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Hírek, információk
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Megújult a Járandó út
A Járandó úton jellemzően nem megy végig valaki „csak
úgy”, ugyanis egyik olyan csendes lakóútja falunknak, ahová
az ott lakókon és az ezen az úton keresztül megközelíthető
házakban élőkön kívül ritkán járnak mások.

A 2010-11-es belvíz azonban megmutatta, hogy ebben
az utcában is a homokbeton útalap egyértelműen összetöredezett az átázások és fagyok után, majd a szakszerűtlenül
terített aszfalt-réteg hálósan repedezetté vált a túlterhelt
járművek okozta terhelés hatására. Többszöri próbálkozás
után sajnos csak most jutottunk oda, hogy a Belügyminisztérium pályázatán nyert 15 millió Ft-ot kiegészítve a szükséges
önerővel a következő 10-15 évre - ha nem terhelik túl - használhatóvá tettük ezt az utat is.

Tisztelt Csanytelekiek!
Alig egy hónap múlva ismét meggyújtjuk szeretteink
síremlékén az emlékezés gyertyáit, friss koszorúkkal, virágokkal próbáljuk - sok esetben egész évi - elmaradt temetői
gondoskodásunkat pótolni, ezzel bizonygatva a falu közössége, a rokonok, barátok és talán jómagunk számára is az elhunytak iránti tiszteletet, megbecsülést. Mint minden évben,
most is kérem a temetőbe látogatókat, hogy az elvárható rendet hagyják maguk után a sírok rendbetételekor! Higgyék el,
méltatlan a Mindenszentek ünnepélyességéhez, elhunyt szeretteink emlékéhez és önmagunkhoz is, ha lépten-nyomon
szemétrakásokba botlunk a temető területén, jónéhányan
átmeneti szemétlerakóvá változtatják mások szeretteinek
sírját, vagy annak környékét.. Önkormányzatunk sziszifuszi munkával, erőn felül próbálja fenntartani a rendet annak
ellenére, hogy egyetlen forint finanszírozást sem kapunk rá
- miután nem önkormányzati feladat - az egyházi tulajdonú
temető fenntartása. Mindezek ellenére csináljuk, mert erkölcsi kötelességünknek érezzük. Elkeserítő azonban, hogy
rendteremtés közben időnként elég elfordulni, már is újabb
elszáradt virág, koszorú van a pár perce megtisztított területen… Az elszáradt csokor, a napszítta, sokszor éves koszorú
sokkal könnyebb, mint a „friss”, amit beviszünk a temetőbe
síremléket díszíteni, sokan mégsem viszik ki a 2003-tól rendelkezésre álló gyűjtőkbe! Tisztelettel kérem, idén ne csak a
saját szerettünk sírjára legyünk igényesek, hanem a temető
egészére, hiszen szinte minden sírkő alatt - ha nem is hozzátartozónk, barátunk, de – legalább ismerősünk nyugszik.
Forgó Henrik, polgármester

Nemsokára itt a fűtési idény!

Elsősorban az ott lakókat kérem: vigyázzanak rá, használják
rendeltetés-szerűen, jó egészségben, sokáig!
Forgó Henrik, polgármester

Illő tisztelettel szeretném felhívni az érintettek figyelmét,
hogy önkormányzatunk megkezdte a téli felkészülést, a
múlt évihez hasonló tűzifa vásárlási pályázatot benyújtva a
Belügyminisztériumhoz. Ez azonban az idén is azt jelenti,
hogy nem tudjuk a teljes téli időszak fűtésköltségét átvállalni az arra jogosultaktól, szükség lesz öngondoskodásra
is! Célszerűnek tartanám, ha már most megkezdenék a
saját célra történő tűzifavásárlást, mert az elmaradt közmű
számlák nagy valószínűséggel decemberben fogják terhelni a
családi költségvetéseket!
Forgó Henrik polgármester

Jegyzői tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. szeptemberében tartott ülésein hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület
2017. szeptember 22. napján rendkívüli ülést tartott, ahol
1 főnapirendi pontként tárgyalta és fogadta el a nemzeti
Földalapkezelő Szervezettel megkötendő földhasználati megbízási
szerződés megkötéséhez felhatalmazás megadása és a földhasználati
díj vállalására vonatkozó kötelezettségvállalás megtétele tárgyában
kiadott előterjesztésben és határozati javaslatban foglaltakat,
melyben a Csanytelek, külterület 0101/30 hrsz. alatti,
3,8412 ha, 100,26 AK értékkel, Csanytelek, külterület
0108/10 hrsz. alatti 4,6396 ha, 121,09 AK értékkel, szántó
művelési ágú területek igénybevétele után évi 1350.-Ft/AK
mértékű díj összege fizetésére vállalt kötelezettséget az önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében biztosítandó pénzügyi fedezet terhére, a
szerződés érvényességi időszaka alatt, továbbá felhatalmazta
Polgármester urat a fent írt területekre földhasznosítási szerződés megkötésére, a szükséges intézkedések, nyilatkozatok megtételére és
egyéb kötelezettségvállalások megtételére.
A Képviselő-testület éves munkaterve szerinti ülését 2017.
szeptember 29. napján tartotta, ahol 4 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1. főnapirendi pontot az Ügyrendi
Bizottság napirendje keretében tárgyalta, a Pénzügyi Ellenőrző,
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság pedig az ülés
mind a 4 főnapirendi pontját ülésén tárgyalta, elfogadta és
mind a két Bizottság változtatás nélküli elfogadását javasolta.
A főnapirendi pontok előtt tárgyalta és határozat hozatala
nélkül fogadta el a polgármester úr által a két ülés között eltelt
időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját. Szentén napirendi pontok előtt tekintette át a Képviselő-testület által hozott
döntések közül a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló jegyzői beszámolóban foglaltakat, melyet vita nélkül,
határozatba foglalva hagyott jóvá a testület.
A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta a közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotása tárgyában benyújtott, 2 Bizottsága által
elfogadásra ajánlott, továbbá a Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes egyetértési jogán megtárgyalt és jóváhagyásra benyújtott véleményét is figyelembe
véve, …/2017. (IX. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozta le a közművelődési feladat szervezeti formáját, a feladatellátás
módját akként, hogy az önkormányzat közművelődési közszolgáltatói közfeladata szakfeladatként való ellátása jogát és kötelezettségét az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában átruházta, az által alapított és fenntartott polgármesteri
hivatal alapító okiratában meghatározott alaptevékenységeként, melyben közösségi színtér működtetését írta elő.
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A közművelődési feladatellátás módját a polgármesteri hivatal
szervezeti és működési szabályzata 3. melléklete, a közösségi
színtér szervezeti és működési szabályzata tartalmazza. A közművelődési feladatellátás az önkormányzat tulajdonában lévő Faluház épületében, integrált közösségi és szolgáltatói tér működtetésével,
az 1. függelék szerinti nyitva tartás ideje alatt, szakirányú végzettséggel rendelkező közalkalmazottként foglalkoztatott művelődés-szervező közreműködésével, a 2. függelékként csatolt
használati szabályzatban, továbbá a 3. függelék szerinti helyiségbérleti szerződésben foglaltak alkalmazásával és betartásával biztosított. Az önkormányzati rendelet meghatározza a
közművelődési feladatok körét, a feladatellátás támogatásának rendjét,
a bérleti díj fizetése nélkül és bérleti díj fizetése ellenében igénybe-vehető
szolgáltatások körét, miszerint minden olyan családi rendezvény
lebonyolítása, továbbá minden olyan nem közművelődési tevékenység végzése, amely haszonszerzés célját, vagy üzleti célú
tevékenységet foglal magában és ami az integrált közösségi
színtér szakfeladaton közvetlen többlet kiadást eredményez,
díjköteles. A családi rendezvény óradíja nettó 2.500.- Ft, napidíja nettó 50.000.- Ft, a vállalkozási célú igénybevétel óradíja nettó 5.000.Ft, a napidíja nettó 50.000.- Ft, mely díjtételeket a mindenkori érvényes általános forgalmi adó terheli. Fontos megemlíteni a színtér 6
éve változatlan óra és napi díja összegének jelentős mértékű
emelése indokát, amely az intézményben működő közművek (ivóvíz, elektromos áram, vezetékes gáz, szilárd hulladék
szállítás díjainak növekedése, a közműves szennyvízhálózat
használatának díja bevezetése) és egyéb költségek változására
vezetethető vissza. Az integrált közösségi színtér működtetésére központi állami támogatásból feladat finanszírozás címén
adott összeg nem fedezeti teljes mértékben az indokolt kiadások összegét, így az önkormányzat adott évi költségvetése
saját bevétele terhére fedezi azt, amely nem végtelen. Az önkormányzati rendelet 2017. október 01. napján lépett hatályba,
mellyel hatályát vesztette a helyi közművelődési feladatok ellátásáról
szóló 22/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelet. A rendelet függelékei tartalmazzák az integrált közösségi színtér nyitva
tartási rendjét (hétköznap du. 14 – 18 óráig) terjedő időtartam
megjelöléssel, a 2. függelék a Faluház épületében kialakított
színtér Használati Szabályzatát, a 3. függelék pedig a színtér
helyiségbérleti szerződés mintáját, melynek alkalmazása nélkül
nem valósulhat meg az épület díjköteles tevékenységre való
igénybevétele.
Az ülés 2. főnapirendi pontjaként tárgyalta és határozatába
foglaltan hagyta jóvá a Képviselő-testület a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához történő csatlakozásáról szóló előterjesztésben írtakat. A
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testület határozatába foglaltan elrendelte az önkormányzat
közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan
képzésben vagy felsőfokú, felsőoktatási szakképzésben tanulmányaikat folytató hallgatók („A” típus) és az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2017/2018. tanévben utolsó
éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert érettségizett), a 2018/2019. tanévtől
kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű
(nappali munkarend), alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt venni
kívánó fiatalok („B” típus) részére a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018.
évi fordulójának Általános Szerződései Feltételeiben,
valamint az Önkormányzat Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásáról szóló Szabályzatában foglaltak szerint a pályázatokat jegyző általi
kiírását és a további szükséges intézkedések megtételét.
Az ülés 3. főnapirendi pontja szorosan összefügg a 2. főnapirendi ponttal, melyben a Képviselő-testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzat módosítása tárgyában benyújtott
előterjesztésben írtakat a határozatában foglaltak szerint fogadta el. Felhívom a témában érintettek figyelmét, hogy papíralapon a hivatal hirdetőtábláján, elektronikus formában
pedig az önkormányzat honlapján érhető el a tárgyi pályázati
kiírás, amely jogvesztő időpontokat tartalmazó eljárásrendet
határoz meg, melynek betartásával lehet érvényes pályázatot
benyújtani, melyhez sok sikert kívánok!
Az ülésen 4. főnapirendi pontként vitatta meg a Képviselő-testület Az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda Csanyteleki
Tagintézményének beszámolójában foglaltakat, amelyet a Társulás
Társulási Megállapodása V. Fejezete 12. pontja hatalmazza
fel tárgyban vélemény nyilvánításra és fenntartó általi intézkedés
megtételének kezdeményezésére. E napirendi pontot törvényi felhatalmazás alapján vitatta meg a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, amely előzetes
egyetértési jogával élve elfogadta azt és kezdeményezte annak intézmény fenntartója általi elfogadását. Mindkét testület határozatába rögzítette az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda
Csanyteleki Tagintézménye vezetője és az intézmény nevelőtestülete
magas szakmai színvonalon végzett tevékenysége elismeréseként köszönetnyilvánítását, egyben jelzéssel élt a 2018. december 31. napjáig teljesítendő törvényi kötelezettség végrehajtása módjára, miszerint a jövő nevelési évtől az intézmény fenntartója gondoskodjon az óvoda épületében
mini bölcsőde kialakítása feltételeiről megteremtéséről. Jövő
évben lehetőség nyílik központi pályázaton való indulásra,
melyen 3-4 millió Ft vissza nem térítendő állami támogatás-

130. szám

ból megoldható mind az épületen belüli, mind azon kívüli
szükséges átalakítási munkálatok (pl. babakocsi tároló, öltöztető), eszközök beszerzése, a bölcsődei játszótér kialakítása.
Bonyolult, több lépcsős eljárásrend (az intézmény alapító
okirata módosítása, az intézmény nevének megváltozatása, a
Társulás Társulási Megállapodása módosítása, az óvodai pedagógiai program, SZMSZ, házirend kibővítése, törzskönyvi nyilvántartásba vétel, állami támogatás igénylése, önkormányzati rendelet(ek) alkotása, stb.) végrehajtása szükséges
ahhoz, hogy jövő nevelési évben beindulhasson a 7 – 8 fős
létszámú bölcsődei csoport. A tárgyra vonatkozó részletekről, az eljárásrend szerinti döntések után, az események
megvalósításakor adok folyamatosan tájékoztatást Önöknek.
Az ülésen az Egyebek napirendi pont keretében sem írásban, sem szóban került sor előterjesztés megvitatására.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv, önkormányzati rendeletek a www.
csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és
a www.njt.hu oldalon érhetőek el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhetőek.

Hírmorzsák
- Szeptember első napja kiemelkedik a többi esemény közül,
hiszen ez az általános iskolai tanév kezdés időpontja, amely
több olyan régóta várt megoldást hozott a gyermekek intézményen belüli, tanítás ideje alatti személyes biztonsága érdekében, amely
megkönnyíti a gyermekvédelem feladatellátását és nyugalmat
hoz a szülők tanév alatti mindennapi életébe. A mai kor követelményeinek megfelelő elektronikai és informatikai rendszerek alkalmazása szintén segíti az intézmény pedagógusainak
kapcsolattartását az általános iskolás gyermekek szüleivel,
amely javíthat a tanulmányi eredményeken is. Kérem és egyben köszönöm az érintettek együttműködését az állami irányítás alatt működő intézmény vezetőjével és pedagógusaival!
- Szintén az általános iskolához köthető, az iskolás korú gyermekek büféből történő étkezése szabályainak megváltozása, melyről bővebb információt az erre irányadó pályázati kiírásból
kaphatnak az érdeklődők.
- Ebben a hónapban kapott nyilvánosságot, hogy a KLIK
által benyújtott pályázaton a településen működő általános
iskola épülete belső felújítási munkálataira, a tornaterem
régóta vágyott változtatási munkálatai kivitelezésére 153
millió Ft-ot fordíthat a Szent László Általános Iskola. Gratulálunk az elnyert pályázathoz, amely a még jobb eredmények elérését nagyban szolgálhatja!
- Szeptember elején az Invitel statisztikai adataival alátámasztottan a Széchenyi utca közterületén elhelyezett telefonfülkét
leszerelte, mert a település lakossága ez-irányú igényei kielégítésére elegendő a település központjában még működő
készülék használatának biztosítása.
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- Településünkön szeptember 5. napján sikeres véradás volt,
amelyen résztvevőknek, az arra rászorulók nevében is köszönjük önzetlen segítségüket!
- Szeptember 6. napján jegyzői értekezleten több olyan, jövő
év első napjától várható változásról egyeztettünk, amely
a településünkön élőket is érinti, mint pl. az elektronikus
ügyintézés, a települési portál alkalmazása, ami a vonatkozó központi anyagi-jogi és eljárásjogi jogszabályok módosítása miatt következik be.
- Szeptember 7. napján a településünkön nevelőszülői értekezlet
zajlott, ahol az érintettek az aktuális kérdéseket tárgyalták meg.
- Szeptember 18. napján víztorony tisztítás és fertőtlenítés történt,
ezért erre vezethető vissza a településen belül észlelt nyomáscsökkenés. Az ivóvízhálózaton 19. – 29. napokban mosatás művelete eredményezhette az ivóvíz időleges hiányát és az ivóvíz
minőségének romlását. Ugyanezen időszak alatt került sor a
tűzcsapok ellenőrzésére az Alföldvíz Zrt illetékesei által.
- Szeptember hónapban az ASP újabb szakrendszereinek,
ezúttal az ipar-kereskedelem ügyeinek elektronikus úton
történő eljárása, majd az ingatlan-vagyonkataszter megváltozott nyilvántartási rendje ismeretei elsajátítása érdekében
vettek részt oktatáson a hivatal köztisztviselői.
- Szeptember 22. napján a Járandó utca útfelújítási munkálatinak
műszaki átadás – átvétele zökkenőmentesen folyt le, ezért a
kivitelező által benyújtott számla (több mint 21 millió Ft)
kifizetése a napokban meg fog történni.
- Ugyanezen a napon a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete ülést tartott, ahol a testületi ülésre
vonatkozó tájékoztatóban írtak szerinti napirendi pontokat tárgyalta és fogadták el a döntéshozók.
- Régi adóssága egy részét teljesítette a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. amikor az
idei év I. negyedévéből február 01. – március 31. napjáig terjedő időszakra kibocsájtotta a szilárd hulladékszállítás számláját.
Minden érdekeltet arra kérek, hogy a megadott tájékoztató
levélben és a csekken feltüntetett időpontnak megfelelő
határnapig tegyen eleget fizetési kötelezettségének, mert
annak elmaradása a NAV általi végrehajtási cselekmény
(pl. munkabér, vagy nyugdíjból történő letiltás) megindítását hozza!
- Szeptember 26. napján az Ügyrendi Bizottság ülése keretében véleményezte a Képviselő-testület ülése elé kerülő
önkormányzati rendelet-tervezetben foglaltakat, melyet a
Bizottság elfogadott.
- Szeptember 27. napján a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szentesi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági állatorvosa szeptember 30. napjától október 20. napjáig tartó időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat
rendelt el településünk és a szomszédos települések (Felgyő és Tömörkény
községek, Csongrád város) közigazgatási területén belül.
- Szeptember 29. napján a Nemzeti Művelődési Intézet területileg illetékes vezetője és munkatársa helyszíni ellenőrzést tartott a közművelődési

4

közfoglalkoztatási programban részvevő alkalmazott által számára biztosított eszközök leltározásával, mely hiányosságot nem tárt fel.
- Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa
szeptember 29. napján tartott ülésén tárgyalta és határozatába
foglaltan elfogadta a beterjesztett napirendi pontot, amely a helyi Tagóvodában kialakítandó bölcsődei ellátás jogi kereteit teremti meg.
- A településünkön működő Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ idősek otthona lakói számára az idei évben folyamatosan, térítésmentesen biztosítja fodrászati szaktudását Bordáné Bagi
Anna azáltal, hogy az igényeknek megfelelően készíti a frizurákat.
Önzetlenül nyújtott támogatásáért minden elismerést megérdemel,
ezért köszönjük munkáját, melyhez jó egészséget kívánunk!
- Felhívom a figyelmet, hogy változatlanul hatályos az önkormányzat épített- és természeti környezet védelméről
szóló önkormányzati rendelet azon rendelkezése, miszerint az avar- és kerti hulladékok szabadban történő égetése október
01. napjától november 30. napjáig, ésszerű keretek között, az időjárási viszonyokhoz igazodóan, megengedett.
Kató Pálné jegyző

Felhívás felsőoktatási hallgatók számára
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat benyújtására

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
felkérése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján
2018. évre az alábbi pályázati kiírásokat teszem közzé:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a
2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan „ A” típusú pályázati kiírás”;
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára „B”
típusú pályázati kiírás.
A pályázatok rögzítésének és a hivatalhoz történő
benyújtásának határideje: 2017. november 7.
A részletes pályázati kiírás, valamint Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről
szóló Szabályzata a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető, valamint a www.csanytelek.hu honlapon elérhető.

Jegyzői tájékoztatás a nyári szünidei
gyermekétkeztetésről, időtartamáról és
helyszínéről
A települési önkormányzat az évközi szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű

Csanyi Hírmondó

gyermek részére ingyenesen biztosítja a bölcsődében, mini bölcsődében
bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon, a fentiekbe
nem tartozó gyermekek számára az évközi szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, a szülő, törvényes
képviselő kérelmének megfelelő időtartamban.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka
a gyermek más településen történő táborozása vagy más
okból való 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, betegsége, 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 vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben történő fogyasztásra vagy elvitel formájában.
Fentiekről előzetesen írásban tájékoztattam az érintett
Szülőket, és részükre megküldtem a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot.

Mindezek tükrében felhívom a szünidei gyermekétkeztetést – fenti nyilatkozaton - igénylők figyelmét arra,
hogy az őszi szünet időtartama alatt az alábbiakban
megjelölt időpontokban biztosítja Önkormányzatunk a
szünidei gyermekétkeztetés jogosultjai részére az egyszeri meleg főétkezést.

Az utóbbi években többször merült fel a csanyteleki oktatásért aggódó és igazán tenni akaró többség részéről az iskola
zárásának gondolata. Az előző tanévben is többen kerestek
meg, s egyet is értettem velük, hogy iskolánk folyamatos fejlődésének – várhatóan jövő ősszel lezáruló – folyamatára rossz
fényt vet, ha néhány szülő (nagyszülő vagy rokon) megszokásból, vélt sérelmeinek vagy rosszul értelmezett jogainak orvoslásáért azt gondolja, hogy az iskola terepe a megfelelő színtér,
s kénye-kedve szerint járkál az épületben, hív ki a tanórákról
munkaidőben tanárokat vagy utasít rendre diákokat.
Egy ideig bíztam abban, hogy az iskola nyitottsága megtanítja szocializálódni, alkalmazkodni ezeket az embereket, de
sajnos egy idő után rá kellett jönnöm, hogy mindez - helyi
társadalmunk jól érzékelhető sajnos folyamatos morális hanyatlása miatt - csak vágyálom.
Ezen okok miatt, gyermekeink védelme és a nyugodt munkavégzés biztosításának érdekében úgy döntöttem, hogy
szeptember 1-jétől bezárjuk az épületet, s tanulóink ki-be
mozgását a főbejáraton keresztül a tan8.30-8.45
órai szünetekhez igazítva a pedagógusok
9.30-9.45
felügyelete mellett bonyolítjuk le.
10.30-10.45
A szünetek időpontja az e-naplóban, az
11.30-11.45
iskola hirdetőtábláján, az iskola honlapján
12.30-12.50
13.35-13.50
(www. csanytelek.hu/intezmenyek/iskola)
14.30-14.45
és az iskola facebook oldalán kihirdetésre
15.20került, s itt is olvasható:

Tájékoztatni szeretném Önöket, hogy 7.45-15.20 között
csak az engedélyemmel és a tudomásommal tartózkodhat külső személy az iskolában, valamint a diákok a tanítási rendhez
igazodva (a fent jelzett időpontokban, szülői kérelem esetén
bármikor) hagyhatják el az iskola épületét. Természetesen a
hivatalos ügyeket az eddig megszokott módon ezután is intézhetik a szülők az iskolában, csak annyi a kérésünk, hogy a főbejáratnál csengessenek és az ügyeletes takarítónőnél jelezzék,
hogy milyen ügyben szeretnének az iskola területére belépni.
Mivel a szülők kérték, hogy több lehetőséget biztosítsunk
a pedagógussal való egyeztetésre, ezért 15.20 után a főbejáratot kinyitjuk (majd csak 16.30 után zárjuk be), s ekkor
a szülők bejöhetnek az iskolába és a pedagógust megvárva,
megbeszélhetik aktuális kérdéseiket.
Le szeretném szögezni, hogy ez a döntés már régóta érlelődött bennem, s nem az ügyeiket kulturáltan intéző, az
emberi együttélés szabályait betartó, s gyermekeiket is ilyen
szellemben nevelő szülők ellen irányult.
Szülőként azonban engem is felháborított az egyre gyakoribb rendzavarás, a napi sérelmek iskola területén való intézése, vezetőként pedig lépnem kellett, ugyanis a rendről
nemcsak beszélni kell, hanem tenni is kell érte még akkor is,
ha ez bizonyos kényelmi szempontok feladásával jár.
Rendre pedig szükségünk van, s úgy gondolom, ebben
mindannyian egyet értünk. Hát akkor tegyünk érte!
Csanytelek, 2017. szeptember 20.
		
Szabó Ferenc (tagintézmény-vezető)

Hétfő Kedd Csütörtök Péntek
10.30. 10.31.
11.02.
11.03.
Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a napi
egyszeri meleg főétkeztetés (ebéd) a rászoruló gyermek
általi helyben történő elfogyasztással vagy elvitellel történhet. Tájékoztatom továbbá az érintett Szülőket arról,
hogy amennyiben nem helyben történik az ebéd elfogyasztása, Önöknek kell gondoskodnia az ebéd átvételéről, elviteléről és az ételadagnak megfelelő szabvány
ételhordó biztosításáról. Az ebéd helyben történő elfogyasztása/kiosztása a KÉBSZ KFT által üzemeltetett
iskolai konyhán/iskolai étkezdében (6647 Csanytelek, Szent
László u. 4/a.) munkanapokon 11.00-12.00 között történik.

Néhány gondolat az iskola zárásáról
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Falunk helyneveiről ─ TÁGAS HATÁRBAN JÁRVA

Pályázati szám: HAT-17-01-2017-00162
Örömmel közlöm a kedves honlap látogatókkal, hogy a
Szent László Általános Iskola 2017. februárjában az Emberi Erőforrások Minisztériumának beadott «HATÁRTALANUL! Program támogatására» írt pályázatát immáron
4. alkalommal siker koronázta, megnyertük az igényelt ös�szeget programunk megvalósítására. Pályázatunk címe: «Erdély természeti kincsei». Erdélyben töltünk el 5 napot 2018.
május 29-től június 2-ig, mely idő alatt célunk Erdély jobb
megismerése. A program utazási-, étkezési-, program- és
szállásköltségére összesen 2 159 560,- forintot nyertünk. A

programban 36 fő 7. osztályos, és 3 fő pedagógus vesz részt,
melyet a Felgyői László Gyula Általános Iskolával közösen
valósítunk meg.
A tanulókkal és a kollégákkal együtt lázasan készülünk a
program megvalósítására, melyről a későbbiekben még tájékoztatom a honlap látogatókat.
2017. szeptember 01. Györgyiné Felföldi Éva

ÉVZÁRÓ CSOPORTGYŰLÉS

Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja évzáró csoportgyűlést tart, melyre tagjainkat tisztelettel meghívjuk.
Időpontja: 2017. november 7. /kedd/ 12 óra.
Helyszíne : Baross Gábor utcai klubhelyiség.
Az éves beszámoló után finom ebédet tálalunk fel! Várjuk
tagjaik jelentkezését 2017. október 3.-án a klubban, majd Bali
Gábornénál a 30/338-13-36 és 63/478-022 telefonszámokon.
Bakony Zoltánné csoporttitkár

EBZÁRLAT
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi
Járási Hivatal Járási Élelmiszerlánc-biztonsági
és Állategészségügyi Osztálya hatósági állatorvosa első fokú
élelmiszerlánc-felügyeleti hatósági jogkörében eljárva a CS07I/01/1117-2/2017. ügyiratszámú határozatával Csanytelek
község közigazgatási területére 2017. szeptember 30.- október 20. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat
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!
Kató Pálné jegyző

Köszönet!!!

Csanyteleken az idei harmadik véradás 2017. szeptember
05. napján volt. Egy hangulatos délutánt töltöttünk el együtt.
Ezen a délutánon 52 fő jelentkezett véradásra ebből 1 új
véradót köszöntöttünk. Idén a véradásokon 167 véradó vett
részt és 6 új véradót is köszöntöttünk. Véradás után vacsorával vártuk a véradókat és a Szentesi Vérellátó munkatársait.
A vacsorát Forgó Henrik polgármester úr támogatta.
Támogatók: Csatlós Bianka, Darabos Pékség, KÉBSZ
Kft, Dr. Tóth Mária, Kovácsné Lajos Szilvia, Kovácsné
Habling Teréz, Gál Jánosné.
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítséget.
Remélem jövőre is találkozunk!
Simon Ottóné
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Az Alföldvíz Zrt.
ingyenesen hívható

- már beüzemelt
házi szennyvízbekötés hibabejelentő telefonszáma:

80/922-333

Szennyvízszippantás
megrendelése

Csanyi Hírmondó

A Szarka rompájától egyenes dűlőút vezet Várhát líceumbozótos
dombjához, s azon túl Alsómajor téglakéménye böködi az eget. Bár
jelenleg Felgyő közigazgatási területén vagyunk, tulajdonképpen
körbejártuk a múltbéli Csany határait! A gát déli irányban, a Vidreéri
gátőrházig hatalmas ívvel karéjozza a szántóföldeket. Valaha, a
kisparaszti- és a téesz-világban sok csanyi földműves koptatta a
kapája élét itt, a Nagyhajlat rögein, a távolság ellenére.
Ha már szóba hoztam a távolságot, most említek meg két „igencsak külterjes” – ám csanyi vonatkozással is bíró területnevet. Véletlenül szereztem tudomást arról, hogy a Vidre-ér és „Vendelke”
(vagyis a csongrádi műút mellett álló Szent Vendel-kegyhely) között húzódott a Vitézek útja. Nem kardcsörgető hadak vonultak itt,
hanem úgynevezett vitézföldeket osztottak a két világháború között, a Vitézi Rend arra érdemesült obsitosainak. Pünkösdhát (csanyi
hangzással „Pünköshát”) még messzebb, a baksi temetőn is túl
van, a Levelényi major bekötő útjától a Varjas-erdő (Varnyús) felé. Nevének eredetére nincs adat: talán arról vált „híressé”, hogy a tavaszi
áradást követően gyakran csak Pünkösd táján tudták itt elkezdeni a
szántóföldi munkákat. Édesanyám emlékezete szerint az 1945-ös
földosztáskor elsődlegesen baksiak jutottak itt néhány holdas parcellákhoz, de nem szívesen bajlódtak a földdel, ezért bérbe,- illetve
eladták csanyteleki gazdáknak, kisparasztoknak. A termelőszövetkezetek megalakításakor, a „betagosítás” során persze egybemarkolta az egészet a szocialista mezőgazdaság…
Hazafelé tartva utunkba esik az előző fejezetben említett Vajhát, melynek kiterjedt, lankás emelkedője bizonyosan a Vaj-tóról kapta a nevét. Ha a Vajháti úton egyenesen a falunak vesszük
az irányt, bal kéz felől húzódnak a Nagyrét (Csanyi rét) végtelen
termőföldjei. Egykor több tó színesítette ezt a területet: eddig
szóba került a Kutyás, Hattyús és Vaj-tó; rajtuk kívül volt még
Compós, Patkós és Nagy tó, Falu tava – valamint itt kanyargott a kisebb folyócskának beillő Nagy-ér, ami a Vidre vizét vezette a Tiszába. A tavak helyét nem mutatja semmi, legfeljebb csapadékos
esztendőkben a nehezen elszivárgó, nagy kiterjedésű vízállások.
Elérjük aVidre meredek partjához kapcsolódó Vajháti töltés (más
néven Kistöltés) vonalát. Ez a gát a legelső védművek közül való.
1881-ben és azt követően az árvizek során többször megsérült.
Az elmosott szakaszok újjáépítésével fenntartották, míg a végleges
Tisza-gát elkészültét követően megszűnt a szerepe.
Az Ady Endre utca – természetesen nem ezen a néven – fontos határt képezett a mindenkori lakott területek északkeleti
peremén, országúti jelentőséggel. A rajta kívül fekvő részeket
több helynévvel különböztették meg. A Baross Gábor utcával szemben fekszik a Palé (a Sík tárgyalásánál már említettem,
hogy ez a megnevezés nem egyedi, a mély fekvésű rétek lankás
magaslatait – tulajdonképpen az ősi árterületek partjait – hívták így). Eredetileg „Palé” volt a jobb felé elnyúló Rétoldal is,
valószínűleg a kataszteri nyilvántartás pontosító törekvése szülte az új nevet. A Nagy-gyep (itthoni szóval Nagy-gyöp) területén
hosszú időn át a legeltető állattartás jelentette a gazdálkodási
lehetőséget. A Kistöltésig terjedő rész az előző „ántivilágból”
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hordoz még egy nevet magán: Lenintelep. Nem tudom, van-e,
akinek így tetszik jobban… A Vajháti töltésen túl, Csikójárás
felől alacsony gátakkal szegett, jókora területet találunk: a Rizstelep maradványa a Károlyi uradalom rizstermesztési kísérletének nyomait őrzi. Az Ady Endre utca északi végénél található a
Kecskerágó. Neve ebben a formában növénytani eredetű is lehetne, ám nem valószínű, hogy a manapság sövényként közkedvelt
cserje számottevő mennyiségben díszlett volna errefelé. Sokkal
inkább hihető az a feltételezés, miszerint az iglicével felvert, szikes, sovány legelő csak igénytelen kérődzők (vagyis kecskék)
tartását tette lehetővé az itt élő szegényebb sorsú családoknak.
Rávágy
Sietek bevallani, mielőtt valaki megdorgálna érte: szándékosan „ugrottam át” Rávágy kinyúló csücskét, hogy ne kerekedjen
belőle félreérthető összevisszaság. Rávágy ugyanis sokáig jól
elfért a határúton belül (lásd: Ady E. utca), Zsigerháttal összenőve – aztán gondolt egyet, és terjeszkedni kezdett a Vajháti
gát védelmében bízva az út túloldalán, a felgyői tanyák irányába. Ettől kezdve vált használatossá a Nagy-Rávágy és Kis-Rávágy
megkülönböztetés.
A név eredete kétségkívül valamilyen óhajra utal. Talán árvíztől, vagy tűzvésztől nincstelenné vált népesség „vágyott rá”az
élhetőnek gondolt földre és kérvényezte a letelepedési jogot. Az
is lehet, hogy áradások idején az itt élők tekintgettek vágyakozva
a biztonságosabbnak tűnő zsigerháti magaslat felé… Példának
hoznám a kecskeméti Rávágy esetét: városrészeket elpusztító tűzesetek után 1817-ben új építési telkeket jelöltek ki Kecskeméten, a Szegedi út mellett. Rá vágyott minden jogosult a jó
fekvésű, száraz portákra, ezért kapta különös nevét az újosztás.1
(Már csak azért is szívesen idéztem a „hírös város” múltjából,
mert mindennek tetejébe az ottaniak a miénkkel teljesen egyező,
zamatos kiejtéssel beszélnek!)
Rávágy egyike a legrégebbi településrészeinknek. Múltbéli
önállóságát jelzi, hogy délkeleti sarkában saját temetője volt, a
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Vázlat az Endrei-féle uradalmi térkép alapján.
1.Csárda (Zöldhalom) 2.Csanyi temető 3.Rávágyi temető
4.Templom 5.Csőszház 6.Tiszti lak
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mostani Bercsényi Miklós – Ady Endre utcák keresztezésénél.
Elnézést kérek az ottani ingatlanok jelenlegi tulajdonosaitól a
„hitelrontásért”, de az adatra bizonyíték Endrei Antal uradalmi
mérnök 1867-ben készített térképe2. Ugyanitt jól látszik, hogy
átlósan húzódó széles Legelő választotta el Rávágyot Csanytól;
a beleékelődő csanyi Temető akkori kiterjedése nagyjából megegyezett a mostanival.
Legjobb lesz, ha a Temetőtől most visszakanyarodunk a zsigerháti faluvégig, és a Biczó sarok felől vesszük sorra a hátralévő
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részeket; de álljunk meg ott egy pillanatra, ne hagyjuk szó nélkül
a kiindulási helyünket sem! Ebben az útkanyarulatban működött hosszú ideig a Biczóféle üzlet, ahol lámpabéltől a Hitlerszalonnáig3, kaszakőtől az élesztőig mindent lehetett kapni. A
szatócsboltot nem említik királyi oklevelek, és nem szerepel
térképeken sem – mégis közismert határponttá vált Csanytelek,
és a tömörkényi végek között.
* * *
(folytatjuk)			
síróhögyi Borda János
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KÉBSZ Kft konyha ─ OKTÓBERI ÉTLAP
1 . hét
(02-08)

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

4. szerda
6. péntek
10. kedd
11. szerda
12. csütörtök
13. péntek
16. hétfő
18. szerda
19. csütörtök
20. péntek
23. hétfő
25. szerda
27. péntek
30. hétfő
31. kedd

2. hét
(09-15)
Rizsleves
Tojásleves
Hentes tokány
Rakott húsos tészta
Tészta
Májgombócleves
Alföldi tésztaleves
Rántott sajt, kukoricás rizs
Burgonyafőzelék
Befőtt
Főtt tojás
Pirított tésztaleves
Gyümölcsleves
Kelkáposzta főzelék
Bazsalikomos-gombás csirSertéspörkölt
kemell, párolt rizs
Hagymakrém leves
Karalábéleves
Tejfölös csirkecomb
Sertéspaprikás
Zöldséges burgonya
Savanyúság
Sertésragu leves
Frankfurti leves
Nudli
Sajtos tészta
Zöldborsóleves
Zöldségleves
Rakott burgonya
Sült tarja
Befőtt
Petrezselymes burgonya
Csontleves
Húsleves
Csirkepörkölt
Bakonyi sertésborda
Galuska
Tészta

3. hét
(16-22)
Tésztaleves
Temesvári sertésborda
Makaróni tészta
Gombaleves
Sült pulykacomb
Hagymás burgonya
Brokkoli leves
Lecsós csirkemáj
Párolt rizs
Lebbencsleves
Tökfőzelék
Vagdalt
Babgulyás
Fánk
Zöldségleves
Töltött paprika
Csontleves
Kakaspörkölt
Kagylótészta

4. hét
(23-29)
Daragaluska leves
Rántott szelet
Hasábburgonya
Paradicsomleves
Sajtos rántott hal
Mexikói rizs
Magyaros gombaleves
Sült hús
Zöldbabfőzelék
Karfiolleves
Borsos tokány
Tört burgonya
Betyárleves
Dejós tészta
Tavaszi zöldségleves
Sertésköröm pörkölt
Sós burgonya, savanyú
Csontleves
Sült kacsa
Párolt káposzta

Faluház programok (Október)

– Népdalkör próba
– Szegedi Látványszínház műsora 15:00-tól
– Aszfaltrajzolás 15:30-tól
– Népdalkör próba
– Zsibvásár / Adok-veszek 15:00-tól (árulni később is lehet csatlakozni!)
– Jóga 18:00-tól
– Idősek délutánja! Hozzák el a kedvenc versüket!
– Népdalkör próba
– Háziasszonyok délutánja. Hozd el a kedvenc receptedet és cseréld el!
– Jóga 18:00-tól
– Ovisok délutánja – kártya partik ☺ 15:30-tól
– Népdalkör próba
– Jóga 18:00-tól
– Őszi szünet kezdődik ☺ Dekupázs délelőtt. 16:00-tól Csocsóverseny
– Töklámpást készítünk 15:00-tól; 17:00-kor Töklámpás felvonulás ☺
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Kovács Nikolett
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