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Csanyi Hírmondó

Mint azt már bizonyára valamennyi Csanyteleken élő látta, a
Csongrádi út – Tömörkényi út – Szegedi út sarkán álló feszület szé-
pen megújult, köszönhetően a felújítás költségeit önként felajánló, és
a munkálatokat megszervező Gyöngyi Imrénének és családjának. 

A keresztet id. Berényi Mihály állíttatta 1896. július havában, ame-
lyet 2000-ben az akkori képviselő-testület felújíttatott.

A kereszt idén nyár végén befejeződött ismételt felújítása utáni új-
raszentelését 2016. szeptember 25-én, a Szentírás vasárnapján végez-
te el Bánfi Sándor plébános úr. A jelen lévő tiszteletüket tevő, többsé-
gében Zsigerháti és Pókföldi lakosok Valkai Józseftől – aki a felújítás
szakmai irányítója volt – meghallgathatták Csanytelek történetét i. e.
5000-től napjainkig, valamint a Sajó sarki kereszt történetét is.

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  nneevvéébbeenn  ééss  aa  llaakkoossssáágg  kkééppvvii--
sseelleettéébbeenn  ttiisszztteelleetttteell  mmeeggkköösszzöönnöömm  aa  GGyyöönnggyyii  ccssaallááddnnaakk eezztt  aa  nnaaggyy--
vvoonnaallúú  ggeesszzttuusstt,,  mmeellyy  aa  hheellyyii  llaakkoossookkoonn  ttúúll  aazz  ááttuuttaazzóókk  sszzáámmáárraa  iiss
sszzéépp  ppééllddáájjáátt  mmuuttaattjjaa  aa  jjóó  ccééllrraa  ttöörrttéénnőő  öönnzzeettlleenn  aaddaakkoozzáássnnaakk,,  vvaallaa--
mmiinntt  aa  kköözzöössssééggéérrtt  tteennnnii  aakkaarráássnnaakk!!

Forgó Henrik, polgármester  

A Sajó sarki kereszt

Ezt a „fortyogásomat” 2016. szeptember 9-én, a Csanyi Hírmondó kézhez vétele és elolvasása után vetettem
papírra. Én – aki igazán ismer, pontosan tudja – kevésszer adtam igazat az éppen regnáló polgármesternek, ha
igaza volt, ha nem, most azonban a „jó szokásommal” szakítva azt kell mondanom: HHeennrriikk,,  iiggaazzaadd  vvaann!!

AA  hheellyyii  tteemmeettőőbbeenn  aa  ssíírrookk  kkaarrbbaannttaarrttáássaa  eellssőőssoorrbbaann  aa  mmii  ffeellaaddaattuunnkk,,  aakkiikknneekk  hhoozzzzááttaarrttoozzóójjaa  ootttt  nnyyuuggsszziikk,,
ki régebben, ki nem rég óta. HHaa  mmiinnddeennkkii,,  ddee  lleeggaalláábbbb  aazz  éérriinntteetttteekk  7700--8800  %%--aa  rreennddbbeenn  ttaarrttaannáá  nnaaggyysszzüülleeii,,  tteesstt--
vvéérreeii  ééss  kköözzeelleebbbbii  hhoozzzzááttaarrttoozzóóiinnaakk  ssíírrjjáátt  ééss  kköörrnnyyéékkéétt  ––  hhaa  vvaann  rraajjttaa  mmiilllliióóss  ssíírreemmlléékk,,  hhaa  nniinnccss,,  ––  eeggéésszzeenn  mmááss--
kkéépppp  nnéézznnee  kkii  aa  ffaalluu  kköözzeeppéénn  aa  tteemmeettőő!!

Az utak, a sír nélküli területek karbantartása, az artézi kifolyók költségei tudomásom szerint a tulajdonost,
jelen esetben az Egyházközséget terhelik, talán kevesen tudják. Azok, akik temettek már el hozzátartozójukat,
tudják, hogy aa  ssíírrhheellyyeekkeett  2255  éévveennttee  mmeegg  kkeellll  vváállttaannii,,  mmaajjdd  aannnnaakk  lleejjáárrttaa  uuttáánn  úújjrraa  kkeellll  vváállttaannii.. EEzztt  ffeelleejjttiikk  eell  nnaa--
ggyyoonn  ssookkaann,,  mmeerrtt  mméégg  eeggyyeettlleenn  úújjrraa  mmeegg  nneemm  vváállttootttt  ssíírrhheellyyeett  sseemm  sszzáámmoolltt  ffeell  aa  ffeennnnttaarrttóó!!  ––  Én elhiszem, és
nem kételkedem Bánfi atya elmondásában, hogy a bevételeik nem fedezik a költségeket – gáz, villany, temető
rendben tartása stb. –, de abban sem kételkedem, hogy a Csanyteleki Egyházközség nem tartozik az Egyház-
megye szíve csücskéhez, és feltételezem, hogy a költségvetés elkészítésekor vékonyan fog a ceruza, ha a
Csanyteleki Egyházközségre kerül sor. (folytatás a 2. oldalon)

„A temetõrõl sokadszorra” –
egy érintett szemével és szívével
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(folytatás a címoldalról)
HHaa  aa  hhiiáánnyyzzóó  bbeevvéétteelleekkeett  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aazzzzaall  sseeggííttii,,  hhooggyy  éévveennttee  33--44  aallkkaalloommmmaall  lleekkaasszzáállttaattjjaa  aa  ggaazztt  aazz

eellhhaaggyyootttt  ssíírrookknnááll,,  üürreess  tteerrüülleetteekkrrőőll,,  mmii,,  aazz  eelltteemmeetteetttteekk  hhoozzzzááttaarrttoozzóóii  ccssaakk  kköösszzöönneetttteell  ttaarrttoozzuunnkk  éérrttee  --  hhaa  ffii--
zzeettüünnkk  aaddóótt,,  hhaa  nneemm!!

Egyébként, Henrik abban is igazad van, hogy egy-két jól menő vállalkozó – nem irigylem a jó sorsát – fel-
váltva, akár anyagilag, akár tevőlegesen besegíthetne az önkormányzatnak a temető területének karbantartá-
sában. Az egyházi tulajdonú temetőben lévő Kápolna az önkormányzati KÉBSZ Kft. tulajdonában van, ebből
következően aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ééss  aa  KKÉÉBBSSZZ  KKfftt..  mmiinnddeennkkiinnééll  ttööbbbbeett  vváállllaall  aa  tteemmeettőő  ffeennnnttaarrttáássáábbaann!!  A Kápolnát
– az erőszakos, közösségi akarat ellenére történt megépítése után – mára elfogadta a falu, különösen amióta el-
készült a megfelelő belső burkolata, és így bárki temettethet onnan, aki meg tudja fizetni. Költségei persze van-
nak, és ha a képviselők nem szeretnék a közétkeztetés díjának emelését, amikor már esetlegesen nem tudja ki-
gazdálkodni a Kápolna amortizációját a KÉBSZ Kft., akkor majd az önkormányzat a befizetett adóinkból lesz
kénytelen pótolni a hiányzó összeget.

Be akartam fejezni „fortyogásomat”, de a szívem igazán most szólalt meg. Mégpedig azért, hogy elgondol-
kodott-e valaki azon, hogy miért van a falu közepén a temető?

Lehet, hogy eellőőddeeiinnkk  aazz  11770000--11880000--aass  éévveekkbbeenn  aazzéérrtt  tteemmeettttéékk  ooddaa  eellhhuunnyytt  hhoozzzzááttaarrttoozzóójjuukkaatt,,  hhooggyy  hhoollttuukk
uuttáánn  iiss  kköözzttüünnkk  lleeggyyeenneekk,,  ééss  nnee  aa  ffaalluu  aa  sszzéélléénn,,  aa  bbiirrkkaalleeggeellőő  mmeelllleetttt??  RReennddbbeennnnttaarrttáássáávvaall  mmeegg  kkeelllleennee  bbeeccssüüll--
nnüünnkk  eezztt  aa  bbööllccss  eellőőrreellááttáásstt!!

Kedves Csanyteleki és vidéken lakó Csanyteleki, aki elolvassa ezt a néhány sort, gondolkodjon el, amin „for-
tyogtam”, és nnee  ccssaakk  mmiinnddeennsszzeenntteekk  nnaappjjáánn  kkeerreesssséékk  ffeell  mmaalloommkkeerréékk  nnaaggyyssáággúú  kkoosszzoorrúúkkkkaall  hhoozzzzááttaarrttoozzóójjuukk
ssíírrjjáátt,,  hhaanneemm  iiddőőnnkkéénntt  aazz  éévv  ttoovváábbbbii  336644  nnaappjjáánn  iiss,,  aahhooggyy  eellffooggllaallttssáágguukk  eennggeeddii!!

Egyébként abban is igazad van Polgármester Úr, hogy ha valaki a lakóháza környékét rendben tartja, az
gondol elődei nyugvóhelyére is, mert lehet, hogy abban a házban él, amit az elődök teremtettek meg neki. 

Papíron nyugodtnak gondolhatnak a Csanyi Hírmondó olvasói, de szóban ezt kicsit feldúltabban mondtam
volna el.

HHaa  eelloollvvaassttáákk  „„ffoorrttyyooggáássoommaatt””  kkéérreemm,,  ggoonnddoollkkooddjjaannaakk  eell  rraajjttaa!!
Köszönettel: FFoorrggóó  JJóózzsseeffnnéé  PPiinnttéérr  RRoozzáálliiaa Csanytelek, Petőfi u. 20. sz. alatti lakos

Az sem volt egyszerű, hogy az eredetileg Levente-otthonnak épült, később sokáig moziként, majd Kultúrházként
működő jelenlegi Faluházunkat felújítsuk, ezt, mint láthatják, a Csanytelek Község Önkormányzata jó – konszolidálás-
ra nem szoruló – gazdálkodásáért kapott pénzből megvalósítottuk.

Az építészeti megújulás azonban „csak” a forma, az igényes, sokoldalú, több generáció számára is megfelelő tarta-
lommal való megtöltése azonban semmivel nem könnyebb, éppen ezért jóval több embert igénylő feladat. 

KKéérreemm,,  sseeggííttsséékk  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkkaatt  ööttlleetteeiikkkkeell,,  eellkkééppzzeelléésseeiikkkkeell,,  hhooggyy  mmiillyyeenn  pprrooggrraammookkoonn  sszzeerreettnnéénneekk  rréésszztt
vveennnnii,,  mmiillyyeenn  pprrooggrraammookkaatt  sszzeerreettnnéénneekk  llááttnnii  aa  mmeeggúújjuulltt  FFaalluuhháázzbbaann!! Néhány ötlet már van: a megnövelt alapterületű
színpad lehetőséget teremt legalább kamaradarabok előadására – a későbbiekben akár saját színjátszó kör (melynek
egykor komoly hagyománya volt falunkban) megalapításával, helyi előadások szervezésére. Az internet, illetve a be-
szerelt technika alkalmas plug-in koncertek műszaki háttereként működni, de akár filmvetítésre is, persze ne a hagyo-
mányos mozira gondoljanak, hanem a YouTube kínálta lehetőségek felhasználására. Beszéltünk népi tánccsoport létre-
hozásáról, de a művészeti szakkörök iránt érdeklődőknek is szívesen biztosítanánk lehetőséget. Sorolhatnám még, de
szeretném, ha Önök is visszajeleznének: egyrészt egyetértenek-e a felsorolt „kínálattal”, másrészt saját javaslataikat –
akár kisebb közösségekét is – érdeklődéssel várjuk! (Ötleteiket akár a Polgármesteri Hivatal bejáratánál elhelyezett lá-
dába is bedobhatják, vagy az Ügyfélszolgálaton, az önkormányzati képviselőknek, és természetesen nekem is átadhat-
ják.) „Lakjuk be” minél színesebben ezt a jobb sorsra érdemes házat, hiszen igazából az „Amnézia diszkóként” való
üzemelése óta – illetve amióta a falu 2003-ban visszavásárolta az épületet, – nem volt méltó és valós funkciója. 

BBiizzoonnyyííttssuukk  bbee  kköözzöösseenn,,  hhooggyy  lleehheett  ééss  kkeellll  ppeezzssggőő  kköözzöössssééggii  éélleetteett  kkiiaallaakkííttaannii  ffaalluunnkkbbaann!!  EEzztt  aazz  iiggéénnyytt  eeggyyéébbkkéénntt
ttööbbbbeenn  mmeegg  iiss  ffooggaallmmaazzttáákk  aa  22001144--eess  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttááss  aallkkaallmmáávvaall,,  mmoossttaannrraa  ttuuddttuukk  mmeeggtteerreemmtteennii  eennnneekk  ffeellttéé--
tteelléétt,,  aa  jjáárrááss  eeggyyiikk  lleeggsszzeebbbb  kköözzöössssééggii  tteerréénneekk  kkiiaallaakkííttáássáávvaall!!

A Faluházban nem tervezünk alkohol tartalmú italokat árusítani, viszont jövő nyárra olyan egyedi és megfizethető
kínálattal fog rendelkezni majd az ottani büfé, amely reményeink szerint „le fogja ültetni” a térköves teraszon felállí-
tandó napernyők alá a fiatalokat. 

MMéégg  eeggyysszzeerr  ttiisszztteelleetttteell  kkéérreemm,,  sseeggííttsséékk  aa  FFaalluuhháázz  „„éélleettrree  lleehheelléésséétt””  ––  mmeeggggyyőőzzőőddéésseemm  sszzeerriinntt  ccssaakk  aakkkkoorr  lleesszz  eellffoo--
ggaaddootttt  aa  hháázz  ééss  bbeennnnee  aa  pprrooggrraammookk,,  hhaa  kköözzöösseenn  ttaalláálljjuukk  kkii  aa  jjöövvőőtt!!

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester

Segítség kérése!



2016. szeptember Csanyi Hírmondó 3



4 Csanyi Hírmondó 2016. szeptember

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2016. szeptember 9. napján rendkívüli ülés keretében
4 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1-2. főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, míg az 1-4. főnapiren-
di pontokat a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatási és Településfejlesztési Bizottság napirendjeként ülésén tár-
gyalta, elfogadta és jóváhagyásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.

A főnapirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa
tett intézkedésekről, melyet a Képviselő-testület határozathozatal nélkül elfogadott.

Szintén napirendi pontok tárgyalása előtt került sor a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jegyzői beszámoló megvitatására, amely a Képviselő-testület jóváhagyó határozatával zárult.

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként az önkormányzat egészségügyi alapellátása körzeteinek kialakításáról
szóló önkormányzati rendelet megalkotását kezdeményező előterjesztésben, az önkormányzati rendelet előze-
tes hatásvizsgálatában, az általános és részletes indokolásban és az önkormányzati rendeletben, annak mellék-
letében és függelékében foglaltakat tárgyalta és hagyta jóvá a testület. A testület 9/2016. (IX. 09.) önkormány-
zati rendeletet adott ki a fenti tárgyban, amely 2016. október 01. napján lépett hatályba. A Képviselő-testület tár-
gyi önkormányzati rendeletében rögzítette az önkormányzat kötelező feladataként általa ellátott, illetve átru-
házott hatáskörben végzett egészségügyi alapellátást, melynek keretében kkéétt  ffeellnnőőtttt  ééss  eeggyy  ggyyeerrmmeekk  ((vveeggyyeess))
hháázziioorrvvoossii  kköörrzzeetteett  ééss  eeggyy  ffooggoorrvvoossii  kköörrzzeetteett  mműűkkööddtteett,,  mindhármat vállalkozási formában, feladat-ellátási
szerződésben foglaltak szerint. A háziorvosi körzeteket a település utcáinak két csoportba sorolásával alakítot-
ta ki a jogalkotó, melynek eddigi rendjén nem változtatott. A körzetbe sorolást az önkormányzati rendelet 1.
melléklete, a fogorvosi körzetet (amely a település egészét felöleli) a 2. melléklete tartalmazza. Az 1. körzet há-
ziorvosa biztosítja az iskola egészségügyi ellátást, külön szerződés szerint. A fogszakorvos által az iskola fogá-
szati ellátás is biztosított a vele kötött erre irányuló feladat-ellátási szerződés alapján. Az önkormányzat a tele-
pülés közigazgatási területén 1 fő közalkalmazott foglalkoztatásával, az önkormányzat szervezeti és működé-
si szabályzatában meghatározott szakfeladatként rendelten, átruházott hatáskörben, a Csanyteleki Polgármes-
teri Hivatal alapító okiratában rögzítetten működteteti a védőnői szolgálatot és a védőnő iskola egészségügyi
feladata ellátását, a vonatkozó működési engedélyben és hatályos irányadó központi és helyi jogszabályokban
foglaltaknak megfelelve, biztosítva azt a feladatfinanszírozás keretében lehívott központi állami támogatásból.
Az iskola-egészségügyi alapellátás területét a településen belül működő oktatási-nevelési intézmények jegyzé-
keként az önkormányzati rendelet 1. függeléke tartalmazza. Az önkormányzat a település egészét egy házior-
vosi és egy fogorvosi ügyeleti körzetbe sorolta, melyet 4. a melléklet foglal magába. Az ügyeleti ellátásról a
csongrádi székhelyű Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által nyújtott szolgálta-
tások igénybevétele lehetőségével gondoskodik feladatátadási-feladatátvételi szerződésben rögzítetteknek
megfelelve. A szabad orvosválasztás jogát tiszteletben tartva, minden érintett állampolgár joga hogy melyik
körzet háziorvosának adja le „kártyáját”, mivel az orvos és betege közötti bizalmi kérdés, tehát jogilag nem
kényszeríthető ki. A helyi rendelet nem jelent hátrányt a település egészségügyi alapellátását biztosító házior-
vosokra nézve sem, viszont a jogalkotással a jogbiztonság adott, mulasztással elkövetett jogsértés nem áll fenn,
és az ellátás pedig változatlan keretek között biztonságban zajlik. A település lakosságának nincs semmilyen
tennivalója, kötelezettséget számára ezen önkormányzati rendelet nem keletkeztet. 

A Képviselő-testület az ülés 2. főnapirendi pontjaként vitatta meg az önkormányzat tulajdonában lévő köz-
területek filmforgatási célú használatáról szóló önkormányzati rendelet alkotására irányuló előterjesztésben,
hatásvizsgálatban, indokolásban és a rendelet-tervezetben foglaltakat, melyek a település lakosságára jogot
nem keletkeztetnek, és kötelezettséget nem rónak. Az önkormányzati rendelet már nem tartalmaz díjtételt, mi-
vel annak megállapítási jogát a központi jogalkotó megvonta, helyette egységes, országos, azon belül település
kategóriára bontott összegek szerepelnek, amely az önkormányzat honlapján megtekinthető. Az önkormány-
zati rendelet 2016. október 01. napján lépett hatályba, a 10/2016. (IX. 09.) önkormányzati szám alatt. 

Az ülés 3. főnapirendi pontjaként tárgyalta a testület Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki
Polgármesteri Hivatal folyamatba épített vezetői ellenőrzések és a belső kontrollrendszer működésének ellen-

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete 2016. szeptemberben megtartott ülésein

hozott döntéseirõl
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őrzéséről szóló belső ellenőri jelentésében foglaltakat, melyet a Képviselő-testület egyhangú szavazással foga-
dott el. A belső ellenőr intézkedésre okot adó körülményt, hiányosságot nem állapított meg, így intézkedési
terv készítését nem kellett elrendelni, mert tárgyban minden eljárás a vonatkozó jogszabályban és helyi sza-
bályzatokban foglaltaknak megfelelően történik. 

Az ülésen 4. főnapirendi pontjaként jóváhagyta a Képviselő-testület pályázat benyújtását szociális célú tű-
zifa vásárlása tárgyában, melyről a Belügyminiszter úr idén október hónapban fog döntést hozni. Nyertes pá-
lyázat esetén követendő eljárásról a Hírmondó következő számában adok tájékoztatást Önök számára. 

Az ülésen egyebek napirend keretében sem írásban, sem szóban nem volt előterjesztés.
A Képviselő-testület 2016. szeptember 30. napján tartotta munkaterv szerinti soros ülését, ahol 8 főnapiren-

di pontot tárgyalt, melyből az 1. főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, az 1-6. főnapirendi pontot pedig a
Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság napirendje keretében véleményez-
te, elfogadta és jóváhagyásra terjesztette be Képviselő-testület elé. 

Napirendi pontok tárgyalása előtt a Polgármester úr két ülés között tett intézkedéseiről szóló beszámolóját
hallgatta meg a Képviselő-testület, melyet határozathozatal nélkül fogadott el. 

A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként az önkormányzat vagyonáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására benyújtott előterjesztés, előzetes hatásvizsgálat, általános és részletes indokolás, az ön-
kormányzati rendelet-tervezet tartalmát tárgyalta, kiemelten az önkormányzati rendelet mellékleteibe sorolt
vagyonelemek (törzsvagyon, forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyon) körét, amely az előző
rendelet alkotása óta eltelt időszak alatt szerzett  ingatlanvagyon kataszterbe foglaltan jelenik meg. Mindez –
forgalmi értékén felül – azért jelent előre lépést, mert közfoglalkoztatás keretében teremt munkavégzésre
esélyt, ezzel megélhetési lehetőséget biztosítva a szociálisan rászorulók számára.   Önkormányzatunk közigaz-
gatási területén nincs nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonként számon-tartha-
tó forgalomképtelen törzsvagyon, mely tényt határozatába foglalta a Képviselő-testület. A 11/2016. (IX. 30.) ön-
kormányzati rendelet 2016. október 01. napján lépett hatályba, amely kötelezettséget nem ró a település állam-
polgáraira, de jogot annyiban eredeztet, hogy minden olyan önkormányzati vagyon, amely a lakosság közszol-
gáltatáshoz való hozzáférését szolgálja, lehetőséget teremt annak igénybevétele által feladatfinanszírozás kere-
tében állami támogatás lehívására, a közösségi vagyon gyarapítására. 

Az ülésen 2. főnapirendi pontként vitatta meg a testület Csanytelek Község Önkormányzata és a
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal munkaügyi dokumentumainak ellenőrzéséről szóló belső ellenőrzési jelen-
tésében foglaltakat, melyet határozatába foglalt. Intézkedésre okot adó hiányosságra, vagy dokumentumok
helytelen alkalmazására vonatkozó belső ellenőri megállapítást nem tartalmaz a jelentés.

A Képviselő-testület az ülés 3. főnapirendi pontjaként csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkor-
mányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához, melynek feltételeiről az önkormányzat honlapján és a hi-
vatal hirdetőtábláján tájékozódhatnak az érintett hallgatók, továbbá a Hírmondó e számában tettem közzé a
pályázati felhívásban foglaltakat. Várjuk minden felsőoktatásban résztvevő, azon szociálisan rászoruló hallga-
tó jelentkezését, aki meg tud felelni a pályázati kiírás feltételeinek. 

E napirendi ponthoz kapcsolódóan határozatba foglalva fogadta el a Képviselő-testület ülése 4. főnapirendi
pontjaként az előző napirendi ponthoz kötődő helyi Szabályzat-módosítását.

Az ülés 5. főnapirendi pontjaként döntött a testület arról, hogy csatlakozik a KÖFOG-1.0.1.-VEKOP-16 kód-
számú, az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztésére kiírt pályázatához. Tette ezt egyrészt azért,
mert az erre vonatkozó törvény és Kormányrendelet 2017. január 01. napjától az önkormányzat kötelezettségei
közé sorolja a számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó elektronikus infor-
mációs rendszer működtetését, 2 szakrendszerrel, másrészt azért, mert ennek az átállásnak költségeit 100 %-
ban vissza nem térítendő állami támogatás keretében biztosítja a központi költségvetés önkormányzatunk szá-
mára. Nem elhanyagolható szempont, hogy a tárgyi pályázat beadásának elmaradása a feladatellátás teljes
költségének önkormányzati költségvetés terhére való megvalósítását vonná maga után, amely más önkor-
mányzati feladat végrehajtásától vonna el pénzügyi forrásokat és elmarasztaló jogi következményekkel is jár-
hatna. Önkormányzatunk a ggaazzddáállkkooddáássii  és aaddóórreennddsszzeerrhheezz  való csatlakozásra kötelezett, amelyet az iikkttaattáássii
rreennddsszzeerr,,  aa  tteelleeppüüllééssii  ppoorrttááll,,  aa  hhaaggyyaattéékkii,,  kkeerreesskkeeddeellmmii  eelljjáárráássookk  aaddaattaaiinnaakk  rreennddsszzeerrbbee  vvaallóó  bbeevviitteellee  követ. A
pályázatban eszközök beszerzésére (számítógépek, monitorok, kártyaleolvasók, multifunkcionális nyomtató,
szünetmentes tápegység), szabályozási keretek kialakítására, működésfejlesztésre (új információbiztonsági
szabályzat, új iratkezelési szabályzat elkészítése, szakértői díjak kifizetése), szakrendszerek adatminőségének
javítására (külső szolgáltatók bevonására), a szakrendszerek működtetését végzők oktatására és egyéb kötele-
ző kapcsolódó feladatok végrehajtására kell fordítani.

(folytatás a 6. oldalon)
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(folytatás az 5. oldalról)
Az önkormányzati ASP rendszer felállítása, működtetése nagyon komoly megterhelést jelent a hivatal köz-

tisztviselői számára, amely többlet feladatellátáson és oktatáson való részvételen túl további terhekkel, kötele-
zettségekkel is jár. A gazdálkodási rendszer működtetésére irányuló gyakorlati oktatásra már október 4. nap-
ján sor kerül a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága által erre a feladatra kijelölt közreműkö-
dőkkel.

Az ülés 6. főnapirendi pontjaként tárgyalta a Képviselő-testület a Nagy Imre utca belterületi szakaszának
nagyfelületű karbantartási, javítási munkálataira kivitelező kiválasztására benyújtott előterjesztésben foglalta-
kat, melyet változtatás nélkül fogadott el és rögzített határozatába. Döntését a testület az általa jóváhagyott rö-
vid-, közép- és hosszú távú gazdálkodási programjában írtakra alapozta, melyben nagy hangsúlyt kapott az
önkormányzat kötelező feladatai sorában az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi és belterületi utak
karbantartási, javítási, fenntartási munkálata. Az előzetes felmérésekkel megbízott Vakondok’97 Tervező Iroda
Kft. helyszíni bejárása eredményeként 2700 m2 felületen javasolt útjavítás és karbantartás keretében kivitele-
zést, 1600 m2 felületű padka-rendezéssel és 650 folyóméter hosszban szikkasztó-árok újra profilozásával. A ter-
vezett munkálat összege közel 10 millió Ft, amely alatta marad a közbeszerzési értékhatárnak, ezért a hivatal
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekről szóló szabályzatban rögzített eljárásrendnek megfelelően
valósult meg a javaslattétel, az ajánlatok kibocsátása, értékelése. Ennek eredményeként a 3 árajánlatot adó szak-
vállalkozás közül a Kiskunfélegyházai székhelyű Út - Ép - Ker. 97 Kft. végzett az első helyen, s nyert bruttó
12.666.999.- Ft vállalási árral, 36 hónapos jótállási idővel. A kivitelezés műszaki ellenőrzésének költségére
127.000.- Ft összeget képvisel. A testület felhatalmazást adott Polgármester úr számára a két szerződés aláírá-
sára. Az útfenntartási munkálatok pályázaton kívüli saját forrásból, az önkormányzat 2016. évi költségveté-
sében elkülönített tartalék-keretéből és a működési célú központi feladatfinanszírozásból valósul meg.

A Képviselő-testület az ülés 7. főnapirendi pontjaként tárgyalta és hagyta jóvá a DAREH Önkormányzati
Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszere működtetése koncepciója és díjpolitikája módosulásáról szóló Tár-
sulási döntést, mely személyi és szervezeti változásokat is von maga után a Társulás által alapított DAREH Bá-
zis Zrt. tulajdonosi jogainak gyakorlásában. Arról, hogy milyen jogok fogják illetni és milyen kötelezettségek
terhelni a település lakosságát a szilárdhulladék gyűjtési, hulladékgazdálkodási feladatok körében a Hírmon-
dó következő számában fogok részletes tájékoztatást adni. Jelenleg még nem állnak rendelkezésemre olyan hi-
telt-érdemlő információk, amelyek megnyugtató módon igazítanák el Önöket a közszolgáltatás igénybevétele
rendjéről. 

A Képviselő-testület az ülés 8. főnapirendi pontjaként véleményezte a Csongrádi Rendőrkapitányság kapi-
tányságvezetője által a településünkön körzeti megbízottként szolgálatot teljesítő személyére benyújtott javas-
latát, melyben e posztra Tóth Attila c. r. zászlóst jelölte meg. Településünkön az eddigi helyettesítést ellátó 1 fő
körzeti megbízott helyett, vélhetően 2016. november, vagy december hónaptól kezdődően 2 fő teljesít körzeti
megbízottként szolgálatot.

Az ülésen egyebek napirendi pont keretében sem írásbeli, sem szóbeli előterjesztés benyújtására nem került
sor.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon
az önkormányzatok címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el, a hivatalban és a könyvtárban pedig pa-
píralapon is hozzáférhetőek.

KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Az idei utolsó véradás 2016. szeptember 13-án volt
Csanyteleken. Ezen a délutánon a Vérellátó szentesi mun-
katársaival vártuk a régi és új véradókat. Délután 56 fő je-
lentkezett véradásra és ebből 4 új donort köszönthettünk. A
délután családias jó hangulatban telt, majd este vacsorával
vártuk a véradókat és a vérellátó munkatársait. A vacsora
megrendezésében támogattak bennünket: Tömörkényi Ag-
rár Kft. (Tóth Zoltán), Gazda bolt (Németh Sándor), Ürmös
Kft. (Ürmös Ferenc), Kozma bolt (Kozma Jánosné), Darabos
Pékség. Nagyon szépen köszönjük a támogatásukat. A va-

csorát a KÉBSZ Kft. konyháján Pintér István és csapata ké-
szítette mindenki nagy megelégedésére. Az egész napi és
esti segítséget köszönöm munkatársaimnak: Kovácsné La-
jos Szilviának, Dr. Tóth Máriának, Kovácsné Habling Teré-
ziának és Gál Jánosnénak is. Ebben az évben ez volt a har-
madik ilyen alkalom, itt szeretném megköszönni az összes-
ségében 176 véradónak az önzetlen segítségnyújtást. Idén 7
új véradóval bővült ez a lelkes csapat. 

Bízom benne, hogy jól érezték magukat ezen a délutá-
non és estén, a rászorulók érdekében reméljük, hogy jövőre
újra találkozunk a véradások alkalmával!

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Véradás
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SSzzeepptteemmbbeerr  3300--aall,,  utolsó munkában töltött napjával
felmentési ideje felét letöltve, október 31-én nyugdíjba
vonul a hivatal gondnoki teendőit ellátó Bori Sándor,
akinek ezen munkakörben eltöltött több évtizedes
munkavégzését megköszönve kívánok jó egészséget,
nyugodt, boldog nyugdíjas éveket! 

AA  hhiivvaattaall  ggoonnddnnookkii  ffeellaaddaattaaiinnaakk  eellllááttáássáárraa – a kine-
vezések alkalmával egyetértési jogot gyakorló Polgár-
mester úr javaslatára – új munkatárs kinevezésére 2016
októberében kerülhet sor, Gál Róbert úr személyében.

AAzz  oorrsszzáággooss  nnééppsszzaavvaazzááss  lleebboonnyyoollííttáássaa előkészítése
keretében szeptember 30. napján került sor a szavazó-
köröknek helyet adó terület kialakítására, berendezésé-
re, bombakutatásra, a névjegyzékek véglegesítésére,
majd következő napon a népszavazás során alkalma-
zott iratok átadására-átvételére, melyet megelőzött a
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak eskütétele, ok-
tatása. 

AA  kköözzmműűvveess  sszzeennnnyyvvíízzeellvveezzeettééssii és tisztítási pályá-
zathoz csatlakoztatott BM önerőt kiváltó pályázat (117
millió Ft összeg) – amely az önkormányzati és a lakos-
sági hozzájárulást váltotta ki, – felhasználására benyúj-
tott elszámolást a Belügyminiszter úr hiánypótlás nél-
kül jóváhagyta. Ezzel az elszámolási eljárás visszafize-
tési kötelezettség nélkül lezárult.

AA  MMaaggyyaarr  ÁÁllllaammkkiinnccssttáárr Csongrád Megyei Igazga-
tósága által az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Tár-
sulás fenntartásában lévő Csanyteleki Óvoda 2010. év-
ben megvalósult bővítése dokumentációinak nemzeti
hatáskörbe tartozó ellenőrzése visszafizetési kötelezett-
ség nélkül lezárult. Az Európai Unió részéről ellenőrzés
még további 10 éven belül végezhető.  

MMeeggkkeezzddőőddöötttt és jó ütemben halad a Remény Szoci-
ális Alapszolgáltató Központ épületének bővítése,
amely – kielégítve az ellátás iránt érdeklődök igényeit –
az eddigi szolgáltatások színvonalát tovább fogja emel-
ni.

EEbbbbeenn  aa  hhóónnaappbbaann került sor településünkön a helyi
óvodás és általános iskolás gyermekek részvételével az
„Autómentes nap” rendezvény megtartására. Az ese-

mény a helyi Polgárőrség közreműködésével, a Csong-
rádi Rendőrkapitányság irányítása mellett zajlott. Kö-
szönjük a rendezvény előkészítésében és lebonyolításá-
ban résztvevők munkáját, az óvodás és általános isko-
lás gyermekek odaadó hozzáállását! 

RReennddkkíívvüüll  vvoonnttaattoottttaann halad településünkön a köz-
műves szennyvízhálózatra a házi rendszerek rákötése,
amely komoly anyagi szankciót fog eredményezni azon
kötelezettek körében, akik belterületen életvitelszerűen
laknak ingatlant, rendelkeznek ivóvízbekötéssel, für-
dőszobában és WC-ben vízelvezetéssel és 2016. decem-
ber 31. napjáig nem tesznek eleget rákötési kötelezettsé-
güknek. Ebben a nem kívánatos esetben, az érintettnek
2016. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig
terjedő időre eső ivóvízfogyasztás után 1.800.- Ft+ÁFA
összeget kell m3-enként talajterhelési díjként 2017. már-
cius 15-ig bevallani és egyben megfizetni, ami havi 10
m3 ivóvíz fogyasztással számolva, évi 120 m3 után kö-
zel 260.000.- Ft összeget tesz ki. Itt hívom fel a figyel-
met, hogy minden olyan szennyvízbekötésre kötelezett
ingatlantulajdonos, akinek már a házirendszerét az
üzemeltető (Alföldvíz Zrt.) hivatalosan átvette, köz-
szolgáltatás teljesítése jogán, számlát állít ki, rajta befi-
zetési határidő jelzésével, amelyet a megadott határidő-
re be kell fizetni, mivel ez is közszolgáltatás, akárcsak
az ivóvíz, vagy szilárdhulladék szállítás, vagy vezeté-
kes gáz, villany igénybevétele, amely után ki kell fizet-
ni a közszolgáltatás díját. A határidőre való befizetés el-
maradása további költségeket fog eredményezni (pót-
lék, költség, stb.), amely akár behajtási eljárást is vonhat
maga után. Tekintettel arra, hogy a szennyvízhálózat és
a tisztítómű igénybevétele után fizetendő közszolgálta-
tási díj a kiszámlázott ivóvíz mennyiségén alapul, telje-
sen felesleges a szennyvíz régi „derítőkbe” való eltere-
lése, annál is inkább, mert ez az üzemeltető által szank-
cionálható

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2016. szeptember

A Központi Statisztikai Hivatal 2016-ban mmiikkrroocceennzzuusstt
tart. A mikrocenzus, más néven kkiiss  nnééppsszzáámmlláállááss  végre-
hajtását a 2015. évi X. törvény rendelte el, az adatfelvétel
részleteit pedig a 65/2015 (III.25) számú kormányrendelet
tartalmazza.

Az adatfelvételre 22001166..  ookkttóóbbeerr  11--jjee  ééss  nnoovveemmbbeerr  88--aa
között kerül sor. A minta a lakások 10%-ára terjed ki, és
2148 településen mintegy 440 ezer háztartást és kb. egymil-
lió embert érint. A mintába került háztartásokban élők
számára a válaszadás kötelező.

EEzzúúttoonn  éérrtteessííttjjüükk,,  hhooggyy  CCssaannyytteelleekk  tteelleeppüüllééss  bbeekkeerrüülltt  aa
22001166..  éévvii  mmiikkrroocceennzzuuss  mmiinnttáájjáábbaa..

2016. október 1. és 9. között a kijelölt címeken élőknek
lehetőségük lesz arra, hogy a kérdőívet interneten keresztül
önállóan töltsék ki. Amennyiben az önkitöltés lehetőségé-
vel nem élnek, akkor 2016. október 10. és november 8.
között a számlálóbiztos keresi fel a háztartást, hogy felve-
gye az adatokat.

További, részletes információk találhatók a mikrocen-
zussal kapcsolatban weboldalunkon, a
www.ksh.hu/mikrocenzus2016 cím alatt.

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal

Mikrocenzus
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A családias jellegű intézményünkben jelenleg 3 osztott
(kis, középső és nagy) csoport működik. A 2,5-7 éves korú
gyermekeknek kínálunk hatékony és eredményes nevelést
– tanulást, a szülők munkaidejének figyelembevételével.
Nevelőtestületünk korábbi és jelenlegi eredményei, szak-
mai felkészültsége, elhivatottsága, munkabírása garancia
arra, hogy az intézményt látogató gyerekeknek nyugodt,
biztonságos légkört, illetve a fejlődésükhöz szükséges felté-
teleket meg tudjuk teremteni. 

AAzz  óóvvooddaappeeddaaggóógguussookk jól felkészültek, innovatívak,
speciális ismeretekkel rendelkeznek (fejlesztő-, gyógy-, drá-
ma pedagógia, Sindelar program, kompetenciafejlesztés,
mozgásterápia), melyet jól kihasználunk a gyerekek fejlő-
désének érdekében.

Pedagógiai programunkban három területnek adunk
prioritást, az egészséges életmódra nevelésnek, a környeze-
ti és az anyanyelvi nevelésnek. E három terület erősítésével
készítjük fel a gyermekeket arra, hogy nyitott, érdeklődő,
folyamatos tanulásra kész és képes emberré váljanak.

A természeti környezet gazdagsága kifogyhatatlan tár-
háza játéknak, alkotásnak, munkának. Óvodánkban a való-
ságos élethelyzetek rendezik maguk köré a tennivalókat.
Ezekhez gazdag, nevelő hatású környezetet biztosítsunk,
melyet óvodásaink mindennapi életének színesítésében,
gazdagításában jól ki tudunk használni. KKöörrnnyyeezzeettiissmmeerreettii
mmuunnkkaakköözzöössssééggüünnkk feladatai kiegészülnek, a 2009/2010-es
nevelési évben elkészített Intézményi Innovációval, mely-
nek címe: AA  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattooss  mmaaggaattaarrttááss  kkiiaallaakkííttáássáánnaakk
pprrooggrraammjjaa..  A program tartalma megtekinthető CCssaannyytteelleekk
hhoonnllaappjjáánn,, az „Intézmények” fülre kattintva, az Óvoda ol-
dalának megnyitásával.

Épületünk belső tere esztétikus, otthonos, légköre csalá-
dias, gyermekszerető. A ffeejjlleesszzttőősszzoobbaa,, jó feltételt biztosít a
különböző egyéni és kiscsoportban történő fejlesztő foglal-
kozásokhoz. Játék és eszköz ellátottságunk jó, kiváló lehető-
séget biztosít a gyermekek széleskörű tevékenységeihez,
képességeik fejlesztéséhez. Az óvodánkban kialakított ssóó
sszzoobbaa,, jótékony hatással van az asztmás, allergiás, légúti
megbetegedések megelőzésére.

Udvarunk fái, bokrai lehetőséget adnak a környezet fo-
lyamatos felfedezéséhez, megismeréséhez, megszeretteté-
séhez, megóvásához. Udvari játékkészletünk fejlesztésre
szorul, jelenleg is törekszünk a bővítésre, hogy játékaink,
sportszereink sokoldalúan fejlesszék és kielégítsék gyerme-
keink nagy mozgásigényét.

A séták, gyalogos, autóbuszos, vonatos kirándulásaink
mind hozzájárulnak óvodásaink közlekedési tapasztalat-
szerzéséhez, és nagymértékben fejlesztik tájékozódási ké-
pességeiket.

Szakmai sikereink az AAnnyyaannyyeellvvii  mmuunnkkaakköözzöössssééggnneekk
köszönhetően, anyanyelvi fejlesztés terén is meghatározó-
ak. Beszélgető körök, anyanyelvi játékok, Mese- és vers-
mondó verseny megrendezésével kívánunk hozzájárulni
gyermekeink kommunikációs képességeinek fejlesztéséhez.
Minden évben megrendezésre kerül a Magyar Népmese
Napja. Nagycsoportosaink fantáziája, önálló meseszövése,
aktív szókincse, önmegvalósítása egy fejlettebb szintet mu-
tat.

Minőségi munkára törekszünk.
Óvodánkban megfelelő létszámú jelentkező esetén lehe-

tőség van ffaakkuullttaattíívv  pprrooggrraammookk igénybevételére, úgy mint:
hittan,  játékos angol, speciális torna, néptánc , lovaglás, is-
merkedés játékosan a számítógép használatával.

Szoros kapcsolatot ápolunk a Civil szervezetekkel is.
Rendezvényeinket rendszeresen látogatják. Helyi ünnepé-
lyeken, rendezvényeken óvodánk mindig képviselteti ma-
gát. 

A szülőkkel való kapcsolat elmélyítése érdekében sokfé-
le találkozási, együttműködési lehetőséget szervezünk, me-
lyek a 2009/2010-es nevelési évben elkészített -- ÓÓvvooddaa--sszzüü--
llőő  kkaappccssoollaattttaarrttáássáátt sseeggííttőő  pprroojjeekktteekk cc..  IInnnnoovváácciióóbbaann  szin-
tén megtekinthetőek CCssaannyytteelleekk  hhoonnllaappjjáánn.. Programjainkra
minden kedves érdeklődőt, szeretettel várunk!

A „Csanytelek óvoda“ -facebook honlapján betekintést
nyerhetnek, az óvodai életünkről és színvonalas pedagógi-
ai munkánkról. Óvodánk adottságai, szellemisége, sikerei,
boldog óvodás éveket biztosít a ránk bízott gyermekek szá-
mára.

CCssaannyytteelleekk  NNaappkköözzii  OOtttthhoonnooss  ÓÓvvooddaa  NNeevveellőőtteessttüülleettee

A mi óvodánk

Csany minden bizonnyal templomos hely volt Szent
István kora óta. Általános iskolai tanulmányaim során le-
bilincselte a fantáziámat, amit államalapító királyunk ren-
delkezéseiről hallottam történelemből: „… minden tíz falu
építsen templomot!” Ennél persze sokkal jobb volt az arány,
a hitbuzgóságból eredően, – de akkor, gyerekfejjel meg-
próbáltam elképzelni, amint vasárnapi szentmisére a mi
falunk templomához igyekeznek a környékbeli népek. Ám
hiába igyekeztem ujjaimat nyitogatva számlálni a közeli
településeket, rá kellett jönnöm, hogy mai léptékkel mérve
nem jutok semmire! Baks, Felgyő, Tömörkény még hagyján;
de a többi egyrészt elérhetetlenül távolinak tűnt, másrészt
volt saját temploma…

Másképpen kell közelíteni a megoldáshoz! – gondoltam,
és a fejemben derengeni kezdett valami, a mostani község

területrészeinek nevét sorolva: Csany, Síróhegy, Dilitor,
Rávágy, Zsigerhát… Ezek a helyek és társaik lehettek vala-
ha azok az apró falvak, szórványtelepülések, melyeknek
lakosságából tényleg összetevődhetett az egykori templom
parochiális hitközössége.

Milyen érdekes lenne bizonyossággal tudni, vagy régi
históriákat hallva akár csak sejteni a sokféle helynév for-
rását! Mostantól alkalmanként igyekszünk megfejteni az
elnevezések titkát, – részben a helytörténeti adatok, részben
a képzelet segítségével. Ha valaki másféle eredetmondát
őriz az emlékei között, kérjük, írja meg a Csanyi Hírmondó
címére, hogy azzal kiegészíthessük – vagy kijavíthassuk –
az itt közreadott legendákat!

Tisztelet az Olvasónak!
SSíírróóhhööggyyii  BBoorrddaa  JJáánnooss

Falunk helyneveirõl
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Illendő, hogy a „névadó”, központi maggal kezd-
jük a felsorolást! Talán tizenkét éves lehettem, amikor
érdeklődésem láttán a községi könyvtáros, Halász
Jánosné kezembe adott néhány géppel írt oldalt, a fa-
lunk történetéről. Azóta is fejből fújom I. Géza király
1075-ben keltezett adománylevelének latin szavait: –
„Villa piscatorum nomine Chonu” (halászok Csany
nevű faluja)…

A hártyapapírra gépelt monográfia – sajnos isme-
retlen – szerzője arra következtetett, hogy a falu vélhe-
tően egy honfoglaló vitéz, Chonu nevét örökölte. An-
nakidején tetszetősnek tűnt ez a magyarázat, de léte-
zik sokkal valószerűbb feltevés is!

Honszerző eleink ezen a vidéken nem létesítettek
új szállásokat, hanem többnyire a már lakott részeken
táboroztak le; a Tisza kiterjedt öntésterületein nem-
igen lehetett megfelelőbb helyet találni... Békésen él-
degélő szláv és avar nemzetségeket találtak itt, – s bár
nyilvánvaló, hogy azok olvadtak be a magyar népes-
ségbe, szokásaik és helyneveik közül mégis sokat elfo-
gadtak, magukévá tettek a letelepülő magyarok. Leg-
ismertebb példa rá Csongrád: nevében a Feketevár je-
lentésű szláv „Cernigrad” szó él tovább.

Csanytelektől északra, a Vidre-ér szélét ma is ma-
gas part kíséri, az egykori Klára-major (halászházak)
területén. Valaha a Tisza kiszélesedő járása, és a Vidre-
torkolat alkotott ezen a helyen (több irányból mocsa-
ras meredéllyel védett) szegletet. A honfoglalás idején
még minden bizonnyal állt rajta az avarok által épített
földvár1, melyet kutatásaik alapján bátor helytörténé-
szek meg is neveznek; Anonymusra hivatkozva Cian-
ként említvén az erődítményt. Botcsinálta nyelvész
vagyok, mégis tisztán érzem az átcsengést a „Cian” és
a „Csany” szó lágysága között! A Chonu szóalak pe-
dig ne ébresszen kétséget senkiben az o-betűjével, hi-
szen I. András 1055-ös, tihanyi alapítólevelében a Fe-
hérvárra vezető hadi út is hodu utu-nak vagyon
írva… Én a merész álmodók közé tartozom: hiszem,
hogy a hun birodalom bukása után itt meghonosodott
avar népességtől örököltük meg a szülőfalunk nevét!

A Csanytelek elnevezés több formában (Chonteke,
Chontelek alias Chano, Chontelegh, stb.) felbukkant a
történelem során, és immár véglegessé vált. Azonban
ha a tősgyökeres itteni lakosok hovatartozását kérdik,
válaszuk ékesen bizonyítja az ősi szótőhöz való ösztö-
nös ragaszkodást. Leginkább nem csanytelekinek
mondják magukat, hanem így válaszolnak: –
Csanyiak vagyunk!
1 földből emelt sáncai a XX. század közepén még felismerhetőek voltak
(Dr. Forgó István közlése)

CSANY

Folytassuk képzeletbeli utunkat az 1948-ban önálló
községgé vált Felgyő táján! A Garamszentbenedeki Apát-
ság 1075-ben kelt királyi alapítólevele említi a csanyi bir-
tokterület határában a „Tiza feletti Gehgit”is, a csongrádi-
aktól elválasztó Hucu folyó (a mai Vidre-ér) mentén.
Gehgi egyértelműen azonosítható a későbbi Gyev (Győ),
– illetve Felgyő falucskával, aminek helyére századokkal
később a Károlyi grófok Alsómajorja épült. Ettől a gazda-
sági teleptől lóré – azaz lóvontatású csillevasút – vezetett
az országútig. Még két uradalmi major létesült ebben a
térségben: a gróf fiáról elnevezett István-major (az úgy-
nevezett Kilences felől), és a grófkisasszony nevét viselő
Klára-major (a Vidre-éri halastavak csanyi oldalán).
Felgyő központi települése ekkorra – még mindig
csanyteleki közigazgatással – átkerült a csongrádi út túl-
oldalára, a szélmalmos Felsőmajorba.

A csanyiak számára a szántóföldi gazdálkodás ré-
vén közismert volt az Alsórétben kiemelkedő Várhát. A
grófi birtok itt álló téglaégetőjében „bélyeges” téglát
gyártottak a helyben bányászott agyagból. E sorok író-
jának megadatott sihederkorában, hogy miközben az
alsómajori artézi kúthoz szalajtották vízért a rétben ka-
páló szülei, a dombon átvezető dűlőútról még megbá-
mulhatta a szárítópajták roskadozó maradványát. Má-
ra az egykor modern telepnek számító Alsómajor is
omladékká vált…

Neve ellenére Várháton a honfoglaló magyarság
nemigen talált semmilyen várat: a mocsarakkal körül-
vett természetes magaslat legfeljebb a négyezer évvel
előttük élt rézkori törzsek1 védelmét szolgálta. Szántás
idején marékszám szedegethetjük szépen simított cse-
répedényeik töredékeit, a domb lábáig húzódó friss ba-
rázdákban.

Csikójárás a grófi uradalom részeként kapta a nevét.
Csanytelek északi oldala és az alsómajori bekötőút kö-
zött terült el az a mély fekvésű legelő, amelyen a lova-
ikra igen kényes Károlyiak a ménest járatták. A vadász-
ház közelében még mindig megtalálható a csikójárási
kiserdő foltja. A soha meg nem növő, csenevész szilfa és
akác elegye jellemző növénytársulás a magas talajvizű
(gyakran zsombékos) alföldi gyepen. A kiserdő ritkás
árnyékában némi enyhet talált a delelő ménes.

Van egy bozótos erdőcske az Ábel-tanya mögött is:
furcsamód szabályos téglalap területét mély árok övezi.
A bokrok közé bújva korhadt, kidőlt fejfákra, keresztek-
re bukkan a kíváncsiskodó. Ez volt a Gyevi major zsel-
lértemetője. A mérhetetlenül gazdag földesurak nem
pazaroltak a művelhető termőföldekből: a semmirevaló
semlyéken árkoltatták körbe ezt a tenyérnyi lankát… A
Felsőmajorban kialakult település, „Öregfelgyő” lakói a
’hatvanas években még ide temették halottaikat.

(folytatjuk)
BBoorrddaa  JJáánnooss

1 Badeni kultúra, Kr. e. 3000-3600 táján

A gyevi határ
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Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
benyújtására

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkérése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyző-
jeként az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján 2017. évre
az alábbi pályázati kiírásokat teszem közzé:

BBuurrssaa  HHuunnggaarriiccaa  FFeellssőőookkttaattáássii  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattii  ÖÖsszzttöönnddííjjppáállyyáázzaatt  ffeellssőőookkttaattáássii  hhaallllggaattóókk  sszzáámmáárraa a 2016/2017. tanév
második és a 2017/2018. tanév első félévére vonatkozóan „„  AA””  ttííppuussúú  ppáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss””;;

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok
számára „„BB””  ttííppuussúú  ppáállyyáázzaattii  kkiiíírrááss..

AA  ppáállyyáázzaattookk  rrööggzzííttéésséénneekk  ééss  aa  hhiivvaattaallhhoozz  ttöörrttéénnőő  bbeennyyúújjttáássáánnaakk  hhaattáárriiddeejjee::  22001166..  nnoovveemmbbeerr  88..
A részletes pályázati kiírás, valamint Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felső-

oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzata a Polgármesteri Hivatal hirdetőtáb-
láján megtekinthető, valamint a www.csanytelek.hu honlapon elérhető.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Felhívás felsõoktatási hallgatók számára

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény módosításával aa  kköözzppoonnttii  jjooggaallkkoottóó 2016. január 1.
napjától öönnáállllóó  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  tteerrmméésszzeettbbeennii  eellllááttáásskkéénntt  hhaattáárroozzttaa  mmeegg  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettéésstt..

Az új szabályok szerint aa  tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss  kkeerreettéébbeenn  aa  sszzüüllőő,,  ttöörrvvéénnyyeess  kkééppvviisseellőő
kkéérreellmméérree  aa  ddééllii  mmeelleegg  ffőőééttkkeezzéésstt  aa  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ggyyeerrmmeekk  ééss  aa  rreennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyybbeenn  rréésszzeessüü--
llőő  hhaallmmoozzoottttaann  hhááttrráánnyyooss  hheellyyzzeettűű  ggyyeerrmmeekk  rréésszzéérree  iinnggyyeenneesseenn  bbiizzttoossííttjjaa..  Az adott szünidei étkeztetés megkezdése előtt
vizsgálni szükséges, hogy a szünidei gyermekétkeztetés megkezdésekor a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete az azt megállapító határozat alapján fennáll-e. Ha a gyer-
mek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző harmincadik na-
pon fennállt, azt a gyermekétkeztetés megkezdésekor is fennállónak kell tekinteni. 

A települési önkormányzat aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettéésstt
a) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott őősszzii,, ttééllii ééss  ttaavvaasszzii ttaannííttáássii  sszzüünneett,, valamint az ezen idő-

tartamra eső, aa  bbööllccssőőddeeii  eellllááttáásstt  nnyyúújjttóó  iinnttéézzmméénnyy  ééss  aazz  óóvvooddaa  zzáárrvvaa  ttaarrttáássáánnaakk iiddőőttaarrttaammaa  aallaattttii  mmuunnkkaannaappookkoonn (a to-
vábbiakban együtt: évközi szünet) ééss

b) aa  tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nnyyáárrii ttaannííttáássii  sszzüünneett  iiddőőttaarrttaammaa  aallaatttt  lleeggaalláábbbb  4433  mmuunnkkaa--
nnaappoonn,, vvaallaammiinntt  aazz  eezzeenn  iiddőőttaarrttaammrraa  eessőő,,  aa  bbööllccssőőddeeii  eellllááttáásstt  nnyyúújjttóó  iinnttéézzmméénnyy  ééss  aazz  óóvvooddaa  zzáárrvvaa  ttaarrttáássáánnaakk  iiddőőttaarrttaa--
mmaa  aallaattttii  mmuunnkkaannaappoonn (a továbbiakban együtt: nyári szünet)

sszzeerrvveezzii  mmeegg..
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka a gyermek más településen történő táborozása vagy más okból va-

ló akadályoztatása esetén az adott gyermek tekintetében a fentiekben meghatározott időtartamnál rövidebb is lehet. 
A szünidei gyermekétkeztetés során, ha az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem látható hiányzása, be-

tegsége, vagy egyéb ok akadályozza, a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes képviselője vagy a szülő, más
törvényes képviselő által megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem kerül sor, akkor az étel másik, a vonat-
kozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő fogyasztásra vagy elvitel formájában. 

FFeennttiieekkrrőőll  eellőőzzeetteesseenn  íírráássbbaann  ttáájjéékkoozzttaattttaamm  aazz  éérriinntteetttt  SSzzüüllőőkkeett,,  ééss  rréésszzüükkrree  mmeeggkküüllddtteemm  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss
iiggéénnyybbeevvéétteellééhheezz  sszzüükkssééggeess  nnyyiillaattkkoozzaattoott..  

MMiinnddeezzeekk  ttüükkrréébbeenn  ffeellhhíívvoomm  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettéésstt  ––  ffeennttii  nnyyiillaattkkoozzaattoonn  --  iiggéénnyyllőőkk  ffiiggyyeellmméétt  aarrrraa,,  hhooggyy  aazz  
ŐŐSSZZII  SSZZÜÜNNEETT  IIDDŐŐTTAARRTTAAMMAA  aallaatttt  

22001166..  nnoovveemmbbeerr  0022.. ((sszzeerrddáánn)),,
22001166..  nnoovveemmbbeerr  0033.. ((ccssüüttöörrttöökköönn))  ééss

22001166..  nnoovveemmbbeerr  0044.. ((ppéénntteekkeenn))
bbiizzttoossííttjjaa  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk  aa  sszzüünniiddeeii  ggyyeerrmmeekkééttkkeezztteettééss  jjooggoossuullttjjaaii  rréésszzéérree  aazz  eeggyysszzeerrii  mmeelleegg  ffőőééttkkeezzéésstt..
FFeellhhíívvoomm  aazz  éérriinntteetttt  SSzzüüllőőkk  ffiiggyyeellmméétt,,  hhooggyy  aa  nnaappii  eeggyysszzeerrii  mmeelleegg  ffőőééttkkeezztteettééss  ((eebbéédd))  aa  rráásszzoorruullóó  ggyyeerrmmeekk  áállttaallii  hheellyybbeenn

ttöörrttéénnőő  eellffooggyyaasszzttáássssaall  vvaaggyy  eellvviitteelllleell  ttöörrttéénnhheett..  TTáájjéékkoozzttaattoomm  ttoovváábbbbáá  aazz  éérriinntteetttt  SSzzüüllőőkkeett  aarrrróóll,,  hhooggyy  aammeennnnyyiibbeenn nneemm  hheellyy--
bbeenn  ttöörrttéénniikk  aazz  eebbéédd  eellffooggyyaasszzttáássaa,,  ÖÖnnöökknneekk  kkeellll  ggoonnddoosskkooddnnii  aazz  eebbéédd  ááttvvéétteelléérrőőll,,  eellvviitteelléérrőőll  ééss  aazz  éétteellaaddaaggnnaakk  mmeeggffeelleellőő
sszzaabbvváánnyy  éétteellhhoorrddóó  bbiizzttoossííttáássáárróóll..  AAzz  eebbéédd  hheellyybbeenn  ttöörrttéénnőő  eellffooggyyaasszzttáássaa//kkiioosszzttáássaa  aa  KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT..  áállttaall  üüzzeemmeelltteetteetttt  iisskkoollaaii
kkoonnyyhháánn//iisskkoollaaii  ééttkkeezzddéébbeenn  (6647 Csanytelek, Szent László u. 4/a.) mmuunnkkaannaappookkoonn  1111..0000--1122..0000  kköözzöötttt  ttöörrttéénniikk..

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Jegyzõi tájékoztatás a szünidei gyermekétkeztetésrõl,
idõtartamáról és helyszínérõl
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SSzzeennnnyyvvíízzsszziippppaannttááss  mmeeggrreennddeellééssee

Tisztelt Felhasználók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2016. október 10-én 9.00 – 13.00 óra között a csanyteleki víz-

torony tisztítási, karbantartási munkálatokat végzünk. Ez idő alatt a település egész terüle-
tén nyomáscsökkenés, szakaszosan rövid ideig tartó vízhiány várható.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy a település ivóvíz – elosztóhálózatán 2016. október
11-28. között mosatást végzünk. Ezen időszak alatt szakaszos nyomáscsökkenés, vízminő-
ség romlás, illetve rövid ideig tartó vízhiány fordulhat, fordul elő.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!
Alföldvíz Zrt. 3. számú területi Divízió

Tel.: 68/411-199

Ebzárlat!
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Csongrád Megyei

Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Élelmiszerlánc-
biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági állator-
vosa első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében
eljárva a CS-07I/01-1264-2/2016. ügyiratszámú határozatával
Csanytelek község közigazgatási területére 22001166..  ookkttóóbbeerr  11--
2211..  közötti időszakra eebbzzáárrllaattoott  ééss  lleeggeelltteettééssii  ttiillaallmmaatt 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!

AA  KKÉÉBBSSZZ  KKFFTT..
ttáájjéékkoozzttaattjjaa  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,
hhooggyy  aa  HHőőssöökk  ééss  ÁÁllddoozzaattookk  kkááppoollnnáájjáábbaann
tteemmeettkkeezzééssii  hheellyy  vváállttáássáárraa  vvaann  lleehheettőősséégg

336655..000000  FFtt  ++ÁÁffaa  áárroonn..
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó

AAmmbbrruuss  LLáásszzllóó  üüggyyvveezzeettőőnnééll  

Az Alföldvíz Zrt.
ingyenesen hívható

– már beüzemelt házi
szennyvíz-bekötés – hiba-

bejelentő telefonszáma:

80/922-333

A lakossági szennyvízhálózat házi bekötésével kapcsolatosan keressék:
AA  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzééssee::

FFoorrggóó  MMiihháállyy (30/743-35-83), Szabó Mihály (30/978-52-65),
VViillllaammooss  bbeekkööttééss  kkiivviitteelleezzééssee::

VViiddááccss  LLáásszzllóó (30/995-01-95), HHüürrkkeecczz  IImmrree  (30/606-13-84).
SSaajjáátt  kkiivviitteelleezzééss  eesseettéénn,,  iilllleettvvee  hhaa  nneemm  aa  ffeennttii  kkiivviitteelleezzőőkkkkeell  vvééggeezztteettiikk

aa  mmuunnkkáákkaatt,,  aa  mmuunnkkáállaattookk  mmeeggkkeezzddééssee  eellőőtttt  eeggyyeezztteesssseenneekk  aazz  AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..
mmuunnkkaattáárrssaaiivvaall,,  mmeerrtt  aa  sszzeennnnyyvvíízzhháállóózzaattrraa  ccssaattllaakkoozzááss  aazz  üüzzeemmeelltteettőő

eennggeeddééllyyéévveell  ttöörrttéénnhheett!!
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
Baba született székelyéknél. Pár év eltelik, a

gyerek szépen halad: jár, mosolyog, játszik.
Egyetlen baj, hogy beszélnie is kellene már, de az
csak nem szólal meg. Betölti a hat éves kort, de semmi.

Aggódnak a szülők, orvoshoz is viszik. Az mindent rendben
talál, a némaság oka számára is titok.

Az idő múlik, végül is a szülők beletörődnek. Ha nem beszél,
hát nem beszél, csakis az ő fiacskájuk.

Valahol a gyerek 14. születésnapja körül ebédelni ül össze a
család. A tányérokban gőzölög a húsleves.

Egyszer csak megszólal a gyerek:
– Sót!
Az egész család meglepődik.
– Jajj, de boldog vagyok! - szól az anyja. – Te beszélsz fiam?
– Beszélök.
– Hát az isten szerelmére, eddig mér nem mondtál semmit?
– Eddig ölég sós vót a leves.

* * *
Két barát beszélget:
– Hallottam meghalt az anyósod. Őszinte részvétem.
– Köszönöm barátom.
– És mikor lesz a temetés?
– Nem lesz temetés, úgy döntött a család, hogy elhamvasztjuk.
– Értem, persze ez egy korszerűbb és praktikusabb temetkezési

forma. Na és mikor helyezitek el az urnát?
– Mi nem helyezünk el semmiféle urnát.
– Akkor mit csináltok a halott poraival?
– Beleteszem egy homokórába, hadd dolgozzon a vén boszor-

ka!
* * *

– Hogy hívják a sokat szidalmazott labdarúgó játékvezetőt?
– ???
– Strapa-bíró.

Forrás: www.viccesviccek.hu

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás

ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)

RECEPT KLUB

SSÜÜTTŐŐTTÖÖKKTTOORRTTAA
SSAAJJTTKKRRÉÉMMMMEELL

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 50 dkg sütőtök (tisztított súly)
• 15 dkg aranymazsola
• 30 dkg liszt
• 1/2 csomag sütőpor
• 30 dkg cukor
• 3 kávéskanál mézeskalács fűszerkeverék
• 4 db tojás
• 20 dkg vaj
• 1 db narancs (reszelt héja és leve + 1 ek. narancslé)
A tetejére:
• 1 db narancs (héja és leve)
• 5 dkg lágy vaj
• 20 dkg natúr krémsajt
• 10 dkg porcukor
EEllkkéésszzííttééss::
A sütőtököt megtisztítjuk, húsát lereszeljük. A mazsolát meg-

mossuk, lecsepegtetjük. A lisztet, a sütőport, a cukrot, a mazsolát
és 1 mokkáskanál sót tálban összekeverjük. A tojásokat a felol-
vasztott, de nem forró vajhoz adjuk a narancs héjával és az 1 evő-
kanál narancslével együtt, összekeverjük, majd a száraz hozzáva-
lókhoz adjuk a reszelt sütőtökkel együtt, és fakanállal jól eldolgoz-
zuk. A sütőt 180 fokra előmelegítjük. Kivajazunk egy 26 cm átmé-
rőjűkapcsos tortaformát, a masszát beleöntjük, és a sütőben leg-
alább 30 percig sütjük. A teteje szép aranyszínű legyen. Tűpróbá-
val ellenőrizhetjük, megsült-e a tészta. A kész süteményt 5 percig
hűlni hagyjuk, majd rácsra borítjuk. Még forrón meglocsoljuk a
narancslével, majd hagyjuk teljesen kihűlni. A tetejére a lágy vajat
a krémsajttal, a porcukorral és a narancs héjával krémesre kever-
jük, majd betesszük a hűtőbe. Amikor kihűlt, a krémből habrózsá-
kat nyomunk a tetejére (habzsákból), de el is kenhetjük rajta
egyenletesen, vagy formázhatunk belőle hullámokat. Szeletelve
tálaljuk.
JJóó  ééttvváággyyaatt!! Forrás: www.mindmegette.hu
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