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Csanyi Hírmondó
…a béka. A minap – Szegedre utazván az „Alkot-

mány asztala” kellékeiért, – döbbentem rá erre az axi-
omatikus igazságra, amikoris Baksot elhagyva hosz-
szan várakoztam a félpályás útlezárást biztosító ideig-
lenes közlekedési lámpa előtt. Míg idáig értem, jó né-
hány, lyukakkal ellátott, az aszfalt síkjába illesztett
fémcsíkon döccent az autóm, tehát volt időm rájönni:
itt bizony béka-alagút – mit alagút, alagút rendszer –
épül a levelényi béka-populáció fennmaradásának vé-
delmében. Mielőtt bárki is a hüllők iránti érzéketlen-
séggel vádolhatna, kijelentem: nagyon is helyénvaló-
nak tartom ezt a beruházást, hiszen ha hullámzó bú-
zamezők alá tudunk autópálya alagutakat építeni,
völgyhidat a szelíd hajlatú dombok közé, viakolor he-
gyekkel borítani – vidékfejlesztési pályázatok biztosí-
totta lehetőséggel élve – a növekvő eladósodásnak fit-
tyet hányó, mert „alanyi jogon” úgyis konszolidációra
érdemesülő települések fő (és nem fő) tereit, járdáit,
sétáló utcáit, akkor igenis a békáknak is „jár ami jár”,
a háborítatlan élettér és a szabad szaporodás joga!
Harmadik ciklusát töltő polgármesterként azonban
mélységesen elszomorít, hogy Csanyteleken, ahol a la-
kosság legalább 30%-a él földutak mellett, ahová –
csapadékos időben – a mentővel együtt kell hívni a
traktort „ha baj van”, ahonnan a gyerekek nejlonzacs-
kóba csomagolt utcai cipőben (mert a gumicsizma is-
kolai tárolása „érezhető környezetterhelést” jelentene
az intézmény folyosóin) tolják ki a főútra kerékpárju-
kat, amikor az elemi tudást magukba szívni iskolába

indulnak. Hiába futottunk neki többször is a legin-
kább lakott földes utcák szilárd burkolatúvá tételét
célzó pályázatoknak, az eddigi legjobb eredményünk
a „forráshiány miatt elutasítva” cím volt… 

A csanyteleki földutak mentén élők nevében is csak
remélni tudom, hogy a Magyarország Alaptörvénye
XX. Cikk (1) „Mindenkinek joga van a testi és a lelki
egészséghez” kitétel gyakorlati megvalósulása esélye-
gyenlő feltételeket fog majd biztosítani településün-
kön is a közszolgáltatásokhoz, illetve egészségügyi el-
látáshoz való hozzáféréshez. Ennek alapja a beteg –
szükség esetén mentővel történő – megközelítésének
lehetősége, akár úgy is, hogy a jelenlegi földutakon
szabadon átslattyogó békák fölé viaduktok (de leg-
alább költségtakarékosan megvalósítható utak) építé-
sére pályázhassunk a reményeink szerint megváltozó
vidékfejlesztési politika, illetve pályázati lehetőségek
következtében. 

Így talán - kicsit tovább gondolva a levelényi törté-
netet – a békák is jól járnának – és az emberek sem sár-
ban…

Csanytelek, 2011. szeptember 5.
FFoorrggóó  HHeennrriikk,,  ppoollggáárrmmeesstteerr

(A fenti írást a Délvilág „Kapcsolatok” rovatba küld-
tem be, ahol nem jelenhetett meg – a szerkesztő és a
főszerkesztő szerint azért, mert ebben a rovatban poli-
tikusok írását egy belső szabály okán nem jelentetik
meg - Önök pontosan tudják, én ugyanúgy elszenve-
dője és nem alakítója vagyok a politikának, mint bár-
melyikük. Ezen írás alapján készült az alábbi cikk,
több mint két héttel a fenti írás beküldése után…)

A legfõbb érték…

Délvilág, 2011.09.22.

Bakos András

Magyarországon „a legfõbb érték
a béka” – állapította meg fanyar
humorral lapunkhoz eljuttatott le-
velében Forgó Henrik csanyteleki

polgármester. A harmadik ciklusát
töltõ községvezetõ arról ír, hogy
miközben Ópusztaszer és Baks kö-
zött egy 3,2 kilométeres szakaszon
20 átjárót építenek az úttest alatt
a békáknak 460 millió forintból,

Csanytelek hiába pályázik, nem tud
pénzt szerezni utcái aszfaltozásá-
ra. A helyiek 30 százaléka földutak
mellett lakik, ahová esõs idõben a
mentõvel együtt traktort is kell
hívni, ha baj van, és esõben a gye-
rekek nejlonzacskót húznak a cipõ-
jükre iskolába menet, mert olyan
sok sáros gumicsizmát nem lehetne
elhelyezni a folyosón.

(Folytatás a 2. oldalon)

Rendes útra nem, békaátjáróra telik
Miközben 460 millió forintból békaátjáró épül Ópusztaszer és Baks

között az úttest alatt, a közeli Csanytelek évek óta hiába pályázik a
sáros utcák aszfaltozására – arra nincs pénz.

A készülõ önkormányzati törvénytõl a helyi politika azt várja, hogy
végre fölszámolja az ilyen egyenlõtlenségeket.
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(Folytatás az 1. oldalról)

Jellemzõ a magyar fejlesztéspoli-
tikára – írja Forgó Henrik -, hogy
közben van pénz autópálya-alagu-
tat építeni „hullámzó búzamezõk
alá”, völgyhidat a dombok közé,
díszburkolatos tereket eladósodott
városokban. A polgármester reméli,
ez az egyenlõtlenség változik – és
erre van is esély, az új önkormány-
zati törvény készítõi ugyanis a hírek
szerint újra gondolják a területfej-
lesztést.

A tervezet még képlékeny, de a
Csongrád megyei önkormányzat in-
tézményeinek átadásáról szóló saj-
tótájékoztatón Magyar Anna elnök
arról beszélt, hogy a közgyûlés új
feladata a megye fejlõdési irányá-
nak meghatározása lesz, és ez azért
jó, mert megyei szinten jobban lát-
szik, hol és min kellene javítani,
mint a három megyét átfogó regio-
nális fejlesztési tanácsban.

Ez a megközelítés nem új. Akik a
rendszerváltásban részt vettek, az
egyik legfontosabb hozadéknak te-

kintik máig, hogy elkezdõdött a fej-
lesztéssel kapcsolatos döntések
„decentralizálása”, vagyis egyre
több helyi érdekû beruházást ter-
vezhetett és indíthatott el helyi
képviselõ-testület. Addig ugyanis
jellemzõen a minisztériumokban és
a megyei tanácsokban döntötték el,
hol és mi épüljön, és mi ne. A pályá-
zati rendszer annyiban újat hozott,
hogy a pályázók – a versenyhelyzet
miatt – abban lettek érdekeltek,
hogy minél színvonalasabb projek-
teket dolgozzanak ki. A Horn-kor-
mány idején, 1996-ban született
egy területfejlesztési törvény, lét-
rehozva a megyei területfejlesztési
tanácsokat, amelyekben minden
kistérség képvise-lõje benn ült, kü-
lönbözõ szakmai szervezetek dele-
gáltjaival együtt. Ez a szervezet
már nem felülrõl beszélt, mint a ré-
gi tanács, és általában nem is párt-
színek alapján mûködött, mert a
kistérségiek szûkebb pátriájuk ér-
dekeit képviselték, nagyon kemé-
nyen. Parázs viták zajlottak, paktu-
mok köttettek, sikerült pótolni né-

hány alapvetõ hiányosságot, több
Makó térségi település például ak-
kor tudta bevezetni a gázt - a me-
gyében utolsóként. Mégis maradtak
olyan megoldandó feladatok – pél-
dául ilyen útépítések -, amelyekre
nem írtak ki pályázatot, és ez az
Unióhoz való csatlakozás után is így
maradt. Vagy ha van kiírás, a tele-
püléseknek nincs pénzük önerõre.

- A fejlesztésben a legfõbb szem-
pontnak a helyi igényt kellene te-
kinteni, ez pedig jó ideig nem így
volt. Nem véletlenül terjedt el,
hogy a legutóbbi nemzeti fejleszté-
si tervet Gyurcsány Ferenc írta sa-
ját kezûleg. Az egyenlõtlenséget
úgy lehet fölszámolni, ha minden
településméret igényeit pontosan
fölmérik, sorra veszik, hol milyen
fejlesztésre lenne szükség, sorren-
det állítanak fel, és a beruházások-
ra a pénzt odaadják, de nem pá-
lyáztatással – ez Nógrádi Zoltán or-
szággyûlési képviselõ, mórahalmi
polgármester véleménye. – Ebben a
felállásban a megyének az lehet a
feladata, hogy ellenõrizzen.

Délvilág, 2011.09.26.
Dombai Tünde
Nincs kész az önkormányzatok

mûködését szabályozó új törvény;
nem tudni, náluk maradnak-e az
olyan biztos bevételek, mint az
iparûzési vagy a súlyadó. Azt sem
látják pontosan, hogy az intézmé-
nyeik közül melyek kerülnek álla-
mi kézbe és mikor. Ugyanakkor jó
néhány pályázatnak most õsszel
lejár a határideje, azt pedig ta-
pasztalatból tudni lehet, hogy
amire most van támogatás, arra
késõbb hosszú ideig nem lesz. Az is
gondot okozhat a településeknek,
ha vakmerõek és „túlnyerik" ma-
gukat, mert a beruházásokhoz
5–40 százalék közötti önerõt kell

biztosítani, és az összköltség áfá-
ját is ki kell fizetni. A legtöbb fej-
lesztés utófinanszírozott, vagyis
az önkormányzatoknak kell állni a
teljes számlát, a támogatást utána
folyósítják számukra. Kérdés az is,
hogy mennyi új adósságot vállaljon
az önkormányzat, hiszen szinte
nincs is olyan helyhatóság, ame-
lyik ne vett volna már fel eddig is
hitelt. Ehhez viszont azt is tudniuk
kellene, hogy a kormány hol húzza
meg a települések hitelplafonját,
és mekkora adósságnál vonja fele-
lõsségre a polgármestert a felelõt-
len gazdálkodásért, ahogy ígérte.

Mi a stratégia: meri, vagy nem
meri fejleszteni települését a kép-
viselõ-testület? 

Domaszék és Ruzsa óvatos.
Kispéter Géza domaszéki polgár-
mester szerint nagyon megrostálja
a terveiket, hogy mennyi önerõ
kell hozzá, és hogy mikor kapják
meg a támogatást, hiszen most is
hiteltartozások nyomják a vállu-
kat. Ennek ellenére kénytelenek
voltak pályázni olyan kötelezõ fel-
adatokra, mint a szennyvízcsator-
názás és a belvízelvezetés. Sánta
Gizella, Ruzsa elsõ embere el-
mondta, õk is erõsen mérlegelnek,
30–40 százalékos önerõt követelõ
pályázaton nem indulnak. A szoci-
ális intézmények és az iskola fej-
lesztésével kivárnak, mert ezeket
a hírek szerint átveszi az állam.
Tanyafejlesztésre pályáznak; a ta-
nyagondnoki hálózatot fejleszte-
nék 1 millióból. A kistérség hat te-
lepülésével pedig közösen kérnek
támogatást olyan munkagépekre,

Önkormányzati beruházások bizony-
talanságban: meri vagy nem meri?

Szeged - Semmi nem biztos az önkormányzatok háza táján. Nem
tudni, jövõre mennyi pénzbõl gazdálkodhatnak, és azt sem lehet
tudni, milyen intézményeket tarthatnak meg. Mi a stratégia: meri
vagy nem meri fejleszteni települését a képviselõ-testület? 
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amelyekkel a tanyai utakat teszik
rendbe.

Csanytelek sokkal bátrabb.
Megint gõzerõvel pályáznak, mióta
hallották, hogy a megye átveszi a
fejlesztések felügyeletét, és hogy
2013-tól az eddiginél is több ön-
erõvel lehet támogatást kérni.
Forgó Henrik polgármester úgy
látja, sajátosan magyar vidékfej-
lesztési gyakorlat az, hogy aki sze-
gény volt, még szegényebb, a gaz-
dag még gazdagabb lett. Nem
szempont, hogy a hátrányos tele-
pülések infrastruktúráját felzár-
kóztassák. Emiatt – becslése sze-
rint – a község legalább másfél
milliárdnyi fejlesztési hátralékot
halmozott fel. A falvaknak csekély
az érdekérvényesítõ képessége,
így hiába gazdálkodnak mintasze-
rûen, csak morzsákat kapnak.
Szennyvízcsatornára és belvízelve-
zetésre most 300-300 milliót, isko-
la-felújításra 150 milliót, ivóvízmi-
nõség-javításra és a piacra 50-50
milliót, szociális intézményekre 40

milliót, községházára 20 milliót
pályáznak.

A fenti cikk tervezetéhez az aláb-
biakat írtam az újságíró kérésére

Forgó Henrik, Csanytelek első
embere azt mondja: mmiióóttaa  hhaalllloott--
ttáákk,,  hhooggyy  aa  mmeeggyyee  ááttvveesszzii  aa  ffeejjlleesszz--
ttéésseekk  ffeellüüggyyeelleettéétt,,  ttoovváábbbbáá  aazz  EEUU
kköövveettkkeezzőő  tteerrvveezzééssii  cciikklluussáábbaann
mmaaggaassaabbbb  öönneerrőővveell  ééss  mmeeggvváállttoozzóó
ccééllookkrraa  aadd  mmaajjdd  ttáámmooggaattáásstt,,  iissmméétt
ggőőzzeerrőővveell  ppáállyyáázznnaakk..  AA  „„ssaajjááttoossaann
mmaaggyyaarr””  vviiddéékkffeejjlleesszzttééssii  ggyyaakkoorrllaatt
kköövveettkkeezzttéébbeenn  uuggyyaanniiss  „„aakkii  sszzee--
ggéénnyy  vvoolltt,,  mméégg  sszzeeggéénnyyeebbbb,,  aa  ggaazz--
ddaagg  mméégg  ggaazzddaaggaabbbb””  lleetttt,,  nneemm  vvoolltt
sszzeemmppoonntt  aa  hhááttrráánnyyooss  tteelleeppüülléésseekk
iinnffrraassttrruukkttuurráálliiss  ffeellzzáárrkkóózzttaattáássaa..
EEnnnneekk  kköövveettkkeezzttéébbeenn  CCssaannyytteelleekk--
nneekk  --  bbeeccssllééssee  sszzeerriinntt  --  lleeggaalláábbbb
mmáássffééll  mmiilllliiáárrddnnyyii  „„ffeejjlleesszzttééssii  hháátt--
rraalléékkaa””  vvaann  nnaappjjaaiinnkkrraa..  AA  pprreesszz--
ttíízzss--  ééss  llááttvváánnyybbeerruuhháázzáássookk  eellaaddóó--
ssííttoottttáákk  aa  pprreeffeerráálltt  tteelleeppüülléésseekk
nnaaggyy  rréésszzéétt,,  uuggyyaannaakkkkoorr  aa  ccsseekkééllyy
éérrddeekkéérrvvéénnyyeessííttőő  kkééppeessssééggűű  ffaallvvaakk

ccssaakk  mmoorrzzssáákkhhoozz  jjuutthhaattttaakk,,  hhiiáábbaa
ggaazzddáállkkooddttaakk  mmiinnttaasszzeerrűűeenn..  KKii--
ééppüülltt  iinnffrraassttrruukkttúúrraa  nnééllkküüll  nneemm  llee--
hheett  mmuunnkkaahheellyyeekkeett  tteerreemmtteennii,,  „„nnéé--
ppeessssééggeett  mmeeggttaarrttaannii””,,  vviiddéékkii  éélleett--
mmiinnőőssééggeett  jjaavvííttaannii  ––  mmiinntt  aazztt  aazz
uunniióóss  ccssaattllaakkoozzááss  eellőőtttt  ííggéérrttéékk..
EEzzeenn  aallaapp--öösssszzeeffüüggggééss  ffiiggyyeellmmeenn
kkíívvüüll  hhaaggyyáássaa  mmáárraa  aazztt  jjeelleennttii
CCssaannyytteelleekkeenn,,  hhooggyy  eeggyyrréésszztt  lleegg--
aalláábbbb  nneeggyyvveenn--  ööttvveenn  2200––3355  éévv
kköözzööttttii  ffiiaattaall  ddoollggoozziikk  ÍÍrroorrsszzáágg--
bbaann  AAnngglliiáábbaann,,  NNéémmeettoorrsszzáággbbaann,,
AAuusszzttrriiáábbaann,,  mmáássrréésszztt  eezz  éévv  mmáájjuuss
vvééggééiigg  kkiilleenncc  ggyyeerrmmeekk  sszzüülleetteetttt  aa
ffaalluubbaann……  HHaa  aa  vviiddéékkffeejjlleesszzttééss  eellvv--
rreennddsszzeerree,,  ggyyaakkoorrllaattaa  ééss  ffiinnaannsszzíí--
rroozzáássaa  nneemm  vváállttoozziikk  mmeegg  ggyyöökkeerree--
sseenn  ééss  nnaaggyyoonn  rröövviidd  iiddőő  aallaatttt,,  úúggyy
aa  kköövveettkkeezzőő  „„ccssaannyyii  ggeenneerráácciióókk””
mmáárr  DDuubblliinn,,  LLoonnddoonn,,  IInnggoollssttaaddtt
ééss  SSaallzzbbuurrgg  óóvvooddááiibbaann  kkeezzddeenneekk
„„sszzoocciiaalliizzáállóóddnnii””  ––  aa  sszzüülleeiikk  ppeeddiigg
ootttt  ffooggnnaakk  aaddóótt  ffiizzeettnnii……

(Forgó Henrik)

A KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett  22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  1155--éénn rendkí-
vüli ülésén tárgyalta és elfogadta a település jegyzője
által írásban adott lleejjáárrtt  hhaattáárriiddeejjűű  hhaattáárroozzaattookk  vvééggrree--
hhaajjttáássáárróóll adott beszámolóját. 

A Csanytelek „„PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  kküüllssőő  ffeellúújjííttáá--
ssaa”” tárgyában elindított közbeszerzési eljárás kereté-
ben beérkező aajjáánnllaattookkaatt bírálta el, miszerint a kivite-
lezési munka végzésének jogát a FFEERRRROOÉÉPP  FFőővváállllaall--
kkoozzóó  ééss  SSzzeerreellőőiippaarrii  ZZrrtt..  nnyyeerrttee  eell  nneettttóó  1166..449977..886611  ffoo--
rriinntt  öösssszzeeggbbeenn.. Elbírálta a „„PPiiaaccccssaarrnnookk  ééppííttééssee”” tár-
gyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beér-
kező aajjáánnllaattookkaatt, miszerint a kivitelezési munka vég-
zésének jogát a BBOODDRROOGGII  BBAAUU  TTeerrvveezzőő,,  KKiivviitteelleezzőő
KKeerreesskkeeddőő  ééss  SSzzoollggáállttaattóó  KKfftt  nnyyeerrttee  eell  nneettttóó
4488..996677..220099,,--FFtt  öösssszzeeggbbeenn.. Az 5577//22001111..  ((IIXX..  1155..))  ÖÖkktt..  hhaa--
ttáárroozzaattáávvaall elfogadta az önkormányzat 22001111..  éévvii  kköölltt--
ssééggvveettééssee  II..  fféélléévvii  vvééggrreehhaajjttáássáárróóll  sszzóóllóó  bbeesszzáámmoollóótt..
Döntött a Képviselő-testület az önkormányzat tulajdo-
nában lévő CCssaannyytteelleekk,,  BBaarroossss  GG..  uu..  22..  sszz..  alatti épület
– Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása (mint szoci-
ális intézmény fenntartója) számára szociális alapszol-
gáltatási feladatok ellátása céljából, telephely létesítése
érdekében – hhaasszznnáállaattbbaa  aaddáássáárróóll. Az ülés 5.) napi-
rendjeként hozott 5599//22001111..  ((IIXX..  1155..))  ÖÖkktt..  hhaattáárroozzaattáávvaall

kkiimmoonnddttaa  ccssaattllaakkoozzáássii  sszzáánnddéékkáátt  aa (Kisteleki székhe-
lyű) HHéétt  VVeezzéérr  TTuurriisszzttiikkaaii  EEggyyeessüülleetthheezz,,  mmiinntt  TTDDMM
(Turisztikai Desztináció Menedzsment) sszzeerrvveezzeetthheezz,
az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark, mint
turisztikai attrakció köré szerveződő desztináció tu-
risztikai termékeinek és egyéb szolgáltatásainak
komplex módon és hosszú-távon szervezett együttmű-
ködése érdekében. A Képviselő-testület az ülés követ-
kező napirendje keretében jjóóvvááhhaaggyyttaa  aa  CCssoonnggrrááddii
KKiissttéérrsséégg  TTööbbbbccééllúú  TTáárrssuulláássaa  TTáárrssuulláássii  MMeeggáállllaappooddáá--
ssáánnaakk  mmóóddoossííttáássáátt,, melynek értelmében az általa fenn-
tartott oktatási intézmények közül törlésre került (egy-
házi fenntartásba adás okán) a Csongrádi Kossuth La-
jos Általános Iskola és a szociális feladatok ellátása kö-
réből a közösségi ellátás. Véleményezte CCssoonnggrráádd  VVáá--
rrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee által alkotan-
dó személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások-
ról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő téríté-
si díjakról szóló rendelet-tervezetét, melyet határozatá-
val változtatás nélküli elfogadásra javasolt.

A KKééppvviisseellőő--tteessttüülleett  22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  3300--áánn tartotta
munkaterv szerinti soros ülését, melynek 1.) napirendi
pontja keretében a hatályos öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk
közül (Folytatás a 4. oldalon)

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésérõl
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(Folytatás a 3. oldalról)
a) a háziorvosi és fogorvosi körzetekről 
b) az építményadóról,
c) a helyi iparűzési adóról,
d) a magánszemély kommunális adójáról,
e) a hivatali helyiségen, hivatali munkaidőn kívüli

házasságkötés esetén fizetendő és a házasságkötésnél
közreműködő anyakönyvvezetőt megillető díjakról,

f) a helyi önkormányzati képviselők, a képviselő-tes-
tület bizottságainak elnökei és tagjai tiszteletdíjáról
szóló helyi jogszabályokat felülvizsgálta formai szem-
pontból a hatályos vonatkozó központi jogszabályok-
nak való megfeleltetése okán, a tárgyalt rendeletek
tartalmi változtatása nélkül aallkkoottttaa  mmeegg  ttáárrggyyii  rreennddee--
lleetteeiitt..

A Képviselő-testület következő napirendje kereté-
ben a PPoollggáárrmmeesstteerrii  HHiivvaattaall  kküüllssőő  ffeellúújjííttáássááhhoozz  eennggee--
ddééllyyeezzttee  ffeejjlleesszzttééssii  ccééllúú  hhiitteell  ffeellvvéétteelléétt  aa  SSzzeeggvváárr  ééss  VVii--
ddéékkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeettttőőll  1177  mmiilllliióó  ffoorriinntt  öösssszzeegg
eerreejjééiigg  11  éévveess  ffuuttaammiiddőőrree, mely megegyezik az elnyert
pályázat összegével, így az önkormányzat költségve-
tését a jogügylet kamata terheli. Döntött arról a Képvi-
selő-testület, hogy ccssaattllaakkoozziikk  aa  BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa  FFeell--
ssőőookkttaattáássii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  RReennddsszzeerrhheezz (melynek ha-
tárideje 2011. október 14.), a tárgyi pályázat kiírási ha-
tárideje 2011. október 17. AA  ppáállyyáázzaattookk  bbeennyyúújjttáássáánnaakk
hhaattáárriiddeejjee::  nnoovveemmbbeerr  1144.., elbírálásának határideje pe-
dig 22001111..  ddeecceemmbbeerr  55..  A fentiek ismeretében mmóóddoossíí--
ttoottttaa  aa Képviselő-testület a BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa  FFeellssőőookk--
ttaattáássii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ÖÖsszzttöönnddííjj  ppáállyyáázzaatt  EEllbbíírráálláássáá--

rróóll  sszzóóllóó  SSzzaabbáállyyzzaattáátt,, annak a tartalmát a vonatkozó
központi jogszabályokhoz. Következő napirendje ke-
retében jóváhagyta CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaa--
ttaa  tteelleeppüüllééssffeejjlleesszzttééssii  kkoonncceeppcciióójjáátt  ééss  ssttrraattééggiiaaii  pprroogg--
rraammjjáátt.. A Képviselő-testület által a Belügyminisztéri-
umtól vis maior támogatás keretében a belvíz által ká-
rosodott útszakaszok felújítására igényelt 6.252.000 fo-
rint helyett 33..660000..000000  ffoorriinnttoott  nnyyeerrtt,, amely a szakható-
sági bejárásoknak megfelelően a Damjanich és a Szt.
László utca déli szakaszán valósul meg, az önkor-
mányzat 10 százalékos önerő erejével kiegészítve,
mintegy 1180 m2 útfelületen, 5 cm vastagságban be-
dolgozott hengerelt aszfalt réteggel. A kivitelezési
munkálatokra az önkormányzat nevében eljárva a
polgármester úr az ÚÚTT--ÉÉPP--KKEERR  9977’’  KKfftt..--vveell (Kiskun-
félegyháza) köt szerződést. A Képviselő-testület a fen-
ti felújítási munkálatok mellett az önkormányzat 2011.
évi költségvetési rendeletében kátyúzásra előirányzott
pénzügyi forrása terhére kkááttyyúúzzáássii  mmuunnkkáállaattookk  vvéégg--
zzéésséérree  adott felhatalmazást a Damjanich utca kül- és
belterületi szakaszain, Pusztaszeri utca belterületi ön-
kormányzati útszakaszán, Széchenyi és Járandó utca
kereszteződésében, továbbá a Szt. László utca érintett
szakaszain, 8,5 t AC-11 jelű aszfalt bedolgozása
900.000,-Ft+ÁFA összköltséggel.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon
az önkormányzatok címszó alatt és a www.közadat-
tár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban
pedig papíralapon is hozzáférhető.

Tájékoztatom minden helyi adó fizetésére köte-
lezett magánszemély és vállalkozás képviselőjé-
nek figyelmét, hogy

––  aa  mmaaggáánnsszzeemmééllyyeekk  kkoommmmuunnáálliiss  aaddóójjaa,,
––  aazz  ééppííttmméénnyyaaddóó,,
––  aazz  iippaarrűűzzééssii  aaddóó  ééss
––  aa  kkéésseeddeellmmii  ppóóttlléékk,,  vvaallaammiinntt
––  aa  vváállllaallkkoozzóókk  kkoommmmuunnáálliiss  aaddóójjaa

ccíímméénn  ffeennnnáállllóó  aaddóóttaarrttoozzááss  kkii  nneemm  eeggyyeennllííttééssee
mmiiaatttt,, a befizetésre rendelkezésre álló (2011. 09.
15.) határidő lejáratára tekintettel, az adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 144-158. §-
aiban írtaknak eleget téve I. fokú adóhatóság ve-
zetőjeként vvééggrreehhaajjttáássii  eelljjáárráásstt kell indítanom a
fennálló adóhátralék beszedése érdekében.

Tájékoztatás helyi adó végre-
hajtási eljárás elrendelésérõl!

Értesítem Csanytelek község lakosságát, hogy 2011. szeptember 01. napjától

24 órás rendõr járõrszolgálat
mûködik településünkön.

Elérhetõségek: Csanyteleki Rendõrõrs - 63/478-007,
Szolgálatos járõr - 20/43-43-196.

FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester
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A Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatósága felkéré-
sének eleget téve a következő
tájékoztatást teszem közzé.

2011. július 30. napján hatály-
ba lépett a 64/2011 (VII. 11.)
VM rendelet, mely kimondja,
hogy:

„A friss zöldség és gyümölcs
forgalomba hozatala során
alapanyag-tárolási, tisztítási,
osztályozási, előkészítési, gyár-
tástechnológiai, csomagolási,
jelölési, tárolási és szállítási te-
vékenységet kizárólag regiszt-

rált élelmiszer-vállalkozó vé-
gezhet.”

A jogszabály alapján regiszt-
rációra köteles mindazon ter-
melő, aki a megtermelt zöldsé-
get, gyümölcsöt nagybani pia-
con, felvásárlónak illetve vi-
szonteladónak adja el, továbbá,
ha a helyi fogyasztói piacon ér-
tékesíti a termékét, de az éves
termelésének mennyisége
meghaladja a 20000 kg-ot. A vi-
szonteladókra, forgalmazókra,
illetve az idézett szövegben
szereplő egyéb vállalkozókra
szintén érvényes a regisztráci-

ós kötelezettség.
A regisztrációhoz szükséges

adatlap az alábbi hivatkozáson
tölthető le:

http://www.mgszh.gov.hu/s
zakteruletek/szakteruletek/no
veny_talajvedelmi_ig/nyomtat
vanyok_ntai

Az adatlapot az ügyfél szék-
helye szerinti megyei Kor-
mányhivatal Növény- és Talaj-
védelmi Igazgatóságára kell
postai úton beküldeni. A re-
gisztráció díja 4000 Ft.

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé  jjeeggyyzzőő

Tájékoztatás a zöldség- és
gyümölcstermelõk, forgalmazók
regisztrációs kötelezettségérõl

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,
hhooggyy  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

VVáárroosseellllááttóó  IInnttéézzmméénnyyéénneekk  aallkkaallmmaazzoottttjjaa
((SScchhwwaarrttzz  GGéézzaa,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))

hhaavvoonnttaa  eeggyy  aallkkaalloommmmaall  
ggyyeeppmmeesstteerrii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezz  CCssaannyytteelleekk  tteerrüülleettéénn!!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken, a

Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. október 26. (szerda)

napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.

A szigorú törvényi szabályozáson és helyi rendeletben foglalt
kötelezettségeken túl, a szankcionálás helyett, annak megelőzésére
ajánlja fel minden érdeklődő számára a Pol-gármesteri Hivatal szabad
kapacitása kihasználása érdekében a PPAARRLLAAGGFFŰŰ  ééss  eeggyyéébb
ggyyoommnnöövvéénnyyeekk  iirrttáássáárraa  aa  ffűűkkaasszzáállááss térítés ellenében való igény-
bevétele lehetőségét.

Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk ren-
delkezésre.

Megrendelését leadhatja BBoorrii  SSáánnddoorrnnááll  aa  2200//223300--6622--8855 telefonon.

FFeellhhíívvááss  iiddõõsszzeerrûû  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  vvééggzzéésséérree!!
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A csanyteleki Szent László Általános Iskola Szü-
lői Közössége meghívja Önt, barátait és ismerőse-
it az iskola tornatermében megrendezendő szüre-
ti bálra.

Időpontja: 2011. október 15. 1830
MMeennüü::  borkóstoló aperitif, újházi tyúkhúsleves,

töltött káposzta, marhapörkölt, sültestál (csong-
rádi csípőstekercs, sörtésztás csirkemell, aszalt

szilvás csirkemell, lecsóval töltött rántott szelet),
krumplisaláta, franciasaláta, sütemény, JJeeggyyáárraakk::

felnőtt: 3000 Ft.
gyermek: 1500ft
családi (2 felnőtt és 1-3 gyermek): 7500 Ft.
A jó hangulatról a Zsomboys együttes gondos-

kodik.
SSzzaabbóó  FFeerreenncc

SZÜRETI BÁL

2011. szeptember 29-én, csütörtökön megrende-
zésre került a Magor Magyarjai Hagyományőrző
Egyesület pályázata alapján a „Népi Játékok
Fesztiválja”, amely Kátai Benedek Istvánné és
Szabóné Pálinkás Györgyi óvodapedagógusok
munkájával valósult meg. Hitvallásunk: „„AAzz  aa
ggyyeerrmmeekk,,  aakkii  aazz  óóvvooddáábbaann  oollyyaann  öörröömmtteellii  ééllmméé--
nnyyeekkeett  ééll  áátt,,  aammeellyyeekk  aa  ccssaallááddjjááhhoozz,,  ootttthhoonnááhhoozz,,
sszzüüllőőffööllddjjééhheezz,,  aannnnaakk  sszzookkáássaaiihhoozz  kkööttiikk,,  eeggyy  éélleett--
rree  vvaallóó  úúttrraavvaallóótt  kkaapp  aa  ccssaalláádd,,  aa  tteerrmméésszzeett,,  aa  kköö--
zzöösssséégg  öörröökkssééggéétt..””

Ezen a délutánon népünk múltját, hagyomá-
nyait szokásait játékait ismertettük meg az óvo-
dás korosztállyal. Sok-sok olyan játékeszközt ki-
próbálhattak a gyermekek szüleikkel, amelyet
nagyszüleik és dédszüleik is szívesen fabrikáltak
és használtak a mindennapokban. Olyan kaput
nyitottunk meg, amelyen keresztül kapcsolatba
lehetett kerülni az emberiség sok évezredes kul-
turális örökségével. Hisszük és valljuk, hogy nem
mindegy hogyan neveljük a mindennapokban

apró gyerekeinket, milyen ismereteket, élménye-
ket nyújtunk. Ennek tanúbizonysága volt a nap-
sugaras időben eltöltött délután. A programot szí-
nesítette az óvodások által előadott vásári jelenet,
és az óvónők vásári bábjátéka (Vitéz László). A
nap végét kürtös kalácssütéssel fejeztük be, me-
lyet régi dajka nénink (Konczné Rózsika néni) se-
gített megvalósítani. A szülők, nagyszülők is ak-
tív résztvevői voltak a programnak. Köszönték és
örültek, hogy így módon is együtt tölthették a
délutánt szemük fényeikkel.

KKöösszzöönnöömm  aa  KKeeddvveess  SSzzüüllőőkknneekk  aa  ssookk--ssookk  ggyyüü--
mmööllccssöött,,  zzööllddssééggeett,,  aammiitt  jjááttéékk  kköözzbbeenn  sszzíívveesseenn  rroo--
ppooggttaattttaakk  mméégg  aazzookk  aazz  aapprróóssáággookk  iiss,,  aakkiikk  ééddeess--
aannyyjjuukkttóóll  ootttthhoonn  nneemm  ffooggaaddjjáákk  eell..  

KKöösszzöönnöömm  aazz  óóvvooddaa  vvaallaammeennnnyyii  ddoollggoozzóójjáánnaakk,,
hhooggyy  öösssszzeeffooggáássssaall  iissmméétt  ssiikkeerrüülltt  eeggyy  ééllmméénnnnyyeell
ttööbbbbeett  aaddnnii  ggyyeerrmmeekkeeiinnkknneekk..

MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett

Hagyományõrzés a Csanyteleki
Óvoda mindennapjaiban
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A 2011. október 1-je és október 31-e közötti idő-
ben nép- és lakásszámlálásra, majd az ebből ki-
maradtak 2011. november 8-ig történő pótössze-
írásra kerül sor. 

A bűnözők sajnos ebben az időszakban sem pi-
hennek, minden lehetőséget megragadnak, hogy
pénzhez, értékhez jussanak. Módszerük legfőbb
jellemzője lehet például, hogy magukat (hivatalos
személynek) számlálóbiztosnak kiadva kihasz-
nálják az emberek jóhiszeműségét, gyanakvásá-
nak hiányát, és figyelmüket elterelve otthonaikba
könnyű szerrel bejutva tőlük különböző értékeket
tulajdonítsanak el. Hogy ez ne következhessen
be, az alábbiakban néhány fontos tudnivalóra
szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét.

MMiirrőőll  iissmmeerrhheettőő  ffeell  aa  sszzáámmlláállóóbbiizzttooss?? Magyar-
ország területén 2011. szeptember 27. és 30. kö-
zötti időben, a mintegy 40 ezer számlálóbiztos
minden egyes lakott épületbe (lakás, családi ház)
eljuttat egy-egy úgynevezett aaddaattffeellvvéétteellii  ccssoommaa--
ggoott..  EEzzeenn  sszzeerreeppeell  aazz  öösssszzeeíírróó  sszzeemmééllyy  nneevvee,,  aazzoo--
nnoossííttóójjaa  ééss  tteelleeffoonnsszzáámmaa..  

AA  sszzáámmlláállóóbbiizzttooss  mmaaggáátt  sszzáámmlláállóóbbiizzttoossii  iiggaazzooll--
vváánnnnyyaall  iiggaazzoolljjaa,,  aammeellyyeenn  sszzeerreeppeell  aa  nneevvee  ééss  aalláá--
íírráássaa,,  aazz  aazzoonnoossííttóósszzáámmaa,,  vvaallaammiinntt  aa  kkáárrttyyaa  hhááttooll--
ddaalláánn  aa  tteelleeppüüllééss  jjeeggyyzzőőjjéénneekk  aazz  aallááíírráássaa..  

AA  sszzáámmlláállóóbbiizzttoossii  iiggaazzoollvváánnyy  kkiizzáárróóllaagg  aa  sszzáámm--

lláállóóbbiizzttooss  sszzeemmééllyyaazzoonnoossssáággáátt  iiggaazzoollóó  fféénnyykkééppeess
iiggaazzoollvváánnnnyyaall  ((sszzeemmééllyyii  iiggaazzoollvváánnyy,,  jjooggoossííttvváánnyy,,
úúttlleevvééll))  eeggyyüütttt  éérrvvéénnyyeess.. A számlálóbiztosok sze-
mélyét a Központi Statisztikai Hivatal ingyene-
sen hívható, zöld számain ellenőrizhetik le: 0066--
8800//220000--001144;;  0066--8800//220000--222244!!

A számlálóbiztosok érkezése tehát kiszámítha-
tó, de mint már felhívtuk a figyelmet ebben az
időszakban megjelenhetnek trükkös csalók is. A
népszámlálás során a személyes okirataikat a
számlálóbiztosok nem kérhetik el, ők viszont hi-
telt érdemlően, okmányaikkal tudják magukat
igazolni. Amennyiben idegent engednek be ott-
honukba, soha ne hagyják felügyelet nélkül! Ha
lehetőség van rá, javasolt egy rokont, vagy szom-

szédot is áthívni a biztonság megteremtése érde-
kében. 

AAmmeennnnyyiibbeenn  bbáárrmmeellyy  ookkbbóóll  kkééttssééggee  mmeerrüüllnnee
ffeell,,  vvaaggyy  bbűűnnccsseelleekkmméénnyy  áállddoozzaattáávváá  vváállnnaa,, érte-
sítse a rendőrséget az ingyenesen hívható 110077--eess
illetve 111122--eess számokon, vagy korábbi bűncselek-
ményre utaló adat esetén névtelenül hívhatja a
rendőrség által működtetett Telefontanú ingye-
nes számát is: 0066--8800//555511--111111..

Szeged, 2011. szeptember 26.
MM..  TToorroonnyykkőőyy  MMáárrttaa  rr..  őőrrnnaaggyy  

CCSSMMRRFFKK  BBMMOO  vveezzeettőőjjee

Rendõrségi ajánlás
a népszámlálás idõszakára

CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  KKÖÖRRZZEETTII  MMEEGGBBÍÍZZOOTTTTAAKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEE::
MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr
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RECEPT KLUB

AAnnaannáásszzooss
ppiittee

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 50 dkg liszt,
• 12 dkg porcukor,
• 1 cs. vaníliás cukor,
• 1 cs. sütőpor,
• csipet só,
• 25 dkg margarin,
• 2 tojás,
• 1 dl tejföl.
TTöölltteelléékkhheezz::
70 dkg vágott ananász,
• 30 dkg ribizli,
• 5 dkg cukor
EEllkkéésszzííttééss::
A lisztet összekeverjük a sütőporral, a porcukor-

ral, a tojással és a tejföllel. Összedolgozzuk és
nyújtódeszkán két lapot nyújtunk belőle.

Elkészítjük a tölteléket: A ribizliből, a cukorból 1
dl vízzel sűrű szirupot főzünk. Hagyjuk kihűlni,
majd belekeverjük az ananászt. Ha kész, az egyik
tésztalapot beletesszük a tepsibe, ráhelyezzük a töl-
teléket, majd rátesszük a másik tésztalapot.
Megszurkáljuk, megkenjük felvert tojással, és
előmelegített sütőben közepes hőfokon megsütjük.

Ha kihűlt felszeleteljük és tejszínhabbal kínáljuk.
Jó étvágyat!

KULTÚRA

NNyyáárruuttóó
A fákon ott a zöld levél,
még fű-illatot hord a szél.
Nincs semmi nyom, és semmi jel,
sompolygó őszünk mily közel.

Most még oly szép a nyárutó,
de sajnos minden átfutó.
Ím, messze száll, vagy elszalad,
míg fájó szívünk itt marad.

Egy reggel kinyitjuk szemünk,
már őszi napra ébredünk.
Oly bágyatag a napsugár,
és kertünk rozsdabarna már.

A sárga levél hulldogál,
míg rája hideg köd szitál.
Gondolkodik fenn kicsit,
de végül lassan leesik...

Ám de most a nap nevetve,
könnyet szór a fellegekre.
Új fű serken zöld határban,
lubickoljunk még a nyárban!

SSzzuuhhaanniiccss  AAllbbeerrtt

OLVASÓI OLDAL
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