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Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Az EURÓPAI CSANYTELEKÉRT Közalapítvány Kuratóriuma
köszönetét fejezi ki az alapítványt támogatóknak
a 2018. évben nyújtott támogatásokért, egyúttal tisztelettel kéri,
hogy a 2019. évben esedékes adóbevallásukkor továbbra is a község alapítványát támogassák az
SZJA 1%-ának felajánlásával.

Közalapítvány adószáma: 18474952-1-06
Tisztelettel: Szabados Pál, Kuratórium Elnöke

A lehetőségekhez alakítani a célokat
Délmagyarország, 2019.01.29. Majzik Attila
(Az alábbi írás a cikk eredeti változata.)
Több évtizedes lemaradást próbálnak behozni pár év alatt
Csanyteleken. Ebben a ciklusban még mindig a legfontosabb feladat a lakosság nagy részét érintő infrastruktúra fejlesztés volt,
utak, járdák épültek, újultak meg, szennyvízcsatornázás, felszíni
vízelvezetés, ivóvíz program, rekultiváció, a középületek felújítása, hőszigetelése, fűtéskorszerűsítése valósulhatott meg.
2002 óta négy milliárd forintnyi infrastrukturális fejlesztési lehetőség érkezett a faluba, az elvesztegetett SAPARD pályázati lehetőségek
után most jutott el oda Csanytelek, hogy a lakosok jogos elvárásai teljesültek, jelentős infrastruktúra felzárkózás történt. Ahol ez nem áll
rendelkezésre, nincsenek rendben az utak, a vonalas és kommunális
létesítmények, a közszolgáltatásoknak helyet adó épületek, ott nagyon
nehéz új munkahelyek teremtésére gondolni, véli Forgó Henrik polgármester. – A falu rendszerváltás utáni első tizenkét évének „fejlesztési koncepciója” finoman szólva sem a település gyarapításáról szólt,
ezt ma már azok is látják, akik nem kárvallottjai voltak annak az időszaknak. Most jutottunk el oda, hogy jórészt sikerült pótolni azokat
az alapvető feltételeket, amelyeknek már évekkel ezelőtt rendelkezésre
kellett volna állniuk Csanyteleken – mondta el a polgármester.

Ady E. út átadása 2005.
Forgó Henriktől megtudtuk, a saját erőből megvalósult
minibölcsőde mellett 2018-ban az elnyert pályázati támogatások
összege közel hatszáz millió forintot tett ki. Ebből az Egészségügyi
Kombinát felújítása és a Felszíni vízelvezetés I. ütem (mindkettő TOPos forrásból), továbbá a József Attila utca, Határ út (egy szakasza), és
a Nefelejcs utca szilárd burkolatának kialakítása (VP) már el is készült.
Folytatás a 4. oldalon.

Tájékoztatás
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
új ügyfélfogadási rendjéről
Csanytelek településen 2019. február 04. napjától,
minden hétfőn 7:30-tól 16:00 óráig, minden kedden 13:00-tól 17:00 óráig,
Csongrádi állandó ügyfélszolgálati irodánkban minden munkanap állunk
tagjaink rendelkezésére!

Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2019. Januári ülésein hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület az első ülését
2019. január 24. napján tartotta, ahol 5 fő-napirendi pontot tárgyalt,
melyből az 1.–3. fő-napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, az 1.–5. főnapirendi pontot pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság ülésén napirendje keretében tárgyalta, elfogadta
és javaslatot tett azok testület elé terjesztésére.
A napirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester úr beszámolt a két ülés
között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, melyet a testület határozat hozatala nélkül tudomásul vett.
Az ülés 1. fő-napirendi pontjaként vitatta meg a testület a köztisztviselői illetményalapról szóló …/2019. (… . …) önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában benyújtott előterjesztésben, az előzetes hatásvizsgálatban,
a jogszabály tervezetében, az általános és részletes indokolásban foglaltakat, melynek lényege, hogy a hatályos központi költségvetés 60. §
(1) bekezdésében megállapított központi köztisztviselői illetményalap
38.650.- Ft összegével szemben, a Kvtv. fenti szakasz (6) bekezdése
szerint eljárva, megemelte 50.000.- Ft-ra. Ez a feltétele annak, hogy a
Belügyminiszter úr által kiírt bérrendezésre irányuló pályázaton önkormányzatunk be tudjon nevezni központi pénzügyi támogatásra. Sajnos
ezzel a hivatal köztisztviselőnek havi illetménye nem változik még akkor sem, ha 70.000.- Ft-ra emelkedne az illetményalap összege. Ennek
oka, a szolgálati jogviszonyban eltöltött időhöz rendelt szorzószámok
11 éve változatlanok, így pl. a pályán 33 évet eltöltött köztisztviselő besorolási bére bruttó havi 165.000.- Ft, miközben a garantált bérminimum idei évi összege bruttó havi 195.000.- Ft, melytől 30.000.- Ft-tal
marad el a bértábla összege. A Képviselő-testület elfogadta a napirendre vonatkozóan benyújtott dokumentumokat és fenti tárgyban kiadta
az 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendeletet, amely 2019. január 25.
napján lépett hatályba és 2019. december 31. napjával hatályát veszti
(végrehajtottá válása okán), mivel a rendelkezés hatálya csak 2019. évre
vonatkozik. Ez a jogszabály un. belső norma, amely jogot nem keletkeztet és kötelezettséget nem ró a település lakosságára.
Az ülés 2. fő-napirendi pontjaként az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetése előkészítése keretében
a) Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek
2019. évi működési célú támogatása tárgyában benyújtott előterjesztésben, az ahhoz csatolt mellékletben és határozat javaslatban
foglaltakkal egyetértett és határozatába foglalta döntését. A tárgyban kiadott pályázati felhívásra 7 helyben működő önszerveződő közösség nyújtott be támogatás igénylést, összességében 3.630.000-Ft értékben,
melyhez képest javaslatként a 2018. évben ténylegesen kifizetett
2.610.000.- Ft összegű támogatás megállapítását tette. Végleges döntés
az önkormányzat 2019. évi költségvetése elfogadása során hoz a
testület. A Csanyteleki Sport Klub 1.730.000.- Ft, Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesülete helyi szervezete 120.000.- Ft, a Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 200.000.- Ft, a Csanyteleki Polgárőr Egyesület
320.000. Ft, a Csanyteleki Sporthorgász Egyesület 80.000.- Ft, a Diák és
Szenior Sportegyesület, az Új Élet Vadásztársaság 60.000.- Ft összegben
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részesül 2019. évi működésével összefüggő, leigazolt költségeik
fedezetére.
b)Önkormányzati lakások és garázsok 2019. évi bérleti díjainak módosítását
nem tartotta indokoltnak a testület. Döntését az idei évben várható
minimális mértékű inflációs hatásra alapozta, ezért az elmúlt évben érvényesített bérleti díjak hatályban tartását foglalta határozatába.
c) Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2019.
évi díjtételeinek meghatározása során lakossági tájékoztatás céljából reklámfelület biztosítása, reklámtevékenység és havi önkormányzati kiadvány
(Csanyi Hírmondó) megjelentetése vonatkozóan az előző évi díjtételek
változatlan fenntartása mellett döntött a testület a negyed oldalas, a féloldalas és az egész oldalas hirdetések tekintetében is a határozati javaslatában rögzítettek szerint.
d)Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- és hosszú-távú fejlesztési
programja módosítása tárgyában benyújtott előterjesztésben, a határozati javaslatban és a csatolt mellékletben foglaltakat változtatás
nélkül hagyta jóvá a testület. A rövid-távú fejlesztési programok
közül az elmúlt évben és várhatóan idei évre átnyúlóan végrehajtott beruházások megvalósítása szükségessé tette a program aktualizálását, így
- a József Attila utca, a Határút és a Nefelejcs földújának
szilárdburkolattal való ellátása (elnyert pályázatból),
- őstermelői piac kialakítása (az elnyert pályázat szerinti kivitelezési szakasza előtt áll),
- felszíni vízelvezetés I-II. üteme (elnyert pályázatból az I.
ütem kivitelezése),
- az Agrár-ipari parkban hűtőház kialakítása (elnyert pályázat
kivitelezési szakaszra vár),
- az orvosi rendelő felújítása (elnyert pályázatból megvalósult
beruházás),
- a mini bölcsőde kialakítása saját önkormányzati forrásból
2018. augusztusában megvalósult, ezért már nem célszerű annak a megvalósításra váró programok közötti szerepeltetése.
e) A költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő
– adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározása tárgyában benyújtott előterjesztést, határozati javaslatot és
csatolt mellékletében foglaltakat megvitatta a testület és határozatot adott ki annak elfogadásáról, melynek értelmében az elmúlt
évhez viszonyítva növekedést mutat. 2020. évben 40.500.000.- Ft,
2021. évben 42.000.000.- Ft, 2022. évben pedig 43.300.000.- Ft
saját bevétellel számolva, melynek 50 %-a az irányadó.
A Képviselő-testület az ülés 3. fő-napirendi pontjaként vitatta meg
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata tárgyában benyújtott dokumentumokat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott és javaslatot tett annak jóváhagyá-
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sára. Elrendelte a hatályosított Együttműködési Megállapodás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentumra való cserélését
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzata 2. melléklete 8/e)
függelékére vonatkoztatva. Ennek azért van jelentősége, mert nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-a a nemzetiségi
és a helyi önkormányzatok közötti együttműködés szabályairól akként rendelkezik a (2) bekezdésében, hogy a megállapodást minden év január 31. napjáig
felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat át kell vezetni, amelynek
megtörténtét határozatában dokumentálta a testület.
Az ülés 4. fő-napirendi pontjaként a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására pályázat benyújtása szorosan kötődik az ülés 1. fő-napirendi
pontjához, melynek lényege, hogy önkormányzatunknak lehetősége
nyílik alacsony adóerőképessége (ami nem éri el az egy lakosra vetített
8.000.- Ft-ot) és a kiírásban foglaltaknak való megfeleléssel jogosultságot szerzett a központi költségvetésben elismert hivatali köztisztviselői létszám (7,32 fő) után leigényelni fejenként 800.000- Ft-ot, amely
5.865.000.- Ft központi anyagi támogatást jelent az önkormányzat idei évi
költségvetésében. Ez az összeg az önkormányzat költségvetésében 11
millió Ft állami támogatással le nem fedezett kiadás összegére fordítható, mellyel megfelezhető a tárgyi kiadás összege és az így felszabadult anyagi forrás célhoz kötöttséggel használható fel. A testület határozatában elrendelte a pályázat dokumentumai 2019. január 25. napjáig
való benyújtását elektronikus és papír alapon egyaránt.
A Képviselő-testület az ülés 5. fő-napirendi pontjaként tárgyalta a
„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú
„Helyi termelői piactér kialakítása Csanyteleken” kivitelezési

munkáira tárgyú közbeszerzési eljárásban Ajánlatkérői döntésre vonatkozó
előterjesztésben és határozati javaslatban foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott. A kivitelezés eredetileg becsült értéke (nettó)
46.710.066 Ft (tervezői költségbecslés alapján). A fenti tárgyban közbeszerzési eljárás keretében (építési kivitelezés és kiviteli tervkészítés)
a felkért 5 gazdasági társaság közül 3 társaság nyújtotta be ajánlatát a
benyújtási határidőn belül, így a beérkezett ajánlatokat közbeszerzési
szakértő bevonásával a Közbeszerzési Bíráló Bizottság vizsgálta. Az
ajánlatok érdemi bírálata jegyzőkönyve szerint, az Ajánlattevők ajánlatai
a hatályos vonatkozó jogszabályoknak és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfeleltek, kizáró ok nem merült fel. A Bíráló Bizottság javaslata
értelmében, mindhárom Ajánlattevő érvényes ajánlatot tett, ezért kezdeményezte a közbeszerzési eljárás eredményessé nyilvánítását is, amennyiben
az önkormányzat biztosítani tudja a kivitelezési munkálatok pályázati
támogatás melletti saját erő többletköltségét. A Képviselő-testület a
tárgyban legkedvezőbb árajánlatot tett gazdasági társaság a SÜDBAU Építési- Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
(Ajánlattevőt) hirdette ki az eljárás nyertesének és felhatalmazást adott a nyertes
Ajánlattevővel vállalkozási szerződés kötésére, melyben az ellenszolgáltatás nettó
összege 53.950.023.- Ft, bruttó összege 68.516.529.- Ft. A Képviselő-testület határozatában vállalta a beruházás kivitelezéséhez kapcsolódó bruttó pályázati támogatás, a kivitelezés és kiviteli tervkészítés bekerülési
összköltsége különbözete, mint saját forrás terhére 22.346.092.- Ft összeget az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a fejlesztési
célkitűzéshez elkülönít. A saját forrás fedezetét részben az előző évi
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, másrészt az önkormányzat
2019. évi saját bevétele képezi.

Tájékoztató a biológiailag lebomló hulladékgyűjtés rendjéről
Az FBH-NP Nonprofit KFT ezúton kívánja tájékoztatni a Tisztelt Lakosságot, hogy megkezdi a biológiailag lebomló hulladék rendszeres díjmentes begyűjtését,a
cég által folyamatosan a gyűjtési alkalmak számához igazodóan biztosított biológiailag lebomló zsákban és/vagy egy kévényi mennyiségben Csanytelek területén.
A biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során az ingatlanoknál kertekben, udvarokban, konyhában keletkező minden szerves anyagtartalmú hulladék elszállítása
történik. A biológiailag lebomló hulladékot (fűkaszálékot, falevelet, lágyszárú növényeket, háztartásban, éttermekben, kiskereskedelmi egységekben keletkező
konyhai és élelmiszermaradékot) a díjmentesen biztosított biológiailag lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú 50 cm átmérőjű kötegekben (maximum
0,5 m3) kévékbe kötve az ingatlan előtti közterületre szíveskedjenek a gyűjtési napon reggel 7 óráig kérjük kihelyezni és az elszállítás időpontjáig az ingatlan előtt
kint hagyni,oly módon, hogy azt a begyűjtést végző gépjármű meg tudja közelíteni és kézi erővel mozgatható legyen.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékot nem ilyen formában helyezik ki, vagy ha kommunális hulladékkal keveredik, akkor a biológiailag lebomló hulladék
járattal nem szállítják el!
Kihelyezhető biológiailag lebomló hulladékok:
Kerti hulladék:
• kötegelve, kévébe összekötve: faág, fanyesedék, gally
• műanyag zsákokban vágott fű, vágott virág, falevél, lágyszárú növény, virágágyi növények, kezeletlen kéregdarabok, egyéb apró zöldhulladék
Udvari hulladék: fűrészpor, faforgács, száraz szalma
Konyhai hulladék: zöldség- és gyümölcsmaradványok, kávézacc, tealevelek, tojáshéj, egyéb növényi származékok, élelmiszer-maradék
Kérjük, ne helyezzenek ki a biológiailag lebomló hulladék gyűjtés során állati ürüléket vagy azzal szennyezett anyagot.
A biológiailag lebomló hulladékok aprítás és komposztálás után hasznosításra kerülnek. Az elkészült komposztot a Tisztelt Érdeklődők a Regionális Hulladéklerakókban (Vaskút, Kiskunhalas, Felgyő) beszerezhetik.
Amennyiben a biológiailag lebomló hulladékos zsák települési szilárd hulladékot is tartalmaz, a hulladék nem kerül a jelen gyűjtés keretében
elszállításra, ennek tényéről az ingatlantulajdonos írásbeli tájékoztatást kap.
Zöldjárat naptár Csanytelek 2019. év: január 17., február 14., március 14., április 18., május 16., június 20. (csütörtöki napok).
Szelektív hulladékgyűjtés: A csomagolási hulladék gyűjtésére alkalmas edényzet használatáról, gyűjtésének rendje az alábbiakban szerepel.
Ezen edényzetbe együttesen az alábbi csomagolási hulladékok kerülhetnek:
• műanyag (pl. PET palack, öblített tejfölös, joghurtos doboz, műanyag zacskó, reklám táska, PP, HDPE jelzésű flakonok)
• papír (pl. újságpapír, szórólap, irodai papírhulladék, tiszta csomagolópapír),
• fehér és színes üveg (pl. befőttes-, ásványvizes-, boros-, sörösüveg),
• fém (alumíniumos italos doboz, alufólia, fém konzerves doboz)
A szolgáltatás és a díjfizetés változatlan formában megy tovább.
Szelektíven gyűjtött hulladék elszállítása 2019. évben havonta egy alkalommal az alábbi naptár szerint történik:
január 24., február 21., március 21., április 25., május 23., június 27. (csütörtöki napok).
Továbbá tájékoztatni kívánjuk, hogy az ürítést végző szerv a Csongrádi Víz-és Kommunális Nonprofit Kft. aki Társaságunk alvállalkozója.
Tisztelettel: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft.
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A lehetőségekhez alakítani a célokat
Folytatás a címoldalról.
A Hűtőház és tároló (TOP) építése folyamatban van, a Termelői piac
kialakítása (VP), valamint a Felszíni vízelvezetés II. pályázat (TOP) a
közbeszerzés előkészítés fázisában van. Az öt település alkotta konzorciumban elnyert EFOP-os pályázatok megvalósítása folyamatos,
befejezésük 2020-ban lesz.
A hosszútávra tervezés máshol is tetten érhető Csanyteleken, hiszen a folyamatos infrastrukturális felzárkózásért való küzdés mellett
már több olyan ingatlant is vásároltak, amelyeket majd a Magyar Falu

József A. út vízelvezetés, aszfaltozás 2018.
Programban tudnak hasznosítani, munkahelyteremtő vagy turisztikai
beruházások megvalósítására, de a működést költséghatékonyabbá
tevő energetikai korszerűsítésben is gondolkodnak. – A helyben maradás feltétele – a megfelelő élettér megléte után – a munka, valamint
a jövedelemhez jutás lehetősége, ehhez próbálunk megfelelő feltéte-

leket teremteni. A munkahelyek kialakításának alapja az évek
óta rendelkezésre álló Agráripari park, itt épül a hűtőház is, de
tervezünk ott ipari alapanyag növény feldolgozást is, ami az élelmiszer, illetve gyógyszeriparnak szállíthat alap-, vagy első fokú
feldolgozott anyagokat. – Kétségtelen, hogy lemaradásban vagyunk
a környező településekhez képest, – sovány vigasz, hogy azok a cégek,
amelyek akkoriban Csanytelekben is gondolkodtak vállalkozásaik letelepítéséhez, most a járás más településein vezető adófizetők – elemezte
a falu helyzetét a polgármester.
Forgó Henrik leszögezte, a megváltozott gazdasági helyzetben újra
kell fogalmazni a település céljait, azokat a lehetőségekhez kell alakítani. A falu vezetője szerint Csanyteleken jó a környezet, olcsók az
ingatlanok, folyamatosan csökken az infrastrukturális lemaradás. Ha
megfelelő kiegészítő jövedelemhez is tudnak jutni az itt élők, akkor
helyben lehet tartani a fiatalok egy részét, véli a polgármester.
2019-ben szeretnénk tisztességgel befejezni a folyamatban lévő
pályázatainkat, szükséges elindítani azokat a komplex tervezési
feladatokat, melyekkel esélyünk lehet a Magyar Falu Program
forrásaira.
Térségi feladatban is gondolkodunk, nagyon szeretnénk, ha a 4519es út elkerülő (igazából „átszelő”) szakasza elkészülhetne, amely legalább tíz perccel rövidítené le a Csongrád–Szeged /Kistelek – autópálya felhajtó/ menetidőt, ezzel párhuzamosan a turisztikai és munkába
járást egyaránt szolgáló szomszédos települések közötti kerékpárutak
fejlesztése is kiemelt cél.
A közelgő önkormányzati választással kapcsolatban Forgó Henrik
a csanyi öregek kedvenc mondásával válaszolt: „azt először mög köll
érni…”

SPORTBÁL ’2019
Január 26-án tartotta egyesületünk immár a hetedik jótékonysági bálját.
Az eddig bevált forgatókönyv szerint alakult ez az este is. Először a
2018. év legjobbjait díjaztuk egy-egy oklevéllel és serleggel:
Posztumusz díj: Szeri Ferenc
Legütősebb játékos: Makai–Kis László /asztalitenisz/
Legjobb női játékos: Joó Lídia
Legjobb utánpótlás játékos, az év felfedezettje: Huszák Dávid
Legjobb kapus: Samu Aliz
Az év edzője: Palásti Attila
Az év csapata: Csanytelek U-17
Legjobb férfi játékos: Faragó Kornél
A díjakat Kurucz Zoltán elnök, Somodi Balázs elnökhelyettes, valamint Forgó Henrik polgármester úr adta át . A bálat ezután Farkas
Sándor Államtitkár Úr, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg
hivatalosan. Közben elkészült a finom vacsora is, vendégeink válogathattak a finomabbnál finomabb falatok közül. A zenét – mint mindig
–, az Unicum Band szolgáltatta, táncra perdítette vendégeinket. Az éj
folyamán fellépett Rony nagy slágerekkel, nagyon jó hangulatú műsort
adva. Több száz tombolatárgy várta szerencsés gazdáit, a fődíj egy 3
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Év sportolója-díjazottak, szenior kategória
– Bartus rövid szünetet tartott
Vajgely Pál Délmagyarország 2019.01.03. 08:49
Lapunk, a Délmagyarország 49. alkalommal jutalmazta az év legjobbjait. A Hungi Vigadóban megtartott eseményen összesen 20 díjat adhattunk át a CE Glass üvegtrófeáiból. A díjazottakat bemutató sorozatunkban ezúttal az év szenior sportolójának választott Bartus Lászlót
mutatjuk be. A 61 éves sportember egész pályafutása során, így a mai
napig is a csanyteleki labdarúgást szolgálja.
– Hogy teltek az ünnepek? Tett újévi fogadalmat?
– Feszített évem volt, így igyekeztem ráhangolódni az ünnepekre. Egy barátom születésnapi bulit tartott szilveszterkor, de
az új év első munkanapján már elkezdtem a sportot, bár beleszúrt a térdem, de meglátjuk, mit bír. Soha nem dohányoztam,
így nincs mit megfogadnom. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy
sportolhatok még, a kispályát szeretném folytatni a fallabda mellett, a nagypályán még fél évet tervezek.
– Milyen érzés volt átvenni az év szenior sportolójának járó elismerést? Megvan a helye otthon?
– Ezt át kell élni! Ez nem a hab volt a tortán, hanem maga volt
a torta! Nagyon boldoggá tett ez a díj. Egyben van a nappalink
és a konyhánk, méltó helyre került a díj. Mehettem volna más
klubhoz is pályafutásom során, de végig kitartottam. Mi még
nem ilyen pályákon kezdtük, azok a szalagokat jobban igénybe
vették. Szerencsére komolyabb sérülés nélkül megúsztam, ezért
is hálás vagyok.
– Fel tudja idézni az első meccsét?
– Hogyne! 13 évesen kezdtem, akkor még lehetett játszani az
ifiben és a felnőttben is. Platós IFA-val utaztunk Derekegyház-

Tisztelt Csanyteleki Lakosok!

nap/2éjszakás kikapcsolódás félpanzióval Eger egyik belvárosi szállodájában – jó helyre került. A hajnalig tartó bálban mindenki jól érezte
magát. Köszönetet szeretnénk mondani mindazoknak, akik munkájukkal, segítségükkel, felajánlásukkal, részvételükkel hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Köszönjük hogy velünk voltak, köszönjük támogatásukat, Hajrá
Csanytelek!
Kurucz Zoltán, elnök

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
2019. Január 01-től bevezetésre kerülő gyakorlatáról.
A fenti dátumtól a lakosságnak, mint megrendelőnek jogában áll saját, neki
megfelelő időpontról megállapodnia a szolgáltatóval, a kéményseprés idejére
vonatkozóan.
A megrendelés elősegítése érdekében, a szolgáltató, továbbra is személyesen
felkeresi a lakosságot otthonában, amennyiben az időpont megfelelő, rögtön
el is végzi a szolgáltatást. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa/használója/
bérlője, nem tartózkodik otthon, illetve az időpont nem alkalmas a munka elvégzésére, megállapodnak a lakóval egy megfelelő időpontban. Ezen túlmenően természetesen továbbra is lehetőséget biztosítunk elérhetőségeinken, a
szolgáltatás megrendelésére, elektronikus, telefonos, levélben történő úton is.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás lakosság részére továbbra is díjmentes,
közületeknek díjköteles.
Végezetül engedjék meg, hogy ezúton is felhívjam figyelmüket, a kéményseprés, ellenőrzés fontosságára, hiszen sajnos nem múlik el úgy fűtési szezon, hogy
ne okoznának baleseteket, és sajnos több esetben tragédiákat a nem megfelelően üzemelő égéstermék elvezetők.
Tisztelettel: Miklós Endre
Csomifüst Plusz Kft.
6725 Szeged, Nemes T.u. 36., email: fustfarago@gmail.com,
web: fustfarago.webnode.hu
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Egész karrierje során Csanyteleket szolgálta. Bartus László (balra) továbbra is
segítene a helyi labdarúgásnak. Fotó: Kuklis István
ra, ahol egy félidőt kaptam. Kikaptunk 6–2-re, balszélsőként játszottam, és góllal debütáltam. Grundfocival kezdtünk, nem úgy,
mint a maiak. Szerintem sajnos már betegség, amit az internet
tesz a fiatalokkal, bár nem tudom, mi hogy reagáltunk volna
erre, ha nekünk is ezek a lehetőségeink vannak.
– Példát is mutathat az ön karirierje a mai fiataloknak?
– Az számomra nem jelentett volna semmit, ha egyik faluból
átmegyek a másikba, ugyanabban az osztályban. Ha már vált
az ember, akkor magasabb ligába menjen. Az év végére a csapatunk kicsit feljavult, a Kiszombor elleni győzelem után igyekeztem is kihangsúlyozni, mit jelent a csapatszellem, igyekszem
még segíteni a srácoknak, ha kell, mentálisan is.
Véradás
Csanyteleken 2019. január 15.-én volt az idei első véradás. Ezen a délutánon 55 fő jelentkezett véradásra, ebből 3 főt kiszűrtek így 52 főnek
lett sikeres a véradás. A véradás után vacsorára vártuk a véradókat. Vacsora előtt a többszörös véradókat köszöntöttük.
10× Potor Róbert, Papp Emil, Szénásiné Koncz Éva, Túriné Molnár
Irén, Varga Dániel, Ifj. Vida Tibor
20× Antalné Molnár Zsuzsanna, Barna Attila, Ifj. Vida János, Nagy Ferencné Balogh Mária, Tóth Tibor
40× Makai Kiss László, Széll Csabáné Morvai Erika, Valkai István
50× Ifj. Urbácsik János, Ürmös Ferenc Zoltán
60× Koncz György, Lekrinszki Attila
70× Pap Ferenc
Gratulálunk nekik!
A vacsora megrendezésébe támogattak: Csanytelek Község Önkormányzata, Somodi Balázs Képviselő úr, Mrlják József, Erhard Gyula, Kozma ABC, Péktár Darabos Pékség, KÉBSZ Kft konyhai dolgozói. A vacsorát
Pintér István véradónk főzte, nagyon finom volt köszönjük szépen!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget a munkatársaimnak is, Kovácsné Lajos Szilviának, Kovácsné Habling Teréznek , Gál Jánosnénak.
További egészséget kívánok minden véradónak, köszönjük a segítségnyújtást.
Simon Ottóné Inci
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KÉBSZ Kft. konyha – Februári étlap
01-03

04-10

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

11-17

18-24

25-28
Tarhonyaleves
Lencsefőzelék
Bélszínroló
Tavaszi leves
Zöldséges csirkemell tokány
Tészta
Brokkoli krémleves
Rakott burgonya
Befőtt

Rizsleves
Borsófőzelék, panírozott
csirkemell
Burgonyaleves
Bakonyi sertéstokány
Tészta
Orjaleves
Paradicsomos káposzta
Magyaros tarja
Zöldségleves
Kínai édes-savanyú csirke
Párolt rizs

Magyaros karalábéleves
Spenótfőzelék
Sült virsli
Vegyes gyümölcsleves
Paprikás burgonya
sertéshússal
Zöldbableves
Rántott csirkemáj
Rizibizi, befőtt

Spárgakrém leves
Rántott sajt
Kukoricás rizs
Lebbencsleves
Szárazbabfőzelék
Sült kolbász
Zöldségleves
Csirkepörkölt
Tarhonya
Nyírségi gombócleves
Párizsi szelet
Almafőzelék
Frankfurti leves
Mákos nudli

Zöldborsóleves
Rakott húsos tészta

Péntek

Marha gulyásleves
Kókuszkocka

Babgulyás
Piskótatekercs

Tárkonyos raguleves
Káposztás tészta

Szombat

Zöldborsóleves
Rántott szelet Petrezselymes
burgonya

Tojásleves
Sült pulyka
Párolt káposzta

Vasárnap

Erőleves
Sült oldalas
Paradicsommártás

Sertéshúsleves
Sertésjava pörkölt
Sós burgonya, savanyúság

Daragaluska leves
Chilis bab
Rizs
Zúzaleves
Rántott csirke
Tejfölös burgonya
Befőtt

Tel.: 20/310-11-41

Májgombócleves
Spagetti carbonara
Csontleves
Pacalpörkölt
Sós burgonya

A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház – Februári programok
18:00-tól Jóga
16:00-tól Játszóház / Tanulóház – „Főzőklub
– „Tócsni sütés”
05. Kedd –
18:00–19:00-ig Gerinc torna Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes
06. Szerda –
13:00-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
07. Csütörtök – 18:00–19:00-ig Kardio edzés Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes
08. Péntek –
18:00-tól Jóga
11. Hétfő –
16:00-tól Játszóház / Tanulóház – Filmvetítés
12. Kedd –
18:00–19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
01. Péntek –
04. Hétfő –

– a részvétel ingyenes

13. Szerda –
13:00-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
14. Csütörtök – 18:00–19:00-ig Kardio edzés Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes
15. Péntek –
18:00-tól Jóga
18. Hétfő –
16:00-tól Játszóház / Tanulóház
– „Kamasz-panasz”

19. Kedd –

18:00–19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes

20. Szerda –
13:00-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
21. Csütörtök – 18:00–19:00-ig Kardio edzés Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes
22. Péntek –
18:00-tól Jóga
25. Hétfő –
16:00-tól Játszóház / Tanulóház
– RNÖ előadás
26. Kedd –
18:00–19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes

27. Szerda –
13:00-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
28. Csütörtök – 18:00–19:00-ig Kardio edzés Mónus Katával
a Faluházban – a részvétel ingyenes

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Niki & Nagy Emese
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