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Vállalkozói találkozó

2020. január 14.-én első alkalommal került megrendezésre a faluházban a helyi vállalkozók találkozója. Nagy öröm
volt és már sikernek könyvelhető el, hogy a meghívottak
megtöltötték a faluház nagy termét.
A délután első részében – a polgármesteri köszöntő
után – az önkormányzat költségvetési adatairól, terveiről
volt beszámoló. Ezt követően arról esett szó, hogy az önkormányzat nem mint „konkurencia”, hanem mint támogató funkciót kíván betölteni a helyi gazdasági életben. Ez
azt jelenti, hogy olyan támogatásokat kíván adni, mely a
vállalkozók fejlődését segítik. Ez akár pályázatok útján létszám bővítés, munkahely teremtés és minden olyan lehetőség, ami a vállalkozások fejlődéséhez hozzájárul. A megjelentek üdvözölték ezt a hozzáállást és többen jelezték, hogy
élni kívánnak majd ezzel a lehetőséggel.
Egy település gazdasági vénáját a helyi vállalkozók adják, így az önkormányzat önként vállalt feladatának érezzük

az együttműködést. Mindenki számára vannak lehetőségek,
még a kis vállalkozásoknak is, melyek többségben vannak
Csanyteleken. A jó hangulatú találkozót vacsorával zártuk
és jó volt látni, hogy egy pozitív hozzáállással kötetlenül,
terveket szőve alakultak ki beszélgetések. Köszönöm mindenki munkáját, aki részt vett a találkozó lebonyolításában!
Erhard Gyula, polgármester

Meghívó
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere
tisztelettel meghívja a Község Polgárait
2020. február 28. napján 17:00 órakor
a Faluházban tartandó

közmeghallgatásra
az alábbi napirenddel:
az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2020.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Erhard Gyula polgármester, Kató Pálné jegyző
Tisztelettel várom minden érdeklődő megtisztelő
megjelenését!
Képviselő-testület nevében:
Erhard Gyula, polgármester
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Csany Hírmondó
Jegyzői tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. januári ülésén hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról; hogy a Képviselő-testület
2020. január 31. napján tartotta soros ülését, ahol 6 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1–4. főnapirendi
pontot a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, a 6. főnapirendi pontot pedig az
Ügyrendi Bizottság ülésén, napirendje keretében tárgyalta, elfogadta és támogató véleménnyel terjesztette azt a
döntéshozó testület elé.
A napirendi pontok tárgyalása előtt a Polgármester úr
beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, melyet a Képviselő-testület
határozathozatal nélkül tudomásul-vett.
A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2020. évi költségvetése megalapozása, előkészítése keretében
benyújtott 5 előterjesztést, benne előként a Csanytelek
községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek
2020. évi működési célú támogatása tárgyában benyújtott
előterjesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül
jóváhagyott. A döntés lényege, hogy a pályázó szervezetek az előző évi önkormányzati támogatás összegéhez képest többlet anyagi forrást nem kaphatnak, annak
összege megegyezik a 2019. évre kiutalt működési célú
támogatás összegével. Ennek oka, hogy olyan szabad,
kötelezettségvállalással nem terhelt pénzügyi forrás nem
áll az önkormányzat 2020. évi költségvetési tervezetében
rendelkezésre, amelyből emelt összegű támogatás lenne
folyósítható, továbbá a pályázó civil szervezetek közül
többen is sikeres pályázaton nyertek el pénzügyi támogatást, amely saját bevételi forrásukkal kiegészülve fedezeti az éves működési kiadásaikból hiányzó összeget.
Az önkormányzati lakások és garázsok 2020. évi bérleti díja
összegét nem emelte meg a testület, azt az elmúlt években meghatározott összegben hagyta jóvá. Ennek oka,
hogy a Radnóti M. u. 2. sz. alatti orvosi bérlakásoknál
elkerülhetetlen felújítási munkálatokra továbbra sincs
az önkormányzat éves költségvetésében anyagi fedezet,
viszont az épület felújítása hiányában tartós lakhatásra
nem alkalmas az ingatlan, így bérbeadására sem, tehát
abból bevétel tervezése sem valósítható meg. A Képviselő-testület keresi a pályázati lehetőségeket, melyből
anyagi forrás kiváltásával, központi költségvetési támogatás összegéből megoldható lenne az évek óta húzódó
beruházás kivitelezése, mellyel megnyílik a lehetőség az
ingatlan piaci értéken való bérbeadására.
A Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki
Polgármesteri Hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékeny-

ségek (szabad kapacitás kihasználása) 2020. évi díjtételeit is
az előző évi szintén hagyta jóvá a Képviselő-testület,
mert a reklámfelület és reklámtevékenység biztosítása, a rendezvénysátor (mint rendelkezésre álló kapacitás) eseti bérbeadása, az önkormányzati kiadvány (Csanyi Hírmondó) – havi
megjelentetése a település lakossága tájékoztatása céljából – az
önkormányzat költségvetésében (bevételi és kiadási
oldalán egyaránt) számottevően nem tér ér a korábbi
években alkalmazott díjtételektől. A testület átruházta
hatáskörét a település polgármesterére, akinek mozgástere a mentesség és a díjkötelezettség közötti bírálatra
jogosítja fel.
A Csanytelek Község Önkormányzata rövid- közép- és
hosszútávú fejlesztési programja módosítása tárgyában benyújtott előterjesztést változtatás nélkül elfogadta a testület,
amely kisebb eltérésekkel, a testület alakuló ülésén jóváhagyott gazdasági programmal egyező, végrehajtásra
váró terveket foglal magában és az adott tárgyban egy
esetleges pályázaton való részvételre való jogalapot képezhet.
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
előterjesztésben foglaltakat a Képviselő-testület elfogadta, amely 2021.–2023. évekre vonatkoztatva határozza
meg az önkormányzat éves saját bevételét 46 millió és
46.500.000.- Ft-ban.
A Képviselő-testület az ülés 2. főnapirendi pontjaként tárgyalta a DAREH Önkormányzati Társulás 2020. évi
működési költségeihez való hozzáárulás összegét, melyet a település lakosságszámához mérten, 60.- Ft/fővel számolva,
163.380.- Ft-ban szabott meg határozatában, amely az
önkormányzat idei évi költségvetését terheli.
Az ülésen 3. és 4. főrendi pontként vitatta meg a
Képviselő-testület a Csanytelek község I. és II. sz. vegyes
háziorvosi körzet háziorvosával kötött feladatellátási szerződések módosítása tárgyú előterjesztésben és a csatolt szerződésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott. A szerződés módosítás lényege, hogy Dr. Stengl
Éva háziorvos Csongrád város I. sz. vegyes háziorvosi körzet praxisjogát megvásárolta és 2020. január 01.
napjától abban a körzetben látja el háziorvosi feladatait. Ugyanezen időponttól 2020. június 30. napjáig a
helyi II. sz. háziorvosi praxisjogát gyakorolva végzi és
helyettesítés jogcímén végezteti külön megállapodás
szerint az I. sz. körzet háziorvosával Dr. Tóth Mária

2020. JANUÁR
158. szám

háziorvossal az egészségügyi alapellátást, aki így fél
éven át mind a két háziorvosi körzet betegforgalmát
fogja lebonyolítani, a számukra kiadott működési engedélyükben foglaltak szerint. A két háziorvos feladatellátása a rendelési idejében történik, amely a rendelőben
kifüggesztett időpontban zajlik.
A Képviselő-testület az ülés 5. főnapirendi pontjaként
tárgyalta és fogadta el az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása 8. módosítása helyébe lépő
módosításáról szóló előterjesztésben és a megállapodásban foglaltakat, melyre a Társulás Társulási Tanácsa általi jóváhagyására tett határozatában javaslatot. A megállapodásban módosult a Társulás fenntartásában lévő
költségvetési szervek által ellátott feladatok kormányzati
funkciókban való besorolása, melynek törzskönyvi nyilvántartáson való átvezetése tette szükségessé a változásra irányuló döntéshozatalt.
Az ülésen 6. főnapirendi pontként tárgyalta és hagyta
jóvá a Képviselő-testület a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött Együttműködési
Megállapodás felülvizsgálata tárgyában benyújtott előterjesztésbe és a megállapodásban foglaltakat.
Az ülésen írásban egyebek napirendi ponthoz előterjesztés benyújtására nem került sor. Képviselői szóbeli bejelentés keretében a helyi adók körében fennálló
adótartozások behajtási, végrehajtási eljárási gyakorlata
hatékonyabbá tétele érdekében, az adóhátralékot felhalmozók körében, a gépjárműadó esetében a rendszámlevétel alkalmazása, továbbá az adóhátralékosok listájának
közzététele intézkedések foganatosítása alkalmazására.
A februári Hírmorzsákban tájékoztatást fogok adni a
vonatkozó központi jogszabályok adta lehetőségekről és
a helyi adókra vonatkozó értesítésben szereplő kötelezettségek teljesítése rendjéről.

Az Alsó- Tisza-menti
Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa
2020. januári ülésén hozott
döntéseiről
A Társulás Társulási Tanácsa 2020. január 31. napján
tartott soros ülésén 3 főnapirendi pontot tárgyalt az
alábbiak szerint. Az 1. főnapirendi pontban a 4 Tagönkormányzat által előzetesen véleményezett, elfogadott és
jóváhagyásra javasolt, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 8.
módosítása helyébe lépő módosítása tárgyában kiadott előterjesztésben és megállapodásban foglaltakat vitatta meg és
elfogadását foglalta határozatába. A Társulás Társulási
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Tanácsa az ülés 2. főnapirendi pontja keretében döntött az Esély Szociális Alapellátási Központ intézményvezetői
álláshelyére pályázat kiírásáról, mivel az intézményvezetői
ezen megbízatása 2020. április 30. napján lejár. A pályázati kiírás megtekinthető annak nyilvánosságra hozatalára alkalmazott kormányzati portálon, továbbá az
önkormányzat honlapján. Az ülés 3. főnapirendi pontjaként vitatta meg és határozatába foglaltan fogadta el az
Atmöt 2020. évi munkatervében rögzített napirendi pontok
időrendbe szedett dokumentumát a Társulás Társulási
Tanácsa.. Az ülésen egyebek napirendi keretében nem
történt előterjesztés.

A Csanyteleki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete
2020. januári ülésén hozott
döntéseiről
A Képviselő-testület soros ülését 2020. január 31. napján tartotta, ahol 3 főnapirendi pontot tárgyalt az alábbiak szerint. Az 1. főnapirendi pontban a Csanyteleki
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzata módosítására benyújtott előterjesztésben és
a megállapodásban foglaltakat vitatta meg a testület,
melyet változtatás nélkül határozatával elfogadott. A
módosítás két központi jogszabály rendelkezésén alapul, miszerint az önkormányzat létesítő okiratának tartalmaznia kell több új elemet – a megye, a KSH kód,
a pénzügyi körzet jelölését –, továbbá meg kell felelni
az idei év első napjától hatályba lépett központi jogszabály rendelkezésének, jelesül a kormányzati funkciók
felülvizsgálatára irányadó előírásának, melynek elegettéve történt a változás átvezetésének végrehajtása. A
Képviselő-testület az ülés 2. főnapirendi pontjaként
tárgyalta és fogadta el a Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselőé-testülete és a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete között létrejött Együttműködési Megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztésben és
a megállapodásban foglaltakat. Az ülés 3. főnapirendi
pontjaként vitatta meg és fogadta el a testület saját működésére vonatkozóan a 2020. évi munkatervét, melyhez
igazítottan tartja üléseit. Egyebek napirendi pontra vonatkozóan nem történt beterjesztés.
Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a
hivatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu)
az önkormányzat címszó alatt és a www.njt.hu oldalon
érhetőek el.
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50 éve – 1970-ben

– A köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény rendelkezése értelmében megszűnt a jegyző óvodai nevelésben való
részvétel alóli felmentéssel kapcsolatos hatásköre, melyet már a
járási hivatal gyakorol.
– Módosult a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény több rendelkezése is, melyből a kiemelést érdemel a eljárási határidők rövidülése, változott az iratbetekintés
szabálya, megszűnik az összefoglaló tájékoztatással induló eljárások rendszere, szűkül a támogatott szervezetek közbeszerzésére irányuló kötelezettsége, mellyel az adminisztráció terhei
csökkennek.
– A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása bővítette a jegyző hagyatéki eljárása
során végrehajtandó feladatait, miszerint fellebbezési
lehetőséget biztosít a hagyatéki eljárás során kiállított adó- és
értékbizonyítvánnyal szemben, továbbá komplex tájékoztatási
kötelezettséget ró a jegyzőre és lehetővé teszi az örökségben
érdekeltek számára a hagyatéki leltár felvételi szakaszában
egyezség kötését is, melyet az eljárásban jogosított közjegyző
hagy jóvá.
– 2020. január 01. napjától a jegyző családvédelmi koordinációért felelős szervként köteles eljárni a hozzátartozók közötti
erőszak megelőzésével és ártalmainak csökkentésével kapcsolatos
ügyekben.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Csongrád Megyei Kormányhivatal
tájékoztatója
A modern közigazgatás legfőbb célja, hogy az állampolgárok igényeit a leghatékonyabban, korszerű keretek között
biztosítsa. E célkitűzésre tekintettel a Csongrád Megyei
Kormányhivatal folyamatosan vizsgálja és felülvizsgálja
szolgáltatásainak minőségét, színvonalát.
A kormányhivatali szolgáltatásaink fejlesztésének vezérelve, hogy ügyfeleink egy helyen minél több szolgáltatást
tudjanak igénybe venni. Ennek keretében fontos célunk,
hogy a kisebb lakosságszámú településeken élő ügyfeleink
is helyben tudják a személyes okmányaikkal kapcsolatos
ügyeiket elintézni. A szolgáltatásaink fejlesztése keretében
Hivatalunk a jövőben Mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (KAB Busz) által biztosítja a közigazgatási ügyek elintézését a kisebb lélekszámú településeken. A kormányablak
buszban a települési ügysegédek szolgáltatásai teljes körűen
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Ez történt Csanyon…

az önkormányzat és szervei működéséről
2020. január
– A Képviselő-testület Ügyrendi Bizottsága, a Pénzügyi
Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottsága az idei év első ülésén tárgyalta és előzetesen
véleményezte a Képviselő-testület elé benyújtott, fent
részletezett napirendi pontokat, melyet elfogadott és
jóváhagyásra javasolt a döntés meghozatalára jogosított számára.
– Több hírforrásból is értesülhetett a település lakossága arról, hogy 2020. március 01. napjától megszűnik a
települési ügysegédi ügyfélszolgálat a Csanyteleki Polgármesteri
Hivatalban, melyet felvált a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálat (KAB busz), minden hónap 3. hetének
csütörtöki napján, de. 10.30–du. 12.30 óráig. Ennek
okairól, előnyeiről a Kormánybízott Asszony által közzétett tájékoztatás szolgál, melyet e lapszámban publikálunk.
– Több olyan központi jogszabály módosult és lépett hatályba idén január 1. napján, amely befolyással bír az
ügyfelek számára adott ügy intézésére nézve. Ilyen pl.
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény módosítása, miszerint a település anyakönyvvezetője hatáskörébe
tartozik az ismeretlen holttest anyakönyvezésével összefüggő feladatok végrehajtása, az elhunyt személy személyi igazolványa és
lakcímét igazoló okmánya érvénytelenítése, a nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményének okmányai közvetlenül az érintett
állam magyarországi külképviseletére való megküldése.
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elérhetőek lesznek, ezen felül pedig további – eddig valamely kormányablakban intézhető – ügyek is elintézhetőek
lesznek helyben. A kormányablak busz által tehát jelentős
mértékben növeljük a helyben intézhető ügyek számát a
kisebb települések esetében is.
A kormányablak busz szolgáltatásait időszakosan vis�szatérő rendszerességgel tudják igényébe venni településen
ügyfeleink, így Csanyteleken minden hónap első csütörtökén 10:30 és 12:30 között várja ügyfeleit a kormányablak busz a Faluház előtt.
Dr. Juhász Tünde
Kormánymegbízott

Hosszú idők óta példátlan erejű árvíz veszélyeztette a Tisza
vidékét. Megyeszerte buzgárok, suvadások ellen, s a gátak
átázása miatt védték a településeket – így falunkat is.
Június 7-én az árvízkárosultak részére 1273 Ft gyűlt
össze a hívektől, ezenkívül Volentér János plébános a Szent
Antal-perselyből 2000 Ft-ot küldött az algyői plébániára, a
rászorultak megsegítésére.

100 éve – 1920-ban
Áprilisban meghalt Hovány Orbán plébános. Május 5-től
Kucsera Károly lett az utóda.
A templomban június 11-én a váci megyéspüspök által
854 hívő (Csanytelek, Baksi Szőlők és Felső-Pusztaszer lakói) részesült a bérmálás szentségében.
A Tisza áradása miatt megfeszített védekezésre kényszerült a falu.
Csanytelek és Csongrád elöljárósága együtt kérelmezte
a Földművelésügyi Minisztériumnál gróf Károlyi László
felgyői-, és őrgróf Pallavicini Sándor sövényházi birtokának felosztását, a földreformról szóló 1920. évi XXXVI.
törvénycikk alapján.

150 éve – 1870-ben
Jelentős árvíz veszélyeztette Csany területeit.
Egyre több ember vált kubikossá, kétkezi munkájával
a nadrágszíj-parcellás földművelésnél biztosabb megélhetésre találva távoli közút- és vasútépítéseken, valamint az
árvízmentesítési létesítmények befejezésénél, illetve fejlesztésénél.

200 éve – 1820-ban
„…a csanyi, síróhegyi, felgyevi dohánykertészek a kivetett
katonai adó eltörlését kérvényezték, mert Szent János havában (ismertebb nevén Szent Iván hava: június) a jégeső mindenüket tönkre tett, nem terem semmi” (385 kgy.sz.).
A templomban hat oktávos orgona került beépítésre.
Bíró József községi bíró körmeneti keresztet adományozott a templomnak. A hívek attól kezdve ezzel jártak
búcsúra, zarándoklatra is.

250 éve – 1770-ben
Eseménytelen esztendő volt, árvizek, jégeső, sáskajárás
nélkül. Mind elterjedtebbé vált a dohánytermesztés – bár
a csanyiak káposzta termesztésére is kérvényeztek földet a

Károlyi-uradalomtól. Ez évben kelt leírás így jellemzi az akkori „nyomásos” gazdálkodást: „A több földdel rendelkező
gazdák felváltva pihentetik földjeiket… a kevesebb földet
bíró gazda minden esztendőben kényszeríttetik mag földjeit bevetni, s ezért gyakorta vadmagot hoz a földje; mely
gazdának tehetségéhez képest több a földje, 3–4 esztendőre kerül a vetés sorja földjébe.”

300 éve – 1720-ban
Makk Károly esperes, aki 1841-ben kezdte vezetni a csanyi
plébánia Historia Domusát, „általános emlékezetre” hivatkozva jegyezte le, hogy gróf Károlyi Sándort ebben az esztendőben iktatták birtokba „Csany puszta, valamint „Ujfalu,
Felgyő, Csongrád, Derekegyháza, Ujváros, Sámson” területeit
illetően – melyeket 1719-ben császári adománylevéllel,
kedvezményes áron: 308.000 aranyforintért vásárolt meg a
birtokos Schlick családot képviselő Johann Schlicktől.
(Dr. Forgó István helytörténeti kutatása szerint az adásvételre
1722-ben, a beiktatásra 1723-ban került sor.)
„Síróhögyi” Borda János
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Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket, hogy a
kéményseprő-ipari közszolgáltatást 2020. február hónaptól kb. április 30.
napjáig végezzük Csanytelek községben.
2018.januártól 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 to-

Csany Hírmondó

7

Véradásról…
vábbra is lehetőséget biztosítunk elérhetőségeinken a szolgáltatás megrendelésére, elektronikus, telefonos, levélben
történő úton is.
Kérjük a külterületen élőket, hogy a fenti időszakban a
nappali órákban a kutyáikat szíveskedjenek elzárni.
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.
tel.: 62/253583; +36-20-9995114
email: fustfarago@gmail.com,
web: fustfarago.webnode.hu

Sportbálról

2020.01.25.-én megtartottuk a Csanyteleki Sport Club által
szervezett sportbált, mely egyben jubileumi rendezvény is
volt, mivel az egyesület most ünnepelte 60. születésnapját.
A rendezvényt múlt évi értékelésével, legjobbjaink jutalmazásával nyitottuk. A jól megérdemelt díjakat Kurucz Zoltán
elnök, Erhard Gyula polgármester Úr és Somodi Balázs elnök helyettes adták át:
– Fiatal tehetség: Fekete Donát,
– Örökifjú játékos: Bende Imre,
– Legjobb kapus: Boda Péter,
– Év felfedezettje: Kurucz Ádám,
– Év csapata: Női felnőtt csapat,
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– Év női játékosa: Lőrincz Edit Andrea,
– Legjobb férfi játékos: Moszheim Erik,
– Év edzője: Magyar József.
A jubileum alkalmából a sportolóink 60 db tortát ajándékoztak a vendégeknek. A talpalávalót az UNICUM
BAND szolgáltatta, sztárvendég fellépő a BESTIÁK volt.
A finom menüt ezúttal is a KÉBSZ KFT dolgozói készítették. Szeretném megköszönni a rendezvény lebonyolításához a támogatóink segítségét, felajánlását!
KÖSZÖNJÜK, HOGY ITT VOLTATOK A 60 ÉVES
CSANYTELEKI SPORT CLUB RENDEZVÉNYÉN!
Kurucz Zoltán, elnök

Csanyteleken 2020.01.21. délután volt az idei első véradás a
Faluházban. Ezen a szép délutánon 69 fő jelentkezett véradásra ebből 63 fő adott vért és 5 új véradót is köszönthetünk.
Véradás után vacsorával köszöntük meg ezt a nemes
cselekedetet. A vacsorát és a véradást támogatták:
Somodi Balázs képviselő úr, Márton János, Mrlják József, Szabóné Kovács Nikolett, Ürmös Ferenc, Péktár.
A vacsorát a KÉBSZ Kft konyhai dolgozói készítették.
Vacsora előtt a többszörös véradókat köszöntöttük.
10x véradók:
Túriné Molnár Irén, Varga Dániel, Lantos Erzsébet
20x véradók:
Fekete János, Tóth Tibor
30x véradók:
Sörös István, Vida Tibor, Sörös Mihály
40x véradók:
Maszlagné Horváth Ilona, Vida János
50x véradó:
Nagypál Mónika
60x véradók:
Gyöngyi János, Koncz György, Megyesi Péter, Vígh
Sándor Attila
70x véradók:
Bagi Sándor, Molnár János

Nagyon szépen köszönjük a segítségnyújtást. Köszönöm a megrendezésbe a segítséget Kovácsné Lajos Szilviának, Nagy Emesének és Szabóné Kovács Nikolettnak.
Simon Ottóné Inci

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy a Csongrádi Rendőrkapitányság
Csanyteleken szolgálatot teljesítő rendőrei
0-24 órában elérhetőek
a 20/434-31-96-os telefonszámon!!!

KÉBSZ Kft. konyha – Februári étlap
10–16

17–23

24–29

Hétfő

Zöldbableves
Bolognai spagetti

Pirított tarhonyaleves
Rakott karfiol

Lebbencsleves
Sárgaborsó főzelék,
sült kolbász

Kedd

Karalábéleves
Kínai édes-savanyú csirke,
párolt rizs

Orjaleves
Bácskai rizses hús

Tejfölös karfiolleves
Rakott húsos tészta

Szerda

Zöldségleves
Tejfölös csirkepörkölt, tarhonya

Karfiolleves
Spenótfőzelék, sült virsli

Grízgaluska leves
Bakonyi szelet, párolt rizs

Csütörtök

Brokkoli krémleves
Rakott burgonya, befőtt

Gyümölcsleves
Cigánypecsenye,
petrezselymes burgonya

Almaleves
Paprikás burgonya hússal

Péntek

Marhagulyás
Prézlis tészta

Babgulyás
Túrós csusza

Csángógulyás
Dejós tészta

Szombat

Minestrone leves
Csípős csirke szárny, pirított
burgonya

Nyírségi gombócleves
Sajtos csirkemell,
mexikói rizs

Tojásleves
Kelkáposzta főzelék,
natúrszelet

Vasárnap

Csontleves
Almás rakott csirkemell

Húsleves
Sült oldalas, paradicsommártás

Tel.: 20/310-11-41

A változtatás jogát fenntartjuk!

CSANYTELEKI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET
programja

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
CSANYTELEKI CSOPORTJA
programja

Február 10.-én 14 óra
kártyaparti.
Február 24.-én, 14 órától
Kisteleki Nyugdíjas Klub programjára
megyünk kb. 12 fővel.
Március 5.-én 12 órakor
Nőnapi ünnepség a Faluházban.
Várjuk tagjaink jelentkezését!

Március 3.-án /kedd/ 14 óra

Klubdélután

Március 10.-én 12 órakor
a Faluházban Nőnapi köszöntés
Részvételi szándékot kérjük bejelenteni
a 3.-án tartott klubdélutánon!

Vezetőség

Bakony Zoltánné
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