
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő – testülete
tisztelettel  várja  Önt  és  Kedves Családját a

rendezvényeinek alábbi programjaira

2017. július 08. (szombat)
 8.30 Ünnepi testületi ülés a Polgármesteri Hivatalban

- Díszpolgári cím adományozása
 9.00   XXVII. Csanyteleki Falunapok ünnepélyes megnyitója

a Szent László általános Iskola tornatermében.
10.00  Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna a futballpályán,
	 „Lányok”	labdarúgó	mérkőzése a futballpályán.
10.00   Programok a Szent László Általános Iskola pályáján:

−	Aranyfakanál főzőverseny (nevezési díj nélkül),
−	Népi kirakodóvásár,
−	Ugrálóvár gyerekeknek.

   13.30 Eredményhirdetések:
												 Főzőverseny	–	„Aranyfakanál”díj,
 Gyöngyi	Imre	Labdarúgó	Emléktorna	győzteseinek	díjazása.
15.00		Cukorágyú	gyerekeknek	(óránként	egy	lövés,	ajándékokkal).
15.00  Osztálytalálkozók:
 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60  évvel ezelőtt a
 Csanyteleki Általános Iskolában végzett diákok találkozója a 
 Szent László Általános Iskola tornatermében.
16.00		Csanyteleki	Kéknefelejcs	Népdalkör előadása.
17.00  Talent	Tehetségkutató	Énekstúdió	műsora.
17.00		Csongrádi	Hivatásos	Tűzoltó-parancsnokság	sátora.

20.30		SZTÁRVENDÉGÜNK:	BALÁZS	PALI !
22.00	 Tűzijáték.
23.00		Utcabál	kifulladásig.

2017. július 09. (vasárnap)
9.00			Ünnepi	Szentmise	a	Nepomuki	Szent	János	templomban.

Hírek, információk 
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
127. szám — 2017. június

Tisztelt Csanytelekiek és Csanytelekről elszármazottak, tisztelt Vállalkozók!

Köszönjük a Európai Csanytelekért Közalapítványon keresztül a falunk szépítésére felajánlott SZJA 1 %-okat!
Köszönettel: A Kuratórium elnöke

A		XXVII.	Csanyteleki	Falunapok	megrendezéséhez	támogatást	nyújtani	szándékozók	
a Polgármesteri Hivatal pénztárában jelezhetik támogatási szándékukat.

Köszönettel
Csanytelek Község Önkormányzata nevében: Forgó Henrik polgármester

XXVII. Csanyteleki Falunapok 
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mint 6 cm vastag aszfalt egy kb. 30cm-es szakaszon… (Igaz, 
„csak” egy helyen járt sikerrel ez az „útpróbáló” akció – sze-
rencsére, és a kivitelező dicséretére.) Az útpadka már nem 
volt ilyen szerencsés, ugyanebben az utcában: egy kiadós 
eső után 25-30 méter hosszan ment végig folyamatosan, egy 
csellenés nélkül a gondos és 
alapos járművezető a fris-
sen kialakított padkán, majd 
megunta – vélhetően rájött, 
hogy a padka nem „sárból” 
van, hanem zúzalékköves 
keverék, ami ráadásul be-
hengerelt – így aztán inkább 
visszatért az aszfaltra… El-
készült beruházásaink hasz-
nálatához jó egészséget, sok 
örömet kívánok:

Forgó Henrik, polgármester

Tisztelt Csanytelekiek!
Kedves Barátaink!
Nagy örömünkre szolgál az immár 5. Juniálison ismét megjelentek a Csany-
telekiek, hogy csapatot állítva megmérkőzzenek a Kinizsi Kupáért. Ebben a 
versenyben nem a többieket, hanem saját magukat kellett legyőzni.

A Kinizsi Juniálison nem ellenségek, hanem barátságok születnek a települé-
sek között. A bevonulás alkalmával is látni lehetett, mennyivel többen vagyunk 
évről évre.

 Köszönjük, hogy a csanytelekiek színesítették a rendezvényt és jó eredményt 
értek el. Külön kiemelném, a „Rodeo bika” versenyszámban nyújtott ered-
ményt, a „Csúzda”, és az „Óriás csocsó” versenyszámban elért első helyezést.

 Szeretnénk remélni, hogy a következő évben hasonló érdeklődés mellett 
tudjuk megrendezni az összefogást jelképező Kinizsi Juniálist.

 Még egyszer köszönjük a szervezőknek, hogy Csanytelek szerepelt ezen a 
rendezvényen.

Barátsággal: Farkas Sándor
főszervező 

Csanytelek Község Önkormányzata nevében és képviseletében köszönöm 
szépen támogatóinknak a Fábiánsebestyéni Juniálison a jó szerepléshez való 
hozzájárulását.

Támogatóink: Bali Zoltán, Csongrádiné Pap Zita, Pigniczki Péter, Varga 
István, Zákány Zoltán.

        Forgó Henrik polgármester

Akinek az a sors adatott, hogy álmait nem egyszerre, hanem lé-
pésenként tudja megvalósítani, azok tudják csak igazán értékelni 
és megbecsülni az apró sikereket. A képen látható, közparkunk 
melletti járdaszakasz egy újabb apró siker településünk 2002 
utáni történetében. Köszönöm az Európai Csanytelekért Köz-
alapítvány részére képviselői tiszteletdíjat, SZJA 1%-ot, illetve 
egyéb módon pénzt felajánlóknak - akik valamennyien tevé-
keny részesei ennek a falunk szépülését eredményező sikernek 
-, hogy tovább szépülhetett községünk központja.

Azt csak remélni tudom, hogy a kerékpárok fékjét nem 
ezen a járda-szakaszon fogják próbálgatni településünk ke-
rékpársport iránti elkötelezettjei - mint tették azt az új jár-
da első napján -, inkább elhisszük nekik, hogy bármikor 
képesek „csíkot húzni” az ellenállásra képtelen járdára, így 
próbálván létezésük nyomát hagyni a világban. Minden bi-
zonnyal azon felnőttekről vettek példát, akik a nemrégiben 
frissen újraaszfaltozott Szent László út legszélén addig men-
tek autójukkal, amíg meg nem hajlott az inkább az inkább 8, 

- A Csanyteleki Polgármesteri Hivatalban a megüresedett 
pénztárosi munkakört ismét Gálné Gyöngyi Éva köztisztviselői jog-
állású státuszban tölti be június 02. napjától határozatlan időre 
szóló kinevezéssel. A könnyűnek nem nevezhető feladatok 
ellátásához kitartást kívánunk!

- A településünk 3 szilárdburkolatú útjának felújítási mun-
kálatainak műszaki átadás – átvétele június 10. napján zaj-
lott le, melyet a kivitelezési számla kiegyenlítése követett. A 
műszaki ellenőrzés bruttó 546.100.- Ft-ba, a kivitelezés pe-
dig 45.550.000.- Ft, így összesen 46.096.100.- Ft összegből 
valósult meg a Belügyminisztérium által, az adósságkonszolidá-
cióban nem részesült önkormányzatok központi támogatása kereté-
ből, amely így az önkormányzat költségvetését nem terhelte 
kiadással. Reméljük, hogy az utak felújítása mindenki meg-
elégedésére szolgál!

- E hónap közepén Földeák településen megrendezett könyv-
táros napon vett részt  településünk könyvtárosa, ahol sok új 
információt szerzett az idei évben még hátralévő feladatokról.

- Településünkön – az előre meghirdetett időpont szerint – 
lezajlott a határszemle, amely nem csak a parlagfüves területek 
felderítésére, hanem a parlagon hagyott földek ellenőrzésére 
is kiterjedt. Az eddigi információnk szerint, az elmúlt évek 
ellenőrzéseihez viszonyítva, egyik ellenőrzési területen sem 
érzékelhető jelentős javulás, így többen szankcióra is számít-
hatnak az illetékes hatóság részéről.

- Az önkormányzat által foglalkoztatottak által vég-
zett  közterületek fűkaszálása, rendben-tartása érdekében 
köztisztasági feladatellátás folyamatos, melyet a magántulaj-
donban lévő lakóingatlanok előtti területen az adott ingatlan 
tulajdonosának kötelezettsége elvégezni, így a parlagfű-írtá-
son és idényszerű növényvédelmi munkálatokon túl, a nyílt 
árkokban a vizek átfolyhatóságának biztosítása, a járdák tisz-
tántartása, stb. Erre az allergiás megbetegedésben szenvedők 
érdekében is fokozott figyelmet kellene fordítani. Fontos a 
településről alkotott kép miatt is, közeledve a Falunapi ren-
dezvényhez, melyre az ide látogatók vihetik a jó, vagy rossz-
hírünket más településekre. 

- Állandóan visszatérő probléma a közösségi terek nem rendel-
tetésszerű használatából  eredő állapot, mint pl. a közpark és a 
buszvárók területén történő szemetelés, cigarettacsikkek eldobálása, ami 
több szabálysértés elkövetését és hatósági eljárás kezdeménye-
zését is megalapozza. Fokozott rendőri, polgárőri és közte-
rület-felügyelői ellenőrzés tartását szorgalmazom elsősorban 
megelőzés érdekében, melyhez kérem együttműködésüket!

- A fent írtak miatt a település központjába újabb 4 térfigyelő 
kamera vásárlását követően még ebben a hónapban sor kerül annak 

felszerelésére, élet- és vagyonvédelmi szempontokat  szem előtt tartva. 
A kamerák beszerzése az önkormányzat idei évi költségve-
tését terheli, amely a település lakossága által a helyi adóként 
befizetett összegből finanszírozható, un. „közös költség”, 
mivel önként vállalt feladatnak minősül, amely összeg más 
fontos feladat megoldására is fordítható lenne. 

- A Csongrád Járási Földhivatal illetékes szakügyintézői belső 
ellenőrzést tartottak a hivatalnál alkalmazott TAKARNET prog-
ram szabályszerű használatát vizsgálva. Az ellenőrzéskor készül 
jegyzőkönyv tanúsága szerint, minden ingatlanra vonatkozó 
lekérdezés a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint, sza-
bályosan történt, így a vizsgálat eredményesen zárult le.

- A Katasztrófavédelem illetékes szervezeti egysége idén is 
végrehajtotta településünkön is a szúnyog-írtást, amely egyenlőre 
megnyugtató megoldást mutat a vérszívók gyérítése terén.

- Több héten át tartó hőségriasztás időszaka alatt biztosított volt 
minden erre a célra kijelölt önkormányzati épületben az oda be-
térők számára a Katasztrófavédelmi szerv által kiadott útmuta-
tóban foglalt eljárásrend. Erről hirdetmény formájában adtunk 
ki a lakosság számára tájékoztatót. A hivatal referensi feladattal 
megbízott köztisztviselője június 28. napján vett részt Szentesen 
értekezleten, ahol pozitívan értékelték a feladatellátást.

- A hivatal pénzügyi munkakörben foglalkoztatott köztiszt-
viselői is részt-vettek Szegeden azon a rendezvényen, ahol az 
új informatikai hálózaton végzett könyvelési feladatok során 
eddig szerzett tapasztalatokat osztották meg az ott jelenlé-
vőkkel. Az ASP rendszer alkalmazása rendkívüli módon 
megnehezíti a köztisztviselők napi munkavégzését, mert pl. 
az előző EPER könyvelési rendszerében egy tétel leköny-
velése 20 percével szemben, ugyanazon tétel bevitele akár 
3 órát is igénybe vehet. Bízunk abban, hogy az informatikai 
fejlesztés alatt álló könyvelési rendszer rövidesen  beváltja a 
hozzá fűzött reményeket, mert e-nélkül ellehetetlenül a fo-
lyamatos munkavégzés. 

- Júniusban véget ért az óvodai nevelési év, elballagtak a nagycsopor-
tos óvodásaink, akik számára boldog nyári szünet alatti programokon 
való részvételt kívánunk! Köszönjük az óvoda megbízott vezetőjének, az 
óvoda pedagógusainak és a munkájukat segítő közalkalmazottaknak, 
munkavállalóknak az 2016/2017. nevelési évben, magas szakmai 
színvonalon végzett munkájukat, az intézményben évek óta fennálló csa-
ládias légkör biztosítását!  Kellemes kikapcsolódást kívánunk a 
nyárra minden óvodai közalkalmazott, munkavállaló számára!

- Június 17. napján került sor településünkön a Szent László 
Általános Iskola 8. évfolyamán végzett tanulók ballagására és az év-
záró ünnepségre, mellyel befejeződött a 2016/2017. tanév. Az 
általános iskola minden tanulójának kellemes nyári vakációt 

JÚNIUS 10.         

FÁBIÁNSEBESTYÉNBENFALVAK ÉS VÁROSOK VETÉLKEDŐJE

Ismét	egy	lépést	előre	léptünk

H Í R M O R Z S Á K
Az	önkormányzat	és	szervei	feladatellátásáról,	a	településen	történt	eseményekről

2017. június
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Frissen, teljes odaadással várta a napi feladatokat, a legszebb 
feladatot, ami neki megadatott. Köszönettel tartozom, hogy 
56 évig dolgozhattam, mondta Dr. Papp Ilona, kit nemrég 
köszöntöttek betegei 80. születésnapján. Csanytelektől már 
elbúcsúzott, ő szól betegei szeretetéről a köszönet hangján. 
Még elment Szegedre előadásra, kirándult egyet a Szépmű-
vészeti Múzeumba. Kocsiját összetörték, megjavíttatta. Egy 
napon lecsapott a felismerés pillanata, beteghez többé nem 
viszi, az autót nem vezetheti. Még telefonál, ő már itt nem 
kér redőnycsináltatást. Fegyelmezetten várja június elsejét, a 
beköltözés napját. Még csupa élet, nem akarja bezárni magát.

A beteg őt látogatja, valami nagyon szép ajándékot kellene 
kitalálnia. Legyen ajándék ez írás! Egy igazi orvos, dr. Papp 
Ilona visszaadta praxisát. Köszönet sokak nevében… tudá-
sáért, jóságáért… mindenért…

  Forrás: Toldi Zsuzsanna újságíró

kívánunk!  Köszönet illeti az iskola igazgatóját és az iskola 
pedagógusait,  akik egész évben azon fáradoztak, hogy legjobb szak-
mai tudásukat nyújtsák a reájuk bízott gyermekeknek. Jó pihenést, 
teljes feltöltődést kívánunk a nyárra az iskola igazgatója,  az 
iskola minden pedagógusa, az adminisztrációs és technikai 
munkát végző munkavállalók  számára, hogy legyen erejük 
az idei  őszi tanítási év kihívásainak való megfelelésre!

- A nyári szünidőre tekintettel a  Faluház nyári nyitva tartása 
az alábbiak szerint alakul: minden hétköznap du. 14 órától du. 18 
óráig várjuk  megújult környezetben, színes programokkal a kikap-
csolódni vágyó gyermekeket és felnőtteket egyaránt!  A programokról 
folyamatos tájékoztatást nyújtunk a Faluház honlapján, kö-
zösségi oldalán. Reméljük elnyeri tetszésüket a kínálat!

- Településünkön július hónap utolsó hetében kerül 
sor az óvodáskorú gyermekek számára szervezett nyári 
táborozásra, melyre eddig 10 gyermek szülője jelezte 
gyermeke részvételét. A tábor önköltséges, melynek minden 
részlete a Faluház honlapján és közösségi oldalán elérhető. A 
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálat nevében eljárva Kovácsné Habling Teré-
zia továbbra is várja az érdeklődőket! Minden résztvevőnek 
kellemes kikapcsolódást kívánunk!

- A Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Boros Sámuel 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 9. évfolyamos tanulója Ka-
nyó Hédi összefüggő nyári szakmai gyakorlatát végzi hivatalunkban jú-
nius 19. – július 7. napjáig, az erre irányuló, felek között létrejött 
együttműködési megállapodásban szabályozottak alapján.

- Az előző évek gyakorlatát követve, idén is sor kerül a nyá-
ri diákmunka szervezésére és lebonyolítására településünkön, július 1. 
– 31. között 17 fő, augusztus hónapban pedig várhatóan 15 
fő részvételével, az illetékes Munkaügyi Központtal kötött 
szerződésben foglaltak szerint.

- Június végén megkezdődtek a tárgyalások a szelektívhul-
ladék-gyűjtő edények lakossághoz történő kijuttatása logisztikai kér-
désköréről, melyről elsődleges információ szerint, 1100 db, 
egyenként 240 literes űrtartalmú edények állnak majd rendel-
kezésre a lakosság körében elkülönítendően gyűjtendő hul-
ladék tárolására. Az edényekbe papír, kartonpapír, italos 
doboz (Tetra pack, PED palack), egyéb műanyag és  fém 
alapú hulladék helyezhető el, szennyeződésmentes álla-
potban! Bővebb tájékoztatást annak pontos ismeretében áll 
módomban megtenni. 

- Már most felhívom a figyelmet az augusztus 3. nap-
ján	rendkívüli	lomtalanítási	akcióra,	- melynek részlete-
iről a júliusi számban fogok tájékoztatást adni – egyenlőre 
annyit, hogy a közszolgáltató által lomként  meghatározott 
körbe sorolt  hulladékot az adott lakóház elé kell kihelyezni. 
A Közszolgáltató kijelölte településünkre az ügyfélfogadás 
időpontját és az ügyintézőt, akinek elérhetőségét ebben a 
számban, külön rovatban tettem közzé. Kérem, forduljanak 
hozzá bizalommal annak ellenére, hogy Ő a Közszolgáltató 
DAREH Alvállalkozójának munkavállalója, aki olyan belső 
információkkal nem rendelkezik, amely jelenleg mindenkit 
foglalkoztat (pl. hulladékgyűjtő-edény mérete). 

- A szennyvízhálózatra házi bekötések folytatódtak ebben a 
hónapban is, így csökken az idei évben talajterhelési díj fizetési 
kötelezettséggel terhelt ingatlantulajdonosok száma. 

- A Képviselő-testület 2017. június és július hónapokban tanács-
kozási szünetet tart. Éves munkaterve szerinti soros ülését augusztus 
utolsó pénteki napján tartja. Időközben rendkívüli ülés tartásá-
ra soron kívüli ügy, vagy pályázati lehetőség esetén kerülhet 
sor, melynek megtörténtéről tájékoztatni fogom Önöket.

                  
Tisztelettel: Kató Pálné, jegyző

részletre, az ember lelkiállapotára is kíváncsi. Beszélget. Pon-
tosan, határozottan diagnosztizál. Nem híve feltétlen a sok 
gyógyszernek, természetgyógyászati megoldásokat is ajánl. 

- És a receptet kézzel írja meg! Szinte jó látni – jegyzi meg 
valaki a sarokban. – Figyelmesen néz rám, visszarendel. Be-
teget úgy nem enged el, hogy a gyógyult állapotról meg ne 
győződjék.

- Egyedül él. Hozzátartozója nincs, minden pillanatát az 
orvosi hivatásnak szenteli – erősíti meg a másik.

A beteg örül, jó helyre küldték. Bizakodva várakozik.
Most süt a nap, autóval halad a Pax Otthon felé. Ó, mennyi 

mindent megtudott erről a csodálatos doktornőről az óta, a 
kezelés során. A doktornőtől mézet kapott karácsonyra aján-
dékba. Erre mindenkinek szüksége van, nyújtotta az üveget. 
Egyszer alig tudott megszólalni a rekedtségtől, miközben a 
vizeletet vizsgálta. Majd elmúlik, hideget ihattam, magyarázta. 

A beteg lassú léptekkel halad a rendelő felé. A doktornőt ba-
rátja ajánlotta, mint a város egyik legjobb orvosát. A hosszúra 
nyúló nyavalyát elűzi, meggyógyítja biztosan. Az épület előtt 
piros autó parkol. Egyszerű, de olyan ház előtt, aminek lelke 
van. Kellemes meleg csapja meg a belépőt, amint a kilincset le-
nyomja. A kis váróteremben négy-öt beteg ül, mondhatni a kis 
helyen sokan várakoznak. A berendezés nem hivalkodó, min-
den tiszta és ízléses, minden megtalálható, amire szükség van.

A várakozók csendesen elegyednek beszélgetésbe egymással.
- Még sosem jártam itt – nézelődik a beteg, ki most érke-

zett. – Egy másik doktor nevét is láttam…
- Kádár doktor – fejezi be a szemben ülő asszony. – Már 

nem él, a rendelési időt leragasztották sebtapasszal. Ő is na-
gyon jó orvos volt.

- Én akárhová megyek, sehol sem tapasztalom ezt a bizta-
tó, emberséges hangot – veszi át a szót egy sápadt fiatalem-
ber. – Régóta járok ide. Még pénzt sem fogad el.

Aki	megtalálta	az	utat	a	betegekhez…
- És mindig nyitva áll a rendelő ajtaja. Vasárnap, ünnep-

nap. Az idős betegekhez meg kocsival jár ki, úgy mondják. 
Nagyon sok beteg ember várja… - oldódik meg a nyelve a 
várakozóknak sorban.

- Melyik intézményben dolgozott? – kérdezi a beteg, ki 
még semmiről sem hallott, s utolsóként csöppent ide.

- Csanyteleken. A doktornő ott született. Úgy tudom, 28 
évig szolgálta az embereket. 1969-ben került oda – kapja 
meg a választ.

Az ajtó résnyire nyílik, majd dr. Papp Ilona kedvesen, fehér 
köpenyben a következő beteget invitálja. Idős, de még min-
dig szép, ápolt asszony. A sor halad.

- Amikor az ember belép, tekintetével a paciens sze-
mét keresi. Nem, nem a számítógépet nézi. Tollával jegyez-
get a füzetben. Aprólékosan mindent megmér, feljegyez – 
folyik tovább a beszélgetés.

- Még testsúlyt, vércukrot is mér. Magától. Minden 

A	Szent	László	Általános	Iskola

2017. június17-én tartotta ballagási és tanévzáró ünnepsé-
gét, amelyen Szabó Ferenc tagintézmény-vezető a következő 
beszédet mondta el:

„Ó, én, ó, élet, kérdések nem szűnő árja! Hitetlenek 
végtelen özöne, balgáktól nyüzsgő városok! Mi jó ezek 

közt? Ó, én, ó, élet! Válasz: Az, hogy itt vagy, hogy 
van élet és egyéniség, hogy zajlik a nagy színjáték, és te 

is hozzáírhatsz egy sort.”

Kedves	Búcsúzó	Nyolcadikosok!	Kedves	Szülők,	
Kedves	Kollégák,	Tisztelt	Vendégeink!

Egyfajta vidám melankólia kerít hatalmába, mikor végre 
elkezdődik valami, amire várunk, s ezzel egyidejűleg le is zá-
rul, ami eddig az életünk volt.

Ez vár az elköszönő diákokra, miként tavaly vagy azelőtt, 
s azt hiszem, ebben az évben sem lesz másképp itt a Szent 
László Általános Iskolában. Feldíszítettük az egész iskolát, 
ünneplőbe bújtunk. Hamarosan megkapjátok az utolsó bi-

zonyítványt, amit ez az is-
kola ad nektek. Megkapjá-
tok a búcsúztató szavakat, 
amik mintha kissé idegenül 
szállnának ebben a vára-
kozásban, ebben a bizony-
talanságban. A végzősök 
hamarosan megkezdik a 
középiskolás életüket, és 
reméljük, a tanároknak, az 
itt dolgozóknak és a láto-
gatóknak sikerül ezt emlé-
kezetessé tenni számukra.

A ballagás mindenkinek kissé mást jelent.
Én a magam részéről már régen elsirattam a diákéveimet, 

de néha a szerenádozó diákokat hallva én is látni vélem 
magam a többiekkel egy bizonyos kapu előtt, sötétben, Máté 
Péter, EDDA, KFT, Hungária dalokat üvöltve hamisan, ám 
rendíthetetlenül, érezve azt, hogy ez mind rólunk szól. Lógás 
a többiekkel a megelőző napokon, a szerenád, majd buli az 
ünnepség után. Másrészről, ha visszatekintek, azt monda-
nám, a ballagás számomra akkor és ott tablóképet, meghívót, 
csokrokat, meghatódott pillantásokat, fényképezést, kény-
szeredett mosolyokat, és némi zavartságot jelentett. Évekkel 
később, persze, jóval többet. Idő és alkalom sincs ilyenkor 
felfogni, mi történik éppen, habár a jelentőségét érezzük, 
ha a családtagok arcába pillantunk, vagy ha összekacsintunk 
azokkal, akikkel ez alatt a néhány év alatt - kivel önként és 
dalolva, kivel inkább kényszerből - együtt voltunk.

A ballagás, és az azt övező időszak leginkább utólag kerül 
a helyére emlékeink polcán. Használjátok ki éppen ezért ezt 
az utolsó lehetőséget, beszéljetek, járjatok, és létezzetek úgy, 
hogy emlékeket teremtetek, és ez a nap remek alkalom lehet 
arra is, hogy bármilyen módon, de köszönetet mondjatok 
azoknak, akik valóban tettek értetek.

Tisztelt	Szülők!
Biztos vagyok abban, hogy ma Csanyteleken kevés, Önök-

nél büszkébb emberrel találkoznék. Jogos az Önök büszke-
sége, hiszen gyermekük a mai napon ünnepélyes keretek kö-
zött elhagyja az általános iskola falait. Tovább lép az élet egy 
szakaszán, lezárja a gyermekkort, megkezdi a felnőtté válást.

Ugye tudják, nehéz feladat vár még Önökre? Gyermekük 
most kerül ki a tágabb, veszélyesebb világba, ahol rengeteg új 
dologgal találkozik majd.
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Nyújtsanak nekik menedéket, óvó kezeket, de ha kell, szi-
gorúan irányítsák Őket az élet útvesztőiben.

Kívánok mindnyájuknak sok erőt, egészséget és kitartást, 
hogy a jövőben is szeretetteljes és odaadó családi hátteret 
tudjanak biztosítani gyermeküknek.

Gratulálok Önöknek, s egyben köszönöm, hogy részesei 
lehettünk ennek a folyamatnak.

Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy velünk együtt 
tudtak munkálkodni, nevelgetni, formálgatni, a helyes úton 
terelgetni a gyermekeket.

Köszönetet szeretnék mondani azért, hogy hittek bennünk, 
elhitték azt, hogy ha 4. osztály után összetartunk egy közössé-
get, akkor olyan oktatási/nevelési programot tudunk megva-
lósítani, amellyel itt is komoly eredményeket lehet elérni.

Remélem nem csalódtak, s ha így van, kérem, segítsenek a 
jövőben távol tartani a rosszakarókat, s meggyőzni a bizony-
talanokat, a kétkedőket értékeinkről, sikereinkről!

Kedves	Kollégák,	Munkatársak!
Megköszönöm mindannyiótok áldozatkész oktató/nevelő 

munkáját, azt, hogy amikor néha reménytelennek is tűnt a 
helyzet, ti nem adtátok fel, kihoztátok ezekből a gyerme-
kekből a lehető legtöbbet. Köszönöm az iskola többi alkal-
mazottjának munkáját is, akik szintén hozzájárultak ahhoz, 
hogy a diákok jól érezzék magukat az iskolánkban még akkor 
is, ha bizony jó néhányszor tettek érte, hogy ez ne így legyen.

A mi munkánk ezzel véget ért, tisztünk már csak a szere-
tet és az aggódás, hogy hogyan sikerül megállni a helyüket a 
nagyvilágban.

Szeressük őket továbbra is, és értő aggódással figyeljük éle-
tük további alakulását!

Kedves	Ballagó	Nyolcadikosok!
Gyakran idézett mondásom, miszerint az életünk átmeneti 

időszakokból áll. A jövőt szilárdnak képzeljük: látjuk magunkat 
sportolóként, orvosként, villanyszerelőként, tanárként, mene-
dzserként vagy bármilyen más sikeres emberként egy kimerevített 
képben, esetleg egy idilli jelentben újra és újra megmutatkozni.

Talán a legtöbben már tudjátok, hogy később merre men-
tek tovább, talán van olyan, aki bizonytalan még.

Előbb vagy utóbb azonban mindenki rájön, hogy ha pon-
tosan azzá is válik, ami lenni szeretne, akkor sem áll meg 
(legfeljebb amennyire a munkaidő engedi). Éppúgy a jövőbe 
tekint, ahogyan ma, ugyanúgy nem érzi „késznek” az életet, 
hiszen azon mindig van mit építeni, s éppúgy „rombolni” is, 
ha éppen helyet kell teremteni valami újnak. 

Nemcsak a felvételi előtt, újra és újra meg kell hozni a dön-
tést, ki leszek holnap, ezzel viszont minden nap egy új lehe-
tőséget kaptok arra, hogy eldöntsétek, vagy akár, a számo-
tokra helyes irányt válasszátok a tegnap választott út helyett. 

Most még itt vagyok, de holnap majd, holnap már, holnap 
végre… Soha többé, de most még igen!

Igen, most már megtehetitek. Most már több jogotok lesz, 
ugyanakkor egyre közelebb vagytok ahhoz, hogy elengedjék 
piciny kezeteket, amire a mi generációnk is éppúgy vágyott. 
Mégis normális, hogy mikor egyet fordul a kerék, van, volt, 
és mindig is lesz egy kis remegés a gyomrunkban. De ezt már 
csak utólag mondhatom, immár könnyű szívvel, némileg el-
távolodva, mégis nem kevés nosztalgiával. 

Addig azonban, míg ti is nosztalgiával gondoltok majd visz-
sza ezekre az évekre, addig is azt mondom: élvezzétek a na-
pot, hogy sok-sok év elteltével ti is a megfelelő helyre tudjátok 
tenni ezt az évente ismétlődő, de számotokra egyedi ünnepet! 

Egy mondatba sűrítve:
”érezd, hogy itt vagy, hogy van élet és egyéniség, hogy zajlik a nagy 

színjáték, és te is hozzáírhatsz egy sort.”
Carpe diem, gyerekek! Álljunk fel, és induljunk tovább, új 

cél felé! Sok sikert!

Kedves	Munkatársak	és	Diákok!	Tisztelt	Jelenlévők!
Elérkezett a rég várt nap! Itt a tanév vége! 182 tanítási nap 

után lezártuk 164 tanuló tanulmányi évét, s az ünnepséget 
követően az osztályfőnökök kiosztják a bizonyítványokat. 

De azt javaslom, ne siessünk ennyire előre, hiszen mint 
minden jóhoz, kellő időt érdemes szentelni a mai ünnepi ese-
ményeknek is.

Az, hogy a 2016/2017. évi tanévet ma bezárhatjuk jó a 
gyermekeknek, mert élhetnek a nyári szünidő adta lehetősé-
gekkel, a szülőknek akkor, ha büszkén vehetik kézbe gyer-
mekük bizonyítványát, s végül jó a pedagógusoknak is, mert 
a tanév feszített tempóját felválthatja egy kis időre az aktív 
pihenés.

A tanévzáró beszédnek természeténél fogva arra kell vá-
laszolnia, milyen volt az elmúlt tanév, jó vagy rossz dolgok 
voltak-e benne többségben.

A válasz azért nehéz, mert ugyanazokat az eseményeket 
egyénenként másféleképpen éljük meg, és más hatással van-
nak ránk. Mást tart jó dolognak és eredményesnek a diák, a 
tanár, az intézményvezető, az iskola fenntartója vagy éppen a 
szülő. S akkor tekinthetjük igazán sikeresnek a tanévet, ha az 

előbb említett iskolai szereplők minél több olyan jó dolgot 
tudnak megnevezni, amit mindannyian annak éreznek.

Jómagam csak az intézményvezető, a pedagógus vagy eset-
leg a fenntartó szemével tudom megítélni a tanévet, de így is 
tudok néhány olyan dolgot megnevezni, amelyre azért bárki 
büszke lehet.

Az állami fenntartó büszke lehet arra, hogy ebben a tan-
évben teljes mértékben biztosította a zökkenőmentes mű-
ködéshez szükséges feltételeket, sőt a félév vége előtt egy 
komolyabb összeget – majd 10.000.000 forintot - bocsájtott 
a rendelkezésünkre, amelyből többek között a tornatermi öl-
tözőinket és 4 tantermet újítottunk, újítunk fel.

Pedagógusként büszke vagyok a rengeteg plusz órára, amit 
az iskola kínál a tanulók felzárkóztatására és a tehetségek 
gondozására, büszke vagyok a színjátszósok bronz minősí-
tésére, az iskolabálon tapasztalható összefogásra, az ősszel 
először megrendezett kutatók éjszakájára és az országban 
egyedülálló gyermeknapunkra.

Intézményvezetőként büszke vagyok arra, hogy a június 
elején lezárult, a következő 3 évet magába foglaló uniós isko-
lafejlesztési pályázatokban a járási általános iskolák (Csong-
rád, Csanytelek, Felgyő, Bokros) mi vagyunk azok, akik a 
legtöbb pályázatban egyedül vagy partnerként részt veszünk.

Azt gondolom, ez nagyon komoly siker, mutatja az isko-
lában folyó szakmai munka színvonalát, a pedagógusok el-
hivatottságát, sőt csattanós válasz azoknak, akik valamilyen 
megmagyarázhatatlan okból időközönként a megszűnésün-
ket vízionálják ahelyett, hogy azon gondolkodnának el, az 
elégedetlenkedésen, zavarkeltésen kívül tettek-e valamit en-
nek a közösségnek a működéséért.

Nem, nem kívánunk megszűnni, sőt - azt gondolom, hogy 
már most is - a járás legmodernebb általános iskolája va-
gyunk, s ha tehetem, és a most megígért fejlesztések meg-
valósulnak, akkor a megye egyik legmodernebb általános 
iskolája leszünk. 

Mégsem vagyok teljes mértékben elégedett!
Miért mondom ezt?
Azért, mert azt a tényt sem kívánom elhallgatni, hogy idén 

is vesztettünk el diákokat:
•	 volt több olyan – elsősorban jól tanuló diákunk -, 

akik az iskola vegyes összetétele, s néhány diák a szülő ha-
nyagságának köszönhető másokat megalázó, esetenként al-
pári viselkedése miatt a gimnázium kedvéért hagyott/hagy 
el bennünket.
•	 és volt olyan szülő, s ebből volt a több, akik tanáraink 

karakteres kiállása, gyermekének nagyon gyenge tanulmányi 
eredménye vagy jogainak sajátosan értelmezett csorbítása 
miatt döntött úgy, hogy a szomszédos települések általános 
iskoláit választották.

Mindkét eset mélyen érintett, de mivel az elsőn – a jól vég-
zett munka és a pedagógia, valamint a törvény által kezembe 
adott eszközök következetes alkalmazásának ígéretén kívül - 

nem igazán tudok változtatni, ezért a második miatt vagyok 
igazán szomorú.

Igen, szomorú vagyok, mégpedig azért, mert nehéz meg-
barátkoznom azzal a gondolattal, hogy bizonyos esetekben 
egyáltalán nem számítanak az általunk nyújtott plusz órák, 
a változatos tanórán kívüli programok, a kiemelkedő infra-
struktúra és az, hogy nem kell összevont csoportokba járni. 
Ezeket a racionális érveket ugyanis elnyomja az, hogy inkább 
elmegyek oda, ahol nem ismernek, ahonnan a probléma nem 
ér haza, s csak az számít, hogy a fiam vagy lányom fele annyi 
munkával jobb eredményt érjen el.

Igen, a könnyebb út nagyon csábító, csak ezzel az a baj, 
hogy már fiatalon megtanít arra, az a fontos, hogy ne nézzek 
szembe a képességeimmel, fussak el a problémáim elől, ne 
küzdjek a céljaimért. 

Az eredménye viszont az énkép torzulása, hamis önérté-
kelés lehet, s mire a diák rájön, hogy apa és anya nem oldhat 
meg mindent helyette, ő pedig nem tudja megoldani, mert 
nem tanították meg rá, nem tanították meg arra, hogy ho-
gyan kell alkalmazkodni, saját gyengeségeivel szembenézni 
és azokat javítani, akkor már késő lesz, nem tud letérni a 
kudarcok, a sikertelenség útjáról.

Mi éppen ezért, bármennyire is ez lenne a könnyebb út, ez-
után sem az engedményekben, hanem a következetes mun-
kában hiszünk.

Mi megadjuk az étel elkészítéséhez szükséges hozzávaló-
kat, fogjuk a kezedet, megmutatjuk, hogyan kell főzni, adunk 
eszközöket, de az ételt nektek, diákoknak kell elkészíteni, hi-
szen akkor fogjátok igazán értékelni az ízét, ha az lelkiisme-
retes, alázatos, kemény munkával születik.

Aki pedig megelégszik a lazsálással, az örökös kifogások-
kal, saját jogainak állandó hangoztatásával, de mások jogainak 
semmibe vételével – bármennyire is szükségünk van rá –, ez-
után is elengedjük, mert hiszek abban, hogy csak ezzel a hoz-
záállással tudjuk az igazán jó szakácsokat itt tartani, kiképezni.

S a jó szakácsokra bizony nagyon nagy szükségem van, mert 
ha sokan vannak, akkor az ő hozzáállásuk lesz a követendő, s 
az általuk hordozott érték elterjeszthető a közösségben.

S ha mindez nem így történik, akkor is nyugodt szívvel azt 
tudjuk mondani, mi mindent megtettünk!

Kedves Diákok!
A puding próbája az evés. Idén is elérkeztünk a kóstolás, a 

végső értékelés kapujába. 
Az elmúlt héten megtartott osztályozó értekezleteken átte-

kintettük a jegyeket, döntéseket hoztunk, amelyek legfonto-
sabb célja az volt, hogy valamennyi gyermek és szülő valósá-
gos képet kapjon a 2016/2017. tanévben végzett tanulmányi 
munkájáról.

Kurt Tepperwein azt írta:
”A sikertelenség mindig csak közbülső eredmény 

a végleges sikerhez vezető úton.”
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Tájékoztató hulladékszállításról

A Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonpro-
fit Zrt ügyfélfogadást tart (Csipainé Balázs Gabriella, tel.: 
30/758-75-70) minden kedden 14:30-15:30 óra között a 
Polgármesteri Hivatalban.

Tájékoztatjuk továbbá Csanytelek község lakosságát, hogy 
2017. augusztus 03. napon lomtalanítást tartunk a települé-
sen. A	felhalmozódott	lomot	a	ház	elől,	a	hulladékgyűj-
tő	edény	mellől	szállítjuk	el.
Lom:	 a	 gyűjtő	 edény	méretét	meghaladó	háztartás-

ban	 keletkezett	 hulladék.	 (	 pl.:	 nagyobb	 méretű	 be-
rendezési	 tárgyak,	 elhasználódott	 holmik,	 ruhanemű,	
elektronikai	cikkek,	stb.)
A	lomtalanítási	szolgáltatás	kizárólag	a	díjfizetési	hát-

ralékkal	nem	rendelkező	ügyfeleink	számára	biztosítjuk.
NEM	 lehet	 kihelyezni:	 trágya,	 föld,	 építési	 törme-

lék,	építési	anyag,	széna,	szalma,	
gumiabroncs,	 akkumulátor,	 mér-
gező,	 tűz-	 és	 robbanásveszélyes	
anyagok,	 a	 szelektíven	 gyűjthető	
hulladékok,	 továbbá	 állati	 tetem	
és	minden	olyan	hulladék,	mely	a	
begyűjtést	 végző	 személyek	 testi	
épségét veszélyezteti.

Forrás: Közszolgáltató

Ez lehetne a mottója azoknak a diákjainknak, akikkel au-
gusztus végén, a pótvizsgákon fogunk találkozni.

Ne keseredjetek el, a legfontosabb, hogy képesek legyetek 
hinni magatokban!

Ez mindenkire vonatkozik, azokra is, akik úgy érzik, nem 
a saját elvárásaiknak megfelelő érdemjegyet kaptak a bizo-
nyítványukba. Aki úgy érzi, a képességei lehetővé tennének 
egy jobb teljesítményt, az a következő tanévben bizonyíthat 
– bizonyítson!

Azoknak a tanulóinknak viszont, akik a mindennapokban, 
a rendezvényeken való szereplésekkel, a versenyeken való 

lelkiismeretes munkájukkal hozzájárultak iskolánk jó hírne-
vének öregbítéséhez köszönetemet szeretném kifejezni. 

Ezután megtörtént a kitűnő és/vagy legalább 3 dicsérettel 
rendelkező tanulók részére a jutalomkönyvek átadása (a tanu-
lók névsorát a beszéd végén olvashatják), majd a Csanyteleki 
Diák és Szenior Sport és Szabadidős Egyesület elnöke, Bartus 
László adta át az egyesület által alapított tehetséges nyolcadi-
kos díjat Dombovári Andreának és Gémes Csanádnak, leg-
végül pedig Borsos Lajos a Csanyteleki Polgárőrség nevében 
adta át az ifjú polgárőröknek a megérdemelt jutalmat.

Az ünnepség végén Szabó Ferenc még néhány aktuális in-
formációt mondott el és a következő szavakkal zárta le az 
eseményt:

Kedves	Diákok,	Szülők,	Kollégák!
Minden diák álma egész tanévben, hogy eljöjjön az a pilla-

nat, amikor végre az igazgató kimondja az áhított mondatot: 
„a tanévet lezárom.”

Eljött ez a pillanat. Jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést 
kívánok a nyári szünidőre! A 2016/2017. évi tanévet lezárom.

Szabó Ferenc tagintézmény-vezető
tagintézmény-vezető

Az Alföldvíz zrt. 
ingyenesen hívhAtó

 - már beüzemelt 
házi szennyvízbekötés - 

hibabejelentő telefonszáma:
80/922-333

SzennyvízSzippantáS 
megrendeléSe

A június a nyár első hónapja. A gyerekek számára is a gond-
talan kikapcsolódást, játékot, az élményszerzés lehetőségeit 
rejti magába. Ennek jegyében szerveztük gyermeknapi ki-
rándulásunkat is, így idén ismét ellátogattunk a csongrádi 
Fahídi Hagyományőrző Tanyára és Játszóparkba, hogy ott 
töltsünk el egy kellemes napot, gyermek-szülő egyaránt.  A 
gyerekek felszabadult játéka, jókedve, örömmel töltött el 
bennünket, mert élményt nyújthattunk. A gyerekeknek az 
ovi majdnem olyan, mint nekünk a munkahely. A gyerme-
kek többsége szeret óvodába járni, ebben a korban veszik 
észre a szülők, hogy gyermekeik kezdenek „leszakadni”. Az 
óvó néni nagy tekintéllyé válik, barátságok szövődnek, jót 
és rosszat tanulnak egymástól. A „leszakadás” azonban nem 
jelent „elszakadást”. Ezért várják a hétvégét, a szüneteket, 
hiszen szükségük van a szeretetteljes, biztonságot nyújtó csa-
ládjukra is. Nagyon kevés idő marad az otthoni együttlétre. 
Szeretnénk néhány ötletet adni, a tartalmas együttlétre a nyá-
ri időszakban is.

 Ötletek otthonra: 
•	 Figyeljék meg a nyári természetet, a nyári időjárási jelen-

ségeket.
•	 Ismerkedjenek növényekkel - vonják be őket a kerti 

munkába.
•	 Gyönyörködjenek a lepkékben, bogarakban, madarak-

ban.
•	 Szervezzenek kirándulásokat közelebbi és távolabbi he-

lyekre.
•	 Segíthetnek a konyhában a nagyobbacskák.

Tisztelt Csanytelekiek!  
A KÉBSZ Kft.-konyha a Csanyteleki Falunapra 

marha és pacalpörköltet főz, ebédre és vacsorára. 
Előrendelést felveszünk a konyhán, vagy

 a 20/310-11-41 telefon számon. 
KÉBSZ Kft.

Itt a nyár!

•	 Kézműves tevékenységeket szervezhetnek: rajzolás, fes-
tés, agyagozás, aszfaltrajz, nyomdázás.

•	 Beszélgessenek a nyári jeles napokról: Péter-Pál, aug. 20.
Reméljük, nyaralásra is lesz lehetőségük a gyerekeknek és 

sok élménnyel gyarapodnak a nyár folyamán.
Vége az iskolai évnek, ilyenkor az oviban is csökken a lét-

szám - egy kicsit. A nyári óvodai élet ezért eltér a megszo-
kottól. A csoportok összevontan működnek, szabadságon 
vannak a megszokott óvó nénik, a dajka nénik folyamatosan 
végzik a nagytakarítást. Szóval, átgondolt szervezést igényel 
a nyári élet megtervezése. Az ovinkban  azért igyekszünk a 
lehetőségeinkhez mérten változatos tevékenységeket bizto-
sítani a gyermekeknek, hogy minél kellemesebben töltsék 
a nyarat az óvodában. Sok kézműves tevékenységet kezde-
ményezünk a szabadban, homokozunk, kuckókat építünk az 
óvoda csendesebb zugaiban.

Sokat beszélgetünk mostanában a gyerekekkel a nyárról 
- nagyon várják már a  szünetet. Ahogy mi felnőttek elfá-
radunk egy év alatt, a gyerekek is kimerülnek, hiszen nekik 
az óvoda a „munkahelyük”. Előre örülnek, hogy együtt lesz 
otthon mindenki. Még akkor is, ha idén talán nem terveznek 
a szülők nyaralást. Ősszel, amikor megkérdezzük őket, hogy 
hol nyaraltak, sokan mondják, hogy a strandon. A gyereknek 
nem a távolság a fontos, nem az a lényeg, hanem az együttlét. 
Ezekkel a gondolatokkal kívánunk minden kedves olvasónak 
pihenéssel eltöltött kellemes nyári kikapcsolódást.

Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda 
Nevelőtestülete

AZ	EGYENLŐ	BÁNÁSMÓD	HATÓSÁG

ügyfélfogadása	Csongrád	megyében	2017	július		hónapban:

Tudja	 Ön,	 hogy	 hová fordulhat segítségért, ha neme, 
egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy 
más véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni hely-
zete, stb.  miatt  kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), 
mint amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben 
levő  személy vagy csoport? 

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási 
szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész ország terü-
letéről fogadja a panaszokat. A  megyei egyenlőbánásmód-
referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban 
keresheti személyesen, telefonon, vagy e-mailben: 

Dr. Kiss Éva    06 30/275-2520; kissevadr@invitel.hu
ÁllanDó ügyfÉlfogaDÁs

SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő. Tel: 
06 70/377-5720
2017. július 14-én:   9:00-13:00 óra között 
2017. július 28-án:  9:00-13:00 óra között

Idősek Közösségi Központja – Senior Center 
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2017. július 6-án:  12:00-16:00 óra között

JÁrÁsi ügyfÉlfogaDÁs

Idősek Klubja
Csongrád, Fő u. 64. (tel: 63/483-016)
2017. július 20-án 10:00-14:00 óra között.
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már vagy száz éve: a Nagy Holt-Tisza semlyékes, bokros te-
rület a mentett oldalon, a Kis Holt-Tisza helyét a hullámtéri 
erdő rejti, a gáton belül. Érdekesen alakult az „újonnan” ke-
letkezett hegyesszögű, gyors sodrású kanyarulat sorsa is! A 
Csany felől hosszan benyúló, ék alakú földnyelv az Akolszög 
nevet kapta (vélhetően a karámhoz, hodályhoz kötött állatte-
nyésztésből eredően) – egészen a folyószabályozás idejéig… 
A 86. számú átvágással leválasztották a hegyes kanyart, és 
a „fekvő V”- formájú holtág így a szegvári oldalra került. 
Akolszög (tájszóval Akószög) nevét Síró-hegyre változtat-
ták az ottaniak: ez majd szóba kerül ismét, a mi Síróhegyünk 
kapcsán!

A Dongér- és a Tisza-gát találkozásához érve, a bozótos 
erdő sarkánál ötven éve még takaros gátőrház állott. Mára 
az omladékai is elenyésztek. Rövidesen északnak indulunk, 
a Tisza – immár aszfaltozott – töltésén, ám vessünk még 
egy pillantást a Dongér romantikus festménybe illő, ligetes 
folyására! A csatorna a gátba épített zsiliphíd mélyén halad 
tovább a folyó felé – nagy belvizek idején harsogó robajjal, 
tikkasztó aszályban csermelyként csörgedezve –, és a Dongér-
fok torkolatában egyesül a Tiszával.

*     *     *
(folytatjuk)

síróhögyi Borda János

Falunk	helyneveiről	-	TOVÁBB,	A	TISZÁIG

Menjünk tovább a Dongér-gáton, a Tisza felé! A zsilip 
előtti kanyarnál emberkéz-alkotta védőtöltések és ter-
mészetes emelkedők egybefüggő vonulata kapcsolódik a 
Dongér-csatorna gátjához; az úgynevezett Dilitori „Hármas” 
árvízvédelmi töltés, ami még a folyószabályozást megelőző-
en létesült. Három fő részből állt: innen nézve legtávolabb, 
Síróhegynél az egykori Fekete-gát (ennek szelvényébe mé-
lyítették bele a legújabb korban a halastó-rendszer feltöltő 
csatornáját), majd a Dilitori domb1 nagy kiterjedésű fennsík-
ja, végül a dombot a baksi magaslattal összekötő szakasz. 
Ez a védőgát a Tiszát párhuzamosan kísérő végleges töltés 
megépítésekor veszítette el a szerepét. Bár a mezőgazdaság, 
és a tájformáló földmunkák nem kímélték – mégis jelentős 
terepalakulat maradt, mind a mai napig. Érdekességképpen 
említem meg, hogy – a gátépítéstől függetlenül – évszázado-
kon át ugyanezen a nyomvonalon, majd a Tisza mellé kanya-
rodva vezetett a Félegyházát Mindszenttel összekötő egyik 
országút, az úgynevezett „Kis-mindszenti út”.

Elhaladunk a vízfolyásra telepített zsilip mellett. Balról egy 
erdőkkel szegett, nagyjából négyszögletes horgászvíz látha-
tó: a Megyesi-tó, ami nem természeti képződmény, hanem a 
gátépítéshez kötődő földbányászat során kialakult „kubik”.

Innen szinte tapodtat sem kell lépnünk – „csupán” fél ez-
redévet visszafelé az időben – , hogy egy megsemmisült falu, 
Tömörkény neve kerüljön sorra.

– Hogyhogy megsemmisült? Hiszen ma is létező, szom-
széd község! – utasítanának rendre sokan. Csakhogy most a 
régmúltat próbáljuk felidézni!

Történelmi ismerettel bíró lokálpatrióták gyakran hangoz-
tatják, hogy a Tiszán valaha Tömörkénynél lehetett átkelni 
– ám ez így kijelentve csak féligazság, mert nem a folyó ka-
nyargott a jelenlegi Tömörkénynél, hanem a falu névelőd-
1 A domb a területről neveződött vissza, a XX. század elején. Előzőleg 
más nevei voltak (pl. Nagy domb).

je állt annakidején a 
Tisza partján!2 Ős-
idők óta fontos átke-
lő volt ezen a helyen, 
melynek ellenőrzését 
már első királyaink is 
szükségesnek vélték. 
Akkoriban két sekély 
ágra szakadva, szigetet 
ölelt itt a Tisza; köny-
nyű gázlót biztosítva 
a jószágterelésnek, ke-
reskedelemnek, hadak 
vonulásának egyaránt. 
1334-ben a budai káptalan levele Szeri Pósa birtokaként em-
líti Themerken és Zegi – azaz Tömörkény és Szeg3 – falva-
kat, Csany javainak prédálása kapcsán.

Tömörkény valószínűleg erődített település volt kezdettől 
fogva, saját templommal, vízimalommal. A török uralom 
alatt is palánkkal védett katonai őrhelyként szolgált. A csa-
tározások során részben megsemmisült, ám szerintem nem 
ez okozta végpusztulását... Valamikor a XVII. században 
történhetett az a jelentős földrajzi változás, melynek során 
a Tisza megunta a mindinkább elsekélyesedő szakaszon való 
csordogálást, és a megbontható, laza talajban hegyesszögű 
kanyarulatot vájva, jelentősen eltávolodott a mai Szegvár 
irányába. Megszűnt a közlekedés éltető gazdasági pezsgése, 
s a falucska idővel teljesen elnéptelenedett. Elvándorolt la-
kossága főként Csany északnyugati peremén túl telepedett 
le. Gátér irányába terjeszkedve – még mindig a mindszenti 
közbirtok részeként – kialakult a tömörkényiek tanyavilága, 
majd a lakott telkek besűrűsödésével létrejött a mai Tömör-
kény, mely 1893 óta önálló község.

Sokáig útmenti kereszt mutatta az ősi falu helyét. A tele-
pülés emlékét őrzi a II. József  császár uralkodása alatt ké-
szült, meglepően pontos osztrák katonai felmérő térképen4 
a „Puszta Tömörkény” felirat, és cirkalmas betűk tudatják 
a pirossal rajzolt térképészeti jel mellett: „Rudera von der 
Tömörkeny Kirch” – vagyis Tömörkény templomának ma-
radványai… A mostani Baks község (újosztás) területét még 
az 1900-as századfordulón is „Tömörkényi szöllők”névvel 
illették.

A tiszai gázló lefűződött jobb oldali folyóágát Nagy Holt-
Tiszának, – míg a Szegvár felőli, keskenyebb morotvát Kis 
Holt-Tiszának nevezték el. Mindkettő teljesen feltöltődött, 

2 Feltételezésem szerint a Megyesi-tó mellett DK-re, részben a mostani, 
ásott Dongér-csatorna helyén.
3 Szegvár „ősfaluja”
4 (1763-1787)

NYÁRI	TÁBOR

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata 
gyermektábort szervez óvodások számára

2017.07.24-től	07.28-ig.

Jelentkezni lehet 2017.07.05-ig Kovácsné Habling Teréznél a 
védőnői tanácsadóban vagy a 06 /20/ 230-62-84-es telefonszámon. 

A tábor költsége várhatóan 8000-8500Ft / fő (a jelentkezők létszámától függ). 
Aki a nyári ingyenes gyermekétkeztetésben részesül, annak az étkezés díjával ez az összeg csökken.

A tábor költségének befizetési határideje:
2017.07.19. (szerda) 18 óra.

Tervezett programok: kézműves foglakozás, süssünk-süssünk valamit, 
agyagozás, autóbuszos kirándulás, akadályverseny.

VÁRLAK	BENNETEKET!

Kovácsné Habling Teréz

Faluház-programok

Léghoki asztal, mini csocsó, mini rulett, wifi ingyenes használatával várja a fiatalokat!
Elérhetőségek:

https://www.facebook.com/faluhazcsanytelek
Email: faluhazcsanytelek@gmail.com, muvelodes@csanytelek.hu.

+36-20/531-91-71
2017. júliustól a Faluházban minden héten szerdán 19 órától Nippon	Zengo-val vár Benneteket

Mónus Kata!
2017. júliustól minden pénteken 18 órától Jóga!

Sok szeretettel várunk mindenkit!



Fut a csiga az erdőben, és összetalálkozik a medvével. 
A medve megkérdezi: 

- Miért futsz csiga? 
- Te még nem hallottad? Kitört a komunizmus az 

erdőben! Nekem van házam, a feleségemnek van háza 
és a gyerekeinknek van háza. Gyorsan elmegyek mielött 

mindenünk elveszik! 
Erre a medve is elkezd futni. Futásközben találkozik a 

rókával. A róka megkérdezi: 
- Miért futsz medve? 

- Te még nem hallottad? Kitört a komunizmus az erdőben! 
Nekem van bundám, a feleségemnek van bundája és a 

gyerekeinknek is van bundája. Gyorsan elmegyek mielött 
mindenünk elveszik! 

Erre a róka is elkezd futni. Egyszer csak megáll. 
Gondolja magában: 

- Várjunk csak! Vörös is vagyok, sunyi is vagyok... inkább 
beállok a pártba!

Mókuska randira készülődik. Igencsak kiöltözik, már a 
sminkje is készen van, amikor hirtelen leszarja egy madár. 

Hát, Mókuska mérgelődik... 
- Na de madárka! Hát miért szartál le, épp randira 

készülődöm! 
- Ja, és még azt is üzeni, hogy nem ér rá!

Matekórán a törteket tanulják a diákok. A tanárnő egy 
adott pillanatban megkérdezi Mórickát: 

- Móricka! Mit csinál nagymamád ha 4 almát 7 fele kell 
osztania? 
- Befőttet.

Forrás: www.viccesviccek.hu

RECEPT KLUB

Hozzávalók:

•	 8 db tojás
•	 3 ek olívaolaj
•	 1/2 tk himalája só
•	 frissen	őrölt	feketebors
•	 1	kis	csokor	metélőhagyma	(	snidling)
•	 1 db újhagyma
•	 20	dkg	füstölt	nyers	kolbász
•	 1 db chilipaprika
•	 1 dl tejszín

KOLBÁSZOS	FRITTATA
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Elkészítés:
Egy közepes méretű tapadásmentes serpenyőben olajat 

hevítünk. A tojásokat a sóval és a borssal elkeverjük, és a 
tejszínt is hozzáadagoljuk.

A keveréket a forró serpenyőbe öntjük, és lassú mozdu-
latokkal a szélétől befelé keverni kezdjük, majd alacsony 
fokozatra vesszük tűzhelyet.

A kolbászról lehúzzuk a héját, majd a tojás tetején el-
osztva apró darabokra morzsoljuk. A snidlinget felvag-
daljuk, és elosztjuk a frittatán. A hagymát is felkarikáz-
zuk, a zöldjével együtt,és szépen körbe rakjuk a tojáson. 
Közben a sütőlapáttal a szélénél meg-meg mozgatjuk a 
tojáslepényünket, és figyeljük, nehogy odakapjon az alja. 
Végül rászórjuk a felaprított csilit, és a kissé lágy tojásba 
nyomkodjuk. Ha már megkötött, akkor óvatosan a másik 
oldalára fordítjuk. Pár percig sütjük így is, majd tányérra 
borítva forrón tálaljuk. 

Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu


