
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a koronavírus terjedésé-
nek meglassítása érdekében milyen intézkedéseket hozott 
önkormányzatunk. Jelenleg Csanyteleken 40 fő időskorú 
lakossal tartjuk a kapcsolatot a szociális gondozókon ke-
resztül, ezt 5 fő látja el. Létrehoztunk egy állandó közpon-
ti telefonszámot (20/976-26-73), melyen lehet segítséget 
kérni az idő rászorulóknak, melyre az önkormányzatnál 7 
fő áll készenlétben a segítség nyújtására. Háziorvosunk Dr. 
Tóth Mária telefonos ügyeletet tart (30/431-39-95) a be-
tegek számára. A Polgárőrség 2 állandó tagjával szállítja ki 
az ebédet az idős egyedül élő lakosoknak. Szóró anyaggal 
tájékoztattuk a lakosságot a koronavírus helyzettel kapcso-
latos legfontosabb tudnivalókról. Március 24.-én beindí-
tottuk a Polgárőrség autójával történő hangos tájékozta-
tást, mely hangosító eszközt az Egyesület saját költségén 
vásárolta meg. Az idősek megsegítésére alakult – magán 
kezdeményezés alapján – 20 fővel egy helyi csoport, 65 év 
feletti időseknek segít bevásárolni, gyógyszert kiváltani a 
nehéz helyzete való tekintettel. Szájmaszkok nehézkes be-
szerzése miatt 5 fő önként vállalta, hogy készítenek olyan 
szájmaszkokat a lakosság részére, amelyek alkalmasak arra, 
hogy ne lehessen véletlenül se a szájunkhoz vagy orrunk-
hoz nyúlni! Jelenleg 1100 db maszk készült el 1 hét alatt, 
amelynek nagy része az idősek részére kiosztásra került. 
Az anyag egy részét az Önkormányzat biztosította hozzá 
illetve felajánlást is kaptunk! A készítés jelenleg is tart! Az 
a csanyteleki lakos idős személy, aki esetlegesen nem jutott 
hozzá a nevezett maszkhoz, az önkormányzat felé jelezze 
azt! Csanyteleken jelenleg három lakosnál rendeltek el ha-

tósági megfigyelő karantént a koronavírus miatt, ők NEM 
fertőzött betegek, csak megfigyelés alatt állnak, amelyet a 
Rendőrség felügyel! Mindhárom csanyteleki lakos külföld-
ről érkezett haza, ezért – 2020. március 26.-án életbe lépett 
jogszabály alapján – a külföldről hazaérkező magyar állam-
polgárnak hatósági karanténba kell vonulnia lakóhelyén!!! 
Köszönetemet fejezem ki MINDENKINEK, aki bármi-
lyen formában segíti embertársait, közösségünket, hogy 
elviselhetőbb legyen a jelenlegi nehéz helyzet. Továbbra is 
arra kérek minden Csanyteleki lakost, hogy legyünk kitar-
tóak, segítőkészek, türelmesek egymással szemben, mert 
csak akkor tudunk erősek maradni!!!!!

Tájékoztatásom céja, hogy a háttérben igen kemény 
munkáról a falu lakossága információs kapjon és minél 
nagyobb biztonságba tudja magát! Nem szeretnénk senkit 
magára hagyni ezekben a nehéz időkben, hiszen egy a cé-
lunk, vigyázni magunk és embertársaink egészségére!!! 

Tisztelettel: Erhard Gyula polgármester

Hírek, információk Csanytelek életéről

160. szám — 2020. március

Tájékoztatás a KORONAVÍRUS helyzetről!

Csany  Hírmondó
Csanytelek Község Önkormányzata

Képviselő-testülete nevében 

Kellemes Húsvéti ÜnnepeKet KívánoK
Csanytelek község lakosságának!

tisztelettel: erhard Gyula, polgármester
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Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hi-

vatal Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági állatorvosa első 

fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva a CS/I01/00422-9/2020. ügyirat-

számú határozatával Csanytelek község közigazgatási területére 2020. április 4.–április 24. 
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!

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. márciusi üléséről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 
2020. március 27. napján munkaterve szerinti soros ülését 
tartotta, ahol 2 főnapirendi pontot tárgyalt, melyet előzete-
sen a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfej-
lesztési Bizottság véleményezett és elfogadásra javasolt.

Az 1. főnapirendi pont keretében tárgyalta a Testület 
a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. évi 
Közbeszerzési Terve jóváhagyása tárgyában benyújtott előter-
jesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogadott 
annak tudatában, hogy az idei költségvetési évben nem tervez 
olyan beruházást, melynek értékhatára 50 millió Ft felett lenne, így 
nincs szükség közbeszerzési eljárás lefolytatására, tehát tervre sem. 

A testület a 2. főnapirendi pontban benyújtott előter-
jesztésben írtakat és az ahhoz csatolt dokumentumokat vé-
leményezte és a Csongrádi Rendőrkapitányság kapitányságvezető 
Kun József  rendőr alezredes úr kinevezésére tett javaslatot a kineve-
zésre jogosult Csongrád Megyei Rendőrfőkapitány úrnak. 

Az ülésen egyebek napirendi tárgyalására nem került 
sor, mivel sem szóban, sem írásban nem történt annak 
jelzése.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) 
Korm. rendelet akként rendelkezik, hogy a veszélyhelyzet 

ideje alatt alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és hoz-
zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakat, 
amely az alábbiakat tartalmazza:

„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képvise-
lő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- 
és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 
megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. ….”

A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség illetékes 
államtitkárai által kiadott állásfoglalás szerint, a veszélyhely-
zet kihirdetését követően tartott bizottsági és képviselő-testületi 
döntések hatályban tartásához szükséges a település polgármestere 
egyetértését kimondó, a határozatot megerősítő döntése. 

Ennek megfelelve, 2020. március 27. napján Polgár-
mester úr által 1-2/2020. (III. 27.) sz. alatt kiadott nyilatko-
zatában megerősítette mind a bizottsági, mind a testületi döntésben 
foglaltakat, amely az NJT-be rögzítésre került. 

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

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Óvodánkban február utolsó hetében, megrendezésre ke-
rült egy színes, tartalmas néphagyományokat ápoló Far-
sanggal és Télűzővel egybekötött télbúcsúztató. 

A Farsangi karneválon, ötletesebbnél-ötletesebb jel-
mezekbe bújt gyermek és óvodai dolgozó népesítette be 
csoportszobáinkat. A délelőtt vidámsággal, jókedvvel, 
mulatozással és mókázással telt. Hagyományainktól eltér-
ve, a délelőtt folyamán gyermekeinkkel együtt, a közeli 
parkba igazi télűző forgatagot varázsoltunk. Felvonulá-
sunk során, zajt keltő hangszerekkel és hangoskodással 
igyekeztünk a telet elűzni. Az előző évekhez hasonlóan, 
nagycsoportosaink „Kiszebábot” készítettek, melynek 
elégetése, most is nagy tetszést váltott ki gyermekeink-
ből. A hangulatot a tűz körül, szebbé tette számunkra, 
hogy nagycsoportosaink, télűző műsorral kedveskedtek a 
karnevál résztvevőinek. A farsangi fánk és csemegék fo-
gyasztása, élményszerűbbé tette gyermekeink számára ezt 
a napot. A rendezvény lebonyolítása, az Óvoda dolgozói 
és támogatóink, gyermekeink szüleinek segítségével való-
sulhatott meg. Ezúton is szeretnénk megköszönni segít-
ségüket.

Intézményünkben sem maradhatott el, hogy Március 
15-ét megünnepeljük. A rendkívüli helyzetre való tekintet-
tel, a csoportokban dolgoztuk fel az 1848-as eseményeket. 
Képeskönyvek nézegetése közben a gyerekek megismer-
kedhettek a magyar huszárokkal, kardjukkal, öltözetükkel, 
a nemzeti színekkel, csatajelenetekkel. Beszélgettünk ve-
lük, felidéztük ismereteiket, új fogalmakat tanulhattak. A 
legnemesebb érzéseket, s eszményeket próbáltuk erősíteni 
gyermekinkben: mint a hazaszeretet, az összefogás, együtt-
működés öröme, az együttérzés, a bátorság, a tettrekészség, 
segítőkészség. 

Nőnapi Jótékonysági Óvodabál

Március 7-én, Óvodánk megrendezte a XXVI. Nőna-
pi Jótékonysági Óvodabálat. A bálnak több célja is volt. 
Egyrészt szerettünk volna a sok munka, rohanás közben 
szórakozási lehetőséget biztosítani, másrészt nagyon fon-
tosnak tartjuk, hogy a dolgozók, szülők és gyerekek egy 
ilyen rendezvény kapcsán is együttműködjenek, hiszen az 
Ő közös munkájuk elengedhetetlen feltétele egy óvoda si-

A Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde programjai

keres nevelőmunkájának. A bál tartogatott meglepetéseket. 
Nagycsoportos óvodásaink, színvonalas műsorral lepték 
meg a közönséget. Gyönyörködhettünk a kis csapat lelke-
sedésében, melyet Varga Katalin, Kátai–Benedek Istvánné 
óvodapedagógusok és Szász Erika dajka néni tanítottak be. 
A felnőttek is látványos „Egy szoknya- egy nadrág” fiú- 
lány tánccal kápráztatták el vendégeinket. 

A táncot, Kávainé Pálinkás Beáta tanította be. A szer-
vezésben és a műsorok összeállításában nagyon sokat 
dolgoztak, a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde munka-
társai. Ezúton is köszönöm munkájukat. A műsor blokk 
végére igazi báli hangulatot sikerült teremteni.

A remek vacsoráról a konyha dolgozói gondoskodtak, 
köszönjük munkájukat. Az ízletes vacsora után kezdődött 
az igazi mulatozás és tartott reggelig, melyről az ifj. Kósa 
zenekar és DJ Gyuszkó gondoskodott. A program, hogy 
létrejöhetett azt jelenti, sokan támogatták az óvodát. Mint 
ahogyan a nevében is szerepel, ez egy jótékonysági bál volt, 
bevételét teljes egészében gyermekeinkre, az óvoda peda-
gógiai programjának megvalósítására fordítjuk. 

Köszönjük a szülői közösség tagjainak az önzetlen mun-
kát. Nagy összefogásra, lelkesedésre volt szükség, hiszen 
a szervezéshez, gyűjtéshez munka és idő szükségeltetett. 
Köszönetünket szeretnénk továbbá kifejezni mindazon 
dolgozóknak, cégeknek és egyéb szervezeteknek, akik rész-
vételükkel, tárgyi és anyagi felajánlásaikkal hozzájárultak a 
jótékonysági bálunk támogatásához és eredményességéhez.
Támogatóink:

Erhard Gyula Polgármester Úr és családja, Csanyi-Táp 
Kft. – Márton János, Szeri Béla és családja, Losonczi István 
és családja, Lovas Imréné, Kósa Mihály és családja, Potor 
István és családja, Tóth Zoltán és családja, Berényi Bog-
lárka és Gyöngyi Zoltán, Forgó Henrik és családja, Lajos 
Jánosné és családja, Kátai B. István és családja, Szabóné 
Pálinkás Györgyi és családja, Kávainé Pálinkás Beáta és 
családja, Bérces Mariann és családja, Szász Erika és család-
ja, Lászlóné Nagy Beatrix és családja, Forgóné Oláh Anna 
és családja, Papp Gyöngyi és családja, Szabó Péter és csa-
ládja, Faragó Attila és családja, Tajti Ildikó és családja, id. 
Vida Tibor, Lucaci Veronika és családja, Magic Force Bt. 
Vas-Műszaki Áruház – Csanytelek, ifj. Erhard Gyula, ifj. 
Vida Tibor és családja, Ferenczik Gábor és családja, Csany-

teleki Polgárőr Egyesület, Kató Edina és családja, Márton 
Erzsébet, Ürmös Kft., Radnóti úti COOP bolt Csanyte-
lek, Solymosi Dávid és családja, Czinka József  Méhtelep- 
Csanytelek, Ildikó Étterem és Rendezvényház, Vida Zsolt 
és családja, Urbácsik János és családja, Kósa-Szokolovszky 
Bereniké és családja, Juhász Károly és családja, Forgó Já-
nos és családja, Vati Xénia, Mátyás Zsolt, Gyöngyi Mihály 
és családja, Sinka Zsuzsanna és családja, KOZMA ABC, 
Czegő Csilla Orsolya, Horváth Lajos Felgyő Község Pol-
gármestere, Falusi Hús és Csemege – Csanytelek, Törköly 
Jánosné, LIBRI Kft., Burger Boksz – Csongrád, Arany 
Gábor és családja, Mucsi István és családja, Mars Mo. 
Kisállateledel Gyártó Kft., Radulov Mónika, Beauty Land- 
Zákányné Török Andrea, Csongrádiné Pap Zita, Bálintné 
Pintér Rita, Jéri Csaba és családja, Tülkös Ferenc, Tápainé 
Karkas Krisztina, Varga Lajosné, Apró Mihályné, 

ADAMO HAMMOCK Kft. – Németh Ádám, Nagy 
Angéla, Varga Katalin, Laczkó Ferencné, Berkeszi Ella 
Melinda, Juhász Krisztina, Seres Andrea, Szabóné Kovács 
Nikolett, Forgó Zoltán, Szín Gabriella, Kállai Hajnalka, 
Süli Ferencné, Bencsik Ibolya, Blaskovicsné Deák Orsolya, 
Kovácsné Dimovics Beáta, Juhász Anita, Horváth Erika, 
Jéga Szabó Dóra, Hevesiné Potor Éva, Körmendi Ferenc, 
Modok Ibolya, Faragó Jánosné, Corbei Brigitta, Tóthné 
Györgyi Bettina, Pigler Balázs, Bálint Rita, Faragó Attila, 
Covaci Attila, Kispál István és családja, Szilágyi Ákos és 
családja, Pelikán Gergely és családja, Lucze János, Lucz 
Klaudia.

Köszönjük az önzetlen segítséget!

Kedves szülők, gyerekek!

A rendkívüli helyzetnek köszönhetően sajnos pár hétig 
nem tudunk veletek találkozni. Szeretnénk, ha az otthon 
eltöltött napok is hasznosan telnének. Igyekszünk nektek 
néhány internetes oldalon keresztül ajánlani játékokat, me-
séket, feladatlapokat.

A megjelölt link betöltésével a feladatokhoz, mesékhez 
hozzá tudtok jutni. Kellemes, közös időtöltést kívánunk 
nektek, vigyázzatok magatokra!

Szabóné Pálinkás Györgyi
Intézményvezető
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„Mindenkinek megvan a maga keresztje” – tartja a szólás. 
Aki ismeri már-már mániákusnak nevezhető helytörténeti 
érdeklődésemet, nem csodálkozik azon, ha én annak örü-
lök, hogy egyre több van… Mármint a kutatásaim során 
fellelt, megcsodálható és megőrzendő szakrális jelekből!

Legutóbb szóba hoztam Csanytelek – akkor még Csany 
– manapság szinte érthetetlen távolságban kialakult, egy-
kori közbirtokait. Falunk vallásos népe az otthontól elsza-
kadva sem tagadta meg önmagát: a tömörkényi Fehértó-
pusztán kettő-, Csongrád-Kettőshalom dombján pedig egy 
közösségi feszület jelzi hitbuzgóságukat.

Makk Ferenc plébános 1841-ben írt visszaemlékező 
feljegyzése a csanyi Historia Domusban: „Bizonytalan törté-
netírásomba foglalom, hogy 1810 évben Fehértó területén kőkereszt 
állíttatott Bodor József  csongrádi gazda 33 florint nagylelkű adomá-
nyából és Izsák Mihály csanyi kertész adójából.”

Fehértó-puszta egykori csanyi kolóniájának területén, 
egy régi térképről beazonosított ponton, a Csukás-éri fő-
csatorna közelében megtaláltam az 1810-ben emelt feszü-
letet! Borz- és rókakotorékokkal aláfúrt, gledícsiabozóttal 
benőtt homokdombon fehérlik a romos állapotú kereszt. 
Egyszerű, vaspánttal körülfogott talapzatán szilárdan áll, de 
az idő menthetetlenül pusztítja a málladozó homokkövet. 
Krisztus testéből fej és láb nélküli torzó maradt csupán, és 
az alsó rész faragványából felismerhető ruharedőzet enged 

következtetni a korpusz alatt álló Szűzanya alakjára.
„1855-ben Fehértó Filiale1 területén új keresztet állítottak.” 

– írta Villiger István plébános.2 A Habsburg birodalom 
1887-ben befejezett III. katonai felmérésének térképén két 
kereszt jele látható Fehértó-pusztán (közöttük félúton a 
szélmalom ábrája), ami bizonyossá tette számomra, hogy 
1855-ben nem az 1810-ben emelt feszület megújítása tör-
tént.

A Tömörkényt Gátérral összekötő út mellett, a Fehér-
tói csárda helyének közelében még áll az 1855-ben emelt 
homokkő feszület. Bár későbbi korban köveket stilizáló 
beton alapzattal megerősítették, azzal együtt alapjaiban 
erősen megdőlt, a kereszt fejrészén meghasadt a kőzet, és 
teljes felületében morzsalékosan pusztul; szakszerű restau-
rálás híján rövidesen menthetetlenné válik… 

Köszönettel tartozom Bánfi Sándor plébános Úrnak, 
amiért jó szívvel hozzájárult a Csanyteleki Római Katoli-
kus Plébánia egyházi iratanyagának tanulmányozásához!

„Síróhögyi” Borda János

1 Leányegyház: közös Anyaegyház alá rendelt kisebb katolikus kö-
zösség.
2 Historia Domus 8. 63.

Keresztjeink – 1. rész –

2020. március 8.-án a Faluházban teadélután keretében mutatko-
zott be a Csanyteleki ŐSZIKÉK Nyugdíjas Egyesület.

Az ünnepelt születésnaposokat Antal Ferencné Manci 
néni köszöntötte.

Egyesületünk tevékenysége a hagyományok ápolása, kul-
turális igények kielégítése mellett a nyugdíjas lét minél telje-
sebb, tudatosabb megéléséért munkálkodik. 

Közös programokat szervezünk településünk intézménye-
ivel, civil szervezeteivel. Foglalkozásaink kapcsolódnak a tele-
pülés rendezvényeihez, az esedékes évfordulókhoz, aktuális fel-
adatokhoz, soron következő feladatokat egyeztetünk, egy-egy 
aktuális hírt megosztunk társainkkal. A hangulatot fokozzuk 
egy-egy unoka sztorival, közös játékkal, tánctanulással. Minden 
foglalkozást KVIZ, kitalálós, ne feledd… játékkal zárjuk.

Az éves program ismertetése után férfi tagtársaink kedves-
kedtek nőnap alkalmából.  Apró Mihály tagtársunk klarinét 
kíséretével közös nótázással, nőnapi KVIZ játékkal színesítet-
tük a délutánt.

Nagy sikert aratott a fényképekről nagyított formában em-
berek, emlékek felidézése. Sokan csatlakoztak hozzánk egy-
egy féltve őrzött fényképpel.

Köszönjük a fényképeket, a finom süteményeket, a hango-
lót, a szereplők fellépését. 

Reméljük egyesületünk – programjain keresztül – a 
Csanyteleken élő nyugdíjasok közösségi életének szervezésé-
ben, kapcsolatok építésében, érdekeik képviseletében és vé-
delmében tud dolgozni.

És végül egy jó tanács :
Ha elfáradtál, mert elmúltak az évek,

Ne csüggedj, keress a korodnak megfelelő szépet.
Ami mellett fiatalon elmentél rohanva,

Most ráérsz megnézni, botra támaszkodva
Nevess, szeress, a bajt soha ne keresd,

Örülj a mának, holnap már rosszabb is lehet.
Keress barátokat, bánatodat oszd meg.

Ha osztasz bármit is, egyre kevesebb lesz.
Soha ne hidd, hogy sorsod a legrosszabb,

Mindenki magát hiszi a legnyomorultabbnak.
Légy vidám – mert teljesen mindegy -

Az élet úgysem áll meg, és úgy sokkal könnyebb.
Ne sajnáld magad, légy arra büszke,

Sok mindent átéltél, és mégsem törtél össze.
És mert visszahozni semmit sem lehet,

Fogadd el így, és élj emberhez méltó, derűs életet.

Györgyiné Mészáros Erzsébet, egyesület elnöke

Csanyteleki ŐSZIKÉK Nyugdíjas Egyesület

Fehértói feszület (1810), Tömörkény közigazgatási területén Fehértói feszület (1855), Tömörkény közigazgatási területén

Az elmúlt két hónapi pályázati programok összefoglalója
Az EFOP-1.5.3 Tiszamenti virágzás 2 pályázat keretein 

belül a január és február hónapokban 50 fő, az EFOP-3.9.2 

Tiszamenti virágzás keretein belül 80 fő képzésére került 
sor a Faluházban!

Az összetett tréningek alatt kis-, és nagycsoportos fog-
lalkozások keretein belül volt konfliktus és stressz kezelés, 
alapfokú számítástechnika, gazdasági ismeretek, a vállalko-
zóvá válás buktatói, menedzseld magad témában.

A képzések ideje alatt teljes ellátásban részesültek a 
részvevők, a hangulat nagyon jó volt, köszönjük mindenki-
nek, aki megtisztelt a részvételével! 

Akik még kellettek, hogy minden gördülékeny legyen: 
Orsi, Irénke, Emese, Vidáné Edit!

Köszönöm nekik a belefektetett rengeteg munkát! 
Szabóné Kovács Nikolett

Az elmúlt két hónapi pályázati programok összefoglalója
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A Csanyteleki Sport-
horgász Egyesület 
2020. március 1-én 
tartotta éves beszá-
moló közgyűlését, 
melyen a szokásos 
évi beszámolók után 
az idei évre vonatko-
zó terveket ismer-
tették, valamint ha-
tároztak a 2020. évi 

jegyárakról és tagdíjakról egyaránt. 
Az esemény zárásaként Németh Sándor, mint az egye-

sület elnöke köszönetet mondott minden horgásztársnak 
a 2019. évben nyújtott társadalmi munkájáért, kiemelve 
Cseszkó Tibort és Törköly Jánosnét, akiknek külön elis-
merték áldozatos munkájukat. Átadásra került továbbá „A 
2019-es év legsikeresebb horgásza” díj, melyet idén Potor 
István vehetett át.

A 2020. évi jegyárakat az alábbiak szerint állapították 
meg:
Csanyteleki Sporthorgász Egyesület jegyárak 2020.

– Állami jegy + fogási napló – Időben leadott , összesí-
tett fogási napló esetén 3 300 Ft

– Állami jegy, + fogási napló – Határidőn túl leadott, 
vagy nem összesített fogási napló esetén 6.300 Ft

– Felnőtt tagdíj 6 000 Ft
– Kedvezményezetti tagdíj 3 000 Ft
– Ifjúsági tagdíj 2 500 Ft
– Töltésközlekedési hozzájárulás éves (ATIKÖVIZIG) 

6 000 Ft 
– Környezetvédelmi terhelés (közösségi munka meg-

váltás) alkalmanként 5000.- Ft

Meggyesi-tó jegyárak
– Meggyesi tó éves felnőtt területi jegy 20 000 Ft
– Meggyesi tó éves ifjúsági területi jegy 3 000 Ft
– Meggyesi tó éves gyermek területi jegy 500 Ft
– Meggyesi tó éves tisztségviselői területi jegy 10 000 Ft
– Meggyesi tó napi területi jegy 3 500 Ft
– Külső versenyekre kiadott starthely 2 500 Ft/hely
– Meggyesi tó napi sport területijegy (teljes tó kiváltásá-

ra max 12 órás időtartamra!) 20 000 Ft
– Meggyesi tó halasítási hozzájárulás (új területi jegy 

váltása esetén) 15 000 Ft

Dong-ér jegyárak
– Éves Felnőtt területi jegy 18 000 Ft
– Éves Ifjúsági területi jegy 5 000 Ft

– Éves tisztségviselői területi jegy 9000 Ft
– Felnőtt napijegy 3000 Ft
– Ifjúsági napijegy 1 500 Ft
– Turista napijegy 2 500 Ft
– Sportcélú verseny jegy 1500 Ft/nap
– Gyermekek – Országos gyermek jeggyel
Jegyeket váltására minden szombaton 14:00-től 17:00 

óráig van lehetőség, Törköly Jánosnénál 
(Tel.: +36 30 449 84 65)!!!

Az Egyesület 2020. évi várható rendezvényei:
– 2020. március 29. 08:00 Társadalmi munka – Megy-

gyesi tó (ebéd: bográcsgulyás)
– 2020. április 02. Haltelepítés – Meggyesi tó
– 2020. április 05. Egyesületi Nyitó Páros verseny- 

Meggyesi tó
– 2020. április 19 Társadalmi munka Dongér-csatorna 
– 2020.április 25. Dongér-csatorna 12 órás nyílt egyéni 

horgászverseny
– 2020. május 01. Horgász Majális – Meggyesi tó
– 2020. május 16. Ragadozó halfogó verseny – Meggye-

si tó
– 2020. május 23. CSANY KUPA csapatverseny – 

SILORUS Kft. halastava
– 2020. május 24. CSANY KUPA Egyéni nevezéses 

verseny, Gyerek verseny – SILORUS Kft. halastava
– 2020. június 27.–28. 24 órás pontyfogó verseny- 

SILORUS Kft. halastava
– 2020. szeptember 12. III. Csanyteleki Jubileumi 

FEEDER Challenge – SILORUS Kft. halastava
– 2020. szeptember 20. „Gyöngyi János emlékverseny” 

egyéni felnőtt, gyermek – Meggyesi tó
– 2020. október 04. 08:00 Társadalmi munka – Megy-

gyesi tó
– 2020. október 08. Haltelepítés- Meggyesi tó
– 2020. október 10. Egyesületi Záró Páros verseny – 

Meggyesi tó

Horgászvizsga időpontjai:
2020. május 2., 2020. június 6., 2020. szeptember 5.

A koronavírus helyzetre való tekintettel
a változtatás jogát fenntartjuk!

Érdeklődni: +36 30/ 240-8428 Kecskeméti Csaba

Németh Sándor elnök

Csanyteleki Sporthorgász Egyesület közgyűléseCsongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának tájékoztatója
Vigyázat: csalók húznak hasznot a koronavírus-helyzetből!

Ezek a bűnözők azokat a félelmeket és aggodalmakat használják ki, amelyeket a COVID-19 kelt az önmaguk 
és szeretteik egészségét féltő emberekben. Kellő óvatossággal és egészséges bizalmatlansággal megelőzheti, 
hogy a koronavírus veszélyeire hivatkozva becsapják. 

Világszerte tapasztalható, hogy az új koronavírus által terjesztett járvány miatt a sebészeti maszkok és más orvosi 
segédeszközök iránt megnövekedett a kereslet, és egyre nehezebb ezek beszerzése. Ezzel párhuzamosan megjelentek az 
olyan értékesítők, akik weboldalakon, közösségi oldalakon és e-mail címeken kínálják ezeket az árucikkeket megvételre. 
A gyanútlan vásárlók a megrendelés után azonban a terméket sem kapják kézhez, a pénzüket sem tudják visszaszerezni. 

Nemzetközi példák alapján a csalók telefonon is igyekeznek kihasználni a világban jelenleg zajló egészségügyi válság-
helyzetet, és klinikai vagy kórházi dolgozóknak kiadva magukat arra hivatkoznak, hogy a sértett hozzátartozója megfertő-
ződött, az orvosi ellátásának költségeit viszont ki kell fizetni.

Az elmúlt időszakban arra is volt példa a nagyvilágban, hogy a megtévesztett személy valamelyik országos vagy világ-
szervezet nevében kapott e-mailt, amelyben valótlan, mégis hihetőnek tűnő állításokkal igazolva a személyes adatok, 
fizetéshez használt jelszavak, kódok megadására kérték, vagy éppen egy levélhez csatolt adathalász-fájl megnyitására 
utasították.

Mindig tartsa szem előtt, hogy:
•	ha a megbetegedés tüneteit észleli magán, forduljon telefonon keresztül a (házi)orvoshoz! Ő minden szükséges in-

formációt, további teendőt el fog mondani, meg fog adni Önnek;
•	 a koronavírus fertőzöttség kimutatására alkalmas gyorsteszt egyelőre nem létezik, így az sem a gyógyászati segédesz-

köz boltokban, sem telefonon vagy személyesen nem kapható;
•	 a vásárlás módjától függetlenül ajánlott leellenőrizni az árut ajánló vállalat vagy személy valódiságát;
•	 a csalók szándékosan megtévesztő, a valódihoz a megszólalásig hasonlító weboldalakat hoznak létre, ne kattintson rá;
•	vásárlás előtt mindig ellenőrizze a cég értékeléseit az interneten;
•	ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól 

érkezett;
•	 fogjon gyanút, ha olyan e-mailt kap, amelyben orvosi felszereléseket kínálnak, vagy egészségügyi vizsgálat címén 

személyes adatait kérik, a legálisan működő egészségügyi szervezetek általában nem így veszik fel a kapcsolatot a 
betegeikkel;

•	 amennyiben úgy érzi, csalás áldozatává vált, értesítse azonnal a rendőrséget, valamint számlavezető bankját a későb-
bi kártalanítása érdekében!

Ahogy mindig, úgy most is fordítson fokozott figyelmet idős hozzátartozóira, ismerőseire,
és tájékoztassa őket a fentiekről!

Csongrád Megyei RFK – Bűnmegelőzési Osztály
e-mail: barka@csongrad.police.hu

112 – központi segélyhívó / rendőrségi segélyhívó – 107

A vízterhelési díjat a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény valamint a 270/2003.(XII.24.) 
Korm.rendelet előírásai alapján az ALFÖLDVÍZ Zrt. – 
mint vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végző 
szolgáltató – megfizeti és a környezetterhelés arányában 
áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településükön, a fenti jog-
szabályi hivatkozás alapján, (figyelembe véve a rezsicsök-
kentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvényre 
vonatkozó előírásait is), az ALFÖLDVÍZ Zrt. Igazgató-
ságának 10/2020.(II.24). számú határozatával elfogadott, 
2020. április 1-től alkalmazandó vízterhelési egységdíjak 
az alábbiak szerint alakulnak:

A díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.

Alföldvíz Zrt.

Fogyasztói szegmens
2020. április 1-től érvényes
vízterhelési egységdíjak

[Ft/m3]

Lakosság   6,75

Önkormányzat   7,50

Hatóság  11,30

Szippantott (kihordásos) 
szennyvíz  16,90



Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Cím: 6640 Csongrád Gyöngyvirág u. 5. 

Tel: +36 63 570 800 
E-mail: titkarsag@csongradrendelo.hu 

 

Csongrádi telefonos krízis- és lelkisegély szolgálat 

Nehezen viseli a bezártságot? A magányt? Szeretné valakivel megosztani félelmeit? 

Forduljon bátran intézményünk szakembereihez! 

 

Gurdon Lajos pszichológus  

telefonszám: 06 70 360 6487 

Kedd: 11:00-16:00 

Szerda: 11:00-16:00 

Csütörtök: 11:00-16:00 

Péntek: 11:00-16:00 
 

Személyes konzultáció: (bejelentkezés szükséges) 

Kedd és Csütörtök délelőtt 

 

Gyerkó Attila pszichológus 

telefonszám: 06 30 595 4130 

Hétfő: 16:00-18:00 

Kedd: 16:00-18:00 

Csütörtök: 16:00-18:00 

Péntek: 16:00-18:00 
 

Személyes konzultáció: (bejelentkezés szükséges) 

Szerda 14:00- 18:00 

 

#Vigyázzunk egymásra! 
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Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 
Cím: 6640 Csongrád Gyöngyvirág u. 5. 

Tel: +36 63 570 800 
E-mail: titkarsag@csongradrendelo.hu 

 

Csongrádi telefonos krízis- és lelkisegély szolgálat 

Nehezen viseli a bezártságot? A magányt? Szeretné valakivel megosztani félelmeit? 

Forduljon bátran intézményünk szakembereihez! 
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#Vigyázzunk egymásra! 

06–12 13–19 20–26 27–30

Hétfő Pirított tésztaleves
Rántott hal, kukoricás rizs

Rizsleves
Milánói spagetti

Tarhonyaleves
Rakott karfiol

Kedd
Gombaleves

Sertéspörkölt, tészta, 
savanyúság

Lebbencsleves
Rántott máj, zöldbabfőzelék

Alföldi tésztaleves
Kelkáposzta főzelék, 

sertéspörkölt

Brokkoli krémleves
Rizses hús, befőtt

Szerda Orjaleves
Párizsi szelet, almafőzelék

Hagymaleves
Tarhonyás burgonya 

kolbásszal

Gyümölcsleves
Lecsós pulyka, tört 

burgonya

Burgonyaleves
Zöldborsófőzelék,

csibe fasírt

Csütörtök
Zöldborsóleves

Paprikás burgonya virslivel, 
káposztasaláta

Karfiolleves
Sajtos csirkemell, 

kukoricás rizs

Tojásleves
Vadas sertésszelet, párolt 

rizs

Bableves
Prézlis tészta

Péntek Halkrumpli leves
Mákos guba

Lencsegulyás
Túrós tészta

Gulyásleves
Dejós tészta

Szombat Tésztaleves
Csilis bab, párolt rizs

Tavaszi zöldségleves
Almafőzelék, párolt szelet

Zöldborsóleves
Bakonyi sertésszelet, 
petrezselymes rizs

Vasárnap
Húsleves

Sült pulykaszárny,
hagymás burgonya

Csontleves
Sült oldalas, petrezselymes 

burgonya

Tisztelt Étkezők!
A koronavírus járvány a nyersanyagok beszerzését nehezíti, ezért az étlap változtatásának jogát fenntartjuk!
Megértésüket köszönjük! Tel: 06/20/310-11-41

KÉBSZ Kft. konyha – Áprilisi étlap

Csany  Hírmondó
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
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