
Szeretném egy pár szóban tájékoztatni Önöket az elmúlt 
első negyedévben történtekről, amely a Csanytelek Község 
Önkormányzata gazdálkodását érintette. Modernizáltuk a 
Polgármesteri Hivatal biztosságtechnikai rendszerét belép-
tető rendszerrel kiegészítve, a riasztó rendszert felújítva. 
Megállapodást kötöttem a Volánbusz járműveik üzemen 
kívüli parkolásának területhasználati díjára, amely éves 
szinten 685.800,- Ft bevételt jelent az önkormányzatnak. 
A DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft-vel hosszú távú 
szerződést kötöttem az Agráripari 
Parkban egy Távközlési Állomás 
létesítéséről, amely szintén éves 
szinten 635.000,- Ft bevételt jelent 
számunkra. Sikerült megállapod-
nom a Temető fenntartójával a 
temető kezeléséről, a pontosítások 
még folyamatban vannak egy Te-
mető gondnok alkalmazásáról. Na-
gyon fontos megemlítenem, hogy 
megkezdődött a régóta várt 4519-
es főút Pusztaszeri u. és Sajó sa-
rok közötti szakaszának felújítása.  
Természetesen a saját útjainkról 
sem feledkeztünk meg, folyamat-
ban van három utcánk (Árpád u., 
Szent László u. vége, Damjanich 
u. egy szakasza) aszfalttal történő 
felújításának előkészülete, kettő-
nek pedig (Becsényi u., Szegedi 

u.) most készülnek a pályázati anyagai. Ezek a felújítások  
részben a Magyar Falu Program pályázata, részben BM pá-
lyázatából fog megvalósulni. 

A Csanyteleki buszvárókat folyamatosan felújítjuk és 
elkészült a Pusztaszeri utca végén egy új fedett buszváró is.

Nem hagyhatom ki a Koronavírussal kapcsolatos tevé-
kenységeket sem, hiszen komoly feladatot adott az Önkor-
mányzat számára az időskorú emberek a mindennapjaik 
könnyebbé tételéhez. Ez a plusz feladat többlet kiadással 
jár az önkormányzatnak, ebből adódóan az idei költségve-
tés módosítására lesz szükség. Jelenleg is azon dolgozunk, 
hogy ezeket a feladatokat megoldjuk, hogy gazdálkodá-
sunk stabil maradjon.

A Koronavírus terjedésének megelőzése érdekében 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ épületében 
2020.04.26. napon a Magyar Honvédség -központilag el-
rendelt- fertőtlenítést végzett, mely időpontban az időseket 
az intézmény udvarán felállított fűtött sátorban helyezték el.

Szeretnék köszönetet mondani mindazon Magánsze-
mélyeknek és Vállalkozásoknak, amelyek bármilyen formá-
ban segítették, segítik az önkormányzat munkáját! 

További jó egészséget és kitartást kívánok mindenkinek! 
Tisztelettel: Erhard Gyula polgármester

Hírek, információk Csanytelek életéről

161. szám — 2020. április

Csany  Hírmondó
Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
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„a Kormány 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelete 
a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koro-
navírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése 
érdekében szükséges adózási könnyítésekről az 
alábbi kivonatolt tartalmára hívom fel a figyelmet:

„A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdé-
sében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 
2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 26. § tekinte-
tében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meg-
határozott eredeti jogalkotói hatáskörében, a korona-
vírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 
3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalma-
zás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el:

1. §

(1) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja 
és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló 
éves és soron kívüli társasági adó adómegállapítási, 
-bevallási és -fizetési kötelezettségének, továb-
bá a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. 
törvény) 26. § (1) bekezdése szerint az éves adó-
bevallással egyidejűleg teljesítendő adóelőleg 
megállapítási és bevallási kötelezettségének 2020. 
szeptember 30-ig tehet eleget.

(2) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 
2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves 
és soron kívüli kisvállalati adó adómegállapítási, 
-bevallási és -fizetési kötelezettségét, továbbá kis-
vállalati adóelőleg megállapítási és bevallási köte-
lezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

(3) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja 
és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló 
éves és soron kívüli energiaellátók jövedelem-
adója adómegállapítási, -bevallási és -fizetési kö-
telezettségének, továbbá az éves adóbevallással 
egyidejűleg teljesítendő adóelőleg megállapítási és 
bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 30-
ig tehet eleget.

(4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. 
szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli 
helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az 
ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, va-
lamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adó-
előleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 
30-ig teljesítheti.

(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-be-
nyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) 
bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban 
kezdődő adóelőleg-fzetési időszak első előleg-
részlete esedékessége napjáig nem teljesítette, ak-
kor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző 
– korábban bevallott – iparűzési adóelőlegrészlet 
összegét kell megfzetni. Az adózó ezen adóelő-
leg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt 
kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdő-
dő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg 
összegét.

(6) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § 
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 
2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adó-
hatósághoz.

(7) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja 
és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló 
éves és soron kívüli innovációs járulék megálla-
pítási, -bevallási és -fizetési kötelezettségének, 
továbbá az éves járulékbevallással egyidejűleg tel-
jesítendő innovációs járulékelőleg megállapítási 
és bevallási kötelezettségének 2020. szeptember 
30-ig tehet eleget.

(8) Az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. 
szeptember 30-a között esedékessé váló társasá-
gi adóelőleg, kisvállalati adóelőleg, energiaellátók 
jövedelemadója adóelőleg, innovációs járulékelő-
leg összegét, amelyről az (1), (2), (3), (7) bekezdés 
alapján adóelőleg- és járulékelőleg-bevallás 2020. 
szeptember 30-ig kerülhet benyújtásra, az adózó 
az utolsó rendelkezésre álló adóelőleg-, illetve 
járulékelőleg-bevallásban megállapított előleg-
kötelezettség (amennyiben a csoportos társasági 
adóalany társasági adó vonatkozásában adóelőleg 
bevallással nem rendelkezik, akkor a részére adó-
hatósági határozattal előírt társasági adóelőleg kö-
telezettség) alapulvételével, azonos ütemezésben 
állapítja meg és a rá irányadó határidőig fzeti meg. 
Az így megállapított társasági adóelőleg kötele-
zettséget a Tao. törvény 26. § (2), (3), (7) és (8) 
bekezdése szerint megállapított adóelőleg kötele-
zettségnek kell tekinteni az adóról való rendelke-
zés szempontjából. Az adózó ezen adó-, illetve já-
rulékelőleg mérséklését annak esedékessége előtt 
kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő 
adóév adója, illetve járuléka nem éri el az adó-, 
illetve járulékelőleg összegét.”

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata
Polgármestere április hónapban hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Kormány az élet- 
és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbe-
tegedést okozó humánjárvány következményeinek 
elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész 
területére veszélyhelyzetet hirdetett ki a 40/2020. 
(III. 11.) Korm. rendelettel. A katasztrófavéde-
lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ 
(4) bekezdése értelmében: „Veszélyhelyzetben a 
települési önkormányzat képviselő-testületének, 
a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és hatás-
körét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ez praktikusan 
azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet időszaka alatt nem 
ülésezik az önkormányzat bizottsága és maga a képviselő-
testület sem, helyette, nevében eljárva, a település polgármestere 
hoz döntéseket, ill. a Tárulás esetén, a Társulás Tanácsa he-
lyett annak Elnöke. 

Ennek megfelelve 2020. április hónapban Polgár-
mester úr által az alábbi döntések kiadására került 
sor:

A Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában benyújtott 
előterjesztéshez csatolt beszámolót 20/2020. (IV. 
24.) Polgármesteri határozattal jóváhagyta, jónak ér-
tékelve településünkön elmúlt évben végzett feladat-
ellátást.

A „Tisza-menti virágzás” Ösztöndíj – az EFOP 3.9.2-
16-2017-00005 számú projekt keretein belül, hátrányos hely-
zetű tanulók, fiatalok számára – Ösztöndíj Szabályzat módo-
sítására tárgyában benyújtott előterjesztés mellékletét 
21/2020. (IV. 24.) Polgármesteri határozatba rögzítve 
fogadta el. A szabályzat módosításának lényege, hogy 
a támogatás érvényesítése nem nyúlik át jövő évre, te-
kintettel arra, hogy maga a pályázat kizárólag az idei 
év végéig ad lehetősége ezen a címen támogatás kifi-
zetésére. A tárgyi pályázat kiírására még idén május-
ban sor fog kerülni.

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
jegyzői beszámoló tárgyában benyújtott előterjesztést a 
22/2020.)IV. 24.) Polgármesteri határozattal hagyta 
jóvá. Az előterjesztésben a Képviselő-testület által 
konkrét intézkedések megtételére rendelkezésre álló 
idő alatt végrehajtott határozatoknak való megfelelés 
szerepel.

Alsó- Tisza-menti
Önkormányzati Társulás

Társulási Tanácsa Elnöke döntéseiről

A Társulás Társulási Tanácsa pályázatot írt ki a Csongrá-
di székhelyű Esély Szociális Alapellátási Központ intézmény-
vezetői álláshelyére, mivel 2020. április 30. napjával lejár 
a vezető vezetői megbízása- A pályázatra 1 érvényes 
pályázat érkezett, melynek bontására és előzetes bírá-
lati javaslat-tételre Eseti Bizottság lett volna hívatott, 
de a rendkívüli jogrend időszaka a fent írtakra nem 
érvényesíthető, ezért az Eseti Bizottság Elnöki tisztét 
betöltő Csongrád Városi Önkormányzat Polgármes-
tere vett részt a pályázati eljárásban és általa kiadott 
határozatával támogatta a pályázó pályázata elfogadá-
sát és megbízását az intézményvezetői feladatok ellá-
tásával. A Társulás Társulási Tanácsa Elnöke 10/2020. 
(IV. 24.) Elnöki határozatával érvényesnek mondta ki 
a benyújtott pályázatot és 11/2020. (IV. 24.) Elnöki 
határozatba foglalva  adott megbízást Kádár–Kovács 
Márta pályázó, az intézmény jelenlegi vezetője szá-
mára 2020. május 01. napjától 2025. április 30. napjáig 
terjedő időszakra az intézmény vezetésére. A vezetői 
megbízáshoz gratulálunk!

A Társulás fenntartásában 3 szociális intézmény 
működik, melyek évente kötelesek beszámolni az in-
tézményben folyó szakmai munkájukról. Megfelelve 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjá-
ban és a szociális igazgatásról és a szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés d) 
pontjában írt kötelezettségnek 
a Csanyteleki székhelyű Remény Szociális
 Alapszolgáltató Központban,
a Csongrádi székhelyű Esély Szociális
 Alapellátási Központban és a
a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ
 Rózsafüzér Szociális
 Otthonban

a Társulás Feladatellátója által lefolytatott törvényessé-
gi és  fenntartói ellenőrzésre alapozva, 12/2020. (IV. 24.) 
Elnöki határozatában kimagaslóan jónak értékelte mind 
három szociális intézményben 2019. évben folytatott szakmai 
munkát, melyet 2020. évre vonatkozóan elvárásként fogal-
mazok meg.

Jegyzői tájékoztató központi jogszabályról
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Tájékoztatás a madárinfluenza járványról

A Csongrád Megyei Kormányhivatal Agárügyi és Környe-
zetvédelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-
egészségügyi Osztálya (továbbiakban: Hatóság) 2020.04.22. 
napján meghozott határozata alapján

Röszke
teljes közigazgatási bel- és külterületére

megfigyelési körzetet rendelt el,
továbbá

Ásotthalom, Csanytelek, Felgyő, Mórahalom
teljes közigazgatási bel- és külterületére

kiterjesztve újból megfigyelési körzetet rendelt el.
A területek határán a fő közlekedési utakon „Megfi-

gyelési körzeti zárlat madárinfluenza miatt” feliratú 
táblát kell elhelyezni.

A megfigyelési körzetben az alábbi intézkedéseket 
rendelem el baromfitartó gazdaságokra/háztáji udva-
rokra (továbbiakban gazdaságok):
1.) A megfigyelési körzet intézkedéseiről az érintett terü-

letek lakosságát a helyben szokásos módon értesí-
teni kell.

2.) Minden baromfiállományt, egyéb, fogságban tartott 
szárnyast és takarmányukat a gazdaság/udvar kijelölt 
épületében zártan kell tartani.
Ha ez nem megoldható vagy az állatok jólétét veszé-
lyeztetné, akkora területet kell lekeríteni és madárhá-
lóval minden oldalról lefedni a kifutóból/legelőből, 
melynek alapterülete megegyezik az ólazott tartásnál 
az állatok számára szükséges alapterülettel, hogy a gaz-
daság más baromfi-állományaival, más fogságban tar-
tott madarakkal, továbbá a vadon élő madarakkal ne 
érintkezhessenek.

3.) A baromfit zárt térben vagy olyan védelmet biztosító 
helyen kell etetni és itatni, amely kellőképpen meg-
akadályozza a vadon élő madarak berepülését, és így 
azoknak a baromfi táplálására szolgáló élelemmel vagy 
vízzel való érintkezését.

4.) Az állati hullákat a lehető leghamarabb ártalmatlanítani 
kell (telepi hullaégető útján, vagy a 8.) e./ pont szerint).

5.) Tilos a baromfi vagy más, fogságban tartott madarak 
vásárainak, piacainak, kiállításainak, vagy egyéb 
csoportos bemutatásának, versenyének a rendezése.

6.) Tilos a baromfi, vagy más fogságban tartott madarak 
vadállomány újratelepítése céljából történő szaba-
don engedése.

7.) Tilos beszállítani, kiszállítani és a területen belül 
szállítani közúton, vasúton:
– baromfit, tojásrakás előtt álló és napos baromfit;
– más, fogságban tartott madarakat;
– étkezési és keltetőtojást;
– baromfihúst;

– baromfi vagy más madarak állati melléktermékeit 
(hullák, és tartásukból származó használt alom, 
trágya, hígtrágya), valamint ezek szétszórni.

A szállítási tilalom nem vonatkozik:
– a gazdaságok magánjellegű szervizútjain történő bel-

ső szállításra;
– a megfigyelési körzeten közúton vagy vasúton törté-

nő, kirakodás vagy megállás nélküli átszállításra.
8.) Hatóságom bizonyos feltételek teljesülése esetén külön 

kérelemre, az OJK jóváhagyása után, engedélyezheti 
megfigyelési körzetben lévő gazdaságból:
a.) Baromfi szállítását – a korlátozás alatt nem álló 
területekről is – azonnali levágásra a kijelölt vágó-
hídra az alábbi feltételekkel:
– a vágóhídra küldést megelőző 24 órán belül ható-

sági állatorvosi vizsgálat;
– azon megyei kormányhivatal, melynek illetékességi 

területén belül a kijelölt vágóhíd található, értesítését 
követően hozzájárul a baromfi fogadásához, és meg-
erősíti a levágást a feladó megyei kormányhivatalnak;

– kedvező eredménnyel lezárult az állomány labora-
tóriumi, 60 db kloáka tampon vizsgálata;

– korlátozás alatt nem álló területekről történő beszál-
lításkor 30 db kloáka tamponminát kell venni és 
beküldeni vizsgálatra, a madarak az eredmény meg-
érkezése előtt szállíthatók, ha a nyomonkövetési do-
kumentációk rendben vannak.

b.) Tojás rakás előtt álló és napos baromfi szál-
lítását Magyarország területén lévő olyan gazdaságba 
szállítása:
– amelyben nincs más baromfi;
– amelyet a megyei kormányhivatal előzetes értesítés 

alapján már engedélyezett, és hozzájárult a baromfi 
fogadásához;

– a gazdaságba érkezését követően hatósági megfigye-
lés alá kell helyezni és legalább 21 napig a rendelte-
tési gazdaságban kell maradnia;

– továbbá napos esetében bármely más gazdaságba, ha a 
napos baromfi a védő- és megfigyelési körzeteken kí-
vül fekvő baromfitartó gazdaságokból származó és a 
keletetőben elkülönítetten kezelt keltetőtojásból kelt ki.

c.) Keltetőtojás szállítását keltetőbe, ha a tojást és 
annak csomagolását feladás előtt fertőtlenítik és bizto-
sítják a visszakereshetőségüket.
d.) Étkezési tojás szállítását:
– csomagolóközpontba egyszer használatos csoma-

golásban, ha az a hatósági főállatorvos által előírt 
valamennyi járvány védelmi intézkedésnek megfelel;

– tojástermék gyártó üzembe;
– ártalmatlanításra.

e.) Állati melléktermék (hulla, használt alom, trá-
gya, hígtrágya) szállítását: kijelölt telepre köztes tá-
rolás vagy egyből a madárinfluenza vírusok lehetséges 
jelenlétének megszüntetését szolgáló kezelés céljából.

9.) A baromfiállományokat fajonként, hasznosítási irá-
nyonként és korcsoportonként számba kell venni. A 
baromfiállományokat hatósági vagy hatósági jogkörrel 
felruházott állatorvosok felkeresik klinikai vizsgálat 
céljából, szükség esetén mintát vesznek az állomány-
ból. Az ellenőrzésről jegyzőkönyv készül. Az állomány 
állatorvosi ellenőrzését és diagnosztikai vizsgálatát az 
állattartók tűrni kötelesek

10.) A gazdaságok be- és kijáratánál járművek és személyek 
fertőtlenítésére alkalmas eszközt és fertőtlenítő-
szert kell elhelyezni. A baromfitartó gazdaságokkal 
érintkezett bármilyen eszközt, járművet, beleértve a 
gazdaságba belépő vagy onnan távozó személyek jár-
műveit is, haladéktalanul takarítani, fertőtleníteni kell.

11.) A baromfi vagy más, fogságban tartott madarak, va-
lamint a hús, takarmány, trágya, hígtrágya és alom, és 
minden más, vírussal történt fertőzésre gyanús dolog 
vagy anyag szállítására használt járművet és eszközt a 
használatuk után azonnal takarítási, fertőtlenítési eljá-
rásnak kell alávetni.

12.) A gazdaságba be- vagy onnan kilépő személyeknek az 
alábbiakat kell betartaniuk:

– öltözet cseréje csak a gazdaságban tartózkodás so-
rán használt munkaruhára, vagy teljes egyszer-hasz-
nálatos vagy fertőtleníthető védőruházatra,

– a gazdaság bejáratában kéz- és lábfertőtlenítés,
– a látogatási naplóba a gazdaságba belépő minden 

személy adatainak bejegyzése.
13.) A gazdaságba csak Hatóságom engedélyével vihető be 

baromfi, más, fogságban tartott szárnyas, valamint há-
ziasított emlős, kivéve azokat az emlősöket, amelyek-
nek csak az emberi lakóhelyül szolgáló területekre van 
bejárásuk, ahol nem érintkezhetnek baromfival, illetve 
fogságban tartott madarakkal, valamint ketreceikkel.

14.) A gazdaságban észlelt megnövekedett megbetegedési 
vagy elhullási arányt, továbbá a termelési adatokban 
bekövetkezett jelentős változást, különös tekintettel az 
alábbiakra:

– a takarmány- és vízfelvétel csökkenése meghaladja a 
20%-ot,

– a tojástermelés visszaesése két napnál tovább meg-
haladja az 5%-ot,

– egy hét alatt az elhullási arány meghaladja a 3%-ot,
– bármilyen a madárinfluenzára utaló klinikai tünetet, 

kórbonctani elváltozást a tulajdonosnak haladéktala-
nul jelentenie kell az illetékes járási hivatalnak.

15.) Az elrendelt intézkedéseket a fertőzött gazdaság 
előírások szerint elvégzett takarítása és fertőtlenítése 
befejezésének napjától számított legalább 30 napig 
kell fenntartani.

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Agárügyi és Környezet-
védelmi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 
Osztálya határozata

A koronavírus terjedésének csökkentése, valamint munkatársaink 
és ügyfeleink egészségének védelme érdekében március 20.-tól fel-
függesztettük a fogyasztásmérők személyes helyszíni leolvasását.

Az NKM Áramhálózati Kft. és az NKM Észak-Dél Föld-
gázhálózati Zrt. területén lévő felhasználási helyeken a hálózati 
elosztó társaságok külső partnere, a DL Kft. elkezdi az éves elszá-
moláshoz szükséges mérőállások begyűjtését. Azokat az ügyfele-
inket fogják a megbízott DL Kft. munkatársai megkeresni, akik 
következő leolvasásának várható időpontja 2020. április 1. után 
esedékes. A DL Kft. munkatársai kizárólag a mérő adatait 
kérik, semmilyen ki- és befizetéssel járó tevékenységet nem 
végeznek! Kérjük, segítsék partnerünk munkáját!

Azon ügyfeleink részére, akiket telefonon vagy e-mail üze-
netben nem érnek el, az éves elszámoló számla becslés alapján 
készül.
A mérőóraállás-diktálásban érintett területek:
•	Az NKM Észak-Dél Földgázhálózati Zrt.

Győr-Moson-Sopron megye Vas megye, Komárom-Esztergom 
megye, Csongrád megye, Békés megye, Bács-Kiskun megye 
és részben Veszprém megye.

•	Az NKM Áramhálózati Kft. 
Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Pest 
megye déli része

Tisztelettel: MVM/NKM Társaságcsoport nevében
Mészáros Csilla

Önkormányzati kapcsolattartó
Önkormányzati Kapcsolatok Osztály
Hálózati Szolgáltatások Igazgatóság

Tájékoztatás áram és gáz fogyasztásmérők leolvasásáról!

AMBRUS-TEMETKEZÉS KFT. SÁNDORFALVA
• Teljes körű temetkezési szolgáltatás.
• Halott szállítás belföldön és külföldön.
• Előregyártott, egyedi,
 kész gránit síremlékek felállítása
 rövid határidővel, garanciával, akár temetésre is!

Elérhetőségeink: 6762 Sándorfalva, Akácfa u. 27.
Tel.: 62/252-369, 06-30/248-1527, 06-30/389-6228

HALOTTSZÁLLíTÁSi ügyELET
Ambrus-Temetkezés Kft. Sándorfalva

Telefonszámok: 30/248-16-27, 30/389-6228
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A templomkert kerítésében álló talapzatról Nepomuki Szent 
János szobra ügyel az úton járókra. Fontos szakrális emlék – 
úgy is, mint a templomunk titulusa, és mint a folyók, hajósok, 
halászok védőszentje. „Némely csanyi gazdák buzgó ajtatosságból 
a csanyi határban Szent János tiszteletére kőből állított szobor fenntar-
tására 60 frt alapítványt tettek. 1840. december 25-én.” – jelentette 
Kardos János plébános a váci püspöknek.

Eredetileg a már említett Fehértó területén állt a szobor. 
Sajnos, ottani helyét nem sikerült kiderítenem, azonban a 
két kő feszület elhelyezkedése arra enged következtetni, 
hogy a védőszent szobra a csanyi közbirtok északi sarká-
ban, a Félegyházára vezető Mindszenti országút (ma gátéri 
összekötő út) mellett állhatott.

Miután „1889 év folyamán Fehértó lakott helyet Csanytól 
Tömörkényhez csatolták… …1898 év folyamán a Nepomuki 
Szent János szobrot Fehértóról behozták, és a mostani helyére 
állították.”

Már az I. katonai felmérés térképe (1785) közösségi 
keresztet jelölt a csanyi közbirtokosságú Kettőshalom 
dombjánál, a csongrádi határban. Létesítésére nem találtam 
adatot. Lehetségesnek tartom, hogy a Károlyi uradalom-
tól árendába vett területen csanyi gazdálkodók emeltették; 
ám nem zárható ki teljességgel az sem, hogy már a bérleti 
viszonyt megelőző időben is állt. Bárhogyan is, 100–120 
éven át az ott gazdálkodó őseink művelték Kettőshalom 
földjét (s vetettek a dombon magasodó feszület előtt 
keresztet), – ezért úgy érzem, ez a vallási tanújel min-
denképpen kötődik falunk múltjához.

Nem messzire a 451. számú elkerülő úttól, a vasúti sínek 
bal oldalán magasodó domb orgonabokros bozótjában egy 
karcsú vaskereszt található. Az utókor jószándéka emeltet-
te 1990 táján, néhai Lantos László kezdeményező gyűjtésé-
vel, a munkagép által lerombolt régi feszület helyén.

A vaskereszt lábánál téglából épített emelvényre he-
lyezték az eredeti homokkő talapzat maradványát. Saj-
nos, már a téglaépítmény is omladozik… A bozótban 
rátaláltam a XVIII. században állított kőkereszt néhány 
töredékére, melyek furatai arra utalnak (és megerősítik 
a környékbeliek visszaemlékezései is), hogy vasöntvény 
korpuszt tartottak valaha.

„Síróhögyi” Borda János

Keresztjeink – 2. rész – CSANYTELEK
2020. évi hulladékgyűjtés rendje

Az FBH-NP Nonprofit KFT tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a 2020. évi 
(2020. májustól 2021. áprilisig) a biológiailag lebomló hulladék, elkülönítet-
ten gyűjtött csomagolási hulladék gyűjtési rendjéről és a kommunális hulla-
dék elszállításáról. 

BioLógiAiLAg LEBoMLó huLLADÉKgyűJTÉs
(zöldjárat naptár)

2020. év
 május 07., június 04., július 02., 30., augusztus 27., szeptember 24., október 22.,

november 19., december 17., 

2021. év
január 14., február 11., március 11., április 08.

*2021. januárjában két alkalmas fenyőfagyűjtést szervezünk, amelyről külön értesítjük Önöket.

ELKÜLÖNÍTETTEN gyűJTÖTT CsoMAgoLÁsi huLLADÉK sZÁLLÍTÁsA
(szelektív)

Az elkülönítetten gyűjtött csomagolási hulladék (szelektív hulladék) elszállítása minden hónap 
utolsó előtti csütörtöki napon történik.

A csomagolási hulladék gyűjtése során elhelyezhető hulladékok:
•	 Papírhulladék, italoskarton (újság, folyóirat, füzet, könyv, hullámpapír, csomagolópapír, karton-

doboz lapítva, kiöblített italos kartondobozok kupak nélkül.
•	 Műanyag- és fémhulladékok (kiöblítve, kupak nélküli PET palack, PP, HDPE jelzésű flakonok, 

pl: tejfölös, samponos, ásványvizes, üdítős flakonok; műanyag zacskó vagy szatyor, háztartási fém, 
italos és konzervdoboz kiöblítve, apróbb fémtárgyak)

KoMMuNÁLis huLLADÉK gyűJTÉs

A kommunális hulladék begyűjtésének napja továbbra is csütörtök.



01–03 04–10 11–17 18–24 25–31

hétfő Alföldi tésztaleves
Rakott kelkáposzta

Karfiolleves
Rakott húsos tészta

Tésztaleves
Paradicsomos 
húsgombóc

Meggyleves
Rántott hal,

kukoricás rizs

Kedd
Paradicsomleves

Sült csirke, párolt rizs, 
párolt zöldség

Gombakrémleves
Tarhonyás hús

Lebbencsleves
Rántott sajt, rizibizi

Pirított tarhonyaleves
Sárgaborsó főzelék, 

fasírt 

Szerda Karalábéleves
Hentes tokány, tészta

Orjaleves
Temesvári sertésborda, 

párolt rizs

Zöldborsóleves
Lecsós csirkemáj,

tört burgonya

Erőleves
Sült csirke, párolt 

káposzta, tört burgonya

Csütörtök
Tojásleves

Lencsefőzelék,
sült kolbász

Pirított tésztaleves
Finomfőzelék, vagdalt

Rizsleves
Szárazbabfőzelék,
sült lecsókolbász

Erdei gombaleves
Párizsias csirkemell, 
csőben sült karfiol

Péntek Tárkonyos raguleves
Mákos nudli

Betyárleves
Burgonyás tészta

Makói burgonyaleves
Káposztás tészta

Csángógulyás
Dejós tészta

Szombat
Rizsleves

Burgonyafőzelék,
főtt tojás

Sárgaborsógulyás
Darázsfészek

Nyírségi gombócleves
Tejszínes csirke, mexikói 

rizs

Tojásleves
Tavaszi rizses csirke

Zöldségleves
Töltött káposzta

Vasárnap
Csontleves

Csirkepörkölt, 
kagylótészta, savanyúság

Daragaluska leves
Harcsapaprikás, nokedli

Csontleves
Csülökpörkölt, sós 

burgonya, savanyúság

Húsleves
Zúzapörkölt, tészta, 

savanyúság

Csirkehúsleves
Sült csirkeszárny, 

petrezselymes burgonya

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

KÉBsZ Kft. konyha – Májusi étlap

Csany  Hírmondó
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
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Mozgáskorlátozottak Csoportja in-
gyenes védőmaszkot kapott tagjai részére a 

megyei egyesülettől.
A maszkot minden használat után alacsony 
hőfokon érdemes mosni, viszont 100%-os 
fertőtlenítést forró vasalással lehet elérni.

Az önkormányzat segítségével minden ta-
gunk megkapta a küldeményt, köszönjük a 

segítséget!
Tervezett programjainkat sajnos nem tud-
juk megtartani a járványhelyzet miatt, így 
az Anyák napi rendezvényünk is elmaradt.
Reméljük, hogy nemsokára tudunk talál-
kozni! Jó egészséget kívánok mindenkinek! 

Bakony Zoltánné csoport titkár

CSANYTELEKI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület vezetősé-
ge sajnálattal közli, hogy a tervezett ren-
dezvényeink bizonytalan ideig elmaradnak 
a gyülekezési tilalom és járványhelyzet 
miatt. A közgyűlést, az Anyák napját, név-
naposok köszöntését későbbi időpontban 
fogjuk megtartani, reméljük, hogy 1-2 hó-
nap múlva!!
Egyenlőre a jelszó: Maradjatok otthon!!!

Vezetőség


