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Plébános Úr búcsúztatása

Borda János:
Bánfi Sándor Atya, csanyteleki plébános köszöntése,
nyugállományba helyezésének alkalmából

PIHENNI TÉR A PÁSZTOR
Éltetőn virrad és zenitre hág, majd útja véget ér:
tündöklő pályája alkonyán a Nap nyugovóra tér.
Zivatar után a süvöltő szél megcsendesedik, s elül,
magányában suttog – tán a tétlenség mardossa belül…
Nyáron hűs árnyat ad a vén fa, de ha közeleg a tél,
lassan kerengve avarszőnyegre hull az utolsó levél.
Pihenni indul az öreg pásztor, lassan viszi a lába.
Rózsalugas, meghitt otthon hívja haza a falujába.
Ballag lefelé a hegyről, de tétovázva botlik a lépte,
fájó sebként fakad fel a gond, mi titkon a lelkét tépte:
őrizetlenül ott hagyhat-e mindent, ha beteg és fáradt –
mételyes réten, szem elől veszítve a rábízott nyájat?
Megáll, és merengve visszanéz a virágos mezőre:
Be’ sokféle báránynak volt eddig a felszentelt őre!
Útra vezette az eltévelyedettet, támogatta a sántát,
áldott koszorúba fonta ifjak szárnyaló boldogságát,
védte az ártatlant és megértőn bánt a szenvedővel;
s ha ideje eljött, letakarta hitéből szőtt szemfedővel…
Maradnia kell – szívében érzi – ott, ahol a nyáj van,
végső, örök szolgálatra készen. Az ódon hodályban
imádkozva üldögél s csak vár, hogy üzenjenek érte…
Egyetlen kérés, egyetlen jó szó azt jelenti: megérte!
Kérünk, jó pásztor, légy még sokáig vigyázó atyánk,
pihenj megérdemelten, de ügyelj továbbra is reánk!
*

*

*

Bánfi Sándor atya Csanyteleken végzett közel 30 évi egyházi tevékenysége után nyugdíjba vonult, mely alkalomból
2020. augusztus 30. napon a Csanyteleki Nepomuki Római
Katolikus Templomban elbúcsúztattuk. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében polgármesterként a templomunkról készült kézzel rajzolt grafikai
alkotással köszöntem meg tevékenységét.
Ezúton is kívánok jó egészséget, békés, nyugodt, hos�szú nyugdíjas éveket!
Tisztelettel: Erhard Gyula polgármester
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Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. augusztusi ülésén hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület ülését 2020. augusztus 28. napján tartotta, melyet Polgármester úr távollétében Bérces Mariann Alpolgármester As�szony vezetett le. Az ülésen 3 főnaprendi pontot tárgyalt
a testület, melyet előzetesen a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményezett és javasolt elfogadásra. Az ülésen meghívottként
megjelent a Csongrádi Járási Hivatal Vezetője Dr. Szubally
Brúnó úr.
Az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta a Képviselő-testület a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
pályázat benyújtása tárgyában benyújtott előterjesztésben
foglaltakat, miszerint a Belügyminiszter úr által kiírt pályázat alapján 531 erdei m3 mennyiségű lágy lombos tűzifavásárlásához támogatási igényt nyújt be a Testület.
A tárgyi önkormányzati rendeletben szabályozott feltételeknek való megfelelés esetén a szociális célú tűzifát az abból
természetben részesülő rászorulók számára a Testület ellenszolgáltatás nélkül biztosítja. A központi támogatás igénybevételéhez
szükséges (1.000.- Ft/erdei m3+ÁFA) saját anyagi forrás ös�szegét 674.370,- Ft-ban határozta meg a Testület a támogatás
önrészeként, a felmerülő valamennyi szállítási és fűrészelési költséget magában foglaló tételként, melynek pénzügyi fedezete
a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása jogcímen biztosított. A pályázat benyújtása a
megadott határidőn belül, elektronikus formában megtörtént. A Belügyminiszter úr döntéséről tájékoztatni fogom
Önöket. Felhívom a figyelmét minden érintettnek, hogy az
előző évek bevett gyakorlatának megfelelve, saját érdekében, jóhiszeműen szíveskedjenek a megadott határidőket
betartva együttműködni, melyet előre is köszönök!

A Képviselő-testület az ülés 2. főnapirendi pontjaként
vitatta meg a Csanyteleki Víziközművek 2021.-2035. évek közötti időszakra irányuló gördülő fejlesztési tervére vonatkozó előterjesztésben foglaltakat és határozatával hagyta jóvá
az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.
által javasolt és előkészített Csanyteleki szennyvíz szolgáltatási
ágazat 2021.-2035. évek közötti időszak alatti Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási munkálatok tervét, továbbá határozatában rögzítette, hogy a víziközmű ágazatra vonatkozóan a
2021.-2035. évek közötti időszakra beruházási munkálatokat nem
tervez.
Az ülés 3. főnapirendi pontjaként tárgyalta a Képviselőtestület az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék
Csanyteleki Tagintézménye 2019/2020. nevelési évben végzett tevékenységéről szóló beszámoló, az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék, benne a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde 2020/2021. nevelési évi munkaterve elfogadása tárgyában
benyújtott dokumentumokban foglaltakat, melyet előzetes
véleményezési és egyetértési jogával élve hagyott jóvá és javasolta
annak a benyújtott tartalommal és formában való változtatás nélküli elfogadását, kiemelve az intézményben évek
óta magas szakmai színvonalú munkavégzést és annak elismerését.
Az Egyebek napirendi pont keretében került szóba a volt
varroda épületére elnyert TOP-os pályázat visszamondása és ugyanazon tárgyban újabb pályázat benyújtása lehetőségének kihasználása, magasabb támogatási összeggel számolva, mellyel az épület külső- és beleső felújítási tervezett munkálatai kivitelezésére reális esély
nyílik. A Testület határozat hozatal nélkül tudomásul vette a
bejelentésként elmondottakat. Szintén döntés hozatal nélkül fogadta el a Testület azt a bejelentést, hogy központi

Magadért sportolj!
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Jegyzői tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. augusztusi ülésén hozott döntéseiről
intézkedés szerint szeptember 30. napjáig van mód jogszerűen az helyi iparűzési adó bevallása benyújtására, mely
hatálya alá tartozók mentességi köre és az adható mentesség összege tárgyában tett kezdeményezésre teendő intézkedésre csak ezt követően -teljes adóerőképesség összege
ismeretében- kerülhet sor, illetékes Bizottság előzetes véleményezése után. A mentesség mellett és ellene szóló érvek
önkormányzati költségvetésre gyakorolt várható kihatása
mérlegelésére hívtam fel a figyelmet önkormányzati adóhatóságként. Az ülésen egyebek napirendi pont keretében
nem hangzott el bejelentés.

Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa
2020. augusztusi ülésén hozott döntéseiről
A Társulás Társulási Tanácsa 2020. augusztus 24. napján
tartotta ülését, ahol 3 főnapirendi pontot tárgyalt az alábbiak szerint.
Az ülés 1. főnapirendi pontjaként a DAOP-3.1.2. pályázat keretében megvalósult kerékpárút (Felgyői szakaszához tartozó)
ingatlanai tulajdonjogának rendezése tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat és határozata értelmében az AlsóTisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Tagönkormányzatai képviselői által, a 2013. június 28. napján megkötött
vagyonfelosztási szerződés, valamint a Társulás jogutódjaként az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa által kiadott, hatályos Társulási Megállapodása jogalapon, hozzájárult a DAOP-3.1.2. pályázat kere-

tében megvalósult kerékpárút Felgyői szakaszát érintő ingatlanoknak helyrajzi számokra bontott rendben – vagyonrendezés
jogcímén - Felgyő Községi Önkormányzat tulajdonába
kerüléséhez, annak az illetékes Kormányhivatal Földhivatala által vezetett ingatlan-nyilvántartáson való átvezetéséhez,
amelyre már sor is került.
Az ülésen 2 főnapirendi pontként pályázatot írt ki a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon Intézményvezetői álláshelye betöltésére, tekintettel arra, hogy
Magonyné Körmendi Judit 5 évre szóló meóbízása idén
december 31. napjával lejár. A tárgyi pályázati kiírás a hivatalos honlapon kívül Csanytelek Község Önkormányzata
honlapján is hozzáférhető. A pályázat beadási határideje október 30. napja. A pályázatot annak véleményezésére felállított 3 tagú Bizottság véleményezi novemberi ülésén, majd
december hónap elején dönt a Társulás Társulási Tanácsa
az intézményvezető személyéről, 5 évre szóló megbízásáról.
A Társulás Társulási Tanácsa az ülés 3. főnapirendi
pontjaként tárgyalta az Eseti Bizottság létrehozásáról szóló
döntését foglalta határozatba Társulás Társulási Tanácsa,
melyben meghatározta a Bizottság feladatát, összetételét.
Elnöknek Bánfi Sándor Tömörkény Községi Önkormányzat Polgármesterét, tagjainak: Dr. Juhász László Csongrád Városi Önkormányzat Jegyzője és Dr. Faragó Péter
Tömörkény Községi Önkormányzat Jegyzője személyét
választotta. A Bizottság feladata végeztével, a pályázatok
véleményezésével, annak döntéshozatalra való átadása időpontjával megszűnik.
Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében bejelentésre nem került sor.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Múlt nélkül nincs jelen és nem lesz jövő!
A Magyar Szabadidősport Szövetség szervezésében,
Csanytelek Község partnerségével az EFOP-1.8.6.-17 azonosító számú pályázati program keretében 2020. augusztus
29. napon délután a Csanyteleki Sportpályán kötetlen mozgásprogramon belül sport- és szabadidős eszközök kipróbálásra volt lehetőség. A programon részt vett Czene Attila
olimpiai bajnok úszó, a Magyar Szabadidősport Szövetség
elnöke.
A program nagy létszámmal, kellemes időben és jó hangulatban telt. Köszönöm a közreműködők munkáját!
Erhard Gyula polgármester

Ha érdekel Csanytelek múltja, régi határai, múltbéli helyei
és helynevei, gyere el velünk egy kis időutazásra. Mindezeket megtudhatod és megismerheted szeptember 11.-én egy
történelmi túrán „síróhögyi” Borda Jánostól, több Csanytelekről szóló könyv szerzőjétől. A túrán résztvevőket mezőgazdasági vontatók pótkocsiján tudjuk szállítani, ezért
a létszám ismerete miatt részvételi szándékod kérjük mielőbb jelezni.

(Rossz idő esetén a túra következő tervezett időpontja a
fenti feltételekkel október 2.)
Információ és jelentkezés:
Bernáth János 30/621-64-19
Csanytelek Polgárőr Egyesület
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Csanytelek Község
Önkormányzata
Sajtóközlemény
Európai Uniós támogatás
segítségével újult meg

A TOP-5.3.1-16-CSI-2017-00012 azonosító számú –
„Helyiérték” című projekthez kapcsolódóan 2020. augusztus 10-től augusztus 12-ig 3 napos „Népismereti kézimunka tábort” rendeztünk a csanyteleki Faluházban.
A program lényege a generációk közötti ismeretátadás
volt. Ennek megfelelően lelkes és vállalkozó szellemű idősek adták át tudásuk egy részét az érdeklődő gyerekeknek.

Lehetőség volt ismerkedni a szövéssel, fonással, hímzéssel,
főzéssel, szabás – varrással, gyöngyfűzéssel és sok egyéb
kézműves tevékenységgel.
Vélhetően mindkét korcsoportnak hasznos és kellemes
időtöltésben volt része. Már érkezett visszajelzés, melyben
kérik a következő évben is a tábor megrendezését!
Palástiné Pap Ildikó

Elköltözött, megszépült a könyvtár!
Nem telt tétlenül a nyári szünet a Csanyteleki Könyvtárban. A Szent László Általános Iskola 2 termet és a közöttük levő szertárhelyiséget biztosította a könyvtár számára.
Rövid kőművesmunka, ajtóvágás, festés után július 17-én
kezdődött a könyvtár költöztetése. Ennek köszönhetően
az orvosi rendelőnek szemben, közvetlenül az utcáról megközelíthető a könyvtár. Itt szeretném megköszönni a Szent
László Általános Iskola igazgatójának, Szabó Ferencnek, az
iskola Szülői Közösségének, a Polgármesteri Hivatalnak, és

a Somogyi-könyvtárnak az anyagi támogatást és mindenkinek a segítségét, aki a költözéshez ötleteivel és saját munkájával hozzájárult.
2020. augusztus 17-től már a megújult környezetben
várjuk régi és új olvasóinkat. Mivel napjainkban a könyvtárak feladata már nem csak könyvkölcsönzés, ezért közösségi térként kisebb csoportok, szervezetek, társaságok
rendezvényeinek lebonyolításához is helyt adunk!
Palástiné Pap Ildikó és Balog Dóra könyvtárosok

csanytelek bel- és csapadékvíz
elvezető hálózata!
Befejeződött Csanytelek Község bel és –csapadékvíz elvezető hálózata fejlesztésének második üteme, a
TOP-2.1.3-16-CS1-2017-00001 kódszámú, „Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának
fejlesztése 2.” című projekt megvalósítása.
Csanyteleken évek óta jelent problémát a belvíz a település lakossága számára. A bel és – csapadékvíz elvezető
hálózat fejlesztését évtizedek óta szerette volna megvalósítani a mindenkori Képviselő-testület, amelynek II. üteme most Európai Uniós támogatás segítségével valósult meg. Az önkormányzat 2017-ben nyújtott be támogatási
kérelmet a projekt megvalósítására vonatkozóan. Ennek eredményeként 2018. június 13-án vehették kézbe a pozitív döntést, melynek következtében 105.999.625,-Ft támogatásban részesültek a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program (TOP) keretein belül, a „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című felhívás
alapján.
A projekt alapvető célja a települési csapadék-és belvízbiztonság megteremtése, a csapadék és belvízelvezető csatornák, valamint azok műtárgyainak fejlesztése volt. A Támogatási Szerződés megkötését követően közbeszerzési
eljárás keretében kerül kiválasztásra a kivitelezési munkákat elvégző Bali-Ép Bulding Kft. A munkaterületet 2019.
október 1-én vette át a kivitelezést végző cég, és hozzákezdett a fejlesztés végrehajtásához. Számos egyeztetés, műszaki kooperáció kísérte végig a megvalósulást, amelynek eredményeként 2 db szárny- csatornarendszer kerülhetett
átvételre 2020. május 12-én. A beruházás elsősorban két nagy csapadékgyűjtő területen valósult meg. A Gárdonyi
út – Bercsényi Út – Nagy-gyepi csatorna szinte a teljes 893 méter hosszban (4. szárnycsatorna), valamint a Petőfi
út – Radnóti út – Pusztaszeri út – Tiszai út nyomvonalon (5. szárnycsatorna) 1553 méter hosszban. A kiépített,
felújított szárnycsatornák a már meglévő vízkivezetési lehetőségekkel együtt a települési belterület csapadékvízfeleslegének főgyűjtőbe történő kivezetését megoldja.
A fejlesztés eredményeként létrejött összesen 2446 méter nyílt- és zárt csapadékvíz elvezető hálózat. A felújított
és kiépített csatornaszakaszok számos ingatlan állagmegóvását segítik elő, és hatékonyan akadályozzák meg azok
elöntését. Így sok család számára jelentenek élhetőbb, komfortosabb mindennapokat a településen. A fejlesztés
rövidtávon elsősorban a kármegelőzésre, a személy és vagyonbiztonság megőrzésére és fokozására koncentrált, de
közép- és hosszú távon előkészíti az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás érdekében egy korszerű belterületi
csapadékvíz elvezetési és gazdálkodási rendszer kialakítását is.
További információ kérhető:
Erhard Gyula – polgármester
polgarmester@csanytelek.hu
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Hőseink

A magyar hősi halottak emlékéhez kapcsolódik egy nemes lelkű, igaz hazafi neve; akit még ma is sok egykori diákja emleget
hálával, s aki méltán került posztumusz1 a csanyteleki díszpolgárok sorába. HONTI DEZSŐ tanító úr elsősorban hazafias
magatartásáért vált „rendszerellenes politikai elemmé” a kommunista vezetés szemében, – ami miatt végül kényszeráthelyezéssel eltávolították a faluból.
A magyar pártvezetés egy idő után kényelmetlennek érezte
a katonasíron a MAGYAR HŐSEINK feliratot, hiszen időközben ellenséggé váltak a „testvéri Szovjetunió” ellen életüket
áldozó honvédek, ezért irányítottan ellehetetlenítették az ottani
megemlékezéseket (legszívesebben talán lerombolták volna a
síremléket is). Falunk legöregebb lakói – egykor Honti Dezső
tanítványai – közül többen emlékeznek rá, hogy a Tanító Úr a
fenyegetettség ellenére a diákjaival mindig gondoskodott a sír
ápolásáról, koszorúzásáról. Mély hazafiságot plántált a tanulók lelkébe (bár közülük jónéhányan tévesen úgy emlékeztek
idősebb korukban, hogy 1848-49-es honvédek sírját gondozták gyerekfejjel). Róla jegyeztem fel még azt a történetet, hogy
1944–46. között „Öregfelgyőnél” járva, a csongrádi kövesút
árokpartjában eltemetett ismeretlen magyar katona ideiglenes
sírjánál diákjaival, útitársaival mindig elénekelte a Himnuszt.
*
Kutatásaim kapcsán gyakran lapoztam a csanyteleki Plébánia irattárában lévő „halotti anyakönyveket” (valójában Temetettek Könyve), s eközben ötlött fel bennem a gondolat, hogy
ne csak az 1944-45-ös évek áldozatainak–, hanem az I. világháború hőseinek az adatait is keressem, régebbi matrikulák oldalain. Így bukkantam rá olyan nevekre, amelyek hozzátartozói
1
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2020 | 08 | 25.
igény vagy jelzés híján már nem kerülhettek fel a temetői Szent
Mihály kápolna homlokzatán magasodó fekete márványtáblára.
Most megidézem őket, abban a reményben, hogy Mindenszentekre már az ő nevük friss vésete is ott csillog a többiek sorában!
II. világháború:
PAPP FERENC – 45 éves földműves, Forgó Viktória férje,
Csanytelek 437.szám alatti lakos. 1944. október 16-án agyonlőtték. Hozzátartozói temették el.
PALATINUS MÁRIA – 68 éves, Tömörkény-szél 442.
szám alatti lakos. 1944. december 1-én agyonlőtték.
PINTÉR ANDRÁS – csanyteleki lakos, Hevesi Erzsébet
férje. Sebesülten került haza a frontról, 1950-51. táján halt bele
a harctéren kapott gyógyíthatatlan sérülésébe. A Magyar Hősök
sírjába temették, azonban neve sem ott, sem a központi emléktáblán nincs feltüntetve.
I. világháború:
PÖLÖS FERENC – 20 éves, szülei: Pölös János és Borsi
Verona. 1915. november 17-én halt bele a harctéren kapott sérülésbe. December 8-án temette itthoni földbe Katerba István
káplán.
VIDA DÉNES – 32 éves síróhegyi lakos, szülei: Vida János
és Víg Rozál. 1917. április 17-én kapott halálos lövést a harctéren, április 19-én temette Hovány Orbán plébános.
Több, mint egy évszázada, – illetve 75 éve történt tragédiák bontakoznak ki a nevek mögül. Megrendülten gondolok
azokra, akiket esetleg még ennyi idő után is fájdalmasan érint ez
a visszaemlékezés, – és hasonló érzéssel hajtok fejet azokra is
gondolva, kikre már nincs, aki emlékezzen…
Ígérem, kedves Olvasó – ha hosszúnak, vagy nyomasztónak
érezted helytörténetünk legutóbbi fejezeteit – hogy keresztekről, temetőkről, sírokról nem fogok a közeljövőben írni! Mindenesetre én úgy gondolom, hogy nem lépdelhetünk nemtörődöm módon az elődeink sorsával kikövezett úton. Múltunk
megismeréséhez és megőrzéséhez tartoznak ezek az ismeretek
is; remélhetőleg az utókort szolgálja majd a feljegyzésük.
* * *
„Síróhögyi” Borda János

Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény

„NézőPont”
Lelki egészség központ
Sajtóközlemény projekt zárásról
Lezárult a „Nézőpont- lelki egészségközpont
kialakítása csongrád térségében”
elnevezésű projekt.
A Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó
fejlesztése- népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése a mentális egészség területén (EFOP1.8.20-17 kódszám) elnevezésű pályázati felhívásra benyújtott projektje nyertes elbírálásban
részesült. A pályázati felhívás az EFOP 1.8.20-17- Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése a mentális egészség területén. A projekt megnevezése NézŐpont- lelki
egészségközpont kialakítása Csongrád térségében. A pályázati azonosító: EFOP- 1.8.20-172017-00011. Támogató Európai Szociális Alap, kedvezményezett a Dr. Szarka Ödön Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény. Közreműködő szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A program helye Dél- Alföld régió, Csongrád megye, 6640 Csongrád Gyöngyvirág u.
5. Program időtartama 2018. június 01- 2020. május 31. A projekt összköltsége: 39.995. 368 Ft.,
támogatás összege 39. 995. 368 Ft., támogatás aránya 100%.
Az EFOP - 1.8.20-17-2017-00011 azonosító számú pályázatunk elsődleges célja, hogy a már
járási szinten működő Csongrádi Egészségfejlesztési Iroda mentális egészségfunkcióval bővüljön ki. Lelki Egészség Központot alakítottunk ki, melyen keresztül Csongrád járás teljes lakosságának szervezünk mentális egészségmegőrző, prevenciós programokat. A projekt rövid távú
célja a lelki egészségvédelemmel kapcsolatos tevékenységek elindítása Csongrád járás területén.
Célzott közöségi programok megszervezése és elindítása. Célunk még a járásban élők mentális
egészségvédelme, a megküzdési stratégiák fejlesztése, közösségi programokkal és célzott egyéni
tanácsadással a mentális zavarok megelőzése érekében, a szemléletformálás, hogy a lelki egészég érték.
A Lelki Egészség Központ összekötő kapocsként működik az egészségügyi alapellátás, a
járóbeteg szakellátás és az egészségfejlesztési programokat megvalósító szervezetek között.
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01–06
Hétfő

07–13

14–20

21–27

28–30

Tarhonyaleves
Rakott karfiol

Gombaleves
Paradicsomos
húsgombóc

Rizsleves
Spenótfőzelék,
sült virsli

Lebbencsleves
Sárgaborsó főzelék,
sült kolbász

Kedd

Alföldi tésztaleves
Zöldbabfőzelék, vagdalt

Orjaleves
Bakonyi sertésborda,
tészta

Daragaluska leves
Temesvári szelet, penne

Orjaleves
Hentes tokány,
tészta

Karfiolleves
Sajtos csirkemell,
hagymás rizs

Szerda

Karfiolleves
Rántott sajt,
mexikói rizs

Brokkoli krémleves
Tavaszi rizses csirke

Spárgakrém leves
Rántott hal,
zöldséges rizs

Gyümölcsleves
Tarhonyás hús

Orjaleves
Székelykáposzta

Csütörtök

Rántott leves
Zöldborsós tokány, tört
burgonya

Zöldborsóleves
Lecsós pulyka,
tört burgonya

Májgombócleves
Rakott burgonya

Zöldborsóleves
Sült csirke,
hagymás burgonya

Péntek

Babgulyás
Dejós tészta

Frankfurti leves
Töltött nudli

Gulyásleves
Káposztás tészta

Betyárleves
Burgonyás tészta

Szombat

Zöldségleves
Vadas szelet,
párolt rizs

Zöldségleves
Meggymártás,
rántott szelet

Karalábéleves
Zöldségleves
Csirkepörkölt, tarhonya,
Harcsapaprikás, nokedli
savanyúság

Vasárnap

Grízgaluska leves
Sült pulyka,
hagymás burgonya

Csontleves
Körömpörkölt,
sós burgonya

Erőleves
Sült oldalas,
petrezselymes burgonya

Csontleves
Brassói, befőtt

Tisztelt Étkezők!

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

Avar és kerti hulladék égetésének szabályai településünkön
Tájékoztatom a lakosságot Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL szóló 25/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. §-a alapján az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól:
(1) „Az avar, a kerti hulladék (a továbbiakban: növényi hulladék) ártalmatlanításáról az ingatlantulajdonos
a) saját ingatlanán házi komposztálással, ha erre nincs mód, akkor
b) a települési hulladékkezelési kötelező közszolgáltatás végzésére önkormányzati rendelettel kijelölt Közszolgáltató telephelyére történő
szállítással (a felek közötti megállapodás szerinti módon) köteles gondoskodni.
(2) Amennyiben a növényi hulladék ártalmatlanítására az (1) bekezdésben írt
módon objektív okok miatt nincs lehetőség, úgy a növényi hulladék nyílt téren,
vagy a célnak megfelelő, szabványos tüzelő-berendezésben (a (3)-(6) bekezdésben írtak betartásával), a település polgármestere engedélye szerint égethető el.
(3) A növényi hulladék nyílt téren való elégetésére, a tűzgyújtási tilalom időszakának
kivételével, minden év július 1. napjától július 31. napjáig és október 1. napjától
november 30. napjáig van mód az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban írtak maradéktalan betartásával.
(4) A növényi hulladékot a (3) bekezdésben rögzíttek szerinti időszak alatt hetente,

péntek 9 órától 17 óráig (az országos ünnepnapok, valamint a települési rendezvények időtartamának és az (5) bekezdésben írtak kivételével) engedélyezett.
(5) Az önkormányzat
a) tulajdonában lévő alábbi épületek bejáratáról
aa) az önkormányzat képviselő-testülete hivatala (Volentér János tér 2.
sz.),
ab) Csanyteleki Napközi Otthonos Óvoda (Kossuth Lajos u. 12. sz.),
ac) Szent László Általános Iskolája (Szent László u. 4/A sz.),
ad) Orvosi rendelők, védőnői szolgálat (Radnóti Miklós u. 2. sz.),
ae) Remény Szociális Alapszolgáltató Központ (Kossuth Lajos u. 39. sz.,
Baross Gábor u. 2. sz.),
af) Faluház (Kossuth Lajos u. 15/G sz.),
ag) a Sportöltöző (Bercsényi Miklós u. 3. sz.), továbbá
b) a Római Katolikus Templom (Kossuth Lajos u. 10. sz.) és
c) a település közútjai széleitől mért
100 méteren belül növényi hulladék égetése nem végezhető, arra engedély nem
adható.”
Kérem a fenti szabályok maradéktalan betartását!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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