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Hírek, információk
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Tisztelt Csanytelekiek!
Mint arra bizonyára emlékeznek, eddig a választási ciklusok végén, az éves beszámolók erre vonatkozó táblázatai alapján ös�szegeztem községünk vagyongyarapodását. Tettem mindezt
a helyi adófizető polgárok és vállalkozások tájékoztatása
érdekében azért, hogy információjuk legyen a befizetett adók
hasznosulásáról, illetve arról, hogy miként „többszörözte” ezt
meg a regnáló képviselő testület, a polgármester vezetésével,
a Hivatal segítségével. Az idén – a Jegyző asszony, mint a
HVI vezetője kérésére – nem a helyi újság hasábjain fog
ez megjelenni, mint korábban megjelentek a 44-ik, és 93-ik
Csanyi Hírmondóban (melyeket megtekinthetnek a honlapunk
archívumában, vagy a könyvtárban), hanem saját kiadású és
finanszírozású kiadványként. A kiadvány – majd meglátják
–, semminemű különleges információt nem hordoz, hiszen a
benne foglalt információk jó része naponta „szembe jön velünk”, a faluban járva-kelve.
Sajnos, az elmúlt 17 évben
nem csak sikereink, de fájó veszteségünk is volt: több mint 800(!)
falunkbéli örökre eltávozott közülünk, nem érhették meg közös
álmaink valóra válását – emlékezzünk rájuk néma főhajtással.
Hiszem azonban, hogy a leszármazottak, a ma élők tudják
értékelni és megbecsülni a korábbi generációk elképzeléseinek
megvalósulását.

A sokak örömére megvalósult beruházások közül kiemelem a Faluház felújítását és berendezését, mert egyrészt örökre szimbolizálni fogja másfél évtizedes jó gazdál-

kodásunkat – a
konszolidációra nem szoruló
önkormányzatok részére juttatott BM-es
forrásból kaptunk rá pénzt
–, másrészt kimondhatatlanul hiányzott
egy közösségi
tér a falunak.
Ezt most tudjuk csak igazán, amikor már legalább 300 rendezvény megvalósításán
vagyunk túl lelkes munkatársaim szervezésében és közreműködésével. A Szent Mihály napi tűzgyújtásoktól kezdve
az
EFOP-os
pályázataink
közösségi rendezvényein át
a Kéknefelejcs
Népdalkör próbáin, a civil szervezetek
közgyűlésein, Adventi rendezvényektől a Falunapi Ünnepi testületi ülésig, szilveszteri rendezvényekig, szinte
megszámlálhatatlan rendezvényen ültettünk egymás mellé megszámlálhatatlan csanyteleki és más településről
jövő vendéget a közös, jó szórakozást megcélozva.
A következő nagy büszkeségünk az útjaink állapotában
bekövetkezett változások – köszönhetően térségünk országgyűlési képviselőjének is –, amelyek alapvetően határozzák
meg az itt élők napjait és hangulatát. Elmondható, hogy
az ezen utcák mentén élők élet- és vagyonbiztonsága jelentősen nőtt, szükség esetén már ezen utcákba is be tud menni az
orvos, a mentő, a tűzoltó, és „száraz lábbal” lehet közlekedni
időjárási viszonyoktól függetlenül – ebből következően a lakóingatlanok értéke jelentősen növekedett.
Forgó Henrik, polgármester

Szépkorúak köszöntése!

Faluházi fergeteg

2013-ban Panna dédunokájának világra jötte, nagy boldogság
volt a család számára. Sajnos nem sokáig tudták közösen nézni
párjával a kicsi növekedését, mert 2017 évben hosszú betegség
után elveszítette feleségét.
Időskori napjait lányával, otthonában tölti.
90. Születésnapját, unokáival ünnepelte.

Az EFOP-1.5.3. Tisza-menti Virágzás2 és az EFOP-3.9.2. Tisza-menti Virágzás pályázatok keretein belül 3 héten keresztül,
hetente 25 fő részvételével nyári tábort szerveztük a Faluházban. Kirándultunk a Bokrosi Vadnyugati Városban, Makói
Kalandparton, a Kunfehértói strandon, Fássy Lovardában és a
Pejkó Lovaspanziónál lovagoltunk, kerékpártúráztunk, kézműves foglalkozásokat, mozidélutánokat, közösségi programokat
tartottunk és id. Szabó Ferenc jóvoltából többször is meglátogattuk a Csanytelek határában lévő halastavát. A közreműködőknek nagyon köszönjük a segítséget!
Szabóné Niki és Nagy Emese

Farkas Józsefné 1919. augusztus 21. napján született Kiskundorozsmán. Kilencen voltak testvérek. Először egy kórházban
dolgozott Szegeden, ahol apácákkal együtt ápolóként betegeknek segített. A 40-es években férjhez ment és a bordányi szülői házból Csanytelekre költözött. Nyugdíjazásáig a csanyteleki
TSZ-ben dolgozott. Született két leánygyermeke. Idős napjait
két unokája és négy dédunokája teszi szebbé. Marika néni egész
életét a szorgalom, a kitartás és az aktivitás jellemezte. Nyugdíjas éveiben nemcsak a ház körüli teendőket látta el, hanem
egy gazdaságban is tevékenykedett. Csanyteleken 99 éves koráig
élt. Jelenleg Csongrádon a családja gondoskodik róla lábtörése
miatt. Marika néni a mai napig szellemes, mosolygós, vidám a
család apraja-nagyja örömére.

Márton Sándor 1929. augusztus 4.-én született Csanyteleken.
János, Feri, Mihály testvérei után a család legkisebb gyermekeként. Földművelésből és állattartásból éltek, mint az akkori
családok nagy része. Minden gyereknek meg volt a feladata, a
legkisebbnek mindig a libapásztorkodás jutott. A nyolc osztályt
Csanyteleken végezte, jeles eredménnyel. 1957-ben házasságot
kötött Domokos Erzsébettel, akivel a Botond utcában kezdték
meg közös életüket. A házasságból egy leánygyermek született
aki a helyi óvodában és a közelükben élt. A DÉLÉP építőipari
vállalatnál dolgozott, nehézgépkezelő és hegesztőként, egészen
nyugdíjazásáig. Nagy öröm volt számára 1980-ban Ervin és
1984-ben Ákos unokáinak megszületése. Szívesen vitték őket
kirándulni feleségével, majd gyönyörködtek, segítették boldogulásukat.

NYUGDÍJAS EGYESÜLET
KÖZLEMÉNYE
Sajnálattal közöljük, hogy a 2019. szeptember 21. napjára tervezett
Nyugdíjas Találkozó az iskolai tornaterem felújítása miatt elmarad.
A találkozót egy későbbi időpontban tartjuk meg.
Vezetőség
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Faluházi fergeteg

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
SAJTÓKÖZLEMÉNY
Elkezdődött Csanyteleken a Radnóti Mikós utcai helyi termelői piactér kialakítása Vidékfejlesztési Projekt
Csanytelek Község Önkormányzata 2017. július 21-én támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program
keretén belül a „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 kódszámú felhívásra.
A kérelmet 2018. július 05-én jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, így 90%-os támogatottság
mellett 48.559.307,-Ft EMVA forrásból származó vissza nem térítendő támogatással megkezdődött a beruházás
megvalósítása.
A kivitelezési munkálatok 2019. május végén kezdődtek meg és várhatóan 2019. szeptember végére befejeződnek.
A projekt során egy új termelői piactér kerül kialakításra, amelynek tervezett alapterülete bruttó 297,39 m2. A fejlesztés eredményeképpen egy könnyűszerkezetes, fedett piactér kialakítására kerül sor, melynek köszönhetően a
helyi kistermelők számára lehetőség nyílik saját terményeinek árusítására. Az árusítás mosható felületű asztalokról
történik. A piacon egyszerre max. 30 fő árus elhelyezésére nyílik lehetőség. A csarnokban árusítható termékek: különféle helyben termelt zöldségek, gyümölcsök, tej- és tejtermékek, valamint házi készítésű termékek.
A piac épülete két helyről lesz megközelíthető. Kerékpárral vagy gyalog érkezők részére a Radnóti utcai főbejárat
használható, míg a kisteherautóval vagy gépjárművel érkezők a telek Ény-i oldalán kialakított szervizútról érkezhetnek a telek hátsó részébe, ahol parkolók is kerülnek kialakításra.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
Kedvezményezett neve: Csanytelek Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című VP6-7.2.1-7.4.1.3-17
A projekt címe: „Helyi termelői piactér kialakítása Csanyteleken”
A szerződött támogatás összege: 48.559.307,- Ft
A támogatás mértéke: 90 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.12.31.
A projektazonosító: 1858340553

Tájékoztatjuk Csanytelek Község lakosságát, hogy 2019. szeptember 9.-én 9 00–13 00 között a Csanyteleki víztornyon és tározón tisztítási, fertőtlenítési munkálatokat végzünk. Ezen időszakban a település
egész területén nyomáscsökkenés fordulhat elő.
Tájékoztatjuk Önöket továbbá, hogy a település ivóvíz – elosztóhálózatán 2019. szeptember 10–17 között
mosatást végzünk. Ezen időszak alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminőség romlás, illetve rövid ideig
tartó vízhiány fordulhat, fordul elő.
Az okozott kellemetlenségekért a felhasználók türelmét, megértését kérjük.
Alföldvíz Zrt
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KÉBSZ Kft. konyha – Szeptemberi étlap
02–08

09–15

16–22

23–29

30

Hétfő

Pirított tarhonyaleves
Száraz babfőzelék, sült
kolbász

Zöldségleves
Milánói spagetti

Pirított tésztaleves
Rakott karfiol

Rizsleves
Tökfőzelék, natúr vagdalt

Húsgombóc leves
Rántott csirkemáj
Mexikói rizs

Kedd

Orjaleves
Tokány, tészta

Magyaros karfiolleves
Zöldbabfőzelék, fasírt

Brokkoli krémleves
Bácskai rizses hús

Húsleves
Lecsós szelet, tészta

Szerda

Paradicsomleves
Sült csirke, hagymás
burgonya

Erőleves
Tarhonyás hús, savanyúság

Csütörtök

Erdei gombaleves
Májrizottó

Gyümölcsleves
Cigánypecsenye, tört
burgonya

Tojásleves
Zöldborsófőzelék,
rántott szelet
Tésztaleves
Csirkepörkölt, paprikás
burgonya

Péntek

Sárgaborsógulyás
Gombóc

Babgulyás
Diós, mákos búr kifli

Csángógulyás
Aranygaluska

Szombat
Vasárnap

Burgonyaleves
Nyírségi gombócleves
Zöldségleves
Sertésborda Gellért módra,
Bakonyi sertésszelet
Zúzapörkölt, kagylótészta
párolt rizs
Zöldséges rizs
Csontleves
Húsleves
Orjaleves
Sült pulykaszárny,
Csülökpörkölt, sós burgonya Brassói aprópecsenye, befőtt
petrezselymes burgonya

Tel.: 20/310-11-41

Zöldségleves
Rakott burgonya, befőtt
Zöldbableves
Tepsis hal, rizibizi
Gulyásleves
Túrós csusza
Tejes karfiolleves
Kakaspörkölt, tarhonya
Csirkehúsleves
Gyros, hasábburgonya

A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház – Szeptemberi programok
9. Hétfő
10. Kedd
11. Szerda
12. Csütörtök
13. Péntek
17. Kedd
18. Szerda

– 16:00-tól Játszóház/Tanulóház
– 18:00-tól Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– 13:30-tól Népdalkör próba
– 18:00 Kardio, Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– Moziiiiiii 20:00-tól
– 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– 13:30-tól Népdalkör próba

19. Csütörtök
23. Hétfő
24. Kedd
25. Szerda
26. Csütörtök
27. Péntek
30. Hétfő

– 18:00 Kardio edzés – a részvétel ingyenes
– 16:00 Játszóház – tanulóház uzsonnával
– 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
– 18:00 Kardio Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– Szent Mihály napi vigadalom
– 16:00-tól Játszóház-tanulóház
uzsonnával

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

Csanyi Hírmondó
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