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Hírek, információk
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Felhívjuk olvasóink figyelmét,
hogy a XXVIII. Csanyteleki Falunapok részletes programját
a következő számban fogjuk közölni!

Elkezdődött…
…amire közel 20 éve várunk! Közel 20 éve szinte évente
kötelezett bennünket az illetékes hatóság az egyik rendelő
folyamatos beázásának megszüntetésére, az elöregedett, kaotikus állapotú elektromos rendszer biztonságossá tételére,
a mozgáskorlátozottak általi esélyegyenlő igénybevehetőség
biztosítására, a higiénia elvárható szintű biztosítására, hogy
csak a leglényegesebbeket említsem. A közel 30 milliónyi
pályázati pénzhez még 5 milliónyi önkormányzati forintot is
kell tenni, mert a több mint két éves költségvetés szerint kiírt közbeszerzés nem fedezte a nyertes kivitelezői ajánlatot.
Pályázati kötelem továbbá, hogy a tartós helyettesítés helyett
önálló státuszú fogorvosi ellátást kell biztosítanunk a műszaki átadást követően. Ezt bővebben a Hírmondó következő számában foglalom össze. A felújítás időszaka nem lesz könnyű sem
a betegeknek, sem az orvosoknak, sem a kivitelezőnek, de
megértéssel, toleranciával, az érdekek kölcsönös tiszteletben
tartásával megoldható a feladat. Meg kell, hogy oldódjon, hiszen Csanytelek egészségügyi ellátásának jövőjéről van szó,
egyszerűen nem engedhetjük meg magunknak a „meghiúsulás luxusát”, erre a lehetőségre 20 évig vártunk, szinte biztosan nem lesz következő lehetőség, de ha esetleg mégis, arra
többet kellene várni, mint 20 év.

A 2018. év elsőáldozói
Csanyteleken

Isten hozta Csanytelek nagy múltú katolikus közösségébe az alábbi gyermekeket:
Bali Csongor, Erhard Fanni, Gémes Hanna, Juhász Gergő,
Kovalcsik Odett, László Liliána, Lekrinszki Tamás, Rostás
Máté, Sáfár Levente, Szabó Eszter, Urbán Kata
A fotón látható még: Urbán Lilla, Urbán István ministránsok, Bozó Ibolya oktató, Bánfi Sándor plébános
Ismét megtapasztalhatták a templomot szinte teljesen megtöltő szülők, rokonok, érdeklődők azt a szívmelengető érzést,
melyet az elsőáldozás – mint esemény – jelent, talán érdemes
lenne gyakrabban megajándékozni egymást és magunkat a
templomunkban ezzel az összetartozás-élménnyel. Kérdezzék meg a még manapság is templomba járó időseket, mit
jelenthet az embernek a mise egy órája...

Folytatás a 7. oldalon

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2018. májusi ülésein hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2018.
május 15. napján rendkívüli ülésén 2 fő-napirendi pontot tárgyalt az alábbiak szerint.
Az 1. fő-napirendi pontként benyújtott előterjesztésben
az előadó emlékeztetett arra, hogy a testület az előző ülésén
a humán szolgáltatásban foglalkoztatottak számára „Felnőttképzési Ösztöndíjat alapított. A tárgyban általa kiadott határozatában hagyta jóvá az ösztöndíj Szabályzatát, melynek hatálya
Csongrád járás területén működő települési önkormányzatokra és Tiszasas önkormányzata által fenntartott egészségügyi, szociális, nevelési intézményben foglalkoztatottak körében ellátott
szolgáltatást nyújtó diplomás szakemberek számára teremt lehetőséget
újabb képesítés megszerzésére. A Szabályzat értelmében a döntéshozó testületnek 2018. május 15. napjáig pályázati felhívást kellett
kibocsátania, azt a település honlapján, a hivatal hirdetőtábláján és
a helyi médiában közzé kellett tennie, amelyre még aznap sor is
került. A pályázati felhívás a pályázat benyújtásának feltételeit és határidejét, továbbá a pályázó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A testület határozatával jóváhagyta a tárgyi
előterjesztésben foglalt pályázati kiírásban foglaltakat és felhatalmazta Polgármester urat annak aláírására és a további
szükséges intézkedések megtételére.
Az ülés 2. fő-napirendi pontjaként tárgyalta és hagyta jóvá
a Képviselő-testület az EPOF 3.2.9.-16-2017-00005 sz. projekt keretében a településen élő hátrányos helyzetű tanulók, fiatalok számára ösztöndíj alapításával összefüggő pályázati kiírást, a
vonatkozó Szabályzatban rögzítettek szerint,melynek hatálya
megegyezik a felnőttekre vonatkoztatott közigazgatási területtel, melyen élő 16. életévüket betöltött, de 19. életévüket még el
nem ért tanulók, tanulni akaró fiatalok számára teremt lehetőséget egy
szakma megszerzésére, ill. további tanulmányok folytatására és a vállalt képesítés megszerzésére. A konzorcium tagjai megállapodtak
abban, hogy a „Tisza-menti virágzás” projekt alapvető kérdéskörét, így pl. annak tényét, hogy a döntéshozó testületnek
2018. május 15. napjáig pályázati felhívást kell kibocsátania, azt a
település honlapján, a hivatal hirdetőtábláján és a helyi médiában közzé kell tennie, amely az előírásnak megfelelve megtörtént. A
pályázati felhívás a pályázat benyújtásának feltételeit és határidejét, továbbá a pályázó jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A testület határozatával jóváhagyta a tárgyi előterjesztésben foglalt pályázati kiírásban foglaltakat és felhatalmazta
Polgármester urat annak aláírására és a további szükséges
intézkedések megtételére. A pályázattal érintettek számára
sikeres pályázást kívánunk!
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Az ülésen Egyebek napirend keretében sem írásban, sem
szóban nem történt beterjesztés.
A Képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülését 2018.
május 30. napján tartotta, ahol az alábbi 11 fő-napirendi
pontot – az Ügyrendi Bizottság 1. és 3.-5. fő-napirendi pont,
a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság 1.-5. és 7.-11. fő-napirendi pont előzetes
véleményének ismeretében - tárgyalta.
Az ülésen az 1. fő-napirendi pontként az önkormányzat és
az önkormányzati hivatal 2017. évi költségvetéséről szóló 5/2017.
(II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati
rendelet megalkotására benyújtott előterjesztésben, az önkormányzati rendelet-tervezetben, az előzetes hatásvizsgálatban
és az indokolásban foglaltakat tekintette át. A tárgyi önkormányzati rendelet módosítása gyakorlatilag az évközi előirányzat változások összefoglalása. A 2017. évi költségvetés önkormányzati
részének keretszámai több ponton is érintik az Alsó- Tiszamenti Önkormányzati Társulás költségvetését is, ugyanis a
Társulás szempontjából meghatározó központi állami támogatások leigénylése és tovább-utalásra is az önkormányzat
által történik. A költségvetés viszonylag magas bevételi és
kiadási fő-összegei lényegében ebből erednek. A bevételi
és kiadási előirányzat módosítások összege összesen:
345.881.- E Ft. Az önkormányzati rendelet 2018. május 31.
napján lépett hatályba és június 1. napján hatályát vesztette
azzal, hogy annak tartalma beépült az eredeti alaprendeletbe.
A település lakosságára sem jogot, sem kötelezettséget nem
keletkeztet, illetve ró ezen önkormányzati rendelet, amely
un. belső jogszabály és a 6/2018. (V. 30.) szám alatt jelenik
meg a nyilvántartásban.
A Képviselő-testület a 2. fő-napirendi pontot a 3. fő-napirendi pont előzeteseként tárgyalta és hagyta jóvá a 2017. évről
szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentés tárgyában benyújtott
előterjesztésben írtakat, amely az önkormányzat vagyongazdálkodására, a közzétételi kötelezettség teljesítésére és a
pénzkezelés ellenőrzésére terjedt ki. A független belső
ellenőr rögzítette, hogy mind az önkormányzat, mind
a hivatal általi pénzkezelés rendje a törvényi előírásoknak és
a szabályzatban foglaltaknak, az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos nyilvántartások vezetése a jogszabályi előírásoknak
és a szabályzatokban írtaknak, továbbá anyilvános, közérdekű
adatok közzétételére vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelnek, ezért sem szabálysértési, sem büntetőeljárás indítása
nem indokolt.

Csanyi Hírmondó

Az ülésen 3. fő-napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2017.
évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóban foglaltakat és
alkotta meg önkormányzati rendeletét a zárszámadásról. A Képviselő-testület a hivatala által a kötelező önkormányzati feladatok
ellátását folyamatosan garantálni tudta. Adósságot keletkeztető
hitelügylet megkötésére nem került sor a beszámolási
időszakban. A fejlesztési célú, pályázatokhoz kapcsolódó
(támogatást megelőlegező, saját forráskiváltó) hitel felvételére
sem került sor. A tárgyévi kötelezettségeinket alapvetően teljesítettük.
Kötelezettségeink teljesítése folyamatosan, az esedékességi
időpontokat figyelembe véve történt. Az önkormányzatnak 60 napon túli esedékes tartozása, szállítói tartozása
2017. év végén nem volt.Kibocsátott kötvény állománya nincs önkormányzatunknak. Központi költségvetési támogatások jogcímén
összesen 811.873 E Ft összegű bevétele volt önkormányzatunknak 2017. évben. Önkormányzatunk 2017. évi záró mérleg
fő-összege (községi szinten) 2.126.944 E Ft (az önkormányzati
rendelet 20. és 21. melléklete szerint). A számviteli előírások
alapján a mérleg szerinti eredmény – 48.903 E Ft településünkön
(a tárgyi önkormányzati rendelet-tervezet 22. és 23. melléklete szerint). A mérlegen belül befektetett pénzügyi eszközként elszámolt részesedések községi szintű állománya 2017.
évben nem változott., összege 6.320 E Ft.A kötelezettséggel
nem terhelt önkormányzati vagyonérték1.838.028 E Ft (tárgyi önkormányzati rendelet-tervezet 24. melléklete szerint). Intézményi működési bevételként az önkormányzatnál 7.588 E Ft, míg
közhatalmi bevételként 37.050 E Ft folyt be tavaly. A helyi adók
és az átengedett központi adók együttes összege 32.265 E Ft.
Az egyéb közhatalmi bevételek (adópótlékok, talajterhelési
díjak, helyszíni és szabálysértési bírságok) összege 1.785 E
Ft. A községi szintű záró pénzmaradvány összege 237.566 E Ft,
melyből a kötelezettséggel terhelt maradvány 227.474 E Ft, míg
a szabad maradvány 10.092 E Ft. Összeségében sikeres gazdálkodással zárult le az elmúlt év. Az önkormányzati rendelet belső jogszabály, tehát a település lakosságának nincs
teendője. A jogszabály 2018. május 31. napján lépett hatályba
7/2018. (V. 30.) sz. alatt.
Az ülésen 4. fő-napirendi pontként tárgyalta a testület a
Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2014. (VI.
27.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata, a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendeletben foglaltakkal való összevetése tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melynek lényege, hogy a testület ezen a döntésével eleget tudunk tenni a
központi jogalkotói elvárásnak. A HÉSZ nem tartalmazhat
olyan rendelkezéseket, amelyek a településképre, a település arculatára vonatkozik, továbbá a reklámok elhelyezésére nem írhat
elő szabályokat. A HÉSZ 20. §-a teljes átemelésével megoldódott a jogi eljárás, így ezen szakasz hatályon kívül helyezése
mellett, a településkép védelméről szóló jogszabály kiadását
rendelte el a testület az általa kiadott határozatában.
A Képviselő-testület az 5. fő-napirendi pont keretében
vitatta meg a Csanytelek község településképének védelméről szóló
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önkormányzati rendelet alkotására benyújtott előterjesztésben,
a rendelet tervezetében, az előzetes hatásvizsgálatban és a
jogszabály általános és részletes indokolásában foglaltakat.
A Képviselő-testület 24/2017. (IV. 28.) Ökt határozatával
döntött a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerség rendjéről szóló 3/2013. (II. 02.) Ökt határozat hatályon kívül
helyezéséről, majd a tárgyban hatályos 7/2014. (VI. 24.) önkormányzati rendelet helyébe lépő 8/2017. (V. 12.) önkormányzati
rendelet kiadásáról, melyben meghatározta többek között
pl. a lakossági fórum tartása rendjét az 1. függelékben.Ennek
azért van nagy jelentősége, mert a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet elkészítése sokrétű, összetett
folyamat része, melynek egyik alappillére a partnerek általi
egyeztetések eljárásrendjének szabályozása, önkormányzati rendeletbe
foglalása. A településkép védelme a település vagy településrész
jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arcának és szerkezetének, az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő megőrzését vagy
kialakítását jelenti, amely a testület által már elmúlt év decemberében jóváhagyott Településképi Arculati Kézikönyvben rögzítetteken alapul. A Képviselő-testület eleget tett
a jogalkotási kötelezettségének és 8/2018. (V. 30.) sz. alatt
kiadta tárgyi rendeletét. Ebben olyan jogok és kötelezettségek szerepelnek, amelyek érintik a település lakosságát, ezért
egy-egy lakóépület építése, átalakítása előtt mindenképpen
célszerű a Polgármester úrnál előzetes véleményezési, egyeztetési eljárást kezdeményezni, melyről bővebb információt
személyesen tudunk adni az érdeklődők számára.
Az ülésen a 6. fő-napirendi pont keretében tárgyalta a testület a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját, azon belül a szociális alap- és
szakellátás, valamint a család- és gyermekjóléti szolgálat által ellátott
feladatok ellátását, melyet jónak értékelt és kezdeményezte az intézmény fenntartója felé a beszámoló elfogadását.
A Képviselő-testület a 7. fő-napirendi pontként beterjesztett, a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Csanytelek településen 2017. évben nyújtott szolgáltatásaikról szóló beszámolójában
írtakat megvitatva arra a megállapításra jutott, hogy az elmúlt
évi értékeléshez képest jelentősen átalakult a könyvtári szolgáltatás és több olyan pozitív irányú előrelépés formálódott,
amely hozzájárulhat a település közművelődési feladatellátása színvonala emelkedéséhez. Elköszönt a nyugállományba
vonuló Vezető, akivel korrekt együttműködésnek köszönhetően problémamentesen folyt a munka, ezért köszönetünket
fejezzük ki és jó egészséget és pihenést kívánunk Palánkainé
Sebők Zsuzsanna igazgató asszonynak nyugdíjas éveire. A
testület egyhangú szavazással fogadta el a beszámolóban
foglaltakat.
A testület a tulajdonában lévő KÉBSZ Kft 2017. évi egyszerűsített éves beszámolóját a 8. fő-napirend keretében tárgyalta
és fogadta el az eszközök és források fő-összegét 22.672 E
Ft-ban, az adózott eredményt pedig 1.361 E Ft-tal, amelyet
eredménytartalékba helyezett.
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Az ülésen a 9. fő-napirendi pont alatt az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2017. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolóját tárgyalta és fogadta el a testület, 33.613.618.- Ft összeggel
jóváhagyva a mérleg szerinti eredményét. Az idei évtől már
nem közhasznú szervezetként tartja nyilván a Közalapítványt az illetékes bíróság, ezért a testület módosította az általa kiadott
Alapító Okiratot. Köszönjük a Közalapítvány javára SZJA
1% befizetéseket, amellyel közösségi célok megvalósítását
segítették elő a parkban térkő kialakításával.
A Képviselő-testület 10. fő-napirendi pontként kapott tájékoztatást az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladata ellátásáról, melyet jónak értékelt. A beszámoló
többek között tartalmazza az önkormányzat által nyújtott
pénzbeli- és természetbeni ellátások közül a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosítottak éves statisztikája alakulását, a 140 fő
adatainak megoszlását, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő gyermekek számára nyújtott ellátások
alakulását, a rendkívüli települési támogatásban részesülők
adataiból készült diagramokat, az egyéb pénzbeli ellátások
és természetbeni juttatások közül az Arany János Tehetséggondozó Programban, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj programban résztvevők jogait,kötelezettségeit,
valamint a szünidő alatti gyermekétkeztetés lehetőségeit. A
beszámoló további részében az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása található,
melyben belül a Gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának
módja, működésének tapasztalata kap kiemelt szerepet. A
szakmai és gondozási tevékenységhez kapcsolódó adatok
ismertetésén túl, a beszámolóban helyet kapott az óvodai
és általános iskolai gyermekétkeztetés elmúlt évi adatsora is.
Kiemelt jelentőségű a prevenció és a jelzőrendszer működtetése,
melyhez kapcsolódik a helyi civil szervezetekkel való együttműködés. A gyermekvédelem területén a családon kívül fontos
terület a helyi óvoda és általános iskola, az ott zajló események befolyása megkérdőjelezhetetlen. Mindkét terület
szakmai ellenőrzése megerősíti az intézmények fenntartóit
abban, hogy a feladatellátás nem csak jogszabálynak eleget
tevő, hanem szakmai szempontokon túl mutató, empatikus,

humánus eljárások alapján tiszteletreméltó, melyet határozatában elismert a testület.
Az ülésen 11. fő-napirendi pontként tárgyalta a Képviselőtestület az ajánlatkérői döntés a TOP-2.1.3.15-GS-2016-00008
azonosítószámú és „Csanytelek Község bel- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése” – kivitelezési munkái című pályázati program
keretében lefolytatott (megismételt) közbeszerzési eljárásban hozandó
intézkedések sorát tartalmazó előterjesztésben foglaltakat. Az
eljárásban résztvevő Bíráló Bizottság előkészítése keretében
az eljárás érvényességének megállapítása mellett kezdeményeztea
közbeszerzési eljárás eredményesnek való nyilvánítását és az eljárás
nyerteséneka BALI-ÉP BUILDING Korlátolt Felelősségű Társaság kiválasztását és vele a kivitelezésre vonatkozó
szerződés megkötését, továbbá a kiegészítő támogatás elnyerésére vonatkozó konkrét polgármesteri intézkedések megtételéhez szükséges felhatalmazás megadását. A felsorolásban
foglaltakat a Képviselő-testület által hozott határozatba rögzítette, melynek értelmében nettó 99.086.911.- Ft vállalási
díj ellenében készülhet el a kivitelezés 1. üteme. A tervezett
beruházás kivitelezési összköltsége bruttó 125.840.377.-Ft,
melyből a nettó és a bruttó összegek különbözete az ÁFA
összege. A beruházás megvalósításához hiányzó forrás
9.903.136.-Ft, melynek pótlására a vonatkozó szerződésben
lévő kiegészítő támogatás igénybevétele lehetősége hozhat
megoldást, részben a Csongrád Megyei Közgyűlés Elnöke
és az Irányító Hatóság közreműködése által, másrészt a támogatások elmaradása esetén a számlavezető banktól hitel
igénybevétele, melyre reményeink nem lesz szükség.
Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében sem írásban,
sem szóban nem került sor előterjesztés benyújtására. Kötetlen beszélgetés formájában elhangzott bejelentésekre keresi
a megoldást és annak pénzügyi fedezetét az önkormányzat
költségvetésében a testület.
Az ülésre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint
az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat címszó alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Hírmorzsák

az önkormányzat és szerveit érintő,a településen történt eseményekről

− Május hónapban megkezdődött és folyamatosan zajlik a
település háziorvosi, fogszakorvosi, védőnői szolgálata és a betegek
várakozását kiszolgáló helyiségek, maga az épület külső- belső felújítási munkálata. A felújítási munkálatok ideje alatt, minden érintettől, így a háziorvos(ok), az ellátásra szoruló betegek és a felújítási
munkálatokat végzőktől egyaránt kellő egymás iránti tiszteletet,
megértést, toleranciát kérünk és várunk el, annak érdekében, hogy
a közel 40 millió Ft összértékű, 20 év óta várt beruházás a tervek
szerint megvalósulhasson. A munkálatok alatt előforduló kelle-
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metlenségeken (pl. ugyanazon rendelőben történik mindkét körzet betegeinek ellátása, délelőtt és délután, nem pedig külön-külön rendelőben) messze túlmutat annak hasznossága, mind az egészségügyi közszolgáltatást nyújtók,
mind az azt igénybe-vevők, az egész település lakossága
körében. Az épület felújítását követően az önkormányzat
kötelező feladata ellátása azon az elvárt színvonalon valósulhat meg, melyet a szakhatóságok a vonatkozó központi
jogszabályok alapján írtak elő és kérnek számon. Előre is

Csanyi Hírmondó

köszönöm minden érintett együttműködését, empátiáját a
település közössége nevében!
− A fenti hírhez köthető, hogy a sajnos hónapok óta tartósan
távollévő Dr. Stengl Éva II. körzet háziorvosa még nem épült fel,
nem munkaképes, ezért helyettesítését az I. körzet háziorvosa Dr.
Tóth Mária látta el, amelyet a túl nagy terhelés miatt május végétől már nem vállal, így helyette Tömörkény község háziorvosa, Dr.
László Péter doktor úr fogja biztosítani helyettesítés keretében a betegellátást munkanapokon du. 14 órától 16 óráig tartó idő alatt. A
Stengl doktornőnek teljes gyógyulást kívánunk és gyógyítói munkája mielőbbi folytatásához jó kívánságainkat tolmácsoljuk. Tóth doktornőnek köszönetünket fejezzük ki
eddigi lelkiismeretes orvosi tevékenysége és azon túli helyettesítés feladata ellátásáért. László doktor úrnak előre is
köszönjük a helyettesítéssel járó plusz feladatok vállalását!
− Május hónapban településünkön is sor került a villanyórák
okosórákra való cseréjére, mellyel modernizálta eszközállományát a közszolgáltató, melynek (a közismert DÉMÁSZ
helyébe lépett NKM Áramszolgáltató) elnevezése ismét
megváltozott.
− Május hónapban lezárult a településünkön nyilvántartásba vett
ebek veszettség elleni oltása és pótoltása, melyet elmulasztók kiértesítése már folyamatban van. Arrakérek minden ebtartó tulajdonost, aki az előre megadott helyszínen az adott időpontban
nem tett eleget eboltási kötelezettségének, hogy a számára
küldött felhívásban foglaltaknak saját és közösségi érdekeket is szem előtt tartva tegyen eleget, mellyel elkerülheti a mulasztása miatti szankció alkalmazását. Köszönöm
együttműködésüket!
− Május hónapban folytatódott a település közterein, közterületein, közparkjában a virágok kiültetése,melyet sajnos sokan semmibe vesznek, akárcsak a közterületi szemetelés jelentőségét, annak ellenére, hogy köztudott a térfigyelőkamerák
léte és a szabálysértési cselekmények elkövetése miatt
indítható eljárások kimenetele. A jogi normákra nem sokat adókat kérem arra, hogy a közelgő Falunapi rendezvényekre településünkre látogatók mellett, az itt élőket
tiszteljék meg azzal, hogy a közösségi együttélés minimum
szabályait betartva, környezetünk állapotát kímélve tudjuk
átörökíteni gyermekeinknek az épített- és természeti értékeinket. Mindennapjainkban fontos lenne, hogy a környező településekhez viszonyítottan, ne kelljen szégyenkezni
a lakóházak előtti területek elhanyagolt, szemetes, gazos
állapota miatt! Tisztelet a kivételnek! Ezúton is köszönöm
minden helyben élő, lakókörnyezete megjelenítésére adó
polgárunknak, akik időt, pénz és fáradságot nem sajnálva
tesznek a települési kép kedvezőbb megítélése, környezetük szépítése érdekében.
− Május 8. napján a Faluházban sikeresen zajlott le a véradás,
melyen résztvevők önzetlenségét és a véradás lebonyolításában résztvevők munkáját köszönjük!
− Május 13. napján zajlott a helyi Polgárőr Egyesület közgyűlése,
ahol az elnöki tisztségért nem indult a 2002. év óta elnök-
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lő Nagy Sándor úr, akinek a település közössége érdekében 16 év
óta töretlen kitartással folytatott tevékenységét, civil szervezetként a
település lakosságával, az illetékes rendőrséggel, az önkormányzat,
a hivatal és a községi intézmények vezetőivel tartott jó munkakapcsolatát, együttműködését köszönjük és jó egészséget kívánunk más
irányú munkájához! Gratulálunk a helyi Polgárőr Egyesület Elnökének megválasztott Bernát János úrnak, akinek szervezeten belüli
és kívüli munkájához sok sikert kívánunk és olyan együttműködés
folytatását, amelyet a korábbi vezetéssel tartottunk fenn.
− Május 15. napján került sor a Csongrádi úttól a Pusztaszeri útig
tartó állami tulajdonú főútvonal aszfaltozási munkálataihelyszíni
bejárására, a munkavégzés ütemezése rögzítésére, melynek
eredményét már érzékelhetik a jelzett szakaszon közlekedők, reményeink szerint közmegelégedés.
− Május 16. napján a községi egyházi temető területén belül az ott
keletkezett hulladék gyűjtésére szolgáló mobil tárolók számát 2
tárolóval megemelve teremtettünk lehetőséget a szilárdhulladék szabályszerű gyűjtésére, tekintettel arra, hogy a temető előtti önkormányzati tulajdonú gépjármű parkoló területén
megszüntettük a temetőből kihordott hulladék gyűjtését. Ennek a
praktikusságon és célszerűségen túl, a vonatkozó központi
jogszabályban foglaltaknak való megfelelés az indoka, mivel a hulladékról szóló törvény akként rendelkezik, hogy
a hulladék tulajdonosa a hulladékot saját ingatlana területén
belül köteles gyűjteni és az önkormányzat által alkotott rendeletben
meghatározott közszolgáltatónak közszolgáltatási szerződés szerinti
eljárásrendben heti rendszerességgel szállítás, ártalmatlanítás céljára
átadni. Arra kérem az érintetteket, hogy kizárólag a temető területén belüli tárolóba helyezzék a hulladékot, mert ellenkező esetben
szabálysértési eljárás indítható a közterületen elhagyott hulladék tulajdonosával szemben. A temető előtti gépjármű parkolóba kihelyezett, a parkolóhoz tartozó kisméretű hulladéktárolók
a parkolás során keletkezett hulladék gyűjtésére szolgálnak, nem
pedig a temetőbe gyűjtendő hulladék tárolására! Kérjük Önöket
a hulladék parkolóba való lerakása tilalmának betartására,
mert a tilalom megszegői a térfigyelő kamerák felvételei
alapján beazonosíthatók. Köszönjük megértő együttműködésüket!
− Május 17. napján a Csongrád Megyei Kincstár bejegyezte az
általa vezetett törzskönyvi nyilvántartásba az Alsó- Tisza-menti
Többcélú Óvodák és Mini Bölcsőde intézményét és Alapító okirata
módosításait, így minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy sor
kerüljön az óvoda épülete bölcsődei ellátás fogadására alkalmassá tételére és a többcélú intézmény működési engedélye
iránti eljárás megindítása kérelmezésére.
− Május 20. napján a helyi Nepomuki Szent János templomban elsőáldozás szertartása nagy érdeklődés mellett zajlott le.
− Május 25.-én a helyi Szent László Általános Iskolában színvonalas gyermeknapi programokon vettek részt a gyermekek és
a szüleik. Köszönjük a rendezvény szervezésében és lebonyolításában résztvevők munkáját!
− Május 27-én a helyi Faluházban is sor került gyermeknapi
rendezvény tartására, így a helyi gyermekek kétszer is része-
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sülhettek a „jóból”, válogatva a palacsinták sokaságából.
Köszönjük a rendezvény összeállításában és lebonyolításában résztvevők tevékeny támogatását!
− Május 29. napján a testület mellett működő Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság együttes ülést tartott, ahol előkészítette
a Képviselő-testület május havi 2. ülése napirendi pontjait
előzetes véleményezési eljárása lefolytatásával.
− Ugyanezen a napon tartott helyszíni ellenőrzést a Csongrád
Megyei Kormányhivatal illetékes Főosztálya köztisztviselője a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alap- és szakellátása feladata dokumentumai áttekintésével, az ellátásban részesülőkkel helyszíni interjúk készítésével, melynek során jegyzőkönyvbe
rögzítették, hogy az intézmény működése megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá az ellátásban részesülők megelégedésére szolgál az intézmény feladata ellátása. Elismerésünket
fejezzük ki a szociális intézmény vezetője és közalkalmazottai színvonalas szakmai munkavégzéséért, empatikus
hozzáállásukért!
− Szintén ezen a napon Orosházán vettem részt a DAREH
Önkormányzati Társulás soros ülésén, ahol döntés születetett arról, hogy a településünkön hulladékszállítást végző
FBH-NP Nonprofit Kft idén június 30. napjáig szóló közszolgáltatási szerződését idén december 31. napjáig meghosszabbítja a
Társulás Taggyűlése, amely továbbra is alvállalkozóként a Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Kft szolgáltatását veszi
igénybe. Ez az intézkedés a település lakossága szilárdhulladék szállítása tárgykörében nem jelent változást, a közszolgáltatás minden eleme (vegyes hulladék, a zöldhulladék és
a szelektív hulladék gyűjtése, elszállítása, ártalmatlanítása,
a házhoz-menő lomtalanítás) a megszokott rend szerint,
a kiadott naptárban megjelölt időpontokban fog történni.
A közszolgáltatás számlázása továbbra is központi rendszerben folytatódik, tehát nem a közszolgáltató állítja ki és
postázza Önöknek a csekkeket. A közszolgáltató minden
kedd délután 14.30–15.30-ig a helyi hivatalban biztosítja a
közszolgáltatással összefüggő problémák ügyfélszolgálati
ügyintéző általi felvételét és intézését. Ismerve Önök közül többek állandósult problémáját (pl. rendszeresen nem
szállítják el a vegyes, vagy a szelektíven gyűjtött hulladékot,
nincs hulladékgyűjtő edény, stb.), melyet személy szerint
nincs hatásköröm orvosolni, így ezért javaslom az érintetek számára, hogy vegyék igénybe a helyszínen rendelkezésre álló ügyintézési lehetőséget!
− Május 31. napján az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsa soros ülését tartotta, ahol 2 fő-napirendi pontot tárgyalt. Az 1. fő-napirendi pont keretében áttekintette
az általa fenntartott 3 szociális intézmény (a Csongrádi székhelyű
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ, a Tömörkényi székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon és
a helybéli Remény Szociális Alapszolgáltató Központ) 2017. évben
végzett szakmai munkájáról benyújtott beszámolójában foglaltakat.
A 2. fő-napirendi pontban benyújtott, 2 gyermekvédelmi és
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gyermekjóléti intézmény (a Csongrádi és a helybéli) elmúlt évben
nyújtott szolgáltatási feladata ellátását értékelte. Mindhárom intézményben folytatott szakmai munkát jónak értékelte a
Társulás Társulási Tanácsa, melyet határozatába foglalt.
− Május hónap utolsó napján módosítottam az elmúlt évben
kiadott Iratátadási Szabályzatot, amely az elektronikus ügyintézéshez szükséges dokumentum, melynek ismeretében történhet
a központi adatbázisokból letölthető adatok igénybevétele.
− Ugyancsak ezen a napon került sor a Hivatal Iratkezelési
Szabályzata Csongrád Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztésére, melyet a előzetesen a Csongrád Megyei Levéltár
illetékese véleményezett és egyetértő nyilatkozattal záradékolt. Ennek azért van nagy jelentősége, mert az ASP
keretrendszer központi támogatással való elszámolása június 30.
napjával esedékes, melynek egyik támogatott eleme a jóváhagyott, hatályos Iratkezelési Szabályzat léte.
− Ugyanilyen fontossággal bír, az ASP támogatásiszerződés keretében kikötött, általunk teljesített Információbiztonsági Szabályzat és Intézkedési terv kiadása, amely nem csak a klas�szikus adatok védelmére, hanem az időközben drasztikusan megszigorodott és május 25. napjától hatályba lépett,
európai uniós jogból átemelt kötelezettség (GDPR) betartására irányadó, melynek megszegése komoly büntetéssel
fenyeget. A feladattal szerződésben megbízott szakember
által kidolgozott belső szabályozás a korábbi gyakorlathoz
képest sokkal nagyobb biztonságot jelent az adatok (akár
személyes, akár más jellegű) védelme szempontjából, hiszen jelszóval levédetten csak az arra engedéllyel rendelkező férhet hozzá az általa kezelt adatokhoz, így az illetéktelenek hozzáférése kiszűrhető. A vállalt határidőre mindkét
szabályzat hatályba léphet, alkalmazása attól folyamatos.
− Felhívom minden ingatlantulajdonos figyelmét, hogy június hónap elején a Csongrádi járás településein megkezdi határszemle
keretében végzett ellenőrzését a Csongrád Megyei Kormányhivatal
Csongrád Járási Földhivatala, a parlagon hagyott területek és a parlagfűvel borított területeken. A pénzbüntetések elkerülése érdekében javaslom az érintettek ellenőrzést végzőkkel való
együttműködését és jogkövető magatartás tanúsítását!

Erre az élményre viszont biztosan több, mint 20 éve várunk…
Folytatás a címoldalról.
Amint azt tapasztalhatták, május utolsó hetében a kivitelező
lendületes munkakezdést követően a Csongrádi utat teljesen,
a Pusztaszerit mintegy kétharmad részben – teljes szélességben – leaszfaltozta.
Emlékeim szerint ilyen léptékű munkavégzésre utoljára a
’70-es, ’80-as években volt példa Csanyteleken. A 2005-ben
elkészült Ady Endre út is „csak” 3,2 kilométer, éppen ezért
reményeim szerint talán mindenki tud örülni az összességében 5,8 kilométeres aszfalt-burkolat megújításnak. Mivel
meglehetősen nagy összegű beruházásról van szó, ezért kétféle pályázatból kerül finanszírozásra, a középső szakasz –
Sajó sarok, Pusztaszeri-Radnóti sarok – közbeszerzésének
heteken belül lesz eredménye, utána folytatódik ezen szakasz
aszfaltozása. Vélhetően akkorra befejeződik a Csongrádi –
Pusztaszeri utcák „aprómunkája” is, azaz a padkázás, a szikkasztó árkok készítése, valamint a kapubejárók „szintbe hozása” a már meglévő bejáró szintekkel.
Az elkészült szakaszokat használják egészséggel!
Forgó Henrik, polgármester

„Helyiérték”
Ismét közösségi beszélgetés zajlott 2018. május 30.-án a Faluházban a TOP-5.3.1-16-CS1-2017-00012 „Helyiérték”
pályázat programjaként. Ezen a beszélgetésen értékeltük
az előző hónapban elvégzett közösségi interjúk kérdéseire
adott válaszokat. A válaszok nyomán a következő feladatunk
egy lakossági kérdőív összeállítása lesz, melynek segítségével képet szeretnénk kapni a Csanyteleki közösség kulturális érdeklődéséről, igényeiről. A tartalmas beszélgetésen
elhangzottak alapján egy kérdőív-tervezetet hozunk létre,
melyet a következő alkalommal tökéletesítünk és kibővítünk.
A továbbiakban is várjuk minden kedves érdeklődő megjelenését 2018. július 03.-án, 17 órakor a Faluházban!
Nagy szükség lenne arra, hogy minél többen vegyenek
részt ezeken a beszélgetéseken, mert ezeknek a felméréseknek az alapján tervezzük meg a következő évek kulturális
programjait településünkön.
Mindenkit szeretettel várunk!
Palástiné Pap Ildikó, közösségfejlesztő

Felhívás

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Csanyi Hírmondó

Sajó sarok az újraaszfaltozott Csongrádi úttal

Kedves Érdeklődők!
Óvodánkban „Szülői Klubot” szeretnénk indítani. Ezen
délutáni összejövetelek alkalmával, óvodapedagógusaink
egy-egy, a gyermekek fejlesztését segítő témákkal készül-
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nének. A „Szülői Klubok” alkalmával tapasztalatok megbeszélésére, vélemények kicserélésére, nevelési problémákkal
kapcsolatos lehetőségek felvázolására lenne lehetőség, óvodapedagógusaink által.
Júniusra tervezett témáink:
1.) Időpont: Június 04. (hétfő) 1530
Kátai B Istvánné: „Édesanyám sok szép szava”
Beszédfejlődés-beszédészlelés 0–7 éves korig
• A testi szinten zajló játékok fontossága. /ölbeli játékok/
• Epikumcsírák, mozgással kísért mondókák alkalmazása.
• A gyereklíra szerepe anyanyelvünk szépségeinek megismerésében. /gyöngyös szavak/
• A mesék fontossága, fejlesztő hatása.
2.) Időpont: Június 11. (hétfő) 1530
Lajos Jánosné Mozgásfejlesztés
• Könnyen elfárad? Fáj a keze, karja, válla?
• Rossz testtartásban ül a széken?
• Rosszul fogja a ceruzát?
• Nagymozgások, finommozgások fejlesztése.
Az előadások ideje alatt, a gyerekek felügyeletéről, óvodapedagógusaink gondoskodnak. Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk a meghirdetett időpontokon, az óvodában.
Óvodánk óvodapedagógusai
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Májusi programok az óvodában

Tájékoztatás lomtalanításról

nokon. Óvodásaink, bátran léptek fel a Faluház színpadán,
hogy pedagógust, szülőt, egyaránt büszkeséggel töltsön el,
az elért eredmény.
A programsorozat zárásaként, Szabóné Kovács Nikolett
és Nagy Emese emlékezetes biciklitúrát szervezett gyermekeinknek. A másfélórás utat, minden kis ovis örömmel és élményekkel gazdagodva tekert le, hogy ezután a Faluházban,
egy jó hangulatú tartalmas ügyességi játékokon vehessenek
részt. Ezúton is köszönjük szépen a felkészítő óvodapedagógusoknak és a Faluház művelődésszervezőinek áldozatos
munkáját.
„Édesanya” – a magyar nyelvnek talán legszebb,
legszívmelengetőbb szava. Egy gyermek igazán megköszönni, meghálálni sohasem tudja azt, amit az édesanyjától
kap. Azt a tengernyi jóságot, szeretetet, gondoskodást, odaadást. Mégis minden évben van egy nap, amikor az óvodában megpróbálunk a köszönet és a hála közelébe férkőzni.
A tavasz legszebb hónapjában, felköszöntötték gyermekeink a legdrágábbakat, az édesanyákat, nagymamákat és keresztanyákat. Megköszönték, hogy megszülethettek, hogy
szeretetben és boldogságban élhetnek, s szerető gondoskodás veszi őket körül.

A következő idézet, ezúton is köszöntse az édesanyákat
méltóan:
„Nincs jobb védelmező az édesanyánál,
nincs ragyogóbb csillag szeme sugaránál.
Nincs a kisgyermeknek puhább feje alja,
mint, az édesanya ölelő két karja.
Hol van annyi áldás, ami elég lenne,
amit édesanyám meg nem érdemelne!”
Május közepén, a „Közösségek Hete” alkalmából, óvodás
gyermekeink is bemutatkoztak.
Lelkesen készültek Kátai B Istvánné Erika óvó néni és
Gyöngyössy Gézáné, Editke óvó néni vezetésével, hogy bemutathassák a falu lakóinak, mi mindent sajátítottak el a nevelési év során, ezeken a Drámajátékos és Néptáncos délutá-
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Az FBH-NP Nonprofit KFT a korábban megszokott
előre ütemezett, település egész területére vonatkozó egy
meghatározott napon történő lomtalanítás helyett évente 2
alkalommal – azonban az ingatlantulajdonossal egyedileg
előre egyeztetett időpontban, annak megrendelését követően – a háztartásban keletkezett lom (feleslegessé vált
használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat) háztól történő elszállítását kívánja biztosítani. Ezáltal megtörténik
a szolgáltatás színvonalának magasabb szintre emelése, hiszen minden településen élő lakos maga választhatja mega
számára legmegfelelőbb időpontot.
Az ügyfél lomtalanítási igényét a +36-30/625-2454 tudja jelezni az FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársa felé. Az egyeztetés folyamán szükség lesz az ügyfél
partnerazonosító számára, mely a számlán megtalálható. A
lom elszállításának feltétele, hogy az ügyfélnek díjhátraléka ne legyen!
A lomtalanítás folyamata:
1. az ügyfél a megadott telefonszámon egyezteti adatait, és
a kért elszállítási időpontot az FBH-NP Kft. munkatársával.
2. az előre egyeztetett időpontban az ügyfél kihelyezi az ingatlan elé a lomhulladékot.
3. az FBH-NP Kft. szállító járműve az egyeztetett napon
elszállítja azt.
Lomtalanítás keretében elszállítható hulladékok a
korábban megszokottak szerint Pl. feleslegessé vált használati tárgyak, eszközök, bútorok. A nagydarabos lom (pl.
bútor) kivételével a kisebb méretű anyagok a hatékonyabb
elszállítás és szétszóródás megakadályozása érdekében kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
− gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék, építési, bontási hulladék, egyéb mezőgazdasági,
ipari hulladék;

− elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék,

hűtőgép…);
− veszélyes hulladékok, gumiabroncs;
− heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói tevékenységből származó hulladék.
Az előre egyedileg egyeztetett időpontban történő lomtalanítás előnye, hogy:
− a településen egy időpontban nagyobb területen nem
kerül hulladék kihelyezésre, ez nem rontja a település
látképét,
− elkerülhetőek a hulladék szétszóródásával járó kellemetlenségek,
− nincs „lomozás” a lomtalanításon belül,
− kényelmesebb az ügyfeleknek, hiszen jobban igazodik
egyedi igényeikhez.
FBH-NP Nonprofit KFT.

Köszönet!
Csanyteleken a Faluházban2018.05.08. nap délután volt
a második véradás, amely jó hangulatban telt el. A véradásra 45 fő jelentkezett, közülük 1 főt kiszűrtek és 1 új
véradót is köszönthettünk. Véradás után egy hangulatos
vacsorával köszöntük meg ezt a nemes cselekedetett.
A vacsora megrendezésében támogatott bennünket:
Mrlják József, Márton János, Ürmös Kft, Kozma
Bolt, Péktár.
Vacsorát a KÉBSZ KFT. konyhai dolgozói készítették el, nagyon finom volt.
A délutáni segítséget köszönöm: Szabóné Kovács Nikolettnek, Nagy Emesének, Kovácsné Lajos Szilviának
és Simon Istvánnak.
Remélem szeptemberben újra találkozunk!
Köszönöm: Simonné Inci.

TÁJÉKOZTATÓ AZ AFRIKAI SERTÉSPESTISRŐL
SERTÉSTARTÓK FIGYELMÉBE!

Szabóné Pálinkás Györgyi
mb. Tagóvoda vezető

Csanyi Hírmondó

Az afrikai sertéspestis (ASP) vírus által okozott fertőző állatbetegség, amely az embert nem betegíti meg, de a
házisertésekben és a vaddisznókban tömeges elhullással és
nagy gazdasági kárral járó járványt okoz. A megbetegedett
állatok szinte kivétel nélkül elhullanak. A betegség nem gyógyítható, ellene hatékony védőoltás nem áll rendelkezésre. A
betegség terjedését megakadályozni csupán igazgatási intéz-
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kedésekkel, a fertőzött sertésállományok gyors felszámolásával és az állattartó által következetesen végrehajtott megelőző
intézkedésekkel lehet. A betegség megállapításra került hazánkban is, egy Heves megyéből származó elhullott vaddisznóban került kimutatásra kórokozó. Az afrikai sertéspestis
a Magyarországi előfordulást megelőzően megjelent már a
balti államokban, Lengyelországban, Ukrajnában, a Moldovai
Köztársaságban, Romániában és Csehországban is.
A hazai sertés állományok védelme érdekében elengedhe-
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tetlenül szükséges a betegség korai felismerése. Ennek érdekében kiemelt jelentősége van annak, hogy az állattartók
állataik megbetegedéséről, esetleg elhullásáról haladéktalanul
tájékoztassák a szolgáltató állatorvosukat. A sertéstartó a
betegségben elhullott vagy a betegség felszámolása érdekében hatósági rendelkezésre leölt sertései után állami kártalanításban részesül, aminek feltétele a beteg
vagy elhullott sertések mielőbbi bejelentése az állatorvosnak. Az állatorvos a helyszínen, a beteg állatok klinikai
vizsgálata és elhullás esetén a hullák boncolása után dönt az
ASP kizárására irányuló laboratóriumi mintaküldés és a helyi
hatósági állatorvos értesítésének szükségességéről. Amen�nyiben a sertéstartó az állat(ok) betegségét, vagy elhullását
– bár arról tudomása volt – nem jelentette az állatorvosnak,
akkor az ASP későbbi hatósági megállapítását követően felszámolt állománya után állami kártalanításra nem jogosult,
vele szemben élelmiszerlánc-felügyeleti bírság szabható ki.
A betegség egyes esetekben nagyon gyors lefolyású, ilyenkor a sertések rövid ideig bágyadtak és étvágytalanok, majd
váratlanul elpusztulnak. Általában étvágytalanság, bágyadtság, gyengeség, bizonytalan mozgás, magas láz (40,5–42°C),
testszerte bőrvérzések, a bőr vöröses-lilás elszíneződése (különösen a füleken, a has alján, és a combokon), előfordulhat
hányás, véres-habos orrfolyás, vércsíkos, vagy véres hasmenés, valamint 5–10 napon belüli elhullás jellemző a betegségre.

A betegség sertésállományba
történő behurcolásának lehetőségei

Megelőző intézkedések

Fertőzött sertések bevitelével

Sertéseket csak az országos nyilvántartási rendszerben regisztrált
sertéstartótól, szállítási dokumentumokkal együtt szabad vásárolni!

Vaddisznókkal történő érintkezéssel

A sertések ne érintkezzenek élő
vaddisznókkal és a vaddisznók zsigereléséből származó anyagokkal!

Sertés vagy vaddisznóhúst tartal- Az állati eredetű anyagot tartalmamazó élelmiszerhulladék (moslék) zó élelmiszerhulladék (moslék) eteetetésével
tésére vonatkozó tilalom betartása!
Fertőzött sertések vagy vaddisznók váladékával szennyeződött
lábbelivel, ruházattal, használati
eszközzel, gépjárművel

Vadászatnál vagy más sertéstartó
helyen használt lábbelit, öltözéket
le kell cserélni a sertéstartó udvarba
lépés előtt!

A betegséggel szemben eddig alkalmazott minden sikeres
felszámolási program alapja a korai felismerés volt, ezért kiemelten kérünk valamennyi állattartót, minden elhullott, beteg, rendellenesen viselkedő sertés esetén mielőbb szóljon az állatorvosának!
A betegséggel kapcsolatosan további információkat talál a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján (http://
portal.nebih.gov.hu).

FALUNK KERESZTJEI 2.
Körülbelül 200 éve
állítottak először útbaigazító keresztet
a Tiszához vezető
út, és a Pusztaszeri
út elágazásánál (Bali-sarok). Az egyszerű fafeszület helyén
többszöri javítás és
felújítás után koszorúfallal övezett kegyhelyet hoztak létre,
kőkereszttel. Ennek
az elrendezésnek az
első kialakítása 1938ban történt, lakossági közadakozásból. „1938 október 9-én áldotta meg a plébános
a Domján Lajos ház sarkán a régi fakereszt helyett közadakozásból
új kőkeresztet. 210 P.be került, alapítvány nincs.”1 Legutóbbi igényes, nagyvonalú felújítására 2009-ben került sor Dr. Papp
Ilonának, községünk díszpolgárának jóvoltából.

A következő kőkereszt a templomkert kerítésébe van beleépítve, a paplak felőli oldalon. Kőből való rajta a megfeszített Krisztus is, előtte Szűz Mária alakja áll, arccal az út felé.
1901–1904. között állították, a roskadozó templom újjáépítéséhez kapcsoltan.
Bár nem feszület, mégsem mehetünk el szó nélkül a templomkerítés folytatásában álló Nepomuki Szent János szobor
előtt. Fontos liturgikus emlék (úgy is, mint a templomunk
titulusa, és mint a folyók, hajósok, halászok védőszentje),
– emellett mindezidáig településünk egyetlen önálló figurális köztéri alkotása! „Némely csanyi gazdák buzgó ajtatosságból a
csanyi határban Szent János tiszteletére kőből állított szobor fenntartására 60 frt alapítványt tettek. 1840. december 25-én.” – jelentette
Kardos János plébános a váci püspöknek.2
Bár emeltetésére nem találtam adatot, körülbelül 250–300
évesnek gondolom a csanytelekitemető központi keresztjét.
Kőből készült hatalmas, hangsúlyos alkotás, a kereszt szárai
háromkaréjú lezárást kaptak. A megfeszített Krisztus szobrát naiv, egyszerű kőfaragó készíthette; erre utal az elnagyolt
arc, a végtagok és az ujjak gyermeteg kidolgozása.
Forgó István: A CSANYTELEKI R. KAT. EGYHÁZ TÖRTÉNETE
(2002) 18. és 51.
2

1

Kálmán Vendel plébános bejegyzése (Historia Domus, 1938)
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Templomkert
(Valkai József felvétele, 2011.)

Templomkert

Forgó István több helytörténeti munkájában említi a köztéri liturgikus szobrok és keresztek 2001-ben végzett „restaurálását”. Tisztelettel adózom minden jó szándékú próbálkozásnak, de most elszörnyedve nézem a dilettáns pacsmagolással
elcsúfított Jézust, kinek testét felpikkelyesedett festék borítja.
Nem nevetek a falusi élcen sem, ha a templomkert kerítésénél
Nepomuki Szent János szobrát a „Rumcájsz” csúfnévvel illetik… Sürgősen elvégzendő szakszerű helyreállításért, segítő mecénásért
kiált a műemlék értékű vallási emlékek siralmas állapota! Amennyiben a jövőben közadakozásra felhívó szó hangzik el, kérem
a Tisztelt Olvasót: gondoljon arra, hogy szüleink, rokonaink
sírjai fölé tárja karjait a temető anyakeresztje…
A Nagytemető oldalában, a Botond- és Gárdonyi utca sarkán
1929-ben nyitották meg a Kistemetőt (1962-ben temettek bele
utoljára). Külön feszületet állítottak ide, kő kereszten öntöttvas korpusszal. Talapzatán a felirat: Készíttette Isten dicsőségére
Csanytelek község közönsége 1929-benA felszámolt temető megmaradt sírkövei a központi kereszt pásztájában vannak felállítva.
A következő, szép állapotú feszületet a Bercsényi Miklós
utca külső harmadánál találjuk. Márványba metszett felirata: „Isten dicsőségére emeltette Tóth Mihály és neje, Kiss Mária
1930-ban”. A kereszt megrendelése fogadalmi- vagy hálaindíttatású lehetett, de vitathatatlan az emlékeztető jellege
is, hiszen pontosan az egykori Rávágy temetőjének innenső
sarkánál áll.
Forgó István adatgyűjtéséből kiemelt feljegyzés szerint „A
Bercsényi utca észak-keleti vége felé, az utca jobb oldalán a parton állt
egy vaskereszt. Deák József Csanytelek, Vasvári Pál utcai lakos, aki
egykor az eltűnt vaskereszt közelében lakott, 2000-ben közölte ezt a
szerzővel.”3 Sajnos, ennek a feszületnek a sorsáról nem sikerült hitelt érdemlő adatokat szerezni.
Forgó István: A CSANYTELEKI R. KAT. EGYHÁZ TÖRTÉNETE
(2002) 20. és 52.

Temető

„Kistemető”, Botond utca

2016-ban felújított és újraszentelt út menti feszületet láthatunk a Sajó-sarkon, vagyis a Csongrádi- Tömörkényi- és Szegedi utak találkozásánál. A homokkő kereszt törését a belső
rögzítés mellett vaskengyellel is körülvették a szakemberek.
Az öntöttvasból készült korpuszt színesre festették. Bár a
helyreállítást megörökítő táblán csupán monogram szerénykedik, személyes tiltás híján ideírom a költségeket vállaló
Gyöngyi Imréné nevét, – azt hiszem, megérdemelten!
Ezt megelőzően az emléktábla szerint 2000-ben is végeztek rajta felújítást „Csanytelek lakosainak és polgármesterének nevében”.
A legfelső márványtábla vésete: „Isten dicsőségére és a hívek
buzgóságára emeltette Csanyon id. Berényi Mihály 1896. év július havában”.
(folytatjuk)
„síróhögyi” Borda János

3
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Bercsényi utca

Sajó-sarok
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KÉBSZ Kft. konyha – Májusi étlap
(04-10)
Tanyasi tésztaleves
Zöldbabfőzelék
Sült hús
Zöldborsóleves
Hentes tokány
Tészta

Hétfő
Kedd

Erőleves
Rakott burgonya

Szerda

Paradicsomleves
Párizsi szelet
Mexikói rizs
Lencsegulyás
Burgonyás tészta
Nyírségi gombócleves
Chilis bab
Párolt rizs
Daragaluska leves
Sült pulykaszárny
Petrezselymes burgonya

Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

(11-17)
Rizsleves
Rakott kelkáposzta
Erdei gombaleves
Csirkepörkölt
Tarhonya
Lebbencsleves
Spenótfőzelék
Sült virsli
Minesztroneleves
Rizses hús
Befőtt
Sertéshúsleves
Káposztás tészta
Babgulyás
Túrós lepény
Csontleves
Sült oldalas
Hagymás burgonya

(18-24)
Köménymagleves
kenyérkockákkal
Borsós tokány, tészta
Gyümölcsleves
Cigánypecsenye
Tört burgonya
Alföldi tésztaleves
Tökfőzelék
Csibe fasírt
Karalábéleves
Tarhonyás hús
Makói burgonyaleves
Mákos tészta
Tejes karfiolleves
Tepsis hal
Párolt rizs
Csirkehús leves
Sertésjava pörkölt
Sós burgonya

(25-30)
Brokkoli krémleves
Bácskai rizses hús
Húsleves
Bakonyi sertésborda
Tészta
Magyaros karfiolleves
Burgonyafőzelék
Sült kolbász
Kockatészta leves
Sült csirke
Petrezselymes burgonya
Sárgaborsógulyás
Dejós tészta
Zöldborsóleves
Paprikás burgonya hússal savanyúság

Tel.: 20/310-11-41

A változtatás jogát fenntartjuk!
Tisztelt Csanytelekiek!
A 2018. július 7-én tartandó Csanyteleki falunapon délre a KÉBSZ Kft. pacal- és marhapörköltet készít elvitelre
Előrendelésüket a 20/3101141 telefonszámon vagy személyesen a konyhán jelezzék.
Üdvözlettel: KÉBSZ Kft.

Faluház – Júniusi programok
4. hétfő ~
5. kedd ~
6. szerda ~
7. csütörtök ~
8. péntek ~
11. hétfő ~
12. kedd ~
13. szerda ~
14. csütörtök ~
15. péntek ~
18. hétfő ~
19. kedd ~
20. szerda ~
21. csütörtök ~
22. péntek ~

16:00 Játszóház/Tanulóház
18:00 Rendszeres testmozgás ~ Gerinc gimnasztika
13:00 Népdalkör
18:00 Rendszeres testmozgás ~ Nipponzengo
18:00 Jóga
16:00 Játszóház/Tanulóház
18:00 Rendszeres testmozgás ~ Gerinc gimnasztika
13:00 Népdalkör próba
18:00 Rendszeres testmozgás~ Nipponzengo
18:00 Jóga
16:00 Játszóház/Tanulóház
18:00 Rendszeres testmozgás ~ Gerinc gimnasztika
13:00 Népdalkör
18:00 Rendszeres testmozgás~ Nipponzengo
18:00 Jóga

25. hétfő ~
26. kedd ~
27. szerda ~
28. csütörtök ~
29. péntek ~

16:00 Játszóház/Tanulóház
18:00 Rendszeres testmozgás ~ Gerinc gimnasztika
13:00 Népdalkör próba
18:00 Rendszeres testmozgás~ Nipponzengo
18:00 Jóga

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