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Csanyi Hírmondó
Sokadszorra a csatornázásról

Hasznos információk
– kérem, olvassák el…
Amikor Önök kézhez kapják ezt az újságot, éppen elkezdődik a Széchenyi út helyreállítása – biztos vagyok abban, hogy
messze jobb állapotban kapjuk vissza, mint amilyenben volt a gerincvezeték fektetése előtt.
Higgyék el, néhány év múlva ugyanilyen megkönnyebbüléssel fogunk visszagondolni a szennyvízcsatornázás beruházásra is, mert más minőségű élet élhető egy csatornázott településen, mint egy csatornázatlanban. Számomra az a legnagyobb bosszúság, igazságtalanság, hogy ha már kötelezték Csanyteleket a szennyvíz-csatornázás megvalósítására, akkor
miért nem a teljes falu részesülhet egyidőben ebben a lehetőségben? Múlt hét pénteken ismét tárgyaltam a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik illetékes munkatársával erről, illetve annak a diszkriminációnak a megszüntetéséről, amely a
lakóingatlana besorolásából következően különbözteti meg a lakosokat. Ígéretem van arra, hogy a következő pályázat kiírásakor fokozottan figyelnek az esélyegyenlőség érvényre jutására, hiszen azért nem büntethető és nem kényszeríthető
senki többletköltség vállalására, mert „nullás” helyrajzi számú ingatlanban lakik! Természetesen ennek az okfejtésnek az
„ellentettje” is igaz, ugyanis ha valaki a mostani pályázat kiírása szerint kötelezett – tehát belterületi, azaz nem „nullás”
helyrajzi számú ingatlanban lakik, és ingatlana előtt vezet a gerincvezeték – rákötni, és ennek ellenére nem köt rá a meg adott határidőig, azok bizony büntetésre számíthatnak az illetékes hivatal részéről! Mint ahogy többször leírtam már, köz ségünk nem önként vállalta a csatornázás megvalósítását, hanem köteleztek rá bennünket, ha nem kezdtük volna el, akkor a jegyzőt és a polgármestert személyesen is megbüntették volna, a falu nem lett volna jogosult EU- pályázati pénzekből fejleszteni, ezen kívül a faluban élő vállalkozók sem pályázhattak volna EU-s pályázati pénzekre. Ezek miatt döntött
úgy az előző képviselő-testület, hogy végrehajtja a kötelezést – mint 2000 lakos-egyenérték feletti település – és belekezdünk a szennyvízcsatornázásba. Jó önkormányzati gazdálkodásunknak köszönhetően megnyertük mind az EU-önerő ki váltó, mind pedig a BM önerő kiváltó pályázatokat, tehát nem kellett lakossági önrészt szednünk a csatornahálózat és a
tisztítómű kiépítéséhez, mi több, az időközben módosult vonatkozó törvény értelmében még a házi beemelő tartályok és
szivattyúk is a pályázat részeként finanszírozottak (nem a lakos tulajdona), így majd az üzemeltetőhöz kerülnek, tehát
javításukról, cseréjükről – rendeltetés-szerű használatuk esetén – a továbbiakban az üzemeltető díjmentesen köteles gondoskodni. Az viszont természetes, hogy a házi bekötéseket a lakosság fizeti, hiszen a házak belső villanyszerelését sem az
önkormányzat, vagy a DÉMÁSZ állta, mint ahogy a gáz belső szereléséért is magunk fizettünk súlyos pénzeket (az
50.000.-Ft/ingatlan/5m3 hálózati hozzájáruláson túl), és a vizet is a saját pénzünkön „vitték be” a konyhába, fürdőszobába – miért lenne ez másként a szennyvíz esetében? Az szinte biztos, hogy a gáz bevezetésével összehasonlítva, az 50.000.Ft-os hálózati hozzájárulás (ami akkor jóval többet ért, mint napjainkban), most a csatornázás átlagos költségráfordítását
fedezi, tehát a csatornázás lényegesen kevesebből kijön, mint annak idején a gáz belső szerelése, szerelvényezése. Tudom,
sok helyen az elektromos hálózat szabványosságával van probléma, ennek javítási költségét tartják soknak. Ennek javítását, szabványossá tételét viszont a szennyvízrendszert üzemeltető Alföldvíz Zrt. követeli meg, mivel csak a szabványos
szerelvényezésű hálózat adja meg azt a biztonságot, amely a tulajdonába kerülő házi beemelő szivattyúk működtetéséhez
szükséges! Gondoljanak bele, ha ezt nem így követelnék meg, akkor a nem szabványos hálózat miatti esetleg bekövetke ző áramütés, vagy anyagi kár – anyagi és büntetőjogi – felelőssége a mindenkori üzemeltetőt terhelné!
Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket: néhány falunkbeli ember kifejezett „ellenkampányt” csinál a szennyvízcsa tornázásnak, arra biztatják sokukat, hogy ne kössenek rá a hálózatra – kérem, ne hallgassanak rájuk! Ők az Önök rosszakarói, hiszen a fentiekben leírt okfejtés szerint ennek a műnek a működtetését az ország bevállalta, és minden kényszerítő eszközt be fog vetni a végrehajtásra – mert ha nem tenné, Brüsszel az országot büntetné meg, például azzal, hogy felfüggesztene pályázati forrásokat, márpedig ezt nem engedheti meg magának Magyarország! Ebből következően a kisza bott büntetés után változatlanul fönn fog állni a rákötés kötelezettsége – ekkor már teljes egészében saját erőből –, a vízmérők adatai pedig a környezetterhelési díj fizetésének alapját fogják jelenteni.
Kérem tehát, hogy elsősorban az Ady Endre, Árpád, Baross Gábor, Botond, Gárdonyi, Bercsényi utcákban – de már a
többiben is, a közelgő tél miatt - mielőbb készüljenek el a belső szerelések, mert a próbaüzem indítása nagyon fontos len ne, ugyanis a tisztítómű technológiai, gépészeti beállításai csak így történhetnek meg, nem lenne szerencsés tehát, ha ennek hiányát a jövőben „éreznénk” meg…
Forgó Henrik polgármester
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Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõtestülete szeptemberi ülésén hozott döntésekrõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete éves munkaterve szerinti ülését 2015. szeptember 25. napján tartotta, ahol 7 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből 1.)-4.) főnapirendi pontokat a Pénz ügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság soros ülésén előzetesen véleményezte, elfogadta
és változtatás nélküli elfogadásra terjesztette azt a Képviselő-testület elé.
A főnapirendi pontok tárgyalása előtt a Polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett intézkedésekről, melyet a Képviselő-testület tudomásul vett.
Szintén főnapirendi pont előtt fogadta el a Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót.
Az ülés 1. főnapirendi pontjaként tárgyalta és változtatás nélkül fogadta el a Képviselő-testület Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal pénzkezelésének és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről szóló
belső ellenőri jelentésben foglaltakat, mivel intézkedésre okot adó körülmény nem fordult elő.
A Képviselő-testület 2. főnapirendi pontként döntött arról, hogy – az illetékes miniszter kiírásának megfelelve – pályázatot nyújt be szociális célú tűzifa vásárlása címén lágy lombos fa beszerzésére.
Az ülésen 3. főnapirendi pontként benyújtott előterjesztésben foglaltak szerint eljárva, kimondta a Képviselő-testület
csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához, melyről az érintettek bővebben az önkormányzat honlapján és a hivatal hirdetőtábláján elhelyezett tájékoztatóból és pályázati
kiírásból értesülhetnek, továbbá az általam kiírt pályázati felhívásból.
A Képviselő-testület 4. napirendi pont keretében tárgyalta és fogadta el az előző napirendi ponthoz kapcsolódva a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzata módosítását,
amely az eljárás lefolytatása rendjét határozza meg.
Az ülés 5. napirendi pontjaként véleményezte a Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 4. módosítását és minősített szavazati aránnyal jóváhagyta azt és beterjesztette a Társulási Tanács elé jóváhagyásra. A Társulási Megállapodás módosítását a 2016. január 1. napjától életbe lépő
új szociális ellátó rendszerben felálló, a Tagönkormányzatok által a Társulás fenntartásába adott szociális intézmények keretében működtetett rendszeren belüli két ellátási forma egy szolgálat és központ kialakítására való átállása tette szükségessé.
Szintén véleményezte a Képviselő-testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetésének I. félévi módosítását, amelyet változtatás nélkül elfogadott és beterjesztette azt a Társulás Társulási Tanácsa elé jóváhagyásra. A módosítást az indokolta, hogy eddig az időpontig 3 önkormányzat költségvetésével gazdálkodott a Feladatellátó, míg 2015. július 01. napjától Csongrád Város Önkormányzata csatlakozásával más
költségvetési kondíciók mellett kell, hogy folyjék az intézmények költségvetési gazdálkodása.
Az ülés 7. napirendi pontjaként tárgyalta és jóváhagyta a Képviselő-testület a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi
Társulás Társulási Megállapodásának módosítását és felhatalmazást adott a Polgármester úr számára a Társulási Megállapodás aláírására. A módosítást a tagönkormányzatok képviselői körében bekövetkezett változások indokolták.
Az ülés Egyebek napirendi keretében előterjesztés, bejelentés nem történt.
A Képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.
Kató Pálné jegyző
Tisztelettel:K

Felhívás!
Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
Felhívom figyelmüket a Csanytelek Község Képviselőtestülete által kiadott, a köztisztaság rendjéről szóló
8/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletben foglaltakra,
melynek értelmében a településen lévő ingatlanok tulaj donosai kötelezettsége az ingatlanuk előtti közterületeken telepített növények, fák gondozása (visszavágni,
metszeni) akként, hogy azok a közúti közlekedést, a gyalogos forgalmat és a vízelvezetést ne akadályozzák. A fás
szárú növények védelme érdekében tilos azok rongálása

(pl.: plakátok ragasztása), valamint az utcabútorokban
(padokban) károk okozása. Felhívom továbbá figyelmüket arra, hogy az ingatlantulajdonosok (használók) kötelessége a növényvédelmi munkálatok végzése (gyommentesítése), az ingatlan előtti járda és az úttest között
felburjánzó gyomnövény eltávolítása, az ingatlan előtti
közterület rendszeres takarítása, a közterületen lévő
avar összegyűjtése, az ingatlan előtti járda szükség szerinti, de legalább hetente egy alkalommal való takarítása
(hó,- síkosság,- pormentesítés).
Kérem Önöket arra, hogy mindannyian óvjuk közös
természeti és épített környezetünk értékeit.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,
a településen történt eseményekrõl – 2015. szeptember

Szeptember 1. napjától a Faluház működtetésével
megbízott Boda Anita távozása után, munkakörét
Csomor-Tabakovics Nikoletta vette át.
A Kormány 1587/215. (IX. 4.) Korm. határozatával
jóváhagyta a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség
javító Önkormányzati Társulás által benyújtott, többlettámogatási igényt és a kérelemnek megfelelő öszszeggel: 29.065.000.- Ft-tal megemelte Csanytelek község tárgyi beruházására a központi költségvetésből
adott pénzügyi támogatás összegét, melyhez szükséges önerő értékének emelkedése miatt, újabb kérelmet
terjesztett elő a Társulás Elnöke BM önerő kiváltó támogatás iránt.
Köszönetet mondok Koncz Józsefné Erzsike néninek az általa felajánlott gyönyörű termő citromfa adományozásáért, melynek méltó helyeként – átteleltetése idejére - a Faluházat jelöltük ki.
Az Alsó-Tisza menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa 2015. szeptember 25. napján tartotta
munkaterve szerinti soros ülését, ahol 4 főnapirendi
pontot tárgyalt. Az ülés 1. napirendi pontja keretében
jóváhagyta a Társulás Társulási Megállapodása egységes szerkezetbe foglalt 4. módosítását, 2. napirendi
pontja keretében elfogadta a Társulás és az általa fenntartott intézmények 2015. évi költségvetése I. félévi
módosítását, ezt követően tárgyalta és fogadta el a
Társulás pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső
ellenőri jelentésben foglaltakat, majd 4. napirendi
pontként vitatta meg a Társulás Társulási Tanácsa az
Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ

III. számú Idősek Otthona szakmai programjának módosítását.
A Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján tartotta soros, éves munkaterve szerinti ülését, ahol 2 napirendi pontot tárgyalt. Az 1. napirend keretében a
Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat pénzkezelésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésében foglaltakat fogadta el, majd az ülés 2. napirendi
pontjaként a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött
együttműködési megállapodást vizsgálta felül. A testület úgy döntött, hogy nem időszerű annak módosítása, ezért azt változtatás nélkül hatályban tartotta.
Egyebek napirend keretében nem volt előterjesztés.
Településünk önkormányzata is csatlakozott az általa meghirdetett autómentes naphoz, melynek keretében szeptember 22.-én a helyi óvodások és általános
iskolás gyermekek, a Csongrádi Rendőrkapitányság
és a Csanyteleki Polgárőrség részvételével, segítségével valósul meg.
Közbeszerzési értékhatárt el nem érő beruházásként a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ felújítási munkálataira, mint megrendelőtől kibocsátott 3
árajánlatkérésre 2 árajánlat érkezett be a megadott határidőre, melynek bírálata 2015. október 10. napjáig
esedékes, majd az eredményhirdetés után kezdődhet
meg a kivitelezési munka.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Felhívás felsõoktatási hallgatók
számára!
Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
benyújtására
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkérése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján 2016. évre az alábbi pályázati kiírásokat teszem közzé:
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számára a
2015/2016. tanév második és a 2016/2017. tanév első

félévére vonatkozóan „A” típusú pályázati kiírás”;
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára „B” típusú pályázati kiírás.
A pályázatok rögzítésének és a hivatalhoz történő
benyújtásának határideje: 2015. november 9.
A részletes pályázati kiírás, valamint Csanytelek
Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat Elbírálásának Rendjéről szóló Szabályzata a
Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető,
valamint a www.csanytelek.hu honlapon elérhető.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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Köszöntõ
idõsek napjára

2015. szeptember
Falunk szülöttje,

Borda János szeretettel vár minden érdeklődőt
a KIRÁLYOK MENEDÉKE című könyvét
bemutató irodalmi esten!
A rendezvény 2015. október 28-án 17 órai kezdettel lesz,
a csongrádi Művelődési ház kamaratermében.

Hideg szél borzolja hajunkat,
Az őszi nap sugara fáradtan pislog csak.
Elmúlt a nyár, itt van az ősz,

A Csanyteleki Faluházban hétfőnként 17-18 óráig

Elmúlt sok év, itt egy új köszöntő.

alakformáló aerobikra várja a rendszeresen sportolni

Köszöntünk most minden időset, ki élhet

vágyókat Veres Irén fitness edző.
Lejárt a szenvedés korszaka, jó hangulatban, a legújabb
fitness stílusok keveredésével formálhatod magad.
Gyere te is és törődj az egészségeddel!

Ebben a helységben, csendes békességben
Adjon nekik az Úr nagyon szép öregkort,
Hozzá jó egészséget, mert ez csak úgy jó.
Mondják el, hogy mily sokat dolgoztak,
Drága gyermekükért mennyit fáradoztak.
De mondani sem kell, mert dolgos két kezük
Elárulja azt, hogy nem ültek tétlenül.
Legyenek boldogok s élvezzék az életet.
A jó Isten adjon még számtalan sok évet.
Szemükben a könnycsepp örömet jelentsen,
A szeretet lángja töltse be szívüket.
Ha minden jókívánság beteljesülne,
De boldog is lenne minden idős ember.
Szívemből kívánom, hogy ez így legyen,
Szomorú arcokat ne lásson két szemem.
Minden Kedves Ellátottunkat köszöntjük Idősek Napja
alkalmából! Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Vezetője és dolgozói

Köszönet!
2015. szeptember15.-én volt harmadszor véradás a
Csanyteleki orvosi rendelőben. Ezen a délutánon 57 fő
jelentkezett véradásra, 53 fő adott vért. A véradás után
vacsorával köszöntük meg az önzetlen segítségnyújtást.
A vacsora megrendezésében támogattak bennünket:
Csanytelek Község Önkormányzata, a KÉBSZ KFT, Mrlják
József, Darabos Pékség, Ferenczik Gábor.
A vacsorát a konyhai dolgozók készítették, nagyon
szépen köszönjük munkájukat. Itt szeretném megköszönni
még Kovácsné Lajos Szilvia, Kovácsné Habling Teréz, Gál
Jánosné segítségét is. Idén Csanyteleken ez volt az utolsó
véradás, ebben az évben 177 fő adott vért. Nagyon szépen
köszönjük az önzetlen segítségnyújtásukat, remélem jövőre
ugyan ilyen lelkesedéssel jöttök a véradásra.
Simon Ottóné

Szennyvízszippantás
megrendelése
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EuroVelo11
Az EuroVelo, azaz az Európai
Kerékpárút Hálózat az Európát átszelő 14 kerékpárút elnevezése.
Közülük a 11-es, a Kelet-Európai
útvonal Norvégiában indul, és
Finn-, Észt-, Lettországon, Litvánián, Lengyelországon, Szlovákián,
Magyarországon, Szerbián és Macedónián át Görögországba vezet.
A Tisza mentén haladó kerékpárút magyarországi szakasza több
mint 300 km hosszú, Sátoraljaújhelyt és Szegedet köti össze – áthaladva Csanyteleken.
Községünk már 2005-ben elkészíttette a falut elkerülő út vázlattervét, hogy a falu, a kistérség és a
régió vállalkozás- és gazdaságfejlesztésének új lendületet adjon, továbbá a településen át vezető
EuroVelo11 kerékpárút a kerékpárosok számára biztonságos közlekedési lehetőséget teremtsen.
Önkormányzatunk – egyeztetve
a járás településeivel – már tervezteti a falu déli határától a Dongérig még ebben a ciklusban megépítendő EuroVelo11 nyomvonalát
is, amely színvonalas lehetőséget
fog teremteni a kerékpáros turizmusnak, a települések közötti alternatív közlekedésnek, valamint
az egészséges életmódot folytatóknak a rendszeres mozgás lehetőségének biztosításával.
Csanytelek Határ úti közigazgatási határától (Csongrádi út vége)
pedig a korábban a kistérség által
megterveztetett kerékpárút-szakaszt Felgyő község építteti meg az
Alsó-majorig, folytonos és biztonságos kerékpáros közlekedési lehetőséget biztosítva Csongrádig a településeinken élőknek, valamint az
EuroVelo11 nyomvonalát igénybe
vevő kerékpáros turistáknak.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Hapacuto
tojásrántotta
Hozzávalók:
– 1 fej vöröshagyma,
– 2-3 db paradicsompaprika,
– 1 db cukkini,
– 3 db tojás,
– 1 ek tejföl,
– 2 ek olívaolaj,
– kakukkfű, bors, só.
Elkészítés:
A közepes fej vöröshagymát, paradicsompaprikát és
a cukkinit tetszés szerint összeaprítjuk, serpenyőbe
rakjuk. Meghintjük enyhén sóval, borssal és kakukkfűvel, majd olívaolajon fedő alatt puhára pároljuk. A
tojásokat az egy evőkanál tejföllel felverjük, ízlés szerint sózzuk, majd a serpenyőbe öntjük és készre sütjük.
Ízlés szerint lehet variálni pl. hússal, virslivel, sajttal
és természetesen fűszerekkel. Akinek érzékeny a
gyomra a paprikát elhagyva is finom, ízletes ételt tálalhat.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
Két régi haver beszélget:
– Attól tartok, hogy megcsal a
feleségem.
- Miből gondolod?
– Nézd, két éve Békéscsabáról Pestre helyezett a cég,
két hete meg Debrecenbe. Mindkét költözés után 3
nappal megkaptuk a régi postást!
***
– Hét végén ünnepelünk. Eljössz?
– Mit ünnepeltek?
– Lakodalom lesz.
– És, ki nősül?
– Az anyósomat vette el a jóisten.
***
Orvos a beteghez:
– Érdeklik önt a léha nők?
– Nem különösképpen! – von vállat a beteg.
– Hát az ital?
– Cseppet sem.
– És a dohányzással hogy áll?
– Nem dohányzom.
– A fenébe is! Magának
semmi rossz szokása nincsen?
– De, van egy kis hibám.
– Micsoda?
– Sokat hazudok.
***
A feleség rántottát süt reggelire a férjének. A férj
hirtelen beront a konyhába:
– Óvatosan! Vigyázz! Egy kicsivel több olajat tegyél
bele. Jaj! Túl sokat sütsz egyszerre. Túl sokat! Fordítsd
meg! Fordítsd meg azonnal! Több olaj kell! Jaj! Jaj, mi
lesz most?! Több olajat! Odaég! Óvatosan... Vigyázz!
Azt mondtam, óvatosan! Soha nem hallgatsz rám, ha
főzöl. Soha! Fordítsd meg! Gyerünk! Normális vagy?
Elment az eszed? Ne felejtsd el megsózni. Mindig
elfelejted megsózni! Sózd! Sózd meg! Sózd már! Az
asszony értetlenül bámul rá:
– Mi a franc van veled? Azt hiszed, nem vagyok
képes megsütni egy rántottát?
A férj nyugodtan válaszol:
– Csak meg akartam mutatni, milyen érzés, amikor
vezetek.
Forrás: www.viccesviccek.hu
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