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Hírek, információk
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Gondolatok a XXVII. Csanyteleki Falunapok okán
Engedjék meg, hogy polgármesterként, de hangsúlyozottan
személyes gondolataimat osszam meg Önökkel – annál is
inkább, mert számomra ez az „éppen csak elmúlt” a 15. falunapi rendezvény volt.
A „kezdetekkor”, azaz 2002-től szerveztem, majd a programok szervezést átadva, de a „szponzoráció szervezésének
élményét” megtartva dolgozom ma is mások reménybeli
önfeledt szórakozásáért.
Sokukkal egyformán kell
emlékeznünk, hogy - még
első ciklusomat töltve -,
amikor értesültem egyegy várható munkaügyi
ellenőrzésről, személyesen jelentem meg (mert
telefonálni nem mertem)
a több romániai magyar
embert
foglalkoztató
kertészeknél: vigyázzanak, nehogy lebukjanak
a várható idegenrendészeti akción, büntetéstől,
szankcióktól mentesítve
az illegális munkavállalók
által produkált - adózatlan - haszon élvezőit, a
gazdálkodókat. (Ma már
leírhatom mindezt, mert
ennyi év után elévült ez a
„törvényt sajátosan értelmező összekacsintás”. Az
uniós csatlakozás után –
máig tartó – „lazasággal”
kezeli a kormánypolitika
az irányelvekből következően a külföldiek munkavállalását, közte nyilvánvalóan az itthoni érvényesülési lehetőségeknél többre vágyó csanyi fiatalokkal, illetve a nálunk,
Csanyteleken munkát vállaló romániai munkavállalókkal
kapcsolatosan is, szerintem nagyon helyesen. Azt gondolom,
teljes joggal írhattam le az előző sorokat, mert magam is voltam ilyen élet- és munkavállalói helyzetben.

A munkavállalók azonban csak akkor tudnak munkát vállalni, ha van munkaadójuk, aki – fizetett – munkát ajánl számukra, amely munka ott-tartózkodást feltételez. Gondoljanak csak bele, mekkora, országokon átívelő felzúdulást és
botrányt eredményezne, ha pl. a futball-csapatáról is méltán
híres Bajor város sör-ünnepéről a „Városháza” egy tollvonással kitiltaná a tartományban, az országban évek óta dolgozó
külföldi munkavállalókat
- esetleg a rendezvényre
belépni szándékozók közül „kiválogattatná az arra
érdemeseket” -, és csak
azoknak engedné elkölteni a munkával keresett
jövedelmük szórakozásra
szánt részét. Meggyőződésem, hogy egyetlen
„román” sem lenne falunkban, ha a munkaadók
nem hívnák ide őket –
nyilván kevesebb bérért,
mintha helyieket alkalmaznának. Ha nem így
lenne, akkor a 130 csanyi
közmunkás jó része normális munkabérhez juthatna, és vélhetően kevesebben kényszerülnének
a „Lajtán túlra” munkát
vállalni. Ahol persze később családot alapítanak, hogy aztán - mint a
számtalan példa mutatja
- Londonban Zürichben,
Berlinben, vagy Ausztia
üdülőtelepülésein,
stb.
szülessenek a csanyi gyerekek. A gyerekek felnőve és a „szülő országban” szocializálódva később nyilván az ottani nyugdíj-alapot fogják feltölteni járulékaikkal, „haza” pedig legfeljebb Mindenszentekkor fognak jönni, emlékezni és gyertyát
gyújtani (még egy ideig). Nos, ezen példával talán sikerül
megértetnem azokkal, akik az évek óta „románozó, tiltsuk ki

a románokat, románfesztivál igénytelen műsorral, stb.” szlogenekkel „támogatják” és „lelkesítő propagandával” állnak
a falunapi rendezvényért még mindig sokat dolgozók mellé
a „bezzeg a szomszéd faluban” hozzáfűzéssel. Azt persze
nem teszik hozzá, hogy pl. 16 bográcsnyi húst adnak össze
az egyik szomszédos falu gazdálkodói falunapra, melynek
értékesítéséből befolyó pénz „segíti” a rendezvényt, a másik
faluban pedig a valóban nívós fellépő akár fél milliót közelítő fellépési díját teszik le az asztalra – nem csak az igényt
fogalmazzák meg.
Valószínűleg ők nem csak attól gazdagok, hogy sok pénzük, aranyuk, aranykoronájuk van, hanem mert együtt tudnak érezni, közösséget tudnak vállalni a maguknál - bármilyen ok miatt - szerényebb körülmények között élőkkel,
vélhetően nem csak ezen az egy napon. Mindenki elhiheti,

hiszen saját élmény alapján írom ide: amikor 7 nap mesterséges kóma után felébresztik az embert, abszolút biztonsággal
tudja, mi az igazán fontos az életben: a családon és a megtartó közössége(ke)n túl, az egészség, minden egyéb csak ezek
után következhet.
Mindezekkel együtt Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete nevében és képviseletében tisztelettel
köszönöm Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr által
Csanytelek polgárai részére átadott Elismerő Oklevelet abban bízva, hogy azon Csanytelekiek, akik talán az átadáskor
még nem, azok már a közeljövőben meg fognak felelni - legalább a saját maguk önmagukkal szembeni elvárás-rendszerében - az oklevélben megfogalmazott kiemelkedő közösségépítő munka ismérveinek.
Forgó Henrik, polgármester
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Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. júliusában tartott üléséről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2017.
július 8. napján dísztestületi ülést tartott, ahol főnapirendi pont
keretében díszpolgári címmel járó díszoklevelet, női pecsétgyűrűt és
virágcsokrot adott át Kopasz Imréné családsegítői munkakörben foglalkoztatott, a helyi Nagycsaládosok Egyesülete Vezetője számára. A
díszpolgár köszönő szavait követően a falu lobogójára kötötte fel a nevével fémjelzett selyem szalagot, melyet az ülésen
résztvevő díszpolgár családtagjai, a település díszpolgárai és

az ülésen szavazati és tanácskozási joggal résztvevők pezsgőzéssel összekötött gratulációja zárt le. Az ülésen Egyebek
napirendi pont keretében sem szóbeli, sem írásbeli előterjesztésre nem került sor.
A Képviselő-testület munkaterve szerint július és augusztus hónapokban tanácskozási szünetet tart, melyet rendkívüli esetben
(pl. pályázat benyújtása) változtat meg, melyről a szokott
rendben számolok be Önöknek.

-

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekről

2017. július

- Településünkön július 8. napján a XXVII. falunapi rendezvény keretében tartott programok sikeresen zárultak, melynek
szervezésében, bonyolításában minden résztvevő odaadó munkáját
köszönjük, kiemelve Mucsi István alpolgármester úr személyes
közreműködését! A rendezvény megtartásához szükséges
anyagi támogatást nyújtók önzetlen adományát köszönjük, mert
ezzel a település közössége összetartozása erősítésén túl,
annak összege az önkormányzat idei évi költségvetésében előre meghatározott feladatokra szabott, anyagi forráson belüli megtakarítást tett lehetővé.
- Az önkormányzat (mint beruházó és egyben tulajdonos) nevében eljárva Polgármester úr környezetkárosítás,
környezetszennyezés miatt ismeretlen tettes ellen tett feljelentésére
indult büntetőeljárás a település szennyvíztisztító telepe környékén tapasztalható tűrhetetlen állapotok miatt. Az eljárást a
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Szentesi Rendőrkapitányság folytatja le, melynek alakulásáról a következő számban, ill. információk birtokában fogok tájékoztatást adni. A jelenlegi helyzetben a
tisztítóművet üzemeltető Alföldvíz Zrt. álláspontja szerint
a szakma szabályai szerint eljárva végzi feladatát. E témára
vonatkozó panaszaikkal kérem forduljanak közvetlenül az üzemeltetőhöz. Az ügyfélszolgálatuk 40/922334 telefonszámon érhető el. A településen élő minden érintettől – az üzemeltető helyett - elnézést és türelmet
kérünk, a reményeink szerint rövidesen megoldódó
műszaki, szakmai jellegű gondok megszüntetéséig és a
büntetőeljárás lezárásáig.
- Július hónap elején munkálatok folytak a településünk központja helyszíne, a közpark előtti terület parkosítására, amelyet késő
nyáron és ősszel további munkálatok követnek, melynek eredmé-
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nyeként létrejövő látványban (reményeink szerint) minden
településünkön élő örömét lelheti.
E hónap közepén folytatódott mind a légi,- mind a földi szúnyoggyérítés, amelyet az illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság – mint állami feladatot ellátó - hajtott végre, amelynek
költsége nem terhelte önkormányzatunk költségvetését,
mivel az központi forrásból fedezett kiadási tétel.
Újabb beszerzésekkel bővült a Faluház eddigi eszközparkja,
melynek kipróbálására várjuk az érdeklődőket minden
hétköznap du. 14 órától 18 óráig.
Folyamatosan, előre egyeztetett időpontban zajlott településünkön a jelenleg üzemelő gázmérőórák okos mérőre történő cseréje, térítésmentes bonyolítással. Felhívom a figyelmet, hogy
a mérőóra cseréje alkalmával lehetőség nyílik az ingatlanon
belüli gázvételezés szabályszerűségi felülvizsgálata megrendelésére, amely akkor ingyenes, amennyiben azt a gázmérőóra cserét követő 30 napon belül megrendeli az ingatlan tulajdonosa.
Amennyiben nem élnek ezzel a lehetősséggel, úgy törvényi
kötelezettség elmulasztása okán, kötbérrel kell számolniuk,
mert központi jogszabály kötelez minden vezetékes gáz
közszolgáltatást igénybevevő ingatlan tulajdonost ezen felülvizsgálat szakemberrel történő végrehajtására, 5 illetve
10 évente. Köszönöm együttműködésüket!
Július 13. napján a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Nonprofit Zrt. (Közszolgáltató Alvállalkozója)
ügyfélszolgálata rendelkezésünkre bocsátott 2 formanyomtatványt, amely egyrészt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás (ismertebb nevén: szemétszállítás) megrendelésére, másrészt
a már meglévő közszolgáltatás igénybevételében bekövetkezett változások (akár az ingatlan adás-vétele, öröklése miatti tulajdonos
személyére, akár a hulladék tárolására szolgáló edény db
számára, méretére) bejelentésére szolgál. A két formanyomtatvány hivatali időben térítésmentesen beszerezhető a hivatal
ügyfélszolgálatánál, melyet továbbítunk az illetékes ügyintézőhöz a szükséges intézkedések megtétele érdekében.
Itt hívom fel a figyelmet, hogy e számunkban külön blokkban megtalálják a II. félév naptári rendbe szedett azon időpontokat, amelyek a szelektív (elkülönített) és a zöldhulladék
begyűjtésére, szállítására vonatkoznak. Kérem fordítsanak időt
arra, hogy áttanulmányozzák az Alvállalkozó által kiadott
ügyféli tájékoztatóban foglaltakra, mert sok kellemetlenségtől mentesülhetnek a megadott szempontok betartásával,
mert annak ismerete hiánya miatt bekövetkezhet, hogy nem
szállítják el a szabálytalanul kihelyezett hulladékot. Fontos
változás, hogy az Alvállalkozó a korábbi közszolgáltató (FBH
NP) által kiadott hulladékgyűjtő zsákokat elfogadja, így javaslom
annak igénybevételét, amely térítésmentesen – nem korlátlan számban
- de még rendelkezésre áll a hivatal ügyfélszolgálatán. Legalább ilyen
fontossággal bír a környezettudatosság formálásában az a tény,
hogy csak azon elkülönítetten gyűjtött hulladékot lehet a Közszolgáltató által hasznosítani, amelyet a lakosok tiszta állapotban helyeztek az
erre a célra rendszeresített átlátszó, (bekötött) zsákba, majd edénybe.
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A szelektív hulladék gyűjtésére szolgáló 240 literes űrtartalmú
edények átadás – átvétele idén vélhetően augusztus hónapban történik,
melynek lebonyolítása rendjéről részletes tájékoztatást fogunk adni, melyhez szükség lesz az Önök segítő közreműködésére, amelyet előre is köszönök!
Szintén e hónap közepén adott tájékoztatást a DÉMÁSZ
Hálózati Elosztó Kft képviselője a közcélú villamos hálózatok
mentén történő gallyazási tevékenységéről, a konkrét kivitelező nevesítésével, elérhetőségét is megadva, a feladatellátásban időközben bekövetkezett változásokról, amelyet külön cikkben
adunk közre, mint közérdeklődésre számot tartó információt. Több okból is célszerű áttanulmányozni a lakossági tájékoztatóban foglaltakat, mert hasznos lehet úgy a település
belterületén, mint a külterületén élők számára egyaránt. A
munkálatok végzésével megbízott vállalkozó feladatának ellátását nagyban segítheti az Önök együttműködése, amelyet
a sokévi tapasztalatra alapoz a Közszolgáltató.
Július 19. napján a hivatalban tartott nevelőszülői értekezleten
vitatták meg a településen nevelőszülőként foglalkoztatottak az aktuális feladataikat.
Július 20.-én a helyi védőnői szolgálat tevékenysége ellenőrzésére került sor, melynek során jegyzőkönyvbe rögzítette az illetékes eljáró hatóság képviselője azon megállapítását, hogy a
feladattal megbízott védőnő közalkalmazottként maradéktalanul
eleget tesz minden hatályos vonatkozó jogszabályban foglaltaknak, a
felettes szervek által megfogalmazott szakmai elvárásoknak, amely
a jövőre nézve is követelményként fogalmazódott meg.
A Képviselő-testület döntésének megfelelve Polgármester
úr július 20. napjától kezdődően megkezdte 1 héten át tartó nyári
szabadságát, mely időszak alatt személye ezért nem volt elérhető a településen.

- A Csanyteleki Sport Club 2017. 07. 21.-én este 21 órától az új pályavilágítás avatásán (Kurucz Zoltán elnök úr és
Mucsi István alpolgármester úr megnyitója után) éjszakai kispályás futballtorna vette kezdetét a Bercsényi utcai
sportpályán. Felnőtt kategóriában 8, egyéb kategóriában
3 csapat, összesen 120 fő játékos indult, mely sportprogramon jelentős létszámban emelte a rendezvény „fényét”
a szurkolóközönség is. A megnyitón elhangzottak szerint
hagyományteremtő módon jövőre is folytatni szeretnék a
falunk és a környező települések sportszerető lakosságát
megmozgató futballtornát.
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- Nem rendelt el igazgatási szünetet a Képviselő-testület hivatalában, ezért a nyári szabadságolások ideje alatt több köztisztviselő távolléte miatt, helyettesítéssel oldottuk meg az
aktuális ügyek ellátását, remélem megelégedésükre!
- Az ASP rendszer alkalmazása okán induló újabb 3 szakrendszer oktatásán résztvevők körének e hónapban történt felmérését követi a tudásanyag elsajátítása a kijelölt köztisztviselők körében. Még az
idén ősszel beindul az ingatlanvagyon kataszter, az ipar- kereskede-

lem, az hagyatéki ügyek külön-külön álló szakrendszerekre való
átállása gyakorlása, akárcsak az iktatási rendszer, a települési portál
és az elektronikus ügyintézés szakrendszere, amely 2018. január 01.
napjától már „élesben” működtetett, új eljárás rendet teremt
meg, az eddig jól bevált gyakorlattal szemben. Az átállás komoly leterhelést jelent a hivatal köztisztviselői számára, ezért
áldozatkész helytállásukért minden elismerésem az övék!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

A Szent László Általános Iskola - Eredmények
Hagyományainkhoz híven idén is megjelentetjük a 2016/17.
tanévben kiemelkedő eredményt elérő tanulóink névsorát.
Köszönöm nekik, hogy lelkes tudni vágyásukkal, szorgalmas
munkájukkal, a közösségért vállalt feladataikkal vagy kiemelkedő sporttevékenységgel öregbítették iskolánk hírnevét.
Kitűnő (és/vagy legalább 3 tantárgyi dicséretet
elért) tanulóink:
1. osztály Arany Nóra, Jéri Jázmin, Corbei Benjámin, Potor
Laura, Ferenczik Illangó.
2. osztály Ambrus Zalán, Erhard Fanni, Jaksa Jázmin, Juhász Gergő, Kovács Ábel, László Liliána, Lekrinszki Tamás,
Répa Áron, Szabó Eszter
3. osztály Blaskovics Eliána, Enyingi Lara, Fülöp Kornél,
Laczkó Áron, Papp Sára Erika, Pigniczki Péter, Vida Vivien
Kata, Tajti Csenge, Mucsi Martin, Murár Vivien.
4. osztály Forgó Csanád, Forgó Luca, Gémes Dorina, Gémes Jázmin, Kádár Károly, Szemerédi Renáta,Kovács András, Kovács Áron, Lakatos Virág.
5. osztály Túri Kitti Viola.
6. osztály Zsótér Alexandra.
7. osztály Szabó Lotti, Szabó Nikolett.
8. osztály Dombovári Andrea, Gémes Csanád, Mucsi István,
Tinca Klaudia, Czombos Kevin, Ürmös Zsanett, Vincze Kinga.
Tehetséges nyolcadikos díj Dombovári Andrea és Gémes Csanád.
Versenyeredmények
Járási/megyei versenyek
• Járási mese- és prózamondó verseny 3-4. osztály 2. helyezett Kovács Áron
• Járási versmondó verseny 7-8. osztály 2. hely: Szabó Lotti
• Járási matematika verseny 3. osztály 2. hely: Fülöp Kornél
• Járási matematika verseny 4. osztály 1. hely: Kovács András
• Járási matematika verseny 6. osztály 3. hely: Arany Máté
• Járási helyesírás verseny 3. hely: Gémes Dorina
• Járási történelem verseny az 1956-os forradalom 60. évfordulójára 2. hely: Gémes Csanád, Dombovári Andrea,
Mrlják Máté, Ferenczik Gergő, Németh Hajnalka
• Játék az egészségért 1. hely: Kévés Korina, Ambrus Zalán, Sárközi Bettina, Kósa Mihály Rómeó
• Futsal körzeti döntő 4. korcsoport 1. hely: Székesi Martin, Mrlják Máté, Bartus Róbert, Gémes Csanád, Czombos
Kevin, Lakatos Armandó, Kurucz Ádám
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• Körzeti labdarúgó diákolimpia 4. korcsoport 1. helyezés
Székesi Martin, Mrlják Máté, Bartus Róbert, Gémes Csanád, Czombos Kevin, Lakatos Armandó, Kurucz Ádám
• Körzeti labdarúgó diákolimpia 2. korcsoport 2. helyezés:
Forgó Csanád, Kovács Áron, Kovács András, Laczkó Áron
• Megyei labdarúgó diákolimpia 1. korcsoport 3. helyezés:
Ambrus Zalán, Juhász Gergő, Fülöp Kornél, Kovács
Ábel, Somodi Balázs, Volford Róbert
• Járási atlétika verseny 2. korcsoport lány 2. helyezés: Forgó Luca, Gémes Jázmin, Hovorka Vanessza, Lénárt Lili,
Sárközi Bettina
• Járási atlétikai verseny 2. korcsoport lány egyéni összetett
1. hely: Gémes Jázmin
• Járási atlétika verseny 2. korcsoport fiú 3. hely: Bálint
Ádám, Forgó Csanád, Kádár Károly, Kovács András, Kovács Áron
• Járási atlétika verseny 4. korcsoport fiú 1. hely: Bartus Róbert, Czombos Kevin, Gémes Csanád, Lakatos Armandó,
Piegler Armand
• Járási atlétika verseny 4. korcsoport fiú egyéni összetett
1. hely: Bartus Róbert
• Megyei atlétika döntő 4. korcsoport fiú kislabda dobás
2. hely: Bartus Róbert
• Járási kerékpáros kupa 2. hely: Piegler Armand
Helyi versenyek
Mesemondó verseny 1-2. osztály:
• 1. hely: Ferenczik Illangó
• 2. hely: Corbei Benjamin
• 3. hely: Potor Laura és Kovalcsik Odett
Mesemondó verseny 3-4. osztály:
• 1. hely: Fülöp Kornél és Kovács Áron
• 2. hely: Enyingi Lara és Forgó Csanád
• 3. hely: Blaskovics Eliána és Forgó Luca
Vers- és prózamondó verseny 5-6. osztály:
• 1. hely: Korom Enikő
• 2. hely: Mátyás Elvira és Mátyás Sándor
• 3. hely: Huszár Dominik és Veres Evelin
Vers- és prózamondó verseny 7-8. osztály:
• 1. hely: Németh Hajnalka és Szabó Lotti
• 2. hely: Ürmös Zsanett
Szabó Ferenc tagintézmény-vezető

Csanyi Hírmondó

KRESZ-pálya
az óvodában
Az óvodában, felnőttek és gyermekek álma válik valóra, amikor szeptemberben birtokba vehetjük az udvarunkon kialakított
mini KRESZ- pályát. Régóta szerettük volna jobban kihasználni az udvar remek adottságait. Szerettünk volna egy olyan
pályát, ahol a gyerekek napi szinten a közlekedési ismeretekhez
közel kerülhetnek és nem utolsó sorban az ügyességüket is fejlesztjük. Az udvar egy kihasználatlan területét jelöltük ki erre a
célra. Valljuk, hogy nem lehet elég korán elkezdeni az ismerkedést a közlekedés szabályaival, hiszen ahogy kilépünk a ház kapuján, rögtön a gyalogos, a kerékpáros, vagy éppen az autósok
közlekedésének forgatagában találjuk magunkat. Mindig is fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek védett környezetben ismerkedjenek meg a közlekedés szabályaival. Ebben segít az új pálya, aminek segítségével a gyerekeink udvari mozgáslehetősége
is bővül, és változatosabbá válik a szabadban eltöltött játékidő.
A pálya biztosítja gyermekeink számára egyben a tanulást, játékot
és sportot. Ezen keresztül a gyermekek megtanulják a közlekedés
alapvető szabályait, az egymáshoz való alkalmazkodást, az elsőbbségadást, miközben futóbicikliken és rollereken róják a köröket. A
cél, hogy játszva ismerjék meg a közlekedési szabályokat. Játékosan, hogy ne kényszert jelentsen a közlekedési szabályok ismerete, hanem játékot, mókát, kacagást. A pálya mérete és a pályára
felfestett útburkolati jelek is, a balesetmentes közlekedést fogják
biztosítani, hiszen nem lesz lehetőség a céltalan kerekezésre,
fontos lesz a szabályok betartása, ezáltal a szabálytudat
fejlesztéséhez is hozzájárulunk. A KRESZ- pályára való
beruházás, az Óvoda Szülői Közösségének közreműködésével
valósulhatott meg, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni.
A pálya készítésének munkafolyamatait, Lajos bácsi, az óvoda
karbantartója koordinálta, Csanytelek Önkormányzata pedig
munkaerőt biztosított a megvalósításhoz, melyet szintén
szeretnénk megköszönni. A pálya árnyékolása, virágosítása,
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esztétikus dekorálása lesz a következő feladatunk. Bízunk benne,
hogy a KRESZ- pálya birtokba vétele, nagy örömet fog okozni
óvodás gyermekeinknek.
Az Óvoda Alkalmazotti Közössége nevében:
Szabóné Pálinkás Györgyi mb. Tagóvoda vezető
Sátorozás és kismotoros felvonulás
Június 30-án az óvodában a IV. kismotoros felvonulással
kezdődött a program, melyen szép számmal vettek részt Szülők, Gyermekek. A rendőrautó után a Generali Biztosító képviseletében Fodor Sándor „nagy motoros”volt a felvezetője a
felvonulásnak. Őt követték a lelkes „kismotorosok” akik nagy
aktivitással tették meg a kitűzött útvonalat, melynek biztonságáról a Rendőrség, Polgárőrség gondoskodott. Köszönjük
Nekik, hogy mindig számíthatunk rájuk. Az óvodába vis�szaérkezve igyekeztünk különböző programokkal, játéktevékenységekkel maradandó élménnyé tenni Szülők, Gyermekek
számára az együtt töltött időt. A zenéről most is Erhard Gyuszika gondoskodott. Köszönettel tartozunk, amiért e téren is
számíthatunk rá. Köszönjük a Szülők támogatását, hogy itt
voltak, és lelkesen kivették részüket abban, hogy a gyermekek,
/reméljük, hogy ők is/ jól érezzék magukat a közös játékok
során. Egy- egy ilyen program jó alkalom az ismerkedésre,
barátkozásra mindenkinek. Mi óvodapedagógusok próbálkozunk, hogy ilyen alkalmak szervezésével elősegítsük ezeket,
ami maradandó élmény mindenkinek, mert aki jól érezte magát, az pár év múlva is szívesen emlékszik vissza ezekre a percekre, amit elvenni senki nem tud. Boldog az az ember, az a
gyermek, akinek vannak emlékei. Ebben voltak segítségünkre
azok a Szülők, akik ebben a rohanó világban megálltak egy
pillanatra és eljöttek óvodánkba, hogy együtt játszanak gyermekeikkel, s csak reménykedni tudunk abban, hogy ha lesz
folytatás, még többen fognak élni a lehetőséggel.
Az Óvoda alkalmazotti közössége nevében
Lajos Jánosné
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Tájékoztató lomtalanításról
Tisztelt Lakosok!
Társaságunk a nyári hónapban lomtalanítást tart településükön
a meghirdetett időpontokban. Figyelemmel a szolgáltató-váltásra
fontosnak érezzük, hogy rövid tájékoztatásban részesítsük Önöket a lomtalanítást illetően.
A meghirdetett időpontra figyelemmel kérjük, hogy a
szállítás napjának reggel 6 órájára helyezzék ki a ház elé
az ingatlanban felhalmozódott lomot. A lom elszállítása a
családi házak előtti közterületről történik.
A lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok azon
kommunális, a házakban keletkező nagyobb darabos hulladékok, melyeket a háztartásoknak - rendszerint a lom nagysága miatt - nem állt módjukban elhelyezni a rendszeresített
gyűjtőedényben. Ilyennek minősül például a feleslegessé vált
használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagyobb darabos
lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű hulladékok a hatékonyabb elszállítás és a szétszóródás, közterületi szennyeződés megakadályozása és elkerülése érdekében kizárólag
bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a fenti kategóriába nem tarto-

Áramszünetről tájékoztatás
Tájékoztatjuk önöket, hogy szolgáltatásunk minőségének javítása érdekében végzett
hálózati munkák miatt áramszünet várható:
2017.08.09. napon 8-16 óra közötti időszakban az alábbi területeken: Csanytelek
Ady Endre utca 2.-18., 1.-13., Kisköz 4., Oláhállás tanya 2.-10., 5.-9.,
Tiszai út 10.-16., 1.-13.
Forrás: Közszolgáltató

zó hulladékok a lomtalanítás keretében nem kerülhetnek elszállításra, ezért kérjük, hogy ezek kihelyezését szíveskedjenek
mellőzni. Ilyen ki nem helyezhető hulladékok például a trágya, zöldhulladék, föld, építési törmelék, építési anyag,
széna, szalma, gally, gumiabroncs, akkumulátor, salak, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok,a szelektíven gyűjthető és a heti szemétszállítás körébe tartozó
háztartási hulladékok, továbbá állati tetem, gazdálkodói-vállalkozói tevékenységbői származó hulladék.

Hulladékszállításról

október 5.

november 2.

december 28.

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy az udvarban és kertben keletkezett hulladékot, mint például a levágott fű,
összegereblyézett falevelet, gallyakat, bármilyen zsákban ki lehet helyezni a fent említett napokon az ingatlan elé. Amennyiben
nagyobb ágakat is szeretnének elszállíttatni, úgy azokat 80 cm-100 cm-es darabokra szíveskedjenek vágni és
kévébe összekötegelve kihelyezni az ingatlan elé.
Szelektív hulladékszállítási időpontok:
augusztus 3.

szeptember 14.

október 12.

november 9.

•
•
•
•
•
•
•

a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás,
az igénybejelentés elbírálásának díja,
a tervegyeztetés,
adategyeztetés, vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja,
rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége,
a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja,
a nyomáspróba díja.
Forrás: Alföldvíz Zrt.

gallyazási tevékenységről szóló lakossági tájékoztatásból

Zöldhulladék szállítási időpontok:
szeptember 7.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.)
Korm. rendeletben foglaltakra figyelemmel az új ivóvíz (legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték esetén) és szennyvízbekötések (legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték esetén) kiépítéseinek térítésmentes tételei:

Kivonat a Démász Hálózat által a közcélú villamos hálózatok mentén történő

Az idei évben az alábbi időpontokban kerül sor Csanyteleken
zöldhulladék és szelektív hulladék szállításra:

augusztus 10.

Lakossági tájékoztatás

december 7.

A 240 literes szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztásáig átlátszó zsákban helyezhető ki a fent megadott
napokon.
Szelektív hulladéknak számít a papír, csomagoló anyagok, szórólapok, kartondobozok, ásványvizes, üdítős
palackok, tisztára öblített joghurtos, tejfölös poharak, műanyag zacskók, reklám táskák, fém italos dobozok,
konzervdobozok tiszta állapotban.
A hulladékszállítás könnyítése érdekében tisztelettel kérjük a Lakosságot a fent leírtak betartására.
Forrás: Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt

A DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. egyik kiemelten fontos tevékenysége, a gallyazás. Ezen tevékenységet Társaságunknak
jogszabályi előírások alapján, a szükséges szakismerettel rendelkező partnerei bevonásával folyamatosan végeznie kell, amely a
villamos hálózatok üzemeltetését veszélyeztető növényzet eltávolításával jár.
Partnereink a gallyazási tevékenységet kizárólag a hálózat mentén, az ún. biztonsági övezetben végzik el, amely magában foglalja
az üzembiztonságot veszélyeztető, faágak levágását, illetve bizonyos esetekben a teljes fa kivágását is. A gallyazási tevékenység a már
meglévő illetve létesítendő hálózatok nyomvonalán is megtörténik, az utóbbi esetben közvetlenül a hálózatépítést megelőzően.
A partnereink által végzett gallyazások nem minden esetben szakszerűek és nem idézik elő az érintett növényzet elhalását,
azonban nem esztétikai szempontokat szolgálnak, hanem elsősorban a zavartalan villamosenergia-szolgáltatást, továbbá az életés vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotok elkerülését.
A levágott faágak eltávolítására a gallyazást követő 5 munkanapon belül kerül sor.
A levágott növényi részek az érintett ingatlan tulajdonosát illetik meg, ezért azokat partnereink kizárólag a település belterületéről szállítják el,
amely történhet az
Önök kérése alapján kijelölt helyszínre, vagy partnerünk lerakójába is.
Külterületen a faágak a vágás helyszínén maradnak, azokkal az ingatlanok Tulajdonosai rendelkeznek.
Gallyazási igény, illetve a gallyazási tevékenységgel kapcsolatos kérdés esetén mind gallyazó partnerünk, mind Társaságunk
képviselői készséggel állnak rendelkezésükre.
Gallyazó partnerünk elérhetősége:
Electric Forest Bt. (kapcsolattartó: Dombóvári Lajos, e-mail: electricforest@freemail.hu; tel.: + 3630 / 469-5777;)
DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. kapcsolattartó: Farkas Márton István szakértő (tel.: +36-30/218-4802; e-mail: marton.farkas@demasz.hu)
Forrás: Démász Hálózati Elosztó Kft
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OVIS TÁBOR
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata második alkalommal szervezett önköltséges tábort az óvodás korú gyermekek számára július utolsó napjaiban. Bábkészítés, közös sütés,
agyag tárgyak készítése, Szegedi kirándulás és sok más érdekes dolog várta a tizennégy jelentkezőt.
ERZSÉBET TÁBOR
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány pályázatán elnyert összegből 50 iskolás gyermek napközis táboroztatását valósíthatja meg, ahol minden jelentkező ingyenesen vehet részt a programokon, valamint teljes ellátásban részesül.
FIGYELEM!
A tábor 2017.08.07-én kezdődik. Gyülekező reggel 8-kor a Baross Gábor u. 2. sz. alatt.
Család- és Gyermekjóléti Szolgálata

Az Alföldvíz Zrt.
ingyenesen hívható

Szennyvízszippantás
megrendelése

- már beüzemelt
házi szennyvízbekötés hibabejelentő telefonszáma:

delemhez szükséges rőzsekévéket, melyekből egyenlő távolságokra jókora prizmákat emeltek a gátkorona szélén.
Az igazi tél beköszöntével aztán megkezdődött a „részes”
favágó munka, az elaggott, vagy túl sűrűn nőtt fák gyérítésére. Több napi, több hétvégi fakitermelés után aztán a vízügyi erdészet kiadta a részt: többnyire ágfából és nehezen
hasítható tuskóból. Emlékszem, egyik télen – Édesapám
járandóságaképpen – a csikorgó havon óriási nyárfatuskót
vonszolt házunk elé egy „Sztalinyec”. Majd’ akkora volt a
rönk, mint maga a lánctalpas!
Manapság családok kerékpároznak és egészségre vágyók
futnak a gáton; a parton horgászok, magányos elmélkedők
várakoznak, szerelmespárok sétálnak. Ki ekkor, ki máskor
– ha teheti, „leszalad Tiszát látni” a hajdani Hajóállomás betonlépcsőjéhez… Gyermekkorom idején sem volt ez másképp! Munkásemberek, téeszparasztok és értelmiségiek
egyformán tartották a Tisza egyszerű ünnepeit, – leginkább
családostól vonulva az ártérre „södrözni2”, fürödni; vagy
tél végén jégzajlást, júniusban tiszavirágot nézni.
Majd’ egy évszázadon át rendszeres volt a vízi szállítás
mellett a közlekedés is a Tiszán. Magam sem hittem volna,
hogy mára nosztalgikus mesévé válik az öt éves koromban,
piaci gőzhajójárattal megtett szegedi utazásom3…

mért!5 Sihederkoromban a két kanyar között húzódott a
falu „hivatalos strandja”. Több nyáron át szakszerűen ki is
volt bójázva, és a mentőszemélyzetet a ladikjában üldögélő
pedellus6, Szombathelyi Jani bácsi képviselte, nyári munka
gyanánt… Manapság vízitúrázók, motorcsónakosok kedvelt táborhelye a következő hurok; a Szegvári kanyar innenső
homokpadja.
Feljebb találjuk a Kutyás nevű partszakaszt. Névadója már
elenyészett: a Kutyás-tó feltöltődött televényén szántóföldi
kultúra díszlik, néhányszáz-lépésnyire innen, a gáton kívül.
Hiába a partvédő kövezés, a terelősarkantyú gyanánt elsül�lyesztett, kővel terhelt uszályok – a Kutyásnál minduntalan
belemar saját oldalába a Tisza, mint a bolhás komondor.
Szakadozó partú örvénye már-már ijesztően közelre jutott
a gáthoz!

80/922-333

Falunk helyneveiről
A TISZA MENTÉN
A védőtöltés mentett oldalán1 teljességében kitárul előttünk a
Sík. Kiváló minőségű termőföldjein bizonyosan végigsimított
tenyerével a Teremtő… Valóban illik rá jelzőként is a „sík” szó:
rónáit ki tudja, hány évezreden át egyengette a Tisza áradása!
Ezek a mély fekvésű szántók eredetileg a Rét gyűjtőfogalomba tartoztak (az ármentesítésig kaszálók, vagy legelők
voltak). A kataszteri felmérések során a rétföldeket I-IV.
osztályba sorolták, feltételezésem szerint a folyótól való
távolságuk, illetve az időszakos vízborítottságuk alapján.
Beljebb, a lankásabb emelkedőkre volt használatos a Palé
megnevezés. A legelső kataszteri térképek szolgálnak bizonyságául, hogy a gátépítés előtt „Rét” és „Palé” szegélyezte eredetileg a Tiszát a Sík területén is.
Az áradásoktól védett síkságon 1920-tól hiteltámogatással tanyák is épültek, de a szórványtelepülés az 1980-as
évekre (Dilitorhoz hasonlóan) lassacskán kihalttá vált; lakói
elhagyták, és beköltöztek a faluba.
1

8

egykor vízjárta- most gáttal védett árterület

Elhaladunk a szivattyútelep lábakon álló kezelőépülete és hordónyi átmérőjű, fekete vascsövei mellett. Rövidesen odaérünk a Bali-sarok felől kanyargó Tiszai úthoz.
A rompán túli szögletben, a töltés lábánál áll a gátőrház.
Jobbra, a makadámkővel burkolt lejáróúton közelítjük
meg a szülőfalunk létét meghatározó őselemet, a Tiszát.
Nemzedékeket összefűző, éltető köldökzsinór a szeretett
és félve tisztelt folyó, hiszen minden csanyi kötődött, – és
kötődik hozzá a maga módján.
Régen a Tisza elsősorban munkát és megélhetést adott az
elődeinknek. Az ősidőkben természetesen a halászat és a
legeltető állattartás révén, a szabályozást követően viszont
a vízügyi létesítmények és területek szakszerű kezelése kapcsán.
Nyárelőtől – a „szelvényosztást” követően – a gátoldalak
többszöri kaszálása biztosította a parasztporták kérődző
állatainak a kiváló szénát (sőt, a hullámtéri tisztásokat is
kaszáltatta a gátőr). Lombhullástól a hosszú, egyenes ves�szőt vágták a botolófüzekről. Ebből kötötték az árvízvé-
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Folyásiránnyal szemben haladva, nem messzire a kikötő betonlépcsőjétől egy befolyó torkolata keresztezi utunkat: a hullámtéren rekedt vizeket vezeti a folyóba, ám egykor itt folyt a Tiszába a Nagyrétet átszelő Nagy-ér, ami a
Vidretoroknál ágazott ki a Vidréből. A fok feletti szakaszban 1860 táján jó néhány vízimalom működött a Tiszán.
Rövidesen a Köves-sarok jelentős kanyarjához érünk. Nomen est omen4: az erős áramlat partbontó hatását mas�szív kőszórás fékezi. Egy jeles Tisza-kutató 1982-ben itt
húsz, – az S-kanyar felső ívénél tizenhat méteres mélységet
2
3
4

erdei szedret szedni
1960.
a.m. „nevében a végzete” (latin)

128. szám

Viszonylag rövid, egyenes szakasz után jutunk el az úgynevezett Borda-fok torkolatáig: itt csorog a Vidre-ér, valamint a kubikok és holtágak vízfeleslege a folyóba. Néhány
éve, egy itteni eredményes harcsahorgászat okán azt mondtam (nem nagyképűen, csupán tréfából), hogy akár rólam
is elnevezhették volna! Tudattalanul tettem egy apró lépést
az igazság felé… Mint utóbb a kataszteri nyilvántartásból
kiderült, a Tisza-szabályozás idején ükapám testvérbátyjának, Borda Ferencnek a földterületén vezették keresztül a
fokcsatornát. Itt van egyébként a szigorúan védett természetvédelmi terület határa is, ahol most megállunk: a gáton
belüli holtágak zárt világának külön fejezetet szentelünk!

(folytatjuk)

5
6

*

*

*
síróhögyi Borda János

Zabos Géza: Horgászoknak a Tiszáról c. könyve
iskolai „mindenes”, hivatalsegéd
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POÉN sarok

RECEPT KLUB

SAJTOS-CUKKINIS
OMLETT

Két bolha beszélget:
- Te mit csinálnál, ha nyernél a lottón?
- Hát, először is vennék egy jó nagy kutyát!

Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 db cukkini (kb. 20 cm-esek)
2 ek. olívaolaj
só
frissen őrölt bors
4 db tojás
4 ek. tej
5 dkg reszelt sajt (pl. gouda)
1 ek. aprított petrezselyem
1 tk. ételízesítő

Elkészítés:
A cukkinit megmossuk, megtöröljük, és a végek levágása után tetszés szerint legyaluljuk, lereszeljük vagy
vékony csíkokra metéljük. A nagy serpenyőben felhevített olajon aranybarnára dinszteljük, majd megsózzuk,
megborsozzuk és melegen tartjuk.
A tojásokat elkeverjük a tejjel, a reszelt sajttal és az
aprított petrezselyemmel, valamint az ételízesítővel.
A keveréket a cukkinire öntjük, és fedő alatt, gyenge
tűzön hagyjuk omlett állagúra szilárdulni. Paradicsomvagy zöldsaláta illik hozzá.

Jó étvágyat!

Forrás: www.mindmegette.hu

Kovács és felesége kirándulni megy. Kovács megkérdi a
vámostól:
- Aranyat lehet átvinni?
- Lehet.
- És 120 kilót?
- Azt nem.
Ekkor odafordul a feleségéhez:
- Hallod aranyom? Te itthon
maradsz.

A kis falu plébánosa kijön a templomból és látja, hogy
Miska bácsi mint mindig, most is tök részeg.
- Miska bácsi, mikor szokik végre le az alkoholról?
- Öreg vagyok én már ahhoz, hogy leszokjak róla.
- Leszokni soha nem késő.
- Akkor még ráérek...

Válóperes tárgyaláson sírva panaszolja a feleség:
- A férjem úgy bánt velem, mint egy kutyával!
A bíró együttérzőn:
- Megverte önt?
- Azt nem, de azt akarta, hogy hűséges legyek!

A székely bácsi ül a szekéren. Egyszer csak megállnak a
lovak. A bácsi jól odasóz nekik:
- Gyííí!
A lovak meg sem moccannak. A bácsi újra odacsap az
ostorral:
- Gyííí!
A lovak megint nem mozdulnak. A bácsi leszáll a bakról,
előremegy a lovakhoz, és észreveszi, hogy közvetlenül a
lovak előtt egy óriási szakadék tátong. Erre visszamászik a
bakra és így szól:
- Helyesbítek: Hóóó!
Forrás: www.viccesviccek.hu
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