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Csak az tudhatja igazán, mit jelent földút mellett élni, aki maga is aggó-
dott már, hogy a szerettéhez hívott mentő be tud-e menni a több hetes 
eső áztatta, vagy az eltakaríthatatlan hó fedte földúton az ellátásra vá-
róhoz – sajnos mindeddig az Arany János utcában élők is ebbe a sorba 
tartoztak. 2002-től következetesen építjük, újítjuk fel Csanytelek útjait, 
mert a megközelítés lehetőségének biztosítása az alapja az esélyegyenlő 
ellátásnak. Hiába a legjobb felszereltségű mentő a legjobb személy-
zettel, ha az aszfaltról lecsatlakozó földút kátyúi miatt a bejárhatóság 
ellehetetlenül. Anyagi lehetőségek híján most értünk oda, hogy a fo-
tón látható, útalap szintű kiépítés egy-két héten belül megvalósulhat az 
említett utcában. Az aszfalt-burkolattal való ellátást az alkalmas pályá-
zat- és pénzhiányon túl a továbbiakban is akadályozza a vízszolgáltató, 
mert azt szeretné, ha valamennyi út alatti vízbekötést kicseréltetnénk 
(velük, az általuk diktált áron).

Az út szélességét a közművek – villany, víz, gáz – és azok védőtávol-
sága határozza meg, a lakóút forgalmának folyamatosságát a kitérők 
hivatottak segíteni.

Aki nem túl gyakran jár a Radnóti úton, annak kifejezetten látvá-
nyosak a COOP ABC és a Pékség közötti önkormányzati területen 
történő változások.

A Csanyteleki Termelői Piactér szerkezete egyre inkább megmutatja 
magát, az egyik leginkább látványos rész, a tető immár a helyére került, 
a jövő héten kezdődik a térbetonozás, majd a panelszerelés, ami már 
legalább árnyékban – ha hűvösön nem is – végezhető. A vizesblokk-
szerelés és a csarnokszerkezetből piaccá „varázslás” után az épület 
„felöltöztetése” és az épület mögötti parkoló kialakítása következhet, a 
várható befejezés – legkésőbb – szeptember közepére tehető.

Évekkel ezelőtt igazából a kényszer szülte az ötletet, amikor már 
sokadik falunkbéli kérdezte, melyik földutunkba tehetné a kisebb-na-
gyobb ház átalakítás tégla-és betonhulladékát. Ezeknek a különböző 
méretű bontott anyagoknak a földutakba tétele sokszor jóval nagyobb 
bosszúságot okozott, mint amennyit a „sármentesítés” használt, 
ugyanis teljesen egyenetlenné, kezelhetetlenné vált az út felszíne. Az 
útépítések során tapasztalhattuk, hogy a kohósalak és a betonzúzalék 
közel egyenértékű az útalap építésben – innentől az őrlést végző vál-
lalkozó megtalálása volt a feladat, ami olyan jól sikerült, hogy immár 
harmadszorra állít elő nekünk alapanyagot a község által „termelt”, 
ilyen módon újrahasznosítható hulladékból, jelentősen csökkentve a 
kiépítendő útszakaszok bekerülési költségét. A fotón látható, II-es te-
lepen gyűjtött és deponált betonhulladék – darálás után – a Pókföld út-
jaiba fog kerülni, tovább csökkentve a csanyi földutak hosszát, egyúttal 
tovább növelve azon lakosok számát, akik élet- és vagyonbiztonsága 
a falu más helyein élőkéhez válik hasonlatossá, azaz esélyegyenlővé.

Az esélyegyenlő lét minél több területen való megvalósulása, vala-
mint az élőhelyről elérhető munka jelentheti a megfelelő életteret a 
falvakban – így Csanyteleken is, ami a helybenmaradás alapfeltétele.

Forgó Henrik, polgármester

Ismét egy lépéssel előrébb Sajtóközlemény – HűtőHáz léteSítéS CSanyteleken!
Csanyteleken a TOP-1.1.3-16- CS1-2017-00009 kódszámú, „Hűtőház és tároló tér kialakítása” elnevezésű projekt 
megvalósulásával új hűtőház létesült, amelyet a műszaki átadás – átvételi eljárás lezárásával és a használatba vételi 
engedély megszerzésével birtokba vehet a település önkormányzata. 
Csanytelek Község Önkormányzata 2017. július 31-én nyújtott be támogatási kérelmet a „Helyi gazdaságfejlesztés” című 
felhívás alapján egy új, időszakosan üzemelő hűtőház létesítésére, amely pályázat megvalósítására 55 571 370 Ft támoga-
tásban részesült a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül. 
A projekt megvalósítása szorosan illeszkedik Csongrád megye Területfejlesztési Programjához, amely az agrárium versenyképességé-
nek növelése érdekében a termelés, feldolgozás mellett fontos szerepet szán az agráriumhoz kapcsolódó szolgáltatások (szállítás, raktározás, csomagolás, hűtés) 
fejlesztésének is. Csanyteleken 2011-óta sikerrel működik a Start kertészeti mintaprogram. A projekt legfontosabb célja a mintaprogram kertészeti tevékenységé-
nek kiszolgálása volt, a saját termények hűtésének biztosításával. 
A projekt 2018.02.22- én vette kezdetét. Az előkészítés során az önkormányzat építési engedélyes tervdokumentációt, valamint a kiviteli tervet készíttette el. A 
közbeszerzési eljárás eredményeként a szegedi székhelyű Komplex- Épszer Kft. kezdhette meg 2018. október 5-én a hűtőház kivitelezését. A műszaki átadás – át-
vételi eljárás sikeresen lezárult 2019. május 29-én, ezt követően indult el a használatba vételi eljárás. Az elkészült hűtőház Csanytelek belterületén, az agrár ipari 
parkban található. (Csanytelek, belterület hrsz.: 144/1 alatti terület) Az épület földszintes, alapterülete bruttó 321 m2, amelyben helyett kapott a manipuláló tér 
mellett 1–1 hűtőkamra illetve öltöző vizesblokk. A beruházás megvalósításával, egy helyi megfelelő szolgáltatást nyújtó csarnok kialakításával a Start mintaprog-
ramban megtermelt termékek elhelyezése, tárolása hűtése megvalósul, eladhatósága javul, az eladható mennyiség emelkedik. A tervek alapján az önkormányzat 
a saját termények átmeneti hűtésén, tárolásán túl a település őstermelői közül a kertészettel foglalkozók részére is hűtőkapacitást tervez biztosítani – önköltséges 
díjért. A Hűtőház természetesen azt is lehetővé teszi majd, hogy a közétkeztetésbe történő termékbeszállítás időintervalluma megnő, tehát az eddigi beszállítási 
gyakorlat legalább két hónappal meghosszabbítható lesz, ami további jelentős költségmegtakarítást eredményez a közétkeztetést végző, 100%-ban önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társaságnál. A hűtőház üzemeltetését az Önkormányzat, illetve az általa alapítandó gazdasági társaság (nonprofit kft) biztosítja. 
A fejlesztés eredményeként létrejött hűtőház további projektek és fejlesztések alapjául szolgálhat. Az önkormányzat az őstermelők részére történő időszakos 
hűtött tároláson túl tervezi a feldolgozó kapacitások letelepítését is az Agrár-Ipari parkba, amelyekben kertészeti termékek ipari alapanyagként való felhasználása 
történik majd. Az ipari alapanyag termelésbe – integrátorként – be kívánjuk vonni az őstermelők azon részét is, akik régi típusú termelő berendezéseiket már 
nem tudják primőr termelésre alkalmazni. Ebből adódóan jelen fejlesztés mintahely teremtő és munkahely megtartó szerepe is kiemelkedő. E további fejlesztések 
kiszolgálásra is alkalmas lesz a most elkészült hűtőház. A beruházás megvalósításával az önkormányzat hozzájárult a helyi termék előállítás erősítésének elősegí-
téséhez és a lokális gazdaság fejlesztésének előmozdításához. 

Csanytelek község önkormányzata

A hagyományoknak megfelelően az idén is megrendezésre került 2019. 
június 01.-én Farkas Sándor országgyűlési képviselő, agrárminiszter-
helyettes szervezésében Fábiánsebestyénben a Kinizsi Parkban az úgy-
nevezett JUNIÁLIS (faluk, városok vetélkedője) program.

Községünk az idén is sikeresen és színvonalasan képviseltette magát 
a mintegy 20 településsel együtt.

Csanytelek a települési totóban 1. helyezést, míg az asztaldíszítéses 
főzőversenyen 5. helyezést ért el. 

Úgy gondolom, hogy a résztvevők az eredményeken túl, jókedvvel 
is gazdagodtak és örömteli baráti beszélgetéseket folytattak a többi te-
lepülés képviselőivel.

Köszönet a rendezvény szervezőinek, valamennyi résztvevőnek, 
hogy Csanytelek község neve ismét előtérbe kerülhetett.

Szintén köszönet illeti a támogatókat is, akik különböző módon já-
rultak hozzá a településük rendezvényen való sikeres részvételéhez.

Támogatóink: Koncz Béla, Zákány Zoltán, Losonczi István, Bali 
Zoltán, Erdélyi Zsolt, Csongrádi Csaba, Pigniczki Péter, Csanytelek 
Község Önkormányzata. 

Tisztelettel: Mucsi István alpolgármester

Kinizsi juniális…
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IskolaI eredményekJegyzőI táJékoztató Csanytelek község önkormányzata
képvIselő-testülete

2019. JúnIusI ülésén hozott döntéseIről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2019. június 
28. napján tartotta soros munkaterv szerinti ülését, ahol 2 főnapirendi 
pontot tárgyalt, melyből a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság előzetesen, június 25. napján tarott 
ülésén napirendje keretében az 1. fő-napirendi pontot véleményezte és 
elfogadásra javasolta azt.

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként a Képviselő-testület az önkor-
mányzat és az önkormányzati hivatal 2018. évi költségvetési pénzmaradványa 
végleges felosztása tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat vi-
tatta meg és fogadta el  határozatába foglalva. Az önkormányzatnál 
keletkezett pénzmaradvány összege: 269.243.609.-Ft, ebből a kötelezett-
séggel terhelt maradvány összege: 267.149.177.-Ft, a szabad pénzmaradvány 
összege 2.094.432.-Ft. A Hivatalnál keletkezett pénzmaradvány össze-
ge: 333.797.-Ft, mely teljes összegében szabad pénzmaradvány. Az önkor-
mányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa igénybevételeként 
és felosztott kiadásokként a Képviselő-testület jóváhagyásával az ön-
kormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe eredeti előirányzatként 
beépítésre került. Ezek a kiadási tételek alapvetően kiutalt pályázati és 
egyéb működési célú támogatások maradványai, jótállási garancia fedezetek, 
illetve kisebb összegekben szerződéssel lekötött egyéb források.

A Képviselő-testület az ülés 2. főnapirendi pontja keretében tár-
gyalta a Csanytelek, Pókföldi területrész külterületi útjainak földút stabilizálási 
munkálataira kivitelező kiválasztása tárgyában benyújtott előterjesztést, 
melyet jóváhagyott és az érvényes, eredményes közbeszerzési eljá-
rás keretében lefolytatott eljárás lezárásaként az Ajánlattevők közül a 
legelőnyösebb árajánlatot tevő vállalkozót választotta ki a kivitelezési 
munkálatok végrehajtására. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési 
rendeletében a helyi önkormányzati tulajdonú külterületi földutak járha-
tóvá tételét szolgáló földút stabilizálási munkálataira a pénzügyi források elkülö-
nítése megtörtént. Alapvetően a település ún. „Pókföld”-i területrészén 4 
önálló helyrajzi számmal rendelkező külterületi földút járhatóvá tételét 
szolgálja a forrás elkülönítése, az alábbi útszakaszokon:

– Dózsa György utca 032 hrsz 756 m2,
– Pókföld  034 hrsz 798 m2,
– Török Bálint utca 036 hrsz 795 m2,
– Gábor Áron utca 038 hrsz 414 m2.

A földút stabilizálási munkálatokat alapvetően a jelzett útszakaszo-
kon 3 méteres szélességben, 20 cm vastagságú behengerelt darált be-
ton/kohósalak betöltéssel és 5 cm vastagságú 0/20-as mészkőzúzalék 
kiékeléssel tervezzük elvégeztetni, mintegy 450 folyóméter szikkasz-
tó jellegű földmedrű árok profilozással. Az útjavítási munkálatokhoz 
szükséges anyag mennyisége alapvetően 3 helyszínen deponálva ren-
delkezésre áll. A fenti utcákban folyt tételes felmérések alapján mintegy 
134 m3 mészkőmurva beszerzéséről kell gondoskodnunk a kivitelezés 
időszakára, amelynek vállalási ideje: idén augusztus 31. napjáig terjed. 
A döntés előkészítő javaslat szerint legkedvezőbb a BALI-ÉP BUIL-
DING Kft ajánlata, így ezért szerepel abban nyertesként, összességé-
ben 8.997.085.-Ft egyösszegű vállalási árral.

Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében sem írásban, sem szóban 
nem került sor előterjesztés benyújtására, így az ülés bezárását követő-
en zárt ülés tartása keretében tárgyalta a Képviselő-testület a Tisza-menti 
virágzás ösztöndíj hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára” ösztöndíjpályá-
zatok elbírálása tárgyában benyújtott előterjesztésben írtakat. A pályázat 
benyújtására nyitva álló határidő alatt a pályázati kiírás mellékletét képező for-
manyomtatványon az ahhoz csatolt dokumentumokkal együtt 4 tanuló nyújtott 
be pályázatot, melyet a Képviselő-testület külön – külön határozatba 
foglalva elfogadott és felhatalmazást adott a település polgármesterének 
az ösztöndíjas fiatalokkal szerződés kötésére és a további szükséges in-
tézkedések megtételére. Az ösztöndíj havi összege 20.000,- Ft, amely 
a támogatott keretlétszámot is figyelembe véve nem haladhatja meg az 
EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt költségvetésében erre a célra 
biztosított összeget. Az ösztöndíjat az azt elnyert támogatott tanuló szá-
mára, a tanulói jogviszonya fennállása alatt, a tanítási évben, szeptember 
1. – augusztus 31. napjáig tartó időszakra, 12 hónapra kell folyósítani, 
aki ezen időszak alatt,. Az ösztöndíjas tanuló önkéntes munkát köteles 
vállalni az erre a célra kijelölt közszolgáltatónál, továbbá meg kell felelnie 
az ösztöndíj szerződésben foglalt egyéb feltételeknek is. Gratulálunk az 
ösztöndíjat pályázaton elnyert tanulóknak!

Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
ülésén hozott döntésről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Társulás Társulási Tanácsa 2019. 
június 20. napján ülést tartott, ahol 5 főnapirendi pontot tárgyalt. Az 
1–3. főnapirendi pontban a fenntartásában lévő 3 szociális intézmény 
– a csongrádi székhelyű Esély Szociális Alapellátási Központ, - a tömör-
kényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon, a 
helybeli Remény Szociális Alapszolgáltató Központ – szakmai programja 
módosítását, – benne a feladatellátásokhoz rendelt házirendekben és megál-
lapodásokban foglaltakat – tárgyalta és hagyta jóvá külön – külön 
hozott határozatával. Az ülés 4. főnapirendi pontja keretében tárgyalta 
és fogadta el az Esély Szociális Alapellátási Központ szervezeti és műkö-
dési szabályzata módosítását, melyre azért volt szükség, mert 2019. június 
30. napjával megszűnt a Gyermekek Átmeneti Otthona feladatellátása, 
mellyel a szociális intézmény alapító okiratba foglalt feladata, az intéz-
mény neve és működési rendje megváltozott Az ülésen 5. főnapirendi 
pontként vitatta meg a Társulási Tanács a Társulás és az általa fenntartott 
költségvetési szervek 2018. évi költségvetési pénzmaradványa felosztá-
sát,. A 2018. évi pénzmaradvány összege a Társulás Társulási Tanácsa 
által jóváhagyott 2018. évi beszámoló alapján 24.378.333.-Ft. melyből a 
kötelezettséggel terhelt maradványok összege 15.968.423.-Ft, míg 
az alaptevékenység szabad maradványa 8.409.910.-Ft.

Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal ügyfél-
szolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkormányzat hon-
lapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat címszó alatt és a www.
njt.hu oldalon érhetőek el. 

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Hagyományainkhoz híven idén is megjelentetjük a 2018/19. tanévben 
kiemelkedő eredményt elérő tanulóink névsorát. Köszönöm nekik, 
hogy lelkes tudni vágyásukkal, szorgalmas munkájukkal, a közösségért 
vállalt feladataikkal vagy kiemelkedő sporttevékenységgel öregbítették 
iskolánk hírnevét.

Kitűnő (és/vagy legalább 3 tantárgyi dicséretet elért)
tanulóink:

1. osztály
Balogh Mihály, Gémes Blanka, László Lizett, Mikulai Flóra,
Oláh László, Szobácsi Renáta, Vízvári Bonita, Mátyás Larissza 

2. osztály
Boldogh Fanni, Fazekas György, Szabó Abigél,
Tolnai Bianka Vivien, Kiss Zoltán

3. osztály
Potor Laura, Ferenczik Illangó, Sinkó Lora

4. osztály
Ambrus Zalán, Jaksa Jázmin, Juhász Gergő, Lekrinszki Tamás,
Szabó Eszter

5. osztály
Blaskovics Eliána, Enyingi Lara, Papp Sára, Vida Vivien,
Volford Róbert

6. osztály
Szemerédi Renáta Bianka, Kovács Áron, Gémes Jázmin,
Holló Boglárka, Lénárt Lili, Lakatos Virág

7. osztály
Túri Kitti, Mészáros Melissza, Percsics Virág

8. osztály
Körmendi Nikol, Zsótér Alexandra

Versenyeredmények
Járási/megyei versenyek:

– Language Cup járási angol nyelvi verseny 
1. hely: Mészáros Melissza

– Language Cup járási angol nyelvi verseny
2. hely: Simon Ernő

– Tiszavirág járási környezetismereti tanulmányi verseny
2. hely: Corbei Benjámin, Potor Laura,
Ambrus Zalán, Juhász Gergő

– Járási mesemondó verseny 2. osztály
1. helyezett Boldogh Fanni

– Járási matematika verseny 2. osztály 
3. hely: Tolnai Bianka Vivien

– Járási Petőfi szavaló verseny
különdíj: Magyar Gréta

– László Gyula kupa teremfoci
1. hely: Lekrinszki Kevin, Arany Máté, Korom Zsolt,
Huszár Dominik, Balogh Márk, Sárközi Gergő

– Megyei labdarúgó diákolimpia 4. korcsoport
2. helyezés: Arany Máté, Korom Zsolt

– Megyei labdarúgó diákolimpia 2. korcsoport
3. helyezés: Volford Róbert, Kovács Ábel, Juhász Gergő,
Ambrus Zalán

– Járási atlétika verseny 2. korcsoport fiú
1. helyezés: Volford Róbert, Kovács Ábel, Püspöki Gábor,
Ambrus Zalán, Bali Csongor

– Járási atlétikai verseny 2. korcsoport fiú egyéni összetett 
2. hely: Volford Róbert

– Járási atlétika verseny 2. korcsoport lány 
3. helyezés: Jaksa Jázmin, Szabó Eszter, Kovalcsik Odett,
László Liliána, Gémes Hanna

– Járási atlétikai verseny 2. korcsoport lány egyéni összetett 
1. hely: Jaksa Jázmin

Helyi versenyek:

Mesemondó verseny 1. osztály:
 – 1. hely: Vízvári Bonita
 – 2. hely: László Lizett
 – 3. hely: Mikulai Flóra és Szobácsi Renáta
Mesemondó verseny 2. osztály:
 – 1. hely: Boldogh Fanni
 – 2. hely: Szabó Abigél
 – 3. hely: Samu Noel
Mesemondó verseny 3-4. osztály:
 – 1. hely: Szabó Eszter
 – 2. hely: Ferenczik Illangó
 – 3. hely: László Liliána és Gémes Hanna
Vers- és prózamondó verseny 5-6. osztály:
 – 1. hely: Papp Sára
 – 2. hely: Mátyás Loránd
 – 3. hely: Szemerédi Renáta Bianka
Vers- és prózamondó verseny 7-8. osztály:
 – 1. hely: Magyar Gréta
 – 2. hely: Egyházi Anasztázia
 – 3. hely: Túri Kitti
Az osztály legjobb olvasója:
 – 2. osztály: Szabó Abigél
 – 3. osztály: Sinkó Lora
 – 4. osztály: László Liliána
 – 5. osztály: Papp Sára
 – 6. osztály: Kovács Áron
 – 7. osztály: Korom Enikő
 – 8. osztály: Zsótér Alexandra

Szabó Ferenc tagintézmény-vezető
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BorDA JÁNosNÉ, Valkai Fran-
ciska 1929. június 2-án született 
Csanyteleken. Gyermekkora, fiatalsá-
ga: munka, munka, munka – az igyekvő 
szegényparaszti családokra jellemzően.

(Az ünnepelt fia, Borda János szavai):
„1950. június 3-án kötött házasságot 

Édösapámmal. Nyugdíjazásáig a Tisza 
Tsz. dolgozója; munkájáért több alka-
lommal kapott jutalmat, kitüntetést. 
Hosszú ideig odaadóan ápolta gondvi-
selésre szorult Édösapámat. Lányán és 
fián, öt unokáján és nyolc dédunokáján 
kívül számos unokaöccs és unokahúg, 
valamint azok leszármazottai köszön-
tötték a hálaadó szentmisét követő 
nagycsaládi összejövetelen. A rokon-
ságban immár egyedül ő él a korosz-
tályából, ezért sokak nagymamájává vált a családban. Bálint 
Atya szavai a hálaadó szentmisén: – Nem csak kánonbeli 

szenteket ismerünk. Járnak közöttünk észrevétlenül, felma-
gasztalás nélkül itt, a földön is…”

„szépkorúak” köszöntése JegyzőI táJékoztatás
a nyárI szünIdeI gyermekétkeztetésről,

Időtartamáról és helyszínéről

A települési önkormányzat az évközi szünidei gyermekétkez-
tetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli 
meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrá-
nyos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja a bölcsődé-
ben, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben 
részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó in-
tézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt vala-
mennyi munkanapon, a fentiekbe nem tartozó gyermekek 
számára a nyári szünet időtartamára eső valamennyi mun-
kanapon, 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 rö-
videbb is lehet! A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az 
étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látha-
tó hiányzása, betegsége, vagy egyéb ok akadályozza, a részére 
biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője 
vagy a szülő, más törvényes képviselő által megbízott személy 
számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az 
étel másik, a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő 
gyermek számára átadható helyben történő fogyasztásra vagy 
elvitel formájában. 

Fentiekről előzetesen írásban tájékoztattam az érintett 
Szülőket, és részükre megküldtem a szünidei gyermekét-
keztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot. Mind-
ezek tükrében felhívom a NYÁRI szünidei gyermekétkez-
tetést – fenti nyilatkozaton – igénylők figyelmét arra, hogy 
a szünet időtartama alatt JÚLIUS ÉS AUGUsZTUs hóna-
pokban az alábbiakban megjelölt időpontokban biztosítja 
Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetés jogosult-
jai részére az egyszeri meleg főétkezést.

Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a napi egy-
szeri meleg főétkeztetés (ebéd) a rászoruló gyermek általi 
helyben történő elfogyasztással vagy elvitellel történhet. 
Tájékoztatom továbbá az érintett Szülőket arról, hogy 
amennyiben nem helyben történik az ebéd elfogyasztása, 
Önöknek kell gondoskodnia az ebéd átvételéről, elviteléről 
és az ételadagnak megfelelő szabvány ételhordó biztosí-
tásáról. Az ebéd helyben történő elfogyasztása/kiosztása 
a KÉBSZ KFT által üzemeltetett iskolai konyhán/iskolai 
étkezdében (6647 Csanytelek, Szent László u. 4/a.) munkana-
pokon 11.00–12.00 között történik.

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Hétfő Kedd szerda Csütörtök Péntek szombat

07.01. 07.02. 07.03. 07.04. 07.05.

07.08. 07.09. 07.10. 07.11. 07.12.

07.15. 07.16. 07.17. 07.18. 07.19.

07.22. 07.23. 07.24. 07.25. 07.26.

07.29. 07.30. 07.31. 08.01. 08.02.

08.05. 08.06. 08.07. 08.08. 08.09. 08.10.

08.12. 08.13. 08.14. 08.15. 08.16.

08.21. 08.22. 08.23.

28.26. 08.27. 08.28. 08.29. 08.30.

BÁTKI GYÖRGYNÉ (született: Nagy Anna) Csany- 
teleken született 1929. február 3-án, a család 13. gyerme-
keként. Az élete ugyanaz volt, mint a többi korosztály-tár-
sáé a faluban, hiszen mindenki szegény volt. Egyedüli élő 
testvérét a Világháború, édesanyját a betegség vitte el a 
családjából. Így hamar fel kellett nőnie és dönteni, hogy a 
tanulást, vagy a háztartást választja. A kötelességtudat pa-
rancsa felülírt mindent – egyedül maradt édesapjával. Fér-
jével, Bátki Györggyel 1948-ben kötött házasságot. Szép, 
küzdelmes együtt töltött 49 dolgos év után, ma már igyek-
szik emlékeit megosztani fiával, menyével, unokáival, és 
együtt örül a családdal a dédunoka csetlő-botló első lépé-
seinek. Annuska nénit születésnapján fia, menye, valamint 
a község polgármestere köszöntötte.

ForGó JóZseFNÉ Nagy Mária 1929.06.12.-én szü-
letett Csanyteleken. Szülei földművesek voltak. Marika 
néni Csanyteleken járt iskolába, 8 osztályt végzett, 1949-
ben ment férjhez, Forgó Józsefhez, aki férfi fodrász volt, 
ezért is van olyan sok ismerőse a faluban. 1952-ben szü-
letett egyetlen lányuk Anna. Két unokája van, egy lány, 
aki tanárnő és egy fiú, aki orvosnak tanult, jelenleg házi-
orvos Csongrádon. Marika néniék öten voltak testvérek, 
de már csak ketten élnek. Egy húga van, aki a faluban 
lakik és meg szokta látogatni.

Férje 2004-ben meghalt, Marika néni azóta egyedül él. 
Lányánál két évig lakott, de mivel Ők még dolgoznak, 
Marika néni unatkozott Otthon, ezért 2015. március 17.-
én beköltözött a Remény Szociális Alapszolgáltató Köz-
pontba.



22. Hétfő
23. Kedd
24. Szerda
25. Csütörtök
26. Péntek
29. Hétfő – 16:00-tól Játszóház / Tanulóház
 – RNÖ előadás
30. Kedd – 18:00-tól 19:00-ig
 Gerinctorna Mónus Katával
 – a részvétel ingyenes
31. Szerda – 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba

08. Hétfő
09. Kedd
10. Szerda
11. Csütörtök
12. Péntek
13. Szombat – XXIX. Csanyteleki Falunapok 
15. Hétfő – 15:00-tól Játszóház / Tanulóház – Filmvetítés
16. Kedd – 18:00-tól 19:00-ig
 Gerinctorna Mónus Katával – a részvétel ingyenes
17. Szerda – 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
18. Csütörtök – 18:00–19:00-ig
 Kardio edzés Mónus Katával a Faluházban
 – a részvétel ingyenes
19. Péntek – 18:00-tól Jóga
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Faluház – JúlIusI programok

kébsz kFt. konyha – JúlIusI étlap

08–14 15–21 22–28 29–31

Hétfő Köménymagleves
Rakott karfiol

Tésztaleves
Szárazbab főzelék, sült kolbász

Húsgombóc leves
Sajtos hal, rizibizi

Lebbencsleves
Rakott kelkáposzta

Kedd Gombaleves
Temesvári sertésborda, tészta

Zöldségleves
Bakonyi sertésszelet, tészta

Magyaros gombaleves
Finomfőzelék, csibe fasírt

Gombócleves
Burgonyafőzelék, sült tarja

szerda
Pirított tésztaleves

Savanyú burgonyafőzelék, 
natúrszelet

Gyümölcsleves
Tavaszi rizses csirkemell

Spárgakrém leves
Sült csirke, petrezselymes burgonya

Zöldborsóleves
Rizses csirkemell

Csütörtök Meggyleves
Burgonyás tarhonya, savanyúság

Orjaleves
Lecsós szelet, tört burgonya

Daragaluska leves
Paradicsomos káposzta, sült pulyka

Péntek Lencsegulyás
Káposztás tészta

Sárgaborsógulyás
Meggyes, túrós párna

Makói burgonyaleves
Prézlis tészta

szombat Zöldségleves
Töltött paprika

Burgonyaleves
Zöldbabfőzelék, magyaros szelet

Tojásleves
Hagymás csirkemáj, tört burgonya

Vasárnap Húsleves
Gyros, sült burgonya

Csontleves
Csirkepörkölt, kagylótészta

Csirkeszárnyleves
Zúzapörkölt, tészta 

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

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

Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Niki & Nagy Emese

Nyári Tematikus Tábor
08:00–16:00 óráig
EFOP 1.5.3-16-2017-00001
„Tisza-menti virágzás 2”

Nyári Tematikus Tábor
08:00–16:00 óráig
EFOP 3.9.2-16-2017-00005
Tisza menti virágzás

  


