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támogatást, hozzájárulást köszönettel elfogadunk. 

Felajánlásukat a Polgármesteri Hivatal pénztárában 
szíveskedjenek jelezni.

Csanytelek Község Önkormányzata

A változtatás jogát fenntartjuk!
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A kistérségek települései szorosAbbrA fűzték A bArátságukAt
– ismét bAksé lett A vándorkupA A juniálison

Idén is Baks nyerte a Kinizsi Vándorkupát Fábián- 
sebestyénen. A hatodik alkalommal rendezett juniálison 22 tele-
pülés vett részt. Voltak, akik a testvértelepüléseiket is magukkal 
vitték. Játszottak, főztek, barátkoztak.

Hatodik alkalommal hívta életre Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselő, agrárminiszter-helyettes a Kinizsi Juniálist. A Szentesi, Csong-
rádi, Kisteleki járás települései mellett Békés megyéből és Erdélyből is 
érkeztek csapatok.

– Nagyon felemelő volt a megnyitó. A résztvevők az Ismerős Arcok 
Nélküled című számára, egymás vállát fogva vonultak, csigavonalat ala-
kítottunk ki – mesélte a főszervező, Farkas Sándor. – A mai nap arról 
szól, hogy összetartozunk. Előfordult, hogy közeli települések alig tud-
tak valamit a másikról. Megtört a jég. Barátságok születtek, az emberek 
eljárnak egymás rendezvényeire. Bízom benne, hogy a kötődések hosz-
szú távra szólnak, és tovább erősítik a térséget – mondta Farkas Sándor. 
 A települések játékos feladatokat oldottak meg. Többek között volt élő 
csocsó, vizes biciklizés, rodeó, csúszóteke, kvízjáték. A csapatok főztek 
is. A zsűri pontozta az egységességet, ötletességet és a helyi értékek 
bemutatását is. A versengés mellett a barátkozás játszotta a főszerepet.

A nagymágocsiak testvértelepülésüket, Kispiacot is magukkal vitték 
a fábiánsebestyéni rendezvényre. Ez már több éve így van. Drubináné 
Fodor Katalin éppen egy kispiaci pólóban lévő csecsemőt tartott a kezé-
ben. – Ő már az édesanyja pocakjában is részt vett a juniálison, most pedig 
már mindjárt szalad – mondta nevetve. – Nagyon jó a hangulat, remek 
barátságok születnek. Ez a mai nap lényege – mondta az alpolgármester. 
Zsótér Károly, Mindszent polgármestere marhapörköltet főzött a ren-
dezvényen. – A rúdtáncos lányokkal és a szivacskézilabdások szüleivel 
vagyok egy csapatban. Mivel sem a rúdtánchoz, sem a szivacskézilab-
dához nem értek, ezért nekem a főzés jutott – mondta a polgármes-
ter. Zsótér Károly elárulta, tizenéves korában egy helyi férfitól, Balogh 
Sanyi bácsitól kapott jó tanácsokat a pörköltfőzéshez. – Ő mondta, 
kisfiam, ha disznóhúst főzöl, akkor tíz deka, ha marhát, akkor 15, ha 
birkát, akkor húsz deka hagymát darabolj össze egy kiló húshoz. Ha 
ezt betartod, akkor el nem ronthatod. Ez a pörköltem titka – avatott 
be Zsótér Károly.

Szirbik Imre, Szentes polgármestere éppen Juhász Jenővel, Balás-
tya alpolgármesterével beszélgetett, amikor odaléptünk a két telepü-
lésvezetőhöz. – A napi munkában összefutnak a szálak különböző 
településekkel. Sokszor dolgozunk, gondolkodunk együtt. Ez a mai 

nap megállópont a napi rutinban. Szükség van a kötetlenebb, lazább 
találkozásokra is – fogalmazott Szirbik Imre. – A távolság miatt sajnos 
ritkán futunk össze más térségek vezetőivel. De bármikor találkozunk, 
szívesen beszélgetünk. A mai, rohanó világban ezért is kell megbe-
csülni nagyon az ilyen napokat – erősítette meg Juhász Jenő, balástyai 
alpolgármester is.

Az árpádhalmi csapat reggel fokhagymás-sajtos lángossal várta a régi 
és új ismerősöket. – Körülbelül 30 fős a csapatunk. Ez elég nagy létszám 
az ötszázas lélekszámunkhoz képest. Szívesen jönnek a fiatalabbak és 
idősebbek is. A juniális formálja a nagyközösség, a 22 település életét, de 
a kisközösségekét is, mert játék közben a települési csapatok is jól össze-
kovácsolódnak – tudtuk meg Szarka Attila árpádhalmi polgármestertől. 
Tamás József  Újvidékről, Tiszakálmánfalváról érkezett, a baksiak csa-
patát erősítette. – Bakssal mi testvértelepülések vagyunk. Így kerül-
tünk ide – mondta a férfi, aki éppen két bárányt sütött egészben. A 
kisebb 20, a nagyobb 30 kilós volt élősúlyban. A férfi szerint a sü-
téshez megfelelő felszerelés kell. Ők ezt a gépet tavaly ajándékozták 
a baksiaknak. Hogy mivel fűszerezték a húst, azt viszont nem árul-
ták el. Zenekart is hoztak magunkkal, így erősítették a baksi csapatot! 
Végül kiderült, a baksi csapat idén is elnyerte a Kinizsi Vándorkupát. 
A második helyen Csanytelek végzett, a harmadik díjat pedig Ár-
pádhalom nyerte.

Köszönjük támogatóink segítségét, hogy hozzájárultak Csany-
telek rendezvényen való sikeres szerepléséhez!!!

Forrás: Délmagyar (2018.06.02. 12:35)

Az ember már csak ilyen: azt hiszi el, amit lát, személyesen megta-
pasztal. A Hírmondó hasábjain többször hírül adtuk, hogy hosszas 
lobbi-tevékenység után végre révbe ért a József  Attila utca mindkét 
pályázata, melyeket ráadásul a „formális logika” szabályai szerint vé-
geztethetünk el a megfelelő előkészítő munkálatok után.

Az idézőjeles szókapcsolatot úgy is megfogalmazhatjuk, hogy a 
„józan paraszti ész” szerinti munkavégzés következik pár hónapig, 
mivel először a felszíni vízelvezetés zárt csatornája kerül kialakítás-
ra – hogy miért zárt, annak több oka van, a legfontosabb, hogy ne 
járjon úgy, mint a község eddigi nyílt medrű csatornáinak jó része, 
azaz ne legyen beszántható, ne lehessen beledobálni elhasznált spar-
heltet, mosógépet, répaszeletelőt, stb., majd „hozatni rá földet”, hogy 
egyszerűbben lehessen kaszálni (régebben), illetve füvet nyírni (ma-
napság)… (Ugyanezen lendülettel – szükség esetén – természetesen 

megkezdődtek A felszíni vízelvezetés munkálAtAi

azonnal számon kérni az önkormányzaton, hogy „miért nem vezeti el 
a vizet”.) A folyamatos üzembentarthatóság legalább ilyen fontos ok 
volt, ugyanis a megváltozott katasztrófavédelmi törvény értelmében 
külterületen a belvízvédekezés nem az önkormányzat feladata, veszé-
lyeztetettség esetén minden tulajdonos saját maga védheti meg ingat-
lanát!  Ezért tartottam fontosnak olyan vízelvezető szárnycsatornák 
kialakítását, amelyek folyamatosan rendelkezésre állnak, és szükség 
esetén beleszivattyúzható legyen a lakóingatlanokon „belül”, tehát a 
dűlő út felől felgyülemlő csapadékvíz-lencsék vízfeleslege, amely ha 
magas talajvíz-szinttel párosul, az a lakóházakat, gazdasági épületeket 
veszélyeztetheti. A zárt csatorna elkészültét követően fogjuk elkezde-
ni a József  Attila utca szintén régóta várt – és ígért – beruházását, a 
szilárd burkolatú út kiépítését. Ötödik nekifutásra sikerült nyernünk 
ezen a pályázaton, korábban ugyanis a jól megírt pályázataink ellené-
re vagy forráshiány miatt utasítottak el, vagy pedig olyan feltételek 
voltak a kiírásban (pl. magas önerő, 22 méteres út-keresztszelvény, 
500fő/nap forgalom, stb.), melyek egyszerűen nem voltak teljesíthe-
tők abban az utcában, illetve az önkormányzat részéről! Remélem, az 
utca elkészültét követően az a lakos is elégedett lesz, akinek a negye-
dik elutasítás után elmondtam az előző mondatokat, mire ő azt vála-
szolta: „azért küldtünk az önkormányzatba, hogy nyertes pályázatot 
írjatok” – most összejött! Ha ez ilyen egyszerű lett volna, már régen 
szilárd burkolatú lenne nem csak ez, de a többi burkolatlan utca is 
Csanyteleken.

Előre bocsátom: legutóbb 2016. augusztusában, a Csanyi Hír-
mondó 117. számában írtam a temetőnket jellemző állapotokról 
– csupa igaz információkat (archiválva a község honlapján, a www.
csanytelek.hu oldalon), aki teheti, olvassa el ismét, sajnos helyhiány 
miatt nem tudjuk újra leközölni, csak kiegészíteni. Azóta igazából két 
dolog változott: a már akkor is szigorú törvények végrehajtásának el-
lenőrzése következetesebbé vált úgy a környezetgazdálkodásban, mint 
a közigazgatásban. Ami viszont változatlan, az a Sándor atyával 
való kapcsolatom, NEM IGAZ, hogy összevesztünk, változat-
lanul kiváló a kapcsolatunk! Sajnos az atyának nincs hatásköre, a 
plébániának pedig nincs önálló gazdálkodási lehetősége (pénze) ennek 
a több mint évtizedes problémának a megoldására. Az általam képvi-
selt önkormányzatnak – mint mindenki másnak – kötelező betartani a 
vonatkozó törvényi előírásokat, mert a törvénytelen működtetésért a 
község megbüntetésén túl mind a jegyző, mind a polgármester 
személyesen is felelőssé tehető anyagilag, azaz büntethető!

A temető – mint tudják – egyházi tulajdonban van, annak fenntar-
tására a Katolikus egyház költségvetési támogatást kap. Ennek követ-
keztében az önkormányzatnak nem lehet feladata a fenntartás – ezt 
kértük, de nem kaptuk meg a Püspök úrtól –, azaz ha mi erre költünk, 
„tiltott finanszírozást” követünk el, a kincstár azonnal levonhatja a havi 
ellátmányunkból. Éppen ezért sem szerződést kötni nem tudunk a más 

temetői állApotok…

tulajdonán keletkező hulladék elszállítására, sem fizetni nem tudjuk azt. 
Amit eddig csináltunk, tehát hogy a temetői hulladékot önkormányzati 
területen összegyűjtöttük – jogosulatlanul, mert sem a területnek, sem a 
gyűjtésnek nincs meg a szükséges engedélye (nem is lehet, mert ezeket 
csak szakcégek kaphatják meg). Az összegyűjtött temetői hulladékot al-
kalmas időben, a rendeletünkben foglaltak szerint, de környezetterhelő 
módon elégettük – ez is törvénytelen tevékenység! Különösen, ha ége-
téskor lakossági bejelentés megy a Tűzoltóságra – mint legutóbb –, majd 
a tűzoltók több fecskendővel oltják el a többszörös jóindulatunktól ve-
zérelve meggyújtott, és a megváltozott szélirány miatt lakóút felé szálló 

kellemetlen füstöt okádó tüzet. Most megúsztam figyelmeztetéssel, a kö-
vetkező alkalommal 500.000.- Forinttól fölfelé ígérték a büntetési tételt! 

A jegyző a törvényes rend kialakítása érdekében vitette be a 
temető területére az általam még 2003-ban gyártatott hulladék-
gyűjtőket. Információink szerint a község területén hulladékkezelést 
végző cég a vonatkozó törvény értelmében fog eljárni a temető fenn-
tartója hulladékszállítási szerződésének megkötése érdekében, utána 
a közterületen kialakított beton alapokra elhelyezhető lesz a temetői 
hulladék gyűjtésére szolgáló szabványos konténer.

Önkormányzatunk a jövőben is segíteni fogja – mint ahogy 
eddig is tette – a temető rendjének fenntartását, de anyagi kö-
telezettséget nem tud vállalni, törvénytelenséget pedig nem 
akar elkövetni, mert a fenntartás nem önkormányzati feladat! 
Türelmüket, megértésüket kérem, olvassák el figyelmesen a leírtakat, 
őszintén remélem, nem az önkormányzatot tartják felelősnek a temető 
jelenlegi állapotáért.

Forgó Henrik, polgármester
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templomának helyét. „Túlélte” még a Dong-ér szabályozá-
sát is: ott állt a Tisza közelében, a Dongér-csatorna jobb 
oldali gátján kívül, a baksi oldalon. Nagyapáink Madarasi 
Köröszt néven is emlegették.

Érdekességképpen említem meg (számomra életre szóló 
élményt jelent), hogy a Huszka-féle dongéri feszület helyé-
nek beazonosítása során egy gyepfeltörő szántásban felfe-
deztem az egykori Tömörkény (Themerken, 1326.) falucska 
régészeti nyomait. Itt szeretnék hangot adni annak a vélemé-
nyemnek, miszerint üdvös lenne, ha Baks község Önkormányza-
ta – akár Tömörkény község Önkormányzatával összefogva 
– a jelzett helyen történelmi emlékjelet állítana, nem is annyira 
a megszűnt kereszt, hanem a hajdani Tömörkény falu, és templo-
mának emlékére!

A közel egyidejű emeltetésből adódik, hogy a Huszka-féle 
feszületnek a korpusza valószínűleg ugyanabban az öntőmű-
helyben készült, mint a dögállási, Bíró-féle kereszté, tehát egy-
formák lehettek. Napjainkban ez a Dongér melletti kereszt már 
nem létezik, korpusza is „eltűnt”, – viszont a síróhegyi (1891-
ben még „pléhkrisztusos”) feszületen lévőöntöttvas korpusz min-
den részletében megegyező a dögállási keresztével. Alig kell fésülni az 
összekuszálódott szálakon, és megoldódni látszik a rejtély!

A XX. század első felében, a II. világháború előtt a síró-
hegyi feszület tönkrement, kidőlt. Tehéncsorda tülekedett, 
disznók turkáltak a porban fekvő Krisztus közelében, míg-
nem valakinek a felháborodott indítványára a síróhegyiek fel-
újították és újraállították a keresztet.5 A síróhegyi „pléhkrisz-
tus” helyére feltételezhetően ekkor kerülhetett át a vasöntvény 
korpusz, a szintén leromlott állapotú dongéri keresztről.

„síróhögyi” Borda János

5 Juhász Sándorné, (sz. Szabó Eszter, 1941.) közlése, az édesapja által 
elmondottak alapján, 2017

„Helyiérték”

Ismét közösségi beszélgetés zajlott 2018. május 30.-án a Fa-
luházban a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00012 „Helyiérték” 
pályázat programjaként. Ezen a beszélgetésen értékeltük 
az előző hónapban elvégzett közösségi interjúk kérdéseire 
adott válaszokat. A válaszok nyomán a következő feladatunk 
egy lakossági kérdőív összeállítása lesz, melynek segítsé-
gével képet szeretnénk kapni a Csanyteleki közösség kultu-
rális érdeklődéséről, igényeiről. A tartalmas beszélgetésen 
elhangzottak alapján egy kérdőív-tervezetet hozunk létre, 
melyet a következő alkalommal tökéletesítünk és kibővítünk. 

A továbbiakban is várjuk minden kedves érdeklődő megje-
lenését 2018. július 03.-án, 17 órakor a Faluházban!

Nagy szükség lenne arra, hogy minél többen vegyenek 
részt ezeken a beszélgetéseken, mert ezeknek a felmérések-
nek az alapján tervezzük meg a következő évek kulturális 
programjait településünkön. 

Mindenkit szeretettel várunk!
Palástiné Pap Ildikó

közösségfejlesztő

fAlunk keresztjei 3.

Az úgynevezett szentkútikereszt a Damjanich utca – Lehel 
utca sarkán áll, jelenleg egy magánház kerítésén belül. Re-
mélhetőleg az ingatlan tulajdonosával egyetértésben rövide-
sen megoldottá válik a hozzáférés, az állagmegóvás és kör-
nyezetgondozás érdekében!

A kőtalapzatba illesztett vastábla felirata: „Isten dicsőségére 
emeltetett 1900”. Sajátos feszület magasodik a zömök obe-
liszk fölé: kovácsoltvas kereszten, lemezsugarak glóriájában 
a Megváltó; a kereszt szárára tekeredő vaskígyó emlékeztet a 
bűneinkre, és a kereszt tövénél egy koponya a lábszárcson-
tokkal (szintén vasból) gyarló létünk múlandóságára figyel-
meztet. Értesülésem szerint a kígyó-figura letört része meg-

van, tehát kijavítható. Mielőbb el kellene végezni a kereszt 
hézagkitöltő rögzítését a (beton, vagy kő) talapzatban, ami 
megakadályozná a résbe jutó csapadék további rongáló hatását!

Az utolsó „falubeli” feszületet a Pusztaszeri úton találjuk, 
a síróhegyi dombon, a Tápai-féle ház közelében: emiatt Tá-
pai-keresztnek is mondták. „Fakereszt, rajta a megfeszített Jézus 
lemezből. Emeltette: Nagy Mátyás síróhegyi lakos az 1860-as évek-
ben. (Kardos János plébános jelentése 1891. április 15-én 113/1891.
szám alatt a váci püspöknek. VPL. A csanyteleki plébánia iratai.)”1 
Tehát az egyházi nyilvántartás szerint eredetileg „bádog Krisz-
tus” volt ezen a keresztfán!

Jelenleg nagyon szép állapotú, gondozott fakereszt, test-
színűre festett öntöttvas korpusszal. A felújítást és újraszentel-
tetést Juhász Sándorné (Szabó Eszter) síróhegyi lakos végez-
tette el 2005-ben. A feszület és környezetének példaértékű 
gondozása azóta is folyamatos.

A dögállási kereszt helyét legelőször a II. katonai felmé-
rés 1869-ben elkészült térképszelvényén fedeztem fel; a 
Pallavicini uradalom téglaégetője mellett, a Szegedre vezető 
országúton, az akkori Dongér-híd Baks felőli oldalán.

Kardos János plébános 1891-ben kelt egyházi jelentésében 
szerepel „a csanyi Bíró József  által a dongéri hídnál felállított fake-
reszt, amelyet 1885-ben még felújítottak”.2 Dr Forgó István egy-
háztörténeti munkájában a megszűnt keresztekhez sorolta.

Feltételezésem szerint a Bíró-féle kereszt azonos a fent 
említett térképen ábrázolt kereszttel. A közlekedési útvonal 
megújulását követően az öreg feszület még jó ideig beljebb, a 
dűlőúttá visszaminősült régi országút mentén állt az Albert-
tanya közelében, s csak később vitték át a „kövesút” mellé.3 
Következő alkalommal az aszfaltozott út újratervezésével 
a kanyar ívét sokkal enyhébbre alakították (jelenlegi közúti 

1 Forgó István: A CSANYTELEKI R. KAT. EGYHÁZ TÖRTÉNETE 
(2002) 19. és 51.
2 Forgó István: A CSANYTELEKI R. KAT. EGYHÁZ TÖRTÉNETE 
(2002) 20. és 52.
3 Pintér Istvánné (sz. Albert Ilona) közlése, 2017

állapot), de a kereszt ottmaradt 
elfeledve, a levágott kanyar 
szögletében.

A keresztfa állaga, és szá-
rainak sajátos lezárása (befelé 
mutató, stilizált szív), valamint 
a fába vésett „D. I. (vagy J.)”4 
monogram arra enged követ-
keztetni, hogy felújítása, vagyis 
1885 óta állja az idők viharát 
és a „költöztetések” megpró-
báltatásait. Öntöttvas korpusza 
arányos alkatú, részletgazdag 
kidolgozású: az égre, az Atyára 
tekintő Krisztust ábrázolja.

A feszület jelenleg Kovács 
Antal gazdaságának területén 
áll. A tulajdonos – birtokba lé-
pést követően – a régi kövesút 
mellett, egy hulladékkal feltöl-
tött gödör peremén bukkant a kidőlt feszületre: a keresztfá-
ból kiszakadtak a rögzítő csavarok, s a korpuszt leesve, külön 
találták. Egyszerű megoldásokkal összeállították a keresztet, 
a földből kikorhadt részt levágták róla. Ezt követően beton-
lábra szerelve felállították, – szinte pontosan az első felszen-
telésének megfelelő helyen!

Kovács Antalnak szándékában áll a közel 180 éves feszü-
letet a közeljövőben ugyanitt, eredeti helyén faanyagában 
konzerválni, és csavarkötéseit megerősíteni. A kereszt vallási 
vagy turisztikai szándékú megközelítését lehetővé teszi ma-
gánterületén az érdeklődők számára!

A váci püspöknek 1891-ben küldött plébániai jelentés-
ben szerepel a „Huszka-féle dongéri fakereszt (amely 63 forint 
15 krajcár alapítvánnyal az 1840-es években készült). 1867-ben 
már felújítást igényelt.” Ezt a feszületet annak a keresztnek a 
helyére állították, amely a középkor vége óta mutatta a Kis-
mindszenti országúton haladóknak az ősi Tömörkény falu 

4 Talán Dudogh (István, János, vagy József) – az arrafelé honos családnév 
alapján.Szentkút

Síróhegy
Dögállási kereszt,

Csanytelek közigazgatási területén

Középen a domb a dongéri kereszt helye, Baks közigazgatási területén
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Nincs is meghatóbb egy óvónő számára, mint amikor el-
búcsúznak a nagycsoportosok az évzárón, ballagáson. Há-
rom-négy év után sok-sok emléket hagynak maguk után 
az iskolába menők, és gyakran vissza is sírják őket. Az élet 
törvénye mégis az, hogy elbúcsúztatjuk az „óvodát kinőtt” 
gyermekeinket. A hagyományokat követve, ballagó gyerme-
keink, meghitt óvodai ünnepen köszöntek el óvó néniktől, 
dajka néniktől és az óvodától. Nagy biztonsággal léptek a 
közönség elé, úgy ahogyan illik egy már „majdnem iskolás-
nak”. Ballagóink tarisznyát, társaiktól versekbe foglalt útra-
valót kapva járták végig az óvoda épületét.

A nagyok ballagása mindig nyitott program óvodánk-
ban, melyre meghívjuk a szülőket, nagyszülőket. és csa-
ládtagokat.

A búcsúzás a szép műsorokkal, a hagyományos ballagó 
ceremóniákkal szép, megható pillanatokkal gazdagította a 
ballagók és családjaik utolsó óvodai emlékeit.

„Minden gyerek tudja... Még a legkisebbek is, hogy... Felnőttnek 
lenni sokkal jobb!”

Valóban, mi felnőttek gyermekként sokan így hittük, ám 
felnőttként rájöttünk, hogy de jó is volt gyermeknek lenni! 
Kedves ballagó Óvodások! Higgyétek el, gyermeknek lenni, 
gondtalanul élni jó, nagyon jó. Kívánjuk, hogy maradjatok 
minél tovább gyerekek, ameddig csak tudtok, éljétek meg 
minden percét. Kívánunk nektek sok örömet, sikert és tu-
dást az élet első nagy kihívásához.

S bár az ünnepség végét a szomorúság hatotta át, azért az 
elkövetkezendő óvodai események, a gyerekek vidámságáról, 
a játékosságáról szólt. Nagycsoportosaink búcsú kirándulá-
son vettek részt a Vadnyugati városban, Középső csopor-
tosaink pedig a Tűzoltóságon szereztek maradandó élmé-
nyeket. Megünnepeltük a Gyermek napot is, ahol az Óvoda 
dolgozói készültek mesejátékkal, kézműves tevékenységek-
kel, ügyességi játékokkal, arcfestéssel és tetkókészítéssel, va-
lamint ugráló várral. A gyerekek felszabadult játéka, jókedve, 
örömmel töltött el bennünket, mert élményt nyújthattunk. 
Reméljük, gyermekeink sok-sok élménnyel gyarapodnak a 
nyár folyamán is. Nem kellenek „nagy programok”, csupán 
annyi, hogy gyermekké váljunk mi magunk is és játszunk 
együtt átélve, megélve a játék örömét. Ennél nagyobb él-
ményre egyetlen gyermeknek sincs szüksége. Ezekkel a gon-
dolatokkal kívánunk minden kedves olvasónak pihenéssel 
eltöltött kellemes nyári kikapcsolódást.

Szabóné Pálinkás Györgyi
mb. Tagóvoda vezető

Pályázati szám: HAT-17-01-2017-00162
Hírül adjuk, hogy a Csanyte-
leki Szent László Általános 
Iskola a Felgyői László Gyula 
Általános Iskolával karöltve 
2018. május 29-június 02-ig 
részt vett az Emberi Erő-

források Minisztériuma „HATÁRTALANUL! Program” 
támogatására írt pályázatán. Célunk: Erdély-Székelyföld 
tájainak jobb megismerése, magyarságtudatunk erősítése 
„Erdély természeti kincsei” címmel. A pályázati kiíró 2 159 
560,- forinttal támogatta a projektet. A programban 36 fő 
7. osztályos tanuló, és 3 fő pedagógus vett részt. Meglá-
togattuk Nagyszalonta, Torda, Libán, Zetelaka, Korond, 
Farkaslaka, Szejkefürdő, Gyergyószentmiklós, Fenyéd, Szé-
kelyudvarhely, Csíksomlyó, Csíkszereda, Gyulafehérvár és 
Déva nevezetességeit, valamint felkerestük a Szent Anna 
tavat is. Bízom benne, hogy ezzel az utazással tanulóink 
és kollégáim is egy felejthetetlen élménnyel gazdagodhat-
tak! Tisztelettel köszönjük az EMMI, valamint a Felgyői és 
Csanyteleki családok támogatását és felajánlásait.

Györgyiné Felföldi Éva pályázatíró, valamint Oroszi-
né Ábel Tünde pedagógus a Csanyteleki Szent László és 
Dési Gáborné pedagógus 
a Felgyői László Gyula 
Általános Iskola kísérő 
tanárai.

A Csanyteleki
Kéknefelejcs Népdalkör

szeretettel meghívja a településünk lakosságát a

2018. július 21.-én 15 órai kezdettel
megrendezésre kerülő

X. Alsó-Tisza-menti
Népdalköri Találkozóra.

A találkozó helyszíne:
Faluház (Csanytelek, Kossuth u. 15/G.)

A találkozót megnyitja: 
Forgó Henrik polgármester Úr

Szeretettel várunk mindenkit!

tisztelt lakosok!
A Csongrádi Rendőrkapitányság felhívja a lakos-
ság figyelmét, hogy a közúti közlekedés biztonsá-
gosabbá tételét célzó, illetve a hétköznapi élethez 
igazodó igények felmérése és beszerzése érdekében 
a rendőrök, az állampolgárok segítségét kérik. A ka-
pitányság és a Városi Balesetmegelőzési Bizottság 
várja a közúti közlekedéssel, valamint annak bizton-
ságosabbá tételével kapcsolatos észrevételeket és 
javaslatokat.
Cím: 6640 Csongrád, Pacsirta utca 1-5.
Posta cím: 6641 Csongrád Pf.: 38
Telefon: 63/571-510
E-mail: ugyelet.csongradrk@csongrad.police.hu

Csongrádi Rendőrkapitányság

A nyár első napjai, bizony könnyeket csaltak szemünkbe. 
Ballagó óvodásaink és szüleik, a hagyományoktól eltérve, 
szerenád kíséretében búcsúztak el a nagycsoportos nevelők-
től. A ballagást megelőzve, ez az életre szóló élmény, még 
bensőségesebbé és nehezebbé tette számunkra az elválást. 
A könnyeknek parancsolni nem lehet, így a szerenádon és a 
ballagási ünnepségen utat törtek maguknak.

„drágA kis óvodánk, búcsúzunk mA tőled

már e szó is kicsAljA szemünkből A könnyet…”

A ballagási próbákon is fel-felbukkant belőlük egy-két 
csepp, hiszen ilyenkor tudatosul igazán az, hogy valami vé-
get ért.

Véget ért az élet könyvének első nagyobb fejezete, az iga-
zán gondtalan, játékkal teli óvodai évek. Búcsút kell venni 
az óvó- és dajka néniktől, s el kell válni a kedves kis tár-
saktól.

Hagyományainkhoz híven idén is megjelentetjük a 2017/18. 
tanévben kiemelkedő eredményt elérő tanulóink névsorát. 
Köszönöm nekik, hogy lelkes tudni vágyásukkal, szorgalmas 
munkájukkal, a közösségért vállalt feladataikkal vagy kiemel-
kedő sporttevékenységgel öregbítették iskolánk hírnevét.

eredmények

kitűnő (és/vAgy legAlább 3 tAntárgyi dicséretet

elért) tAnulóink:

1. osztály: Bognár Botond, Boldogh Fanni, Fazekas György, 
Szabó Abigél, Tolnai Bianka Vivien, Faragó Nimród
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2. osztály: Arany Nóra, Jéri Jázmin, Corbei Benjámin, Potor 
Laura, Ferenczik Illangó
3. osztály: Ambrus Zalán, Erhard Fanni, Jaksa Jázmin, Ju-
hász Gergő, Kovács Ábel, Gémes Hanna, Lekrinszki Tamás, 
Répa Áron, Szabó Eszter
4. osztály: Blaskovics Eliána, Enyingi Lara, Fülöp Kornél, 
Laczkó Áron, Papp Sára Erika, Pigniczki Péter, Vida Vivien 
Kata, Tajti Csenge, Mucsi Martin, Murár Vivien
5. osztály: Gémes Jázmin, Kovács Áron, Holló Boglárka, 
Lénért Lili
6. osztály: Túri Kitti, Simon Ernő
7. osztály: Zsótér Alexandra
8. osztály: Szabó Lotti
Tehetséges nyolcadikos díj: Szabó Lotti

versenyeredmények

Járási/megyei versenyek:
• Járási mese- és prózamondó verseny 1. osztály 2. helye-

zett Boldogh Fanni
• Járási versmondó verseny 7-8. osztály különdíj: Szabó 

Lotti
• Járási matematika verseny 4. osztály 1. hely: Pigniczki 

Péter
• Járási matematika verseny 8. osztály 2. hely: Pigler Ar-

mand
• Járási Kazinczy verseny 3. hely: Murár Vivien

• Újév kupa futballtorna 2. korcsoport 2. hely: Juhász Ger-
gő, Somodi Balázs, Kósa Rómeó, Kovács Ábel, Laczkó 
Áron, Fülöp Kornél, Volford Róbert

• Körzeti labdarúgó diákolimpia 1. korcsoport 1. helyezés: 
Ambrus Zalán, Kovács Ábel

• Megyei labdarúgó diákolimpia 1. korcsoport 2. helyezés: 
Ambrus Zalán, Kovács Ábel

• Körzeti labdarúgó diákolimpia 2. korcsoport 3. helyezés: 
Laczkó Áron, Volford Róbert, Fülöp Kornél, Kósa Ró-
meó, Sáfár Levente, Juhász Gergő

• Körzeti labdarúgó diákolimpia 4. korcsoport 1. helyezés: 
Arany Máté

• Járási atlétika verseny 2. korcsoport fiú 1. helyezés: 
Pigniczki Péter, Mucsi Martin, Volford Róbert, Kósa 
Rómeó, Fülöp Kornél

• Járási atlétikai verseny 2. korcsoport fiú egyéni összetett 
1. hely: Laczkó Áron

• Járási atlétika verseny 2. korcsoport lány 3. helyezés: 
BlaskovicsEliána, Enyingi Lara, Papp Sára, Vida Vivien, 
Gémes Jázmin, Lakatos Virág

• Járási atlétikai verseny 2. korcsoport lány egyéni össze-
tett 1. hely: Gémes Jázmin

• Járási kerékpáros kupa 3. hely: Pigler Armand

Helyi versenyek:
Mesemondó verseny 1–2. osztály:

• 1. hely: Boldogh Fanni
• 2. hely: Ferenczik Illangó és Potor Laura
• 3. hely: Corbei Benjamin és Szabó Abigél

Mesemondó verseny 3–4. osztály:
• 1. hely: Fülöp Kornél és Enyingi Lara
• 2. hely: Pigniczki Péter és Laczkó Áron
• 3. hely: Papp Sára és Szabó Eszter
Különdíj: Kovalcsik Odett

Vers- és prózamondó verseny 5–6. osztály:
• 1. hely: Jánosi Kevin Nikolász
• 2. hely: Mátyás Loránd
• 3. hely: Hovorka Vanessza

Vers- és prózamondó verseny 7–8. osztály:
• 1. hely: Szabó Lotti
• 2. hely: Magyar Gréta
• 3. hely: Mátyás Noémi

Ezúton szeretnénk megköszönni Forgó Henrik pol-
gármester úrnak az iskola érdekében végzett támogató 
munkáját. Ennek következtében vált lehetővé a fenn-
tartó, Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ álta-
li kiemelt pályázat-generálás iskolánkra, mintegy 150 
millió forint értékben.Ezen fejlesztési ütem befejezté-
vel iskolánk a megye egyik legjobb infrastruktúrájával 
rendelkező intézményévé fog válni – reményeink sze-
rint a tanévkezdésre.

Szabó Ferenc, tagintézmény-vezető

A hajlékkal nem rendelkező, hajléktalan létben élő személyek 
koruknál, az átlaghoz képest rosszabb egészségi állapotuk-
nál, valamint a fedél és a biztonságos, támogató környezet 
hiányából fakadóan fokozottan veszélyeztetettek extrém 
hőterhelés esetén. A kiszáradás, napszúrás és rendkívüli hő-
ség okozta megbetegedések, halálesetek megelőzése érdeké-
ben – tekintettel az elmúlt években is tapasztalható, és az 

felhívás rendkívüli hőség idején elrendelt

vörös kóddAl kApcsolAtbAn

előrejelzések alapján az idei nyári időszakban is várható külö-
nösen nagy hőségre – kiemelt figyelmet kell, hogy fordítsunk 
az arra rászoruló személyekre.

A hajléktalan létben élő honfitársaink nagy többsége a 
rendkívüli hőség időszakát nem légkondicionált otthonában, 
hanem hajléktalanellátó intézményekben – nappali melege-
dők, éjjeli menedékhelyek, átmeneti szállások –, avagy sok 

esetben közterületen a tűző napon tölti. Ebből fakadóan 
fontosnak érezzük, hogy lehetőség szerint kiemelt veszély-
helyzetben a legnagyobb figyelemmel forduljunk feléjük, így 
megelőzve az esetleges, a rendkívüli hőség következtében ki-
alakuló állapotváltozásokat.

Kiemelten fontos, hogy rendkívüli melegben, illetve a 
rendkívüli hőség mentén elrendelt vörös kód riasztás alatt 
a megszokottnál is nagyobb figyelmet szenteljünk az aláb-
biakra hajlékkal nem rendelkező honfitársaink tekintetében:

Ha a vízháztartás egyensúlya megbomlik, akár a vízfelvétel 
csökkenése, akár a vízleadás fokozódása miatt, a szervezet 
kiszárad. Már 2%-os folyadékvesztés esetén is csökken a fi-
zikai és a szellemi teljesítőképesség, megjelennek a kiszára-
dás első tünetei (fejfájás, koncentrálóképesség csökkenése, 
szomjúság).

Ha a kiszáradás, napszúrás enyhe tüneteit észleli a rászoru-
ló személyen, a következőket tegye:
•	 Szükség esetén tájékoztassák a hajléktalan személyt ar-

ról, hogy hol találhatóak a nyitva álló légkondicionált 
helyiségek, melyet a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
hőségriadó idején nyilvánosságra hoz.

•	 Segítsék a rászoruló személyt az ezekre a helyekre való 
eljutásban.

•	 Lehetőséghez mérten biztosítsák számukra a folyamatos 
folyadékpótlást.

•	 Segítsék elő, hogy hajlékkal nem rendelkező honfitársa-

ink a legnagyobb melegben árnyékos helyre húzódhas-
sanak be.

•	 Figyelmeztessék, hogy rendkívüli hőség idején sem az 
alkohol, sem a kávé, sem a cukros, szénsavas italok nem 
pótolják kellően az elvesztett folyadékmennyiséget.

•	 Intézmények esetén a munkatársak biztosítsák a lehető-
séget a többszöri zuhanyzásra.

•	Az intézményben tartózkodás ideje alatt és a távozó el-
látottak számára biztosítsák a megfelelő folyadékpótlást 
(vizet, teát).

Kérem, figyeljen oda, hogyha a rászoruló fejfájásra, szédü-
lésre, hányingerre, kábultságrapanaszkodik.

Ha a súlyos kiszáradás, avagy napszúrás és hőguta tüne-
tei jelentkeznek (izomgörcs, zavartság,nehézlégzés, magas 
testhőmérséklet és eszméletvesztés) hívjon mentőt, hogy a 
beteg amegfelelő ellátásban részesülhessen.

A hatékony segítségnyújtás csak abban az esetben lehetsé-
ges, ha sikerül széleskörű társadalmi összefogást teremteni. 
Ha a településeken – függetlenül azok nagyságától – ösz-
szefognak az érintett szervezetek, szakemberek, akkor a be-
következő krízishelyzeteket közösen meg tudják oldani. A 
korábbi években számos esetben sikerült ilyen jellegű össze-
fogással emberi életeket menteni.

Forrás: EmbEri Erőforrások minisztériuma szociális ügyE-
kért és társadalmi fElzárkózásért fElElős államtitkár

Belterület

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. 
évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 17. § (1) bekezdés 
c) pontja szerint „A termelő, illetve a földhasználó köteles… az a) 
pont alá nem tartozó egyéb károsítók (nem zárlati és nem vizsgálatkö-
teles nem zárlati károsítók) ellen védekezni, ha azok más, különösen a 
szomszédos termelők növénytermelési, növényvédelmi biztonságát vagy 
az emberi egészséget bármely módon veszélyeztetik, valamint figyelembe 
venni az integrált növénytermesztés alapelveit, továbbá a környezet és 
a természet védelmét.”

Belterületi, károsítókkal fertőzött terület esetében a 
hatósági ellenőrzés lefolytatására, annak keretében a 
helyszíni szemle megtartására a jegyző jogosult, mivel 
a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó 
szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rende-
let 25. § b) pontja szerint: az Éltv. 50. § (1) és (4) bekezdése 
alapján belterületen, a növényvédelmi tevékenység kereté-
ben, a károsítók elleni védekezési kötelezettség betartásának 
ellenőrzése, illetve a közérdekű védekezés elrendelése tekin-
tetében élelmiszerlánc-felügyeleti szervként a jegyző jár el.

A helyszíni ellenőrzésről az ügyfél előzetes értesítése akkor 
mellőzhető, ha az veszélyezteti a szemle eredményességét, az 

általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tör-
vény (a továbbiakban: Ákr.) 68. § (2) bekezdése alapján. Az 
ügyfél távolléte azonban az Ákr. 68. § (3) bekezdése szerint 
nem akadálya a szemle megtartásának. A helyszíni szemléről 
az ügyfél jelenléte esetén jegyzőkönyvet, egyéb esetben 
feljegyzést kell készíteni, az Ákr. 78. § (1) bekezdése szerint.

A jegyző a károsítók elleni védekezési kötelezettség el-
mulasztásának tényét megállapító, rögzítő jegyzőkönyvet, 
feljegyzést az Ákr. 101. § (1) bekezdés b) pontja alapján – 
figyelemmel a közigazgatási szabályszegések szankcióinak 
átmeneti szabályairól, valamint a közigazgatási eljárásjog re-
formjával összefüggésben egyes törvények módosításáról és 
egyes jogszabályok hatályon kívül helyezéséről szóló 2017. 
évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: szankciós átmeneti 
törvény) 2. § (1) bekezdés c) pontjára – a szükséges intézke-
dések elrendelésének kezdeményezése érdekében megküldi 
a növény- és talajvédelmi hatáskörében eljáró megye-
székhely szerinti – Csongrád megye esetében a Hódmező-
vásárhelyi, Nógrád megye esetében a Balassagyarmati, Pest 
megye esetében az Érdi – járási hivatal (a továbbiakban: 
járási hivatal) részére.

A járási hivatal az Ákr. 104. § (1) bekezdés a) pontja sze-
rint a jegyzőkönyv, feljegyzés alapján közvetlenül eljárva, az 

egyéb károsítók elleni védekezés
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Éltv. 48. § (1) bekezdés h) pontja alapján védekezést, men-
tesítést rendel el: „Növények és növényi termékek egyes károsítói 
behurcolásának, elterjedésének és felszaporodásának megakadályozá-
sa, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a ká-
rosító természetéhez és elterjedtségéhez mérten, a veszély elhárításához 
szükséges mértékben és ideig az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e 
törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott esetekben 
az alábbi növény egészségügyi intézkedéseket hozhatja:

h) a fertőzött, fertőzésgyanús vagy fertőzés által veszélyeztetett terü-
leteken meghatározott károsítóktól való mentesítésre, illetve mentesen 
tartásra kötelezhet;”

A járási hivatal – figyelemmel a szankciós átmeneti tör-
vény 2. § (6) bekezdésében foglaltakra is – a védekezést, 
mentesítést elrendelő határozatot másolatban megkül-
di a jegyzőnek, mivel a mentesítés határidőben történő el-
végzésének ellenőrzése a jegyző feladata, a 383/2016. (XII. 
2.) Korm. rendelet 25. § b) pontja alapján.

Ha a jegyző az ellenőrzés során megállapítja, hogy a 
földhasználó a járási hivatal által elrendelt kötelező véde-
kezést, mentesítést az előírt határidőig nem végezte el, 
az Ákr. 104. § (1) bekezdés a) pontja alapján megindítja a 
közérdekű védekezés elrendelésére vonatkozó eljárást, 

amelyről – a jegyzőkönyv, feljegyzés megküldésével – érte-
síti az ügyfelet.

Belterületi ingatlan vonatkozásában a járási hivatal ál-
tal elrendelt védekezési kötelezettség elmulasztása esetén a 
jegyzőnek kell elrendelnie a közérdekű védekezést, szintén a 
383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 25. § b) pontja alapján.

A jegyző általi közérdekű védekezés elrendelését az Éltv. 
50. § (1) bekezdése alapozza meg: „Közérdekű védekezést kell 
elrendelni, ha a termelő, illetve a földhasználó védekezési kötelezettsé-
gének az azt elrendelő hatósági határozat ellenére sem tesz határidőre 
eleget. A közérdekű védekezést az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv ren-
deli el.”

A kötelező védekezés, közérdekű védekezés elmulasztása 
esetén (vagyis ha a földhasználó az előírt határidőig nem vé-
gezte el a védekezést) az Éltv. 60. § (1) bekezdés c) pontja 
alapján növényvédelmi bírságot kell kiszabni azzal szemben, aki a 
17. § (1) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettségét az élelmiszerlánc-
felügyeleti szerv kötelezése ellenére elmulasztja.

A növényvédelmi bírság kiszabására a 383/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés a) pontja alapján a járási 
hivatal jogosult.

Forrás: NÉBIH

Tisztelt Olvasó!
Első alkalommal kértük és kaptuk meg a lehetőséget arra, 
hogy ebben a formában tájékoztassuk Önt és a környeze-
tében élőket a Csanyteleki SporthorgászEgyesület életéről, 
céljainkról és eredményeinkről. 

A községünkben működő 50 éves múlttal és több mint 
100 taggal rendelkező egyik legnagyobb civilszervezetéről 
beszélhetünk. A jelenlegi vezetőség – mint az a nevünkből is 
kitűnik – fokozottan szem előtt tartja a szabadidő horgászat-
tal történő hasznos eltöltésének módját, hisz az egyesületi 
versenyeken kívül több megyei és olykor országos hírű ren-
dezvényt islebonyolítunk. Rendezvénytervünkben ebben az 
évben is 9 verseny megrendezése szerepel, ami a megyében 
is egyedül álló. Az egyik legnagyobb múltú rendezvényünk 
1994. év óta megrendezésre kerülő „Csany Kupa” csapat 
verseny, amit 2018. május 26-án 15 csapat részvételével bo-
nyolítottunk le. 2018. június 30. napján kerül megrendezésre 
a XVI. 24 órás Pontyfogó horgászverseny is, ahova az ország 
számos pontjáról érkeznek sport és hobbi horgászok egy-
aránt. Igen nagy tisztelettel ajánlok a horgászat iránt érdek-
lődők figyelmébe a 2018.szeptember 1. napján tartandó I. 
Csanyteleki Jubileumi FEEDER Challenge országos halfogó 
versenyt, aminek a pontos programját egy későbbi alkalom-
mal tesszük közzé. Az év hátra lévő időszakában szervezünk 
még gyermek és felnőtt versenyeket, valamint horgászvizs-
gát is, amelyekre tisztelettel várjuk az érdeklődőket.

kApás vAn!!!
hírek A csAnyteleki sporthorgász egyesület életéből

Van azonban két olyan örömteli hír, ami különösen ak-
tuálissá teszi ennek a cikknek a megjelenését. Az egyik igaz 
2017. évre nyúlik vissza, amikor is Szabó Tamás sporttársunk 
Feeder Csapat versenyben Európa Bajnok lett, ebben az esz-
tendőben pedig részt vesz az országos válogatón, ahol igen 
tiszteletre méltó eredményeket ért el. Az utóbbi években, 
több megyei IB által szervezett gyermek versenyen sikere-
sen dobogós helyet értek el fiataljaink. Azonban egyesületi 
életünkben első alkalommal mondhatjuk el, hogy van már 
Ifjúsági Horgász bajnokunk is Kurucz Ádám személyében, 
aki ezzel a sikerével jogot szerzett egy négynapos horgásztá-
borra, valamint az országos döntőn való részvételre is.

Reméljük e rövid bemutatkozó híradásunk felkeltette ér-
deklődésüket és minél többen tisztelik meg jelenlétükkel 
családias hangulatú rendezvényeinket. Keressék a Csanyi 
Hírmondó következő számában is rovatunkat,ahol számos 
új információt osztunk meg Önökkel. 

Tisztelettel a Csanyteleki Sporthorgász Egyesület Vezetősége

A települési önkormányzat az évközi szünidei gyermekétkeztetés 
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg 
főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja  a bölcsődében, mini bölcsődében 
bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a 
bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva 
tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a 
fentiekbe nem tartozó gyermekek számára a nyári szü-
net időtartamára eső valamennyi munkanapon, a szülő, 
törvényes képviselő kérelmének megfelelő időtartamban. 
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a 
gyermek más településen történő táborozása vagy más 
okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek te-
kintetében a fentiekben meghatározott időtartamnál 
rövidebb is lehet! A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel 
helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, 
betegsége, vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét 
a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más törvényes képvi-
selő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem 
kerül sor, akkor az étel másik, a vonatkozó jogszabályban foglaltak-
nak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő fogyasztásra 
vagy elvitel formájában. Fentiekről előzetesen írásban tájékoztat-
tam az érintett Szülőket, és részükre megküldtem a szünidei 
gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot. 
Mindezek tükrében felhívom a NYÁRI szünidei gyermekét-
keztetést – fenti nyilatkozaton - igénylők figyelmét arra, hogy 

jegyzői tájékoztAtás A nyári szünidei 
gyermekétkeztetésről, időtArtAmáról és helyszínéről

a szünet időtartama  alatt az alábbiakban megjelölt időpontok-
ban biztosítja Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkezte-
tés jogosultjai részére az egyszeri meleg főétkezést. 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
06.18. 06.19. 06.20. 06.21. 06.22.
06.25. 06.26. 06.27. 06.28. 06.29.
07.02. 07.03. 07.04. 07.05. 07.06.
07.09. 07.10. 07.11. 07.12. 07.13.
07.16. 07.17. 07.18. 07.19. 07.20.
07.23. 07.24. 07.25. 07.26. 07.27.
07.30. 07.31. 08.01. 08.02. 08.03.
08.06. 08.07. 08.08. 08.09. 08.10.
08.13. 08.14. 08.15. 08.16. 08.17.

08.21. 08.22. 08.23. 08.24.
08.27. 08.28. 08.29. 08.30. 08.31.

Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a napi 
egyszeri meleg főétkeztetés (ebéd) a rászoruló gyermek 
általi helyben történő elfogyasztással vagy elvitellel tör-
ténhet. Tájékoztatom továbbá az érintett Szülőket arról, 
hogy amennyiben nem helyben történik az ebéd elfo-
gyasztása, Önöknek kell gondoskodnia az ebéd átvéte-
léről, elviteléről és az ételadagnak megfelelő szabvány 
ételhordó biztosításáról. Az ebéd helyben történő elfo-
gyasztása/kiosztása a KÉBSZ KFT által üzemeltetett 
iskolai konyhán/iskolai étkezdében (6647 Csanytelek, Szent 
László u. 4/a.) munkanapokon 11.00–12.00 között történik.

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző



3. kedd 9:00 Játszóház/Tanulóház, tízóraival
 – „Mozizz velünk!”
 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
4. szerda Népdalkör próba
5. csütörtök 18:00 Kardio Mónus Katával – a részvétel ingyenes
7. szombat Ünnepi testületi ülés
9. hétfőtől–péntekig Efop 1.5.3 Tiszamenti virágzás II. Nyári tábor
10. kedd 9:00 Játszóház/Tanulóház – „Miénk a játszótér”
 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
12. csütörtök 18:00 Kardio Mónus Katával
13. péntek  18:00 Jóga
16. hétfőtől–péntekig Efop 3.9.2 Tiszamenti virágzás I. Nyári Tábor
17. kedd 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
19. csütörtök 18:00 Kardio Mónus Katával
20. péntek 18:00 Jóga 

fAluház – júliusi progrAmok

kébsz kft. konyhA – júliusi étlAp

02–08 09–15 16–22 23–29 30–31

Hétfő
Karalábéleves

Rántott hal
Kukoricás rizs

Tavaszi zöldségleves
Milánói makaróni

Magyaros rizsleves
Rántott szelet
Finomfőzelék

Alföldi tésztaleves
Rakott karfiol

Gazdag zöldségleves
Paradicsomos húsgombóc

Kedd Erőleves
Székelykáposzta

Burgonyaleves
Zöldbabfőzelék

Natúrszelet

Karfiolleves
Sertéspaprikás burgonyával

Káposztasaláta

Almaleves
Rántott csirkemáj

Petrezselymes burgonya

Magyaros karalábéleves
Burgonyafőzelék

Magyaros sertéstarja

Szerda
Zöldborsóleves
Tarhonyás hús

Befőtt

Sárgabarackleves
Párizsi szelet

Rizibizi

Pirított tarhonyaleves
Temesvári sertésborda

Tészta

Rizsleves
Sárgaborsó főzelék

Sertéspörkölt

Csütörtök
Gombaleves
Lecsós szelet

Petrezselymes burgonya

Karfiolleves
Paprikás burgonya sertéshússal

Vegyes savanyúság

Paradicsomleves
Sült csirke

Mexikói rizs

Gombakrém leves
Sajtos csirkemell

Mexikói rizs

Péntek Lencsegulyás
Meggyes-almás lepény

Gulyásleves
Fánk

Sárgaborsógulyás
Lekváros bukta

Babgulyás
Dejós tészta

Szombat
Zöldségleves

Paprikás burgonya
Ecetes almapaprika

Zöldborsóleves
Hentes tokány

Párolt rizs

Barackleves
Rakott burgonya

Tésztaleves
Töltött paprika

Vasárnap
Csontleves

Sertéspörkölt
Tarhonya

Orjaleves
Csülök pékné módra

Sertéshús leves
Fokhagymás-mustáros szelet, 

tészta

Pulykanyak leves
Körömpörkölt
Sós burgonya

Tel.: 20/310-11-41 A változtatás jogát fenntartjuk!
Tisztelt Csanytelekiek!

A KÉBSZ Kft tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2018. július 7.-én tartandó
Csanyteleki Falunap keretében délben a konyhán,

este a sportpályán marha-és pacalpörkölt vásárolható!

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző, szerkesztette: Mucsi Attila
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21. szombat Népdalkör Találkozó
24. kedd 9:00 Játszóház – Kreatív délelőtt 
 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
26. csütörtök 18:00 Kardio Mónus Katával
27. péntek 18:00 Jóga
31. kedd 9:00 Játszóház – Biciklizz velünk! 

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!

Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Kovács Nikolett


