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Az újesztendő a családok, a biztonság és a további 
fejlesztések éve lesz hazánkban és térségünkben egy-
aránt. Olyan esztendő, melyben közös célunk értéke-
ink megőrzése, hagyományain ápolása és térségünk 
jövőjének fejlesztése – hangsúlyozta Farkas Sándor 
évértékelő interjúnk elején.

A térség országgyűlési képviselője szerint: A tavalyi év 
rendkívül tartalmas volt, nehéz feladatokat kellett teljesíte-
nie a térségnek 2017-ben, sikerült és bizakodva állunk az 
idei év előtt, hiszen Európában egyre inkább felértékelő-
dik hazánk, mind a gazdaság teljesítmény, mind a bizton-
ság miatt.

A kormányzati intézkedések hatására masszív növeke-
dési pályára állt az ország, évről-évre egyre több a mun-
kahely, alacsony az infl áció, a piaci szereplők is bíznak a 
magyar gazdaságpolitikában. A vártnál is gyorsabban, az 
uniós átlag fölött növekszik a magyar gazdaság, s várható-
an 4 százalék felett bővült a GDP az év végére. A beruhá-
zások 20 százalékkal növekedtek. 

–  A tavalyi dinamikus és stabil gazdasági növekedés ha-
tására olyan gazdasági évet zártunk, amely lehetőséget biz-
tosít számtalan fejlesztésre, és ennek mi is részesei leszünk 
– hangsúlyozta a honatya. Farkas Sándor kiemelte, hogy 
az elmúlt években Csanyteleken például a konszolidációra 
nem szoruló önkormányzatok támogatásából megújult a 
Faluház, megtörtént közel 700 belterületi ingatlan  becsa-
tornázása lakossági önrész nélkül, továbbá szennyvíztisz-
tító is létesült a szennyvízberuházás keretében. Elkészült 
az ivóvízminőség-javító program, önkormányzati utak és 
járdák rekonstrukciója valósult meg, elkészült továbbá a 
Szociális Alapszolgáltató Központ bővítése, amely a bent-
lakó időseken túl a szociális szférát és a családokat egy-
aránt érinti. Csanytelek idei továbbfejlődését a beadott és 
jórészt már támogatásra javasolt TOP-os, valamint VP-s 
pályázatok fogják biztosítani.

Farkas Sándor három fontos területet említett, melyek 
kiemelt helyen szerepelnek a 2018-as kormányzati intézke-
désekben. Mint mondta, komoly pénzügyi-gazdasági vál-

tozások lépnek életbe, hiszen 8 százalékos minimálbér-, 12 
százalékos szakmunkás minimálbér-, 3 százalékos nyugdíj-
emelés lépett életbe. Utóbbi a nyugdíjak vásárlóértékének 
erősödését jelenti. Ezen felül a tavalyi áfacsökkentések 
után most  a fogyasztási célú halak és a házi sertés belső-
ségek áfakulcsa csökken 27-ről 5 százalékra. Tovább csök-
ken a munkabérek közterhe és a juttatások (pl. Erzsébet-
utalvány) terhe munkáltatói oldalról. 

Az országgyűlési képviselő kiemelte az internet, az 
e-ügyintézés területét is. Elmondta, hogy hazánk ezek-
nek a területeknek a fejlesztésével is Európa élvona-
lába kíván kerülni – Európai viszonylatban Magyar-
országon vált a legalacsonyabbá az internetadó és új, 
személyre szabható e-Ügyintézés központ indult. Idéntől 
a gazdálkodó szervezetek már a Cégkapun keresztül adják 
le bevallásaikat, az őstermelők és az áfafi zetésre kötelezett 
magánszemélyek és a munkáltatók helyett is a NAV készíti 
el az SZJA-bevallást – részletezte az országgyűlési képvise-
lő, aki szerint talán a legfontosabb, hogy 2018 a Családok 
Éve. 

– Európában egyedülálló, komplex, széles körű család-
támogató rendszert építettünk föl, amelyet idén tovább 
bővítünk. A költségvetés körülbelül 5 százalékát költjük 
a családokra, míg az európai átlag ennek a fele. Számunk-
ra a család az élet alapvető szervezeti egysége, amelynek 
minden tagját, minden élethelyzetében támogatni kell – 
fejtette ki, hozzátéve, hogy a Családok Évétől kezdve a 
kétgyermekesek már 35 ezer forintot tudnak leírni havonta 
az adójukból, növekszik a gyermekgondozási díj (gyed), 
valamint a diplomás gyed összege is, gyermekvállalás ese-
tén pedig részben vagy teljesen elengedik az édesanya di-
ákhitelét.

Farkas Sándor hangsúlyozta, a változásokból mindannyi-
an láthatjuk, sikeres, eredményes évet zárt az ország és a 
térség is. – Végre már nem a tűzoltás, hanem a fejlesztések 
vannak a középpontban. Ehhez azonban meg kell véde-
nünk és fejlesztenünk kell biztonságunkat, családjainkat, 
hiszen a családokon és a fejlesztéseken nyugszik hazánk 
jövője. Fontos, hogy a közösség összes tagja érezze, hogy 
szükségünk van egymásra, éljünk az új lehetőségekkel és 
bizakodással tekintsünk a jövőre! – húzta alá a z ország-
gyűlési képviselő.

munkatársunktól
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Tájékoztatom a település lakosságát arról, hogy a Képvise-
lő-testület 2018. január 26. napján tartotta munkaterv sze-
rinti ülését, ahol 6 napirendi pontot és azon belül további 
7 előterjesztést tárgyalt, melyből az 2. 4-5. napirendi pon-
tokat az Ügyrendi Bizottság, a 4-5. napirendi pont kivételé-
vel a benyújtott előterjesztéseket pedig a Pénzügyi Ellenőrző, 
Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, 
elfogadta és annak jóváhagyását kezdeményezte.

Az ülés napirendi pontja tárgyalása előtt a Polgármes-
ter úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa 
tett intézkedésekről, melyet a Képviselő-testület határo-
zat hozatala nélkül tudomásul vett.

A Képviselő-testület az ülés 1. fő-napirendi pont-
jaként tárgyalta az önkormányzat és az önkormányza-
ti hivatal 2018. évi költségvetése előkészítése keretében a) 
pontban Csanytelek községben működő civil szervezetek, 
önszerveződő közösségek 2018. évi működési célú támogatása 
tárgyú előterjesztésében foglaltakat. Az önkormány-
zat előző évi költségvetése terhére 2.875.000,- Ft tá-
mogatást nyújtott a pályázatot benyújtók előző évben 
végzett tevékenysége elszámolása jóváhagyása mellett, 
melyhez képest az idei évre 3.750.000,- Ft összegű 
támogatási igényt jelentettek be, melyből 2.610.000,- 
Ft összegű támogatás megítélését kezdeményezték 
az előterjesztők. A támogatás előző évi csökkené-
sének oka, hogy ezen pályázati támogatáson kívül 
más jogcímen is nyújt támogatást az önkormányzat 
költségvetéséből, pl. a lelátó kiépítéséhez vállalt önerő 
biztosítása 285.000,- Ft további anyagi fedezetet 
jelentett. A testület egyhangú szavazással jóváhagyta a 
beterjesztett javaslatban foglaltakat.

A b) alpontban az önkormányzati tulajdonú lakások és 
garázsok 2018. évi bérleti díjának meghatározása tárgyában 
akként döntött a Képviselő-testület, hogy a bérleti díjak 
összegét változtatás nélkül hatályban tartja, mivel a díjeme-
lés feltételei nem adottak. 

Az 1. fő-napirendi pont c) alpontjaként beterjesz-
tett javaslatot elfogadva, a testület úgy döntött, hogy 
Csanytelek Község Önkormányzata és az Önkormányzati 
Hivatal által ellátott egyéb szolgáltatási tevékenységek 2018. 
évi díjtételei összegét nem emeli és továbbra is térítésmentesen 
biztosítja a lakosság tájékoztatása céljából kiadott Csanyi 
Hírmondó megjelentetését.

Ugyanezen napirendi pont d) pontjaként vitatta meg 
a Képviselő-testület Csanytelek Község Önkormányzata 
rövid- közép- és hosszú-távú fejlesztési programja módosítá-

sa tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat, 
melyben változás, hogy a rövid-távú programok köre 
kibővült a bölcsődei ellátás feladatával. A testület a módo-
sítást egyhangú szavazással jóváhagyta.

Kötelező eleme a költségvetés összeállításának az e) 
pontban szereplő a költségvetési évet követő három évben 
várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének 
és a Kormány előzetes hozzájárulását igénylő -adós-
ságot keletkeztető – ügyletekből eredő fi zetési kötelezettsé-
gek meghatározása tárgyú előterjesztésben 2019. évre 
39.500.000,- Ft, 2020-2021. évekre 39.500.000,- Ft 
összeg saját bevétellel számol, ami központi szabályo-
zók jelenleg még nem ismert rendelkezései miatt csak 
becslésen alapul. A testület elfogadta tárgyban benyúj-
tott előterjesztésben foglaltakat.

A Képviselő-testület az a)-e) napirendi pontok tár-
gyában  hozott döntését az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése elfogadásakor rendeletbe foglalva juttat-
ja érvényre.

A Képviselő-testület az ülés 2. fő-napirendi pontja 
keretében a Többcélú óvoda-bölcsőde kialakítása keretében 
az  a) alpontban  a Bölcsődei ellátások új rendszerére vo-
natkozó jogszabályi tájékoztató és forgatókönyv jóváhagyására 
irányuló előterjesztésben döntés előkészítési céllal, tel-
jes körű ismeretet kaptak a központi jogszabályok ren-
delkezéseinek eleget tevő új önkormányzati feladat, a 
bölcsődei ellátás bevezetése és működtetése feltét-
eleiről, a végrehajtás eljárásrendjéről. A Képviselő-
testület tudomásul vette tárgyban benyújtott jegyzői 
tájékoztatóban foglaltakat és határozatába foglaltan 
változtatás nélkül jóváhagyta a forgatókönyvet. 

A testület konkrét döntését a Többcélú óvoda-bölcsőde 
kialakítása köznevelési intézmény átszervezésével tárgyban 
benyújtott előterjesztésben foglaltak egyhangú 
szavazással hozott határozatába foglalta. A vonatkozó 
hatályos központi jogszabályok arra kötelezik az 
önkormányzatokat, hogy ha a több feltétel közül az 
egyik fennáll, akkor 2018. december 31. napjáig biz-
tosítania kell a bölcsődei ellátás megszervezését és mű-
ködtetését. A testület a bölcsőde formái közül a mini 
bölcsőde, szervezetét illetően a többcélú óvoda-bölcsőde, 
fenntartójaként az óvoda jelenlegi fenntartóját az 
Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulást választotta, 
feladat- és hatáskörét átadva, kezdeményezve a köz-
nevelési intézmény (óvoda) átszervezését, alapfeladata 
megváltoztatását, továbbá az intézmény Alsó- Tisza-

menti Egyesített Óvoda nevének Alsó- Tisza-menti Több-
célú Óvodák és Mini Bölcsőde névre történő változtatását kez-
deményezve. Ahhoz, hogy a köznevelési intézmény 
átszervezése és az új feladat bevezetése az elvárások-
nak megfelelve 2018. szeptember 01. napjával meg-
történjen, a forgatókönyv 22 lépcsőjű feladat sorát 
kell a két érintett Tagönkormányzatnak (Csanytelek 
és Felgyő Község Önkormányzata Képviselő-testü-
letének), továbbá több intézkedés esetén a további 
2 Tagönkormányzatnak és elsődlegesen a döntések 
meghozatalára jogosított Társulás Társulási Tanácsá-
nak meghoznia, előre meghatározott ütemterv szerint. 
A többcélú óvoda-bölcsőde  az 1 évet betöltött és 3 éves 
kort még el nem ért gyermekek fogadására kér működési en-
gedélyt. Egyenlőre egy bölcsődei csoport 5 – 7 gyermek lét-
számmal való indítását kezdeményezte a testület. A böl-
csőde kialakítása az óvoda épületén belül, erre a célra 
átalakított helyen megvalósítható, mivel minden fel-
tételnek, úgy belső, mind külső elhelyezési előírásnak 
meg tud felelni a szolgáltatást nyújtó (pl. babakocsi 
tároló, a külön játszótér). Eszközök beszerzésére köz-
ponti pályázaton indulva kellene pénzügyi támogatást igénybe 
venni, ennek hiányában a kb. 2 millió Ft összeg bizto-
sítása és a feladat fi nanszírozás rendelkezésre állásáig 
a személyi- és dologi kiadások anyagi fedezetét önkor-
mányzatunk idei évi költségvetése saját bevétele ter-
hére megelőlegezi. A téma iránt érdeklődők számára 
az óvoda  tagintézmény vezetője, a település védőnője 
is akár személyesen, akár telefonon is ad érdemleges 
információt, továbbá a hivatalban rendelkezésre áll az 
általam írásban kiadott felhívás és a bölcsődei beiratkozás 
igénybejelentője, melynek leadási határideje 2018. április 
15. napjáig tart.

A Képviselő-testület az ülés 3. fő-napirendi pontja-
ként tárgyalta a 2018. évi közfoglalkoztatási munkaprogra-
mok tartalmát, melyben a mezőgazdasági munkaprogramba 
30 fővel, a belvízelvezetés munkaprogramba 8 fővel, a mező-
gazdasági földutak karbantartása  munkaprogramba 10 fővel, 
valamint egyéb hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 7 
fővel való részvételét hagyta jóvá akként, hogy határo-
zatába START munkaprogramok végrehajtása során 
felmerülő dologi- és fejlesztési jellegű költségekhez 5 %-os 
mértékű önerő rész biztosítását vállalta az önkormányzat idei 
évi költségvetésében. 

Az ülés 4. fő-napirendi pontjaként tekintette át a 
testület a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-
testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapo-
dás felülvizsgálata tárgyában benyújtott előterjesztésben 
foglaltakat, mely változásként rögzítette a számlavezető 
pénzintézet jogutódlása miatt bekövetkezett változását 
idén január 01. napjával, továbbá a nemzetiségi 
önkormányzat által ellátott feladatok kormányzati 

funkciója, szakfeladata módosulását annak érdekében, 
hogy az állami támogatás összege az ASP rendszerben 
szabályozott keretek között szerepeljen és az időközben 
bekövetkezett központi jogszabályokban foglaltak 
szerint teljesíthetők legyenek. A testület változtatás 
nélkül elfogadta a megállapodásban foglaltakat és fel-
hatalmazta  polgármester urat a megállapodás aláírá-
sára. 

A Képviselő-testület az ülésen 5. fő-napirendi pont-
ként megtárgyalta a helyi választási iroda vezetőjeként 
általam a Szavazatszámláló Bizottság tagjai és póttagjai vá-
lasztása tárgyában benyújtott előterjesztésben írtakat, 
melyben idén április 8. napján tartandó országgyűlé-
si képviselői választás településünkön történő lebonyolítása 
érdekében szükséges létszámú választási bizottság közre-
működőit jelölte ki. Megragadom az alkalmat, hogy ezen 
megbízatásukról lemondott Fülöpné Szeri Noémi, Szabó 
Tünde, Tóth Adrienn és Kovács Anikó volt szavazatszámláló 
bizottsági tagok által eddig végzett lelkiismeretes munkavégzé-
sükért köszönetemet fejezzem ki. A megüresedett bizottsá-
gi helyek betöltésére Tápainé Karkas Krisztina, Palástiné 
Papp Ildikó, Potorné Kovács Ágnes, Szabóné Kovács Nikolett, 
Horváth Nikolett Bianka és Nagy Emese személyére általam 
tett  jelölését határozatába foglalva hagyta jóvá a tes-
tület. A 6 újonnan beválasztott településünkön élő 
polgárnak előre is köszönöm a közösségi feladatellá-
tásban vállalt munkavégzésüket, melyhez sok sikert 
kívánok!

Az ülésen a 6. fő-napirendi pontként tárgyalta és 
fogadta el a Képviselő-testület a Felső korlát nélküli 
kötelező betelepítési kvóta végrehajtása bevándorlást-szervező 
irodák, migránstáborok létrehozása elutasítása tárgyában, a 
település országgyűlési képviselője által tett kezdemé-
nyezésre benyújtott előterjesztésben foglaltakat.

Az ülésen Egyebek napirend keretében sem írásban, 
sem szóban nem történt előterjesztés.

Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a 
hivatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, va-
lamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.
hu) az önkormányzat címszó alatt és a www.njt.hu ol-
dalon érhetőek el. 
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Ebben az évben a 2018. 
január 16.-án délután volt 
az első véradás. Új helyen 
a Faluházban vártunk 
a véradókat a Vérellátó 
Szentes munkatársaival. 
Jó hangulatba telt el a 
délután, ahol 63 fő je-

lentkezett véradásra és ebből 2 új véradót is köszön-
töttünk.

Véradás után az általános iskola ebédlőjében va-
csorával köszöntük meg az önzetlen segítségnyújtást. 
Vacsora előtt a többszörös véradóknak kitüntetést 
adtak át.

Kitüntetettek:
10× Bali Ákos, Pető Zoltán
20×
Balogh Boglárka, Gera Jánosné Orovecz Zsuzsan-

na, Hevesi Róbert, Szakál Tibor.
30× Tóth Gabriella
40×

mind annak 3 hulladéknemre válogatott tartalma té-
rítésmentes, ezért nem fog szerepelni a vegyeshulladék 
tárolására szolgáló 120 literes (kék színű kuka) után 
felszámított közszolgáltatási díj összegében. Rövi-
desen érkezhetnek az NHKV által kiállított, 2017. 
II. negyedévére (április, május és június hónapok-
ra) a közszolgáltatási számlák, mellyel több mint 
féléves elmaradás. A tavaly januári teljesítés utáni 
számlázás és a II. félév teljes egésze számlaösszegé-
nek késedelmes kiközlése miatt 2017. évre 11 havi 
számla érkezésével kell számolnunk! Köszönöm 
együttműködésüket a közszolgáltatási szerződések 
kötésekor és az a szelektívhulladék gyűjtő edények 
átvételekor tanúsított megértésükért és türelmükért 
kérem ahol még nem került sor – elegendő edény 
hiányában – annak kiosztására, melynek pótlására 
vonatkozó szükséges intézkedést megtettem. Ké-
rem Önöket az edények rendeltetésszerű haszná-
latára, a megküldött éves közszolgáltatási naptár 
szerinti gyűjtőedények közszolgáltató számára való 
kihelyezésére. Megköszönöm az edények kiosztá-
sában, a szerződések megkötésében, arról nyilván-
tartás felvételében minden résztvevő munkatársam 
munkaidőn kívül végzett tevékenységét, toleráns 
viselkedését azon polgárokkal szemben, akik eluta-
sító, vagy bántó viselkedésükkel akadályozták a fel-
adatuk teljesítését!        
−	 Január első napjaitól a hivatalban az iratkezelés 

és a hagyatéki ügyek, az ipar-kereskedelemi ügyek intézése 
ASP rendszer alkalmazásával folyik.  Az önkormányzat 
honlapja, majd rövidesen a települési portál alkalmazásá-
val lehetőség nyílik az elektronikus ügyintézés (e-ügyintézés 
címszó alatt) igénybevételére. Az informatikai és tech-
nikai feltételek megteremtése a központi rendszer 
szolgáltatásainak telepítése folyamatban van, akár-
csak azon formanyomtatványok központi telepíté-
se, amely lehetővé teszi az e-ügyintézés bonyolítá-
sát, mely időszak alatt türelmüket kérem! A hivatal 
köztisztviselőjének beiskolázása megtörtént, de a 
konkrét oktatáson való részvételre ezért  nem  ke-
rült sor, így tolódni fog az ügymenet.
−	 A Széchenyi 2020 program keretében kiírt 

EFOP 3.9.2. Tisza-menti virágzás I. projektjé-
nek, Csongrád Város Önkormányzata konzorci-
umi vezetése alatt, településünk önkormányzata 3 
éves (2017. 07. 01. – 2020. 06. 30.) időszakra elnyert 

−	 Január 9. napján a hivatal vezetőjeként az in-
formatikai feladatok ellátásért felelős köztisztvise-
lő munkatársammal Szegeden oktatáson vettünk 
részt, ahol betekintést nyertünk az önkormányza-
tok beruházásai, költségvetési szervei feladatellá-
tására vonatkozó központi nyilvántartásokban tá-
rolt információk kinyerése lehetőségéről, un. IKIR 
program alkalmazásáról, amely rendszer használatá-
hoz önként csatlakoztunk annak érdekében, hogy a 
településen zajló önkormányzati beruházások ter-
vezéséhez nélkülözhetetlen adatsorhoz várakozás, 
késedelem nélkül, térítésmentesen hozzá tudjunk 
férni. 
−	 Január 15. napján a megszokott rendben zaj-

lott a településünkön nevelőszülői tevékenységet végzők 
számára tartott értekezlet, ahol az aktuális felada-
tok ismertetésére került sor.
−	 Január 16. napján nagy érdeklődés mellett ke-

rült sor a Faluházban a véradás lebonyolítására. A 
véradáson résztvevőket önzetlenségükért, a szer-
vezőket és a végrehajtó csapatot elhívatottságukért 
köszönet illeti. A témáról bővebben külön rovat-
ban adunk tájékoztatást.
−	 Január 22. napján az Ügyrendi Bizottság, 23.-

án pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai 
és Településfejlesztési Bizottság tartotta soros ülését, ahol 
napirendjére tett előterjesztések tárgyalása során 
véleményezte a Képviselő-testület januári ülése elé 
benyújtott javaslatokat, melyről a jegyzői tájékozta-
tóban adok tájékoztatást.
−	 Január 26. napján a Csanyteleki Roma Nemzetisé-

gi Önkormányzat Képviselő-testülete tartotta soros ülését, 
ahol jóváhagyta a helyben működő két önkormányzat kép-
viselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata tárgyában benyújtott, az 2017. év alatt 
bekövetkezett változásokat tartalmazó dokumen-
tumot és felhatalmazást adott annak aláírására. Sze-
mélyes kérdéskörben zárt ülést tartott.
−	 Január hónapban folyamatosan zaj-

lott a hivatalban foglalkoztatottak bevonásá-
val a település területén életvitelszerűen lakott, 
magánszemélyek tulajdonában lévő lakásokhoz 1 
db szelektívhulladék gyűjtésére alkalmas 240 liter 
űrtartalmú gyűjtőedények kijuttatása. Ismételten 
felhívom a figyelmet arra, hogy ezen közszolgáltatás 
igénybe vétele kötelező, viszont mind az edény, 

Köszönet a VÉRADÓKNAK!

H í r m o r z s á k
az önkormányzat és szerveit érintő,a településen történt eseményekről

24.429.600.- Ft  összeggel rendelkezhet. Ezen ösz-
szeg erejéig közösségi rendezvények bonyolítására, az in-
tegrált közösségi színtér (Faluház) területén belül játszó-
ház – tanulóház modell program részvevőjeként 
megbízást adott január végén a mérföldkövekhez 
kötött feladatok végrehajtására. A programról an-
nak folyamata során rendszeresen fogok számot-
adni.
−	 Szintén a Széchenyi 2020 programban, az 

EFOP 3.9.2. – 16 Tisza-menti virágzás II. projekt-
ben érdekelt településünk önkormányzata, Csong-
rád Város Önkormányzata konzorciumi vezetése 
alatt. Önkormányzatunk 36.287.000.- Ft összeget 
fordíthat a helyi humán kapacitások fejlesztése tárgyú 
pályázati kiírásban foglaltak szerint, a fent jelzett 
3 éves időszak alatt, melyben épület felújítására, 
eszközök beszerzésére is lehetőség nyílik.

−	 Január hónap végén hivatalossá vált a VP6-
7.2.1.-7.4.1.2.-16 szám alatt kiadott, a külterületi 
helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához 
szükséges erő- és munkagépek beszerzése tár-
gyában benyújtott pályázatunk, mely ponthatár 
feletti, így nyertes pályázatok közé sorolt. Konk-
rétan a településünk 3 külterületi útja: a József  
Attila utca, a Nefelejcs utca, valamint a Határ út 
szilárdburkolattal való kivitelezésére 134.390.457.- 
Ft állami pályázati támogatásban részesült. A 
támogató okirat aláírása után kezdődhetnek a köz-
beszerzési és hatósági eljárások, a kivitelező kivá-
lasztása és a kivitelezés. A feladat végrehajtásáról 
folyamatosan fogom Önöket tájékoztatni.   

Tisztelettel: 
 Kató Pálné jegyző

Gyöngyi István, Katona Tibor, Mrsán Gábor, Tóth 
Ottília

50×
Simon Ottó, Antal József, Kádár József, Megyesi 

Péter
60× Sebők Péterné Szabó Judit
70× Forgó János
80× Gyergyádesz Ferenc
Gratulálunk és további erőt, egészséget kívánunk!
A vacsora megrendezésében támogattak bennün-

ket:
Jéri Csaba, Erhard Gyula, Mrlják József, Darabos 

Pékség KÉBSZ Kft, a vacsorát Pintér István és csa-
pata főzte, nagyon szépen köszönjük!

Szeretnénk megköszönni a Faluháznak és a köz-
ségünk vezetésének, hogy ebbe a szép környezetbe 
lehetett a véradást megtartani.

Köszönöm Kovácsné Lajos Szilvia, Szabóné Ko-
vács Nikoletta és Nagy Emese segítségét!

Remélem jól éreztétek magatokat és találkozunk 
legközelebb is.

 
                                         Simonné Inci



6 Csanyi Hírmondó

Öregségi nyugdíjasok, valamint a nők 40 éves 
jogosultsági idővel nyugdíjba vonultak jelentkezését 
várjuk nyugdíjas szövetkezeten belüli kedvező fog-
lalkoztatásra, a Hungerit Zrt. KACSACSOMAGO-
LÓ üzemrészébe, fi zikai munkavégzésre.

•	 Bérezés: 900 Ft/ óra
•	 Váltott műszakos munkarendben

(egyik héten délelőtt, másik héten délután)
•	 Korhatár: 67 év
•	 Buszjárat:

Tömörkény-Csanytelek-Felgyő-Csongrád útvonalon

M U N K A L E H E T Ő S É G  N Y U G D Í J A S O K
 R É S Z É R E

Jelentkezni és érdeklődni lehet:

HUNGERIT Zrt. Humánpolitikai Főosztály 
Társadalombiztosítási irodájában ügyfélfogadási 
időben vagy a 63/510-540-es telefonszámon. 

Ügyfélfogadás: Hétfő- Csütörtök: 7:00-8:00,  
  14:00-15:00
                            Péntek: 7:00-8:00, 12:00-13:00
  vagy a 

Keleti Szomszédok Közérdekű Nyugdíjas Szövet-
kezet szentesi irodájában (Szentes, József  Attila u. 6.).

Ha Oláhállásról felbaktatunk a Pusztaszeri utca felé 
vezető emelkedőn, elérjük helynévkutató körutunk 
végállomását. Síróhegy a legrégebbi falurészek egyike. 
Bár területe valóban kiemelkedik a környezetéből, 
síkvidéken a „hegy” szó alatt nem feltétlenül szem-
beötlő magaslatot kell érteni: „hegy” a neve a terüle-
tek sarkos nyúlványának, kiszögellésének is. A lanka 
jelenlegi legmagasabb pontját a Tápai-féle ház táján 
érjük el. Az itt látható útszéli feszület közelében egy 
– napjainkra teljesen elfeledett – harangláb is állt va-
laha! A továbbiakban az adatközlő Juhász Sándorné, 
Szabó Esztike néném szavaival folytatom.

„Amikó gyüttek a törökök, mindönkit lēkaszabótak it-
ten. Azér’ lött a neve Síróhögy. Aztán továbbmöntek, de 
mögbánták, oszt’ ahun mögálltak, annak mög Bánomhögy 
lött a neve. A köröszt azér’ lött ide állítva, mer’ itt, a Tá-
pai-féle ház, mög a mienk mögött vót a temető1. Édösapám 
mesélte, hogy régön szöllőtelepítéskó mindön karó lēásásakó 
koponyát tanáltak! Vót itt harang is. A Palavicsinyiek 
idejibe’ édösapám nagyszülei azér’ lakhattak itten, mer’ ha 
gyütt a jég, az ükanyámnak harangozni köllött. Úgy hívták: 
Törköly Brigitta, de Bērgyusnak szólították. A harangot a 
világháborúba’ elvitték a katonák. A Jézuska nem köllött 
nekik2…”

Dr. Forgó István helytörténeti munkájában3 a 
csanyteleki dombok felsorolásánál így szerepel a ma-
gaslat: „Pap domb, a Dilitori dombtól nyugatra 1 km-re. 
Eredeti neve Síróhegyi domb”. A földterületek felsoro-
lásánál ezt olvashatjuk tőle: „Síróhegy (a síki víz miatt 
sírtak a szőlőhegyiek)”. A helynév eredetére többféle 
magyarázatot hallottam, természetesen az én szívem-
nek az kedves, amit Édesapám mesélt…

Hajdanán a Tisza ártere és a Csaj-tó mocsarai kö-
zött ezen a szegleten át kanyargott az országút. A 
tatár-veszedelem idején egy mongol hírnök nyargalt 
Csernigrád4 felé a szakasza élén. A levelet, amit vitt, 
hártyavékony pergamenre írták, majd marhabőr tok-
ba varrták, faggyúval vízhatlanná tették, s csak ez-
után nyomták a kezébe; úgy vigyázzon rá, mint a sze-

1  régészetileg ismert lelőhely
2  II. világháború
3  hivatkozás nélküli közlés
4  Cernigrad: Feketevár (Csongrád ősi szláv 
neve)

me világára!
Beesteledett. A hírvivő fáradt volt, eltévedni sem 

akart, ezért katonáival itt állt meg éjszakai pihenőre. 
A futár az egyik kidűlt-bedűlt oldalú szárnyékban vac-
kolt meg magának, a lova lábánál. Fejaljnak a nyerget 
használta, a bőrtokot a nyereg alá dugta, így álmában 
is őrizte a levelet. Éjjel egy éhes kutya a holt-mélyen 
alvó tatár vitézhez óvatoskodott. Más ennivalót nem 
találván, kihúzta a nyereg alól a faggyúillatot árasz-
tó bőrhengert, és hangtalanul elinalt. Rövidesen ádáz 
marakodásba kezdtek a sötétben kószáló, éhenkórász 
falusi ebek – a zamatos marhabőr, az ostyaként omló 
pergamen, s a ropogós viaszpecsét-desszert megszer-
zéséért...

Virradatkor az ébredező tatárok azt hiték, a falucska 
lakói lopták el a levelet, ezért eszeveszett dühükben 
kardélre hánytak minden férfi t és fi út a környéken. 
Az ártatlanul lekaszabolt magyarok halomba hordott 
tetemei felett szakadatlanul sírtak a magukra maradt 
anyák, feleségek, mátkák: így kapta ez a hely a Síró-
hegy nevet.

Szívbemarkolóan emlékezetes legenda… Ám meg 
sem próbálok azzal mismásolni, hogy tatár s török 
egyre megy: ha tényleg egy kegyetlen mészárlás év-
századokon át megőrzött emlékéből ered a terület 
elnevezése, akkor – az időtávlatot fi gyelembe véve – 
sokkal hihetőbbnek tűnik a török-kori változat!

Amint már említettem, Szegvárnak is van Zsigerhát 
nevű része – de van Síró-hegye is! Akolszög kanyarját 
a folyószabályozás során, a 86. számú átmetszéssel 
az 1860-as években leválasztották a Tiszáról, az így 
létrejött holtág a folyó szegvári oldalára került. Az 
ottani szájhagyomány szerint ettől kezdve árvíz ide-
jén a hegyesszögű földnyelven legeltetett marhák ott 
rekedve riadtan bőgtek, s keserves hangjuk miatt a 
szegváriak Síró-hegynek nevezték el ezt a helyet.5

Még egy legendát ismerek, ami engem nagyon em-
lékeztet a Jókai Mór, illetve Eötvös Károly írók által 
megörökített balatoni tragédiákra… Egy téli lakoda-
lom során a Tisza szalmával terített jegén, szekérrel 
hozták át esküvőre a menyasszonyt (másik mesélő 

5  Őze Péter: A hullámtér-hasznosítás 
lehetősége Szegvár térségében

Falunk helyneveiről

SÍRÓHEGY

szerint a vőlegényt), és beszakadva a jég alá vesztek. 
Ha hihető helyszínt keresünk ennek az átkelési histó-
riának, akkor inkább illik ez is a szegvári Síró-hegy-
re – hiszen az tényleg közvetlenül a Tiszánál van! A 

csanyteleki oldalon ez alapján a Síkot kellene manap-
ság Síróhegynek nevezni…

*     *     *
(folytatjuk)

síróhögyi Borda János



KÉBSZ Kft konyha-FEBRUÁRI ÉTLAP
1. hét

(01-04)

2. hét

(05-11)

3. hét

(12-18)

4. hét

(19-25)

5. hét

(26-28)

Hétfő
Alföldi tésztaleves
Zöldborsófőzelék

Csibe fasírt

Karfi olleves
Gordon blue
Zöldséges rizs

Rizsleves
Tökfőzelék

Fasírt

Lebbencsleves
Rakott karfi ol

Kedd
Kertészleves
Csirkepörkölt

Tarhonya

Burgonyaleves
Szárazbabfőzelék

Sült debreceni kolbász

Zöldbableves
Dubarry karfi ol

Sült hús

Orjaleves
paradicsomos 

káposzta
Natúrszelet

Szerda
Paradicsomleves
Tavaszi rizses hús Csontleves

Székelykáposzta

Köményleves
Paprikás burgonya 
virslivel, káposzta-

saláta

Hagyma krém-
leves

Lecsós pulyka
Párolt rizs

Csütörtök
Zöldbableves

Burgonyafőzelék
Bélszínroló

Magyaros zöldségleves
Hurka, kolbász, tört 
burg. párolt káposzta

Almaleves
Sült csirke

Hagymás burgonya

Erdei gombaleves
Májrizottó

Péntek
Lencsegulyás
Aranygaluska Húsleves csigatésztával

Sajtos spagetti
Csángógulyás
Meggyes nudli

Sárgaborsógulyás
Túrós tészta

Szombat
Karalábé leves
Párizsi szelet

Pirított burg. befőtt

Zöldségleves
Tepsis csirke

Magyaros zöldségleves
Rakott burgonya

Zöldségleves
Tejfölös harcsapap-

rikás
Galuska

Vasárnap
Húsleves

Kakaspörkölt
Tészta, savanyúság

Csontleves
Bakonyi sertésborda

Makaróni

Daragaluska leves
Sült pulykaszárny

Párolt rizs

Májgombócleves
Kijevi jércemell

Tejfölös burgonya
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 Februári programok

7. szerda  13:30 Kéknefelejcs Népdalkör próba
8. csütörtök  18:00 Nippon Zengo
9. péntek   18:00 Jóga 
12. hétfő  16:00 Kézműves délután ~ Készítsünk farsangi álarcot!
14. szerda   13:30 Kéknefelejcs Népdalkör próba
15. csütörtök  18:00 Nippon Zengo
16. péntek  18:00 Jóga
19. hétfő   15:00 Farsangi jelmez készítés felnőtteknek/gyerekeknek
20. kedd   Road show bemutató és regisztráció ~ Időpont később plakátokon
21. szerda   13:30 Kéknefelejcs Népdalkör próba
22. csütörtök  18:00 Nippon Zengo
23. péntek   18:00 Jóga
26. hétfő  15:00 Farsangi jelmez készítés felnőtteknek/gyerekeknek
28. szerda   13:30 Kéknefelejcs Népdalkör prób

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

Szabóné Kovács Nikolett

Faluház


