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Csanyi Hírmondó
Az „Európai Csanytelekért” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a
csanyteleki adófizető polgárokat, hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át
szíveskedjenek a Csanytelek fejlesztését szolgáló alapítvány részére felajánlani.
Adószám: 18474952-1-06

Ötvenhárom nap…
…és még nincs vége! A múlt év december 2-án kezdődött
harmadfokú belvízvédelmi készültséget 53 nap után, janu ár 24-én másodfokúra mérsékeltük ugyan, de a szakemberek egybehangzó véleménye szerint nincs még vége a bel vízveszélynek.

Szivattyúzás a Szent lászló utcában.

Hivalkodásnak tűnhetne, ezért nem is írok az említett 53
nap munkálatairól – mindenki láthatta, kik és mennyit dolgoztak a károk minimalizálása érdekében, kezdetben szinte
eszközök nélkül –, továbbá milyen beavatkozások történtek
a vízelvezetések érdekében.
A köszönetnyilvánításon és elismerésen túl, mely minden
védekezésben résztvevőnek, minden adományozónak,
minden önkéntesen dolgozónak egyértelműen jár, néhány
tapasztalatot szeretnék összefoglalni, mert mint föntebb írtam: még nincs vége…

Szivattyúzás a Szegedi úton.

Nem a legszebb emberi tulajdonság ugyan, de hajlamosak vagyunk inkább másban keresni a hibát, mint önmagunkban, sajnos nem kivétel ez alól a belvízveszély helyzet
sem. Önmagunk lakóhelyének megválasztása felelős döntés, nem engedünk beleszólni senkit, mégis másokat hibáztatunk, ha netán mi lakunk mélyebb fekvésű részen, és a
„partról” hozzánk folyik a víz – pedig csak a fizika legalapvetőbb törvényszerűségeinek egyikéről van szó: a víz a legmélyebb helyeken áll meg. Ismerve saját lakóhelyünket –
nem először van belvízveszély településünkön –, és ha itt
„mindig megáll a víz”, akkor nyilván célszerű a lakóházat
aláfalazni, szigeteléssel ellátni, és ha lehetőség van rá, egy
kicsit feltölteni, mintegy kiemelve a házat. Ami talán még
ennél is fontosabb, és sokkal kevesebbe is kerül: az alappal,
lábazattal nem – így szigeteléssel sem – rendelkező vertfalú,
vagy vályogházaknál a tetőt feltétlenül lássuk el ereszcsatornával, és minél messzebbre vezessük el a vizet a „fal tövétől”!
A most életveszélyessé vált házak esetében két közös jellemző volt megfigyelhető: egyrészt szinte valamennyi esetben az északi-északnyugati homlokzat sérült, másrészt szinte
egyiknél sem volt esőcsatorna. Könnyen belátható, hogy ha a
településünkön uralkodó északi-északnyugati szél „ráveri”
az esőt – ami az elmúlt 12 hónapban
több, mint 1200 milliméter volt a szokásos 450–650 milliméter helyett – a
falra, az közvetlenül a „fal tövébe”
csurog, ugyanúgy,
mint a tetőfelületről, a „keskeny
ereszről” lecsorgó
esővíz is! Ha kiszámolnánk, meglepődve tapasztalnánk, hogy ha a sík
felületre 1300 milliméter csapadék
hullott, akkor a „fal
VOMA zárt csatorna tisztítás.
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tövéhez” akár 2000
milliméter is juthatott…
Mivel a talaj felső 1–1,5 métere 100
százalékban telített
vízzel – a falu alatti belvízkúp szintje minden eddigi
mért értéknél 250
milliméterrel magasabb –, továbbá
a levegő páratartalma hosszú ideje
96–98 százalékos, a
„fal tövéhez” hullott extra mennyiCsatorna nyitás lefolyástalan területről. ségű esővíz fölszívódik a falba, ráadásul meg is fagy, netán többször is, mint
ahogy most történt, ez különösen romboló hatású. (Gondoljanak csak a réti mélyszántásra, hogy szokott kinézni szántás után, illetve milyen morzsalékossá válik az tavaszra,
mert a fagy „szétszívja” a rögöket.)
Mint tapasztalhattuk, sajnos az előző enyhülés után, néhány esetben a vert falak „szétomló” alsó 10–30 centimétere nem tudta megtartani a fölötte lévő fal önsúlyát, illetve
az esővizet magába szívó cserépfedés szárazhoz viszonyított hozzávetőleg háromszoros súlyát, ezért ezek a házak
maradandóan károsodtak.
Mivel az Alsó-Tisza mentére nem rendelték el a veszély helyzetet, továbbra sincs szó a magántulajdonú lakóingatla nokban esett károk állami megtérítéséről, esetleg részleges
kárátvállalásról – ha ebben változás történne, az érintette ket azonnal értesítjük!
Csanytelek Község Önkormányzata eddig több mint 7
millió forintot fordított a belvízvédekezésre, vismajor
igényt valamivel több, mint 6 millió forintra nyújtottunk be
– a védekezést a továbbiakban akkor tudjuk hatékonyan
folytatni, ha a megelőlegezett összegek önrésszel csökkentett részét visszakapjuk.
Lakóingatlanuk, illetve értékeik védelme érdekében ajánlom figyelmükbe a fentebb leírtakat, továbbá kérem, hogy
aki mély fekvésű részen lakik és még nincs kis búvárszivattyúja, feltétlenül próbáljon beszerezni, vagy kölcsön kérni, mert április végéig egyes előrejelzések szerint 400 milli-

méter csapadék várható. Ha ez bekövetkezne, vélhetően
homokzsákkal kell bevédeni a veszélyeztetett lakóingatlanokat, ami viszont csak akkor működik a célnak megfelelően, ha a homokzsákolás és az épület fala közötti területet
folyamatosan vízmentesíteni lehet.
Csanytelek, 2011. január 29.
Forgó Henrik
polgármester, védelemvezető

Szivattyúzás az Arany János utcában.

Szivattyúzás a Pusztaszeri úton.

Vízlevezető árok nyitás a Pókföldön

A Csöpörke lecsapolása

2011. január
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Jegyzõi tájékoztató

A 2011. évi jövedelmeket érintõ
jogszabályi változásokról
1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

* A garantált bérminimum a legalább középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalót illeti meg (Korm. rend. 2. § (2) bek.). A Korm. rend. a költségvetési szerveknél közszolgálati, közalkalmazotti, kormánytisztviselői jogviszonyban állókra is kiterjed. A Kormányrendelet által meghatározott
személyi alapbér kötelező legkisebb összegét a Ktv., Ktjv., illetve a Kjt. alapján megállapított illetményeknek is el kell
érniük (Korm. rend. 3. § (2) bek.).

2. A 2010. december 31-ét követően megállapított nyugdíjak, nyugdíjszerű ellátások

3. Álláskeresők támogatása, bérpótló juttatás
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* Kivéve, ha a járulékalap nem éri el a minimálbért, ebben az esetben a járadékalap 60%-a

4. Munkaadók által fizetendő közterhek

5. Munkavállalók által fizetendő közterhek

* A 2010. november 1. és 2011. december 31-e közötti időszakban esedékes, a magán-nyugdíjpénztári tag után fizetendő
nyugdíjjárulék mértéke – a fentiektől eltérően 10 %! (Tbj. 19. § (7) bekezdés)

6. Egészségügyi szolgáltatási járulék

5.100,- Ft/hó (170,- Ft/nap)

Egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni az a belföldi személy, aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra a törvény alapján nem jogosult, továbbá a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni
vállalkozó, illetve a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás. [Tbj.
19. § (4) bek. 39. § (2) bek.]
7. Adósávok, adókedvezmények
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8. Pénzbeli társadalombiztosítási ellátások és családtámogatások
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9. Kis összegű követelés értékhatára: 100.000,-Ft
[2010. CLXIX. tv. (Költségvetési tv.) 72. § (2) bek.]

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (4) bekezdés alapján az államháztartás
alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül - a fenti értékhatárt el nem érő kis
összegű követelést behajtásra előírni nem kell.
10. Az egyszerűsített foglalkoztatás során történő munkavégzésre tekintettel fizetendő közteher
Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Efo. tv.) 8.§ (2) bekezdés alapján.
Az ellátás alapja az egyszerűsített foglalkoztatás során jogviszonyban álló számára kifizetett (nettó)
bér.
11. Szociális ellátások

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
2011. február 23. (szerda) napon tart ügyfélfogadást de. 9.00–11.00 óra között.
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12. Bérgarancia támogatás maximuma: 999.000,-Ft
(1994. évi LXVI. tv. 7. § (1) bek. valamint Szociális és Munkaügyi Közlöny 2010/12. szám)
A felszámoló a támogatási igény meghatározása során a támogatásra jogosult gazdálkodó szervezetnek a jogosultakkal
szemben, a bérfizetési napon fennálló bértartozását, de egy felszámolási eljáráson belül jogosultanként legfeljebb a tárgyévet megelőző második év – Központi Statisztikai Hivatal által közzétett – nemzetgazdasági havi bruttó átlagkeresetének (a továbbiakban: bruttó átlagkereset) ötszörösét veheti figyelembe. Amennyiben a felszámolási eljárás egyes naptári éveiben a bruttó átlagkereset mértéke eltérő, a jogosultság szempontjából a magasabb bruttó átlagkereset alapján
számított támogatási mértéket kell figyelembe venni.
Ha a felszámolási eljárás kezdetétől egy év eltelt, azon jogosultak esetében, akikre vonatkozóan az addig igénybe vett
összeg kimerítette az említett ötszörös mértéket, jogosultanként további, legfeljebb kettő havi bruttó átlagkeresetnek
megfelelő támogatást igényelhet a felszámoló, ha annak e törvényben meghatározott egyéb feltételei fennállnak. A kétszeres összeg (7.§ (2) bek) 399.600,-Ft.
Forrás: Baranya Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 2011.01.03.-i közleménye

Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

A Szent László Általános Iskolában történtek
1. Nagy örömünkre szolgál, hogy az önkormányzat – támogatva az iskola kezdeményezését – a tornaterem mellett
felépíttette a testnevelés szertárat, amelyet 2011. január 3-tól
részlegesen használatba vettünk.
2. Az iskolai szülői munkaközösséggel egyeztetve az iskolabál bevételének egy részéből (235 ezer forint) az iskolai
agresszió és az egyre gyakoribb rongálások megfékezése
céljából a biciklitárolót, az alsós udvart és az iskola auláját
bekameráztuk. Ha ezeken a helyeken a tanulót erőszakos
cselekmény éri, vagy rongálás történik, akkor az iskola vezetőjéhez lehet fordulni, aki a bizonyító erejű felvételt a „sérelmet elszenvedett személy” rendelkezésére bocsátja és
megteszi a megfelelő intézkedést. Bízom abban, hogy ezzel
a lépéssel még időben ki tudjuk szűrni azt a néhány „tanulót”, akik gyermekeink és tárgyi eszközeink biztonságát veszélyezteti.
3. A büfé üzemeltetésére november elején meghirdetett
pályázat eredményesnek bizonyult, de a nyertes vállalkozó
kérésére a szükséges munkák és az engedélyek csúszása
miatt a nyitást következő tanév elejére halasztottuk el.
4. 2011. február 7–11. között nyílt hetet tartunk. Ezeken a
napokon az érdeklődők a kiírásnak megfelelő tanórákat látogathatják meg bármely pedagógusnál, ezáltal betekintést
nyerhetnek az iskolában folyó szakmai munkába.
PÁLYÁZATOK, RENDEZVÉNYEK:
Színházi előadás
Iskolánk és a csongrádi Csemegi Károly Könyvtár
TÁMOP 3.2.11/10/01-2010-0011 számú – „Délibáb programsorozat a hátrányos helyzetű csongrádi kistérségben”
című – közös pályázatának eredményeként 2010. december
11-én léptek fel a tornatermünkben a szegedi Miniszínház
tagjai. Alsós tanítványainknak szóló ingyenes előadásuk –
„Rémusz bácsi meséi” – nagy sikert aratott a gyerekek kö-

rében. Humoros jelmezekben, fülbemászó, vicces dalokat
énekelve, és a közönséget egy kis szereplésre csábítva játszották el azokat a tanulságos meséket, melyek a rókáról, a
héjáról, illetve a nyúlról szóltak.
Örülünk, hogy a pályázatban való részvétellel ilyen remek előadásban lehetett részük iskolánk diákjainak.
A tisztább, higiénikusabb környezetért
Iskolánk igyekszik szem előtt tartani, hogy tanulói – a körülményekhez képest – a lehető legtisztább és leghigiénikusabb környezetben tanulhassanak. Most egy sikeres pályázat eredményeképpen a CWS-boco Hungary Kft. 1 évig ingyenesen biztosít iskolánknak mosdónként 1–1 pamutkéztörlőt és folyékony szappant adagolóval, WC-ként pedig
1–1 WC papírt adagolóval, WC kefét és automatikus illatosítót, bejáratonként pedig 1–1 szennyfogó szőnyeget. A pályázat összértéke közel 900 ezer forint.
Szabó Ferenc
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Szerencsesütemény
Hozzávalók:
20 dkg vaj,
15 dkg liszt,
5 tojás,
2 dl víz,
5 dkg kristálycukor,
papírlapok üzenetekkel.
Elkészítés:
Forraljuk fel a vizet a vajjal és a cukorral. Adjuk
hozzá a lisztet, fakanállal keverjük simára.
Amikor elválik az edény falától, vegyük le a
tűzről, várjuk meg míg kihűl, utána egyenként
üssük bele a tojásokat, keverjük jól össze.
Habzsákból nyomjunk a tepsibe tészta halmocskákat. Papírcsíkokra írjunk kis üzeneteket, majd
összetekerve rakjuk bele a nyers tésztahalmokba.
Forró sütőben, 200 °C-on kb. 15 percig süssük,
míg szép aranysárga színű lesz. Megszórhatjuk
fahéjjal összekevert porcukorral, apró csokireszelékkel, tortadarával.
A sütit készíthetjük friss leveles tésztából is.
Vágjuk kockákra, majd rejtsük el benne az
üzenetcsíkokat. Hajtsuk össze, és forró sütőben
süssük pirosra.
Jó étvágyat!

VERS
Budai Zolka

Hazafelé
Míg szikrázó lámpák narancsos árnyai
Vég nélküli ködben sorakoznak elém,
A nincstelen tölgyek didergő ágai
Lépteim fülelvén fordulgatnak felém.
Sietek, –a friss hó úgy ropog alattam,
Mint kályhában szokás pattogni a fának,
Hisz’ szenteste van, s én jócskán elmaradtam,
Szerelemből dőltem karjába e tájnak.
Úton vagyok, úton meleg otthonomba,
Hol, hiszem, majd féltő szeretteim várnak,
Kik most minden elvétett gondolatomban
Gondossággal fűtött kis szobámban állnak.
Ott vala éltető anyám, ki ajkáról oly kedves,
Szelíd szavak zengnek, hogy rögvest
Ocsúdni kezd a jég északnak sarkáról,
S lávában fürdeti a tajgai fenyvest!
Ott vala nevető apám, vállamig ér...
Majd végigmér büszkén, ej, ez az ő fia!
Sűrű bajsza alól szívből szólva dicsér:
Igyunk egyet reánk, s jövőd álmaira!
Ott vala velem, ó, két áldott testvérem!
Két őszinte mosolytól lángoló lányka,
Kik úgy bámulnak rám mostan, mintha lényem
Lelkeikbe bújva talált volna szárnyra!
Még úton vagyok, de már nincs az túl soká,
Mikor lánccá fűzöm e hű kezeket,
S hálásan vezetem díszes fenyő alá
Mind, hol virágba borul majd a szeretet!
Érjek haza hát mihelyst, futok, szaladok,
Minél előbb, tüstént legyenek mind velem!
S majd ajtónkban állva lihegve hazudok,
Téli szellő fútta könnyesre a szemem...
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