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Örömmel hozhatom tudomásukra, hogy karácsonyra újabb 
létesítménnyel gyarapodott településünk szabadidő-sportja, 
mégpedig az alábbi fotón látható műfüves futball-pályával. Az 
előző évi öltöző felújítás, világítás-rekonstrukció, öntöző és pá-
lyakarbantartó berendezések beszerzése után - szintén pályáza-
ti forrásból - valósulhatott meg ez az edzők és játékosok által 
régóta vágyott pálya, amely komoly lehetőséget fog teremteni a 
különböző korosztályokban igazolt több mint száz focistánk-
nak edzésre, tornák lebonyolítására.

A sportszerető fi atalok, felnőttek részére további fejleszté-
seket tervezünk a néhány éve újabb területtel bővült sportte-
lepen, már megpályáztunk a „nagy pályához” 150 fő részére 

lelátót, eredményjelzőt, korábban pedig szabadtéri fi tnesz-esz-
közöket, melyek letelepítése részben az edzéseket segítené, de 
elképzelésünk szerint a lakosság is szabadon igénybe vehetné. 
Terveink között szerepel még egy teniszpálya megépítése, illet-

A múlt évben gyökerező gondolatok

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete, Polgármesteri Hivatala,
intézményvezetői, az intézmények dolgozói

nevében is kívánok minden kedves olvasónak és
szeretteiknek jó egészséget, 

Boldog Új Évet!
Forgó Henrik, polgármester

ve futópálya kialakítása - alkalmas pályázati lehetőség esetén - a 
műfüves pálya mellett, illetve az „új területrész” körül. (A mű-
füves pálya egyébként egy nagyszabású torna keretében kerül 
majd hivatalosan is átadásra – időjárási viszonyoktól függően 

– március elején, erről időben értesítjük az érdeklődőket.)
Természetesen nem csak a sport-infrastruktúra fejlesztését 

tartja fontosnak képviselő-testületünk, több, a település egészé-
nek élhetőbbé tételét szolgáló pályázatunk van „nyertes pozí-
cióban”, az orvosi kombinát felújításától kezdve a felszíni víz-
elvezetés – szárnycsatornák – megvalósításán át az útépítések, 
a piac kiépítésén keresztül a munkahely teremtő és megőrző 
beruházásig terjed a már elbírált, illetve bírálat alatt lévő pályá-
zataink sora, egy részük esetében már a pályázott összeg is a 
számlánkon van.

Tudjuk, hogy nem mindenkinek jelent örömet a felvázolt, a 
lakosság egészét - ezzel a falu élhetőbbé válását, fennmaradá-
sát - szolgáló fejlődési lehetőség, vannak „ellendrukkerek”, a 
nyilvánvaló eredményeket is semmibe vevők szép számmal. Az 
ezen való kesergés helyett azonban gondoljunk inkább tisztelet-
tel a falu díszpolgárára, a tetteivel bennünket még mindig tanító 
Pusztai János tanár úrra, aki - a múlt évi hosszas kórházi gyógy-
ulási folyamat, majd itthoni rehabilitáció után újra egészségesen - 
Karácsonykor ismét három igazán rászoruló falunkbeli ünnepét 
tette szebbé adományával. Önkormányzatunk a szokásos pá-
lyázati lehetőség felhasználásával több mint száz fő, szociálisan 
rászorult részére biztosított tűzifát,  ugyanezen háztartásokba 
saját, szociális célra kapott fi nanszírozásból szenet is. A Start 
Kertészeti programban megtermelt fűszerpaprikával elsősorban 
nyugdíjasainkat és a szociálisan rászorultakat ajándékoztuk meg, 
többnyire még Karácsony előtt, az idén pedig zöldségfélékből 
összeállított csomagokat adtunk át részükre. 

Ebben az évben  folytatni fogom az eddigi gyakorlatot: a hiva-
tali szobám ajtaja továbbra is mindig nyitva áll mindazok előtt, 
akik a faluért, a falu közösségéért tenni kívánnak, ötlettel, javas-
lattal segítenék a képviselő-testület munkáját. 

Az alpolgármester úrral együtt várjuk továbbá javaslataikat a 
falunap program-kínálatának bővítésére is, szeretnénk, ha töb-
ben éreznék sajátjuknak ezt a falu közössége számára szervezett 
napot. 

Forgó Henrik, polgármester

Tisztelt Csanytelekiek!

szeretteiknek jó egészséget, 
Boldog Új Évet!
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Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testü-
let munkatervétől eltérő időpontban, 2017. december 
22. napján rendkívüli ülést tartott, melyen 6 főnapirendi 
pontot tárgyalt és hozott abban döntést. Az ülés 1-6. 
fő-napirendi pontját a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatás-
politikai és Településfejlesztési Bizottság, a 3. fő-napirendi 
pontját pedig az Ügyrendi Bizottság, véleményének is-
meretében és fi gyelembe vételével fogadta el a testület.

A Képviselő-testület az ülés fő-napirendi pontjai 
megvitatása előtt meghallgatta és határozat hozatala 
nélkül tudomásul vette a Polgármester úr beszámolóját a két 
ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, mely-
nek írásos változata a decemberi ülésen készült jegyző-
könyv mellékletei között lelhetők fel.

Az ülés 1. fő-napirendi pontjaként tárgyalta és fogadta 
el a testület a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásá-
ra irányuló előterjesztésben és a csatolt dokumentum-
ban foglaltakat, melynek  értelmében a TAK az előzetes 
tájékoztatási szakaszban, a tárgyban kiadott tájékoztató-
ban foglaltaknak megfelelő tagolásban és tartalommal 
készült el. A TAK a települések természeti és épített környe-
zete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának 
és minőségi formálásának eszköze. A TAK keretbe foglalja 
a település karakterét meghatározó építészeti elemeket, 
szöveges és képi megjelenítési formában, amely köz-
érthető, egyértelmű, olvasmányos, amely eszmei érté-
ket közvetít, meghatározva a település lakossága általi 
közösségi elvárásokat.   A TAK elérte célját, mert az 
arra tett ajánlások és jogszabályi előírások betartásával 
elérhető a településen esztétikus, a környezettel harmo-
nizáló építészeti minőség létrehozása, a jelenleg több 
helyen fellelhető nehezen értékelhető, színvonal  alatti 
építészeti „műremek”  helyett. A TAK a testület által 
normatív határozatba foglalt mellékleteként került fel 
a Lechner Tudásközpont digitális felületére, továbbá 
az önkormányzat honlapjára, amelyen az folyamatosan 
elérhető elektronikus formátumban és papíralapúan is.  

Az ülés 2. fő-napirendi pontjaként vitatta meg a tes-
tület az önkormányzat és a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. között 2011. május 20.-án létrejött szerződésbe 
foglalt beszámolási kötelezettségéből eredő előterjesz-
tésbe rögzítetteket.  Ezen szerződés értelmében térí-
tésmentesen került az önkormányzat vagyonába a 
Baross Gábor u. 2. szám alatti ingatlan, kizárólag szo-
ciális alapszolgáltatási feladatok ellátása céljára.  Ezen szer-

ződés V.5. pontja szerint az önkormányzat Képviselő-
testülete minden év december 31-ig képviselő-testületi 
határozat formájában nyilatkozik arról, hogy az ingatlan 
hasznosítására vonatkozóan milyen intézkedéseket tett. A tárgy-
évben  a szociális intézmény költségvetési gazdálkodása teljes 
időszaka alatt, az eredeti rendeltetési célnak megfelelően műkö-
dött, zavartalanul biztosítva a napi feladat ellátásához szükséges 
személyi- és tárgyi feltételeket. Az ingatlanra semminemű teher 
bejegyzése nem történt, az épület állagmegóvása folyamatosan, 
szükség szerint zajlik. Az épület komplexumban bizto-
sított szociális alapszolgáltatási feladatok ellátásához 
önkormányzatunk 2017. évi költségvetéséből az állami 
feladat fi nanszírozása keretében a központi költségve-
tésből kiutalt állami támogatást, továbbá az azt kiegé-
szítő támogatás összegén felül, a szociális intézményt 
fenntartó Társulás 2017. évi intézményi költségvetése 
javára, pénzeszközt adott át több mint 10 millió Ft 
összegben. A testület határozatba foglalt nyilatkozata 
értelmében önkormányzatunk a tárgyra irányuló szer-
ződésben vállalt kötelezettségét az elvárásoknak meg-
felelve teljesítette.

Az ülés 3. fő-napirendi pontjaként Csanytelek Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. évi munkaterve tár-
gyában benyújtott előterjesztésben és a munkatervben 
foglaltakat tekintettel át a testület, melyet változtatás 
nélkül hagyott jóvá, fi gyelemmel a két bizottság által 
tett ajánlásokra. A Képviselő-testület a soros üléseit 
általában havonta egy ízben tartja. Az ülések tervezett 
időpontja: minden hónap negyedik pénteki nap délutáni órák-
ban.  Az ülések helyszíne: a Polgármesteri Hivatal díszterme. 
Az ülések napirendi pontjait terjedelmi okok miatt nem 
ebben a formában tesszük közzé. A munkaterv tartalma 
iránt érdeklődők az önkormányzat honlapján megtalál-
hatják azt.

Az ülés 4. fő-napirendi pontjaként tárgyalta és hatá-
rozatába foglaltan fogadta el a testület Csanytelek Község 
Önkormányzata érdekeltségi körébe tartozó Önkormányzati 
Társulások 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóban  fog-
laltakat. Önkormányzatunk 3 alábbi önkormányzati 
társulás tagja: a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító 
Önkormányzati Társulása, a Délkelet- Alföld Regionális Hul-
ladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormány-
zati Társulása (DAREH), továbbá a Dél-alföldi Regionális 
Környezetvédelmi Társulása (DARK). Az ivóvízminőség-
javító projekt keretében Csongrád- Kisrét, Csongrád-

Bokros és Csanytelek vízkezelési technológiával bíró 
kutak jogerős működési engedélyek szerint üzemel-
nek. A próbaüzemi átadást követően a Közreműködő 
szervezet szabálytalanság megállapítása nélkül 2017. április 
20. napjával lezárta a projektet. A Csongrád Megyei Kor-
mányhivatal Szentesi Járási Hivatala által a Csanytelek 
községben elkészült műre vonatkozóan felmerült kifogásolt víz-
minta eredménye alapján  az üzemeltető haladéktalanul megtette 
a szükséges intézkedéseket -  az Árpád utca 5. szám alatti és a 
Nagy Gyep tanya 20. szám alatti közkifolyók belső szerkezetét 
teljes mértékben felújították.  Egyértelműen lokális prob-
lémáról volt szó, ami nem érintette a település egész 
területén az ivóvíz elosztó hálózatból szolgáltatott ivó-
víz minőségét. A projektben érintett szerződött felek 
folyamatosan egyeztettek az eltelt időszak alatt keletke-
zett újabb megoldandó feladatokról. Az akkor felvett 
jegyzőkönyv értelmében:  Csanytelek község esetén üzeme-
lési probléma nincs.  

A DAREH az általa alapított DAREH BÁZIS Zrt. 
és a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató 
Nonprofi t Zrt. (Alvállalkozó) bevonásával – az önkor-
mányzattal kötött feladat-ellátási megállapodása szerint 
eljárva – láttatta el 2017. évben is településünkön az 
önkormányzat kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 
feladatát a vegyesen és szelektíven gyűjtött háztartási hulladék, 
valamint a növényi hulladék begyűjtése keretében, megfelelve a 
központi vonatkozó jogszabályokban és tárgyi önkor-
mányzati rendeletben szabályozott előírásoknak. 

A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás (DARK) 
feladatai között szerepelt a környezetvédelem körébe 
tartozó  szúnyoggyérítés, amely  okafogyottá vált, mivel az 
már nem  önkormányzati feladat. Központi jogszabály 
a feladat ellátását a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigaz-
gatóság hatáskörébe utalta, ezért erre a célra létrehozott Társu-
lás további működése értelmezhetetlen. A Képviselő-testület 
az 54/2016. (X. 14.) Ökt határozatával nyilvánította ki 
egyetértését a Társulás megszüntetésére vonatkozóan és adott 
felhatalmazást a Társulási Megállapodást megszüntető ok-
irat aláírására, amely a megadott határidőben megtörtént.  A 
Társulás megszüntetése 2017. március 31. napjával lépett ha-
tályba. Az önkormányzat szervezeti és működési sza-
bályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati 
rendelet 1. melléklete e) pontjának hatályon kívül he-
lyezése a Társulás megszüntetését kimondó Társulási 
Tanács által Megszüntető okiratba foglalt időpontot 
követő 30 napon belüli önkormányzati rendelet mó-
dosításával volt végbe vihető, amely az önkormányzati 
alaprendeletet módosító 6/2017. (III. 31.) önkormány-
zati rendelet kiadásával teljesült.

Az ülés 5. fő-napirendi pontjaként tárgyalta és fo-
gadta el a Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkor-
mányzati Társulás 2017. évben végzett tevékenységéről szóló 
beszámolóban foglaltakat. A Társulás által fenntartott 

3 szociális intézmény és 1 nevelési intézmény személyi, tárgyi, 
pénzügyi feltételei megléte egész évben biztosított volt a központi 
feladat fi nanszírozás és a tagönkormányzatok saját éves 
költségvetésük terhére vállalt és a Társulás számlájára 
megfi zetett, az adott intézmény számára átadott kiegé-
szítő támogatás összegéből.  Minden társulási intézmény 
működése megfelelt a vonatkozó központi jogszabályokban 
foglalt előírásoknak, az alapító okiratokban, törzskönyvi 
nyilvántartásban, a hatósági működési engedélyekben, a 
szakmai programokban, a szervezeti és működési sza-
bályzatokban, továbbá az önkormányzati rendeletekbe 
rögzített szabályoknak. Minden a Társulásra jogot, vagy 
kötelezettséget rovó szerződésben, megállapodásban 
foglaltakat maradéktalanul betartott a feladat ellátásával 
megbízott (pl. helyi szociális intézmény Baross Gábor 
utcai telephelye Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé adott 
éves beszámoló teljesítése által). Egy ízben sem fordult 
elő sem fenntartói, sem hatósági, sem bírósági eljárás 
önkormányzati társulási intézményekkel szemben. Az 
intézményekkel jogviszonyban állók fellebbezési eljá-
rásban, panasz eljárás keretében sem kezdeményeztek 
fenntartói döntéshozatalt. Minden Társulásban fenn-
tartott intézményben folytatott szakmai munkát jónak 
értékelt a Társulás Társulási Tanácsa, elismerve a közal-
kalmazottak által intézményben végzett tevékenységet.    

A Képviselő-testület az ülésen 6. fő-napirendi pont-
jaként határozatot fogadott el a Csanytelek Község Kör-
nyezeti Fenntarthatósági Terve (Local Agenda) felülvizsgálata 
tárgyában, amely a  90/2013. (XII. 20.) Ökt határoza-
tával általa jóváhagyott, Csanytelek település 2013. – 2015. 
időszakra vonatkozó Tervét érintette.  A Terveket a Horda-
lék Mérnöki Iroda készítette el megbízási szerződésben 
foglaltak szerint. A Képviselő-testület 9/2016. (I. 29.) 
Ökt határozatával fogadta el a tárgyban korábbi Tervet 
kiadó Iroda által készített, a Terv monitorozására, vissza-
csatolására irányuló szakmai anyagát, amely időbeliségét 
tekintve, 2 évet ölel fel (2016.-2017. éveket), ezért meg-
érett annak ismételt felülvizsgálata. A tárgyban időközben 
bekövetkezett változások átvezetését a Tervek készítője elvé-
gezte, amely után felszámított megbízási díj teljes össze-
gét (100.000.- Ft-ot) felajánlotta az önkormányzat által 
alapított Európai Csanytelekért Közalapítvány javára.

Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében sem 
írásban, sem szóban nem került sor beszámoló tárgya-
lására.

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.

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2017. decemberi ülésén hozott döntéseiről
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H í r m o r z s á k
az önkormányzat és szerveit érintő, a települé-

sen történt eseményekről

−	 December 1. napján került sor településünkön a mű-
füves pálya műszaki átadás-átvételi eljárása lefolytatására. 
−	 December hónapban folyamatosan zajlott az ASP 

6 új szakrendszere feltöltése, az informatikai rendszerek átállítá-
sa, az elektronikus ügyintézés feltételeinek biztosítása érdekében 
szükséges intézkedések megtétele.
−	 A Faluházban lezajlott Mikulás ünnepség előadóit, az 

ünnepség lebonyolításában résztvevőket köszönet illeti, 
akárcsak a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat kép-
viseletében eljáró Elnök urat, aki az önkormányzat 2017. 
évi költségvetéséből finanszírozta a rendezvény költségeit.
−	 December 11. napjától a Nemzeti Művelődési In-

tézet kulturális közfoglalkoztatottként alkalmazza településün-
kön Nagy Emese személyét, akinek feladatai közé tartozik a 
térségi nyertes pályázatok koordinálása, az önkormány-
zat integrált közösségi színterére vonatkozó rendeletében 
foglalt feladatok végrehajtásában való közreműködés. 
Ezen foglalkoztatás költségeit a munkáltató fedezi, így 
önkormányzatunk számára ez a konstrukció térítésmen-
tes állami támogatást jelent. Sok sikert kívánunk a felada-
tok megoldásához!
−	 A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képvise-

lő-testülete december 11. napján tartott ülésén jóváhagyta a 
Csongrád Megyei Cigány Önkormányzattal, a Kübekháza Roma 
Nemzetiségi Önkormányzattal, és az Újszentiváni Cigány 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületei között létrejött 
együttműködési megállapodásokat, felhatalmazást adva an-
nak aláírására, mellyel az abban foglaltak hatályba léptek.  
Ugyanezen a napon, sajnos csekély érdeklődés mellett 
került sor közmeghallgatás keretében a Csanyteleki Roma kö-
zösség 2017. évi szociális helyzete értékelése tárgyú napirendi 
pont megvitatására. 
−	 A Központi Statisztikai Hivatal Csongrád Megyei 

képviselői „Falukutatás” tárgykörben felmérést végeztek települé-
sünkön, melynek során az önkormányzat-, a hivatal-, az in-
tézmények vezetőivel, a háziorvosokkal  interjút készítettek, 
melyet megyei szinten összesítve fognak megjelentetni. 
−	 A partnerségi együttműködés biztosítása érdekében 

december 11. napján lakossági fórumon mondhattak véle-
ményt a település lakossága köréből megjelentek a Telepü-
lési Arculati Kézikönyv tartalmi megjelenésére. 
−	 A Képviselő-testület ülése napirendjeinek előké-

szítése érdekében az Ügyrendi Bizottság december 19. 
napján, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Tele-
pülésfejlesztési Bizottság pedig december 20. napján tartotta 
soros ülését, ahol a benyújtott előterjesztések Képviselő-
testület elé terjesztéséről született döntés és javaslattétel.
−	 A karácsonyi előkészületek jegyében december 19. 

napján a Remény Szociális Alapszolgáltatási Központban élő 
lakók, szociális szolgáltatást igénybe-vevők számára meghitté va-
rázsolt környezetben zajlott ünnepség tette szebbé az ünnepre való 
ráhangolódást, a nosztalgiázást.   
−	 A szociális tűzifára jogosultak köréből 106 család nyúj-

tott be kérelmet, amelynek teljesítése még az év végi ün-
nepek előtt megtörtént. Minden támogatásra jogosult 
térítésmentesen 2,5 erdei m3 tűzifát (állami pályázati tá-
mogatásból) és 3 q szenet (önkormányzati költségvetés 
szociális kiadása terhére) vehetett át lakására történt in-
gyenes kiszállítása során. A feladat végrehajtásában min-
den közreműködő számára köszönetemet fejezem ki.
−	 A településünkön hulladékgazdálkodási közszolgál-

tatást végző elkészítette a szelektív- és a zöldhulladék gyűjtésé-
re irányadó, 2018. évre vonatkozó naptárát, melyet a Hírmondó 
ezen számához csatoltan juttattunk ki minden lakos számára. 
Kérem, hogy szíveskedjenek igazodni a naptárban megjelölt 
időpontokhoz, mert a házhoz-menő hulladékbegyűjtés csak az adott 
fajta hulladék szállítását fogja az ütemezés szerint elvégezni (célgéppel).            
−	 December végén juttatta el a DAREH hivatalunk 

számára az általa 2 fő alkalmazott részére kiállított meg-
hatalmazást, amely lehetővé teszi minden lakóingatlan 
tulajdonos számára a szelektívhulladék begyűjtésére szol-
gáló 240 literes edények szerződésbe foglalt átvételét. Az 
edények térítésmentesen kerülnek a háztartásokba és a 
benne gyűjtött szelektívhulladék mennyisége után nem 
kell közszolgáltatási díjat fizetni. Előre is köszönöm az edé-
nyek átadás – átvétele és annak adminisztrációjában való 
együttműködésüket, mellyel hozzájárulnak településünk 
környezete védelméhez, az önkormányzat ezen a téren 
tett ajánlásai (Local Agenda) teljesítéséhez.
−	 December utolsó napjaiban vettük kézhez a Magyar Ál-

lamkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága értesítését arról, 
hogy önkormányzatunk „Helyi gazdaságfejlesztés” c. alatt 
TOP.-1.1.3—16 azonosító számon benyújtott pályázaton 
55.571.370.- Ft összegű vissza nem térítendő állami 
támogatásban részesült. Bővebb tájékoztatást a támogatási 
szerződés megkötését követően tudok Önök számára adni.
−	 „Közlekedésbiztonság növelésének támogatása” címén 

önkormányzatunk számára a Belügyminisztérium 500.000.- 
Ft vissza nem térítendő állami támogatást ítélt meg. Az összeg 
felhasználhatóságáról a feltételek ismeretében fogok tudni 
beszámolni.

Kató Pálné jegyző

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK CSANYTELEKI CSO-
PORTJA 2018. évi első csoportgyűlését a megbeszélt, terve-
zett időpontban 2018. február 06.-án 14 órakor tartjuk.

   Bakony Zoltánné csoporttitká
CSANYTELEKI NYUGDÍJAS EGYESÜLET a téli szü-

net utáni első klubnapján 2018. január 29.-én 14 órakor szere-
tettel várjuk tagjainkat.                                                   

vezetőség
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történő úton is.
A kéményseprő-ipari közszolgáltatás lakosság részére to-

vábbra is díjmentes, közületeknek díjköteles.
Végezetül engedjék meg, hogy ezúton is felhívjam fi gyel-

müket, a kéményseprés, ellenőrzés fontosságára, hiszen 
sajnos nem múlik el úgy fűtési szezon, hogy ne okoznának 
baleseteket, és sajnos több esetben tragédiákat a nem megfe-
lelően üzemelő égéstermék elvezetők.

Január lévén, 
Kívánok Minden Kedves Csanyteleki Polgárnak Kéményseprő Sze-

rencsében Gazdag Balesetmentes Boldog Új Esztendőt!!!
Tisztelettel:

Miklós Endre
Csomifüst Plusz Kft, 6725 Szeged, Nemes Takács u. 36. 

email: fustfarago@gmail.com, web: fustfarago.webnode.hu 

Ezúton szeretném tájékoztatni Önöket a kéményseprő-
ipari közszolgáltatás 2018. január 01. napjától beveze-
tésre kerülő gyakorlatáról. 

A fenti dátumtól a lakosságnak, mint megrendelőnek jo-
gában áll saját, neki megfelelő időpontról megállapodnia a 
szolgáltatóval, a kéményseprés idejére vonatkozóan.

A megrendelés elősegítése érdekében, a szolgáltató, to-
vábbra is személyesen felkeresi a lakosságot otthonában, 
amennyiben az időpont megfelelő, rögtön el is végzi a szol-
gáltatást. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa/használója/
bérlője, nem tartózkodik otthon, illetve az időpont nem al-
kalmas a munka elvégzésére, megállapodnak a lakóval egy 
megfelelő időpontban. Ezen túlmenően természetesen to-
vábbra is lehetőséget biztosítunk elérhetőségeinken, a szol-
gáltatás megrendelésére, elektronikus, telefonos, levélben 

KERESZTÜL A FALUN

Meghívó!!!

Csanyteleken 2018. január 16.-án 14:30-tól 18 óráig véradás lesz a FALUHÁZBAN.
Szeretettel várunk minden régi és új véradónkat!

Véradás után vacsorával köszönjük meg az önzetlen segítségnyújtást.
A vacsora a megszokott helyen lesz.

Szeretettel várunk minden segítségnyújtót!
Simon Ottóné

Sok évszázadon át szolgált az öreg országút a Csaj mentén, 
de mindinkább veszített a rangjából, végül mezőgazdasági 
rendeltetésű dűlőút lett belőle. A távolabbi városok között 
élénkülő forgalom előbb a mai Budai Nagy Antal1 utca irá-
nyába tevődött át (azt hiszem, abban a korban nem róla ne-
vezték volna el, tekintettel az ő történelmi szerepvállalására), 
majd a XIX. század végétől a különálló falurészek egybeol-
vadását követően az új faluközponton keresztül haladt, a mai 
Pusztaszeri út vonalában.

Az egykor jól karbantartott, széles Bánomhögyi út folyto-
nossága napjainkra gyakorlatilag megszűnt, szakaszonként 
már áthatolhatatlan bozót nőtte be. Délkeletnek, a halastó 
csatornája mellett azért valahogyan csak átjutunk a Csöpörke 
felé (vagyis a Szent István utcán kívül eső részre). A hely-

1  az 1437-es erdélyi parasztfelkelés vezére

név eredete teljes bizonyossággal a csiperkegomba ősmagyar 
névváltozata2, az élőhellyel való azonosulást elfogadva – hi-
szen Szegeden és környékén a csöpörke, tanka kifejezés mély 
fekvésű, vízállásos helyeket jelentett régen. És ma? Igen, a 
Csöpörke manapság is „feladja a leckét” a belvíz elleni küz-
delemben, bár egy újszerű (és egyszerű) technikai megoldás-
sal éppen a terepadottságait kihasználva próbálják a környe-
ző területek vízgazdálkodását megoldani, magas talajvíznél 
és aszályban egyaránt!

A Szent István utca – Damjanich utca közötti széles sáv 
neve Szentkút. Nyugatról a Járandóval határos, 1900 táján 
még oldalirányban a Kisrét is beletartozott, ezután már in-
kább a Lehel utca környékére értelmezhető. A Damjanich 

2  CSIPERKE alakváltozatai: cseperke, 
csöpörke, pecserke

Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
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is Fölkelői gát néven emlegették.
Oláhállás lankáján túl, a Sík felől még egy helynév bújik 

meg a nádas, bozótos „susnyás” takarásában: a Válykosok 
(értsd: Vályogosok). A Kisgyep lakossági betelepítését, illetve 
mezőgazdasági hasznosítását követően a vályogvetéssel 
foglalkozó népréteg itt talált megfelelő minőségű, könnyen 
bányászható agyagot. A Válykosok gödrei végül dicstelen 
véget értek, mert a rendszerváltás előtti időszakban a nagy 
mennyiségű és lassan lebomló szemetet termelő fóliás 
gazdaságok hulladéklerakó helyévé váltak…

*     *     *
(folytatjuk)

síróhögyi Borda János

„ Álljunk meg, és emlékezzünk a mögöttünk álló évre! Emlékez-
zünk a sikereinkre és a kudarcainkra, a megszegett és betartott ígére-
teinkre. Arra, amikor a legjobb kalandokban volt részünk, és amikor 
bezárkóztunk, hogy elkerüljük a csalódásokat. Valójában erről szól a 
Szilveszter. Kapunk még egy esélyt, hogy megbocsássunk, hogy jobbak 
legyünk, többet adjunk, többet szeressünk, éljünk. Ne töprengjünk 
azon, mi lett volna, ha, örüljünk annak, ami jönni fog. Fogadjuk meg, 
hogy jobban odafigyelünk egymásra, jót adjunk, és nem csak ma éjjel, 
hanem egész évben!” 

Kedves Csanytelekiek!

December hónap az adventi várakozás jegyében telt! 
Számomra példaértékű volt a heteken át tartó közös 
munka! 

Köszönjük a segítséget, a felajánlásokat, a fáradozást:
- Forgó Henriknek, aki polgármesterként, magánem-

berként is, támogatta a programokat,
- Csongrádiné Pap Zita és családjának a Mikulás for-

gatagban való részvételt, az adventi koszorú díszítését, 
és a közös fenyőfát! 

- Gyöngyösyné Edit, Szabóné Pálinkás Györgyi és 
az összes óvónéninek az előadást, az egész éves közös 
munkát és azt, hogy bármikor számíthatunk rátok, 

- Szabó Ferenc iskolánk intézményvezetőjének, az is-
kola tanárainak és diákjainak, akik szintén egész évben 
a közös munka oszlopos tagjai voltak! 

- Mucsi Attilának, aki minden technikai malőrben a 
segítségünkre volt! 

- A Kéknefelejcs népdalkörnek, akik szintén minden 
rendezvényen részt vettek,

- a konyha dolgozóinak, 
- az élő adventi naptár résztvevőinek, 
- a Csanyteleki Nemzetiségi Roma Önkormányzat 

felajánlását, 
- a süti sütő verseny bátor jelentkezőinek -Dókáné Mi-

kulai Anita, Szélpál Evelin, Vidács Bereniké, Patai Elemérné 
– a finomságokat.

Nem utolsó sorban, mindenkinek, aki megtisztelt, 
hogy eljött és velünk élte át az adventi várakozást! 

Az adventi naptár részvevői:
 

1. Meggyesi Péter és családja
2. Gémesné Korom Enikő és családja
3. Csanyteleki Polgármesteri Hivatal
4. Csanyteleki Gyógyszertár
5. Erhard Gyula és családja
6. Dókáné Mikulai Anita és családja
7. Somodi Balázs és családja
8. Arany Gábor és családja
9. Goods Market Csanytelek
10. Gémesné Potor Kriszta és családja
11. az Alsó Tisza-menti Egyesített Óvoda   

 Csanyteleki Tagintézmény dolgozói
12. Juhász Dániel és családja
13. Tóthné Györgyi Bettina és családja
14. Magyar Péter és Petra
15. Faragó Edit # Hanna # Blanka 
16. Bali János és családja
17. Gémes Adrienn, Peti, Fanni és Kitti
18. Vidács Bereniké és családja
19. Ferenczikné Polyák Andi és családja
20. Csongrádiné Pap Zita és családja
21. Gémesné Edit és családja
22. Ildikó Étterem és Rendezvényház
23. Potorné Kovács Ági és családja
24. Jériné Betti és családja

Sikerekben gazdag Boldog Új Évet kívánunk!

Szabóné Kovács Nikolett 

vet viseli.
Mindig lakott vidék volt, mióta ezen a tájon a történelem 

íródik; temetkezési helyeivel, szórványleleteivel számos kul-
túra és népcsoport hagyott nyomot maga után. Nevét a ha-
gyomány szerint egy itt birtokos szegedi kisnemesről, Oláh 
Lajosról kapta.5 

Oláhállás dombjának északi vége sajátságos, nehezen meg-
magyarázható nevet viselt több évszázadon át: a Fölkelő szó 
sokkal régebbi keletű, mint az Oláhállás, és mára teljességgel 
feledésbe merült. Írott formában „Fel Keleu, Fellkellő, Föl-
kelő, Felkelő” alakokat találtam; térképeken néhol a Kisrét és 
Kisgyep területére, – sőt egy helyen Szentkút keleti részére 
is vonatkozóan. 

 Valószínűleg ugyanúgy szűkült be fokozatosan az értel-
mezhetősége, amint azt Szentkút vagy Nagynyomás eseté-
ben láttuk. 

A helynév eredete a XVII. századnál is korábbra tehető, és 
kétlem, hogy a felkelő Nap csodálatos látványa ihlette… Lo-
gikusan abban a korban lázadás jellegű felkelés sem lehetett 
a „névadója”; én spontán ötlettel a nemesi felkelés (inszur-
rekció) fogalmához kapcsoltam.

Magyarország történelmében a hadviselésre gyülekezés 
jellemző formája a nemesi felkelés volt, egészen az újkorig. 
Az uralkodó felhívására szálltak hadba az ország nemesei, 
saját birtokaikról szervezett csapataikkal. Utoljára 1809-ben, 
a Napóleon elleni háborúk idején „hordozták körbe a véres 
kardot”: az inszurrekció a győri csatában elszenvedett ve-
reséggel zárult… Fellelhető forrás híján is elképzelhetőnek 
tartom, hogy valamelyik középkori háború idején ezen a biz-
tonságos szárazulaton jelölték ki a haditábort, a környékről 
gyülekező bandériumok számára.

Az árvizek elleni védekezés korai szakaszában a semlyéket 
karéjozó földek (Kisgyep, Kisrét) védelmére kiépített töltést 

5  Huszár Mátyás térképén már 1819-ben 
„praedium Oláh Állás”, puszta

1. Fölkelő (Oláhállás a Tisza felöl)

utcának Lehel utca felőli oldalában lévő – mára jórészt elhor-
dott és meliorált – emelkedő volt a Szent György-halom. Itt állt 
sokáig a népnevelés és tanítás erős bástyája, a Szentkúti Iskola.

Gyerekkoromban szájtátva hallgattam a nem messzire lakó 
siratóasszony, Birínyiné meséjét egy errefelé vándorló vak kol-
dusról, aki a nyári napmelegben lekucorodott pihenni a Szent 
György-domb oldalában. Szomjazott a szerencsétlen, de nem 
volt a közelben kút, amiből vizet húztak volna neki. Kínjában 
már a homokot markolászta. Ahogyan kis gödröt vájt a föld-
be, egy vékonyan csordogáló éren felfakadt a víz, és a koldus 
abból ivott. A jótékony csoda miatt lett a hely neve Szentkút.

Az Alföldön – Zsigmondy Vilmos kútfúrási technológiájá-
nak tökéletesedésével – az 1880-as évek elején ugrásszerűen 
megszaporodott az artézi kutak száma. A Lehel utca elején 
fúrt kútból „magától feltörő” egészséges ivóvíz valódi cso-
dáját szent kút gyanánt tisztelhette az egyszerű nép lelke.

Szentkút és a főutca között, a templomig terült el a Nagy 
Tized, túloldalon, a Rétoldallal határoltan pedig a Kis Tized. 
Szerintem a Tizedet nem értelmezhetjük a település terüle-
tének hányadaként (mint például a negyedet városrészként); 
úgy vélem, az adónemben, az adó mértékében keresendő a 
magyarázat. A „kistized”-re egy jogszabálygyűjteményben3 
találtam korabeli meghatározást. Eszerint 1836-ig élő egyhá-
zi adózási forma volt, ”… mellyel egyes jobbágy tartozott méhektől, 
bárányoktól, kosocskáktól, baromfitól…”. Más forrásból világos-
sá vált, hogy a középkori egyházi birtokokon a jobbágyok 
kétféle beszolgáltatásra (vagy pénzbeli megváltására) voltak 
kötelezve. Nagytizednek (decimatio frumentalis) nevezték a 
gabonafélékből, esetenként a borból, lábasjószágból szedett 
dézsmát, kistizednek pedig a konyhakerti termények, ken-
der, len, méz és aprójószág dézsmáját.4 Az apátság jogosult 
volt a jobbágyfalu adottságainak,- valamint a terméshaszon 
ismeretében valamelyik adónemtől eltekinteni, és a másikat 
megkövetelni. Vélhetően ennek az emlékét őrizte sok évszá-
zadon keresztül mindkét elnevezés, az 1900-as évek elejéig.

A Pusztaszeri utca külső oldalán (Béla utca, Martinovics 
utca környéke) feltöretlen gyep húzódott, az 1960-as évek-
ben még apró viskókkal, putrikkal a peremén. A Kisgyep 
(Kisgyöp) a legeltetés mellett hosszú időn keresztül a falu 
legjelentősebb vályogvető helye, – geológiai szempontból a 
Tisza árterületét határoló lankás vonulat volt.

Ennek folytatásában húzódik a Kisrét mélyebb fekvésű 
semlyéke. Ezen a széles lapályon terült ki áradáskor déli 
irányba a Tisza, egybeszakadva a Dongér zsombékos mo-
csaraival és a Csaj-tó vizével.

Hosszú szigetként nyúlt bele ebbe az ősmederbe az a hát-
ság, amely az Oláhállás (csanyiasan kimondva „Olállás”) ne-

3  Chaply József Alajos: Mezei rendőrség és úr-
béri értekezés az 1836-40. évi végzeményekből (Pest, 
1842)
4  „Kovacsics József: A történeti statisztika for-
rásai (Budapest, 1957)” felhasználásával
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(29-31)

Hétfő Karalábéleves
rakott húsos tészta

Májgombócleves
rakott zöldbab

Gombaleves
temesvári sertésborda

tészta

Zöldborsóleves
milánói
spagetti

Kedd
Köménymagleves
zöldbab főzelék

csibe fasírt

Tarhonyaleves
spenótfőzelék

tükörtojás

Zöldségleves
sárgaborsó főzelék

sült kolbász

Magyaros rizsleves
májpörkölt

főtt burgonya

Zöldbableves
rántott hal

kukoricás rizs

Szerda
Orjaleves

rántott szelet
kukoricás rizs

Zöldségleves
borsos tokány
tört burgonya

Alföldi tésztaleves
sajtos csirkemell

párolt zöldség, párolt rizs

Lebbencsleves
sült hal

mexikói rizs

Daragaluska leves
sertéspörkölt

kelkáposzta főzelék

Csütörtök
Lebbencsleves
Paradicsomos
húsgombóc

Paradicsomleves
bácskai rizses hús

Minesztrone leves
natúrszelet

tört burgonya

Vegyes zöldségleves
meggyszósz

magyaros sertéstarja

Péntek
Frankfurti leves

prézlis tészta Tárkonyos raguleves
burgonyás tészta

Babgulyás
káposztás tészta

Makói kruplileves
fánk

Szombat
Magyaros karfi olleves

Párolt hús
almafőzelék

Zöldborsóleves
brassói aprópecsenye

befőtt

Zöldborsóleves
rántott csirkecomb

meggyfőzelék

Karfi olleves
paprikás burgonya

sertéshússal

Vasárnap
Csontleves

sertéspörkölt
sós burgonya

Húsleves
sült hekk

párolt zöldség

Csontleves
sült oldalas

hagymás burgonya

Csirkeleves
rántott sajt

zöldséges rizs

KÉBSZ Kft konyha ─ DECEMBERI ÉTLAP

Tel.: 20/310-11-41                                 A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház  Januári programok

11. csütörtök      18:00 Nippon Zengo
12. péntek      18:00 Jóga
15. hétfő      15:00 Használtruha vásár 
17. szerda     14:30-tól Véradás 
18. csütörtök     18:00 Nippon Zengo
19. péntek     18:00 Jóga
23. kedd      Mandala délután felnőtteknek, gyerekeknek 
24. szerda     Népdalkör próba
25. csütörtök     18:00 Nippon Zengo
26. péntek     18:00 Jóga
31. szerda     Népdalkör próba

2018. február 8.-án csütörtökön KÖZÖS MOZI !!!
A szabadság ötven árnyalata című fi lm, helyszín Szentes, indulás a Faluháztól külön busszal, jelentkezni 

20/5319171-es telefonszámon!

A változtatás jogát fenntartjuk! A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni 
 programjainkat! Szeretettel várunk benneteket!

Szabóné Kovács Nikolett


