
Ismét látható, szinte példa nélküli komoly eredményekkel 
telt el egy év falunk történetében, a Falunapok eseményei 
is tükrözték ezt az egyediséget. Az ünnepi testületi ülésen 
ugyanis – a képviselő-testület egyhangú döntése alapján – 
három falunkbéli vehette át Csanytelek közösségének elis-
merését, a díszpolgári címmel járó gyűrűt.

Lajos Jánosné – Locsi óvónéni – 42 
év munkájáért kapta ezt a kitüntető címet, 
csanyi generációk kezdték az „életre szoci-
alizációt” az ő keze alatt. A szorgalommal, 
tisztességgel, közmegelégedésre végzett 
munkáját idén júniusban Pedagógus szolgá-
lati emlékéremmel is elismerték – példaadó 
munkásságát a falu nevében köszönöm. 

Szabó Tamás úr, a csongrádi Bársony 
István Szakgimnázium oktatója szerényen 
él közöttünk családjával, igyekszik idejét 
jól beosztani a család, a munka és a hobbi-
jai – vadászat, horgászat – között, melyek-
ben már eddig is jelentős eredményeket ért 
el itthon és külföldön egyaránt. Példaadó 
sport-karrierje legkiemelkedőbb eredménye 
az idén Dél-Afrikában megrendezett III. 
Feeder Világbajnokságon a Magyar hor-

gászválogatott tagjaként megnyert aranyérem. 
Jéri Tamás úr korábban ugyan szép sikereket 

ért el társastáncban is, de 2013 óta igazából a ko-
ronglövészet jelenti számára a kihívást, ebben ér 
el jelentős sikereket. A Csanytelek Község Dísz-
polgára címet a Sarlóspusztán megrendezett 
FITASC Compak Sporting Európa-bajnokság, 
majd az Angliában megrendezett Világbajnok-
ság megnyerésével érdemelte ki. A Falunap ide-
jén Angliában versenyzett, így díszpolgári kitün-
tetését később veszi át.

A XXIX. Csanyteleki falunap igazából 
minden jelentős részében követte az elmúlt 15 
évben kialakított rendszert, nem az volt a cél, 
hogy erőn fölüli produkciókat, csillogást-villo-
gást vásároljunk, hanem az, hogy Csanytelekiek 
produkciója elé ültessünk le Csanytelekieket – a 
fotón látható Tápai Tamás kaszkadőr bemuta-

tójától az ovisok, a Népdalkör műsora, az osztálytalálkozó-
kon résztvevőkön át a Josef  K. zenekarig –, és próbáljuk jól 
érezni magunkat együtt. A többször eleredő eső miatt mind-
ez csak a „legelszántabbaknak” sikerült – bár jól láthatóan 
örültek néhányan az esőnek is…

Folytatás a következő oldalon.

Hírek, információk 
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
152. szám — 2019. július
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Az idősebb korosztályhoz tartozó Csany-
telekiek emlékezetében még pontosan él 
annak a rengeteg földútnak az emléke, 
melyek a mostanihoz hasonló esős idő-
szakok után keserítették meg az utcákban 
élők életét, tették nehézzé a mindenna-
pok megélését, sokszor lehetetlenítették 
el az orvos, a mentő beteghez érkezését.

A fiatalabb korosztályok talán már nem 
is emlékeznek arra, hogy a 2005-ben szi-
lárd burkolatot kapott Ady Endre, Gárdo-
nyi, Bercsényi (a keverői úttól), valamint 
a néhány hónapja elkészült Nefelejcs, Jó-
zsef  Attila (hozzá egy kis szakasz a Ha-
tár útból) utak – aszfaltozás előtt – szinte 
járhatatlanok voltak egy-egy kiadós eső 
(vagy havazás) után. Ugyanide sorolandók 
a teljes hosszában felújított utcák, azaz a 
Botond, a Kossuth, a Tiszai, a Járandó és 
a Jókai utcák, valamint a Damjanich és a 
Szent László belterületi szakasza, a parkunkat övező utcács-
kával együtt. Ide kell még sorolni továbbá a fotókon látható 
Arany János, illetve a Pókföld négy utcájának útstabilizálását 
a korábban hasonló módszerrel készült Nagy Imre útéval 
együtt, ami igazából egy teljes értékű útalap kiépítést jelent.

Az Árpád út megkezdett felújítása egy BM-es pályázat 
eredményétől függően még az idén folytatódni fog, mint 
ahogy a falun átmenő 4519-es főút felújítása is a Sajó sa-
rok – Pusztaszeri út között (a legújabb információ szerint 

szeptember 15-től) – hozzá kell tennem, hogy ezt a felújítást 
nem a mi önkormányzatunk, hanem a Magyar Közútkezelő 
Zrt. koordinálja –, a Pusztaszeri út elkészült szakasza önkor-
mányzati tulajdonú…)

Önkormányzatunk következő kiemelt fejlesztési feladata 
a még elmaradt – lakott – föld-utak stabilizálása, valamint 
az Ady Endre út – Határ úton át történő – összekötése a 
Csongrádi úttal, ennek tervezése elkezdődött.

Forgó Henrik, polgármester

XXIX. CsanytelekI Falunap

Megkezdődött a könnyűszerke-
zetes vizesblokkok kialakítása a 
piac építésénél – őszintén örü-
lök, hogy mind többüktől hallok 
jó visszajelzéseket a folyamatban 
lévő beruházásról. Már javasla-
tokat is kaptam, milyen állandó 
árusító helyeket kellene kialakíta-
ni – ez azért öröm, mert a közös 
gondolkodás a létesítmény elfo-
gadását jelenti, őszintén remélem, 
mire elkészül, minden lehetséges 
árus és vásárló sajátjának fogja 
érezni ezt a nem csak piacként, 
hanem – jó piachoz méltón – 
„helyi fórumként” is működő, 
régóta várt közösségi teret.

Forgó Henrik, polgármester

Folytatás az előző oldalról.

Tisztelettel mondok köszönetet támogatóinknak:
Csanyi-Táp Kft, Báyer Károly, K& K Ménöki Iroda Kft, 

Bali-Ép Building Kft, KaPet Bau Építőipari Kft, Süd Bau 
Építési-Kereskedelmi Kft, Kecskeméti-Kovácsné Bori Ildi-
kó, Bali János, Mucsi István, Harangozóné Pálnok Orsolya, 
Szász Erika, Kébsz Kft, Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör, 
Forgó Henrik, Tömörkény Község Önkormányzata, Mrlják 

József, Magic Force Bt, Gémesné Korom Enikő, Ruzsinszki 
Ferenc, Koncz Béla. 

A Falunap helyszíneinek kialakításáért, rendezéséért 
köszönet illeti a közmunka program, valamint az önkor-
mányzat diákmunkásokkal kiegészült dolgozóit.

A rendezvény biztosítását az előző évekhez hasonlóan 
a Csongrádi Rendőrkapitányság és a Csanyteleki Polgárőr 
Egyesület végezte – köszönjük munkájukat.

Forgó Henrik, polgármester

Újabb ÚtstabIlIzálások készültek el

látványos szakaszban a pIaC építése
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Jegyzői táJékoztató Csanytelek község önkormányzata

képviselő-testülete

2019. Júliusi ülésein hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2019. 
július 13. napján de. 8 órakor rendkívüli ülést tartott. A rend-
kívüli ülésen 3 főnapirendi pontot tárgyalt a testület, melyből 
az 1. főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, az 1–2 főnapi-
rendi pontot pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság ülésén tárgyalta, előzetesen véle-
ményezte és elfogadását javasolta.

A főnapirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester úr tá-
jékoztatást adott a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett in-
tézkedésekről, melyet a Képviselő-testület határozat hozatala 
nélkül elfogadott.

A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként 
tárgyalta a kiadások készpénzben történő teljesítése ese-
teiről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, annak melléklete-
iben (előzetes hatástanulmányban és indokolásban) foglal-
takat, melyet elfogadva megalkotta és kiadta 8/2019. (VII. 
13.)önkormányzati rendeletét. Az önkormányzati rende-
let kizárólag a készpénzben történő kifizetés jogcímeit fog-
lalja magában, egyrészt azért, mert annak módját, feltételeit 
a vonatkozó központi jogszabályok (Áht. és Ávr.) rögzítik, 
másrészt annak megfelelve a házipénztár és pénzkezelési 
szabályzat tartalmazza annak eljárásrendjét, harmadrészt, 
amit központi jogszabály rögzít, annak önkormányzati ren-
deletbe foglalása felesleges, párhuzamos jogalkotás, amit 
a jogalkotásról szóló törvény tilt, ezért annak alkalmazása 
jogsértő. Ez olyan belső eljárásrendet meghatározó norma, 
amely közvetlenül nem érinti a település lakosságát, ezért 
az indokolásban rögzítettem annak nyilvánosságra hozata-
la szükségtelenségét, amely nem jár jogsérelemmel, mert a 
jogszabály alkalmazása a lakosság számára nem keletkez-
tet kötelezettséget és nem hordoz többlet jogok gyakor-
lására lehetőséget. A házipénztárból készpénzben történő 
kifizetések teljesítésére a tárgyi önkormányzati rendelet 
2019. augusztus 01. napjával való hatályba lépését követő-
en, kizárólag munkabér- és vásárlási előlegekre, készletbe-
szerzésekre, kisértékű beszerzésekre, közfoglalkoztatottak 
részére munkabér előlegre, közlekedési költségtérítésre, az 
alkalmazottak kiküldetésére, az immateriális javak vásárlá-
sára van mód. A szolgáltatások vásárlása során eddig is tö-
rekedtünk arra, hogy minden kifizetésben érintett lehetőleg 
az átutalást és ne a készpénzben való kifizetést válassza, 
amely megkönnyíti a pénztáros feladatellátását és csökken-
ti a készpénzkezeléssel járó kockázatokat. A házipénztár-
ban a napi záró pénzkészlet összege nem haladhatja meg 
a 450.000.- Ft-ot (melynek szállítása, tárolása és kezelése a 
szabályzatban részletekbe menően rögzített), amely korlá-
tot szab a készpénzzel történő kifizetéseknek. 

Az ülésen 2. főnapirendi pontként vitatta meg a testület 
a TOP-2.1.3-16-CS1-2017-00001 azonosító számú „Csanytelek 
Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése 2.” című 
pályázat kivitelezési munkálataira közbeszerzési eljárása elindításá-
nak jóváhagyása tárgyában benyújtott előterjesztésben foglal-
takat és határozatba foglaltan hagyta azt jóvá. Ez a napirend 
a felszíni vízelvezetés II. ütemét az alábbi szakaszokba ta-
golja: az egyik szakasz a Csanytelek, Bercsényi Miklós ut-
cát, – Gárdonyi Géza utcát, a másik szakasz: a Csanytelek, 
Petőfi Sándor utcát, Radnóti Miklós utcát és Puszta-
szeri utcát érinti. A két szakasz összesen 2446 folyóméter 
új csatorna kiépítését, átépítését tartalmazza a pályázati 
program fő műszaki tartalma szerint. A fejlesztési program 
végrehajtásával összefüggő pénzügyi fedezet az Államkincstári 
számlán elkülönítve rendelkezésre áll (100%-os pályázati támogatás 
105.999.62.- Ft összegben).

A Képviselő-testület az ülés 3. főnapirendi pontja-
ként tárgyalta és határozatába foglalva fogadta el a 
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pá-
lyázat benyújtása tárgyú előterjesztésben írtakat, me-
lyet az alábbiakban részletezek. A Belügyminiszter úr 
által tárgyban kiírt pályázata alapján a Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivata-
lának 2019. január 1-jei adatai szerint az 5000 fő lakos-
ságszámot meg nem haladó települési önkormányza-
tok szociális célú tűzifa vásárlához vagy barnakőszén 
vásárlásához kapcsolódó támogatásra pályázhatnak. 
Az önkormányzat egy fajta tüzelőanyag megvásárlá-
sához igényelhet támogatást. A támogatás mértéke te-
lepülésünk esetében keménylombos fafajta esetében 
17.000.- Ft/erdei m3+áfa, lágylombos fafajta esetében 
10.500.- Ft/erdei m3+áfa, szén esetében 2.500.- Ft/
q+áfa. A támogatás vissza nem térítendő költségve-
tési támogatásnak minősül. A támogatás felhaszná-
lásának feltétele: a támogatáson felül kemény lombos 
fafajta esetében 1.000,- Ft/erdei m3+áfa, lágy lom-
bos fafajta esetében szintén 1.000,- Ft/erdei m3+áfa, 
szén esetében 500 Ft/q+áfa mértékű önrész vállalása. 
Ezen önrészen felül a tűzifa kiszállításából – ideértve 
a szociálisan rászorulókhoz való eljuttatást is – és fűré-
szelési díjából származó költségek szintén a települési 
önkormányzatot terhelik. A pályázati központi támo-
gatás +/-5% elfogadott tűréshatárú, átlagosan 100 cm 
hosszú, 5–35 cm átmérőjű tűzifának a fővárosi és a 
megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 
nyilvántartott erdőgazdálkodóktól történő megvásár-
lására fordítható. Kemény lombos vastag tűzifa ese-
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tében a megvásárolt tűzifa mennyiségének legfeljebb 
5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó 
fafajta. Barnakőszén vásárlása esetén a támogatást a 
Kedvezményezett 20–40 mm átmérőjű barnakőszén 
vásárlásra fordíthatja. A pályázati kiírás szerint ön-
kormányzatunk keménylombos tűzifa igénylése esetén 
a 2018. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatá-
nak, és a 2019. január 1-jei lakosságszámból a 80 év 
feletti korcsoportos adatának együttes száma (210 fő) 
alapján ellátottként keménylombos tűzifa esetén legfel-
jebb 2 erdei m3 tűzifa mennyiséget, lágy lombos tűzifa 
igénylése esetén szintén a 2018. évi átlagos közfoglal-
koztatási létszám adatának, és a 2019. január 1-jei la-
kosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának 
együttes száma (210 fő) alapján ellátottként legfeljebb 
3 erdei m3 tűzifa mennyiséget igényelhet. Barnakő-
szén esetén az önkormányzat legfeljebb 6 q/ellátott 
szén mennyiségre nyújthat be igényt. E szabály alap-
ján településünk tekintetében a maximum igényelhető 
tűzifa mennyisége kemény lombos tűzifa esetében 420 
m3 (247 erdei m3), lágy lombos tűzifa esetében: 630 m3 
(371 erdei m2), amelynek igénylése mellett döntött e 
testület. A támogatás szétosztásáról Csanytelek Köz-
ség Önkormányzata Képviselő-testülete a természet-
ben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra 
való jogosultság feltételeiről rendelkező 11/2014. (XI. 
28.) önkormányzati rendeletében szabályozott módon, 
a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részle-
tes feltételeit figyelembe véve köteles dönteni az arra 
jogosított polgármester úr, átruházott hatáskörében el-
járva. A támogatás igényléséhez – a kitöltött adatlapon 
felül – a települési önkormányzatnak be kell nyújtania 
a pályázat benyújtása jóváhagyásáról szóló határoza-
tát, mely tartalmazza – az államháztartásról szóló tör-
vény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 75. § (4) bekezdés a) pontja szerinti – saját 
forrás biztosítására vonatkozó kötelezettvállalást is 
(1.000.- Ft/erdei m3+áfa). Bővebb tájékoztatást Önök-
nek a benyújtott pályázat bírálata ismeretében fogok 
adni, ami legkorábban idén szeptember végén válik 
nyilvánossá, ezért addig szíves türelmüket kérem!

Az ülésen egyebek napirendi pont keretében nem ke-
rült sor előterjesztés benyújtására. 

A Képviselő-testület ugyanezen a napon de. 9 órától dísz-
testületi ülést tartott, ahol Csanytelek község díszpolgári 
címe viselésére (a testület korábbi döntésének eleget téve) 
jogot szerzett Lajos Jánosné és Szabó Tamás úr ünnepé-

lyes keretek között kötötte fel a falu lobogójára a nevével 
fémjelzett selyemszalagot, majd átvette a díszpolgári címet 
tanúsító oklevelet és azzal járó emléktárgyat (arany pecsét-
gyűrűt, amely Csanytelek község jelképét a bárányt ábrázolja) 
és virágcsokrot, melyet állófogadás követett. Jéri Tamás úr 
díszpolgári címe átadás – átvételét a Londonban való versenyzése 
nem tette lehetővé, ezért sajnos az ünnepélyes keretek közötti cere-
mónia hiányában, arra alkalmas időpontban kerül sor a cím-
mel járó oklevél és ajándéktárgy átadására. Mindhárom díszpolgár-
nak gratulálunk a megtisztelő címhez, melynek viseléséhez jó egészséget 
és további sikereket kívánunk! 

Az ünnepi ülésen részt vett Farkas Sándor országgyűlési kép-
viselő, agrárminiszer-helyettes, állástitkár úr, Dr. Juhász Tünde, a 
Csongrád Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottja, Kakas Béla 
úr a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnökeként – mint díszvendé-
gek – és több környékbeli település Polgármestere, Jegyzője, meghívott 
vendég, akik megjelenésükkel emelték a Falunapi események 
rangját. Az ülést követően került sor több olyan a telepü-
lésünkön megvalósult projekt kivitelezése folyamatának 
Polgármester úr általi bemutatására, amely beruházások jó 
szolgálatot tesznek a lakosság közszolgáltatásokkal való el-
látása biztosításában, pl. a Faluház és az orvosi rendelők 
felújítása, a 3 földút aszfaltozása, ill. hiányt pótol, mint pl. 
a hűtőház kialakítása. E programot a 3 díszvendég beszéde 
zárta, amely összecsengett abban, hogy elismerően szóltak 
a településen folyt és folyó fejlesztésekről, az épített kör-
nyezet kedvező változásáról, a pályázatokon való sikeres 
részvétel eredményeiről és további pályázati lehetőségek-
ről adtak tájékoztatást, melyet az egész napra meghirdetett 
programok követtek, amely szép számú közönség előtt zaj-
lott. Mindenkit, aki részt vett az idei Falunapi dísztestületi 
ülés, a programok lebonyolítása előkészületi munkálataiban 
és a konkrét végrehajtásában, adományával, személyes köz-
reműködésével, köszönet illeti! A Falunapokról bővebb tá-
jékoztatást Polgármester úr fog adni külön hasábban, me-
lyet szíves figyelmükbe ajánlok.

Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a 
hivatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, vala-
mint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az 
önkormányzat címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhe-
tőek el. 

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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2019. július 6.-án ismét nótaszótól volt hangos a Faluház. A 
Kéknefelejcs Népdalkör ugyanis az idén is itt rendezte meg 
hagyományos találkozóját. Hosszú időpont egyeztetéseket 
követően ezúttal 6 csoport mutatta be népdal-és nóta össze-
állításait. A hangulat ezúttal is igazán családias volt, hiszen 
a fellépő csoportok barátokként látogatják egymás rendez-
vényeit. A csoportok érkezésétől kezdve kaláccsal, üdítővel, 
kávéval kínálták a vendégeket.

Bevezetésként Forgó Henrik Polgármester Úr köszöntöt-
te a résztvevőket. Nagy Emese műsorvezető először a há-
zigazda Kéknefelejcs Népdalkört szólította színpadra, majd 
sorban a többi fellépőt: a szentesi Tilinkó Népdalkört, a 
székkutasi Murgács Kálmán Nóta Klubot, a mindszenti Al-
kony Népdalkört, a Felgyői Dalárdát, és a csongrádi Röpülj 
Páva Kört. A résztvevők nagy tapssal köszöntötték egymás 
műsorát, a végén pedig felemelő volt, amikor száz jó hangú-
jó kedélyű ember énekli a közös dalt. Ezután az Ildikó Ét-
terembe sétáltunk át végig énekelve az úton. Az étteremben 
remek vacsorát tálalak fel, majd a kora estébe nyúlóan mu-

lattunk, táncoltunk, a csongrádi Kovács Zoltán szolgáltatta 
a talpalávalót. Vendégeink jó kedvvel és vidáman búcsúztak.

A találkozónk megrendezéséhez széles körből kaptunk tá-
mogatást. Elsősorban a népdalkör valamennyi tagja munká-
jával és anyagilag is támogatta a szervezést.

További támogatóink:
Csanytelek Község Önkormányzata, Forgó Henrik Pol-

gármester Úr, Mucsi Attila, Mucsi István, Faluház dolgozói: 
Szabóné Kovács Nikolett, Nagy Emese valamint munkatár-
saik, Ildikó Étterem és Rendezvényház, Kozma ABC- Koz-
ma János és családja, Márton János és családja, Mrlják József  
és családja, Németh Sándor és családja, Magic Force BT- 
Forgó László, Csongrádiné Papp Zita virágüzlete, Györgyi-
né Mészáros Erzsébet és családja, Erhard Gyula és családja, 
Forgó János és családja, Szabados Pál és családja.

Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a támogatásért!

Kéknefelejcs Népdalkör Csanytelek

Xi. alsó-tisza menti népdalköri találkozó

NYUGDÍJAS EGYESÜLET
PROGRAMJA

2019. augusztus 30.-án /pénteken/ műsoros megyei 
nyugdíjas fürdőnapra megyünk Mórahalomra. Várjuk 
tagjaink jelentkezését a klubban augusztus 12-én, vagy 
Szeri Józsefnénél. Az autóbusz augusztus 30.-án 7 óra-
kor indul a Sajó sarokról. Szeptember 12.-én klubdél-
után, Szeptember 21.-én Megyei Nyugdíjas Találkozót 
szervezünk az iskola tornatermében.

Vezetőség

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
CSOPORTJA PROGRAMJA

2019. augusztus 6.-án /kedden/ 14 órakor klubnap, au-
gusztus 26.-án /hétfőn/ ingyenes fürdőnapra megyünk 
Mórahalomra tagjainkkal Autóbusz indul a a Sajó sa-
rokról 7 órakor. Tagkönyvét mindenki hozza magával. 
Jelentkezés 6.-án a klubnapon, vagy Bali Gábornénál. 
Szeptember 3.-án /kedden/ 14 órakor klubdélután, az 
aktuális névnaposok köszöntése.

Bakony Zoltánné csoport titkár

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2019. augusztus 16-án, 9.00-12.00 óráig
ruhaválogatást tart

Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatt.

Megkérek minden érdeklődőt, hogy Személyi igazolványt
és TAJ kártyát mindenki hozzon magával.

Mérai Katalin családsegítő

TÁJéKOZTATó
a Csanyteleki Római katolikus Temető működtetéséről

Tisztelettel tájékoztatjuk Csanytelek település lakóit és a csanyteleki római katolikus 
temetőbe látogató hozzátartozókat, hogy a Csanyteleki Római katolikus Temető üze-
meltetését átvette a Szeged-Csanádi Egyházmegyei Püspöki Hivatal képviseletében: Dr. 
Kiss-Rigó László Megyés Püspök Úr által létrehozott Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft.
Ebből adódóan a 1999-es Temetkezési Törvény által előírt temetői munkálatokat cé-
günk végzi, melyek a következők: elhunyt vagy urna átvétele, nyilvántartásba vétele, 
sírásás, földmunkálatok, fedlap mozgatás, exhumálás, száraz koszorú elhordás, teme-
téseken való közreműködés és a temetések koordinálása, a temető rendjének és ügy-
félszolgálatának biztosítása, a temetőben munkát végző sírköves és egyéb vállalkozók 
munkájának engedélyezése és koordinálása, a temető zöldövezetének karbantartása; 
fűnyírás, szemét elszállíttatás, ravatalozó rendbe tartása, közüzemi számlák kifizetése, 
valamint a fenti munkálatok díjainak bevételezése.
Az általunk elvégzett törvény által előírt feladatok költségein túl semmilyen plusz terhet 
nem kívánunk a lakosságra hárítani. Azon díjak egy részét, melyeket ez idáig a plébá-
nián vagy a vállalkozásoknál fizettek ki a hozzátartozók, azt most cégünk számlázza ki, 
miután a munkálatokat is mi végezzük el.
A temetőben kifüggesztett Temetői és ravatalozói díjak listájából azokat a tételeket 
számlázza ki a temető üzemeltetőjének munkatársa (temető gondnok), mely munkála-
tok elvégzésre kerülnek.
A sírhely váltás díját és a stóla díjat továbbra is a plébánián tudják rendezni a temettetők.
Bármely temetkezési vállalkozó, akit a hozzátartozó megbíz továbbra is ugyanolyan fel-
tételekkel végezhet munkát a temetőben, mint ez idáig.
Készséggel állunk a lakosság rendelkezésére. Amennyiben bármilyen a temető üzemel-
tetésével kapcsolatos észrevételük, kérdésük, kérésük van, a félreértések elkerülése ér-
dekében kérjük, hogy forduljanak bizalommal a temető gondnokához hétköznapokon 
személyesen vagy telefonon.
Célunk a temető rendjének, rendezettségének és a kegyelethez méltó állapotának fenn-
tartása.

Tisztelettel: Szent Gellért Egyházi Kegyeleti Kft.

6722 Szeged Mikszáth Kálmán utca 16. Tel.: +36 20 381-6610. E-mail: szentgellertkegyelet@gmail.com



05. Hétfő
06. Kedd
7. Szerda
8. Csütörtök
9. Péntek

13. kedd – 18:00 Gerincgimnasztika – ingyenes
14. szerda – 13:30 Népdalkör próba
15. csütörtök – 18:00 Kardioooo – ingyenes 
16. péntek – 18:00 Jóga
21. szerda – 13:30 Népdalkör próba

22. csütörtök – 18:00 Kardiooooo – ingyenes
26. hétfő – Sportválasztó rendezvény Körös Torok
 – Jelentkezni a Faluházban,
 utaztatás biztosított
27. kedd – 18:00 Gerinctorna – ingyenes
28. szerda – 13:30 Népdalkör próba
29. csütörtök – 18:00 Kardioooooo
30. péntek – 18:00 Jóga 
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Faluház – augusztusI programok

kébsz kFt. konyha – augusztusI étlap

05–11 12–18 19–25 26–31

Hétfő Májgombócleves
Milánói makaróni

Tavaszi zöldségleves
Rántott sajt, rizibizi

Borsóleves
Gyümölcsfőzelék, rántott szelet

Gyümölcsleves
Rántott sajt, kukoricás rizs

Kedd Karfiolleves
Csirkepörkölt, tészta

Tojásleves
Zöldbabfőzelék, natúrszelet

Kertészleves
Rakott burgonya

befőtt

Szerda Zöldbableves
Fasírt, burgonyafőzelék

Brokkoli krémleves
Tarhonyás hús, savanyúság

Minestrone leves
Rizses hús, befőtt

Lebbencsleves
Zöldbabfőzelék, bélszínroló

Csütörtök Sárgaborsóleves
Csilis bab, párolt rizs

Karfiolleves
Párizsi szelet, petrezselymes 

burgonya

Pirított tésztaleves
Hurka, kolbász, párolt káposzta

Daragaluska leves
Hentes tokány, tészta

Péntek Tárkonyos raguleves
Rétes

Csángógulyás
Fánk

Húsleves
Burgonyás tészta, alma

Frankfurti leves
Lekváros levél

Szombat Burgonyagombóc leves
Sertéspörkölt, savanyúság

Zöldborsóleves
Vadas mártás, makaróni 

Karalábéleves
Sertésjava pörkölt, sós burgonya, 

savanyúság

Vasárnap Húsleves
Brassói, befőtt

Csontleves
Rakott csirkemell, mexikói rizs, 

befőtt

Csontleves
Csípős csirke szárny, pirított 

burgonya

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 Tábor –
Efop 1.5.3 Tiszamenti virágzás 2
pályázat jóvoltából

 


