
 

 4. szám                       Hírek, információk Csanytelek életéről                 2007. 
Február  

          
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2006. (XII. 18.) ÖKT rendelete 1 sz. melléklete szerint a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás (lakosságot terhelő kötelező) díjai 2007. 01. 01. – 2008. 12. 31. között: 

 Lakossági Közületi 

Egyedi kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel, ellenőrzés, tisztítás:  865,- Ft/db/év  865,- Ft/db/év

Egyedi kémény vegyes, olaj - tüzelő berendezéssel ellenőrzés, tisztítás 1100,- Ft/db/év 1100,- Ft/db/év 

Központi kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel 5 m-ig  870,- Ft/db/év  870,- Ft/db/év

Központi kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel 5 m-től  1734,- Ft/db/év  1734,- Ft/db/év

Központi kémény vegyes, olaj - tüzelő berendezéssel 10 m-ig  2800,- Ft/db/év  2800,- Ft/db/év

Központi kémény vegyes, olaj - tüzelő berendezéssel 10 m-től  4045,- Ft/db/év  4045,- Ft/db/év

Gyűjtő kémény gáz üzemű tüzelő berendezéssel  459,- Ft/szint/év  459,- Ft/szint/év

Gyűjtő kémény vegyes, olaj - tüzelő berendezéssel  865,- Ft/szint/év  865,- Ft/szint/év

Tartalék kémény  289,- Ft/db/év  289,- Ft/db/év

Nem folyamatos tartózkodás céljára használt épületek kéményei, közületnek  173,- Ft/db/alkalom  173,- Ft/db/alkalom

Újonnan épített, javított, újra használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények műszaki felülvizsgálata  4623,- Ft/db  4623,- Ft/db 

Gázfogyasztó készülékek bekötésével kapcsolatos szakvélemény, a kémény terhelhetőségének megállapításával  4623,- Ft/db  4623,- Ft/db 

Négyévente esedékes műszaki felülvizsgálat (füst - nyomáspróba)  0,- Ft/db/alkalom  0,- Ft/db/alkalom

Kémények eltakarás előtti vizsgálata szakvéleményezéssel  1100,- Ft/db  1100,- Ft/db 

Építéssel kapcsolatos szakvélemény, tervfelülvizsgálat  1100,- Ft/db/kémény  1100,- Ft/db/kémény

Az árak az egyszeri kiszállás költségét is tartalmazzák. Az árak az áfát nem tartalmazzák. Az árlistában nem szerepelő munkálatok egyedi árképzés szerint 
kerülnek kiszámlázásra. 

Helyi adómértékek 2007. janiár 01-től: 
Magánszeméylek kommunális adó mértéke 

lakóingatlan:  8.000,- Ft/év/,  
Dögállás, Dilitor, Nagy-gyep, Oláhállás közigazgatási területen 6.000,-Ft/év 

beépítetlen terület (telek): 6.000,- Ft/év. 
 

A hulladékszállítás Csanytelek Községben a 19/2006.(XII. 18.) ÖKT rendelete 3.  melléklete értelmében 2007. január 01-től 2007. december 31-ig a település 
lakossága részére: TÉRÍTÉSMENTES 

Gépjárműadó mértéke 
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. tv. szerint 2007. január 01-től: 

6. § (1) Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban 
kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 
1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító 
gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi a területileg illetékes közlekedési 
felügyeletet a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni. 

(2) Az adó alapja az autóbusz, a nyergesvontató, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). 
(3) Az adó alapja a tehergépjármű hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával. 
7. § (1) Az adó mértéke a 6. § (1) bekezdése szerinti adóalap után a gépjármű 
- gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben 200 Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben 160 Ft/kilowatt, 
- gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 120 Ft/kilowatt. 
(2) Az adó mértéke a 6. § (2)-(3) bekezdései szerinti adóalap esetén az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után 1200 Ft. 
(3) Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 8000 Ft, míg a tehergépjármű után 40 000 Ft adót kell fizetni. A 

„P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 20 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. 
napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott 
gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni. 

 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a  gyermekjóléti szolgáltatásokról szóló 17/2006. (X. 31.) ÖKT rendelete 

1. melléklete 
Óvodai gyermekétkeztetés:       Iskolai gyermekétkeztetés: 
 

Megnevezés: Ft/adag 
Tízórai 53 
Ebéd 158 

Uzsonna 53 
Összesen 264 

 

Megnevezés: Ft/adag 
Tízórai 53 
Ebéd 188 

Uzsonna 53 
Összesen 294 



 

                
CSONGRÁD MEGYEI AGRÁRKAMARA 
    6722  Szeged, Kossuth Lajos sgt. 17. 
        6701 Szeged, Pf.: 947 
Tel.: 62/423-360, Telefax.:62/423-360/107 
        Honlap: www.csmak.hu 
   E-mail: agrarkamara@csmak.hu 

Bemutatkozó oldal 
 

Tisztelt Csanyteleki Polgárok, Gazdálkodók! 
 

   Nagy János vagyok. 1960-ban születtem. Általános Iskolai tanulmányaimat 
Mindszenten végeztem, majd a hódmezővásárhelyi helyi Bethlen Gábor Gimnáziumban 
érettségiztem. A hódmezővásárhelyi főiskolán szereztem diplomát 1984-ben. Nős 
vagyok, feleségem általános iskolai tanító. Két lányunk született. 
Állattenyésztőként, majd háztáji ágazatvezetőként dolgoztam a mindszenti 
szövetkezetnél. 2006. május 25-e óta dolgozom a Csongrád Megyei Agrárkamaránál, 
kamarai tanácsadóként. 
Fogadóórám:       Kedd: Csanytelek;  8 órától      Falugazdászi Hivatal előtere. 
Feladatunk segítséget nyújtani a gazdáknak, ellátni őket információval. Pályázatok 
írása, támogatási kérelmek kitöltése. 
Kérem Önöket, forduljanak hozzám bizalommal akár személyesen, akár telefonon. 
Elérhetőségeim: 30/318-0285,  20/802-3173 
Felhívom figyelmüket: 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet értelmében a mezőgazdasági 
tevékenységet folytatóknak 2007.február 28-ig adatszolgáltatási kötelezettsége van, a 
trágya illetve a műtrágya felhasználásról. Az adatlap beszerezhető nálam. 
2007.január 31. a TB jogszabályok megváltozása miatt, az őstermelőknek regisztrációs 
kötelezettsége van. Bizalmukat megköszönve kívánok Önöknek a 2007-es évre 
eredményes gazdálkodást és jó egészséget. 
 
                                                                                                             Nagy János                                    
                                                                                                        Kamarai tanácsadó 
………………………………………………………………………………………………… 

 
Értesítés 

Csongrád Megyei Szakigazgatási Hivatal 
6720 Szeged, Deák F. u. 17. 
Tel: 62/556-460, 62/553-470. Fax: 62/311-426 
 
Értesítjük a tisztelt mezőgazdasági termelőket, hogy hivatalunk neve 2007.01.01.-től megváltozott. A 
Földművelésügyi Hivatal, a Növény és Talajvédelmi Szolgálat és az Állategészségügyi és Élelmiszer- 
Ellenőrző Állomás Csongrád megyei szervezeteinek összevonásával létrejött a Csongrád Megyei     
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal. Az új szervezet létrejöttével az Önök településén nemcsak a  
Falugazdász, hanem a hatósági állatorvos is fogadóórát fog tartani. 
                                 

Csanyteleki Falugazdászi Iroda működése 
  

Szécsi János Falugazdász  
 Fogadóóra: Hétfő: 8-12 Kedd: 8-16 Szerda: 8-16 
Dr. Lovászi Zsolt Kerületi Főállatorvosi Hivatal tel: 30/409-5356 

 Fogadóóra: Csütörtök 9-11 
Növény és Talajvédelmi Szolgálat Kormány Aranka 20/441-0407 
Erdészeti Szolgálat Vida Éva 20/915-4762 
Ügyfélfogadások helye: Faluház, falugazdászi iroda 
                                      



 

Nagysikerű Óvodabál 
 

Nagyszerű, az utóbbi évek egyik legsikeresebb és legnagyobb részvételű, immár a 17. jótékonysági célú 
óvodabál került megrendezésre 2007. január  27-én a tornateremben. A mulatságot a Silver TSE táncosai 
nyitották latin és standard táncaikkal, majd a nagycsoportosok szülőkkel és óvónőkkel karöltve együtt 
egy  török hangulatú zenés mesét adtak elő. A finom vacsora után pedig igazi görög estet varázsoltak a 
közönség elé az óvodai dolgozók és a szülők, 34 fő szereplésével. Ezután a jó hangulatról a Kósa 
Zenekar és Dj. Gyuszkó gondoskodott egészen hajnalig. 
Nagyon szépen köszönöm az összefogást, az óvodabálhoz nyújtott 
segítséget, támogatást. 
A 105 kisóvodás, a szülők és az óvodai dolgozók nevében: 
                                                                                                               Márton Erzsébet 
A rendezvényt támogatták: 
Szabó Ferenc és családja, Forgó Henrik és családja, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Szegvár és Vidéke 
Tak. Szöv. Csanyteleki kirendeltsége, Csanyteleki Pékség, Erhard Gyula és családja, Süli Piroska, 
Simon Ottó és családja, Kecskeméti Csaba és családja, Bánfi Tibor és családja, Laczkó Róbert és 
családja, Szeri Béla és családja, Lakatos János és családja, Lekrinszki József és családja, Kurucz Zoltán 
és családja, Palatinusz Illés és családja, Kanyó László és családja, Bali János és családja, Kristóf Zoltán 
és családja, Németh Sándor és családja, Mucsi István és családja, Sörös Márton és családja, Meggyesi 
Péter és családja, Dombóvári István és családja, Répa Róbert és családja, Tápai Lajos és családja, 
Márton Erzsébet, Kósa Zenekar, Majzik József és családja, Gyöngyi Zsolt és családja, Ürmös Ferenc és 
családja, Palásti Pál és családja, Kovács Attila és családja, Pongó Miklós és családja, Gémes Péter és 
családja, Kávai Tamás és családja, Pálinkás Istvánné, Nagyváradi Andrea, Fűri Tamás, Magonyné 
Ferenczik Edina, Vári László és családja, Bartus László és családja, Bartus Róbert és családja, Joó János 
és családja, Bali Zoltán és családja, Gyöngyi Mihály és családja, Németh Attiláné, Maszlag Tiborné, 
Huszár Ferenc és családja, Urbán István és családja, Kósa Ferenc és családja, Sallai György és családja, 
Kovács Antal és családja, Gál Róbert és családja, Mikulai Lajos és családja, Ürmös Róbert és családja, 
Kovács Richárd és családja, Dömötör József és családja, Szabó Mihály és családja, Laczkó Ferenc és 
családja, Kalapács Mihály és családja, Lekrinszki Attila és családja, Magó Ferenc és családja, Ürmös 
Sándor és családja, Valkai István és családja, Utasi István és családja, Deák Zoltán és családja, Fülöp 
Kornél és családja, Horváth Ferenc és családja, Gémes János és családja, Magyar József és családja, 
Pozsár József és családja, Lajos Andrea és családja, Egyházi Ferenc és családja, Kósa Mihály és 
családja, Forgó Attila és családja, Szűcs János és családja, Ambrus Sándor és családja, Márton Mihály 
és családja, Dr. Forgóné Magyar Marianna, Jakus József, Mészáros Dezső, Sebők Ferenc, Ferenczik 
Gábor és családja, Czombos Róber és családja, Székesi Zoltán és családja, Mészáros László és családja, 
Mrlják József és családja, Szabó Zoltán és családja, Faragó János és családja. 
 

            



 

Életmentő vér 
 

Az idei év első véradására 2007 január 17-én került sor a Magyar Vöröskereszt és a szentesi Vérellátó Központ 
szervezésében. Csanyteleken az orvosi rendelőben 79 önkéntes helyi lakos összesen 35 liter vért adott. 
Megkérdeztük Bartháné Bencze Klárát a Magyar Vöröskereszt helyi vezetőjét, hogyan értékeli a csanyiak 
aktivitását, és mondjon egy pár szót a véradásról általában. 
-Mindig jó szívvel jövünk Csanytelekre, hiszen a lakosok hozzáállása mintaértékű. Amit a leadott vérmennyisége is 
tükröz. Köszönjük mindenkinek a részvételt. A véradásról általában annyit, hogy mindenki aki egészséges és 
betöltötte a 18. életévét és még nincs 65 éves adhat vért. Néhány feltétele azért még van. 50 kg-nál kisebb testsúlyú 
egyéntől nem vesznek vért, mert a minimum 4,5 dl-es leveendő mennyiséghez képest nincs elegendő vértartaléka. 
Ugyancsak nem adhatnak vért a szoptató kismamák. Bár a levett vért mindig ellenőrzik, de aki a legjobb tudomása 
szerint nem teljesen biztos abban, hogy teljesen egészséges, ne adjon vért. A nők évente háromszor, a férfiak évente 
négyszer, legfeljebb ötször adhatnak vért. Két véradás között legalább 8 hétnek el kell telnie, általában 3-4 havonta 
kerül sor véradásra. 
A véradásra egy kicsit fel kell készülni. Célszerű a bő, feltűrhető ujjú, kényelmes ruha viselete. Éhgyomorra nem 
ajánlott a véradás, ezért érdemes indulás előtt kényelmesen, bőségesen enni, inni. Kerülni a zsíros ételeket, alkoholt 
nem szabad fogyasztani. Az éhezés és a folyadékhiány rossz általános közérzetet okoz, ráadásul a vérrel legalább 2 
dl folyadék távozik. A szervezetben levő megfelelő folyadékmennyiség az erek teltsége miatt könnyebbé teszi a véna 
megtalálását és a vérvétel sokkal gyorsabb. Minden véradónak először egy adatokra és egészségi állapotára 
vonatkozó kérdéseket tartalmazó lapot kell kitöltenie. Gyors orvosi vizsgálattal ellenőrzik, hogy a jelentkező 
elegendő vértartalékkal rendelkezik-e az adakozáshoz, ehhez vérnyomás, esetleg testsúlymérés tartozik. A szokásos 
véradás kivizsgálással, adatfelvétellel együtt kb. 40 percig tart, amiből maga a vér levétele 5-6 perc. A véradást 
általában a helyi szokásoktól függően közös vacsora követi, ahol megköszönjük a véradók részvételét, és a 
többszörös véradók kitüntetésben részesülnek. Csanyteleken kitüntetést kapott: 
 
Tízszeres véradó:                                      Harmincszoros véradó: 
 
Valkai István                                              Tóth István   
Bálint Katalin                                             Somodi Balázs            
Jaksa Zoltán                                               Sebők Péterné 
Rácz Norber 
Lekrinszki Attila                                         
                                                                   Negyvenszeres véradó: 
Húszsoros véradó:                                                                          

                                                           Toldi Sándor 
Makai Kis Lászlóné                                    Molnár János 
Kovács Andrea                                           Budai József 
Ürmös Ferenc 
Szabó János                                                Ötvenszeres véradó: 
Kádár József                                                     
Mrsan Gábor                                             Gyergyádesz Ferenc                                  
Mátyás Zsolt                                              Pintér István 
Tyukász József 
Meggyesi Péter 

 
 
Kiváló véradó szervezői kitüntetés kapott: Kovácsné Szeri Mária 
Véradómozgalom támogatásáért és a kiemelkedő együttműködéséért dicséretben részesült: Dr. Csehpál Etelka. 
Gratulálok mindannyiuknak, és ne felejtsék aki vért ad az életet ment! 
                                     
                                                                                                                                          Majzik Józsefné 



 

Emberek vagyunk!(?) 
 

Nagy öröm volt az Ady Endre utcában 
mikor átadták a műutat! Mindenki boldog volt 
egy ideig, majd az öröm kezdett átcsapni 
ürömmé. Miért? Azért, mert emberek vagyunk 
és vannak köztünk, akik szeretjük a 
gyerekeinket, unokáinkat, társainkat, 
háziállatainkat. Viszont élnek köztünk olyan 
„emberek” akik nem ezt szeretik, viszont 
imádják a száguldást. Nem törődve a 
balesetveszéllyel, őrült módon vezetnek. A 
sebesség korlátozó táblákban csak az 
alumíniumot, fémet látják, nem pedig a 
tartalmat.  

Régen ameddig földút volt tudtunk 
védekezni ellenük! Vízelvezető árok címén 
keresztbe mélyedéseket ástunk, így sebesség 
csökkentésre kényszeríthettük az urakat és 
hölgyeket. Mióta műutunk van, nem tudunk 
ellenük védekezni. Látszik is a háziállataink 
fluktuációjában. Örülnek is a cica mamák, mert 
nagy keletjük van a kölykeiknek, már ha megéri 
a fialás idejét! Általában hetente egy-két 
macskát, kutyát küldenek jobb létre az 
igentisztelt gépjárművezetők, akik ugye 
30km/óra sebességgel közlekedve haladnak az 
úton. Amikor megállítom őket, és szóvá teszem 
a sebesség kérdését, vigyorgás a válasz rá jobb 
esetben, rosszabb esetben melegebb éghajlatra 
küldenek el. 
Csak azt nem tudom, hogy ők a saját gyerekeit 
sem féltik? Ők is ezen az úton közlekednek. Én 
igenis féltek minden élőlényt az Ady Endre 
utcában közlekedő gépjárművektől!  

Úgy érzem kevés a rendőri jelenlét! Ha 
tehetik, és van rá kapacitásuk, kérnénk hogy, 
többször jelenjenek meg ezen a részen! A 
sebességimádókat arra kérem inkább az arra 
lehetőséget adó utakon (autópálya) használják ki 
kocsijuk adottságait, ne az Ady Endre utcában 
gyakorolják a gyorshajtást! 

 
Köszönettel: egy Ady Endre utcai lakos 

     
    Körmendi József 

 
 
 

 

Közgyűlések 
 

2007. januárjában tisztújító közgyűlést tartott 
több civil szervezet, egyesület. 
A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület, valamint 
a Csanyteleki Polgárőr Egyesület egyaránt a 
Faluházban tartotta vacsorával egybekötött 
beszámoló és egyben tisztújító közgyűlését. A 
tagság mindkét szervezetnél elfogadta az elmúlt 
évekről szóló beszámolókat, melyet misem 
bizonyít jobban, hogy mind a horgászoknál, 
mind a polgárőröknél a régi elnök újból 
bizalmat kapott. 
 

 
A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület 
vezetősége: 
Elnök: Szabó Zoltán; Alelnök: Körmendi 
József; Titkár: Pigniczki Péter. 
 
A Csanyteleki Polgárőr Egyesület vezetősége: 
Elnök: Nagy Sándor; Vezetőségi tagok: Borsos 
János és Varga István 

.  
 
 

Családi események 
Meghalt: Bernáth János, Varga Ilona, Ábel 
István, Révész Anna, Juhász Sándor, Lukács 
Franciska, Simon Lászlóné. 

 
 



 

Az iskoláról – az igazgató szemével 

Tisztelt Csanytelekiek! 

Mint ahogy önök is tudják 2006. 09. 01-én változás történt az iskola vezetésében: Bali József lemondott, s a 
képviselőtestület engem választott meg igazgatónak, miután Györgyiné Felföldi Évát igazgatóhelyettesnek kértem 
fel. Azóta eltelt néhány hónap - szeretném önökkel megosztani az eddig tapasztaltakat, s egyben vázolnám 
lehetőségeinket, jövőképünket. Az első hetekben számos nehézséggel kellett szembenéznem, amelyek orvoslását 
azonnal megkezdtem, de úgy érzem, hogy az érintettek szemléletváltozása nélkül végső gyógyításuk teljességgel 
lehetetlen.                                                                                                                                             . 1.Néhány 
dolgozó munkához való hozzáállása – az ellenőrzés teljes hiánya miatt –enyhén szólva is kívánni valót hagyott 
maga után.                                                                                                                                             .      2. Az 
iskola és környéke elhanyagolt/szemetes volt.                                                                        .                 
3.Dokumentumaink hiányosnak vagy pontatlannak bizonyultak.                       .                
4. A tárgyi eszközök egy része fellelhetetlen helyen vagy gazdátlan állapotban állt a rendelkezésünkre.             . 5. 
Diákjaink „fegyelmezetlensége”. Mindezeket még egy tarthatatlan állapot is tetézte: az 5. osztályos tanulóink 
jelentős része (29-ből 14) elhagyta az iskolát, s ami még fájóbb, olyan csongrádi intézmények (Kossuth, Ének-
zene) kedvéért, amelyek egyike sem nyújtott/nyújt jobb szolgáltatást nálunk. Meggyőződésem, hogy az oda 
járó/járt csanyteleki diákok egyike sem „vitte/viszi többre” (pusztán azért, mert oda íratták be) az itt maradóknál. 
(Bárki nyugodtan megcáfolhat tényekkel!!)Ez az állapot már csak azért is elszomorító, mert a szomszédos falvak 
(Baks, Tömörkény) iskoláiból szinte egyáltalán nincs „elvándorlás”. Ezt a helyzetet mindenféleképpen meg 
szeretném változtatni, s ígérem, hogy megteszek minden tőlem telhetőt:                                                              . 1. 
A matematika és magyar tantárgyak oktatására a következő tanévtől a felsős osztályokban plusz órákat 
biztosítunk (lehetővé téve a felzárkóztatást és a tehetséggondozást).                                                        .            . 2. 
A betonpálya melletti hereföldön néhány éven belül sportpályát próbálunk építeni, hogy diákjaink szabad idejüket 
hasznosabban tudják eltölteni.                                                                                                                 .   3. Az 
egyik tantermünkből (még ebben a ciklusban) nyelvi labort szeretnénk létrehozni az eredményesebb nyelvtanulás 
érdekében.                                                                                                                             .    Emellett szigorúbb és 
következetesebb fellépést ígérek bizonyos fegyelmi kérdésekben, valamint rendezettebb és tisztább „iskolai 
környezetet” kívánok létrehozni!                                    .                                                 Mindezek azonban csak 
tervek, amelyek az önök megelőlegezett bizalma nélkül mit sem érnek. Ne feledjék: ha nincs gyermek, 
lehetőségek sincsenek! Legyenek egy kicsit lokálpatrióták, s ne üljenek fel a szinte csak Csanyteleken hódító 
„divatnak”! Higgyék el, gyermekeik itthon vannak a legjobb helyen, problémáikat itt tudjuk orvosolni a 
leginkább, ahol ismerjük egymást, s nem pedig egy kisváros személytelen világában. Képzeljék el annak a 
mezőgazdasági termelőnek a helyzetét, akitől a kereskedő a legjobb minőségű paradicsom szállítását várja el, de 
csak gyenge/közepes minőségű magokat ad az ültetéshez. Reális-e az elvárás? Összefogva, egyetértve nem 
könnyebben boldogulnának? Jómagam elhivatott vagyok! Hiszek a munkában, a szorgalomban! Önökre tekintve 
pedig reménykedő: bízom benne, hogy a tehetősebb vállalkozóktól kapok terveim végrehajtásához, pályázatok 
írásához anyagi segítséget, a szülőktől pedig a fegyelem megteremtéséhez kellő erkölcsi támogatást. Tudom, hogy 
a környék egyik legnagyobb községi iskolájában minden feltétel adott az eredményes munkához, viszont ehhez 
minden csanytelekire (gyermekre és szülőre is) szükségem van. Gondoljanak bele, Felgyő és Tömörkény lakosai 
még akkor is ragaszkodnak az iskolájukhoz, hogy tudják – a születendő gyermekek létszámának rohamos 
csökkenése és az oktatási rendszer változása miatt – valószínűleg már csak éveik vannak hátra. Csanyteleken 
ilyen probléma nincs: születik elegendő gyermek, csak annak körülbelül 20%-a máshová jár. Elképesztő! 
Ugyanakkor elgondolkodtató is, s a konzekvenciákat le kell vonni mind az iskolavezetés oldaláról, mind a szülők 
részéről! Ne feledjük: egy csónakban evezünk! Ha nincs iskola, a falu is elvész! Nem vészharangot szeretnék 
kongatni (hiszen erről szó sincs), csak változásokat elindítani, s hiszem hogy az eddig eltelt 5 hónap ugyan nem 
látványos, de eredményes erőfeszítései, s a fent vázolt elképzelések meggyőzik önöket arról, hogy érdemes együtt 
dolgozni. 

Ehhez kérek a jóistentől erőt és kitartást, Önöktől pedig bizalmat és együttműködést! 

                                              Tisztelettel: 

                                                                                                                                                        Szabó Ferenc  

                                                                                                                                                        iskolaigazgató 



 

S p o r t  
 

Labdarúgás 
A téli időszakban változások történtek a csanyteleki focicsapat házatáján, melyekről Kátai B. István 
szakosztályvezető számolt be: 
- a legjelentősebb változás, hogy a felnőtt és az ifjúsági csapatot a továbbiakban Csányi József irányítja 
ezentúl, míg Szeri László a serdülő csapattal foglalkozik. Az új edző szabadkezet kapott a 
csapatépítésre, vállalva egy egységes felnőtt és ificsapat kialakítását. 
  
A továbbiakban a régi - új edző, Csányi József mondja el terveit, elképzeléseit: 
-Öt év után jövök haza edzőnek a felnőtt és az ificsapathoz. 
Több játékos is érkezik velem az egyesülethez. Valószínűleg visszatér a kapuba Sallai Szabolcs, 
valamint visszajön Forgó Tamás, Kósa Dániel, Tóth Dániel. Új szerzemény Szemerédi Csaba, valamint 
vannak még páran, akik még nem döntöttek a folytatásról. 
Szeretnék egységes csapatot, egy jó közösséget összehozni, más szemléletet kialakítani -  pl. a 
játékvezetőkkel szemben. 
Újra felfedezni a játék örömét a fociban. Ehhez a mi részünkről rengeteg munka, a vezetőség részéről 
pedig türelem kell, aminek hiszem, hogy hosszú távon meg lesz az eredménye. Fontos, hogy a fiatalok 
megfelelő képzést kapjanak, nagyrészük itt maradjon, és az egyesület keretein belül űzze ezt a sportot. A 
rutinosabb játékosok pedig szárnyaik alá vegyék az ifjabbakat és segítsék őket beilleszkedni a felnőtt 
csapatba. 
Ezek a célok alá fogom rendelni a munkámat és tudásomat, hogy a nézők újra ünnepelni jöjjenek ki a 
labdarúgópályára. 
 
Sok sikert, eredményes tavaszt kívánunk mindhárom csapatnak! 
 
 
 
 

Felhívás 
 
 

Tisztelt csanyteleki vízfogyasztók! 
 
Többszöri személyre szóló értesítés után ezúton is felhívom szíves figyelmüket, hogy a vízdíj tartozás 
mértéke 2007. január 31.-én meghaladta a kettőmillió forintot, ami már szinte ellehetetleníti 
településünkön az ivóvíz szolgáltatást. Az áramszámlákat, a dolgozók fizetését és azok járulékait, a 
bányajáradékot, a vízminőség vizsgálatok költségeit, a kutak és a torony karbantartási költségeit, a 
vízdíjak Áfa-tartalmát, a cserére szoruló vízmérők árát stb. folyamatosan fizetni kell. Ezek 
teljesíthetősége érdekében február 12-től élni fogunk a vonatkozó törvény által biztosított lehetőséggel, 
és a legnagyobb vízdíjtartozóknál megkezdjük a korlátozott vízfogyasztás műszaki feltételeinek 
kialakítását közterületen, tehát a gerincvezeték és a vízmérő között. A hatályos önkormányzati rendelet 
értelmében a szűkítés megszüntetése az új bekötésre vonatkozó díjtétel befizetése, és az elmaradt 
vízdíjtartozás rendezése után válik lehetővé. 
 
 

Ambrus László 
KÉBSZ Kft. ügyvezető 

 


