
Mint minden hónapban, most is szeretném Önöket tájé-
koztatni az utolsó Hírmondó megjelenésétől eltelt idő-
szakban elvégzett munkákról. Elkészült az Árpád utca, 
Damjanich utca, Szent László utca útfelújítási munkálata. 
Folytatásként a Magyar Falu programban 7.900.000,-Ft–ot 
nyertünk a Szegedi út részleges felújítására. A kezdődik a 
Béla, Szegedi, Petőfi és a Damjanich utcák kátyúzása. Van-
nak még olyan utak, ahol még az idén útkarbantartást csi-
nálunk a tél beköszönte előtt. 

A Magyar Falu program keretén belül elnyertünk a Kö-
zösségi tér fejlesztésére irányuló pályázatot 3.200.000,- Ft 
összegben, melyből a Faluházat klímával szereljük fel és 
ott 1 fő alkalmazott 2021. évi bérét finanszírozzuk. Várjuk 
az Óvoda játszóterének bővítésére beadott 2.100.000,- Ft 
összegű pályázat pozitív elbírálását. Természetesen gon-
doltunk az idősebb korosztályra is, számukra egy mobil 
internetes eszközök kezelésének oktatását fogjuk megol-
dani 1.200.000,- Ft ráfordítással, amelynek oktatásában a 
fiataloknak is fontos szerepük lesz!

Örömmel tudatom, hogy az Óvodánk telt házzal fog ne-
kiindulni az idei évnek (80 gyermek), éppen ezért fel kellett 
újítanunk két nevelőszobát ahhoz, hogy megfelelő körülmé-
nyek között tudjanak a gyerekekkel foglalkozni a nevelők.

Lehetőségeket fogok keresni arra, hogy az Óvoda ját-
szóterét és komfortját tovább tudjuk bővíteni. Nagyon 
fontos számomra, hogy településünk lakosságszáma növe-
kedjen, amire jó kilátásaink vannak, mert tudomásom sze-
rint 20 baba születését várjuk!

Településünkön történő változások nem csak rajtam 
múlnak, hanem aktív résztvevője az egész település! A to-
vábbi munkánkhoz mindenkinek nagyon jó egészséget kí-
vánok!

Tisztelettel: Erhard Gyula, polgármester

Hírek, információk Csanytelek életéről

164. szám — 2020. július

Csany  Hírmondó
Kedves Csanyteleki Lakosok!
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Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete 2020. júliusi ülésén hozott döntéseiről

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 
2020. július 10. napján rendkívüli ülést tartott, ahol 2 főna-
pirendi pontot tárgyalt, az alábbiak szerint.

Az ülés 1. főnapirendi pontjaként vitatta meg és hatá-
rozatába foglaltan fogadta el a Csongrádi Rendőrikapitányság 
2019. évben településünkön végzett tevékenységéről szóló beszámo-
lóját. Kun József  rendőr alezredes, kapitány úr az írásban 
kiadott beszámolójáthoz fűzött szóbeli kiegészítésében 
elmondta, hogy a Csanyteleki rendőrőrsön szolgálatot 
teljesítők munkáját dicséri az elmúlt években is kimagas-
ló eredményeket is túlszárnyaló statisztikai mutatók sora, 
amely a Csongrádi Rendőrkapitánysághoz sorolt további 
3 településre egyaránt elmondható. Szólt az idei évre ter-
vezett informatikai fejlesztés adta lehetőségekről, melynek 
köszönhetően megvalósítható a településen működtetett 
térfigyelőkamerák felvételeinek kapitányságra való átirányí-
tása, amely nem csak a bűnmegelőzésben, de annak fel-
derítésében is nagy szerepet kap. Megköszönte a település 
vezetőivel való jó együttműködést, amely a jövőre nézve 
sok téren hozhat pozitív fordulatot. 

A Képviselő-testület az ülés 2. főnapirendi pontjaként 
jóváhagyta a település polgármestere által a Csanyteleki II. 
háziorvosi betöltetlen körzet tartós helyettesítéssel való feladatellátási 
szerződésében foglaltakat, egyben felhatalmazást adott a tele-
pülés polgármesterének arra, hogy tárgyalásokat folytasson 
a megüresedett háziorvosi körzet betöltése érdekében. Er-

ről a Hírmondó előző számában már részletesen beszámol-
tam, így az abban foglaltakat nem ismétlen meg, viszont 
felhívom a figyelmet a megváltozott rendelési időkre és az 
ahhoz való igazodásra, az időpont egyeztetés fontosságára 
a szakszerű és gyors orvosi ellátás biztosítása érdekében. 
Együttműködésüket előre is köszönjük! 

Az egyebek napirendi pont keretében több képviselő 
is hathatós intézkedést sürgetett a településen uralkodó szú-
nyoginvázió miatt, mert a Katasztrófavédelmi hatóság illeté-
kesei által eddig végrehajtott földi szúnyoggyérítési mun-
kálatok nem vezettek eredményre. Ismeretes, hogy a légi 
szúnyogírtásnál alkalmazott kémiai szerek használata az 
EU vonatkozó rendelkezési értelmében tilalmazott, ezért 
az a módszer nem vethető be. A térség országgyűlési kép-
viselője, egyben agrárminiszter helyettese közbenjárásával 
van kedvező fejlemény, miszerint a szúnyoggyérítésnél 
használt kémiai szerek légi úton történő kijuttatását elren-
delték, amelynek így nagyobb a hatékonysága. Reméljük az 
időjárás végre számunkra hoz kedvező változást, mert ed-
dig a szúnyogok szaporodását segítette, így az ellenük való 
védekezés is végeláthatatlan harcnak tűnik, ami tehát nem 
pénz kérdése, hanem az évek alatt összegyűjtött tapaszta-
latra, szomszédos településekkel való együttműködésre ala-
pozható.

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Eredmények

2020. február 15-én a dalos csoport gondolt egy meré-
szet, döntöttek, tervet szőttek hogy 14 fővel megalakítják a 
Csanyteleki ŐSZIKÉK Nyugdíjas Egyesületet. Március 5.-
én vezetőséget választottak, célokat rögzítettek és meglett 
a cégbírósági bejegyzés is.

Március 8.-án a Faluházban teadélutánt tartottunk, ahol 
ismertettük az egyesület terveit, céljait majd egy kis nosztal-
giázás következett. Régi fényképekből nagyított formában 
emlékeket idéztünk fel. Köszöntöttük nő tagjainkat. Vidá-
man, nótával egy kellemes vasárnap délutánt töltöttünk el, 
ahol 12 fő belépési nyilatkozat mellett döntött.

Sajnos programjainkat a járvány felülírta. Igyekeztünk 
telefonon, levélben tartani a kapcsolatot. Levél útján kö-
szöntöttük születés-névnapos tagjainkat, játékos felada-
tokkal járultunk hozzá a kellemes időtöltéshez. Az anyák 
napi köszöntő is levélben érkezett „A legszebb szó” for-
májában.

Végre május 26.-án a szabadba, levegőre szervezked-
tünk. A bezártság után örömmel szépítettük a Csanyi Piac 
környékét. Festettük a gumit, ültettük a virágot. Egyedül 
az időjárással volt probléma, azonnal öntözte a kiültetett 
virágokat. 4 nap múlva ismét szépítettük a piac környékét.

Június 16.-án mosolygós jó kedvvel, kerékpárral csopor-
tos foglalkozásként megnéztük a Csanyteleki Hajóállomást. 
Élveztük a friss levegőt, hallgattuk a madárcsicsergést, köz-
ben elhagyott hulladékot gyűjtöttünk, ismét szépítettük a 
környezetünket. Sőt énekeltük, hogy a „Csanyteleki hajó-
állomáson…”

Június 29.-én amikor már hivatalosan találkozhattunk, 
tartottuk az első Senior öröm tánc foglalkozásunkat. Az 
első alkalommal a hely kicsinek bizonyult, így az iskola tor-
naterméhez kértünk engedélyt.

Már 3 foglalkozáson vagyunk túl és elmondhatjuk, hogy 
létszámunk növekvő. Mi is ez az örömtánc? Társasági tánc, 
kíméletes mozgásforma, egy kis agytorna, a zene lélekeme-
lő hatása ötvöződik a mozgás örömével!

Június 18.-án csapatépítő tréninget tartottunk a sza-

badban. Bemutatkoztunk egymásnak, tanultuk az illemet, 
kiegészítettük a szavakat, találgattuk a „maradj talpon „ fel-
adatait. Két sor nóta szövegéből felismerve közösen éne-
keltünk. Sőt előkerültek a hangszerek is.

Kátainé Laczkó Rita és fia Márió vezetésével bemuta-
tót láthattunk, hogy milyen ügyes, tanítható, engedelmes 
jószág a kutyus.

4 órás programunk alatt nagyon finom kakaspörköltet 
főzött egy tagtársunk. Hölgyeink pedig finom süteménnyel 
kedveskedtek egymásnak, osztották a jobbnál jobb recep-
teket. 

Kellemes időtöltés, jó hangulatú beszélgetések, egy fe-
lejthetetlen nap együtt csodás volt. 

És jön a kedd újra közösen énekeljük és táncoljuk:

„Nem baj, ha nem jártál tánciskolába,
nem baj, ha nem sötétek a tincseid,
jó, ha az ember nem búsul magába,
s (itt) nagyon szeretjük a ballépéseid.
Hogyha megérkezel hullámzó kedvvel,
mámorba ringat a handtur s a pendel,
ne járd a táncot itt szakértelemmel,
a táncorvos neked csak derűt rendel.

Keringj a párod körül bátran,
súgd-búgd fülébe: dosado,

és néha a frontkörbe állva,
érezheted, hogy élni jó.

Üsd össze két kezed hangosan: taps-taps,
ez az a hely, ahol adhatsz és kaphatsz,

zenére ballagsz, de gyorsan is haladhatsz,
és nem kell hozzá a földrajzi atlasz „

Ha kedvet kaptál, gyere közénk!
Augusztus 4.-én (kedden) délután 15 órakor a tornate-

rembe! Augusztus 20.-án Ópusztaszerre, szeptemberbe a 
Magyarkertbe!

Györgyiné Mészáros Erzsébet

Hagyományainkhoz híven idén is megjelentetjük a 
2019/20. tanévben kiemelkedő eredményt elérő tanulóink 
névsorát. Köszönöm nekik, hogy lelkes tudni vágyásukkal, 
szorgalmas munkájukkal, a közösségért vállalt feladataikkal 
öregbítették iskolánk hírnevét.

Kitűnő (és/vagy legalább 3 tantárgyi dicséretet elért)
tanulóink:
1. osztály
Seres Laura Petra, Szabó Péter, Szilágyi Dániel,
Varga Ármin
2. osztály
Balogh Mihály, Erhard Kitti, Gémes Blanka, Mikulai Flóra,
Vízvári Bonita, Mátyás Larissza 
3. osztály
Boldogh Fanni, Faragó Nimród, Fazekas György,
Szabó Abigél, Tolnai Bianka Vivien

4. osztály
Corbei Benjamin, Potor Laura, Ferenczik Illangó,
Sinkó Lora
5. osztály
Jaksa Jázmin, Lekrinszki Tamás, Erhard Fanni,
Kovács Ábel
6. osztály
Blaskovics Eliána, Papp Sára, Vida Vivien
7. osztály
Kovács Áron, Gémes Jázmin
8. osztály
Túri Kitti

Gratulálok a tanulóinknak és sok sikert kívánok!

Tisztelettel: Szabó Ferenc tagintézmény-vezető

Csanyteleki Őszikék Nyugdijas Egyesület rövid története

Véradás
Csanyteleken 2020. 09. 15.-én (kedd) 14:30-től 
– 18 óráig véradást szervezünk a Faluházban. 
Szeretettel várunk minden régi és új véradót. 
Véradásra hozd magaddal a TAJ-kártyádat, sze-
mélyigazolványidat, lakcím- kártyádat.
Minden érdeklődött szeretettel várnak a szer-
vezők.

Szabóné Kovács Nikoletta és Simon Ottóné
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Június végén sor került a temetőben álló szovjet hadisír 
kitakarítására. Elismerést érdemel a munka, ám most lát-
szik igazán, milyen leromlott állapotú a sírhely: töredezett, 
megbillent betonpillérek, kidőlt-bedőlt keret, csonka, mál-
ladozó obeliszk…

Hetvenöt éve, 1945. év folyamán a Csanytelek térségé-
ben elesett szovjet katonák maradványait – mint felszabadí-
tó hősökét – a temető központi magaslatán lévő közös sír-
ba temették. Hallottam olyan vélekedést, hogy az oroszok 
sírja „csak emlékmű”. Én több szemtanúval beszéltem az 
idők során, akik még azt is fel tudták idézni, hogy például a 
Kanász-komp mellől, illetve a Tiszai úti lőtér környékéről 
is került ide exhumált szovjet katona.

Az emlékmű és a „dizájnos” külső 1960-ra készült el, 
erre a kőoszlop szövege is utal. Az idők viszontagságai 
lassacskán olvashatatlanná koptatják a betűket, ezért már 
régebben lementettem a feliratot:

ÖRÖK DICSŐSÉG
A SZOVJETUNIÓ ÉS

MAGYARORSZÁG SZA-
BADSÁGÁÉRT ÉS FÜG-

GETLENSÉGÉÉRT VÍVOTT

HARCOKBAN ELESETT
VÖRÖS HADSEREG

HŐSEINEK
ITT NYUGSZIK 14 KATONA

Alatta orosz szöveg következik, cirill betűkkel (a töre-
dezett szöveget még nem ellenőriztettem vissza, de több 
részlet alapján feltételezem, hogy a fenti szöveg megfele-
lője). Legalul:

FELSZABADULÁSUNK 15 ÉVES
ÉVFORDULÓJÁNAK EMLÉKÉRE A

MAGYAR NÉP SZABADSÁGÁÉRT
ÉLETÜKET ÁLDOZÓ SZOVJET

KATONÁKNAK

Megjegyzem: a feliratba két hiba is került eredetileg. 
Mondattanilag meglehetősen zavaros a „HARCOKBAN 
ELESETT VÖRÖS HADSEREG HŐSEINEK”, és az 
alsó szövegben hiányos a véset: „MAGYAR NÉP SZA-
BADSÁGÉRT”. A kőszál csúcsáról a kis lemez vörös 
csillagot 1989-90. környékén „buzgólkodták le” azok, 
akik ettől hittek rendszerváltozást... Ellenpéldának emlí-

Katonasírok

teném az ausztriai Bad Radkersburgot, ahol köztéren álló 
szoboralakos szovjet emlékművet ápolnak nagy gonddal 
a mai napig – mégsem tartanak a kommunizmustól (ter-
mészetesen ez nem azt jelenti, hogy én visszavágyom a 
vörös csillagot)!

A katonák neveit a csanyteleki Plébánián kutattam a Te-
metettek Könyvében, de nincsenek bevezetve a matriku-
lába. Talán a Hadtörténelmi Levéltárban lehetne adatokra 
lelni, – de úgy gondolom, ha temetésükkor nem tartotta 
fontosnak azonosításukat a szovjethatalom, békében por-
ladnak ezután is évtelenül…

Ugyancsak 1945-ben temették a térségben hősi halált 
halt magyar katonák exhumált maradványait a temetői ha-
ranghoz közeli sírba, melynek omladozó téglanégyszögét 
időről-időre elborítja a burjánzó gaz… 1946-ban állított 
obeliszkjén a felirat: „Magyar Hőseink emlékére emeltette 
Csanytelek Dolgozó Népe”. Alatta a hősi halottak nevei: 
Bakó István, Csikós Ferenc, Kiss Pál, Tasner Kálmán, Is-
meretlen.

Közülük Bakó Pál és Csikós Ferenc volt csanyteleki. 
Több szemtanú visszaemlékezése szerint ebbe a sírba te-
mették még 1950-51. táján a falunkbeli Pintér Andrást is, 
aki maradandó sérüléssel került haza a harctérről (sajnos, 

fellelhető hozzátartozó híján ezt az adatot nem tudtam 
pontosítani). Fakeresztje elkorhadt, a neve viszont nem ke-
rült fel a kőoszlopra.

Természetesen a temetőben még több helyen található 
hősök és polgári áldozatok sírja. Néhányukat hozzátarto-
zóik kutatták fel a háborút követő években, hogy hazaho-
zatva itthon leljenek végső nyugalomra.

Elismerésre méltó a hadisírok rendbetételére irányuló 
igyekezet, de a méltó megoldás a közös sírhelyek teljes fel-
újítása lenne – amire szép példával járnak elől közeli te-
lepüléseken is. Talán ennyi év után már nem is annyira a 
hősi mivoltnak szól ez a szándék, hanem az itt nyugvók 
iránti kegyeletnek; emlékezetül és emlékeztetőül. Az orosz 
katonák esetében ellenérzéssel viaskodóknak is félre kell 
tenni a szülőktől, nagyszülőktől megörökölt gyűlöletet; 
gondoljunk arra, milyen nemes érzés, amikor hírt kapunk a 
II. világháború idegenben nyugvó magyar katonáinak gon-
dozott sírjairól!

(folytatjuk)

*  *  *

„Síróhögyi” Borda János
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A Csanyteleki Polgárőr Egyesület a Csanyteleki Faluházban 
2020. 07. 26. napján megtartotta 2019. évi zárszámadó köz-
gyűlését, amelyen a tagok mellett meghívottként részt vett 

Magyari Béla a Csongrád-Csanád Megyei Polgárőr Szövet-
ség tiszteletbeli elnöke, Kun József  Csongrádi Rendőrkapi-
tány, Magony István Csanyteleki őrsparancsnok és Csanyte-
lek Község Önkormányzata részéről Bérces Mariann alpol-
gármester Asszony is. Az elnöki és bizottsági beszámolók 
után Bernát János a Csanyteleki Polgárőr Egyesület elnöke 
megköszönte a polgárőr tagok munkáját, külön kitért az 
őket támogató szervezetekre, melyek nagyban segítették az 
egyesület tevékenységét. Alpolgármester Asszony biztosí-
totta a Csanyteleki Polgárőr Egyesületet a jövőbeli további 
önkormányzati támogatásról. Befejezésként vacsora, majd 
baráti beszélgetés zárta a rendezvényt. Ezúton szeretném 
megköszönni a rendezvény lebonyolításában résztvevő 
személyeknek, diákmunkásoknak a munkáját és segítségét.

Tisztelettel: Bernáth János elnök

Polgárőr közgyűlésről




