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Kedves Csanyteleki Lakosok!

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a Koronavírus
kihirdetésétől a napjainkig eltelt időszakban milyen feladatokat kellett az Önkormányzatnak elvégeznie, amit nehézségek nélkül megoldottunk. Elsőként említem azoknak a
65 év feletti, egyedül élő idősek ellátását, akik nem jöhettek
ki a lakóházukból. Ezen feladatot az önkormányzati dolgozók plusz feladatként kapták meg, plusz juttatás nélkül.
A telefonos ügyeletet úgyszintén önkéntes alapon vállalták
be. A már meglévő idősek háziellátása mellett további 17
főt kellett kisegíteni 180 alkalommal. Ezt a feladatot 5 fővel sikerült megoldanunk. A védőmaszkokat önkéntesek
varrták térítésmentesen, melyből összesen 1500 db készült, ezzel is nagy segítséget adva a védekezésben a településnek. A maszkok a településünkön kiosztásra kerültek
az időseknek és a rászorulóknak. Köszönet illeti a háziorvosi ellátásban dolgozó doktornőt és asszisztensét, akik
e nehéz helyzetben fáradhatatlanul ellátták a betegeiket.
A helyzet nagyon komoly volt, de mégsem kellett külön
szigorúbb intézkedéseket tennem, mint amit az országos
korlátozások előírtak.
Természetesen a napi feladataink sem maradhattak el.
„Településfásítási program” pályázat keretében sikeresen pályáztunk 12 db hársfa csemetére (kb. 3 m), melyek a
Sportpálya és a „Csanyi Piac” területén lesznek elültetve.
A Magyar Falu pályázati anyagokat folyamatosan készítettük és adtuk be határidőre, az elnyert pályázatok kivitelezése sem maradt el.

A veszélyes időszakban sem ált meg Önkormányzatnál
a munka, senki nem maradt otthon, vállalta az esetleges
fertőzési veszélyt. Mindent megtettünk annak érdekében,
hogy a koronavírus ne jelenjen meg Csanyteleken és hogy
biztonságban legyenek a helyi lakosok.
Nem szeretnék senkit kiemelni a közösségért tett munkájáért, mert azt hiszem, hogy mindenkit megillet a hatalmas köszönet!
Köszönöm szépen a sok munkát és kitartást!
További jó egészséget kívánok mindenkinek!
Erhard Gyula polgármester

Elkezdődött az utak felújítása
(Damjanich, Szent László és Árpád utcák)
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Jegyzői tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármestere által június hónapban hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy 2020. június 18. napjáig hatályban volt a Kormány által kihirdetett veszélyhelyzet, mely időszak
alatt nem ülésezett a Képviselő-testület és annak Bizottsága sem,
így döntést sem hozhattak. A település Polgármestere vette át a
feladat- és hatáskört és aszerint járt el. Június 01.–18. napja közötti időszak alatt az alábbi döntések meghozatalára került sor.
Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló jóváhagyása, polgármesteri rendelet alkotása (zárszámadás) keretében adta ki a 7/2020.
(VI. 12.) polgármesteri rendeletét, amely 2020. június 15. napján
lépett hatályba. Az önkormányzat elmúlt évi költségvetési gazdálkodásából kiemelendő, hogy az önkormányzat 2019. évi eredeti
költségvetésében 13,7 millió Ft működési hiánnyal számoltunk.
Az évközi többlet állami támogatások, bértámogatások és közhatalmi bevételek többleteivel, a hiányt kezelni tudtuk. A kötelező
önkormányzati feladatok ellátását folyamatosan biztosítottuk. Adósságot
keletkeztető hitelügylet megkötésére nem került sor a beszámolási időszakban. A fejlesztési célú, pályázatokhoz kapcsolódó (támogatást megelőlegező, saját forráskiváltó) hitel felvételére sem
került sor. A beszámolási időszakban lakossági hitel felvételéhez
sem nyújtott új kezességvállalást önkormányzatunk. Tárgyévi kötelezettségeinket alapvetően teljesítettük. A záró kötelezettségek között kerül
elszámolásra a 2019. év végén részünkre kiutalt 4%-os állami támogatás
előlege. Ennek számviteli rendezése tárgyévet követő évben (2020.) esedékes
kötelezettség. Kötelezettségeink rendezése folyamatosan történt az
esedékességi időpontokat figyelembe véve. Az önkormányzatnak
60 napon túli esedékes tartozása, szállítói tartozása 2019. év végén nem volt. Kibocsátott kötvény állománya nincs önkormányzatunknak. Az önkormányzati feladatok végrehajtása, 2019. évben történt
ellátása, időszakos likviditási nehézségek mellett megvalósult. A kötelező
önkormányzati feladatok folyamatos működtetését biztosítani tudtuk. A
helyi adók területén az adófizetési morál javulása szintén segítette a pénzügyi stabilitást. Önkormányzatunk 2019. évi záró mérleg főösszege (községi szinten) 2.331.675 E Ft (az önkormányzati rendelet 20. és
21. melléklete szerint). A számviteli előírások alapján a mérleg szerinti eredmény 92.264 E Ft településünkön (a tárgyi önkormányzati
rendelet-tervezet 22. és 23. melléklete szerint). A kötelezettséggel
nem terhelt önkormányzati vagyonérték 2.067.247 E Ft (tárgyi önkormányzati rendelet-tervezet 24. melléklete szerint). A zárszámadási önkormányzati rendelet kiadásához szükség van az önkormányzati és a hivatal belső ellenőrzésével megbízott okleveles
revizor által 2019. évben végzett ellenőrzések alapján általa kiadott összefoglaló jelentésben foglaltakra, amelyet a költségvetési
szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 48. §-ában rögzített követelményeknek megfelelően készített el, ami intézkedésre okot
adó körülményt nem tárt fel. A Polgármester úr az összefoglaló

jelentést határozatával elfogadta. Ehhez a napirendi ponthoz tartozott még a település jegyzője által kiadott, a belső kontrollrendszer
minőségének értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozatában foglaltak benyújtása, melyet a Polgármester úr határozatával jóváhagyott.
A település Polgármestere a Csanytelek Község Önkormányzata
közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat
a tárgyi előterjesztéshez 1. mellékleteként csatolt tartalommal
jóváhagyta. Ennek jogi alapja a belső ellenőr által tárgyban végzett ellenőrzésének összefoglalója, miszerint Csanytelek Község
Önkormányzata Jegyzője elkészítette a Közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos szabályzatot. Az önkormányzat honlapján
lévő adatok tartalmazzák a 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdés alapján a törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat, a 18/2005. (XII. 27.) IHM
rendeletben meghatározott tagolásokban. Az önkormányzat a
közadatkereső rendszerbe feltöltötte a jogszabály által meghatározott adatokat.
A település polgármestere a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Csongrád Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály Vezetője által ÖPSZEF/1076-6/2020. iktatószám alatt kiadott 1. melléklete
(177/2018. UTO) szerint Csanytelek Község Önkormányzata és
a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési gazdálkodása szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése utóellenőrzésének megállapításai ellenőrzési jelentésében foglaltakat tudomásul
vette azzal, hogy tárgyban további intézkedés megtételét nem
tartja szükségesnek, tekintetettel arra, hogy az önkormányzat
minden intézkedési tervben megjelölt feladatot a megadott határidőn belül, míg a hivatal 1 feladatot határidőn túl, de az utóellenőrzés időszakán belül teljesítette.
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi költségvetési pénzmaradványa végleges felosztásának jóváhagyása tárgyában
benyújtott előterjesztés az önkormányzat és az önkormányzati
hivatal 2019. évi költségvetése végrehajtásáról szóló (zárszámadás) polgármesteri rendeletében megállapított tárgyi két szervezeti egység 2019. évi záró pénzmaradvány keretét öleli fel.
A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2019. évi ténylegesen igénybe
vehető pénzmaradványa összegét összesen: 449.092.- Ft-ban, az önkormányzat 2019. évi ténylegesen igénybe vehető pénzmaradványa összegét összesen: 194.964.159.- Ft-ban hagyta jóvá a település
Polgármestere. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány ös�szesen: 8.260.579.- Ft. Az Önkormányzat felosztott szabad
pénzmaradvány kerete összesen 21.064.041.-Ft.
2020. június 15. napján hozott döntésében a település Polgármestere Csanytelek Község Önkormányzata nevében és
képviseletében jóváhagyta támogatás igénylés benyújtását a Ma-
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gyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi
LXXI. törvény 3. melléklete II. 2. pontja szerinti önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések c., alpontja szerinti belterületi
utak felújítására. A támogatás igénylés célja a Csanytelek, belterület 587 hrsz.-ú Bercsényi utca felújítási munkálatai 429
méter hosszúságban 2255,77 m2 felülettel. A tervezett felújítási
munkálatok összköltségét (kivitelezés, mérnök-műszaki ellenőri
munkák) 17.665.498.- Ft +ÁFA, összesen: 22.435.182.- Ft. bruttó összköltséggel hagyta jóvá. A határozat 2. pontja szerinti tervezett összköltségből az igényelt támogatás összegét 19.069.905.Ft-ban határozta meg, melyhez eredményes pályázat esetén saját
forrásként 3.365.277.- Ft-ot biztosít az önkormányzat. A saját
forrás pénzügyi fedezetét az önkormányzat 2020. évi költségvetése útfelújítási munkálatokra elkülönített forrásfedezete biztosítja.
A „Tisza-menti virágzás ösztöndíj hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára” ösztöndíjpályázatok bírálása során a település Polgármestere 4 pályázó által határidőben, a pályázati kiírásnak minden megfelelően benyújtott pályázatot elfogadta és minden
nyertes pályázóval támogatási szerződést kötött. A támogatás 2020. szeptember 01. napjától 2020. december 31. napjáig
szól, havi 20.000.- Ft összegben. A támogatás fedezete az EFOP
3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetésében erre a célra
biztosított összege.
A Polgármester úr által hozott döntések meghozatala a Képviselő-testület tagjai előzetes véleményének ismeretében történt.
A település Polgármestere Feladatellátási szerződést kötött a
Csanytelek II. sz. betöltetlenül maradt háziorvosi körzet felnőtt
és gyermek (vegyes) háziorvosi alapellátása biztosítása érdekében, 2020. július 01. napjától az I. körzet háziorvosával, Dr. Tóth
Máriával tartós helyettesítés jogcímén, aki részletes tájékoztatást
ad e számban a két körzet rendelési idejének alakulásáról. A II.
körzet háziorvosa Dr. Stengl Éva 2019. december 31. napjával
felmondta az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződést,
mert 2020. január 01. napjától Csongrád városában háziorvosi
tevékenység végzésére kötött szerződést. Településünkön felmondási idejét 2020. június 30. napjáig töltötte, mely időponttal
véget ért a 2007. évben, 13 éven át tartó kapcsolat a Doktornő
és az önkormányzat között. Köszönet illeti a sokszor szakmai
kihívás és magánemberként ért csapások alatti embert próbáló
időszakban való helytállásáért, az évtizeden átnyúló, a település
lakossága körében végzett gyógyító munkásságáért. Jó egészséget
és sok sikert kívánunk számára!

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa Elnöke
által hozott döntésekről
A veszélyhelyzet fennállása alatti időszakban a Társulás Társulási
Tanácsa helyett annak Elnöke járt el teljes jogkörrel, aki 2020.
június 12. napján az alábbi döntéseket hozta.
Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa Elnöke az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
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87. § és a 91. § (1)-(2) bekezdése szerint benyújtott fenti tárgyú
előterjesztésben foglaltak ismeretében a Társulás 2019. évi költségvetéséről szóló beszámolóját, annak
a) bevételi oldalán 683.510.090,- Ft módosított előirányzat
mellett 676.317.562,- Ft halmozódás mentes pénzforgalmi teljesítéssel, míg
b) kiadási oldalán 683.510.090,- Ft módosított előirányzat
mellett 651.767.516,- Ft halmozódás mentes pénzforgalmi teljesítéssel
a határozathoz csatolt 1.)–14/b) mellékletek szerinti kiemelt
előirányzati részletezéssel hagyja jóvá (a Tagönkormányzatok támogató döntése ismeretében).
A Társulás és az általa fenntartott intézmények elmúlt évi
működési feltételei zavartalanul biztosítottak voltak, úgy személyi, mint dologi és pénzügyi téren is.
A zárszámadás jóváhagyásához minden alkalommal szükséges a Társulás és az általa fenntartott intézményeknél (2019.
évben is) a belső ellenőr által végzett ellenőrzésekről való képalkotás, ezért a feladatellátásra megbízással rendelkező okleveles
revizor által benyújtott (a Társulás Társulási Tanácsa által előzetesen jóváhagyott) ellenőrzési tervnek megfelelően végrehajtott
belső ellenőrzésekről készült összefoglaló jelentésben írtakat áttekintve
fogadta el azt az Elnök, tekintettel arra, hogy intézkedési terv készítését nem kellett elrendelni. A határozat 2. pontjába foglaltan
hagyta jóvá a feladatellátó jegyző által beterjesztett belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozatot.
A Társulás Elnöke a zárszámadáshoz szintén csatolandó
dokumentumként áttekintette a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabályszerűségi Ellenőrzési Főosztály
Csongrád Megyei Költségvetési Ellenőrzési Osztály Vezetője
által ÖPSZEF/1130-7/2020. iktatószám alatt kiadott 1. melléklete (179/2018. UTÓ) szerinti leiratát, miszerint az Alsó-Tiszamenti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott
költségvetési szervek 2018. évi költségvetési gazdálkodása
szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése utóellenőrzésének
megállapításai ellenőrzési jelentésében foglaltakat tudomásul vette azzal, hogy tárgyban további intézkedés megtételét a
Kincstár nem tartja szükségesnek, mivel az intézkedési tervben
megjelölt minden feladatot a megadott határidőn belül teljesítettek.
A Társulás Elnöke a Társulásba integrált feladatokhoz kapcsolódó tagintézményi záró 2019. évi pénzmaradvány összegét a 2019. évi beszámoló alapján 24.550.046.-Ft-ban hagyta
jóvá.. Ebből a kötelezettséggel terhelt maradványok összege 721.437.-Ft, míg az alaptevékenység szabad maradványa
pedig 23.828.609.-Ft. A pénzmaradvány forráskeretek intézményi
részletezését a tárgyi határozati 1. sz. melléklete tartalmazza. A pénzmaradvány keretek tételes felosztására vonatkozó tagintézményi
és önkormányzati egyeztetések valamennyi intézmény esetében
megtörténtek. A keretfelosztás részleteit a Társulás Társulási Tanácsi és az általa fenntartott intézményi bontásban szintén a tárgyi határozat csatolt 1. sz. melléklete foglalja magában.
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A veszélyhelyzetben a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként a vonatkozó Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelve, az önkormányzat jegyzője által előterjesztett,
ezen határozathoz 1. mellékletként csatolt, a belső kontrollrendszer
minőségének 2019. évi értékeléséről szóló jegyzői nyilatkozatában foglaltakat változtatás nélkül elfogadta.
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökeként
a zárszámadáshoz szintén csatolandó dokumentumként áttekintette a Magyar Államkincstár Önkormányzati Pénzügyi Szabály-

szerűségi Ellenőrzési Főosztály Csongrád Megyei Költségvetési
Ellenőrzési Osztály Vezetője által ÖPSZEP/1074-8/2020.
iktatószám alatt kiadott 1. melléklete (178/2018. UTO) szerint a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2018.
évi költségvetési gazdálkodása szabályszerűségi pénzügyi
ellenőrzése utóellenőrzésének megállapításai ellenőrzési
jelentésében foglaltakat, melyet tudomásul vett azzal, hogy
tárgyban további intézkedés megtételét a Kincstár nem tartja
szükségesnek, mivel a feladattal megbízott az intézkedési
tervben megjelölt minden feladatot a megadott határidőn
belül teljesített.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Jegyzői tájékoztató

a NYÁRI szünidei gyermekétkeztetésről, időtartamáról és helyszínéről
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 21/C. §-a értelmében a települési önkormányzat a déli meleg főétkezést a szülő, törvényes képviselő kérelmére a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan
hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja,
a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai
nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást

MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 2020. augusztus 10.-én
(hétfőn) 12 órai kezdettel tartja az éves közgyűlését, amelyre
tisztelettel meghívjuk és elvárjuk tagjainkat. Közgyűlés helye:
klubhelyiség.
Napirendi pontok:
1. Megnyitó
2. Beszámoló a 2019-es gazdasági évről
3. 2020. terv ismertetése
4. Tervezett programok
5. Egyebek
6. Kérdések, hozzászólások.
Határozatképtelenség esetén -ha az érvényes tagsággal rendelkezők 50%-a + 1 főt nem éri el- azonos napirenddel, azonos
helyen megismételt közgyűlést tartunk 2020. augusztus 10.-én
13 órai kezdettel. Tagjaink megtisztelő jelenlétére feltétlenül
számítunk!
Egyesület vezetősége
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Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Jegyzői tájékoztató

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnöke által hozott döntéséről

2020. JÚNIUS
163. szám

nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama
alatt valamennyi munkanapon, a fentiek alá nem tartozó
gyermekek számára a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon. A nyári szünidei gyermekétkeztetés
igénybevételének lehetőségéről, módjáról, időtartamáról és helyszínéről előzetesen írásban tájékoztattam az érintett Szülőket, és
részükre megküldtem a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozato(ka)t.
FIGYELEM! JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁS A FENTIEKBEN MEGKÜLDÖTT VÉGZÉSEMBEN FOGLALTAKHOZ KÉPEST!!!
A bölcsődék és óvodák nyári zárva tartása 2020. augusztus 31-ét megelőzően nem lehet több mint két hét, ennek
megfelelően a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde nyári
kötelező zárva tartása az alábbiak szerint alakul: 2020.07.202020.07.31.
Fentieknek megfelelően a helyi óvodai és bölcsődei
jogviszonnyal rendelkező gyermekek által igénybe vehető
szünidei étkeztetési napok száma – a korábban megküldött
végzésemben foglaltakhoz képest – az alábbiak szerint változik:
2020.07.01. (szerda), 2020.07.02. (csütörtök), 2020.07.03.
(péntek), 2020.07.06. (hétfő), 2020.07.07. (kedd), 2020.07.08.
(szerda), 2020.07.09. (csütörtök), 2020.07.10. (péntek),
2020.07.13. (hétfő), 2020.07.14. (kedd), 2020.07.15. (szerda),
2020.07.16. (csütörtök), 2020.07.17. (péntek).
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a fenti körbe
nem tartozó gyermekek szünidei étkeztetése változatlan
formában és napokon történik!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Csanyteleken földi úton történő szúnyoggyérítés kerül sor.
A kezelés pontos időpontja: 2020. 07. 06. napján, napnyugta
utáni órákban történik. Rossz idő esetén a védekezés 2020. 07. 07.,
vagy 2020. 07. 08. napján ugyanebben az időszakban megy végbe.
Alkalmazott készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó
szer.
A készítmény a kijuttatott csekély mennyiségben (0,6 liter/hektár) kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.
A lakosság részére javasolt intézkedések:
A szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat, a kezelés napján javasolt össze-

gyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő 1 órában
javasolt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató
mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás
előtt ajánlott megmosni. A kezelést végző gépkocsi közvetlen közelében tartózkodni nem szabad.
A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a
szúnyoglárvák. A szúnyogirtó kezelés kiegészítéseként ajánlott, hogy
az ingatlantulajdonosok szüntessék meg, rendszeresen ürítsék vagy
takarják le az épületek körüli kisebb pangó vízgyülemeket.
Forrás: Szerocor Konzorcium

A háziorvosi rendeléssel kapcsolatos változások
Csanyteleken 2020. július 02. napjától
A háziorvosi rendeléssel kapcsolatos változások
Csanyteleken 2020. július 02. napjától
Dr. Stengl Éva – II. körzet háziorvosa – 2020.06.30. napon
történt távozása után – egyenlőre – egy orvossal az I. körzet
rendelőjében – I. és II. körzetet összevonva történik a betegek ellátása!
Rendelési és rendelkezésre állási idő:
Hétfő:
8:00–15:00
Kedd:
7:30–8:30 és 9:30–14:30
Szerda:
7:00–13:30
Csütörtök: 7:00–13:30
Péntek:
7:00–13:30
Elérhetőségeink:
dr. Tóth Mária: 30/431-39-95
Kovácsné Lajos Szilvia: 30/326-22-44
Vágó Márta: I. körzet telefonszáma: 63/200-024
II. körzet telefonszáma: 63/478-009
A betegek 8:00 és 11:00 óra között időpont nélkül kereshetik fel a rendelőt.

A 11:00 óra után csak és kizárólag előjegyzéssel dolgozunk. Ekkor történik a krónikus betegek gondozása, vizsgálata,
leletek átnézése, kontrollvizsgálatok, terhesgondozás, beutaló kiállítása a bizottsághoz, egyéb háziorvosi igazolások kiadása.
Gyógyszereket a vezetékes telefonszámokon, illetve Szilvi mobilszámán kérhetnek. Az új kolléganőnk, Vágó Márta válaszol a
vezetékes hívásokra. A telefonvonal gyakran foglalt mostanában,
előfordul, hogy többször is telefonálni kell, de mivel délelőtt és délután is a rendelőben tartózkodunk, el fognak tudni érni bennünket.
Ezúton szeretném megkérni Kedves Betegeinket, hogy rendelési időben jelezzék az orvosi ellátással kapcsolatos igényeiket
és ne este, éjjel, hajnalban telefonáljanak, írjanak. Az utóbbi időszak tapasztalata, hogy a szabadidőnkben érkező jelzés, sajnos,
másnapra elveszik a napi munka mellett. Ez az asszisztenciára
is vonatkozik. Minden jó szándékunk és igyekezetünk ellenére
is gyakran elfelejtjük, amit a boltban mondanak nekünk, vagy az
éjféli üzenet is elveszik a reggeli rengeteg között.
Együttműködésüket köszönöm!
dr. Tóth Mária, háziorvos

NYUGDÍJAS EGYESÜLET programja
A hosszú kényszer szünet után továbbra is minden
második hétfőn tartunk a klubdélutánt. Július 13.án, július 27.-én, majd közgyűlés augusztus 10.-én.
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja a korábban megszokottak szerint minden hónap első
keddjén találkozik. A több hónapos szünet után
2020. július 7.-én, majd augusztus 4.-én a szokott
helyen és időben!
Bakony Zoltánné csoport titkár

KÉBSZ Kft. konyha – Júliusi étlap
06–12

13–19

20–26

27–31

Hétfő

Karalábéleves
Milánói spagetti

Gombaleves
Tökfőzelék, fasírt

Karfiolleves
Rakott húsos tészta

Tésztaleves
Zöldbabfőzelék, bélszínroló

Kedd

Pirított tarhonyaleves
Rakott karfiol

Gyümölcsleves
Hagymás rostélyos,
petrezselymes rizs

Magyaros gombaleves
Rántott sajt, mexikói rizs

Olasz zöldségleves
Mexikói tokány, tészta

Szerda

Gombaleves
Sült debreceni,
burgonyafőzelék

Csütörtök

Paradicsomleves
Tavaszi rizses csirkemell

Csontleves
Burgonyás tarhonya hússal,
savanyúság

Pirított tésztaleves
Kelkáposzta főzelék,
sertéspörkölt

Karalábéleves
Mustáros szelet, párolt rizs

Péntek

Gulyásleves
Kókuszkocka

Lencsegulyás
Sajtos tészta

Babgulyás
Dejós tészta

Sertésragu leves
Burgonyás tészta

Szombat

Zöldségleves
Keménytarhonya füstölt
kolbásszal

Lebbencsleves
Brassói, befőtt

Nyírségi gombócleves
Rántott csirkecomb, párolt
zöldség, párolt rizs

Vasárnap

Húsleves
Sült csirke, hagymás burgonya

Daragaluska leves
Szezám magvas csirkemell,
hagymás burgonya

Orjaleves
Cigánypecsenye, petrezselymes
burgonya

Zöldbableves
Gyümölcsleves
Tejfölös csirkepörkölt, nokedli Sajtos csirkemell, tört burgonya

Burgonyaleves
Almafőzelék, sült csirke

Tisztelt Étkezők!

A koronavírus járvány a nyersanyagok beszerzését nehezíti, ezért az étlap változtatásának jogát fenntartjuk!
Megértésüket köszönjük!
Tel: 06/20/310-11-41

ARATÁSKOR, OTTHON
(csanyi őseim emlékére)
Árpád óta itt élt a népem. Munkába dőlve,
fényesre kopott szerszámnyéllel összenőve;
homlokuk redőin sarjadó verejtékkel,
izzó hévvel, vagy elviselt névtelenséggel…
Termőn a virágban, gazzal felvert nyomokban –
keserves létük, sorsuk még mindenben ott van!
Csírázó magból kibomló, finom hajszálerekkel,
göröngyös földbe ékelődött, revés gyökerekkel
már csak fakó emlékük kapaszkodik e világba,
mégis megbékélt a porladásuk: nem éltek hiába!
Annyi dúlás és annyi vész után is megmaradtak,
Istenben bízva a jövőnek vetettek, életet arattak.
Horsogva vágott szép rendet – rendre a kasza éle,
búzakeresztek fülledt árnyékában ültek le ebédre.
Csigaház ízű vizük dísztelen kelyhe a kantafedő

volt, s nyögve kötött kévét a viselős marokszedő;
de tűrt, mert „otthon így is annyi éhes száj van”.
Itt, hol vérig repedezett tenyér a rét is aszályban,
hajnalonta nem riognak már bús pásztorkürtök.
Itt a szőlő csontszagú homokon nevel dús fürtöt,
és ősök szikár alakját mutatja a délibáb varázsa,
hol az aranyló síkot telt szemű kalász koronázza.
Ifjonti lobogásomban – mint megannyi szamár –
én is búcsúszó nélkül indultam útnak. Ma már
köszönve simítanék múltba tűnt véreim kezén:
Ti voltatok az áldottak ezen a földön, nem én!
*

*

*
„Síróhögyi” Borda János
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