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„TeTTeidnek Tudjál örülni, más TeTTeiT Tudd megbecsülni…”

Sokadszorra kezdem mondandómat Goethe örök érvényű sorával, 
mert ismét örömre okot adó, jelentős lépést tudunk tenni a tele-
pülésfejlesztés területén. Sajnos, nagyon sok csanyteleki – köztük 
Édesapám – nem érhette meg azokat a 2002-től napjainkig tartó 
változásokat, melyek jellemzik az említett időszakot. A cikluson-
ként – költségvetési lehetőségeinkhez mérten – következetesen 
végrehajtott rövid-, közép-, és hosszú távú programok ellenére, 
sajnos még mindig nem mondhatjuk el azt, hogy a települési infra-
struktúra kialakítását (nem hogy fejlesztését) befejeztük, és az már 
mint eszköz, rendelkezésre áll az életminőség megváltoztatását, a 
helyben maradás támogatását, a munkahelyek teremtését célzó fej-
lesztésekhez. A polgármesterként eltöltött eddigi közel négy ciklu-
som egyik legfőbb program-eleme a lakóutak fejlesztése volt, mert 
mélységesen együtt tudtam és tudok érezni azokkal, akik – bizonyos 
időjárási körülmények esetén – szinte járhatatlan utakon kénytele-
nek közlekedni, élet-, és vagyonbiztonságuk esetlegessé válik, mert 
nem tud bemenni hozzájuk az orvos, a mentő, a rendőr, a tűzoltó.
Az első ciklusom „kármentése”, adósságtörlesztése után következő 
12 évben, tehát napjainkig, számottevő eredményt sikerült elérnünk 
útjaink vonatkozásában. Megépültek az Ady, Gárdonyi, Bercsényi 
(hiányzó szakasza) utcák, a Nagy Imre (útalap) megépítésén túl 
teljes felületű aszfalt felújítást kaptak a Kossuth, Botond, Tiszai, 
Járandó, Jókai, Pusztaszeri utcák, valamint részben az Árpád, Dam-
janich, Szent László utcák is – nagy-nagy örömünkre lassan csatla-
kozik a megépült utak sorához a Nefelejcs és a József  Attila utca 
is, – ez utóbbi az Ady Endre útig tartó Határ úti szakasszal együtt. 

Ha a rendszerváltást követő első 12 évben, a SAPARD-
pályázati lehetőségek idejében hasonló tempójú útépítés lett volna 

Csanyteleken, mára már nem lenne sáros föld-lakóút a faluban. Az 
persze a sors keserű fintora, hogy mire ötszöri pályázás(!) után si-
került támogatást nyernünk a fotókon látható két utcára, akkorára 
elérte a mi falunkat is az elvándorlási hullám, melyet – részben – a 
rossz infrastrukturális viszonyok is gerjesztettek. 

Amire viszont joggal lehetünk büszkék: egyetlen forint önrészt 
sem kértünk sem most, sem korábban egyik utca lakóitól sem, az 
útépítések, felújítások, évi rendszerességű kátyúzások mind-mind 
pályázati forrásból, vagy az önkormányzati finanszírozásból, egyéb 
bevételekből kigazdálkodott pénzekből valósultak meg. A jelenleg 
folyamatban lévő útépítéseinkkel kapcsolatban többen kérdezték, 
hogy azok miért „csak” három méter szélességűek. Nos, ennek 
nem elsősorban a takarékosság az oka, hanem az, hogy a koráb-
ban az út két oldalán vezetett közművek – víz, gáz, felszíni vízel-
vezetés – közé egyszerűen ilyen szélességű utat lehetett elhelyezni, 
közműkiváltás (áthelyezés) nélkül! Sem a vizesek, sem a gázosok 
nem járulnak hozzá – érthető módon –, hogy gerincvezetékeik az 
úttest alá kerüljenek, azokat – megfelelő védőtávolságot tartva – 
az úttesten kívül kell vezetni. A gerincvezetékek áthelyezése sem 
lehetőségben, sem pénzben, sem időben nem fértek bele a pályázat 
adta megvalósítási keretekbe. Az útügyi hatóság által engedélyezett 
(lakó)utak egyébként teljességgel megfelelnek az adott utcában la-
kók által generált forgalomnak, de nyilvánvalóan nem alkalmasak 
– miután nem is azok – egy főközlekedési út funkcióinak ellátására. 
Elsősorban az ott lakók érdekében remélem, sokáig használhatják 
egészségben, békességben ezeket a generációk által oly régóta várt 
utakat. 

Forgó Henrik, polgármester 
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let régészeti feltárására, mivel azon a részen szkíta temetőt valószínű-
sítettek egy korábbi ásatás alapján. A saját kotróval végzett, régészek 
által irányított feltáró munka eredményre vezetett - melyet ugyan más-
ként fogadott a „szakma” és másként az önkormányzatunk -, ténysze-
rű, hogy a fotón látható szkíta hölgy maradványai kerültek feltárásra, 
némi „egyéb”, az akkori korra jellemző lelet anyaggal együtt. 

Második képünk már a feltáró ásatást követő fázist mutatja, próbál-
tunk „előnyt kovácsolni” a régészeti munkálatok okozta időveszteség-
ből: az ásatási gödörben a kivitelezők elkezdték a könnyűszerkezetes, 
6x20 méteres épület pontalapjainak kialakítását.

Cél, hogy a vasszerkezet elkészülte után a Lindab tetőlemezek  mi-
előbb a helyükre kerüljenek, tehát a telet már védett helyen tölthessék 
talajművelő és betakarító eszközeink.

Az már biztos, hogy az aljzatbeton csak a jövő évben kerülhet a he-
lyére, hiszen a visszatöltött, tömörített ásatási gödörnek ülepedni kell a 
biztonságos rábetonozhatóság miatt.

PályázaTból és saját erőből újult meg a Házasságkötő

szkíTa hölgy a kerTek alaTT...

Meggyőződésem, hogy nagyon sok csanyteleki ember szíve dob-
ban kicsit nagyobbat az alábbi fotó láttán, hiszen sokunk életének 
egy fontos állomása volt ez a terem. Az évtizedek óta Házasság-
kötő teremként, illetve a testületi ülések, állampolgársági eskük 
helyszíneként funkcionáló terem már régen megérett a felújítás-

A kormány elvárásának – mondhatnám kötelezésének – következtében 
az elmúlt hét év során folyamatos, viszonylag nagy létszámú mező-
gazdasági (szabadföldi) kertészeti tevékenységet folytattunk a CSMK 
Csongrád Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által kiírt és felügyelt 
pályázatokban foglaltak szerint. Ezen pályázatok lehetővé tették a lét-
számarányos eszközfejlesztéseket, amit meg is tettünk – a pályázati 
forrásokból beszerzett három traktor után számos talajmegmunkáló, 
betakarító eszközt is vásároltunk, melyek időjárástól védett helyen tör-
ténő elhelyezése mára komoly logisztikai problémát jelent, hiszen a 
„gondos gazda” lehetőleg nem tárolja a szabad ég alatt munkaeszköze-
it, ezért – mivel pályázat nem volt rá – saját erőből megterveztettünk, 
engedélyeztettünk egy gépszínt, az évekkel ezelőtt megvásárolt egykori 
Puskás-ház „kertjében”, a parkolót határoló kerítés másik oldalán. Az 
építési engedélyezési eljárásban kötelezték önkormányzatunkat a terü-

Meghívó
2018. október 19-én 13.00 órakor

az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére
ünnepi műsort ad elő

a Szent László Általános Iskola 8. osztálya a Faluházban,
melyre sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt.

Jegyzői táJékoztató Csanytelek község önkormányzata
képviselő-testülete

2018. szeptemberében tartott ülésén hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2018. szept-
ember 27. napján tartotta soros ülését, ahol 11 fő-napirendi pon-
tot tárgyalt, melyből a 2. és a 7. fő-napirendi pontot az Ügyrendi 
Bizottság, az 1.és 3.-6. fő-napirendi pontokat a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság előzetesen vélemé-
nyezett és elfogadásra javasolt.

Polgármester úr távollétében Mucsi István Alpolgármester úr 
vezette le az ülést, melyen meghívottként részt vett Dr. Szubally 
Brúnó a Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hi-
vatal Vezetője.

Az ülés 1. fő-napirendi pontjaként tárgyalta a testület a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordu-
lójához történő csatlakozás tárgyában benyújtott előterjesztésben fog-
laltakat, melyet határozatába foglaltan jóváhagyott. Ezen határozat 
értelmében az önkormányzat közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, felsőoktatási intézményben hall-
gatói jogviszonyú, nappali munkarend szerinti alapképzésben, mesterkép-
zésben, osztatlan képzésben, vagy felsőfokú szakképzésben tanulmányokat 
folytató hallgatók (A típusú), továbbá a település közigazgatási terüle-
tén lakóhellyel rendelkező, szociálisan hátrányos helyezű (2018/2019. 
tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felső-
fokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt nem 
nyert érettségizett), a 2019/2020. tanévtől kezdődően felsőoktatási in-
tézményben teljes idejű (nappali munkarend szerinti) alapképzésben, 
osztatlan képzésben, vagy felsőoktatási szakképzésben (B típusú) részt venni 
kívánó fiatalok részére pályázat kiírását rendelte el, melynek határide-
je 2018. 10. 05. A testület döntése értelmében, a határidőn belül 
benyújtott, tartalmi és formai szempontból megfelelő pályázatot 
benyújtót az önkormányzat költségvetése terhére havi 3.500.- Ft 
ösztöndíjban részesíti. Felhívom a pályázat benyújtásában érintett fia-
talok figyelmét az önkormányzat honlapja és az elektronikus felü-
let folyamatos figyelemmel kísérésére, a megadott határidők betar-
tására, melynek elmulasztása jogvesztéssel jár.

Az ülésen 2. fő-napirendi pontként tárgyalta és hagyta jóvá a tes-
tület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzata módosítását, amely leköveti a 
tárgyi pályázat központi kiírója elvárásait és a pályázat kiírás alapját 
képezi.

A Képviselő-testület az ülés 3. fő-napirendi pontjaként vitatta 
meg a Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri 
Hivatal 2018. évi költségvetési tervezetének ellenőrzéséről szóló belső ellen-
őri jelentését, melyet változtatás nélkül elfogadott, mivel a jelentés 
értelmében az önkormányzat és a hivatal idei évi költségvetése 
előkészítése mindenben megfelelt a vonatkozó hatályos központi 
jogszabályoknak és a helyi irányadó szabályzatokban foglaltaknak.

Az ülésen 4. fő-napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testü-
let a helyi termelői piactér kialakítása tárgyában benyújtott előterjesz-
tésben foglaltakat, melyet elfogadott. A döntés lényege, hogy a 

Radnóti Miklós utca 711/47 hrsz alatti ingatlanon megvalósításra 
váró nyertes projekt összköltségre vetített eredetileg 85%-os álla-
mi támogatás intenzitása 90%-ra növekedett, amely az önerő összegét 
csökkentette, 5.399.562.- Ft-ra, viszont a tényleges összköltség 
csak a közbeszerzési eljárás lefolytatása után véglegesíthető. Az 
időközben bekövetkezett anyagköltségek emelkedése nem jelent 
előnyt az önkormányzat költségvetésére nézve, ezért az esetleg 
felmerő többletköltségre fedezetet a Belügyminisztérium támoga-
tása nyújthat. 

A Képviselő-testület az ülésen 5. fő-napirendi pontként tárgyalta 
és fogadta el a helyi termelői piactér kialakítása tárgyában benyújtott 
előterjesztést, melyben elrendelte a közbeszerzési eljárás elindítása fo-
lyamatát a projekt kivitelezője kiválasztása érdekében, melynek határ-
idejét idén október 15. napjában szabta meg.

Az ülés 6. fő-napirendi pontjaként a hűtőház és tárolótér kialakítása 
tárgyában benyújtott előterjesztést vitatta meg és hagyta jóvá hatá-
rozatába foglaltan a testület. A határozat rendelkezése értelmében 
a közbeszerzési eljárás érvényes és eredményes. A 3 Ajánlattevő 
közül nyertes Ajánlattevőnek a KOMPLEX-ÉPSZER Építőipai, Keres-
kedelmi és Szolgáltató Kft-t választotta kivitelezési munkálatokra, melynek 
bruttó bekerülési összköltségét 52.524.551.- Ft-ban hagyta jóvá, melyre szer-
ződéskötés időpontjaként október 10. napján jelölte meg. Az eljárás során 
rögzítette a testület, hogy az elfogadott Ajánlattevői költségvetés-
ből levezett összegzés szerint 1.325.281.- Ft-tal meghaladja az elnyert 
állami támogatás eredeti összegét. így ammal forrás fedezetét az önkormányzat 
saját forrása átcsoportosításával, az önerő összegének csökkenésével elért meg-
takarítás terhére vállalta. 

A Képviselő-testület az ülés 7. fő-napirendi pontjaként döntött 
a fogorvosi körzet alapellátására kötött feladatellátási szerződés módosításáról 
akként, hogy kedden 1,5 órával meghosszabbította a rendelési időt, ami így 
8 órától 17,30 percig tart, melyre azért volt szükség, mert a feladat-
mutató szerinti értékek és a település lakosság száma is megválto-
zott, ezért a finanszírozás kötött szabályainak ezzel tud a fogorvos 
eleget tenni. Kérem vegyék figyelembe a rendelési idő változását 
és ahhoz igazodva vegyék igénybe a fogorvos által kínált szolgál-
tatásokat!

A 8. fő-napirendi pont keretében tárgyalta a Képviselő-testület 
az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 
7. módosítását, melyre azért került sor, mert a Társulás Társulási 
Tanácsa befogadta intézményfenntartói feladatai közé a Tömörké-
nyi Mini Bölcsőde működtetését, amely tagintézményként részese lesz 
2019. január 01. napjától a nevében is megváltozott Alsó- Tisza-
menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék Felgyői székhelyű 
köznevelési intézményének. E napirendi pontnál nem döntést 
hozott, hanem véleményt nyilvánított a testület, mint a Társulás 
Tagönkormányzata.

A Képviselő-testület az ülés 9. fő-napirendi pontja keretében 
véleményezte az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és a Csany-

ra, azonban erre nagyon nehezen találtunk volna pénzt a mindig 
szűkös önkormányzati költségvetésben. Mindig volt ugyanis fon-
tosabb: utakat, intézményi felújításokat, csatornázást, piacot stb. 
terveztetni, engedélyeztetni, közbeszereztetni, kivitelezni. Most 
azonban adódott egy pályázati lehetőség, a belsőépítészeti megúju-
lást abból finanszíroztuk, a terem berendezésének cseréjét pedig 
önkormányzati költségvetésből. Szerintem szép lett…

Kívánom, hogy a „jövő csanyteleki polgárai” sok boldog, tartós 
és gyermekáldásban gazdag házasságot kössenek majd a megújult 
Házasságkötő teremben!

Forgó Henrik, polgármester
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Csanyteleken 2018. szeptember 11.-én volt az idei év utolsó vér-
adása. A Faluházba vártuk a véradókat. Ezen a délutánon 57 fő 
jelentkezett véradásra. Véradás után vacsorával köszöntük meg ezt 
a nemes cselekedetett.

A vacsora megrendezésében támogattak bennünket:
Somodi Balázs, Németh Sándor Gazdabolt, Mrják József, Forgó 

Henrik, Darabos Pékség.
Nagyon szépen köszönjük a támogatásokat.

Délután segített Kovácsné Lajos Szilvia, Szabóné Kovács Niko-
lett, Nagy Emese.

A vacsorát a KÉBSZ Kft dolgozói készítették, nagyon finom 
volt.

Idén véradásra összesen 165 fő jelentkezett, új véradó 3 fő, ki-
szűrt 1 fő.

Nagyon szépen köszönjük a segítségnyújtást. Jövőre találkozunk!
Simon Ottóné, szervező

teleki Polgármesteri Hivatal között létrejött feladatellátási megállapodás 3. 
módosítására vonatkozó előterjesztésben foglaltakat, melyet változ-
tatás nélkül elfogadott és jóváhagyására tett javaslatot. A fenti na-
pirendi pont lekövetése azáltal, hogy a Tömörkényi Mini Bölcsőde 
a Társulás intézményének részeként többlet feladatként jelenik a 
Hivatal által ellátandó feladatok között, pl. számviteli, könyvvite-
li, pénzügyi témakörökben, amelynek külön 5 oldalú megállapo-
dásban rögzített feltételeknek való megfeleléssel tesznek eleget a 
megállapodó felek.

Az ülésen 10. fő-napirendi pontként véleményezte a Képviselő-
testület az Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde Alapító 
Okirata módosításáról szóló dokumentumokban foglaltakat, melyet 
elfogadott és változtatás nélküli elfogadására tett javaslatot. Ez a 
napirendi pont szintén a fenti 2 napirendi pont lekövetése, hiszen 
az érintett intézmény azt a feladatot láthatja el, amelyet annak ala-
pítója, a fenntartó számára meghatároz. Ahhoz, hogy az intézmény 
által ellátott feladatot a központi költségvetés feladat finanszíro-
zás keretében támogassa, szükség van az intézmény alapító okirata 

törzskönyvi nyilvántartáson való átvezettetésére, amelyre a Magyar 
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága jogosult. A módosí-
tó és egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat befogadása jelenti 
az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyeztetése eljárása 
megindítása lehetőségét.

A Képviselő-testület az ülésen 11. fő-napirendi pontként vé-
leményezte az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti 
és Működési Szabályzata módosítására benyújtott előterjesztésben és 
szabályzatban foglaltakat, melyet elfogadott és annak elfogadását 
kezdeményezte határozatába foglalva.

Az ülésen Egyebek napirend alatt sem írásban, sem szóban nem 
került sor előterjesztésre.

Az ülésekre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal 
ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkor-
mányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat címszó 
alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el.

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Jegyzői táJékoztató Csanytelek község önkormányzata
képviselő-testülete

2018. szeptemberében tartott ülésén hozott döntéseiről

hírmorzsák
az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

−	Szeptember hónap az önkormányzat és a hivatal munkavégzése 
folyamatos ellenőrzések mellett folyt, így többek között: 

−	a közfoglalkoztatás területén a Csongrádi Járási Hivatallal megkötött 
hatósági szerződésben vállalt és végzett feladatokra vonatkozó-
an, továbbá

−	a hivatal köztisztviselői közszolgálati foglalkoztatásával összefüggő minő-
sítés és teljesítményértékelés végrehajtása ellenőrzése a Csongrád Megyei 
Kormányhivatal illetékes főosztálya által, valamint előrelátható-
an több hónapig tartóan 

−	a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által 
egyrészt 2017. évi, másrészt már 2018. I. félévi költségvetési gazdál-
kodás, a központi állami támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése, 
amely a szabályozottság, ezen belül a központi jogszabályokhoz igazított 
belső szabályzatok léte és alkalmazási körére terjed ki, amely a nemze-
tiségi önkormányzatra az önkormányzati társulásra és az általa 
fenntartott 4 költségvetési intézményre is vonatkozik.

−	Szeptember 7. napján a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat Képviselő-testülete rendkívüli ülése napirendi pontja keretében módosí-
totta az általa 2018. évre jóváhagyott költségvetését.

−	Szeptember 10. napján az Alföldvíz Zrt. tervszerűen hajtotta 
végre a település víztornyának fertőtlenítését, amely az ivóvízellátás-
ban nem okozott fennakadást. 

−	Szeptember 11. napján az Alföldvíz Zrt. készre jelentette a telepü-
lés tűzcsapjainak ellenőrzését, amely 1 tűzcsap cseréjét eredményezte, a többi 
tűzcsap működőképes állapotát rögzítve.

−	Szeptember 21. napján a Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád 
Megyei szervezete és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal között 
meglévő megállapodás szerint sor került a kulturális közfoglalkoz-
tatottak számára eddig biztosított eszközök végleges használatba adására, 
amely íróasztal, szék, szekrény, számítógép, színes-nyomtató és 
egyéb kellékekből áll. Köszönettel vettük az állami támogatás-
ként juttatott eszközöket, amelyek léte az önkormányzat költség-
vetését kíméli, összege más célra fordítható.

−	Szeptember 25. napján az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellen-
őrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság együttes ülésén 
napirendre vett előterjesztések véleményezésével járult hozzá a 
Képviselő-testület 2018. szeptemberi ülése elé benyújtott napi-
rendi pontokra vonatkozó döntések meghozatalához.

−	Ugyanezen a napon került sor a Nefelejcs utca kivitelezője által a 
József  Attila utca és a Határút aszfaltozással érintett része munkaterület 
átadás – átvételére, a konkrét kivitelezés előtti munkafolyamat részeként. 

−	Szintén ezen a napon történt a településen élő  nyugdíjasok, a 
mozgáskorlátozottak és szociálisan rászorulók köréből 108 fő számára 
a közfoglalkoztatás keretében megtermelt zöldségfélék átadása, melyet az 
érintettek köszönettel vettek át. 

−	Szeptember 26. napján a Hivatal  munkavállalói munka- és tűz-
védelmi oktatáson vettek részt, egyben ezen a napon a dohányzás elleni 
szabályok betartásának ellenőrzésére is sor került, amely szankció 
nélkül zárult.

−	Szeptember 27. napján tartotta ülését a Képviselő-testület, ahol 

a fent részletezett napirendi pontok tárgyalását követően, a már 
ismertetett döntések születettek.

−	Szeptember 28. napján az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Tár-
sulás Társulási Tanácsa tartotta ülését, ahol a Képviselő-testület 
által véleményezett dokumentumok, mint a Társulás Társulási 
Megállapodása, a Feladatellátási Megállapodás, a Szervezeti és 
Működési Szabályzat, valamint az Alsó- Tisza-menti Többcélú 
Óvodák és Mini Bölcsőde Alapító okirata módosítása tárgyában 
hozott határozatába rögzítette jóváhagyó döntését.

−	Szintén 28. napján került sor a villamosenergia-hálózat bővítését lehető-
vé tevő új transzformátorállomás átadás – átvételére. 

−	Szent Mihály napi tűzgyújtással összekötött rendezvényen  résztvevők a 
szórakoztató programokon túl, ízletes falatokat is fogyaszthat-
tak. Köszönjük a rendezvény szervezésében, lebonyolításában 
résztvevők lelkiismeretes munkáját!

−	Szeptember 29. napján Mindszenten tartott gyakorlatot a Ka-
tasztrófavédelem Csongrád Megyei Igazgatósága illetékese, melyen Csany-
telek települést a Hivatal közbiztonsági referense eredményesen képviselte. 

−	Jó hangulatban telt a Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület tagjai számára 
szervezett, a közelgő Idősek Napja alkalmából szeptember 29. napján 
tartott rendezvény. 

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

köszöneT!

Óvodánk számára a szeptember 3-a, új időszámítás kezdetét jelen-
tette. Nemcsak az új kis óvodásokat fogadhattuk, hanem a falu leg-
ifjabb lakóit is izgatottan várhattuk, hiszen a régen várt Mini Böl-
csődei csoport működése, Csanytelek Község Önkormányzatának 
köszönhetően, megkezdődhetett. Szép és igényes környezetben, a 
Mini Bölcsőde 7 fő kisgyermek gondozását látja el intézményes ke-
retek között, 20 hetes kortól-3 éves korig. Képzett Kisgyermekne-
velő és Bölcsődei dajka teszi a bölcsisek mindennapjait élménysze-
rűvé. Kialakításra került a bölcsisek részére külön öltöző és mosdó 
helyiség, mely minden igényt kielégít. A bölcsődés korú gyermekek 
számára berendezett, életkori sajátosságoknak megfelelő csoport-
szoba, hozzájárul a gyerekek nyugodt, derűs, jó légkörű mindenna-
pi bölcsődei életéhez.

A bölcsődei élet megkezdése a szülőnek és gyermeknek az első 
olyan élmény, amikor a kicsi az édesanyjától fokozatosan elválva, 
új közösségbe illeszkedik be. Mindkettőjük életében nagy változás 
ez. Természetes, hogy minden szülő izgul a gyermekéért, hiszen 
legféltettebb kincsét készül rábízni valakire, akit még nem is ismer, 
ezért nem mindegy, hogy milyenek az első benyomások, élmények. 
A kicsik beszoktatása a szülők, és a kisgyermeknevelő megbeszélé-
sével, szülői jelenléttel történik.

Az általunk javasolt beszoktatási idő kb. két hét, amit nagyon 
óvatosan, fokozatosan kell kezdenünk. A kisgyermekeknek és a 
szülőknek is szeretnénk segítséget nyújtani ezzel. Ez az idő le is rö-
vidülhet, de meg is hosszabbodhat, hiszen a beszoktatás főszerep-
lője a kisgyermek, ő diktálja a tempót, az ő igényeihez igazodunk. 
Ez alatt az idő alatt a kisgyermeknevelő fokozatosan átveszi a szü-

lőtől a gondozási feladatokat (pelenkázás, etetés, itatás, öltöztetés, 
altatás, stb.) úgy, hogy közben a bölcsődében töltött időt folyama-
tosan növelik. 

A Mini Bölcsődében dolgozó felnőtteknek az a céljuk, hogy a 
mindennapok a kicsikkel derűs, jó hangulatban teljenek. A gyer-
mektől való elszakadás a szülő számára nehéz és tisztában vagyunk 
vele, hogy legdrágább kincsüket bízzák ránk. Ehhez nagy bizalom 
kell, amit előre is köszönünk!

Az óvoda dolgozói is részesei a bölcsisek életének. Arra tö-
rekszünk, hogy a két intézmény között olyan tartalmas kapcsolat 
alakuljon ki, amely a kölcsönös érdeklődés révén lehetővé teszi 
egymás munkájának, céljainak megismerését, megértését, ezáltal a 
gyermekek számára az óvodai életbe történő átmenet is zökkenő 
mentesebbé válhat.

Szabóné Pálinkás Györgyi, mb. Intézményvezető

„nagyon nagy szeretettel vártuk Csanytelek legifJabb lakóit!”
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ebzárlaT
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Élel-
miszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági állatorvosa első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti ha-
tósági jogkörében eljárva a CS-07I/01/1018-2/2018. ügyiratszámú határozatával Csanytelek község közigazga-
tási területére 2018. szeptember 29.–október 19. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt 
el a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt. Ezen időszak alatt a legeltetés tilos, továbbá minden kutyát 
és macskát elzárva kell tartani, kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve szabad kivinni. 
Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

Idősek világnapja alkalmából a  Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület 
2018. szeptember 29.-én rendezte meg a nyugdíjas találkozóját az 
iskola tornatermében. Forgó Henrik polgármester úr megnyitó be-
széde után Lajos Jánosné és Tajti Ildikó óvónők vidám jelenete kö-
vetkezett, majd a helyi Kéknefelejcs Népdalkör, a Baksi Szivárvány 
Népdalkör, a Kisteleki Nyugdíjas Klub, a Sándorfalva Őszirózsa 
Nyugdíjas Egyesülete, az Ópusztaszer Őszikék Nyugdíjas Klubja, 
a Szatymazi Nyugdíjas Egyesület, a Csongrádi Nyugdíjas Egyesület 
tagjai táncokkal, nótacsokorral, jelenetekkel  szórakoztatta a közön-
séget. Nagy sikere volt a helyi Fürge Lányok vidám jelenetének is. 
A 245 fős rendezvényen nem szereplő nyugdíjas csoportok is részt 
vettek, a Bokros Nyugdíjas Klub, Felgyőről az Őszirózsa Egyesü-
let, Szegedről a L.É.T. Egyesület, Tömörkényről Nyugdíjas Klub 
szórakozni vágyó tagjai. A szuper jó műsor és az elfogyasztott fi-
nom ebéd után a további jó hangulatról zenészeink, Varga István 

és Túri József  gondoskodott. A rendezvény támogatói: Csanytelek 
Község Önkormányzata, Forgó Henrik polgármester úr, Csong-
rádiné Papp Zita, Mrlják József, ifj. Márton Mihály, KÉBSZ Kft 
konyha dolgozói és az egyesületünk tagjai, akik munkájukkal, ado-
mányaikkal, kedvességükkel hozzájárultak a rendezvény sikeréhez. 
Köszönjük a támogatást és a segítséget mindenkinek!

2019-ben folytatjuk!!! Bakony Zoltánné

nyugdíJas találkozó Csanyteleken

Csanyi menedék

Ki tudná ma már megmondani, hogy annakidején, a csanyi plé-
bánia építésekor milyen megfontolásból alakítottak ki egy belső 
pincelejárót, a padlóba rejtve? Talán rabló latrok előli menekülési 
lehetőségnek, vagy a lent tárolt misebor kényelmes megközelíté-
séhez; esetleg mindkét indokot szem előtt tartva… Mindenesetre 
hiába takarta szőnyeg a hivatali helyiség cserépkályhája előtt a rej-
tekajtót, természetesen tudott a létezéséről Makk Ferenc esperes 

is, akit néhány hónapi helyettes-plébánosság után, 1841. augusztus 
14-én neveztek ki csanyi plébánosnak.

Horváth Mihály hatvani prépost-plébános 1848. június 25-én lett 
csanádi püspök, V. Ferdinánd király akaratából. Hivatalát még el-
foglalta Makón, azonban pápai felszentelésére a szabadságharcban 
vállalt szerepe miatt már nem került sor. A Habsburg-ház trónfosz-
tása után a Szemere-kormány kultuszminiszterévé választották.

1849-ben nyár végére a szabadságharc kivérzett az óriási túlerő 
szorításában. Augusztus 11-én Kossuth Lajos a kormány jelenlé-
vő tagjaival együtt lemondott, Görgei Artúrra átruházva a teljes 
hatalmat. Augusztus 13-án a világosi vár alatti mezőkön a magyar 
honvédsereg letette a fegyvert Rüdiger orosz tábornok előtt. A 
polgári kormány és a katonai vezetés tagjai menekülni, bujdosni 
kényszerültek az osztrák császári bosszúhadjárat elől.

Horváth püspök – tudós, történész ember lévén – nem egye-
nesen külföldre indult; Aradról Makóra ment, hogy könyveit és 
tudományos munkáit biztonságba helyezze. A megtorlástól tartva 
először Szegeden rejtőzködött, majd „…Csanyra húzódott, mely-
nek derék plébánosa, Mach Ferencz nemcsak őt fogadta szívesen, hanem 
Cserkúty (álnevén Csek) János algyői administratort1 is, kit egy forradalmi 
s a szegedi lapban kiadott egyházi beszéde miatt üldöztek.”2 A püspök 
néhány hét után, szeptemberben – bár Haynau pribékjei halálra ke-
resték – Budapestre utazott, majd gróf  Brunswick Júlia kíséretében 
komornyiknak öltözve elhagyta az országot. Több esemény és egy-
beesés igazolja, hogy október 6-án, az Aradi Tizenhármak és gróf  
Batthyány Lajos miniszterelnök kivégzésekor már osztrák,– illetve 
német területen tartózkodott. Valószínűnek tartom, hogy segítő 
kapcsolatok híján Cserkúty János hosszabb ideig maradt Csanyon, 
a biztonságos rejtekhelyen.

Cikk a Szentesi Lap 1911. január 1-i (XLI. évfolyam 1.) számá-
ból: „– Horváth Mihály ereklyék Csanyteleken. Abból az alkalomból, hogy 
Csallány Gábor muzeum igazgató Csanytelek község területén kelta kori sí-
rokat tárt fel, ezuttal alkalma volt megtekinteni azt a helyet, a hol a Szentesi 
születésű Horváth Mihály 1848/49-iki közoktatásügyi miniszter a szabad-
ságharc lezajlása után az osztrákok elől elrejtőzött. e hely a plébánia épület egyik 
szobája alatt levő négy-félméter hosszú, egy és félméter széles és kétméter magas 
pince helység, a melybe a szoba padlózatától nyiló rejtek ajtón melyen akkor 
bútor állott s a mely most már bevan deszkázva nyolcz fa lépcsőn lehetett lejutni. 
Itt rejtette el őt az akkori Csanyteleki plébános Körrei, ott feküdt négy facölöpön 
erösitett fa priccsen s hogy teljes sötétségbe ne legyen, a falon egy szegen lámpa 
világított. Ez a lámpa mely igen szép kovácsmunka, valamint a meg s az itt 
tartózkodását igazoló egykori bejegyzések ott vannak Porubszky János plébá-
nos úrnál a ki azokat a napokban Csalány kérésére el fogja a Szentesi 
múzeumnak küldeni. Azok az edény melyekről ottani tartózkodása 
alat csak Szegváron Földvári Mihály férfinél vannak aki azoktól Körrei plébá-
nos írt hogy hagyatékképpen kapta s aki szentesi muzeumnak igérte azokat.”3

A szenzációt szimatoló (és igen gyatrán fogalmazó) tudósítónak 
a tárgyi emlékek, az „ereklyék” fontossága kötötte le a figyelmét. A 
püspököt bújtató plébános személye annyira lényegtelen volt szá-
mára, hogy még a nevének sem nézett utána…

Kálmán Vendel plébános feljegyzése a rejtekhelyről (kilencven 
évvel a szabadságharc után), a Historia Domusban: „Az 1938 évi 
átalakításkor a lejáró ajtót a padló alatt, az irodai cserépkályha előtt meg is 
találtuk.”

Tehát a köztudatban élő visszaemlékezés, és a Historia Domus 
későbbi bejegyzése szerint az üldözött püspöknek hosszabb ideig 
ez az ablaktalan pince volt a menedéke. Horváth Mihály életírásá-
ban viszont az szerepel, hogy „…Horváth éjjel-nappal a plébánosnak a 
nádas közepén levő méhesében rejtőzködött.”

Makk Ferenc 1853-ig volt Csany plébánosa, ekkor Ceglédre került, 
a forradalmi szerepvállalásáért várfogságot szenvedett Bobory Ká-

roly plébános helyére. Makk esperes neve az oktatásügy terén került 
még látókörömbe: az 1856/57-es tanévben a kecskeméti tanyavilág 
iskolai oktatásának táblázatát láttamozta vezető esperes-tanfelügye-
lőként, később egy „tanácskozvány” elnökeként említik, úgymint „Fő-
tisztelendő Makk Ferenc kanonok, esperes és ker. tanodafelügyelő”.4

Lelkiismeretes jegyzőként tudósított az 1848,-49-es évek vo-
natkozó eseményeiről is: latinul írt feljegyzéseiben komolyabb 
nyelvismeret híján is könnyedén felismertem a revolutio Kosuthiana, 
ad Világosvár és plenipotentiarum Hajnau5 szövegrészeket. Saját tisz-
teletet érdemlő kockázatvállalását természetesen nem rögzítette a 
csanyi Historia Domusban. Történelmi helytállását, humánus sze-
mélyiségét, egyházi és világi tevékenységét szakavatott történész 
figyelmébe ajánlom!

Mindennek 169 esztendeje… Joggal kérdezheti a tisztelt olvasó, 
hogy miért éppen most hozakodtam elő ezzel a históriával? Nos, 
éppen azért, hogy a 170. évfordulóra legyen időnk felkészülni, és 
emléktábla hirdesse végre a plébániaépület falán:

A CSANYTELEKI KATOLIKUS PLÉBÁNIA TÖBB BUJ-
DOSÓNAK SZOLGÁLT MENEDÉKÜL A TÖRTÉNELEM 
VIHARAI SORÁN.

1849. AUGUSZTUSÁBAN ITT REJTŐZKÖDÖTT HOR-
VÁTH MIHÁLY, A SZEMERE-KORMÁNY KULTUSZMI-
NISZTERE, MAKK FERENC ESPERES EMBERSÉGÉRE 
BÍZVA SORSÁT.

Hősök voltak. Hősök, akik magasra emelték a függetlenség for-
radalmának zászlaját; akik – ha kellett – vérüket és életüket ad-
ták egy magára maradt nép szabadságharcában; akik vértanúhalált 
szenvedtek a császári önkény boszúszomjas tébolyában. Ám épp-
úgy hősök voltak a névtelenek, a makkferencek is, akik szívből jövő 
emberségüket, segítőkészségüket nem hangoztatták melldöngetve 
később sem… Dicsőségüket nem őrzik történelemkönyvek lapjai – 
de a legújabb idők mind nyitottabbá váló ismereteinek birtokában 
immár méltó emléket állíthatunk tiszteletükre!

„síróhögyi” Borda János
1 Administrator: lelkészi teendőket ellátó személy (latin)
2 Dr. Márki Sándor: HORVÁTH MIHÁLY 1908-1978 (Athenaeum,1917)
3 Az idézet teljességgel megegyezik az újságban megjelent cikkel!
4 Horák Béla: Tanyai (pusztai) népoktatás Kecskemét város külterületén (2002.)
5 Kossuth-i forradalom, Világos váránál (fegyverletétel), teljhatalommal bíró 
Haynau

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkérése 
alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. 
(III. 26.) Kormányrendelet alapján 2019. évre az alábbi pályázati 
kiírásokat teszem közzé:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-
pályázat felsőoktatási hallgatók számára a 2018/2019. tanév 
második és a 2019/2020. tanév első félévére vonatkozóan „A” típusú 
pályázati kiírás”;

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat fel-

sőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára „B” típusú 
pályázati kiírás.

A pályázatok rögzítésének és a hivatalhoz történő benyúj-
tásának határideje: 2018. november 6.

A részletes pályázati kiírás, valamint Csanytelek Község Ön-
kormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló 
Szabályzata a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető, 
valamint a www.csanytelek.hu honlapon elérhető.

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

fogadóóra
Minden hónap 4. hetének keddi napján Farkas Sándor ország-
gyűlési képviselő, akadályoztatása esetén az általa megbízott 

Vidovicsné Szabó Tünde irodavezető fogadóórát tart az ország-
gyűlési képviselő hivatalát érintő ügyekben.
Helyszín: Községháza, Házasságkötő terem

Időpont: 9.30 – 10.30 óra között

felhívás felsőoktatási hallgatók számára
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ÖsztÖndíjpályázat Benyújtására

Makk Ferenc kézírása a Historia Domusban
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Ebben a hónapban is igyekeztünk aktív életet  élni, többször voltunk 
lovagolni, játszóház foglalkozásokat tartottunk!

A hónap végén a Szent Mihály napja alkalmából több elemből álló 
program sorozat várta az érdeklődőket!

Fellépett az Szent László Általános Iskola  színjátszó csoportja, az 
óvodások is készültek egy kis műsorral.

Nekik volt meglepetésként a Szegedi Látványszínház előadása! 
A kézműves sarokban közreműködőknek: Gémesné Korom Enikő, 
Locskainé Varga Jutka köszönjük a segítséget! :) 

A tűzgyújtás után vacsorával vendégeltük meg a jelenlevőket, ami 
után a Tűz-zsonglőr bemutató következett! 

Az estét Retro disco zárta Dj. Gyuszkóval!
Köszönjük mindenkinek, aki eljött! :)

Szabóné Kovács Nikolett

CSAnytelek közSég önkormányzAtA
2018.09.24.
SAjtóközlemény

megújult egéSzSégház SzolgáljA CSAnytelek lAkoSSágát!

A TOP – 4.1.1-15-CS1-2016-0009 kódszámú, Csanyteleki Egészségügy kombinát kivitelezési munkái az átadás-átvételi eljárás le-
folytatásával befejeződtek. 

Csanytelek Község Önkormányzata 2016. novemberében nyújtott be támogatási kérelmet az „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése” című felhívás alapján az Egészségügyi Kombinát épületének felújítására, amely pályázatra 2017. májusában 29.896.916 Ft támoga-
tásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP).

Az „Egészségügyi Kombinát felújítása” elnevezésű projekt keretében a Csanyteleken működő két vegyes háziorvosi praxis, egy főfoglalko-
zású fogorvosi praxis, egy védőnői körzet és közvetetten az iskola-egészségügyi ellátás fejlesztése valósult meg.

A kivitelezés folyamán sor került a háziorvosi, védőnői és fogorvosi rendelő helyiségeinek, illetve a kapcsolódó kiszolgáló helyiségeik felújí-
tására, korszerűsítésére. A rendelőkben megtörtént a belső burkolat részleges cseréje, megújult a kapcsolódó vizesblokk, felújításra került az 
elektromos hálózat. Az épület fenntartási költségeinek csökkentése és az energetikai korszerűsítés érdekében elkészült a fűtéskorszerűsítés, a 
födém és lapos tető hő-és vízszigetelése, szükség szerint modern nyílászárók kerültek beépítésre. A külső munkák tekintetében a tető héjazat 
cseréje, szükség szerinti külső vakolási és hőszigetelési munkák elvégzése is megtörtént. Megvalósításra került az épület projekt-arányos aka-
dálymentesítése, új, akadálymentes vizesblokk és infokommunikációs akadálymentesítési elemek könnyítik meg a rászorultaknak a mindennapi 
használatot. Az épület előtt akadálymentes parkolóhely kialakításával kívánt önkormányzatunk a jogszabályoknak megfelelő működési felté-
teleket biztosítani a fogyatékkal élőknek. 

A fejlesztés eredményeként Csanytelek község lakossága számára minőségi, a kor követelményeinek megfelelő színvonalú egészségügyi 
alapszolgáltatás infrastrukturális hátterét teremtettük meg, ezzel is segítve az itt élők egészségügyi állapotának megőrzését, a rászorultak gyó-
gyítását – mindezekkel az  életminőség javítását. 

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
SAjtóközlemény

Elkezdődött a „József  Attila utca, Nefelejcs utca és Határ utca szilárd burkolatának kialakítása” című útépítési projekt
Csanytelek Község Önkormányzata 2017. február 6-án támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Külterületi 
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése című, 
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú felhívásra. 

A kérelmet 2018. március 22-én jóváhagyta a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, így 90%-os támogatottság mellett 99.812.896,-Ft 
EMVA forrásból származó támogatással megkezdődött a beruházás megvalósítása.

A fejlesztés célja Csanytelek külterületén található Nefelejcs utca (hrsz: 0208,0212), József  Attila utca (hrsz: 055) és Határ út (hrsz: 050) a me-
zőgazdasági területek és tanyás ingatlanok megközelítésére szolgáló útburkolat kiépítése. 

A szilárd burkolat 2335 méter hosszan valósul meg, a burkolat szélessége 3 méteres forgalmi sáv.  A tervezési szakasz pályaszerkezete a hely-
színi felmérés alapján: szórt útalap és hengerelt aszfalt kopóréteg. A kivitelezési munkálatok 2018. augusztus közepén kezdődtek és várhatóan 
2018. november végére befejeződnek. 

A beruházás innovatív a település gazdasági életére, ugyanis a felújított külterületi utat nagyobb hatásfokkal lehet bekapcsolni a település gazda-
sági életébe. A fejlesztés eredményeként a megépített útszakaszt a helyi gazdaság szereplői új szállítási és közlekedési lehetőségként használhatják, 
amely pozitív hatással lesz a helyi gazdaságra. A fejlesztés segíti a földtulajdonosokat a földterületük elérésében, földművelési tevékenységek 
ellátásába.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 
Kedvezményezett neve: Csanytelek Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve, kódszáma: a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 

szükséges erő- és munkagépek beszerzése, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
A projekt címe: „József  Attila utca, Nefelejcs utca és Határ utca szilárd burkolatának kialakítása” 
A szerződött támogatás összege: 99.812.896,- Ft
A támogatás mértéke: 90 %
A projekt tervezett befejezésének dátuma: 2019.07.31. 
A projektazonosító: 1826616088

szeptember a faluházban!



 – 16:00–17:00 Játszóház / Tanulóház –
 Most mutasd meg kvíz-játék 
25. Csütörtök – 18:00 Kardio Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes – TORNATEREM!
26. Péntek  – 18:00-tól Jóga
29. Hétfő – 15:00-tól Családi délután –
 Kézműves foglalkozás, tökfaragás
 – 17:00-tól Lampionos felvonulás 
30. Kedd  – 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
31. Szerda  – 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba

8. Hétfő – 16:00–17:00-ig Játszóház / Tanulóház X-boksz 
verseny 

9. Kedd – 9–11-ig Az Insertus Hr Kft csoportos tájékoztató, 
nemcsak a regisztrált munkanélküliek, hanem a jelen-
leg is dolgozó de munkahelyet váltani szándékozók 
számára.

  – 18:00- Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
10. Szerda – 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
11. Csütörtök – 18:00 Kardio – Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes – TORNATEREM!
12. Péntek  –18:00-tól Jóga
15. hétfő –18. szerda – 16:00–17:00 Játszóház / Tanulóház 
16. Kedd  – 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
17. Szerda  – 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
18. Csütörtök – 18:00 Kardio Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes – TORNATEREM!
19. Péntek  – 18:00-tól Jóga
24. Szerda  – 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba

faluház – októberi programok

kébsz kft. konyha – októberi étlap

01-07 08-11 15-21 22-28 29-31

Hétfő Tavaszi leves
Rakott kelkáposzta

Daragaluska leves
Bolognai tészta

Alföldi tésztaleves
Rakott karfiol

Magyaros borsóleves
Tepsis hal

Hagymás rizs

Tejes karfiolleves
Bácskai rizses hús

kedd
Lebbencsleves

Burgonyafőzelék
Főtt tojás

Zöldbableves
Tökfőzelék, fasírt

Erőleves
Bakonyi sertésborda

Tészta

Húsleves
Csirkecomb zöldágyon

Sütemény

Tésztaleves
Paradicsomos káposzta

Sült tarja

Szerda
Zöldborsóleves
Csirkepörkölt

Tészta

Karalábéleves
Lecsós csirkemáj

Párolt rizs

Tojásleves
Kolbásszal töltött rántott 

szelet
Tejfölös burgonya

Burgonyaleves
Finomfőzelék

Csibe fasírt

Vegyes gyümölcsleves
Hurka, kolbász
Tört burgonya

Csütörtök Májgombócleves
Tavaszi rizses hús

Almaleves
Tepsis csirkemell

Petrezselymes burgonya

Kertészleves
Lecsós pulyka
Zöldséges rizs

Húsgombóc leves
Rántott sajt

Hasábburgonya

Péntek Csángógulyás
Mákos nudli

Gulyásleves
Kókuszkocka

Frankfurti leves
Sajtos nudli

Lencsegulyás
Káposztás tészta

Szombat
Zöldségleves

Sertésjava pörkölt
Sós burgonya

Zöldborsóleves
Harcsapaprikás

Nokedli

Rizsleves
Sült hús

Zöldbabfőzelék

Karalábéleves
Csirkepörkölt 

Tészta

Vasárnap
Csontleves

Párizsi szelet
Almaszósz

Orjaleves
Rántott csirke

Hagymás burgonya

Pulykanyak leves
Zúzapörkölt
Kagylótészta

Csontleves
Sült oldalas

Zöldséges burgonya

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

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző, szerkesztette: Mucsi Attila
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A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!

Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Kovács Nikolett


