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A 2020-as év első Hírmondójában jó eső érzés számomra, 
hogy visszatekintve az előző év végére a közösség tenni 
akarásáról, érdeklődéséről, önzetlen segítő szándékáról tu-
dok beszélni. Ez mind létező dolog kis falunkban, melyet 
bizonyított Csanytelek. Az adventi hetek alatt teltház volt 
a Faluházban, sokan látogattak el a gyertyagyújtások al-
kalmaira.

Nagy sikere volt a helyben sütött halnak és a faluház 
előtt üstben gőzölgő forralt bornak.

Jó volt látni, hogy az odalátogató helybéliek jót beszél-
getve egymással, töltötték el azt a pár órát. Köszönet min-
denkinek, aki munkájával hozzájárult a gyertyagyújtások 
színesebbé tételéhez.

A Polgárőrség támogatásával és a Rendőrség közremű-
ködésével az általános iskolás gyerekek ajándék kerékpár 
világítás kaptak, mely fontos része a biztonságos közleke-
désnek. 

Látványos változás történt templomunk körül is. Ko-
vács Antal és családja önzetlen segítségének köszönhetően, 
idejükből áldozva tették rendbe a templom kertet. 

Szintén összefogás eredménye volt az általános iskola 
előtt felállított fenyőfa, mely szintén egy kis „újdonságot” 
hozott a faluba. Köszönet a nyugdíjas klubnak a díszletek 
elkészítésében. 

Ezek a „pályázatba” és milliókba nem kerülő önzet-
len segítségek mutatják meg, hogy kis falunkban is van 
összetartó erő, melyet egy emberséges hozzáállás képes 
előhívni.

Erhard Gyula
polgármester

Tisztelt Csanytelekiek!
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2019. december 06-án került sor iskolánk névadójának 
szoboravató ünnepségére. Az eseményen az adományozók 
(Veres János, Dr. Lajkó Norbert, Majzik József) mellett is-
kolánk dolgozói és diákjai, számos meghívott vendég (Ba-
lázs József  tankerületi igazgató, Gyöngyi Alexandra intéz-
ményvezető, Túri Török Tibor szobrász) és jelentős számú 
érdeklődő is részt vett.

Az ünnepséget Erhard Gyula polgármester úr nyitotta 
meg, majd Lénárt Levente 7. osztályos tanuló Arany János 
Szent László című versét, Kristóf  András 8. osztályos ta-
nuló pedig egy Szent Lászlóról szóló ismeretterjesztő szö-
veget mondott el.

Szabó Ferenc tagintézmény-vezető úr ünnepi beszédé-
ben felvázolta annak a hosszú útnak a legfontosabb állo-
másait, amelynek a végén iskolánk a szoboravatásig eljutott, 

másrészt néhány gondolatot osztott meg azzal kapcsolat-
ban, hogy mit is jelent számára a szent lászlói örökség. 

Külön örömünkre szolgált, hogy a felkérésünknek ele-
get téve Dr. Kiss-Rigó László Szeged-Csanádi püspök úr a 
szobrot megszentelte.

Hiszünk abban, hogy a szent lászlói örökség nyomán a 
következetességet, a türelmet és a megértést ötvözve olyan 
rendszert tudunk kiépíteni, amelyben minden dolgozó és 
diák felelősségteljesen tudja, teszi a dolgát és idővel olyan 
szolgáltatásokat tudunk nyújtani, amelyek más települések 
diákjai számára is vonzóak lesznek, valamint a hozzánk járó 
rendkívül változatos és sajnos egyre hátrányosabb összeté-
telű tanulók számára egy sikeres jövőt alapozhatnak meg.

Szabó Ferenc
tagintézmény-vezető

Szoboravatás a Szent László Általános Iskolában

A Csanyteleki Sport Club  a Budisavai (Tiszakálmánfalva) 
DINAMO futballegyesület csapatát látta vendégül 2019. 
december 08. napján egy barátságos labdarúgó mérkőzés-
re. Az eredmény 3:2 lett a hazai csapatunk nagy örömére. 
A mérkőzés után a Faluházban vacsorával láttuk vendé-
gül a becsületesen és kitartóan küzdő tiszakálmánfalvi 
csapatot, akik éjszakába nyúlóan nagyon jól érezték ma-
gukat. 

Hagyományos évzáró pingpong verseny zajlott 
Csanyteleken a tornateremben 2019. december 28. napon 
6 település csapata részvételével (Szeged, Hódmezővásár-
hely, Szatymaz, Csongrád, Csanytelek, Cserkeszőlő). A ver-

senyt a Szeged ATSK II csapata nyerte meg. Köszönjük a 
részvételt!

Kurucz Zoltán, elnök

Sportesemények

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. decemberi ülésén hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. december 13. 
napján rendkívüli ülést tartott, ahol 4 főnapirendi pontot 
tárgyalt az alábbiak szerint.

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta a 2020. 
évi közfoglalkoztatási munkaprogramok jóváhagyására irá-
nyuló előterjesztésben foglaltakat, melyet határozatával 
változtatás nélkül elfogadott annak ismeretében, hogy 
2020. évben indítandó közfoglalkoztatási munkaprogramok 
előkészítése már elkezdődött. Az illetékes Munkaügyi 
Kirendeltségtől megkaptuk az egyes munkaprogramok 
folytatásával és az esetleges új programok indításával 
összefüggő támogatásigénylési útmutatókat, az elszá-
molási- és igénylési rendszerek változásával kapcsolatos 
tájékoztatásokat. A jövő évi közfoglalkoztatásba mezőgaz-
dasági START munkaprogram (ráépülő) 26 fő, a 
szociális jellegű program (amely magában foglalja a 
korábbi belvíz elvezetési, mezőgazdasági utak kar-
bantartási, közút karbantartási, egyéb hosszú-távú 
programokat) 15 fő bevonásával számol a testület. A 
Képviselő-testület kötelezettséget vállalt a Mezőgazda-
sági START munkaprogram keretében a dologi- és fejlesz-
tési jellegű költségek 5 %-os mértékű önerő vállalására, melynek 
anyagi fedezetét az ágazat előző és tárgyévi saját bevéte-
leinek visszaforgatásából biztosítja.

A Képviselő-testület az ülésen 2. főnapirendi pont-
ként vitatta meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére 
benyújtandó  Csanytelek, Baross Gábor u. 2. szám alatti in-
gatlan hasznosítására vonatkozó 2019. évi beszámoló elfogadása  
tárgyában benyújtott előterjesztésben írtakat. Ennek lé-
nyege, hogy 2011. májusában a Képviselő-testület szer-
ződést kötött a Zrt-vel, melynek értelmében minden év 
december 31-ig képviselő-testületi határozat formájában 
nyilatkozik arról az önkormányzat, hogy az ingatlan hasz-
nosítására vonatkozóan milyen intézkedéseket tett. Ennek ele-
get téve fogadta el a beszámolóban foglaltakat, miszerint 
2019. év egész időszaka alatt folyamatosan célnak és a 
működési engedélyben foglaltaknak megfelelve hajtotta 
végre feladatát az intézményhez rendelt szakmai gárda, 
az alapszolgáltatást igénybe-vevők teljes megelégedésé-
re. Az intézmény költségvetésében a szükséges pénzügyi 
fedezet rendelkezésre állt, úgy az állami feladatfinanszí-
rozás, mint az önkormányzat kiegészítő támogatása és 
az intézmény saját bevétele által. Az ingatlan továbbra 
is tehermentes, az épület karbantartása, állagmegóvása 
folyamatos.  

Az ülésen 3. főnapirendi pontként tárgyalta és fogad-
ta el a Képviselő-testület a Csanytelek Község Önkormány-
zata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati Társulások 
2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóban foglaltakat. Az 
erről szóló határozat értelmében a település Polgármes-
tere által benyújtott tárgyi előterjesztésben foglaltakat 
értékelte, benne a 3 társulásban 

a) a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulá-
sában,

b) a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkor-
mányzati Társulásában,

c) az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásában
2019. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót.

A Képviselő-testület az ülés 4. főnapirendi pont-
jaként tárgyalta és határozatába foglaltan változtatás 
nélkül elfogadta a „Tisza-menti virágzás”2 elnevezésű, az 
EFOP-1.5.3-16-2017-00001 kódszámú projekt konzorciumi 
megállapodásának módosítása, pénzeszköz átadása  tárgyában 
benyújtott előterjesztésben írtakat, miszerint az előzete-
sen lefolytatott szakmai egyeztetések rávilágítottak , hogy  
településünkön nem található olyan, a helyi önkormányzat humán 
közszolgáltatásiban foglalkoztatott munkavállaló, aki megfelelne 
a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, ezért a szakmai cé-
lok megvalósulása érdekében, a konzorciumi partnerek 
között pénzeszköz átadására kerül sor, ami egyúttal a 
konzorciumi szerződés módosítását is eredményezi. A 
határozat értelmében a Képviselő-testület a tárgyi pro-
jekt költségvetéséből, a szakmai célokat szem előtt tartva, 
a „Marasztaló program” megvalósítására 2.527.000.- Ft 
támogatási összeg átadását hagyta jóvá a konzorci-
umvezető Csongrád Városi Önkormányzat számára 
azzal, hogy felhatalmazta Erhard Gyula Polgármester 
urat a módosított Konzorciumi szerződés testület ne-
vében való aláírására és további szükséges intézkedések 
megtételére.

Az ülésen egyebek napirendi pont keretében sem 
szóban, sem írásban nem került sor előterjesztés benyúj-
tására.

Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a 
hivatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, va-
lamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) 
az önkormányzat címszó alatt és a www.njt.hu oldalon 
érhetőek el. 
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Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,

hogy a Csongrádi Rendőrkapitányság

Csanyteleken szolgálatot teljesítő rendőrei

0-24 órában elérhetőek

a 20/434-31-96-os telefonszámon!!!

Hírmorzsák
az önkormányzat és szervei működéséről 
2019. december

 – A Polgármesteri Hivatalban az összeférhetetlenség 
feloldása miatt Gál Róbert önkormányzati képvise-
lő úr közös megegyezéssel megszűnt munkaviszonya 
miatt megüresedett gondnoki munkakör feladatellá-
tását december 2. napjától Kurdi Csaba  látja el akként, 
hogy végzi és  felügyeli az önkormányzat és a hivatal 
működésével összefüggő időszerű munkálatokat, míg 
napi 2 órában, megosztott munkakörben Vida Tibor  
látja el a gépjárművezetési és anyagbeszerzési felada-
tokat. Ezzel a feladat megosztással hatékonyabbá vál-
hat mindkét feladat végrehajtása.

 – December 02. napjától 2020. február 28. napjáig a 
községi játszótér zárva tart. 

 – A karácsonyi ünnepek előtt komoly feladat hárult az 
önkormányzat által foglalkoztatott munkavállalókra, 
akik több esetben is túlmunkában végezték a szociális 
tűzifa program keretében az állami finanszírozásból 
pályázaton elnyert támogatásból 92  támogatásra jogo-
sított család 217  erdei m3 mennyiségben, továbbá az 
önkormányzat költségvetése terhére vásárolt tűzifából 68  
támogatásra jogot szerzett család részére 160 erdei m3  meny-
nyiségben a tűzifa  darabolását és házhoz szállítását, 
amely a jogosultakat térítésmentesen illette meg.  A 
tűzifa leszállítása és a tűzifa ára 7.482.969.- Ft, melyen 
felül az önkormányzat közel félmillió Ft-ot fordított 
a tűzifa darabolása  és a jogosultak lakására szállítása 
költségei fedezetére. Köszönjük a feladatot végrehaj-
tók  munkáját!

 – Az önkormányzat rendeletében szabályozott módon 
került sor a karácsonyi ünnepek előtt települési támoga-
tás  jogcímen a településen életvitelszerűen lakó,  65. 
életévét tárgyév január 1. napján  betöltött,  130.000.- 
Ft  összeget meg nem haladó jövedelemmel rendel-
kező nyugdíjas, vagy 120.000.- Ft havi nyugdíjszerű 
jövedelemmel rendelkező magánszemély  számára 
egyszeri szociális jellegű támogatás kiutalására. Ebben a tá-
mogatásban 450 fő részesült,   10.512.000.- Ft összegben.  

A pénzügyi támogatás átlagban,  egy – egy személyre 
20.000.- Ft összegben megállapított rendkívüli jut-
tatás, melynek fedezete a központi költségvetésből  
önkormányzatunk számára kiegészítő támogatásként 
kiutalt összeg.

 – Településünkön a téli szünet időszakában  22 gyer-
mek szerzett jogosultságot szünidői gyermekétkeztetésre közel 
50.000.-    Ft összegben, melyet a központi költségve-
tés feladatfinanszírozás keretében biztosított önkor-
mányzatunk számára. 

 – December 31. napjával Dr. Stengl  Éva Csanytelek II. 
vegyes háziorvosi körzet háziorvosa felmondta az önkormány-
zattal kötött feladatellátási szerződését, így 2020. január 
01. – 2020. 06. 30. napjáig Dr. Tóth Mária Csanytelek 
I. vegyes körzet háziorvosa helyettesítés keretében látja el a 
feladatellátási szerződésében foglaltakat a két körzetben egy-
aránt.   A két háziorvosi körzet (illetékes hatóság által 
jóváhagyott) rendelési ideje a rendelőben elhelyezett tájékoz-
tatóban foglaltak  szerint zajlik. 

 – December 31. napjával lezárult az önkormányzat 
adóbevételi terve, amely 44.190.000.- Ft összeg-
re tervezett bevétellel szemben 52.400.306.- Ft-tal 
zárult, tehát több mint 8 millió Ft plusz bevételt 
könyvelhettünk el, melyből viszont közel 7 millió Ft 
iparűzési adó jogcímen 2020. évi adóelőlegként be-
utalt összeg, így 1 millió Ft többlettel számolhatunk, 
amely az előző évekből befolyt adótartozás teljesíté-
seként jelent meg. 

 – December végén került sor a Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Csongrádi Járási Hivatala Vezetője és a 
járás területén működő önkormányzatok jegyzői szá-
mára  megtartott megbeszélésre, amely a 2020. január 
01. napjával hatályba lépett központi jogszabályok 
értelmében végbemenő járási és a jegyzői feladat- és 
hatáskörök átadás – átvétele tárgyában zajlott. 
  

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy Dr. Bálint Beatrix  Ph.D. főigazgató és Prof. Dr. Csada Edit Ph.D. 
dél-alföldi regionális pulmonológus szakfőorvos úr jóváhagyásával, Csanytelek községben a lakossági  tüdőszűrést   
2020. január 13-16. között  /4 szűrési nap / ütemeztünk be naponta 10 órától 14 óráig a Szent László Általános 
Iskola sportpálya előtt.

A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető be-
tegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 
szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgálta-
tások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) korm. rendelet alapján:

•	 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető 
igénybe

•	 40 éves kor alatt:
•	 a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell fizetni, melynek összege: 1700 Ft
•	 Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igény-

be vehető
•	 A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj: 

1700 Ft.
•	 Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért, ha annak igénybevételére a szakképzésről szóló 1993. évi 

LXXVI. Törvény 2.§. (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülők 
szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor.   

A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:
 szakközépiskola, szakiskola, ideértve a speciális szakiskolát és a készségfejlesztő speciális szakiskolát, felsőoktatási intézmény
(A szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának 

beutalója szükséges.)

A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alkalommal igénybe vehető térítésmentes lakossági 
tüdőszűrést csak abban az esetben tudjuk elvégezni, amennyiben rendelkeznek a mobil szűrés helyszínén 
állandó vagy ideiglenes lakcímmel.   Ennek hiányában szíveskedjenek felkeresni a lakóhelyük szerint il-
letékes tüdőgondozó intézetet.

A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére elvégez-
zük. Térítési díj: 1700 Ft.

Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
A tüdőszűrés térítési díját a szűrőbuszon készpénzzel kell kifizetni, a szűrővizsgálat elvégzése előtt. A 

szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első példányát megkapja a szűrésre jelent-
kező páciens.

Tüdőszűrési eredmények kiadása: 
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzuk Dr. 

Stengl Éva háziorvos részére. A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a 
szűrés elvégzése után 4 héttel a területileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben / Csongrád / A tüdőszűrésen kiemelt 
lakosok továbbvizsgálása akár térítésköteles akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az illetékes Tüdőgondozó 
Intézet / Csongrád / végzi el. 

A szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedje-
nek magukkal hozni a tüdőszűrésre!

Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik igénybe!
A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése és a betegségek korai felkutatásának érdekében végez-

zük!
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza Tüdőgondozó Intézet
6722 Szeged, Török u. 3. Tel.: 62/549-830, Fax: 62/549-831, www.deszkikorhaz.hu

Tüdőszűrés
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Talán két napja, hogy a repedezett favályú vizén vidáman 
felsikkantott a köszörűkő. Talpraesett unokaöcsém, Pistika 
kapta feladatul, hogy a disznóvágáshoz használatos késeket 
megélezze, – s mi boldogság volt a magamfajta másodhe-
gedűsnek, hogy tekerhettem a szerszám nyekegő hajtó-
karját! Sihederek ébredő szakértelme, a jövő tennivalóinak 
átvállalása érződött mozdulatainkban: végre a mi munkánk 
eredménye, sikere némítja majd el az oldalára döntött kese-
szőrű mangalicát! Pányváztuk eleget a gyepes útszél lapu-
leveles, papsajtos foltjain. Nyaklóját makacsul cibálva sok-
szor kurtította meg a játéknak szentelt időnket, így aztán 
nem ébredt bennünk szánalom: bevégző szándék hersent a 
szúrókés ragadósra fent élén.

– Majd én kicsalogatom! – hangzott hajnalban magabiz-
tosan a viharlámpa imbolygó fénye alatt. Halk dünnyögés-
sel társult felé több torokból is a szilvórium-illatú öntudat: 
– Ha nem gyün ki, hát kihozzuk mink, négyen!

Mormogva suttogott vezényszavakkal, kurta röffené-
sekkel tarkított birok kezdődött a letaposott havon – néma, 
lihegő áldozati tánc dobogott a fagyott trágyától, túrásgöd-
röktől hepehupás földön. Aztán rövid búcsúként felharsant 
az ártány sivalkodása, ami lassan bugyogó hördüléssé csen-
desedett. Néhány házzal odébb ugyanekkor cifra károm-
kodás, kiabálás, röfögés, kutyaugatás bábeli ricsaja támadt.

– No, Magony Farkasék mëgint elügyetlenködték? – fü-
leltek derűsen a mozdulatlan jószág felett a férfiak. Az ölés 
feszültségét elsöpörve kifakadt belőlük a nevetés: – Tavaly 
a Kárisék kerti klozetjében bírták csak mögszorítani. Még 
jó, hogy bele nem szakadtak!

Sillyegő szikrát hányt a magasra púpozott szalmatűz, kor-
mos üszökké sercintette össze a vastag, kunkori szőrt. Amíg 
az átfordított disznón lehamvadt a következő máglya, az ól 
huzattól védett sarkán Antal sógor hozzáértése nyomán erő-
södő búgással megszólalt az új idők arkangyali trombitája, 
fellángolt a modern világ tisztító lángpallosa: a fatüzelésű 
pörkölőmasina. Kissé formátlan, bumfordi bádog tekerőlant 
– de kékre szított heve bömbölve perzselte le a megmaradt 
szőrtorzsákat, s pirította fényes-feketére az ártány bőrét. 
Úgy tűnt, szétfreccsenő fényéből a téli reggel is egyre többet 
markolt: a derengésben felmagasodtak az udvar eperfái és 
a nádtetős épületek. A teljes világosság már éppúgy hiába 
nézelődött a kiürült akolban, mint a hulladékra kóringyáló 
tyúknépség; csak a pernyét áztató kormos hólé, és néhány 
messzire dobott, égett szaru-bűzös fekete köröm hagyott 
nyomot a mangalica élelemmé való átlényegüléséről…

Összeszokott, jól megszervezett családi munka folyt az 
udvaron és a házban egyaránt. Ki a sózóba szánt sonkákat, 
szalonnatáblákat formázta, ki a tölteléknek valót válogatta. 
Az asszonyok reggelit készítettek és a hurkabőr, kolbászbél 

tisztításában ügyködtek, a süldőböllérek (ezek mi voltunk 
öcsémmel) versengve kaptak a darabolásra váró nyesedék-
hús és a tepertőnek szánt zsiradék után. Zubogva forrt a 
lé, gyöngyöző hab futkosott az abáló üst színén, mikorra a 
hagymás vér és a friss tepertő asztalra került.

Jólesett az étel, szó sem igen hangzott. Végül nagyot 
szusszant az elégedettség, becsattantak a gyöngyház nyelű 
bicskák, ismét szaporodtak a zsíros ujjnyomok homályos 
foltjai a vékonyfalú borospoharak oldalán.

Délután rövid látogatásra benézett Nagy úr, a nyugdíjas 
katonatiszt: minden disznóöléskor menetrendszerű emlé-
keznivalója akadt nagyapával az első világháborúról. Távo-
zásakor cseppet sem zavarta, hogy zöld lódenkabátjához 
illik-e színével a kék kockás asztalkendő, mibe az összeké-
szített kóstoló csomóztatott…

Alkonyodott már, szinte minden munka elvégezve: 
nagyanyánk karikás krumplival, hurkával, kolbásszal púpos 
tepsiket tolt a befűtött kemence mélyére. Odakint, az ud-
vari katlanban ízék, venyige helyett most hasított fa lángja 
lobogott az üstben rotyogó paprikás alatt.

– Rágós në lögyön, mint Magony öregapámnak a tejfö-
lös saláta! – szimmantott édesapám a gőzbe.

– Az hogy vót, Jani?
– Öregapám későn tért mög a Holicsék kocsmájábul, 

oszt’ nekilátott a platnin1 hagyott kotlábul öszögélni a 
salátafőzeléköt. Nyámmogott, nyeldekölt erősen, de ami-
kor nem bírt a falattal, bekiabált a tisztaszobába: – „Vityus, 
mér’ ilyen rágós ez a főtt saláta?” Akkor derült ki, hogy a 
langymeleg mosogatóronggyal küszködött!

Messzire nyúlt a lámpavilág a mély ablakszemekből, a 
mohás eresz agyaras jégcsapjai csillagszóróként szikráztak. 
A legkisebb unoka anyja ölébe szenderült, pillái alatt egy 
kérdés rezgett még a barna faburkolatú néprádióból áradó 
szavakat hallgatva: – Hogyan hívhatják ezt a beszélő em-
bert Esti Krónikának…

Húsos cubákokkal gazdag leves gőzölgött a tálakban. A 
mestergerendát feszegető zsivajban Nagyapa felállt az asz-
talnál: – Kedveseim, mondjunk hálát! Imádkozzunk, hogy 
rosszabb në lögyön!

A Miatyánk szava a menny felé emelte a parasztember 
reményét, hitét, minek nem szabhatott határt sem szegé-
nyes nádtető, sem csillagos ég, – s a városba vezető köves-
útról késői szán csengője mondta rá az Áment.

*     *     *

„Síróhögyi” Borda János
1  platni – tűzhely vaslapja

VÉRADÁS
2020.01.21.-én kedden 14:30-tól  18 óráig

véradás lesz a Faluházban.

Szeretettel várunk minden régi
és új véradót ezen a délutánon.

Véradás egyben szűrővizsgálat is.

Hozzatok magatokkal TAJ kártyát,
személyigazolvány és lakcím kártyát.

Toros vígságok
(Régi disznóvágások emlékére)

Befejeződött Csanyteleken a Radnóti Mikós utcai helyi termelői piactér kialakítása 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 támogatási inten-
zitással, 48.559.307,-Ft EMVA forrásból származó vissza nem térítendő támogatással valósult meg a beruházás.

A kivitelezési munkálatok 2019. május végén kezdődtek meg és 2019. október 9-én megtörtént a műszaki átadás.
A projekt során egy új termelői piactér került kialakításra, amelynek alapterülete bruttó 297,39 m2. A fejlesztés ered-

ményeképpen egy könnyűszerkezetes fedett piactér kialakítására került sor, melynek köszönhetően a helyi kistermelők 
számára lehetőség nyílik saját terményeinek árusítására. 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 kialakításra kerültek.

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

2019. december 18.
Csanytelek Község Önkormányzata

Sajtóközlemény
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Hétfő Karfiolleves
Milánói makaróni

Alföldi tésztaleves
Rakott karfiol

Magyaros gombaleves
Zöldborsó főzelék, 

csibe fasírt 
Lebbencsleves

Rántott sajt, rizibizi

Kedd Paradicsomleves
Bácskai rizses csirke

Karalábéleves
Hentes tokány, 

tészta 
Hagymakrém leves
Tavaszi rizses hús

Erőleves
Bakonyi szelet, tészta

Szerda Tojásleves
Zöldbabfőzelék, sült hús

Rizsleves
Sárgaborsó főzelék

Sertéspörkölt
Zöldbableves

Májpörkölt, tört burgonya
Pirított tarhonyaleves

Babfőzelék, sült kolbász

Csütörtök
Gombaleves

Hurka, kolbász, párolt 
káposzta, tört burgonya

Gyümölcsleves
Sajtos csirkemell, 

zöldséges burgonya

Daragaluska leves
Paradicsomos káposzta, 

bélszínroló
Brokkoli krémleves

Lecsós szelet, tört burgonya

Péntek Gulyásleves
Túrós csusza

Babgulyás
Burgonyás tészta

Lencsegulyás
Fánk

Makói burgonyaleves
Mákos nudli

Szombat Zöldborsóleves
Meggymártás, rántott csirke

Zöldségleves
Kelkáposzta főzelék,

Vagdalt 
Karfiolleves

Keménytarhonya

Vasárnap
Csontleves

Sült oldalas, hagymás 
burgonya

Orjaleves
Zúzapörkölt, nokedli,

savanyúság
Húsleves

Sült csirke, pirított burgonya

Tel.: 20/310-11-41 A változtatás jogát fenntartjuk!
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Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző, szerkesztette: Mucsi Attila
Nyomdai munka: COLOR Reklámstúdió, tördelés: Zágonyiné Molnár Krisztina

ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)

CSANYTELEKI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

programja

2020. január 14.-én /kedden/ 13 órakor
ismeretterjesztő előadásra hívjuk

érdeklődő tagjainkat a klubba.

Január 27.-én /hétfőn/ 14 órakor tartjuk
az év első klubdélutánját,

majd február 10.-én 14 órakor lesz
a következő találkozásunk.

Várjuk tagjainkat!   

Vezetőség

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
CSANYTELEKI CSOPORTJA

A téli szünet után

2020. február 4.-én
/kedden/ 14 órakor

a klubban tartjuk az első klubnapot,
ahol megbeszéljük

az aktuális tudnivalókat és
köszöntjük a névnapos tagjainkat is.

Bakony Zoltánné, csoport titkár

KÉBSZ Kft. konyha - Januári étlap




