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Csanyi Hírmondó
Hirdetmény
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010. december 2. napján 8. 00 órától a település belvízi elöntöttsége, a csapadékelvezető árkok és a talaj telítettsége miatt Csanytelek község egész közigazgatási területére

III. fokú belvízvédekezési készültséget rendeltem el.
Ezen belvízvédekezési készültségi fokozatban a védelem szakmai irányítása az ATIKÖVIZIG
szakaszmérnökségére tartozik, a Katasztrófavédelem biztosítja a védekezés eszközeit (szivattyú,
tömlő, homokzsák stb.)
Megkérem a Tisztelt Lakosokat, hogy az élet- és vagyonbiztonság érdekében a házuk előtt lévő
átereszeket tisztítsák ki, ezzel is segítve a védekezést.
Felhívom a figyelmet, hogy a lakóépület pincéiből a vizet ne szivattyúzzák ki, mert az az épület
állékonyságát veszélyeztetheti!
A meteorológiai előrejelzések szerint 2011. áprilisáig várhatóan 250-450 mm csapadék várható.
Jelenleg a talaj felső 1 m-es rétegében a vízzel való telítettség 100%, tehát a leeső csapadék a fel színi domborzatot követve a mélyebb helyeken fog megállni!
Tisztelettel: Forgó Henrik polgármester

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület november
12-én megtartott ülésérõl
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 12. napján du. 13. 00
órakor tartotta soros ülését.
Az ülés napirendje keretében jegyzőként beszámoltam a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. A képviselő-testület 1.) napirendje keretében elfogadta Csanytelek Község Önkormányzata 2011. évi belső ellenőrzési- és stratégiai tervét.
2.) napirendje keretében döntött Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- és hosszú távú fejlesztési programjáról. 3.) napirendje keretében jóváhagyta a kötelező köz-szolgáltatások
költségelemzését (A.S.A. Kft 2009. évi költségelemzését, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás
2010. évi tevékenysége költségelemzését, a
KÉBSZ Kft. ivóvíz ellátásáról szóló 2010. évi költségelemzését és a közétkeztetési tevékenység

2010. évi költségelemzését.) 4.) napirendje keretében módosította képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervét. 5.) napirendje keretében jóváhagyta a helyben működő
civil szervezetek és helyi önszerveződő közösségek 2011. évi működési célú támogatására benyújtott pályázatait. Zárt ülés keretében döntött a
hátrányos helyzetű diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való részvételére benyújtott pályázatáról, továbbá elbírálta a BursaHungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokat.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az
ülésről készült jegyzőkönyv www.csanytelek.hu
honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a
www.kozadattar.hu oldalon érhető el.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző
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Víz, víz, víz…
Ennek az évnek állandó beszédtémája volt Csanyteleken is az a párját
ritkító csapadékmennyiség, amely
az utóbbi idők aszályaihoz képest
az idén „megszerencséztetett” bennünket – a szokásos 450–550 mm
helyett több mint 1000 mm(!) eső
esett az elmúlt 12 hónapban! Régi
„bölcs mondás”, hogy csapadékkal
kapcsolatosan két nagy probléma
lehet: egyrészt ha nincs, másrészt,
ha nagyon sok van, és ez utóbbi aztán – különösen a mélyebb területen
élők részére – szinte tragikus körülményeket tud előidézni.
Az alábbiakban engedjék meg,
hogy néhány tényt megemlítsek,
mert ezek ismerete feltétlenül szükséges a jelenlegi, belvízveszélyes
helyzet reális megítéléséhez, értékeléséhez.
Mi ért i s al ak ul k i rend szeresen
belvízveszélyes helyzet Csanyteleken?
A velem legalább egyidősek, vagy
idősebbek pontosan tudják, hogy a
falunak régebben voltak természetes időszakos víztározó helyei, például a Tüzéppel szembeni „homokos”, a Járandó utca első harmada, a
Szent László út középső része, a
Radnóti út környéke, a Csöpörke –
hogy többet ne is említsek. Nos,
ezek a területek az idők során „eltűntek”, jórészt értékesítésre kerültek, tehát a belvízmentesítésben korábban betöltött szerepük elveszett
a település számára. A belvíz azonban változatlanul ezekre a helyekre
folyik össze, mert egyszerűen itt
vannak településünk legmélyebb
pontjai, márpedig a víz könyörtelenül megtalálja ezeket, nem „tisztelve” az emberi szándékokat, telekhatárokat, felépítményeket.
A fizikában csak csodálatos dolgok léteznek, csodák nem.
Ezen telkeket – véleményem szerint – csak akkor lehetett volna értékesíteni, ha kiváltásukra megfelelő
belvíz-elvezető csatornák létesülnek. Csatornák viszont nem készültek, mi több, megszüntetésre kerültek! Gondoljanak csak a Szent László út végén lévő, a Csöpörkére „dol-

gozó”, vagy a Szegedi úti csatornára, amely a Pókföld és a vele szembeni rész – Nagynyomás – talajvizét
volt hivatott az Alsó-főcsatornába
vinni. Megszüntetésre kerültek az
úgynevezett „üzemi csatornák” is,
melyek nem rendelkeztek ugyan
önálló helyrajzi számmal, viszont
nagyon fontos szerepük volt egyegy földterület belvízmentesítésében – például a Csöpörke környéki
csatornák, illetve a Lehel úttal párhuzamosan, a Szent István úti csatornába torkolló (a torkolat betonja
még mindig megvan) belvíz-elvezető.
A felsorolt belvízmentesítő csatornák hiányában most óriási többletköltséggel próbáljuk szivattyúzással
– az egyszerű gravitációs vízkormányzás helyett – a községet gyakorlatilag félig körülvevő Alsó-főcsatornába továbbítani a belvíz szintet növelő csapadékvizet.
Fontos megjegyezni, hogy azok a
lakott területen lévő nyílt-, vagy
zártszelvényű csatornák, melyek –
való igaz – gyalázatos módon vannak összeszintezve, igazából nem is
a belvíz elvezetésére készültek, hanem felszíni vízelvezető csatornák,
melyek feladata az aszfaltozott utak
védelme, továbbá az összecsorgó
víz elvezetése annak érdekében,
hogy a csapadékvíz ne növelje a talajvíz szintjét! A belvíz levezetése,
kormányzása teljesen más feladat,
mint a helyi csapadékvízmentesítés.
Tudjuk mindannyian, a belvizet
nem lehet – vagy csak óriási költséggel – szivattyúzással megszüntetni,
csak gravitációsan a gyűjtő csatornákba, majd a főgyűjtőre továbbítani és azt bevezetni, vagy beszivatytyúzni a Tiszába!
(Itt kell megjegyeznem azt a minősíthetetlen lakossági magatartást,
amikor a derítők, szennyvíz-aknák
tartalmát néhányan lelkiismeretlenül ezen csatornákba szivattyúzzák
– ez miatt leszünk kénytelenek a
Damjanich
úti
zárt-csatornát
VOMA bérlésével kitisztítani, mert
már a víz sem tud átfolyni rajta,
annyi benne a kiülepedés… A
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VOMA bérleti díja 20.800Ft+ÁFA óránként!)
Feltétlenül meg kell még említeni
azt a tényt is, hogy a fóliával, üvegházzal fedett földterületek – mint
vízzáró felületek – nagysága sokkal
nagyobb mértékben növekedett,
mint amilyen mértékben beszántásra, feltöltésre kerültek a csanyteleki
belvíz-elvezető csatornák… Ennek
következménye, hogy a talaj vízfelvevő képessége jelentősen lecsökkent, hiszen a fedett részekre hulló
csapadékot is a környező területeknek kellene elnyelni, felszívni, és
mivel erre képtelenek, ezért gyors
felszíni vízfolyások keletkeznek,
melyek – nagy relatív tömegük lévén – nagyon gyorsan „megtalálják” az adott területrész legmélyebb
pontját. Ezekről a mély részekről
nincs természetes lefolyás – lásd
csatornák beszántása, feltöltése -, és
mivel a termőréteg vastagsága (aki
fúratott Norton-kutat, pontosan
tudja) 1-2 méter, szinte azonnal
„megáll” a víz. Ha egy kicsit naposabb, szelesebb idő jön, a felszínről
eltűnik ugyan a víz, de „meghúzza”
a talajt, tehát a következőkben még
gyorsabban meg fog állni ott a víz.
(Jelenleg a talaj fölső 1 méterének
vízzel való telítettsége 100%, tehát a
leeső csapadékot már nem tudja elnyelni, az szinte teljes egészében a
mélyebb fekvésű részekben gyűlik
össze.)
Sajnos nagyon ritkán látni, hogy
ezt a tényt figyelembe vennék – különösen a falu lakott részén gazdálkodók –, és a talajművelési sorba beillesztenék az altalaj-lazítást.
Őszinte leszek, mint mindig: kilátásaink tavaszig egyáltalán nem jók:
csapadékos telet valószínűsít az időjárás-előrejelzés (csak remélni tudjuk, hogy tévednek), tehát a mostani
belvíz-helyzet várhatóan akkor sem
fog javulni, ha néhány – elsősorban
lakóházak védelme érdekében – intézkedést, beavatkozást megvalósítunk. A beszántott, tönkretett belvíz-elvezető csatornák pedig nem
úgy működnek, mint a cipzár, hogy
most, mikor nagyon nagy szükség
lenne rájuk, ki lehetne nyitni őket…
Csanytelek, 2010. november 23.
Forgó Henrik polgármester
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Tisztelt Hölgyek, Urak!
Felhívom minden Tisztelt Csanyteleki Lakos figyel mét arra, hogy az a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 20/2009. (XI. 13.) Ökt rendelete tartalmazza a településen élő ingatlantulajdonosok kötelezettségeit és tiltó szabályokat az alábbi szerint:
5. § ( 1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai rendszeres kitisztításáról (mederelemmel
burkolt csatornák), továbbá a
h) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára való
csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról,
i) az ingatlanáról a járdára kinyúló ágak, bokrok
megfelelő nyeséséről,
j) az ingatlana előtti közterületre lehullott lomb öszszegyűjtéséről,
k) a járda valamint az úttest között az esetlegesen
felburjánzó gyomnövény, parlagfű eltávolításá ról, gyommentesítéséről,
l) az ingatlan előtti járda szükség szerint, de leg alább hetente egy alkalommal történő takarításáról.
(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat egyformán (50-50 %-os
arányban) terheli.
(3) A közterületről önálló bejárattal rendelkező
a)üzletek és egyéb elárusítóhelyek,
b)vendéglátóegységek,
c)intézmények előtti járdaszakasz, illetve
d)ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő szakasz annak folyamatos tisztántartásáról nyitva
tartás ideje alatt,
az érintett tulajdonos, illetve fenntartó köteles gondoskodni.
Aki e rendelet 5. §-a (1) bekezdése alapján, az ingat-

lanához tartozó zöldterület, valamint növényzet ápolásáról, időszerű növényvédelmi munkák elvégzéséről,
b.) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiá nyában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő
terület, valamint a gépjárműbehajtók átereszei nek tisztántartásáról, az abba felgyülemlett hul ladék eltávolításáról,
c.) a járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek műtárgyai (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá
kapubejárók tisztántartásáról, az épület tetőzeté ről az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának megakadályozásáról,
nem gondoskodik, köztisztaság fenntartási kötelezettséget előíró önkormányzati rendelet megszegése
szabálysértését követi el, amely 30.000,- Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
(3) bekezdés a) pontja: Aki bármely szennyeződést,
szennyvizet közterületre, csapadék-elvezető rendszerbe (nyílt csatornába, árokba) belevezet,
E rendelet 5. §-a (3) bekezdése a) pontja szerint, aki
a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett
szennyeződést, szennyvizet közterületre, csapadék-le vezető rendszerbe, csapadék-levezető árokba belesepri, belevezeti az a köztisztaság fenntartási kötelezettséget előíró önkormányzati rendelet megszegése
szabálysértését követi el, amely 30.000,-Ft-ig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
A rendelet betartását rendszeresen ellenőrzöm hely színi bejárással. Kérem a bírság kiszabása elkerülése
érdekében a fent írtak betartását közös érdekünk, tele pülésünk belvíz kárának enyhítése érdekében!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Közlemény
Ezúton tájékoztatom Csanytelek Község Lakosságát, hogy Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete és Tömörkény Község Önkormányzata Képviselő-testülete közötti állati-hulla dék közös telephely üzemeltetésére, elhelyezésé re, elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó
megállapodása 2010. október 31-én (finanszírozá si okok miatt) megszűnt.
Ebből adódóan csanyteleki lakosok a tömörkényi telephelyre állati-hulladékot 2010. november
1-jétől nem szállíthatnak. Aki ezen tájékoztatásom ellenére a tömörkényi telephelyre szállítja az

állati tetemeket, annak számolnia kell azzal, hogy
a kiszállított súly alapján az elhelyezés, elszállítás
és ártalmatlanítás teljes költségét meg kell fizetnie.
A közszolgáltatási faladat végleges megoldására
jelenleg folyamatban vannak a tárgyalások egy, a
szakterületen lévő céggel. Az állati hulladék elhelyezés új lehetőségéről rövidesen értesíteni fogom
Önöket. Remélem ugyanezen megállapodásban
megegyezés születik a településünkön áldatlan állapotot okozó kóbor kutyák befogásáról is.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Adventi mandulás
falatok
Hozzávalók:
– a tésztához:
25 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, 25 dkg
étkezési keményítő, 7,5 dkg liszt, 3 dkg kakaó, 1 kávéskanál
őrölt fahéj
– a töltelékhez:
15 dkg marcipán, 7,5 dkg porcukor, 1 tojássárgája, mandulaszemek
– a tetejére:
porcukor, méz, olvasztott csokoládé
Elkészítés:
A vajat krémesre keverjük a porcukorral és a vaníliás
cukorral, majd beleszitáljuk az étkezési keményítő, liszt,
kakaó, fahéj keverékét. Összegyúrjuk, cipót formázunk
belőle és fóliába burkolva 1 órára hűtőbe tesszük. A marcipánt összedolgozzuk a porcukorral és a tojássárgájával. A
tésztát 5 mm vastagra nyújtjuk és cakkos szélű szaggatóval
kiszaggatjuk.
A marcipánból kis golyókat formázunk, és mindegyik
tésztakorong közepébe teszünk belőle. A tésztát három
oldalról ráhajtjuk, majd ahol összeérnek a tésztaszélek,
belenyomunk egy szem mandulát. Sütőpapírral bélelt
tepsiben, 180 fokra előmelegített sütőben 15 percig sütjük,
majd hűlni hagyjuk. Meghintjük porcukorral, megkenjük a
felmelegített mézzel. Csokit csorgatunk rá.
Jó étvágyat!

VERS
Pataki Edit

Katicabogárka
téli pihenője
Katicabogárka könyörög a szélnek:
– Cseresznyelevélkét hagyd meg lepedőmnek!
A szél kikacagja, levélkét sodorja,
pörgeti a partra, ejti a patakba.
Katicabogárka könyörög a fagynak:
– Mogyorólevélkét hagyd meg vánkosomnak!
A fagy kicsúfolja, levélkét roppantja,
összetöredezi, marad csak pozdorja.
Katicabogárka könyörög a télnek:
– Almafalevélkét hagyd meg köpenykémnek!
A tél kigúnyolja, levélkét szabdalja,
Katica köntösét ízekre szaggatja.
Katicabogárka könyörög a hónak:
– Eperlevelecskét hagyd meg takarómnak!
A hó megsajnálja, leplet terít rája,
meleg paplanával körbebugyolálja...
Katicabogárka a tavaszt így várja.
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