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Hírek, információk
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Csanyi Piac
Most, hogy egyre kevesebb munkás látható a látszólag kész piac
körül, mind többen kérdezik a faluban, mikor lesz az átadása. A
beruházás határidőre elkészült, – a fotón láthatják, még a díszvilágítás is megvan –, szeptember 4-én a kivitelező készre jelentette, a műszaki átadás-átvétel folyamata szeptember 13-án elkezdődött. A felmerült kisebb hiányosságok, dokumentumpótlások,
asztalok elkészítése (amely nem volt része a pályázatnak) miatt
október 9-én az ismételt bejárást követően már vélhetően megtartható lenne az ünnepélyes átadás, azonban az önkormányzati
választás miatt „érzékeny időket élünk”, nem tartanám szerencsésnek, ha a jövőben csak a falu „egyik fele” szeretné, és érezné
magáénak a piacot, jó lenne, ha ez egy olyan a létesítmény lehetne, amely összekötné, és nem megosztaná a lakosokat…
Éppen ezért az ünnepélyes megnyitót a műszaki átadás-átvételt követő használatba vételi engedélyezési eljárás befejezése
utánra lenne célszerű ütemezni. A használatba vételi engedély

hiányában egyébként sem lehetne működtetni a piacot –, és
persze a működést szabályozó helyi rendeletnek is el kellene készülni a nyitás előtt.

Felszíni vízelvezetés II.
Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy 2019. október 1-én megtartottuk a Felszíni vízelvezetés II. TOP-os pályázatunk munkaterület átadás-átvételét, ez az utolsó – építési jellegű – megvalósításra váró pályázatunk ebben a ciklusban. Sajnos ez már – rajtunk
kívül álló ok miatt – „átlóg” a következő ciklusra, azonban jelentősége messze túlmutat a Petőfi – Radnóti – Pusztaszeri út (eleje) belvizes problémáin, ezen csatorna megépítése gyakorlatilag

a teljes „faluközpont” Damjanich – Pusztaszeri – Szent László
– Radnóti utak által határolt területrész felszíni vízmentesítését,
vízbiztonságát fogja szolgálni. Amennyiben ez a vízkormányzási
lehetőség elkészül, Csanytelek nem kerülhet a 2011-es belvízhez
hasonló helyzetbe, mivel a befogadó Alsó-főcsatorna elérhető
közelségbe kerül ezen szárnycsatornán keresztül.
Forgó Henrik, polgármester

MEGHÍVÓ

A Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde szeretettel vár minden érdeklődőt
2019. október 11-én 13 órától

"Egészség a jövőnk záloga!"

Programok:
- Óvó nénik dramatikus előadása
- Tornázz velünk az egészségünkért!
- Gyümölcs és Zöldség szobor készítése csoportszinten
- Otthon elkészített Töklámpa „Legek” értékelése.
- ,,Tökös” finomságok, gyümölcsturmix kóstóló.
Versenyjátékok, kézműves sarkok várnak benneteket.

elnevezésű programunkra

A Felgyői Kecskesajt termékeinek megismerése.

Felnőtteknek az ,,Egészségközpont” által 15 órától:
– Általános állapotfelmérés
– Gyógytorna
– Dietetikus tanácsadás

Belépő 1 db alma és 1 db banán!

Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. augusztus és szeptember hónapban

PÁLYZÁZATI FELHÍVÁS
A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére
Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17
1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.
A felhívás feltételeinek megfelelő projekteket 1. célterület esetében maximálisan 6,2 millió forint, illetve 2. célterület esetében maximálisan 50
millió forint összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig. (A jóváhagyható támogatási összeg alsó határa mindkét
célterület esetében 200 000 forint, felső határa a 2. célterület esetében tanyánként 8 millió forint.)
· az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a megítélt támogatási összeg legfeljebb 50 %-ának megfelelő támogatási
előleget biztosít.
Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:
A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választható):
a) háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: – villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.
b) háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: – kútfúrás; – vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; – háztartási törpe-vízmű.
c) háztartási léptékű szennyvízkezelést, -tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: – egyedi szennyvízkezelő berendezéssel; – tisztítómezővel ellátott oldómedencés
létesítménnyel.
Támogatást igénylők köre
Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be:
Támogatási kérelmet az a szervezet/személy nyújthat be, amely rendelkezik az 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28.§-a szerinti
ügyfél-azonosítóval, azaz a törvény 9.§ (2) bekezdés c) pontja szerinti kérelemre a Kincstárnál vezetett ügyfél-nyilvántartásba felvételre került.
1. célterület esetében:
Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki: a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző év január 1-től életvitelszerűen tanyán, mint lakóhelyén,
vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni,
mely a kérelemhez csatolandó), b. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint a saját, vagy közeli hozzátartozója tulajdonában van.
2. célterület esetében:
A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a
fejlesztés helye szerinti tanyás térségen belül helyezkednek el.
A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja:
A felhívásra beérkező támogatási kérelmek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet alapján standard kiválasztási eljárásrendben, szakaszosan kerülnek elbírálásra.
Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Tizenharmadik szakasz 2020. január 3.
Tizennegyedik szakasz zárása: 2020. április 3.
A támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
– 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;
– 2. célterület esetében maximum 50 millió forint.
Természetes személy pályázó esetén maximális támogatási intenzitás 95% (Bács-Kiskun megye, Békés megye,Csongrád megye,Jász- Nagykun Szolnok
megye tanyás térségei külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanokra vonatkozóan)
Csanytelek Község Önkormányzata

Véradás
2019.09.10-én a Csanyteleki Faluházba vártuk a véradókat véradásra.
Ezen a délutánon 47 fő jelentkezett véradásra ebből 4 fő új véradót is
köszöntöttünk. Véradás után vacsorával köszöntük meg ezt az önzetlen
segítségnyújtást.
A vacsora megrendezésében támogattak bennünket:
Csanytelek Község Önkormányzata, Somodi Balázs, Mrlják József,
Forgó Henrik, Darabos Pékség, KÉBSZ Kft. A vacsorát 90-szeres véradónk, Pintér István főzte.
A délutáni segítséget köszönöm Kovácsné Lajos Szilviának, Szabóné
Kovács Nikolettnek, Nagy Emesének.
Idén ez volt az utolsó véradás, ebben az évben összesen 153 fő jelentkezett véradásra és 6 fő új véradót is köszöntöttünk.
Minden régi és leendő véradónak nagyon sok jó egészséget kívánunk.
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Várjuk őket jövőre is.
Nagyon szépen köszönöm a segítségnyújtást.
Simon Ottóné

Csanyi Hírmondó

megtartott ülésein hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület augusztus 29.
napján tartotta soros ülését, ahol 6 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1.-4. főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, az 1-2. és a 4.-5.
főnapirendi pontokat pedig a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság soros ülésén napirendje keretében tárgyalta,
elfogadta és a tárgyalt napirendi pontok .jóváhagyását kezdeményezte.
Az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta a Képviselő-testület az
önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.)
önkormányzati rendelet módosítása keretében a törvényességi felhívásban foglaltakra tett javaslat jóváhagyása és a módosító önkormányzati rendelet megalkotása
tárgyában benyújtott előterjesztésben, előzetes hatásvizsgálatban, az
általános és részletes indokolásban és a norma szövegében foglaltakat,
melyet elfogadott és megalkotta az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzata módosításáról szóló 9/2019. (VIII. 29.) önkormányzati rendeletét.
A jogszabály 2019. szeptember 01. napján lépett hatályba, amely belső
normaként az önkormányzatra vonatkozóan hozott változást, amely
nem érinti a település lakossága jogait és kötelezettségeit. Határozatba
foglalta a testület a Csongrád Megyei Kormányhivatal Jogi Hatósági
Főosztály, Jogi és Törvényességi Felügyeleti Osztálya Vezetője által
szakmai segítségnyújtás címén megfogalmazott álláspontok részbeni
jóváhagyását, a célszerűségi javaslatokban foglaltak elutasítását, kellően
megalapozott indokokra hivatkozással, melyet válaszlevelében a Kormányhivatal elfogadott és a célvizsgálatot – szankció nélkül – lezárta.
A Képviselő-testület az ülés 2. főnapirendi pontjaként a köztisztviselők
illetményalapjáról szóló 1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet, az ahhoz csatolt előzetes hatásvizsgálatot és indokolást tárgyalta és fogadta el a tárgyi előterjesztésben foglalt
érvekre alapozva. Az önkormányzati rendelet 2019. szeptember 01. napján lépett hatályba, belső jogi normaként, amelynek hatálya a település
lakosságára nem terjed ki. A jogszabály lényege, hogy a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megállapítására szolgáló illetményalap 2019. január 01. napjától alkalmazott 50.000.- Ft összegről 2019.
szeptember 01. napjától 80.000.- Ft-ra nő, amelynek a havi illetményre
gyakorolt hatása nem éri el a kívánatos mértéket, ugyanakkor figyelemmel kell lenni az önkormányzat adott évi költségvetése anyagi fedezetére,
ami az idei évben már nem bír el további többletkiadást.
A Helyi Választási Iroda Vezetője által benyújtott előterjesztésben
foglalt javaslatát a Képviselő-testület az ülésen 3. főnapirendi pontjaként vitatta meg, amely a Helyi Választási Bizottság (önkormányzati képviselők, és polgármesterek, nemzetiségi önkormányzati képviselők választásánál
közreműködő) tagjainak és póttagjainak megválasztására vonatkozott. A határozatba foglalt döntés értelmében a HVB az alábbi tagokból áll: Mártonné Kádár Zsuzsanna, Egyházi Ferencné, Gyöngyi Julianna, Szabó Ferenc, Tóth
Kálmánné és Makai-Kis Lászlóné, akik közül elnököt, helyettesét és tagját
kell a HVB-nek saját tagjai soraiból megválasztani. Erről a választási
hírek rovatban adok részletes tájékoztatást. Köszönjük a HVB tagjainak a
település közösségéért vállalt, felelősségteljes munkájukat!
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A Képviselő-testület az ülés 4. főrendi pontja keretében tárgyalta
és fogadta el határozatába foglaltan a HVI vezetője által a Szavazatszámláló Bizottságok (önkormányzati képviselők, és polgármesterek, nemzetiségi
önkormányzati képviselők választásánál közreműködő) tagjainak és póttagjainak
megválasztására tett javaslatát, az alábbiak szerint: a település 01.-03. szavazókörébe Ambrus László, Balázs László, Bali Sándorné, Juhász Magdolna,
Puskás Ágnes, Feketéné Pap Nikolett, Nagy Angéla, Molnár István, Németh
Zoltánné, Potorné Kovács Ágnes, Lajos Jánosné, Beregszászi Zoltánné, Erdélyiné
Tóth Andrea, Szász Erika személyét. Köszönjük az SZSZB tagjainak a
jelölés és a feladatellátás elfogadását, amelynek egy – egy részletéről a
már említett választási hírekben adok információt.
Az ülésen 5. főnaprendi pontként vitatta meg a Képviselő-testület
az Ajánlatkérői döntés a TOP-2.1.3.-16-CS1-2017-00001 azonosítószámú
„Csanytelek község belvíz- és csapadékvíz elvezető hálózatának fejlesztése
2.” kivitelezési munkái című pályázati program keretében lefolytatott közbeszerzési eljárásra irányadó előterjesztésben írtakat.
A testület az ajánlattételi eljárást érvényesnek egyben eredményesnek nyilvánította és a tárgyban benyújtott ajánlatok közül a BALI-ÉP
BUILDING Kft. (6768 Baks, Fő u. 71.) által tett érvényes ajánlatot
fogadta el és hirdette ki nyertesként, mint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő ajánlatot tevő gazdasági társaságot. A tervezett beruházás kivitelezési
összköltsége bruttó 97.210.990.-Ft, melyből a fordított ÁFA összege –
melyet az önkormányzat közvetlenül fizet meg az adóhatóság részére:
20.666.903.-Ft. A kivitelezés nettó összege: 76.544.087.- Ft. A tárgyi kivitelezési munkálatok bruttó bekerülési összköltsége a lefolytatott eredményes közbeszerzési eljárást követően 564.674,-Ft + ÁFA összeggel
meghaladja a projekt támogatói okiratában szereplő kivitelezésre biztosított támogatás eredeti forráskeretét, így a teljes körű kötelezettség
teljesítéséhez többlet forrás biztosítása szükséges. A Képviselő-testület
jóváhagyja a többlet forrásigényt 564.674,-Ft + ÁFA, bruttó: 717.136.Ft összeggel, mely az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott tartalék keretéből fedezendő.
A Képviselő-testület az ülésen 6. főnapirendi pontként tárgyalta a Polgármester úr által benyújtott előterjesztésben foglaltakat, amely a helybeli vállalkozás, a Kicel Kft és az önkormányzat közötti ingatlancserére vonatkozó
szerződés megkötésére irányult. Konkrétan a Kicel Kft tulajdonában lévő
volt vágóhídi épületért adta volna cserébe az önkormányzat a tulajdonában lévő, Agráripai park elnevezésű (volt vásártér) területéből a Kicel
Kft által évek óta használt területét, beszámítással, 2.174.240.- Ft (ÁFA
adómentes) értékben. A Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság támogatta a tárgyi előterjesztés testület elé
terjesztését, viszont a testület a benyújtott előterjesztést levette napirendjéről és
határozatba foglalta annak gazdasági számításokkal alátámasztott, felhasználási
célt megjelölő előterjesztés készítését és annak testület elé történő ismételt benyújtását,
melynek határidejeként 2019. november 30. napját szabta meg.
Az ülésen egyebek napirendi pont keretében sem írásban, sem szóban nem került sor előterjesztés benyújtására.
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Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2019. augusztus és szeptember hónapban
megtartott ülésein hozott döntéseiről
A Képviselő-testület 2019. szeptember 27. napján tartotta soros ülését, ahol 4 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1.-3. főnapirendi
pontokat a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési
Bizottság előzetesen napirendje keretében tárgyalt, elfogadott és jóváhagyási javaslatot fogalmazott meg a testület felé.
Az ülésen 1.-2. főnapirendi pontja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszerre vonatkozott, miszerint a testület kinyilvánította az Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához való
csatlakozását és ahhoz igazítva módosította és egységes szerkezetben kiadta az Ösztöndíjrendszerre irányadó Elbírálás Rendjéről
szóló Szabályzatát. Felhívom minden érintett figyelmét a jogvesztő
rövid határidőkre és pályázati kiírásban foglaltak szerinti eljárásrend
betartására. A pályázati kiírás szövege az önkormányzat honlapjáról
lesz letölthető.
A Képviselő-testület az ülésen 3. napirendi pontként tárgyalta a belső
ellenőr által ellenőrzési tervébe foglalt tárgykörben lefolytatott vizsgálata eredményét, és határozatába foglalta az önkormányzat és a hivatal 2018.
évi költségvetési beszámolója, valamint a két szervezet vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről szóló jelentésben foglaltak elfo-

gadását. A belső ellenőr olyan szabálytalanságot, amely intézkedési
terv készítésével járna, nem talált, így a központi vonatkozó jogszabályban rögzítetteknek megfelelő minősítéssel zárta le a vizsgálatot.
Az ülés 4. főnapirendi pontja keretében tárgyalta és fogadta el a
Képviselő-testület és határozatában tett javaslatot az általa véleményezett napirendi pont elfogadására az intézményt fenntartó számára. A
tárgyalt napirend: az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék
Csanyteleki Tagintézménye 2018/2019. nevelési évben végzett tevékenységéről
szóló beszámoló, az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék, benne a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde 2019/2020. nevelési év munkaterve
véleményezésére irányuló előterjesztés.
Az ülésen egyebek napirendi pont keretében sem írásban, sem szóban nem került sor előterjesztés benyújtására.
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

Választási hírek
Közismert, hogy az önkormányzati képviselők és polgármesterek,
valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására
2019. október 13. napján (vasárnap) kerül sor a helyi Szent László
Általános Iskola erre kijelölt tantermeiben. A választás lebonyolítására
vonatkozó kérdéseikkel személyesen keressék a Helyi Választási Iroda köztisztviselőit, vagy tájékozódjanak az önkormányzat honlapján,
vagy a hivatal hirdetőtáblájára kitett dokumentumokból. A jegyzői tájékoztatóban már hírt adtam a testület választási bizottságok személyi
összetételére vonatkozó döntésétől, melynek további történéseiről az
alábbiakban számolok be.
A HVB 2019. augusztus 30. napján tartotta alakuló ülését, ahol a
HVB tagjai esküt tettek, erről esküokmányt írtak alá, majd tisztségviselőket
választottak soraik közül: elnök: Mártonné Kádár Zsuzsanna, helyettese: Egyházi Ferencné és tag: Gyöngyi Julianna, póttagok: Szabó Ferenc, Tóth Kálmánné
és Makai-Kis Lászlóné személyében. Ugyanezen a napon tartott HVB
ülésen sor került az addig benyújtott egyéni kislistás képviselőjelöltek
és polgármester jelöltek által leadott (a HVI által leellenőrzött) ajánlások alapján 1 fő polgármester jelölt és 7 képviselőjelölt jelöltként
való nyilvántartásba vétele. A HVB soros ülését szeptember 06. napján
tartotta, ahol 4 polgármester jelölt és 11 fő képviselő jelöl, továbbá 3
fő roma nemzetiségi önkormányzati jelölt jelöltként való nyilvántartásba
vételéről döntött. Jogorvoslati eljárást egy jelölt sem kezdeményezett, így
a HVB határozatba foglalt döntései jogerőre emelkedtek. Jelölt nyilvántartásba vételének elutasítására nem került sor. A HVB szeptember
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9. napján kisorsolta a polgármester, az egyéni kislistás képviselő jelöltek
és a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapi sorrendjét. A HVB szeptember 18. napján a szavazólapminták adattartamának
leellenőrzését követően jóváhagyta azt, melyet a HVB tagjai sajátkezű aláírásukkal hitelesítettek. Ezen HVB határozatba foglalt döntések ellen sem folyt
jogorvoslati eljárás, így mind a polgármester jelöltek, mind az egyéni
kislistás képviselő jelöltek és a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő jelöltek sorsolással eldöntött sorrendben, a jelöltek által leadott
adatokkal kerültek fel (külön – külön) szavazólapra.
A független jelölteknek és a jelöltet állító jelölő szervezetek éltek
az SZSZB-be általuk megbízott személyek delegálása lehetőségével, amely
mind a jelöltek, a jelölő szervezetek és a választás lebonyolításában
résztvevők számára megnyugtató, az eredmény megállapítását legitimáló tényezők egyikeként működtetett formáció. A megbízotti státusz
annyiban tér el a testület által választott választási bizottságban közreműködő személy jogai és kötelezettségeitől, hogy a megbízott tag nem
jogosult tiszteletdíjra, melyet az állami költségvetés terhére elszámolt kiadás.
A SZSZB tagjai, benne a megbízottak akkor vehetnek részt a választás lebonyolításában, amennyiben a választás előtti napokban esküt (fogadalmat) tesznek és részt vesznek a választásra való felkészítést szolgáló, a HVI
vezetője által tartott oktatáson. Ekkor alakítja ki az SZSZB a 3 szavazókör
tagságát és választja meg tagjai soraiból az elnök, helyettese és tagjai
személyét és rendel mellé póttagokat a HVI vezetője javaslata szerint.
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A választást megelőző napon kerül sor a HVI által leellenőrzött választási iratok HVI vezetője által a 3 szavazóköri elnök számára való
(formális) átadására és a szavazókörök berendezésére, amely minden
olyan hasznos információt hordoz, amely segítséget jelent a választás jogszerű végrehajtásában mind a választópolgár, mind a választási
szervek számára.
A választás során minden szavazati joggal bíró választópolgár 3 db
fehér színű szavazólapot és fehér színű borítékot kap kézhez, miután igazolta
személyazonosságát (érvényes régi és új típusú személyi igazolvánnyal,
vagy útlevéllel, vagy jogosítvánnyal) és sajátkezűleg aláírta a reá irányadó névjegyzéket. A szavazóhelyiségekben olyan tájékoztató plakátokat fognak találni, amelyek pontról pontra mutatják a szavazat leadása
menetét annak érdekében, hogy szavazata ne vesszen kárba, tehát érvényes szavazatként lehessen kezelni. A 3 fehér színű szavazólapból 1
szavazólap a polgármester jelöltek, 1 szavazólap az egyéni kislistás képviselő jelöltek, továbbá 1 szavazólap a megyei közgyűlés listáját tartalmazza. A polgármester és a megyei közgyűlés tagjairól szóló választás
esetén érvényesen szavazni csak 1 jelöltre leadott szavazattal lehet akként,
hogy a kiválasztott jelölt neve, illetve lista megnevezése mellett lévő
körbe +, vagy X jelet helyez el a választópolgár. Az egyéni kislistás képviselő jelöltek közül 6 személyre, vagy ettől kevesebb jelöltre leadott szavazat
eredményez érvényes szavazatot. Ettől eltér a roma nemzetiségi önkormányzati
képviselő választás, mivel a választópolgárok zöld színű szavazólapot és zöld
színű borítékot kapnak kézhez, személyi azonosítás és a külön névjegyzék
sajátkezű aláírása után. Ebben az esetben már 4 szavazólapot (3 fehér
és 1 zöld színű) és 1 fehér és 1 zöld borítékot kellene kézbe venni, ami
a borítékolást is zavarja, ezért két ízben kell külön – külön teljesíteni a szavazás menetét a roma nemzetiségi önkormányzati képviselő
választáson résztvevőknek akként, hogy első körben a 3 fehér színű
szavazólapot fehér borítékkal (melyet kötelező borítékba helyezni, de
nem kötelező azt leragasztani) járul az urnához, majd átveszi a zöld

színű szavazólapot a zöld színű borítékkal, melyen a leadott szavazatot
tartalmazó szavazólapot a borítékba kell helyezni, ügyelve arra, hogy
kötelező annak leragasztása, mert ellenkező esetben érvénytelen lesz a szavazat.
A választás lebonyolítása reggel 6 órától 19 óra közötti időben zajlik,
amely személyes megjelenést kíván, kivéve a mozgásában gátolt választópolgárokat, akik igénybe vehetik a mozgóurnás szavazás lehetőségét, amennyiben írásos kérelmet terjesztenek elő a HVI-hez október 11. napjáig,
vagy az adott Szavazatszámláló Bizottsághoz, a választás napján 12
óráig. Ebben a választási formációban ugyanazon szabályok érvényesülnek, mint a kijelölt helyen lefolytatott választási eljárás során.
Fontos, hogy minden választópolgár győződjék meg személyi okmányai érvényességéről, mert lejárt okmányok esetén az SZSZB nem
engedélyezi, vissza fogja utasítani a szavazási szándékot, amelyet jegyzékbe vesz.
Minden választási eljárásban előfordul, hogy a választás napja előtt,
választási kampány részeként, az adott jelölt, vagy jelölő szervezet él a
reklámeszközök több féle változatával, amely akár falragaszként, akár
hirdetményként, szóróanyagként jelenik meg, nem minősül kampánycsendsértésnek, amennyiben az a szavazóhelyiség bejáratától számított 150 méteren
kívül van és nem október 13. napján került kihelyezésre.
A korábbi szabályoktól eltérően, a hatályos szabályok értelmében
megengedett a szavazófülkében elhelyezett toll helyett saját, bármilyen színű toll
használata, viszont ceruza alkalmazása esetén az így leadott szavazat érvénytelen.
Az SZSZB munkáját nagyban segíti, ha a szavazólapot tartalmazó
fehér színű borítékot nem ragasztja le a választópolgár. Nem kötelező a választási értesítő SZSZB előtti bemutatása, viszont az ottléte könnyíti a
névjegyzékben való keresést.
A szavazás lebonyolítása során felmerült kérdések megválaszolására
helyben az SZSZB elnöke, illetve személyem, mint HVI vezető illetékes, jogorvoslat esetén pedig a HVB.
Tisztelettel: Kató Pálné HVI vezető

A választópolgárok az alábbi jelöltek közül választhatnak október 13.-án
Polgármester jelöltek szavazólapi sorsolási sorrendben:
1. Mucsi István
2. Erhard Gyula
3. Gál Róbert István
4. Forgó Henrik
5. Bátkiné Kecskeméti Aranka
független jelöltként.

Egyéni kislistás képviselő jelöltek szavazólapi sorsolási sorrendben:
1. Bartus László, 2. Forgó János, 3. Somodi Balázs, 4. Gál Róbert, 5.
Gémes Péter, 6. Mucsi István, 7. Fodor Sándor, 8. Gyöngyi István,

Mozgáskorlátozottak
Csanyteleki Csoportja
évzáró beszámoló csoportgyűlést tart
2019. november 05.-én 12 órakor a Faluházban.
2019. december 02.-án 12 órakor
mikulás ünnepséggel zárjuk az évet.
Bakony Zoltánné
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9. Forgó Henrik, 10. Bérces Mariann, 11. Gál Róbert István, 12.
Palásti Pál, 13. Bátkiné Kecskeméti Aranka, 14. Györgyiné Mészáros
Erzsébet, 15. Ambrus Zoltán, 16. Sáfár Sándor Zsolt, 17. Tülkös
Ferenc, 18. Naphegyi Károly. 3, 12, 14 sorszám alatt írt jelöltek a
FIDESZ-KDNP jelölő szervezet jelöltjei. A többi jelölt független
jelöltként indul.

Roma Nemzetiségi Önkormányzati képviselő jelöltek szavazólapi sorsolási sorrendben:
1. Rostás László, 2. Gerebenes Róbert, 3. Gerebenes András
(FIROSZ jelölő szervezet jelöltjei).

Nyugdíjas Egyesület
októberi programja
2019. október 7.-én 14 óra: Idősek Napja és előadás, október 21.-én 14 óra: klubdélután, október 28.-án 14 óra:
előadás, november 4.-én 12 órakor: a II. féléves névnaposok köszöntése/evőeszközt hozni kell/. Az előadásokra is
várjuk tagjainkat!
Vezetőség
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„Itt van az ősz, itt van újra…”

Óvodánkban, minden évben hagyományőrző céllal rendezzük meg, a Magyar Népmese napját szeptember 30.-án. Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a mese, az anyanyelvi nevelés. A mese, gyermekeink mindennapi
lelki tápláléka, hiszen képet teremt a hallottakról, ami csak az övé, s így
gazdagítja belső világát.
A projekt megvalósítása, mind a három csoportban a hét kiemelt feladatai közé tartozott, mely egy héten át tartott, s a mesék bűvöletében telt.
A gyerekek a „Léghajó színház” előadásában a ,,A három kívánság” című
Magyar népmesét láthatták. Gyermekeink önfeledt kacagása, sok tapsa
volt a jutalma a színtársulat fáradtságos készülődésének. Óvodapedagógusaink minden nap, egy-egy Magyar Népmesével is meglepték az óvoda kis
lakóit. A mese az egyetlen hatékony etikai oktatás a kisgyerekek számára,
mert abban van jó és rossz, van benne igazmondás és hazugság, vagyis
minden, ami egy etikai világképhez tartozik. A mesék legnagyobb értéke
azonban mindezeken túl, hogy gyermekeink számára személyiségformáló
erővel bír. A gyermeki lélekre jóval sokrétűbb, rejtettebb, hosszabb távú,
mintsem azt annak első elolvasása, hallása után mi felnőttek gondolhatnánk. Erre építve, óvodásaink mesei 7 próbán vehettek részt, Erika óvó

Csanyi harangszó

néni irányításával.(pl.: meselottó, aranyalma gyűjtés, diótörés, palota kulcsának keresése, mászás az üveghegyre) A tudást, az emlékezést, az ügyességet természetesen jutalmaztuk.
Csanytelek lakóit is szerettük volna meglepni, hiszen fontosnak tartjuk,
hogy a falu rendezvényein is képviseltesse magát óvodánk. Kifejezve azt,
hogy mi is a falu életének részesei vagyunk. Óvodánk Pillangó csoportosai
„Szent Mihály napja” alkalmából, egy gyermekien aranyos „Vásári forgatagba” hívta az óvodában megjelent kedves vendégeket. A verses- táncos
műsor, mindenki számára elragadó volt. A programok a „Tisza-menti virágzás” elnevezésű pályázat keretein belül valósulhattak meg. Vendégeink
a gyerekek előadásán túl, igazi vásárban is vásárolhattak, a gyerekek pedig
„fakörhintán” és ugrálóváron érezhették jól magukat. A nap zárásaként
Szent Mihály tiszteletére tüzet gyújtottunk, melyet finom vacsora követett,
amit a KÉBSZ Kft konyha dolgozói készítettek el számunkra.
A programok sorozata, októberben tovább folytatódik, hiszen a rohanó
hétköznapokban, ezek a kis programok az egymásra figyelést, a szeretetet
hivatottak hangsúlyozni.
Szabóné Pálinkás Györgyi, intézményvezető

Felhívás!
Óvodánk a Csanyteleki Óvoda és
Mini Bölcsőde papír és PET palackgyűjtést szervez.
Kérünk minden kedves Szülőt, és a
falu lakosságát, hogy aki teheti, az
összegyűjtött papírt és PET palackot
2019. október 7-11. között hozza
be az óvodába.
A gyűjtést az FBH-NP Nonprofit KFT.
és a Csongrádi Víz- és Kommunális
Nonprofit Kft. hirdette meg, s a legtöbb papírt összegyűjtő intézmény
pénzjutalomban részesül.
Kérjük a kedves Szülők összefogását.
Előre is köszönjük!
Az óvoda dolgozói
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Jól értesült és szerencsés „vájtfülűek” falunk templomának
harangját hallhatták augusztus 26-án, illetve ismétlésként
31-én délben, a Kossuth Rádió adásában. A harangszó előtt
rövid, de átfogó település- és egyháztörténeti tájékoztató
hangzott el, beleértve a torony homályában rejtőző harangok ismertetését is. A lélekmelengető perceken felbuzdulva
(mert én is hallgattam ám akkor a rádiót!) elhatároztam,
hogy végigkövetem és közreadom a csanyi templom harangjainak históriáját.
A Historia Domus tanúsága szerint a már létező kisharang, a későbbi Lélekváltság-harang mellé az első „komolyabb” harang 1814-ben került az akkori templom tornyába: Eberhard Henrik öntötte Pesten. „F”zenei hangon
kongott, 105 kg-ot nyomott, és domborművein Keresztelő
Szt. János, a kereszten függő Megváltó, Szt. Flórián, és még
egy szent püspök képe volt látható.
1890-ben „Asz”-hangú, 410 kg súlyú nagyharangot kapott a templom.
Valser Ferenc munkáját dicsérte rajta a Nepomuki Szt. Jánost ábrázoló
dombormű, és a felirat: „Isten dicsőségére s Nep. Szt. János tiszteletére a
csanyi templom pénztárából s kegyes adományokból öntetett”.
A következő – „Desz”-hangú, 220 kg-os, Isten dicsőségére és a Szent
Szűz szeplőtelen fogantatásának tiszteletére szentelt – harangot 1894-ben
öntötte Aradon ifj. Hőnig Ferenc.
Az 1898. évi állagromlást követően Varga Mihály plébános idején lett
kijavítva (jórészt újjáépítve) a templom. A teljesen új toronyba ekkor került
toronyóra, vasszerkezetű harangállvány, – valamint a Jézus Szíve nagyharang, a maga 695 kg tömegével és méltóságteljesen bongó „F”-hangjával.
Novotny Antal készítette Temesváron 1900-ban, a Sajó-sarki kőkeresztet is
állíttató id. Berényi Mihály bőkezűségéből.
1917-ben, illetve 18-ban hadi célokra rekvirálták a templom harangjait;
sőt, még a temetői csengettyűt is elvitték. Egyedül az éles hangú Lélekváltság-harangocskát hagyták meg a toronyban…
Az elvitt harangok pótlása 1925-ben kezdődött: a Keresztelő Szt. Jánosdomborművel díszített, 101,8 kg-os harang „Isten dicsőségére a csanyteleki
hívek adakozásából készült. Öntötte Szlezák László harangöntő Budapesten”. Ugyanebben az évben, Mindenszentekre a nagylelkű Szabó Gyuláné
(született Kökényesdi Papp Etelka) úriasszony 50 kilós harangot adományozott a temetői csengettyű helyére.
Kucsera Károly plébános feljegyzése szerint 1930. május 18-án két harang is került a toronyba: a Nepomuki Szt. János tiszteletére felszentelt
385,5 kg-ot, míg a másik – amelynek felirata: „Isten dicsőségére, Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának tiszteletére” – 217 kg-ot nyomott. Mindkettőt Szlezák László aranykoszorús mester öntötte.
Hosszú idő múlva, 1967. május 21-én szentelték fel a mostani, 496 kilós
nagyharangot: Őrszentmiklóson, Ducsák István harangöntő mesterrel
készíttette a csanyteleki Római Katolikus Egyházközség, Volentér János
plébánossága idején. Felirata: „Jézus, Béke Fejedelme adj békét a világnak.
Nepomuki Szt. János könyörögj érettünk”. Volentér atya kézírása szerint
„Február 15-én vittem fel autón a harangöntő műhelybe a régi harang megmaradt vasalkatrészeit.”
Igen ám, de semmilyen írott anyagban nincs nyoma: hová lett a régi harang?
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Ugyanis 1925 óta NÉGY harang került a megmaradt lélekharang mellé –
az annyi, mint öt. Ám az 1930-ban készült Nepomuki Szt. János-harang
(a maga 385-és fél kilójával) piheként tűnt el a múlt rejtélyes forgatagában! Most mindösszesen csak NÉGYEN vannak: a 496 kilós nagyharang
(1967), a 217 kg súlyú középharang (1930), a 101,8 kg-os kisharang (1925),
– és az „örökéletű” lélekharang…
Ha már fent jártam a toronyban, körülnéztem kicsit… Egy vaskos gerendának támasztva egyszerű, fekete koporsót láttam: a mára már feledésbe
merült „koporsós” emlékmise kellékét. Az üres koporsóval a ravatalt jelenítették meg a szentély előtt, s a ráhelyezett koszorút – szentelés után – a
megemlékezők kivitték hozzátartozójuk sírjára.
Sokak számára emlékidézőek lehetnek azok a vésetek, melyeket a torony felső ablakaiban, a zsalugáterek boltívein találtam: HOLICS ISTVÁN,
Tóth Gábor, J.J., Magdás, Tóth József, R.F. F. I., Répa Sánd…, ZN, Vincze
József, Nagy János, Itt volt 1954. augusztus 5-én, B.I., Magdás János, K,
Dóka Mihály, Holics Géza, GÁL Tűzkő, Borda Gábor, VIDA J, 1951…
Így örökítették meg magukat az utókor számára azok a legények, akiknek a harangozó megengedte a kötélrángatást déli- vagy esti harangszó
idején, és a vasárnapi szentmisék előtt. Kérem, ennyi évtized múltán ne
rongálásként ítéljék meg tettüket, hiszen egykori virtusságuk ma már valóban kortörténeti emlék!
„síróhögyi” Borda János
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási Hivatal Járási Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya hatósági állatorvosa első fokú élelmiszerlánc-felügyeleti
hatósági jogkörében eljárva a CS-07I/01/393-6/2019. ügyiratszámú
határozatával Csanytelek község közigazgatási területére 2019. október
5.-október 25. közötti időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt. Ezen időszak
alatt a legeltetés tilos, továbbá minden kutyát és macskát elzárva kell tartani, kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve szabad kivinni.
Köszönjük megértésüket
és együttműködésüket!
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KÉBSZ Kft. konyha – Szeptemberi étlap
01–06

07–13

14–20

Zöldbableves
Rántott sajt, rizibizi

Hétfő
Kedd

Almaleves
Borsos tokány, tört
burgonya

Szerda

Erőleves
Székelykáposzta

Csütörtök

Kertészleves
Spenótfőzelék, sült virsli

Péntek

Makói burgonyaleves
Kókuszkocka

Szombat

Zöldborsóleves
Rántott szelet, meggyfőzelék

Vasárnap

Csontleves
Sült oldalas,
hagymás burgonya

21–27

28–31

Tésztaleves
Pirított tésztaleves
Temesvári sertésborda,
Lencsefőzelék, csibe fasírt
tészta
Zöldborsóleves
Köménymagleves
Gyümölcsleves
Kínai édes-savanyú csirke, Rakott csirkemell, zöldséges
Tavaszi rizses hús
párolt rizs
rizs
Lebbencsleves
Rakott kelkáposzta

Gombaleves
Kelkáposzta főzelék,
natúrszelet
Gyümölcsleves
Brokkoli krémleves
Paprikás burgonya virslivel,
Resztelt máj, tört burgonya
savanyúság
Tarhonyaleves
Karfiolleves
Sárgaborsó főzelék, sült
Rakott húsos tészta
kolbász

Karalábéleves
Csirkepörkölt, tészta
Magyaros gombaleves
Finomfőzelék, csibe fasírt

Lencsegulyás
Mákos guba

Bakonyi betyárleves
Mákos nudli

Babgulyás
Káposztás tészta

Karalábéleves
Sertésjava pörkölt, sós
burgonya, savanyúság
Pulykanyak leves
Sült csirkecomb,
mexikói rizs

Zöldségleves
Párizsias csirkemell, tejfölös
burgonya
Csontleves
Mustáros sertésszelet,
makaróni

Burgonyaleves
Pulykanyak pörkölt,
főtt burgonya
Orjaleves
Sült kacsa, párolt
lilakáposzta

Tel.: 20/310-11-41

Frankfurti leves
Sajtos tészta

A változtatás jogát fenntartjuk!

Faluház – Szeptemberi programok
7. Hétfő
8. Kedd
9. Szerda
10. Csütörtök
11. Péntek
14. Hétfő
15. Kedd
16. Szerda
17. Csütörtök
18. Péntek
21. Hétfő
22. Kedd

– 16:00-tól Játszóház/Tanulóház – Filmvetítés
– 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– 13:30 Népdalkör próba
– 18:00 Forgó Henrik, független képviselőés polgármesterjelölt lakossági fóruma
– 18:00 Erhard Gyula,
polgármesterjelölt lakossági fóruma
– 16:00- tól Játszóház/Tanulóház
Kamasz-panasz
– 18:00-tól Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
– 18:00-tól Kardio edzés – a részvétel ingyenes
– 18:00-tól Jóga
– 16:00-tól Játszóház/Tanulóház Főzőklub
– 13:00 1956’os forradalom emlékműsor
– 18:00 Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes

23. Szerda
24. Csütörtök
28. Hétfő

29. Kedd

30. Szerda
31. Csütörtök

– Munkaszüneti nap!
– 18:00 Kardio Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– 08:00–12:00-ig Népismereti Kézműves tábor
– 14:00 Egészségnap/Szűrővizsgálatok
– 15:00 Haloweeeeeen délután
/Tökfaragás/Lampionos felvonulás
– 08:00–12:00-ig Népismereti Kézműves tábor
– 18:00-tól Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
– 08:00–12:00-ig Népismereti Kézműves tábor
– 13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
– 08:00–12:00-ig Népismereti Kézműves tábor
– 18:00-tól Kardio edzés – a részvétel ingyenes

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Niki & Nagy Emese
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