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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete,
Jegyzője, Polgármesteri
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Egy kiállítás margójára
November 29-30-án immáron negyedik alkalommal került
megrendezésre az Adventi közfoglalkoztatási kiállítás és vásár
Szegeden, a Kormányhivatal épületében, a kiállítók között a
csanyteleki közmunka programban résztvevőkkel.
Többek arcára talán elnéző mosolyt csal az előző mondat –
de csak addig, amíg el nem gondolkodunk a közvetlenül mögöttünk lévő 30-40 év történésein. Végtelenül szomorú események
sorozatát láthatjuk lelki szemeink előtt: hogyan lett a dolgos,
kertjét „küszöbig karalábéval beültető”, legalább napi két műszakot dolgozó emberek egy részéből közmunka programban
dolgozó munkás. Akkoriban a lakosok többsége zöldségfélék
megtermelésével, jószágtartással, illetve ezek értékesítésével
foglalkozott – előbb helyben átadva, később nagybani piacokon
értékesítve -, mások a termelést gépi munkával segítették. Egy
azonban közös volt a sokszor ember feletti munkát végzők esetében: telve voltak tenni akarással, jókedvűen fáradtak napestig,
mert voltak céljaik, volt sikerélményük, ha lassan is, de „jutottak
egyről a kettőre”, sorra épültek a „kocka házak kúp tetővel”,
majd a hatvanas évek sajátosságai, az agyonmosott, néha foltos
ruhák is újra cserélődtek a szinte egyformán szegény családok
gyermekein. Minden nehézség ellenére akkoriban az emberek
köszöntek egymásnak, beszélgettek, egy megtartó közösséghez
tartozónak - Csanytelekieknek - érezték magukat. Telente vidám hangulatú disznótorokra ült össze a kiterjedt család aprajanagyja, az egymásnak adott kóstolók helyettesítették az akkor
még csak hírből ismert hűtőszekrényt. A búcsúk igazi élményt
jelentettek a szerény körülmények között nevelt gyerekeknek, a

szűken szabott költőpénzből jutni kellet a templomi perselybe
is – merthogy oda is jártunk akkortájt. Mára a falu ezen jellegzetességei szinte teljesen elmúltak, mindenki fantáziájára, emlékezetére bízom, mik voltak az okai a mentalitás ilyen mértékű
megváltozásának nálunk, és persze más településeken is – mert
ez nem csak csanyteleki jelenség!

Természetesen nagyon sokmindent föl lehetne sorolni,
de talán a legfontosabb az emberek megváltozása. Sokan ha
köszönnek is, már csak „foghegyről”, a gyereke talán még
úgysem, az unoka inkább már el is fordul, ha teheti, tehát
nem tiszteljük egymást - persze vannak kivételek -, ennek
hiányában nehéz megtartó közösségként értékelni a körülöttünk élőket. A piaci lehetőségek megváltozásának következtében mára az itt élő emberek töredéke foglalkozik
zöldségtermeléssel, még kevesebben állattartással – kivéve
a nagy kertészeket, nagygazdákat. Az „ötös buszból” sem
kell már jó ideje kettőt indítani, a csongrádi munkalehetőségek is jelentősen beszűkültek, szinte csak néhány embernek
jelentenek valós jövedelemszerző lehetőséget. A fentiekből
adódóan sokak munkaereje „csak” rosszul ﬁzetett áruvá vált,
sőt, sokan „el sem tudták adni” azt, munkanélkülivé váltak.
A magára hagyott, értelmes jövedelemszerző lehetőség nélkül maradt ember ritkán talál megoldó képletet élethelyzetére, beszűkül, megkeseredik, nem érzi jól magát, ingerültté,
kedvetlenné válik, befelé fordul, rákényszerül megtanulni,
használni a társadalom által felkínált segítő lehetőségeket,
pótcselekvéseket – melyeket 30 évvel korábban eszébe nem
jutott volna elfogadni, igaz, nem is került felkínálásra. Nos,
ezen néhány gondolat-párhuzam rögtön más megvilágításba
helyezheti azt a Csanyteleki Kertészeti Programban dolgozó
32 embert, akik jó hangulatban, közösségként végeznek értékteremtő munkát – természetesen nem a „versenyszféra”
részeként. 2011-ben kezdtük ezt a tevékenységet (2012-ben

már megkaptuk a Belügyminisztérium elismerését), föld és
eszköz nélkül, inkább tapasztalatokra, mint képzett tudásra
alapozottan, de ha nem a minél nagyobb proﬁtszerzés a cél,
hanem a segély helyett értelmes, értékteremtő munka végzése, akkor - a munkavégző egyén számára jobb lehetőség
híján - ennek a fajta tevékenységnek is van létjogosultsága. A programban dolgozók folyamatosan fogynak, illetve
cserélődnek, hiszen ha más munkaadók mindazon juttatást
biztosítják - bejelentett munkavégzés, ebből következően
betegbiztosítotti jogviszony, nyugdíj-alap képzése, szabadság, stb. -, melyek a közmunka programban dolgozókat
megilleti, megfelelő bérért nyilvánvalóan „készek váltani”
munkát, munkáltatót. Az ma már nem igazán vonzó, ha „akkor, amikor szükség van a munkájára” elhívom napszámba,
hiszen erre nem lehet egzisztenciát, megélhetést, netán gyermekvállalást alapozni. Napjaink tendenciáit értékelve sajnos
jó esély van arra, hogy akár már 10-15 év múlva - a korábbi
önmagához képest - szinte „szellemfaluvá” válhat Csanytelek, ugyanis ha a munkaadók és munkavállalók érdekei nem
találkoznak, a helybeni munkavégzés helyett országon belül,
vagy külföldön keresnek lehetőséget a munkavállalók, illetve
a lehetséges munkaadók más vidékről lesznek kénytelenek
munkavállalókat keresni. Meggyőződésem, hogy ezen látható, tapasztalható ellentmondás feloldása, a lehetséges közös
megoldások megtalálása kulcsfontosságú a falu fennmaradása, népességmegtartó ereje szempontjából.
Forgó Henrik, polgármester

Projekt-összefoglaló
Folyamatosan pozitív gazdasági hírek érkeznek Magyarországról, ma már a külföldi gazdasági elemzők szerint is dinamikus fejlődési pályán vannak gazdasági mutatóink, Magyarország helyzete stabil. Az ország teljesítményéből mi
Csanytelekiek is kivettük részünket.
Az elmúlt években - a jó gazdálkodásunkért kapott pénzből - megújult a Faluházunk és az önkormányzati tulajdonú
lakóútjaink egy része, KEOP forrásból 695 belterületi ingatlan becsatornázására és a szennyvíztisztító kiépítése valósult
meg. Fejlesztettük a Szociális Alapszolgáltató Központot,
amelyen részleges rekonstrukciós munkákat végeztünk, és

2

az épületet bővítettük az EMVA program keretében.
A jövőben a beadott, még el nem bírált pályázataink szerint
szilárd burkolatot kap a Nefelejcs és a József Attila - Határ
út egy része, valamint megépülhet a régóta várt termelői piac
is. TOP pályázat keretében megoldódik a felszíni vízelvezetés, korszerűsödik az egészségügyi kombinát, és hűtőház
létesülhet az Agráripari parkunkban – hogy csak néhányat
említsünk az előttünk álló fejlesztési elképzelésekből, melyeket települési Arculati Kézikönyvünkben megfogalmaztuk,
felrajzolva, hogy milyennek álmodjuk közös jövőnket!
Munkatársunktól

Csanyi Hírmondó

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. novemberi ülésén hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testülete
2017. november 30. napján tartott rendkívüli ülésén 5 főnapirendi pontot, zárt ülés keretében pedig 1 főnapirendi
pontot tárgyalt és fogadott el. A nyilvános ülés 1.-2. főnapirendi pontját az Ügyrendi Bizottság, az ülés minden napirendi pontját pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai
és Településfejlesztési Bizottság véleményezte, ülésén elfogadta és
jóváhagyását kezdeményezte.
Az ülésen a főnapirendi pontok tárgyalása előtt a Polgármester
úr beszámolt a két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről,
melyet a testület határozat hozatal nélkül tudomásul vett.
A Képviselő-testület az ülés 1. főnapirendi pontja keretében önkormányzati rendeletet alkotott a helyi adók körébe
tartozó, helyi iparűzési adóról, melyben a településen háziorvosi
tevékenységet végzők számára 2018. január 01. napjától adómentességet biztosít. Ezt a döntését a testület a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvény 39/C. § (4) bekezdésére alapozta, amely
2016. január 01. napjától lehetőséget teremtett arra, hogy
a településen a háziorvos, a védőnő által vállalkozóként végzett
tevékenysége után az önkormányzat rendeletében mentességet, kedvezményt állapítson meg akkor, ha a háziorvos, a védőnő a
vállalkozási tevékenysége során szerzett vállalkozás szintű helyi
iparűzési adó alapja az adott adóévben a 20 millió Ft-ot nem haladja
meg. Fontos kitétel a fenti jogszabályhelyben, hogy az önkormányzat rendeletében adómentességet, adókedvezményt
valamennyi háziorvos, védőnő számára azonos feltételek
mellett kell hogy biztosítsa. Településünkön 2 háziorvosi
körzetben 2 fő háziorvos végzi egyéni vállalkozóként a
területi ellátási kötelezettséggel kötött feladat-ellátási szerződésben és a ﬁnanszírozási szerződésben foglaltak szerinti
tevékenységét. Mindkét háziorvos eleget tesz a Htv. 52.
§ 23. pontjában írt deﬁníció szerinti kötelezettségének. Az
önkormányzati rendelet kihirdetésére 2017. november 30.
napján került sor, így annak hatályba léptetése jövő év január 1. napjától érvényesíthető. Elsősorban morális szempontokat vett alapul a testület és azt a tényt, hogy a környező
települések önkormányzatai már éltek ezen jogalkotási lehetőséggel. A testület ezen döntésével a település háziorvosai
egészségügyi közszolgáltatás terén kifejtett, az egész község
lakosságát lefedő tevékenységük hivatásként való végzését
ismerte el. Az önkormányzat adott évi költségvetési bevétele kiesésére nézve pénzben elenyésző veszteséget jelent
a testület rendelete következménye, viszont erkölcsi szempontból mérhető hatást fejt ki a helyi háziorvosok és a település lakossága körében egyaránt.
Az ülés 2. főnapirendi pontjaként tárgyalta a testület a ha-
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tályban lévő önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában általam benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melylyel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. §
(2) bekezdésben írt, az önkormányzati rendeletek tartalmi
felülvizsgálatára irányuló kötelezésnek tettem eleget, megfelelve az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/20145. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 19.
§ (8) bekezdése ugyanezen tárgyú elvárásának. A jelenleg
hatályos 34 önkormányzati rendelet közül, törvényi felhatalmazás, tehát kötelezés okán, 4 önkormányzati rendelet
módosítására lesz szükség, központi vonatkozó jogszabályi
rendelkezések változása miatt. Új önkormányzati rendelet
alkotási kötelezettségként jelenik meg a Települési Arculati
Kézikönyv jóváhagyását követően az arról szóló jogszabály,
amely miatt módosítani kell a Helyi Építési Szabályzatot, valamint hatályon kívül kell helyezni a településképi véleményezési
eljárásról szóló önkormányzati rendeletet, továbbá ki kell egészíteni a reklámokra vonatkozó településképi bejelentés helyi szabályozásával, 2017. december 31. napjáig. A Településképi Arculati Kézikönyv testület általi elfogadása előtt, a partnerségi
véleményeztetési eljárásról szóló önkormányzati rendeletbe írtak szerint eljárva, a település lakossága, mint érintett
partner, az önkormányzat honlapján fellelhető külön részen
tájékozódhat a kézikönyvben foglaltakról, melyre vonatkozó véleményét lakossági fórumon adhatja elő írásban, adott
formanyomtatvány alkalmazásával. Ezen kiadvány külön
rovatában tesszük közzé erre a lakossági fórumra szóló
meghívót, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várunk. A
Képviselő-testület határozatba foglaltan fogadta el a tárgyi
előterjesztést.
Az ülés 3. főnapirendi pontjaként véleményezte és változtatás nélkül fogadta el a testület a Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2018. évi belső
ellenőrzési terve és időrendi táblázatára vonatkozó előterjesztésben írtakat, melyet az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa – mint átruházott feladatban
eljáró - elé terjesztett jóváhagyásra. A belső ellenőr által
benyújtott ellenőrzési tervben a Polgármesteri Hivatalon belüli
vizsgálattal hozzájárul a költségvetési szerv gazdaságos, hatékony
és eredményes tevékenységének az Ávr.-ben foglalt követelményei érvényesítéséhez. A FEUVE során és a belső ellenőr által alkalmazott módszerek nagyban elősegíthetik az
önkormányzat jogszerű gazdálkodását.
A Képviselő-testület az ülés 4. főnapirendi pontjaként
a Csanytelek Község Önkormányzata pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésében foglaltakra vonatkozó
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előterjesztésen írtakat tárgyalta és határozatába foglalva fogadta el, melyben rögzítette, hogy intézkedésre okot adó,
intézkedési terv készítésére kötelező hiba, hiányosság nem
fordult elő, a pénzkezelés a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelve történik.
Az ülésen 5. főnapirendi pontként vitatta meg a testület a
Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata tárgyában benyújtott előterjesztésben és az ahhoz csatolt HEP tartalmában
foglaltakat, amely az intézkedési területek részletes kifejtése keretében tartalmazza a már megvalósult, a részben megvalósult és a
megvalósításra váró feladatok sorát. Az egyenlő bánásmódról és
az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV.
törvény 31. § (1) bekezdése értelmében, a települési önkormányzat 5 évre szóló programját 2 évente át kell tekinteni
és szükség esetén felül kell vizsgálni, melynek 2015. nyarán
egy ízben már eleget tett a testület. 2018. nyarára egy tartalmában megújult, az 5 éves időszak alatt teljesített, a HEPbe szerepeltetett fejlesztések, a rövid- közép- hosszú-távú
hatályos tervekben foglaltak (pl. mini bölcsőde kialakítása),
épületek felújítása teljes körét felöleli majd. Sok olyan pályázati keretből megvalósuló beruházás van településünkön
folyamatban, ahol a kivitelezés nem kezdődött el, viszont
2018. évben arra sor fog kerülni, amely így a végrehajtásra
váró feladatok sorába fog illeszkedni. A Képviselő-testület
2018. június 30. napjában határozta meg az új HEP benyújtása határidejét az általa tárgyban kiadott határozatában.
Zárt ülésen tárgyalta a Képviselő-testület a Bursa Hunga-

rica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat. A
4 fő pályázóból 3 fő pályázót szociálisan rászorulónak és
támogatásra jogosultnak ítélt meg a testület, ﬁgyelemmel
az illetékes Bizottság véleményében foglaltakra. A nyertes
pályázók 10 hónap időtartamra, azaz két egymást követő tanulmányi félévre (a 2017/2018. tanév második félévére és a
2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan) havonta, pályázónként 3.500.-Ft ösztöndíjra szereztek jogosultságot a
testület határozata értelmében. A döntés a felsőoktatásban
részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk ﬁzetendő
egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,
a Képviselő-testülete 48/2017. (IX. 29.) Ökt határozatával
elfogadott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzatában, a Képviselő-testülete 47/2017. (IX. 29.) Ökt határozatában foglaltak és a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának
Általános Szerződési Feltételein alapul. Egy pályázatot – jogosultság hiányában – el kellett utasítania a Képviselő-testületnek.
Egyebek napirendi pont tárgykörében sem a nyilvános,
sem a zárt-ülésen nem került sor előterjesztés benyújtására.
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

az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről
- A Csanyteleki Polgármesteri Hivatalnál pénzügyi ügyintézői munkakör betöltésére Horváth Nikolett Bianka
személye köztisztviselőként való kinevezésére került
sor november 2. napjától határozatlan időre. Feladata a
készletgazdálkodás, az ingatlan-vagyonkataszter kezelése, az ASP rendszer alkalmazása, melynek elsajátítása érdekében már részt vett az ASP gazdálkodási szakrendszeri
oktatáson. Munkavégzéséhez sok erőt és jó egészséget
kívánok!
- A jövő évi országgyűlési választások előkészítése során
végrehajtandó feladatok országos főpróbái sikeresen
zajlottak hivatalunkban, mind az adminisztrációs, mind
az informatikai részletek feldolgozása során. Sajnos a
helyben működő Szavazatszámláló Bizottságok tagjai
közül többen is jelezték e tisztségről való lemondásukat.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy ezúton is
megköszönjem az SZSZB tagok választások lebonyolításában való közreműködést!
- Hivatalunkban az ASP iratkezelő szakrendszer üzembe-
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helyezéséhez szükséges technikai átállásra irányuló
adatszolgáltatás teljesítése a megadott rövid határidőn
belül megtörtént.
- Folyamatosan zajlik a hivatal köztisztviselői körében az ASP
új szakrendszereinek oktatásán és azt követő elektronikusan
bonyolított vizsgákon való részvétel.
- November 9. napján a 4519 Csongrád – Szeged 12
+700 km. szelvényén, a Széchenyi – Bercsényi utcák beláthatósága felülvizsgálata során, helyszíni bejárás keretében,
a forgalomtechnikai tükör kihelyezése, az érintett részen lévő
növényzet gyérítése tárgyában a Magyar Közút NZrt. képviseletében megjelentek jegyzőkönyvbe foglalták azon
véleményüket, hogy szakmailag indokolatlannak tartják
megállási tilalom bevezetését a fenti írt szakaszon. Az önkormányzat maradéktalanul eleget tett a szakhatóság által
támasztott elvárásoknak és további tárgyalásokat folytat
illetékes közszolgáltatókkal a közlekedés biztonságának
további javítása érdekében.
- Felhívom a ﬁgyelmet, hogy a novemberi közüzemi
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számlákon megváltozott logót és megnevezést látnak, mert a
DÉGÁZ helyébe lépő FŐGÁZ, továbbá a DÉMÁSZ
helyébe, a két közszolgáltatás (áramszolgáltatás és földgázszolgáltatás) esetében, a Nemzeti Közművek NKM lépett, amely az ország egész területén egységesen jeleníti meg a két
közszolgáltatás (villany és vezetékes gázszolgáltatás) igénybevétele
utáni beﬁzetések számláit. Az ügyfélszolgálati elérhetőség
Csongrád megyében továbbra is Szegeden található,
amely postai elérhetősége: Pf. 2500.
A Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzügyi ügyintézői
a Csongrád Megye Főjegyzője meghívására, az ASP eddig
bevezetett szakrendszerek és 2018. január 1. napjával induló
új szakrendszerek alkalmazása és tesztelése során feltárt
hibák kijavításáról, a szakrendszerek napi szintű használata során jelentkező eltérések megoldása lehetőségéről
szóló szakmai fórumon vettek részt, amely előrelépést jelent az elméleti ismeretek gyakorlatra való átültetésében.
A Nemzeti Művelődési Intézet által szervezett, a kulturális alapellátás kiterjesztése napirenddel megyei közművelődési
szakmai napot tartott november hónap közepén, amelyen
településünket a helyi művelődésszervező képviselte, aki
rendkívül hasznosnak minősítette a programot.
Hivatalunk számára térítésmentesen nyílik lehetőség
kulturális közfoglalkoztatott alkalmazására, mivel további 1
fő, érettségivel rendelkező, jelenleg álláskereső számára
ajánlott fel munkalehetőséget az NMI Művelődési Intézet, azonnali kezdéssel. Az érdeklődők számára további
információval személyesen állok rendelkezésre.
Folyamatosan, térítésmentes történik a szociálisan rászorulók számára önkormányzatunk által pályázaton elnyert
tűzifa feldarabolása utáni házhoz szállítása, amely minden
érintett esetében 2,5 erdei m3 tűzifát és önkormányzatunk
éves költségvetése saját bevétele terhére vállalt jogcímen,
további 3 q szén kiszállítását jelenti. Kérem az érintettek
megértését, közreműködését, a megbeszélt időpontban a tűzifa és szén átvételének lehetővé tételét, mert
a tüzelő kiszállítása is költség, amelyet a település
költségvetéséből kell biztosítani. Köszönöm a feladat
végrehajtásában résztvevő minden munkatársamnak
hozzáállását, a hétvégi túlmunkában, rossz időjárási körülmények ellenére végzett munkáját és azt az empátiát,
amelyet némelyek méltatlan megjegyzése és viselkedése
ellenére gyakorolnak! Eddig közel 90 családhoz juttattuk
el a kérelmezők körében a téli tüzelőt, amelyet jogszabály szerint jövő év február 28. napjáig kell az érintettek
számára biztosítani. Amennyiben az időjárás lehetővé
teszi, úgy igyekszünk minden jogosult számára még az
idei évben, a karácsonyi ünnepek előtt kiszállítani a tüzelőt. Türelmüket és megértésüket köszönöm!
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete november 22. napján tartotta soros ülését, ahol 2
főnapirendi pontot tárgyalt és fogadott el határozatába
foglaltan. Az 1. főnapirendi pontban a 2018. évi belső el-
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lenőrzési tervet és időrendi táblát hagyta jóvá, a 2. főnapirendi
pontban pedig a Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította, tekintettel arra, hogy számviteli változások miatt,
2 új kormányzati funkció alkalmazását kell szerepeltetni
ahhoz, hogy az állami támogatás könyvelése szabályos
formában valósuljon meg.
Településünkön november 24. napján katasztrófavédelmi
gyakorlat zajlott a helyi Faluházban, ahol minden meghívott megjelent és aktívan közreműködött. Köszönöm a
részvételre kötelezettek személyes megjelenését!
Ugyanezen a napon az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa tartotta ülését, ahol 5 főnapirendi pontot tárgyalt. Az 1. főnapirendi pontban elfogadta
a Társulás pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőr által tett jelentést, majd határozatot hozott
a Társulás, a Társulás Tagönkormányzatai, a Társulás
fenntartásában lévő költségvetési szervek 2018. évi belső ellenőrzési tervének és időrendi táblájának elfogadásáról. A 3.-5. főnapirendi pontok keretében tárgyalta és
fogadta el a fenntartásában lévő 3 szociális intézmény
(a Csongrádi székhelyű Esély Szociális és Gyermekjóléti
Alapellátási Központ, a Tömörkény községben működő
Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon, továbbá a
Csanytelek községben lévő Remény Szociális Alapszolgáltató Központ) szakmai programjainak módosítását, amely a
megváltozott központi jogszabályi környezetnek megfelelve készült el és több új szolgáltatás nyújtása bevezetését eredményezi 2018. január 01. napjától.
Az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság november 27.
napján tartotta ülését, ahol előkészítette, véleményezte
a jegyzői tájékoztatómban írt, a Képviselő-testület november 30. napján tartott rendkívüli ülésén tárgyalt napirendi pontokat.
Polgármester úr személyesen vett részt több munkatársunkkal együtt a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Főosztálya által szervezett, Adventi
közfoglalkoztatási kiállítás és vásár programján, ahol
a Csongrád megyében közfoglalkoztatás keretében
előállított termékek seregszemléje zajlott november 29.
napján. Településünk képviselői sok élménnyel gazdagodtak és több elismerést is begyűjtöttek. Köszönöm
fáradozásukat!
Településünkön nevelőszülői tevékenységet végzők soros értekezletére november 30. napján került sor, ahol az aktuális feladatok végrehajtása szerepelt napirenden.
A központi jogszabályokban foglaltak szerint eljárva,
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak körében megtörtént az Erzsébet utalványok kiosztása
831.500.- Ft összértékben, amely gyermekenként 6.000.illetve 6.500.- Ft összegként jelent meg.
Kató Pálné jegyző
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Jegyzői tájékoztatás a
TÉLI szünidei gyermekétkeztetésről, időtartamáról és
helyszínéről
A települési önkormányzat az évközi szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg-ebéd főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja az
óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára az óvoda
zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon. A fentiekbe nem tartozó gyermekek számára az évközi szünet időtartamára eső valamennyi
munkanapon a szülő, a 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
kell lehetővé 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.
Felhívom a TÉLI szünidei gyermekétkeztetést –
fenti nyilatkozaton - igénylők figyelmét arra, hogy
az óvodai és iskolai szünet időtartama alatt az alábbiakban megjelölt időpontokban biztosítja Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetés jogosultjai részére az egyszeri meleg főétkezést.
12.27.
Szerda

12.28.
Csütörtök

12.29.
Péntek

01.02.
Kedd

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.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

A könyvtárban történt…
2017. ősz-tél
A szeptember 1-jétől megújult bejutási rend szerencsére nem változtatott túl sokat az olvasók lelkesedésén. A
gyerekeket ez egyáltalán nem zavarja, felnőtt olvasóink
könnyen megszokták, hogy csengetés után kaput nyitunk nekik.
A könyvtár életében is történtek változások. Októbertől bevezetésre került az elektronikus kölcsönzés. Ezt
megelőzően a Somogyi-könyvtár munkatársaival vonalkódot kapott minden könyv és minden kedves olvasó. A
rendszer működése jelenleg még nem zökkenőmentes,
de a jelentkező apróbb hibákat igyekszünk minél előbb
kiküszöbölni, lehetőleg úgy, hogy az olvasók ne vegyék
észre ezeket.
Szeptemberben indult és májusig tart a havonta megjelenő Rejtvénypályázatunk. Ez egy alsó tagozatos diákoknak szóló, mókás és gondolkodtató feladatokat
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minden hónapban való kitöltése. A jutalmazás és eredményhirdetés május végén történik.
Igény szerint természetesen könyvtárhasználati órákat tartunk. Ezek egyike szeptember 26.-án, a 3. osztálynak tartott könyvtári foglalkozás volt. Ez a tanmenetbe
beépített könyv, Bosnyák Viktória: A sirály a király? alap-

ján játékos bevezetés volt a j-ly világába. Október 2.-án
a Szent László Általános Iskola mesemondó versenyét
tartottuk a könyvtárban. Az alsó tagozatosok szép számmal indultak ezen a megmérettetésen, sok szép mesét
hallottunk jobbnál jobb előadásban.
Palástiné Pap Ildikó
könyvtáros

Márton napi lampionos felvonulás
November 10.-én délután, Óvodánk gyermekei és dolgozói vendégségbe hívták a szülőket, hogy meghitt körben,
Intézményi szintre emeljük a Pillangó csoport hagyományait, s együtt élesztgessük azt a lángot, melyet ők évrőlévre meggyújtanak. Igen élesztgessük, hiszen egy néphagyományokat ápoló ünnepségre invitáltuk az érdeklődő
szülőket. A vendégek, egy lampionos felvonulásba (melyet Szent Márton püspök tiszteletére rendeztek), illetve
egy jókedvű és gyermekien aranyos „Libapásztor lány”
lakodalmának forgatagába csöppenhettek. Ezekben a napokban, a néphagyomány fontos jelentőséget tulajdonít
a „Márton napi lúdnak”. Napsugár csoportos gyermekeink mutatták meg nekünk egy kis műsor keretében az
ősz szépségeit, s kalauzoltak el bennünket, a „Libapásztor
lány” lakodalmába. A program folytatásaként, sötétedéskor meggyújtottuk a lampionokat. A lampionos felvonulás mindig magával ragadó, hiszen úgy világítanak a lampionok, mint „szentjános bogarak” az éjszakában, s ennek
varázsa megindító. A hangulatot fokozta, hogy a felvonulásunkat zenével kísérte Kósa Roland és zenekara, valamint a biztonságos közlekedésünket biztosította a Csany-

teleki Rendőrség és a Csanyteleki Polgárőrség. Ezúton is
szeretnénk megköszönni önzetlen segítségüket. A tábortűz körül, megemlékeztünk Szent Márton püspök jóságáról, emberségességéről egy dalcsokor keretében, s a Barátság kalács elfogyasztásával. A lampionok segítségével
megkerestük az elkószált kislibákat, majd elfogyasztottuk
a „Márton napi” csemegét. Számunkra is tanulságos volt
ez a délután, hiszen megtanított bennünket, hogy éljünk
az élet adta lehetőségekkel, ismertessük meg gyermekeinkkel a népszokásokat, mert a hagyományok fontos hogy
tovább öröklődjenek. A népszokás magával hordozza az
illemtant, az erkölcsi kódexet, az íratlan törvényeket, a művészetet, költészetet, színjátszást és mítoszt. E szellemben
nevelt gyermekeink átérezhetik az összetartozás fontosságát, megismerkedhetnek az igazi értékekkel. Köszönettel
tartozom az óvoda dolgozóinak, hogy együtt, összetartó
munkával, a gyermekek és szülők számára ismét egy tartalmas, élmény gazdag programot szervezhettünk.
Szabóné Pálinkás Györgyi
mb. tagóvoda vezető

tartalmazó vetélkedő, melynek lényege, hogy a könyvtár
lexikonjainak segítségével a minden hónapban kitöltött
feladatlapok eredménye év végén összegződik és ez adja
a verseny eredményét. Itt tehát fontos a feladatlapok

Csanyi Hírmondó
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MIKULÁSGYÁR
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Vállalkozók!

Tisztelt Csanytelekiek!
Köszönjük, hogy a 2017. november 11.-én megrendezett iskolabál sikeréhez Önök is hozzájárultak felajánlásaikkal:
Mrlják József és családja, Kicel Kft, Ferenczik Gábor és családja, Szabados Pál, Erhard Gyula és családja,
Szeri Béla, Németh Sándor Gazdabolt, Darabos Gábor
pékség, Magic Force Bt, Őrangyal patika, Fazekas Lívia,
Bernáth János és családja, Kozma ABC, Szabóné Pálinkás Györgyi, Csanyteleki Polgármesteri Hivatal, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Györgyi Sándor és családja,
Kovács Andrea, Benczéné Forgó Edina, Veres-Bózsó
Erzsébet, Orosziné Ábel Tünde
1. osztály:
Faragó Róbert és családja, Licsicsányiné Oláh Izabella,
Csongrádi Csaba és családja, Szabó Dániel és családja,
Faragó Attila és családja, Boldogh Miklós és családja,
Samu Csaba és családja
2. osztály:
Losonczi Zoltán és családja, Potor István és családja, Arany Gábor és családja, Huszár Nándor és családja,
Dömötör József és családja, Jéri Csaba és családja
3. osztály:
Lantos Erzsébet, Ambrus Zoltán és családja, Juhász

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálata
karácsonyi ajándékozás céljából adománygyűjtést kezdeményez a rászoruló családok számára. Sokan szerveznek
gyűjtést Karácsony tájékán. Kérjük, ha tud segíteni, támogassa a helybéli gyermekeket!
A gyűjtés 2017. december 01. napjától december 18.
napjáig tart. Az adományokat a Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatnál (Baross Gábor u. 2. sz.), valamint a Védőnői
Szolgálatnál (Radnóti u. 2. sz.), ügyfélfogadási időben lehet leadni.
Várunk: játékokat, könyveket, élelmiszereket, édességet,
zöldséget, gyümölcsöt, vagy bármi olyan dolgot, amivel a
rászoruló gyermekek Karácsonyát szebbé tehetjük.
Mérai Katalin családsegítő 20/49-00-987
Kovácsné Habling Teréz családsegítő 20/230-62-84
SEGÍTSEN, HOGY MI IS SEGÍTHESSÜNK!

ÉVZÁRÓ CSOPORTGYŰLÉS
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja 2017. november 7.-én tartotta az évzáró csoportgyűlését és megalakulásának 24. évfordulóját. A rendezvényen részt vett
a megyei egyesület elnöke, Vincze Andrea, az egyesület
titkára, Hódi Gábor és Baksi csoporttitkár Kecskeméti
Józsefné. Taglétszámunk csökkent, jelenleg 55 fő ﬁzetett
tagdíjat. Tagdíjak változatlanok: nyugdíjtól, jövedelemtől
függően 1700-2500 Ft évente. A beszedett tagdíj 50%-a
a megyei egyesületé. Minden hónap első keddjén, 14 órakor találkozunk a klubhelyiségben. Programjaink: Nőnapi, Anyák napi ünnepség, Falunapi főzőverseny, gyógyfürdő, megyei találkozó, névnaposok köszöntése, Idősek
világnapja, Mikulás ünnepség. Aktívan részt veszünk a
községi rendezvényeken. Pályázati lehetőségünk nincs,
csak az önkormányzat, magánemberek segítségére és tagjaink támogatására számíthatunk. Támogatóink: Csanytelek Község Önkormányzata, Mrlják József Márton
Mihály, Vadásztársaság, KÉBSZ Kft, Konyha dolgozói
és tagjaink, akik adományokkal és munkájukkal járultak
hozzá a ﬁnom ebédhez és a kellemes délutánhoz. Köszönjük a támogatást és vezetőségi tagjaink, Bali Gáborné
és Seres Istvánné egész éves önzetlen munkáját. Decem-
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Károly és családja, Gémes Adrienn, Kádár Tünde, Faragó Edit, Bernát Lívia, László Gábor és családja, Szabó
Tamás és családja, Patai Éva,
4. osztály:
Erdélyi Zsolt és családja, Murár Ferenc és családja,
Papp János és családja, Kósa Mihály és családja, Pigniczki
Péter és családja, Molnár Anett, Blaskovics József és
családja, Laczkó Róbert és családja
5. osztály:
Patai Renáta, Kovács Gábor és családja, Kresztyankó
Lászlóné, Lénártné Horváth Mária, Marton László
6. osztály:
Kristóf Zoltán és családja, Túri Illés és családja, Korom Mihály és családja, Szőke Mária
7. osztály:
Bali Zoltán és családja, Lajos Éva, Kardos Erika, Vida
Tibor és családja, Laczkó Ferenc és családja, Juhász Anita,
8. osztály:
Szabó Mihály és családja, Vida János és családja, Dudás Tímea, Valkai István és családja, Szabó Ferenc és
családja
Szabó Ferenc tagintézmény-vezető

Meghívó

ber 5-én Mikulás ünnepséggel és ﬁnom ebéddel zárjuk az
évet, januárban téli szünetet tartunk, február első keddjén
kezdjük a 2018. évet.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, boldog Új Esztendőt
kívánok mindenkinek!
Bakony Zoltánné csoporttitkár
Nyugdíjas Egyesület 2017. december 11.-én 12 órakor
Mikulás és Karácsonyi ünnepséget tart a klubhelyiségben.
Szeretettel várjuk tagjainkat az ebédre!/evőeszközt, tányért
mindenki hozzon/
Közkívánatra 2018. januárban téli szünetet tartunk!

A településfejlesztésre, a településrendezésre és a településkép alakítására
vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló
8/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint eljárva
Csanytelek Község Polgármestereként
2017. december 13-án (szerda)
15 órai kezdettel
a Faluházba

Vezetőség

LAKOSSÁGI FÓRUMOT
hívok össze, melyre minden, a partnerségi eljárásban érintett megjelenésre
számítok!
Csanytelek, 2017.11.29
Forgó Henrik polgármester

Csanyi Hírmondó
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KÉBSZ Kft konyha DECEMBERI ÉTLAP
1. hét

2. hét

(01-03)

(04-10)

Hétfő

3. hét

(11-17)

4. hét

5. hét

(18-24)

(25-31)

Magyaros karﬁolleves

Karalábéleves

Gyümölcsleves

bakonyis sertésborda

milánói makaróni

rántott hal

makaróni

kukoricás rizs

Kedves Csanytelekiek és
minden kedves érdeklődő!

Kedd

Zöldborsóleves

Orjaleves

Alföldi tésztaleves

paradicsomos ká-

székelykáposzta

lecsós csirkemáj

poszta

párolt rizs

sült hús

Szerda

Szeretettel várunk benneteket!

Tésztaleves

Tarhonyaleves

sertéspaprikás

zöldborsófőzelék

sós burgonya

bécsi szelet

cigánypecsenye tört

Lebbencsleves

Karalábéleves

Brokkoli krémleves

burgonyafőzelék

lecsós csirkemell

tarhonyás hús

sült csirke

sült kolbász

párolt rizs

savanyúság

petrezselymes

Magyaros zöldborsóleves

mexikói rizses
csirkemell

burgonya

"Advent: a várakozás megszentelése. Rokona annak a gyönyörű gondolatnak, hogy "meg kell
tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk"...Aki valóban tud várni, abban megszületik az a
mélységes türelem, amely szépségében és
jelentésében semmivel se kevesebb annál, amire vár." (Pilinszky János)

Csütörtök

Péntek

Babgulyás füstölt
csülökkel

Sárgaborsógulyás

Lencsegulyás

Halkrumpli leves

Babgulyás

túrós tészta

lekváros bukta

bejgli

sajtos spagetti

Burgonyagombóc leves

Tojásleves

Daragaluska leves

Csontleves

fasírt

töltött káposzta

burgonyás tészta

Szombat

lecsós szelet, párolt
rizs

Szabóné Kovács Nikolett művelődésszervező
Vasárnap

tökfőzelék

Tejfölös halpaprikás

zöldbabfőzelék

sült hús

nokedli

Csontleves

Orjaleves

Sertéshúsleves

Csirkehúsleves

Májgombócleves

rántott csirkecomb

rakott csirkemell

csirkepörkölt

Sült pulyka, petre-

párizsi szelet

tejfölös burgonya

zöldséges rizs

kagylótészta

zselymes

mexikói rizs

burgonya, lúdláb

krémes

szelet

Tel.: 20/310-11-41

Csanyi Hírmondó

Gyümölcsleves

burgonya

Borsóleves
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Tarhonyaleves

A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház programok (December)
Decemberi programok
December 6. (szerda): 13:30 Népdalkör
próba
16:00 Dekupázs délután! Gyere és
készíts velünk karácsonyi ajándékot!
December 7, (csütörtök): 16:00 Karácsonyi
díszek készítése, kreatív délután
18:00 Nippon Zengo
December 8. (péntek): Advent I-II
16:00 Szegedi Látványszínház előadása
– Frici manó a téli forgatagban
17:00 Gyertyagyújtás Kéknefelejcs Népdalkör dalainak kíséretében Érkezik a
Mikulás :) Meleg teával, pogácsával
várunk mindenkit sok szeretettel!
December 11. (hétfő): 16:00 Közös karácsonyfa díszítés a parkban!
December 12. (kedd):
15:00 Zsibvásár
December 13. (szerda): 13:30 Népdalkör
próba
December 14.(csütörtök):
18:00 Nippon Zengo
December 15. (péntek): Advent III.
15:30 Csanyteleki Ovi Néptánc-csoportjának előadása

16:00 Óvónők karácsonyi ének előadása,
Csányi László gitár kíséretében
16:30 Gyertyagyújtás
A program alatt Diós-mákos bejgli sütő
verseny zsűrizése, díjkiosztás.
Meleg teával, pogácsával várunk mindenkit sok szeretettel!
December 18. (hétfő): A védőnői szolgálathoz beadott adományok válogatása!
Önkéntes segítők
jelentkezéseit várjuk!
December 19. (kedd):
Adományosztás
December 20. (szerda): 13:30 Népdalkör
próba
December 21. (csütörtök):
18:00 Nippon Zengo
December 22. (péntek): Advent IV.
15:00 Szegedi Mini-színház „Karácsonyi
kaland” című előadása
16:00 Gyertyagyújtás
Forralt bor, meleg tea, sült hal, pogácsával várunk mindenkit szeretettel!
A program alatt: Fonott kalács sütő
verseny zsűrizése, díjkiosztás
December 25.-26.-án:
Zárva

A változtatás jogát fent tartjuk! A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Kovács Nikolett

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
sikerekben gazdag Boldog Új Évet
kívánunk!
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu; Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző, szerkesztette: Mucsi Attila
Nyomdai munka: COLOR Reklámstúdió, tördelés: Labádi Adél
ISSN 2061-5361 (Nyomtatott); ISSN 2061-537X (Online)
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