8. szám

Hírek, információk Csanytelek életéről

2007. Június

A Délvilág megyejáró sorozata Csanyteleken!
Május 29.-én megyejáró programjával hozzánk is megérkezett a Délvilág szerkesztőségének
csapata.
A Faluházban megrendezett színvonalas találkozóra sok érdeklődő eljött.
Őrfi Ferenc főszerkesztő-helyettes, Blahó Gabriella újságíró és Németh Ildikó
marketingvezető diavetítéssel egybekötve mutatta be a Délmagyarország és a Délvilág
újságot.
A találkozón részt vett Forgó Henrik polgármester is, aki készséggel válaszolt a jelenlévők
felmerülő kérdéseire.
A műsor végén a közönség között szakácskönyveket, ajándékcsomagokat sorsoltak ki, sőt, aki
igényelte, 4db ingyen cirkuszjegyet is kaphatott.

A megyejáró fesztivál két célból is hasznosnak bizonyult: egyrészt, mert bemutatta a falu
lakosainak a Délvilág újság történetét, másrészt, mert Csanyteleket is jobban megismerhették
az újság olvasói.

Ismerjük meg Csongrád megyét!

A Délvilágban 2007. május 31.-én megjelent cikkekből idézünk:

Csanyteleken jártunk !
Megyejáró sorozatunk legutóbbi állomása Csanytelek volt. A faluházban találkoztunk olvasóinkkal egy jó
hangulatú beszélgetésen.
Örömünkre a találkozó résztvevői rendkívül tájékozottak voltak az újság tartalmát illetően. Elmondták, hogy
lapunk mindennapra tud érdekes olvasnivalót nyújtani. A falubeliek elismeréssel szóltak terjesztőnk, Mészáros
Dezső munkájáról, akinek köszönhetően már kora hajnalban ott van az újság a postaládájukban. Csanyteleken is
rendkívül népszerűek a Délmagyarország és a Délvilág által kínált nyereményjátékok.

Magyarország leghosszabb falujaként tartják számon a Tisza jobb partján elterülő Csanyteleket. A település két
legtávolabbi pontja között majdnem hat kilométer a távolság. A község lakosainak száma háromezer. Szó sincs
arról, hogy az oktatási intézmények bármelyikét be kellene zárni. Az iskolában jelenleg 186 diák tanul.
Kistérségi együttműködés keretében működik az oktatás a faluban. A polgármester szerint a közeli Csongrád,
Felgyő, Tömörkény önkormányzataival nagyszerű az együttműködésük. Most kilenc képviselő ajánlja fel
minden hónapban járandóságát az Európai Csanytelekért Közalapítvány javára, melyet azzal a céllal hozott
létra az önkormányzat, hogy a falu fejlődéséhez szükséges pályázatok önerejét előteremtse.
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Tisztelt Csanytelekiek!
Amióta az Önök akaratából és bizalmából polgármesterként szolgálhatom falunk közösségét, szinte minden
kertészkedéssel foglalkozó csanytelekivel beszélgetve folyamatosan téma a kertészeti termékek egyre nehezebb
értékesíthetősége, ebből adódóan a jövedelemszerzési lehetőségek beszűkülése. Nem minősítve a helyi „kérészéletű”
szövetkezetet, de évek óta tapasztalhatjuk, hogy nem volt képes megoldani a csanyteleki termelők piacra juttatását,
amelynek egyik – de messze nem egyetlen – oka ugyanazon „elvrendszerben” keresendő, amely 12 évig a falu vezetését is
jellemezte. Amiért a helyi szövetkezés esetében jóval korábban megbukott ez az elvrendszer, mint az önkormányzatnál, az
is egyértelmű: a szövetkezetben résztvevők közvetlenül kerültek – már rövidtávon is – anyagi hátrányba, tapasztalhatták
meg, hogy az „egyenlők között vannak egyenlőbbek”, közvetlen közelről láthatták, hogy voltak, akiknek a veszteség is
látványos hasznot hozhatott... Hiába voltak az „agyafúrt” ingatlanszerzések, a gázközmű beruházás „mintájára” történő
önrész beszedések, üzlet- és telephelyvásárlás, illetve azok irányított eladása, a KÉBSZ Kft által a gázközmű vagyon
értékesítéséből származó közpénzből vásárolt „nagy értékű részjegy pakett”, - sajnos a zöldségtermelők kiszolgáltatott
helyzete nem javult, illetve megmaradt.
A termelők által nálamnál sokkal jobban ismert helyzet a hitelező bank akaratából jogi útra terelődött, melynek
következtében két meghiúsult árverés után - élve a jog által biztosított lehetőséggel - az önkormányzat megvásárolta a
felvásárlásra kialakított, eredetileg is önkormányzati ingatlant. A tulajdonszerzés elsődleges oka az volt, hogy a vízközmű
vezérléstechnikájának helyet adó kis épület ne kerülhessen idegen kézbe, mert akkor veszélybe kerülhetett volna
településünkön az egészséges ivóvíz ellátás – ami önkormányzati kötelezettség.
A vásárlással az önkormányzat birtokába jutott felvásárló telep és felépítményeinek hasznosítását pedig – a képviselőtestület határozata szerint – úgy kell megvalósítani, hogy az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjon túl minél több
csanyteleki számára hozhasson hasznot, azaz a bérlő felvásárló telepkénti működtetéssel segítse a helyi zöldségtermelők
piacra jutását. Ennek érdekében a megyei lapban és a község internetes honlapján pályázatot tettünk közzé - amint az
kötelező is ilyen esetben -, amelyre több szóbeli érdeklődés mellett egyetlen írásos ajánlat érkezett.
Az ajánlatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta, tehát ebben az évben június 01. – november 30. között a sokak
által ismert Mikla László érdekeltségéhez tartozó MIHO Kft. fogja üzemeltetni a felvásárló telepet - ajánlatának
megfelelően értékesítési lehetőséget biztosítva a Csanyteleken és környékén zöldségtermeléssel foglalkozók részére.
A bérleti szerződés tehát határozott idejű, de ha korrekt, mind a termelők, mind a felvásárló számára anyagilag is
megfelelő együttműködés alakul ki, akkor Mikla úr szívesen dolgozna együtt hosszabb távon a csanyteleki és környékbeli
zöldségtermelőkkel, hiszen ajánlatában leírta: célja a megfelelő minőségű termékek előállítását vállaló termelők
integrálása, piacképes árualap megteremtése, folyamatos termelő-felvásárló viszony kialakítása kölcsönös anyagi
megelégedettség mellett. Amennyiben megfelelő árualapot sikerül képezni, tervei között szerepel például paradicsom
válogató gépsor Csanytelekre telepítése, továbbá felvállalná a LEADER+ pályázat keretében megtermelt pritamin, illetve
kápia paprika felvásárlását és továbbértékesítését is.
Meggyőződésem, hogy az önkormányzat a legmegfelelőbben járt el az ingatlan hasznosításával kapcsolatban, amikor az
igen jelentős - mind külföldi, mind belföldi - piaci részesedéssel bíró vállalkozó ajánlatát elfogadva lehetőséget biztosít a
termelők számára a helyben történő értékesítésre. Amennyiben a termelők is partnerek lesznek - tehát a felvásárlást,
továbbértékesítést végzővel egyeztetett fajtájú, piacképes minőségű árút állítanak elő -, úgy már középtávon is
megvalósulhat a helyi zöldségtermelés ismételt fellendülése, ugyanis a termelőknek és a felvásárlónak együtt kell
megtalálni - a kölcsönösen jó üzlet reményében - az érdekazonosságot.
Ha sikerül felismerni, hogy a termelőknek korrekt, megbízható felvásárlóra, a felvásárlónak korrekt, megbízható
termelőkre van szüksége, hogy a piac által igényelt minőségű és mennyiségű árút folyamatosan biztosíthassa –
megrendelőin keresztül – a fogyasztók „kifejezett és elvárt” igényeinek megfelelően, akkor van esély a kölcsönös
megelégedettségre, a tartós együttműködésre.
Ennek reményében kíván találkozni Mikla úr a csanyteleki és a Csanytelek környéki zöldségtermelőkkel
2007. június 8-án, pénteken 18 órakor a Faluházban,
ahol egy beszélgetés keretében ismertetné elképzeléseit, illetve válaszolna a termelők kérdéseire.
Kérem tehát, hogy akit érdekel az együttműködés lehetősége a MIHO Kft-vel, az jöjjön el erre a megbeszélésre, alakítsák
ki közösen azokat a kereteket, melyek között hosszú távú, kölcsönösen előnyös termelői-felvásárló viszony alakulhat ki!
Csanytelek, 2007. június 5.
Tisztelettel és a jövőbe vetett hittel:
Forgó Henrik
polgármester
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KEDVES CSANYTELEKIEK, KEDVES BETEGEIM!
Engedjék meg, hogy e havi fontos tájékoztató közleményemet kicsit személyes megnyilatkozással kezdjem.
Elsősorban szeretném megköszönni az Önök türelmét, megértését a két körzet ellátását végző egészségügyi
személyzet nevében. Bár voltak kisebb zökkenők (néha elkeseredett munkatársaimat kellett csillapítanom
néhány túlzott igény és nem megfelelő hangnemű követelőzés miatt) összességében elmondható, hogy ebben a
nagyon nehéz változásokkal teli időszakban, dupla munkát ellátva igyekeztünk minden telhetőt megtenni, hogy
a betegellátás zökkenőmentes legyen.
Másodsorban szeretném tudomásukra hozni, hogy a részemről nem kellően felmért túlmunkavállalás
következtében elfáradtam és csak nagyon remélem, hogy nem fogja betegség követni. Ezért nagyon kérem
további türelmüket és megértésüket!
Kérésem saját betegeimhez
Az eddigi gyakorlat szerint mintegy hatvan beteget látogatok rendszeresen, állapotukat ellenőrzöm, receptekkel,
beutalóval látom el. Hozzájuk az a kérésem, hogy döntsék el, kérik-e a további látogatásokat, mert komoly
változtatásokat vagyok kénytelen bevezetni.
Ezek: - gyógyszert lakáson felírni nem tudok, mert csak a számítógépben tudom annak
jogszerűségét ellenőrizni
- beutalót csak a rendelőben tudok írni számítógéppel, mert az adatok amelyeknek szerepelni
kell rajta csak a számítógépben vannak meg
- természetesen a vizsgálatot elvégzem, de a felírandó gyógyszert vagy átadom a
gyógyszertárnak – hiszen úgyis be kell jönni valakinek kiváltani - vagy soron kívül a
rendelőben egy óra múlva megkapja a hozzátartozó.
Jogszabályi változások
Közgyógyellátás
Mint azt észrevették sok, szinte követhetetlen és állandóan változó rendelkezések nehezítik a dolgunkat. Ami
fontos:
-csak azokat a gyógyszereket írhatom fel, melyet a MEP engedélyezett. HA MÁST IS FELÍROK, A TELJES
GYÓGYSZERÁR MELLETT BÜNTETŐ KAMATOT IS KELL FIZETNEM!
- Néhány betegnél engedélyeznek úgynevezett „eseti” keretet . pl megfázás esetére – ez ÉVENTE 6000
Ft!!! Gyakorlatilag egy meghűlés kezelésére sem elég a mai gyógyszerárak mellett.
Vannak még ezen kívül „finomságok”, de nincs lehetőség a teljes törvény leírására.
Útiköltség térítés
Csak a területileg illetékes intézmény elérésére adható ki, illetve az olyan intézményekbe, ahol olyan ellátást
végeznek, mely ebben a megyében nem elérhető.
Járóbeteg csak buszra kaphat útiköltség utalványt.
Autóra csak a következő esetekben adható ki:
- mozgásképtelen (aki a rendelőbe be tud jönni, az nem az)
- csökkent fizikai terhelhetőség (idős belszervi beteg pl)
- eszméletvesztéssel járó rosszullét
- viselkedési zavar, elmebetegség
- fertőző beteg
- szakellátás speciális időpontja ( pl. Szeged IMC Klinika MRI vizsgálat 23,30-kor)
NEM ADHAT A HÁZIORVOS BEUTALÓT CSONTSŰRŰSÉG VIZSGÁLATRA, de szakorvos is csak
kétévenként.
Három havi gyógyszermennyiség felírása
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Végtelenül sajnálom az alábbiakat, de ennek megfelelően kell eljárnom, mert majd látják milyen
következménnyel jár, ha nem így cselekszem.
A hatályos jogszabály alapján lehetőség van háromhavi gyógyszermennyiség felírására is, de ennek nem lehet
indoka, hogy a beteg a vizitdíjat megspórolja. (idézet a rendeletből). Három feltételnek együttesen kell
fennállnia, hogy felírhassam a gyógyszert 3 hónapra:
- előreláthatóan három hónapon keresztül szakadatlanul szednie kell a betegnek (görcsoldó, fájdalomcsillapító
stb. nem írható fel.
- a felírt gyógyszertől megfelelő hatás várható (nem kell változtatni rajta)
- előreláthatóan a beteg orvosi ellenőrzésre nem szorul a következő 3 hónapban (Ilyen krónikus betegség pedig
alig van a háziorvosi gyakorlatban, illetve nincs is, mert a magasvérnyomás havonkénti ellenőrzése kötelező).
Ezeket figyelembe véve szinte nem írhatok fel gyógyszert három hónapra.
MIÉRT IS KELLETT ÖNÖKET MINDERRŐL TÁJÉKOZTATNOM?
A 17/2007.(II.13) Kormányrendelet szerint 2007. év utolsó három hónapjában ellenőrzéseket tartanak a
háziorvosok körében. Amennyiben az orvos a jogszabályban foglalt előírások megszegésével rendelt
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt vagy gyógyászati ellátást, az utána folyósított társadalombiztosítási
támogatást összegét megtéríteni köteles, bizonyos esetekben „büntető” kamatot kell fizetnie, mely a
jegybanki alapkamat kétszerese.
Nagyon sok adminisztratív kötelezettségünk is van, ezzel nem terhelem Önöket, de szeretném azt is
figyelmükbe ajánlani, hogy nem mindenki fizette eddig a társadalombiztosítási járulékot. Akinél erről tudomást
szerzünk, azt tájékoztatjuk, ha bejön a rendelőbe és kérjük intézkedjen az APEH-nél, mert 2008. január elsejétől
nem jogosult orvosi ellátásra csak életveszély esetén.
Szeretnék valami szépet, jót és biztatót is írni, sajnos azonban csak a nehézségekről tudtam beszámolni és
sajnos arról, hogy igen elfáradtam október óta. Viszont egy remény tartja bennem a lelket, Dr. Baláspiri
Csaba szeptember elsejétől ismét dolgozik. A nyári szabadságom idején Dr. Szollár Márta helyettesít, aki
nagyon jól képzett mentős orvos és háziorvos, kérem bízzanak benne és fogadják szeretettel.
KELLEMES NYARAT, JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK!
Dr. Csehpál Etelka

Értesítés!
Értesítem a település FÖLDHASZNÁLÓIT, hogy községünk KÜLTERÜLETÉN a Csongrádi Körzeti Földhivatal
képviselője által

2007. június 12-én (kedden)
földhasznosítási kötelezettség teljesítésének, továbbá
a termőföldről szóló 1994. évi LX. tv. szerint a termőföld hasznosításában bekövetkezett
változásokról való 30 napon belüli bejelentési kötelezettség e l l e n ő r z é s é r e kerül sor.
Felhívom a figyelmet, hogy a HATÁRSZEMLE
A PARLAGFŰVEL VALÓ FERTŐZÖTTSÉG
ELLENŐRZÉSÉRE IS KITERJED,
melynek során a helyszínen digitális jegyzőköny (illetve hatósági tanú jelenlétében papír alapú jegyzőkönyv) felvételére is
sor kerül.

Kérem Önöket a korábbi HÍRLEVELEK-ben, nyilvánosságra hozott felhívásokban foglaltak maradéktalan
betartására, a parlagfű mentesítés végrehajtására a nagyon szigorú szankcionálás elkerülése érdekében.
Bízom együttműködésükben!
Csanytelek, 2007. június 1.
Tisztelettel:
Kató Pálné
jegyző
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TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT

szervezet megemészt. Elfogyasztása után a
benne lévő metanol formaldehiddé, majd
hangyasavvá változik, (festékeltávolító
vegyszerekben használják!). Talán mégsem
annyira „gonosz étel” a cukor, csak hát
mértékkel és lehetőleg minél természetesebb
formában …

AZ ASZPARTAM (EGY ROSSZ) ÉS AZ
AMARANT (EGY JÓ)
Az

aszpartamról

2005-ben

olvastam

legelőször
egy
biolapban.
Több
kémiatanárnak
mutattam
a
cikket,
kérdezősködtem természetgyógyászoktól, és
egy nagyon bő ismeretanyagot tudtam
összegyűjteni erről az E 951-ről. Sok
terméket megnéztem a boltokban, tényleg
tartalmaznak-e aszpartamot, valóban benne
van-e azokban is, amelyeket egészséges
élelmiszerként kínálnak nekünk. Igen!
Megcsillagozott, apróbetűs kis rész…
Sajnos elhitetik velünk, hogy a cukor nagy
mumus, amit kalóriamentes szintetikus
édesítőszerekkel célszerű kiváltani. Ezzel
édesítik a fejlett világban – így hazánkban is
- szinte az összes „kalóriaszegény” vagy
„cukormentes” ételt, italt, gyógyszert!,
majdnem tízezer féle terméket, pl. instant
reggeli
ital,
cukormentes
rágógumi,
fagyasztott torta, tortabevonat, zselatinos
édesség, cukorka, nyalóka, jégkrém,
gyümölcslevek,
multivitaminos
(pezsgőtabletták!), ízesített joghurt, lighttermékek, édes tejtermékek, gyermek italok,
alkoholos party-italok, stb.

Milyen panaszokat okozhat? Fejfájás,
szédülés, migrén, bőrkiütések, depresszió,
fáradtság, ingerlékenység, álmatlanság,
látászavarok, hallászavarok, szívritmuszavarok, légzési zavarok, szorongás,
ízérzékelés elvesztése, ízületi fájdalmak,
fülzúság, görcsök, krónikus betegségek
tüneteit súlyosbíthatja: alacsony- és magas
vérnyomás, epilepszia, cukorbetegségek,
lehetetlenné teszi a cukorszint kontrollját.
Különösen káros a gyerekekre! Összesen 92
dokumentált tünetet találtak, amelyek az
aszpartam és a light-termékek fogyasztására
vezethetők vissza.
Mellesleg a szaharin is, (ami hólyagrákot
okozhat)
mellyel
leginkább
a
cukorbetegeknek készült élelmiszereket
édesítik, ilyen „étvágygerjesztő szer”-t
tartalmaz, s mely a német Háziállat
Rendelete szerint jól bevált hizlalószer az
állatok számára. Ide sorolhatjuk a Canderelt
(jó a reklámja!) is édesítőszerként, mely
ugyanúgy tartalmazza az aszpartamot.
Napjainkban egyre keményebb kampány
folyik az aszpartám „semminemű veszély
nem kimutatható”-ságáról. Túlságosan is
nagy érdekeltségekről, pozicióféltésről van
szó… becslések szerint milliárdos üzletet
jelent a mammutcégeknek.

Mi az aszpartam? Három anyag keveréke:
fele
részben
fenilalanin,
40%-ban
aszpartinsav,
10 %-ban metanol. A túlzott mennyiségű
fenilalanin
depressziót,
hangulati
hullámzásokat, dühkitöréseket okozhat. Az
aszpartinsav
a
szabad
gyökök
elszaporodását idézi elő. A metanol
megengedett napi adagja 7,8 mg – egy liter
aszpartamos üdítőitalban 56 mg van belőle,
tehát a napi maximum hétszerese! Az
aszpartam a vérbe kerülve lebomlik, és így
képes keresztülutazni az egész testen, és
bármilyen szövetbe lerakódni, melyet a

Aki azonban ezt a keserű igazságot mégis
meg szeretné édesíteni valamivel, ezt
megteheti mézzel, valamint a friss és
szárított gyümölcsökkel és a még alig
fellelhető sztíviával, xylitollal – ezek
természetes
növényekből
kivont
készítmények, melyek számos gyümölcsben
is megtalálhatók, melyet cukorbetegek is
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fogyaszthatnak - egyenlőre csak nagyobb
drogériákban lehet beszerezni. Csokoládé
helyett a carob porból készített édesítetlen
„csoki”-t lehet fogyasztani, ami ugyanolyan
ízű, színű és nem káros.

Tisztelt Zölségtermelők!
A MIHO Kft 2007. június 11-től
megkezdi Csanyteleken a
zöldségfelvásárlást, a víztoronynál
lévő felvásárló telepen!
Érdeklődni a helyszínen naponta 7-8
óra között, vagy a 30/435-82-37
mobil számon.

Az AMARÁNT a Föld egyik legősibb
kultúrnövénye, onnan származik, ahonnan a
kukorica, burgonya, paprika, bab érkeztek
hozzánk. 5-6000 évvel ezelőtt termesztették
a Mayák, Inkák zöld növényként, szemes
terményként.
Napjainkban
főként
Németországban, Ausztriában fogyasztják
liszt és puffasztott amaránt formájában.
Nálunk is kapható, főként bio- és
egészségboltokban.
Az
amarántfajták
magjainak átlagos fehérje-, zsír-, rost- és
ásványi anyag, valamint lizintartalma
nagyobb, mely az izomépítésben, és
regenerációban
játszik
szerepet
–
szénhidráttartalma kisebb a hagyományos
gabonaféléknél. Az amarántmag lisztje a
búzalisztnél 2-3-szor több lizint, 5-ször több
vasat, 7-szer több kalciumot (legjobb
kalciumforrás), négyszer több cinket
tartalmaz, s nagy a magnéziumtartalma,
mely jótékony hatással van az elme
frissességének megőrzésére, a szívizom
működésére.
Gluténmentességének
köszönhetően lisztérzékenyek számára is
elérhető. Keményítőtartalma révén alkalmas
kenyérsütésre. Az őrölt magot a búzaliszthez
keverve 1:3 arányban jó minőségű, kissé
sötétebb színű, laza, kellemes ízű kenyér
kapható. Boltokban többféle amarántból
készült élelmiszer kapható. Amarántos
tészta, kipattogatott amarántmag, mely
alkalmas reggeli müzlikhez adagolva, vagy
húsok panírozásához.
Az amaránt sokkal jobban kielégíti az
egészséges táplálkozás követelményei, mint
a hagyományos termékek.
Túri-Kis Mariann

SPORT
Csanytelek-Nagymágocs

1:4

Csanytelek-ÚTC

0:5

Szegvár-Csanytelek

3:1

Csanytelek-Károlyi DSE

0:6

Született:
Mucsi Martin Dominik
Szülők:
/Mészáros Tímea és Mucsi István/
Gémes Jázmin Réka
Szülők:
/Korom Enikő és Gémes Péter/
Lakatos Virág Vanda
Szülők:
/Dudás Tímea és Lakatos János/

Csanytelek, Csongrádi út 20. szám alatt ház
ELADÓ! Érdeklődni:Cst. Tömörkényi u.15.

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk
észrevételeit, hírdetéseit, ötleteit!
A Csanyi Hírmondót szerkesztette: Majzik
Józsefné, Varga Péterné
Email: csanyihir@citromail.hu
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Július 06. / Péntek /
Július 07. / szombat /
13.30
9.00
A kisbíró Kidobolja a Falunapok kezdetét
Programok a Csanyteleki Sportpályán:
Zászlófelvonás a Polgármesteri Hivatal előtt
- Civil szervezetek találkozója és
főzőversenye,
14.00
- Kisállat szépségverseny,
Ünnepi Képviselő-testületi ülés a
- Népi kirakodóvásár,
faluházban
- Díszpolgári cím adományozása
- Izgő-mozgó játszóház gyerekeknek.
- Virágos Csanytelek utcája
10.00
eredményhirdetése
- Gyöngyi Imre emléktorna
- Állófogadás a meghívottak részére
- Barátságos labdarúgó mérkőzés
- Csanyteleki Polgárőrség ünnepélyes
- Tizenegyes rúgó verseny
zászlóátadása
12.00
Főzőverseny eredményhirdetése
16.00
Aranyfakanáldíj
Programok a Volentér János téren:
-Kirakodóvásár, izgőmozgó játszóház,
17.00
Osztálytalálkozók
-Arcfestés gyerekeknek.
5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55 évvel
Korosztályok kavalkádja címmel:
ezelőtt a Csanyteleki Általános iskolában
- Csanyteleki Napközi otthonos óvodások
végzett diákok találkozója a Szent László
műsora,
Általános Iskola tantermeiben
- Csanyteleki Általános Iskolások műsora,
- Csanyteleki Kéknefelejcs népdalkör
19.00
Falunapi bál
előadása,
a csanyteleki tornateremben.
- Reményes népdalcsokrok.
Hangulatról a Bernáth zenekar gondoskodik.
18.00
Jegyek kaphatók :
Csongrádi Fúvószenekar talpalávalója
- felnőtt: 2.800.-Ft – gyermek: 1.800.-Ft-ért
21.00
KÉBSZ Kft-nél, (20/938-1736)
Az R-Port együttes élő koncertje
az Ált.Iskola konyháján és az
22.00
osztálybizalmiknál.
Utcabál kifulladásig
(20/230-6456)
- dj. Gyuszkó
- Lézershow
Július 08. / vasárnap /
8.00
- Lada cross versenyzők felvonulása
9.00
- Ünnepi szentmise
a Nepumuki Szent János templomban
13.00
- Lada cross döntők
a csongrádi úti pályán.
Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő- testülete
tisztelettel várja Önt és Kedves Családját a XVII. falunapi rendezvényekre!
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