy

NNoovveemmbbeerr
Eljött már november didergő hónapja,

Hideg szele a fák ágait megcsapja.
Meghalva elhullnak a sárga levelek,

Játszadoznak vélek a kegyetlen szelek.
Az ajtónál álló télnek hideg zúzza

A zöld ligeteket s mezőket megnyúzza.
Hideg eső csorog, csepeg egész éjjel,

A fázékony Auster havat is hány széjjel.
A borongós égnek sűrű felhőzése

Házba zárt szívünknek kedvetlenedése...

OLVASÓI OLDAL

PPOOÉÉNN  SSAARROOKK
LLóóffaajjttáákk

(forrás: www.karikaturista.hu)

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