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Hírek, információk
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Bulik helyett
Őszintén remélem, sokan vagyunk még a faluban, akik
emlékszünk a 2002-es önkormányzati választások előtt tett
ígéretekre – valójában most ezen ígéretek megvalósulását láthatják az új aszfaltréteget kapó utcák fotói láttán.
Azt ígértem, hogy megválasztásom esetén megszüntetem a
falu hiánygazdálkodását, melynek egyik alapja a „buli buli hátán” szemléletű vezetési stílus volt, az önkormányzat kontójára
vásárolt alapanyag saját zsebre történő értékesítésével, és megszüntetem a „baráti kör” számára osztogatott közösségi vagyon
adófizetőket semmibe vevő gyakorlatát.
A szigorú, következetes gazdálkodás eredményei már a 2006ban kezdődő ciklusban megmutatkoztak, önkormányzatunk
forráshiánya megszűnt, a 2010-ben kezdődő ciklus végére pedig már készpénz megtakarításaink voltak, melyeket elsősorban
- a nagy létszámú közfoglalkoztatás miatt - az önkormányzati
vagyon gyarapítására (gépek, földek, tanyák vásárlása), valamint
úthálózatunk fejlesztésére használtunk föl, illetve tartalékoltunk,
eszünkbe nem jutott, hogy több bulit kellene szerveznünk, mert
lenne miből... Természetesen Falunapot, Gyermeknapot, Népdalköri Találkozót az önkormányzat, a jótékonysági bálakat
pedig folyamatosan szervezték az intézményeink, de például
megszűnt a presszóban történő „polgármesteri fogadóóra” –
havi 100 ezer Ft-os nagyságrendű italszámlával -, a csak néhány
benfektes cimbora számára „élvezeti értékkel” bíró testvér települési kapcsolatok anyagi terhe is. Mindezek – és persze még
száz egyéb gazdasági intézkedés hatására adósság mentesen
gazdálkodtunk a ciklus során -, sőt, ez a tendencia folytatódik a
2014-ben kezdődött ciklus során is.
Ennek elismeréseként a Belügyminisztérium 2x44 millió Ft-al
ismerte el munkánkat, melyből a múlt évben a Faluházat tettük

rendbe kívül-belül, sokak szerint európai színvonalú közösségi
teret létrehozva, most pedig a homokbeton alapú útjaink leginkább kritikus szakaszait aszfaltozzuk újra. Ha ezt nem tennénk,
néhány éven belül le lehetne söpörni a túlterhelés következtében
összetöredezett homokbeton alapról a záróréteg nélkül készült
aszfaltot. Azt hiszem az is nagyon fontos, hogy ezen beruházás
során sem - mint ahogy ez eddig elkészült, vagy felújított utcák
esetében sem - kértünk az érintett utcák lakóitól „önrész” befizetését, sőt, még az utakat többet használóktól sem vártunk el
községfejlesztési hozzájárulást.
Forgó Henrik, polgármester

No comment…
Múltunk, jelenünk – önmagunk – és jövőnk megbecsülése:
a Millenniumi emlékoszlopunk 121 év utáni állapota - nem
a szél fújta le…

Jegyzői tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2017. áprilisi ülésén hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2017.
május 12. napján munkatervtől eltérő, rendkívüli ülést tartott, ahol 5 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1.-2) főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, míg az 1-2.) és 5.)
főnapirendi pontot a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai
és Településfejlesztési Bizottság véleményezett és terjesztett testület elé.
Az ülésen a főnapirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester úr tájékoztatást adott a két ülés között eltelt időszak alatt
általa tett intézkedésekről, melyet a Képviselő-testület határozat
hozatal nélkül tudomásul vett.
Az ülés 1.) főnapirendi pontjaként az önkormányzat és az
önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II.
15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása tárgyában benyújtott előterjesztésben, az
előzetes hatásvizsgálatban, az önkormányzati rendelet-tervezetben és annak indokolásában foglaltakat tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület és alkotta meg fenti tárgyban
7/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletét, amely 2017. május 15. napján lépett hatályba. A jogszabály az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016.évi költségvetése
záró előirányzatainak véglegesítése, amely alapvetően az
előző év zárszámadásának módosított előirányzatait foglalja
magában.
Az ülés 2.) főnapirendi pontjaként tárgyalta a Képviselőtestület a településfejlesztésre, a településrendezésre és a településkép
alakítására vonatkozó partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati rendelet kiadása tárgyában benyújtott előterjesztésben,
az előzetes hatásvizsgálatban, az önkormányzati rendelettervezetben és annak indokolásában foglaltakat, melyet
változtatás nélkül fogadott el a Képviselő-testület és alkotta
meg tárgyban 8/2017. (V. 12.) önkormányzati rendeletét,
amely szintén 2017. május 15. napján lépett hatályba. Az
önkormányzati rendelet az önkormányzat településfejlesztési, településrendezési döntései meghozatalához
szükséges egyeztetések, a partnerség rendjét foglalja keretbe akként, hogy tartalmazza a partnerek véleményének bekérése, megválaszolása, nyilvántartása menetét,
megfelelve a vonatkozó hatályos Kormányrendeletben
rögzített követelményeknek.
A Képviselő-testület ülése 3.) főnapirendi pontjaként véleményezte az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az
általa fenntartott intézmények 2016. évi költségvetése módosítására
vonatkozóan benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melyet
a Társulás Társulási Megállapodásában foglaltaknak megfe-
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lelve tárgyalt és hagyott jóvá, kezdeményezve annak Tárulási
Tanács általi elfogadását.
Az ülésen 4.) főnapirendi pontként véleményezte a Képviselő-testület a Társulás és intézményei 2016. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló beszámolóban (zárszámadás) foglaltakat a 3.)
főnapirendi pontnál írt eljárásrendben, melyet elfogadott és
elfogadásra terjesztett be a Társulás Társulási Tanácsa elé.
A Képviselő-testület az ülés 5.) főnapirendi pontjaként
vitatta meg a Csanytelek, Radnóti Miklós utca 711/47 hrsz-ú
ingatlanon termelői piac kialakítása tárgyában a VP6-7.2.17.4.1.3-17 pályázat beadására és a önerő biztosítására irányuló
előterjesztésben foglaltakat, amelyet a helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése érdekében nyújt
be. Településünkön a Helyi Építési Szabályban jelölte ki a
Képviselő-testület aatermelői piac helyszíneként aRadnóti Miklós
utca 711/47 hrsz-ú ingatlant.A pályázat beadásához szükséges
tervek elkészültek, az építési engedélyezési kérelem benyújtása az illetékes építésügyi hatósághoz megtörtént és időközben a jogerős építési engedély rendelkezésre áll. A program céljaként a vidéki térségekben élők életminőségének
a javítása, a lakosság egészséges, jó minőségű élelmiszerrel
való ellátása, a helyi termelők piacra jutásának elősegítése,
a helyi alapanyagok felhasználásának támogatása, ezáltal a
helyi gazdaság fejlesztése szerepel a pályázatban.A helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek infrastrukturális fejlesztése keretében igényelhetőtámogatás összege maximum 50 millió Ft-ig
terjedhet Atámogatás intenzitása: 85 %. A tervezői költségkalkuláció alapján az építőipari kivitelezési munkálatok bruttó
költsége 51.304.570.-Ft.Egyéb költségként - elszámolható 5
%-os mértéken belül - a közbeszerzési szakértői díj, műszaki
ellenőri díj, projektmenedzseri költség, fenntartási terv készítés költsége került beállításra a projekt összköltségen belül, összességében: 2.654.300.-Ft-os tervezett költségrésszel.A
szükséges saját forrás összege – eredményes pályázat esetén
- az önkormányzatelőző évi költségvetése pénzmaradványa
kötelezettséggel nem terhelt részéből fedezhető.
Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében sem szóbeli,
sem írásbeli előterjesztés benyújtására nem került sor.
A Képviselő-testület 2017. május 17. napján ismét rendkívüli ülést tartott, ahol egyetlen főnapirendi pontként tárgyalta
és változtatás nélkül fogadta el a Csanyteleki belterületi utcák
- Damjanich utca, a Jókai Mór utca és a Szent László utca – felújítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyertes Ajánlattevő kiválasztására benyújtott előterjesztésben foglaltakat.
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság az ajánlattételi felhívás-
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ban rögzített értékelési súlypont számítások alapjánnyertes
Ajánlattevőként (összesített 980 pontszám alapján)az ÚTÉP-KER 97 Kft-t (1077 Budapest, Izabella u. 27/a. sz.) javasolja elfogadásra az ajánlatban szereplő: nettó egyösszegű
árajánlat szerinti 35.866.142,- Ft-tal, 30 hónapos jótállási
idővel, 60 nap (szerződéskötést követő) teljesítési határidővel. A Képviselő-testület felhatalmazása szerinti kivitelezési
szerződéskötést követően szinte azonnal megkezdődtek a
kivitelezési munkálatok, így a település lakossága május utolsó napjaiban már birtokba vehette mind a 3 belterületi út felújított szakaszát.
A Képviselő-testület munkaterve szerinti ülését 2017. május 26. napján tartotta, ahol 10 főnapirendi pontot tárgyalt,
melyből az 1.) főnapirendi pontot az Ügyrendi Bizottság,
míg a Pénzügyi Ellenőrzési, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság mind a 10 főnapirendi pontot ülése napirendi
pontjaként véleményezte és elfogadási javaslattal terjesztette be
a döntéshozó testület elé.
A Képviselő-testület az ülés 1.) főnapirendi pontjaként
az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet (zárszámadás)
jóváhagyása tárgyában benyújtott előterjesztésben, az előzetes hatásvizsgálatban, a rendelet-tervezetben és annak indokolásában foglaltakat, melyet változtatás nélkül jóváhagyott
és a tárgyban 9/2017. (V. 26.) szám alatt, 2017. május 29.
napján hatályba léptetett önkormányzati rendelet adott ki.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésében működési hiánnyal
nem számolt, mivel az önkormányzat költségvetése egyensúlya külső
finanszírozási elemek (hitelek felvétele) nélkül biztosítható volt, így
adósságot keletkeztető hitelügylet megkötésére nem került
sor a beszámolási időszakban.A kötelezettségek záró állománya
19.371 E Ft, mely alapvetően a 2016. decemberében megelőlegezett 2017. évi állami támogatás és költségvetési évet
követő évben esedékes kötelezettség. A községi szintű záró
pénzmaradvány összege 124.818 E Ft, melyből a kötelezettséggel
terhelt maradvány 93.584 E Ft, míg a szabad maradvány 31.234
E Ft.Önkormányzatunk 2016. évi záró mérleg főösszege (községi
szinten) 2.001.174 E Ft. Az új számviteli előírások alapján a
mérleg szerinti eredmény – 18.756 E Ft településünkön. A kötelezettséggel nem terhelt önkormányzati vagyonérték1.886.810 E Ft.
A Képviselő-testület az ülés 2.) főnapirendi pontjaként a
2016. évről szóló éves belső ellenőrzési jelentésben foglaltakat tekintette át és határozatába foglaltan fogadta el, amely rendkívül
fontos eleme a zárszámadási rendeletnek, mivel éves összefoglaló belső ellenőri jelentés beterjesztése és jóváhagyása
nélkül nem nyújtható be a zárszámadás. Az elmúlt évben a
belső ellenőr által az önkormányzatnál és az önkormányzati
hivatalnál általa végzett vizsgálatok olyan szabálytalanságot nem
tártak fel, amely okok adott volna intézkedések megtételére.
Az ülésen 3.) főnapirendi pontként vitatta meg a Képviselő-testület a Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2016. évi pénzmaradványa felosztására beterjesztett
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javaslatot, melyet a testület korábbi döntéseire is alapozva jóváhagyott. Az önkormányzatnál a 2016. év végi
zárópénzmaradvány teljes forráskerete 120.093.939.- Ft,
melyből a 2017. évi költségvetés eredeti előirányzatai között (kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétel) már
beépítésre került 91.583.700.- Ft.Az eredeti előirányzatoknál már figyelembe vett forráskereteken túlmenően további
kötelezettséggel terhelt maradványként kezelendők az évközi módosított előirányzatként, az önkormányzat 2017. évi
költségvetési rendeletébe foglalt, összességében 21.113.331.Ft forráskeret. Terjedelmi okok miatt a pénzmaradvány felosztását nem részletezem ki, mert az önkormányzat honlapján elérhető, minden érdeklődő számára hozzáférhető. A
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2016. évi ténylegesen igénybe
vehető pénzmaradványa: 4.723.751.- Ft,melyből a szabad
pénzmaradvány keret 2.565.001.- Ft. Ebből a bruttó összegből a védőnői szolgálatnál karbantartás, kisjavítás költsége
fedezetére 102.000.- Ft –ot, gázenergia többlet költség kiegyenlítésére 209.001.- Ft-ot, irodaszer, nyomtatvány költség
kifizetésére 127.000.- Ft-ot, üzemeltetési anyag beszerzésére pedig 127.000.- Ft-ot fordíthat a Polgármesteri Hivatal, továbbá önkormányzati finanszírozás kiváltása címen
2.000.000.- Ft-ot használhat fel.
A Képviselő-testület ülése 4.) főnapirendi pontjaként
tárgyalta az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2016. évi közhasznúsági jelentésében foglaltakat, melyet mint a Közalapítvány alapítója jóváhagyott azzal, hogy köszönetét fejezte ki
a Közalapítvány Elnökének és a Kuratórium Tagjainak az
elmúlt évben a település fejlődése érdekében kifejtett tevékenységükért. A Közalapítvány az elmúlt évben a Faluház
előtti díszkerítés megvásárlására 699.440.- Ft összeget, valamint
a település közparkjában lévő Millenniumi emlékmű talapzata
burkolólapja beszerzésére 281.940.- Ft összeget fizetett ki. A Közalapítvány év végi záró pénzkészlete 3.784.930.- Ft.
Az ülésen 5.) főnapirendi pontként vitatta meg a Képviselő-testület a KÉBSZ Kft 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját, a Kft 100 %-os tulajdonosaként és fogadta el azt. A
Kft 2016. december 31. napján összes adózás előtti eredménye az önkormányzati konyha működtetése tevékenységéről eredően
-1732.-E Ft, mely veszteség oka, a rezsicsökkentés ellenére
drasztikusan emelkedő nyersanyagárakra, valamint a személyi jellegű ráfordítások növekedésére vezethetők vissza. A
Kft veszteségének további okaként fogalmazódott meg, az
étel beszerzési, előállítási költsége és az étkezési térítési díj
összege közötti eltérés, amelyet csak térítési díj emelésével
lehet ellensúlyozni, mert ellenkező esetben a Kft működése
veszélybe kerülhet. A konyhán foglalkoztatottak létszáma 7
fő. Az étkezők létszáma elérte a napi 360 főt, melyből a
kiszállított ételadagok száma napi 75 adag. Az étel minőségére konkrét panasz nem érkezett, amelyet az étkezők létszámának folyamatos növekedése is alátámaszt. Megnyugtató,
hogy a konyhán tavalyi évben aterületileg illetékes népegész-
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ségügyi hatóság, a munkavédelmi felügyelőség, valamint az
állategészségügyi hatóság által végzett ellenőrzések pozitív
eredménnyel zárultak, hiányosságot nem találnak, bírságot
nem kellett fizetni.
A Képviselő-testület az ülésen 6.) főnapirendi pontként
tárgyalta és fogadta el a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Csanytelek településen 2016. évben nyújtott szolgáltatásairól
szóló beszámolóban írtakat. A beszámoló betekintést enged
a KSZR szolgáltatásokba, az átvállalt feladatok ellátási
rendjébe és abba a folyamatba, amely összesen 8769 kötet
kivonását és selejtezését eredményezte. A könyvállomány
ilyen arányúkivonása egy nagyon átlátható és használható, modern könyvtár kialakítását tette lehetővé, amely nem
csak a település lakosságát, hanem az általános iskola tanulói
igényeit is kiszolgálja. A nagy arányú állománycsökkenés hatására csaknem a felére csökkent a könyvállomány, amely a
kiszolgáló helyiségek átrendezésére adott alkalmat. Sikerült
olyan, a minisztériumi ajánlásnak is megfelelő könyvtári környezetet kialakítani, ami kedvez az új szolgáltatásoknak, ahol
valóban színvonalas szakmai munkát lehet végezni. A beszámolóban a megelégedés hangján tettek említést a könyvtári
munkát végző Palástiné Papp Ildikó kreatív megoldásairól,
tevékenységéről, amelyet tovább színesít 2 közművelődési
közfoglalkoztatásban résztvevő segítő közreműködése. A
Csanytelekikönyvtári szolgáltató hely állományát 2016. évben
a Somogyi Könyvtár 323 új könyvvel gyarapította, állami
támogat igénybevételével. Kedvező pályázati kiírásra vár a
Képviselő-testület, melyből az elkészült tervek szerint az
önkormányzati tulajdonú épület átalakításával megvalósítható
a község könyvtára épületének kivitelezése, amelyhez
értéktár-hely is társulna, mellyel a régmúltban és a jelenben
használt eszközök létének, funkciónak megismertetése, a
jövő generációra való átörökítése, a közösségi színterek
használatának újabb lehetőségét nyitná meg.
Az ülés 7.) főnapirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület a Csanytelek Község Önkormányzata
és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésében írtakat. A
belső ellenőr megállapította, hogy elkészült és a hatályos
vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelel a közérdekű
adatok közzétételére vonatozó szabályzat.Az önkormányzat
honlapján lévő adatok tartalmazzák a 2011. évi CXII. törvény 37. § (1) bekezdésében és a törvény 1. melléklete szerinti általános közzétételi listában meghatározott adatokat,
melyet az arra kötelezett köztisztviselő feltöltetett a közadatkereső rendszerbe, így minden közérdekű adat, az aziránt
érdeklődést tanúsítók számára rendelkezésre áll. Idén január
1. napjától a közérdekű adatok papír alapon, a hivatalban,
ügyfélszolgálati idő alatt, díjmentesen vehetők igénybe.
A Képviselő-testület ülésén a 8.) főnapirendi pont keretében döntött Csanytelek Község Díszpolgára cím adományozásáról,
ahol minősített többséggel, de nem egyhangú szavazással (4
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igen és 1 tartózkodással) hagyta jóvá a település lakossága
köréből beérkezett javaslatot, melyben Kopasz Imréné családsegítő személyét, a Nagycsaládosok Egyesülete helyi szervezete Vezetőjét
ajánlották a címre. A település lakossága szociálisan rászorulói körében munkaidőn túl végzett karitatív, önkéntesként
végzett tevékenysége érdemessé teszi a jelöltet a cím odaítélésére, annak viselésére, ami a megtiszteltetésen túl, a jelenben és a jövőre nézve is komoly kihívás, a fokozott elvárásoknak
való megfelelés terhét is jelenti egyben. A díszpolgári cím átadására
az önkormányzat hatályos vonatkozó önkormányzati rendelete szerint
eljárva, a Falunapi rendezvények keretében, ünnepi testületi ülésen
kerül sor, a megszokott rendnek megfelelően. Gratulálunk a címre
kiválasztottnak és további sikeres, eredményekben gazdag pályafutást kívánunk!
Az ülésen 9.) főnapirendi pontként tárgyalta és fogadta el
a Képviselő-testület a Csanytelek Község Önkormányzata gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatainak 2016. évi ellátásáról szóló
átfogó értékelése tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat. A beszámolóból kiemelésre érdemes néhány statisztikai
adat, így pl. a 2016. év december 31-én nyilvántartott rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma, amely 167
fő, melyből 90 fő halmozottan hátrányos helyzetű, míg 17
gyermek hátrányos helyzetű, a szülők, családba fogadó gyám
alacsony iskolai végzettsége miatt. Pénzbeli ellátás nyújtására
az elmúlt évben sem került sor, mivel természetbeli ellátásként évi 2 alkalommal, gyermekenként 5.800.- Ft összegű
támogatásra, Erzsébet utalvány formájában tettek szert az
arra jogosítottak. Települési támogatás címén az elmúlt évben
116 gyermek részesült, összesen 952.000.- Ft összegben. Az
Arany János Tehetséggondozó Programban 5 fő vett részt, amelyhez 252.000.- Ft összeggel járult hozzá az önkormányzat
költségvetéséből. Sajnos az elmúlt évben a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj igénybevételére pályázat
benyújtására nem került sor. Szünidei gyermekétkeztetésben 92
gyermek (80 fő HHH. és 12 fő HH), tavaszi szünetben 39
fő, nyári szünetben 71 fő, őszi szünetben 59 fő és a téli szünetben 55 fő. Az óvodai térítési díjak tekintetében nincs nagy
eltérés a korábbi évekhez viszonyítva, mivel a gyermekétkeztetést igénybe vevő 67 gyermekből 64 gyermek mentességgel bír, az általános iskolában pedig a 144 tanuló gyermekből
84 gyermek részesül jogszabályon alapuló intézményi térítési
díj fizetési kötelezettség alóli mentesítésben. Az intézményi
térítési díjak összegét az önkormányzat éves költségvetése
terhére egyenlíti ki a közszolgáltatást végző Kft számára,
amely a viszonylag alacsony intézményi térítési díjak összege
miatt veszteséges évet zárt. A fizetésre kötelezettek nagy
hányada késve, vagy egyáltalán nem tesz eleget fizetési
kötelezettségének, milliós nagyságrendű kintlévőséggel kell
számolnunk, melynek behajtása alig vezet eredményre. Településünkön továbbra is az Alsó Tisza- menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működő Remény Szociális Alapszolgáltató Központ látja el a Családsegítő- és Gyermekjóléti
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Szolgálat feladatait. 2016. január 01. napjától a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás integrációja után már
a fenti Szolgálat keretében történik a feladatok ellátása. A
Szolgálat fogadóóráin 89 fő kért információt, összesen 183
alkalommal, a hivatalos ügyek intézésében 293 fő részére
548 esetben került sor segítségnyújtásra. A segítő beszélgetést 329 alkalommal vették igénybe a kliensek, 39 esetben
pedig tanácsadásra került sor. Szakmaközi megbeszélésre 5,
esetkonferencia 8 alkalommal volt. A Szolgálatnak közvetlen pénzbeli támogatás nyújtására továbbra sincs lehetősége,
viszont közvetlen- és közvetett természetbeni támogatásra
201 fő részére 263 alkalommal került sor, adományok (elsősorban ruházat, játék, könyv formájában) nyújtására. Településünkön 20 családból 42 gyermek és 32 felnőtt korú állt a
beszámolási időszakban a Szolgálat gondozásában.Az elmúlt
évben szakmai hatósági ellenőrzésre nem került sor, viszont
a kapcsolattartás folyamatos a Kormányhivatal illetékes Főosztálya köztisztviselőivel.
A Képviselő-testület 10.) főnapirendi pontként tárgyalta és
hagyta jóvá az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás
fenntartásban működtetett Remény Szociális Alapszolgáltatási
Központ beszámolóját, amely két részből áll, egyrészt a szociális
alap- és szakosított ellátások, másrészt a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakmai munka értékeléséből. Mindkét szakmai terület
kiváló minősítésével egyetértett a testület és a beszámolók jóváhagyását
kezdeményezte a Társulás Társulási Tanácsnál.
Egyebek főnapirendi pont keretében nem került sor előterjesztés benyújtására.
A Képviselő-testület 2017. május 30. napján ismét rendkívüli
ülést tartott, ahol 1 főnapirendi pontként az Interreg V-A Ro
- Hu öko- turisztikai és rekreációs fejlesztési programhoz az önkor-

mányzat csatlakozási szándéka, pályázat benyújtása és a megvalósításhoz saját forrás biztosítása tárgyában benyújtott előterjesztést vitatta meg és hozott határozatot. A projekt alapvető célja a
helyi adottságokra, sajátosságokra épülő öko-turisztikai
lehetőségek (horgász,- kerékpáros,- vízi,- és madarász
turizmus) feltárása, kiépítése a település bekapcsolása a Dél-alföldi régió turisztikai „vérkeringésébe”
együttműködve a Szegedi Tudományegyetem JGYPK
Testnevelési és Spottudományi Intézetével, a Kiskunsági
Nemzeti Parkkal és „KINGMICHAEL I OF ROMANIA”
TIMISOARA Egyetemmel. Eredményes pályázat esetén a
fejlesztés megvalósulását követően legalább időszakosan 6-10 fő foglalkoztatását biztosító új munkahely jöhet létre. Önkormányzatunk
alacsony adóerő- képessége miatt és a hátrányos helyzetének
fokozatos csökkentése érdekében, egyszerre szükséges az attrakció és a kiszolgáló infrastruktúra megteremtése.Kedvező döntés
esetén a program 2018. évben kezdődhet meg. A fejlesztési célkitűzések megvalósításához 5 %-os önerő biztosítása szükséges saját forrásként, amely 3.100.000.- Ft,
vagyis 10.000 EUR-nak megfelelő forrásfedezet elkülönítését
igényli az önkormányzat 2018. évi költségvetése vonatkozó keretein belül. A fejlesztési program az önkormányzat által már
korábban megvásárolt ingatlan részeken, a település un. „Tilalmas” részénvalósulhat meg,Csanytelek községben végrehajtható
és tervezett programrész összesen 200.000.- EU. (310.- Ft/
EUR átszámítási árfolyamon).
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv, önkormányzati rendeletek a www.
csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és
a www.njt.hu oldalon érhetőek el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhetőek.

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekről

2017. május
- Településképi Arculati Kézkönyv összeállítására vonatkozó értekezleten vettem részt május 2. napján Szegeden,
ahol hasznos információkhoz jutottunk a kötelező önkormányzati feladat ellátásához. Ehhez a hírhez kapcsolódik,
hogy a Kézikönyv készítésére irányadó szerződés aláírásra
való előkészítése megtörtént, a tervező aláírása után megkezdődhetnek a munkálatok.
- Május 2. napján került sor a helyi óvoda udvarán a Föld Napja
alkalmából adományozott fa ültetésére, melyet örömmel fogadtak az óvodás gyermekek. Az előző évben a település közparkjában ültettünk el a ugyanezen céllal fát.
- Ugyanezen a napon helyszíni bejárás keretében indult el a
termelő piac kialakítása érdekében benyújtott építési enge-

126. szám

délyezési eljárás, amely jelenleg folyamatban van. A jövő
hónap közepén fogjuk benyújtani az önkormányzat döntésén alapuló termelői piac kialakítása pályázatát, melynek
sajáterő fedezetét az önkormányzat költségvetési terhére
vállalta.
- Május 3. napján az önkormányzati ASP könyvelési
rendszer gazdálkodási szakágára vonatkozó konzultáción
vettek részt a hivatal érintett köztisztviselői, akik rövidesen vizsgát tesznek eddig szerzett ismereteikből.
- Szintén ezen a napon tartott helyszíni ellenőrzést a kulturális közfoglalkoztatottak koordinátora, aki a monitoring
eljárásban mindent megfelelőnek minősített. A kulturális közfoglalkoztatás keretében Tóth Anikó személye al-
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kalmazása nem terheli az önkormányzat költségvetését,
viszont hasznos tevékenységével hozzájárul a feladatok
határidőben történő megvalósításában.
Május 5. napján kaptunk hivatalos értesítést arról, hogy az
EMMI Államtitkársága elutasította a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke által benyújtott jogorvoslatot, így a
feladatalapú támogatás 2017. évre megítélt összege nem emelkedik
annak ellenére, hogy többlet pontra jogosított feladatellátás folyt az
elmúlt évben.
A TOP keretében benyújtott pályázati igényhez képest
sajnos lényegesen kevesebb támogatási összeget nyertünk
el a József Attila utca és a Határ út között szakaszán kivitelezendő felszíni vízelvezetés projektre, melynek második ütemében
az Alsó- főcsatornába való bevezetés műszaki tartalma valósítható
meg 134.390.437.- Ft összegű állami támogatásból. A meglévő
tervek átdolgozás folyamatban van, melyet az engedélyeztetési eljárás lefolytatása követ, majd közbeszerzési eljárás
után lehet kivitelező kiválasztásáról dönteni, szerződést
kötni és késő ősszel magát a kivitelezést megkezdeni. Reményeink szerint ezzel jelentősen enyhülhet a települést
évről – évre fenyegető belvízveszély és biztosítottá válhat
a vizek kártételei elleni védekezés.
Május 5. napján rendkívüli ülést tartott az Alsó- Tiszamenti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, mely ülésen 3 főnapirendi pontot tárgyalt és hagyott jóvá. Az 1.
főnapirendi keretében vitatta meg a Társulás és az általa
fenntartott intézmények 2016. költségvetése módosításáról szóló
előterjesztésben foglaltakat és hagyta jóvá a Társulási Tanács. Az ülés 2. főnapirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el a belső ellenőr 2016. évi összefoglaló jelentését, amely
alapja az ülés 3. főnapirendi pontjaként tárgyalta és fogadta el a Társulás és az általa fenntartott intézmények 2016. évi
költségvetése végrehajtásáról (zárszámadásáról) szóló beszámolóban
foglaltakat. Mindhárom főnapirendi pontot a Társulás 4
Tagönkormányzata véleményezte, így annak ismeretében
lépett hatályba a Társulás Társulási Tanácsa határozatba
foglalt döntése.
Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság május 9. napján tartott
ülésén készítette elő a Képviselő-testület május 12. napján
tartott ülésére benyújtott előterjesztéseit. A két Bizottság
május 23. napján ismét ülésezett, ahol a testület május 26.
napján megtartott ülése napirendi pontjainak előzetes véleményezése után tett javaslatot az előterjesztések benyújtására.
Köszönetet mondok Seres Istvánnénak, aki Kanna virághagymákat adományozott a hivatal számára. Az elültetett hagymák a
település központját fogják díszíteni.
A település közparkjában, a játszótéren, a parkolóban és a Faluház előtti területen megtörtént füvesítésen túl, levendula ültetésével
tettük szebbé az említett környezetet, remélve, hogy nem
kell garázda viselkedés miatt kitett következményekkel
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számolni és sokunk elvárásának megfelelve nyújthatnak
szemet gyönyörködtető látványt a virágzó dísznövények.
A településen lévő közös értékeink védelme érdekében,
számítok a település lakossága együttműködésére, melyet
előre is megköszönök!
Folyamatosan zajlik a Faluház előtti terület arculatának kialakítása, így a díszkerítés elhelyezése, a bejáró kialakítása. A még
hiányzó eszközök beszerzése megtörtént, így rövidesen
véglegesen birokba vehető a közösségi színtér, melynek
nyitva tartását az igényekhez fogjuk igazítani.
Május végén megkezdődött a település közparkja melletti járda felszedése és helyébe térkő lerakása, amely munkálat a végéhez
közeledik. Ezzel eleget tettünk a lakosság részéről jelentkező elvárásnak, a település templomához vezető útszakasz
sokkal biztonságosabban megközelíthető, mind két oldalról. A térburkolat kialakítása nem csak esztétikailag jelent
változást, hanem a közösség vagyongyarapodását eredményezi, melyhez az Európai Csanytelekért Közalapítvány a
térkövet, az önkormányzat költségvetéséből pedig a kivitelezéshez szükséges anyagok költségeit fizette ki. Köszönjük
a Kuratóriumnak tárgyban hozott kedvező döntését!
A településen Nevelőszülői tevékenységet végzők május
11. napján soros értekezletüket tartották.
Május 22. napja és 26. napja közötti időszakban az ebek
veszettség elleni oltása folyt településünkön, 29. napján pedig pótoltás történt. Az eddigi ismereteink szerint az idei évben is
többek megfeledkeztek az ebek tulajdonosaira vonatkozó
kötelezettségek teljesítéséről, amely a mulasztókra nézve,
komoly következményekkel fognak járni.
Május 27.-én tartotta a Csanyteleki Polgárőrség éves kötelező közgyűlését.
Folyamatban van a település 3 utcája, a Jókai Mór, a Szent
László és a Damjanich utca belterületi szakasza karbantartása
keretében folyó felújítási munkálatok kivitelezése, amely vélhetően
június hónapban nyeri el végső állapotát (pl. útpadkázás és kötelező elemek elhelyezése). Reméljük nem csak az utak állagának
erősítését, hanem a közlekedés biztonságát is tudtuk ezzel
a beruházással javítani, gyarapítani az önkormányzat vagyonát.
Május hónap utolsó napjaiban megkezdődött településünkön a régi gázórák okos-órákra való cseréje, amelyhez elengedhetetlen a lakosság köréből érintett személyek részéről a
szerelőkkel való együttműködése. Fontos, hogy a munkálatok megkezdése előtt kérjenek igazolványt, vagy igazolást arról, hogy az adott szerelő jogosult Önöknél az adott
munkálat végzésére. Ennél is fontosabb, hogy nem kérhet
ellenszolgáltatást, díjazást az általa elvégzett munkáért a szerelő,
mert az okos óra térítésmentesen illet meg minden fogyasztót.
A településünkön hulladékgazdálkodási közszolgáltatást nyújtó alvállalkozó még nem rendelkezik olyan információkkal, melynek ismeretében megkezdhetné az ügyfélszolgálatot és a szelektívhulladék gyűjtésére szolgáló edények kiosztását. Változatlanul
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a türelmüket kell kérjem, mert folyamatosan átalakul a
közszolgáltatási rendszer területi lehatárolása, s azon túl a
Szentes városában kialakított átrakó állomás működtetése,
a földrajzi területek átrajzolása pl. a DAREH Társulásból
való kiválás kényszerével kezelhetetlenné teszi a
folyamat szabályos végrehajtását, veszélyeztetve ezzel az
önkormányzat kötelező feladata ellátását. Egyenlőre még
ígéret sincs arra, hogy mikor fogja a Budapesti székhelyű
NHKV Zrt a negyedévente esedékes számlákat kibocsátani, ezért minden érintettnek számolnia kell a számlák
torlódása, halmozódása okozta kellemetlenséggel, akár
egyszerre több negyedéves számla kibocsátással és fizetési
kötelezettség teljesítésével.

- Május hónapban megkezdte az Alföldvíz Zrt. a házi átemelők
szennyvíz törzshálózatra történő rákötések üzemeltetésre való átvételét, amely reményeink szerint, napjainkban ütemezetten
fog zajlani. A garanciális hibák elhárítására alvállalkozót
bízott meg a beruházás volt kivitelezője, így a sok bos�szúságot okozó problémák megoldása nem várat sokáig
magára. Egyenlőre nem tudom közzé tenni az érintett alvállalkozó elérhetőségét ezen lapszámban, de rövidesen
a hivatal ügyfélszolgálatán elérhetővé válik a hívható telefonszám.
Tisztelettel: Kató Pálné, jegyző

Jegyzői tájékoztatás
a nyári szünidei gyermekétkeztetésről,
időtartamáról és helyszínéről
A települési önkormányzat a nyári szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermekés a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére
ingyenesen biztosítja a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei
ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának
időtartama alatt valamennyi munkanapon, a fentiekbe
nemtartozó gyermekek számára a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon, a szülő,törvényes
képviselő kérelmének megfelelő időtartamban.
A szünidei gyermekétkeztetés biztosításának időszaka
a gyermek más településen történő táborozása vagy más
okból való akadályoztatása esetén az adott gyermek
tekintetében a fentiekben meghatározott időtartamnál
rövidebb is lehet! A szünidei gyermekétkeztetés során, ha
az étel helyben történő elfogyasztását a gyermek előre nem
látható hiányzása, betegsége, vagy egyéb ok akadályozza,
a részére biztosított étel elvitelét a szülője, más törvényes
képviselője vagy a szülő, más törvényes képviselő által
megbízott személy számára lehetővé kell tenni. Ha erre nem
kerül sor, akkor az étel másik, a vonatkozó jogszabályban
foglaltaknak megfelelő gyermek számára átadható helyben
történő fogyasztásra vagy elvitel formájában.
Felhívom a nyári szünetre gyermekétkeztetést
igénylők figyelmét, hogy a nyári szünet időtartama
(2017.06.16-2017.08.31.) alatt az alábbiakban megjelölt
időpontokban biztosítja Önkormányzatunk a szünidei
gyermekétkeztetés jogosultjai részére az egyszeri meleg főétkezést.
Felhívom továbbá a helyi óvodai nevelésben érintett
hátrányos és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
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Hétfő
06.19.
06.26.
07.03.
07.10.
07.17.
07.24.
07.31.
08.07.
08.14.
08.21.
08.28.

Kedd
06.20.
06.27.
07.04.
07.11.
07.18.
07.25.
08.01.
08.08.
08.15.
08.22.
08.29.

Szerda
06.21.
06.28.
07.05.
07.12.
07.19.
07.26.
08.02.
08.09.
08.16.
08.23.
08.30.

Csütörtök
06.22.
06.29.
07.06.
07.13.
07.20.
07.27.
08.03.
08.10.
08.17.
08.24.
08.31.

Péntek
06.16.
06.23.
06.30.
07.07.
07.14.
07.21.
07.28.
08.04.
08.11.
08.18.
08.25.

részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére szünidei gyermekétkeztetést igénylő szülők figyelmét,
hogy nevezett gyermekek esetében azÓVODA ZÁRVA
TARTÁSÁNAK IDEJÉRE(2017.07.03.-2017.07.31.)biztosított a déli meleg főétkezés!
Felhívom az érintett Szülők figyelmét, hogy a napi
egyszeri meleg főétkeztetés (ebéd) a rászoruló gyermek
általi helyben történő elfogyasztással vagy elvitellel történhet. Tájékoztatom továbbá az érintett Szülőket arról is, hogy amennyibennem helyben történik az ebéd
elfogyasztása, Önöknek kell gondoskodnia az ebéd átvételéről, elviteléről és az ételadagnak megfelelő szabvány ételhordó biztosításáról. Az ebéd helyben történő
elfogyasztása/kiosztása a KÉBSZ Kft által üzemeltetett
iskolai konyhán/iskolai étkezdében (6647 Csanytelek, Szent
László u. 4/a.) munkanapokon 11.00-12.00 között történik.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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Határszemléről tájékoztató
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal Járási Földhivatala 2017. évben vizsgálja
− a hasznosítási kötelezettség,
− ideiglenes – és mellékhasznosítási kötelezettség betartását,
− az újrahasznosítás megszüntetésének bejelentését,
− felméri az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket,
− a művelési ág megváltozásának bejelentését,
− ellenőrzi a természetbeni állapotot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét,
− a földminősítési mintaterek helytállóságát,
− az engedély nélküli más célú hasznosításokat,
− a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén az elrendelt eredeti állapot helyreállítását,
− a beruházási terület, beruházási célterületek mellékhasznosítását,
illetve
− ideiglenes hasznosítási kötelezettség teljesítését,
− a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, illetve
− a belvíz megelőzését szolgáló vízelvezető árkok csatornák állapotát,
− a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását.
A helyszíni ellenőrzésekre a Járási Földhivatal illetékességi
területén (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény települések teljes külterületén) az alábbi időpontokon kerül sor:

Helyszíni szemle időpontja:
2017. június 1.
csütörtök
2017. szeptember 30.
szombat
2017. június 1.
csütörtök
2017. szeptember 30.
szombat
2017. június 1.
csütörtök
2017. szeptember 30.
szombat
2017. június 1.
csütörtök
2017. szeptember 30.
szombat

Település:
Csongrád
Csongrád
Felgyő
Felgyő
Tömörkény
Tömörkény
Csanytelek
Csanytelek

2017. június 01. napjától várhatóan 2017. október 30. napjáig a parlagfű elleni védekezés jogszabályi rendelkezés
alapján (Csongrád, Felgyő, Tömörkény, Csanytelek települések) területén folyamatos.
2017. július 01. napjától a hasznosítási, ideiglenes hasznosítási és mellékhasznosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése párhuzamosan halad a parlagfű fertőzöttség felderítési munkálataival.
Utóellenőrzés: 2017. 07.01.-2017. 11. 30.
Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási Hivatal
Járási Földhivatali Osztály

Közösségek Hete 2017 – Faluház

A Közösségek Hete a „Cselekvő Közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” EFOP-1.3.1-15-2016-00001 (http://
cselekvokozossegek.hu/) projektet megvalósító konzorcium, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, az NMI Művelődési
Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. és az Országos Széchényi Könyvtár hagyományteremtő programsorozata, amelyet
első alkalommal 2017. évben rendez meg.
Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a közösségi kezdeményezésekre, a közösségekben rejlő értékekre, az intézményekben
és azokon kívül működő közösségek tevékenységeire, közösségépítő és helyi társadalomformáló erejükre. A Közösségek
hete lehetőség arra, hogy megmutassák magukat, történetüket, tevékenységeiket, és megismerjék egymást is.
Nagy örömmel csatlakoztunk ehhez a kezdeményezéshez és

nyitásképpen május9.-én kedden délután Palástiné Pap Ildikó
és a Községi Könyvtár közművelődési közfoglalkoztatottai
Könyvtár-mozit és játékos foglalkozást szerveztek!
Május11.- csütörtök délutánra összeharangoztuk Csanytelek büszkeségeit.
Köszönjük mindenkinek, hogy műsorával, jelenlétével színesebbé, gazdagabbá tette ezt a délutánt!
„Együtt lenni jó!”
Május 12. pénteken, szintén ezen programon belül, ellátogattunk a Csanyteleki Római Katolikus templomba, ahol
Sándor atyával beszélgettük az aktualitásokról, és az Idősek
Nappali ellátójába, ahol Kopaszné Aranka és Tápainé Darida Kriszta kalauzolt el bennünket és mutatott betekintést a
kulisszák mögé! Köszönjük lelkiismeretes segítségüket!

Felléptek:

Ovis Néptánc-csoport Gyöngyösiné Editkével
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Színjátszók(Sebőkné Bencsik Elvira felkészítésével)

Csanyi Hírmondó

Kék Nefelejcs Népdalkör

Kádár Róbert

A rendezvények ideje alatt a Faluházban „Akkor és
most” kiállítás volt megtekinthető, amelyhez köszönjük
a segítséget Szabóné Pálinkás Györgyi mb. óvodavezetőnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a régi óvodai
kincseket, Tápainé Kati néninek a behozott sok-sok régi,
értékes fényképért!

Antal Ferencné
(Manci néni)

Megyesi Dániel és Gáspár Botond
Németh Hajni – Sulisztár

A péntek este a felnőtteknek mozizással zárult, ami az érdeklődésre való tekintettel a továbbiakban folyamatos lesz,
erről bővebben a Faluház Facebook oldalán és szórólapokon
olvashattok majd!
Köszönöm mindenkinek, aki eljött, és kivette a részét a
közösségi életből! ☺
Szabóné Kovács Nikolett

Májusi programok az óvodában
Az év legszebb hónapjában, Néptáncosaink is bemutatkoztak a „Közösség Hete” program keretében. A gyerekek lelkesen készültek Gyöngyössy Gézáné, Editke óvó
néni vezetésével, hogy bemutathassák a falu lakóinak, mi
mindent sajátítottak el a nevelési év során, ezeken a néptáncos
délutánokon. Óvodásaink, bátran léptek fel a Faluház
színpadán, hogy pedagógust, szülőt, egyaránt büszkeséggel
töltsön el, az elért eredmény.
Hangsúlyos szerepet kap óvodánkban a környezetvédelem tudatosítása is, a környezetünk szebbé tétele.
S hogy minél tisztább legyen a levegő, oxigén dús környezetben élhessünk, s természetesen minél szebb legyen
óvodánk udvara, a Föld Napja alkalmából fát ültettünk. A
program, a Csongrád Megyei Önkormányzat a Környezeti és
Energiahatékonysági Operatív Program támogatása keretében
valósulhatott meg.
Hagyományainkhoz híven, Óvodásaink Anyák napja alkalmából, vendégségbe hívták az édesanyákat, nagymamákat, keresztanyákat, hogy egy meghitt délután keretében, köszönetet
mondhassanak a szeretetért és a sok-sok gondoskodásért. A
gyerekek, egész héten izgatottan várták azt a pillanatot, amikor
az oviba a vendégek megérkeznek, hogy együtt egy órát eltölthessenek. A szorgos kis kezek ajándékot készítettek és egy kis
műsorral is kedveskedtek, a meghívottak köszöntésére, akik
betekintést nyerhettek óvodai életünkbe. Ez a rövid kis pillanat, a szülő és a gyermek kapcsolatának elmélyítéséről szólt. A
meghatott „édesanyák” szemében könny csillogott, és a büszkeség dobbant meg szívükben. Mindenki számára felejthetetlen pillanatokat szereztek óvodásaink, hiszen megilletődve, de
annál nagyobb szeretettel mondták el köszöntő verseiket. A
hálás szemekbe nézve, megerősítést kaphattunk, hogy-e hagyomány ápolása az igazi köszönet a mindennapokért.
Szabóné Pálinkás Györgyi mb. Tagóvoda vezető
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Az Alföldvíz Zrt.

Szennyvízszippantás

ingyenesen hívható

megrendelése

- már beüzemelt
házi szennyvízbekötés hibabejelentő telefonszáma:

80/922-333
Hulladékszállító közszolgáltató elérhetőségei:
Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató Zrt.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.
Tel: 30/185-2014
Email: titkarsag@hmzzrt.hu

Nyugdíjas Egyesület programja

2017. június 12. -Klubnap-névnaposok köszöntése,
2017. június 26. -Kártyaparti
2017. július 01.- Gyopáros gyógyfürdő,
2017. július 08. - Falunapi főzőverseny,
2017. július10.- Klubnap
Vezetőség

Mozgáskorlátozottak csoportja

2017. június 6.-án Makóra, gyógyfürdőbe megy, júliusban nyári szünet,a falunapi főzőversenyen
részt veszünk 2017. július 8.-án, 2017. augusztus1.-én klubnap, majd megyünk Mórahalomra a gyógyfürdőbe.
Bakony Zoltánné csoporttitkár

Köszönet a vérdaóknak!
Csanyteleken 2017. május 09.-én 14:30-tól-18 óráig az
orvosi rendelőben vártuk a véradókat. Ezen a délutánon 43 fő jelenkezet véradásra ebből 2 új véradót
köszönthetünk.A hangulatos véradás után este vacsorával köszöntük meg ezt az önzetlen segítségnyújtást.A
vacsora és a véradás megrendezésében segítséget kaptunk:

Németh Sándor Gazdabolt
Csanyi Húsbolt Forgóné Kata Forgoné
Kozma bolt Ibi Kozma
Mrlják József
Darabos Pékség
KÉBSZ KFT konyhai dolgozói és
Dr Tóth Mária, Szilvia Lajos Kovácsné,
Kovácsné Habling Teréz és Gál Jánosné.
Nagyon szépen köszönjük a segítségnyújtást.
Simon Ottóné

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
ügyfélfogadása Csongrád megyében 2017 június hónapban:
Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, egészségi állapota, fogyatékossága, bőrszíne, politikai vagy más
véleménye, anyasága (terhessége), életkora, vagyoni helyzete,
stb. miatt kedvezőtlenebb bánásmódban részesül(t), mint
amelyben más, Önnel összehasonlítható helyzetben levő
személy vagy csoport?
Dr. Kiss Éva 06 30/275-2520; kissevadr@invitel.hu
Állandó ügyfélfogadás
SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete
6722 Szeged, Bartók Béla tér 4. 18-as kapucsengő. Tel:
06 70/377-5720
2017. június 9-én: 9:00-13:00 óra között
2017. június 23-án: 9:00-13:00 óra között
2017. június 30-án: 9:00-13:00 óra között

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság autonóm államigazgatási szerv, amely diszkriminációs ügyekben az egész
ország területéről fogadja a panaszokat. A
megyei
egyenlőbánásmód-referenst az alábbi ügyfélfogadási helyeken és időpontokban keresheti személyesen, telefonon,
vagy e-mailben:
Idősek Közösségi Központja – Senior Center
6721 Szeged, Eszperantó u. 1. Tel: 06 62/648-132.
2017. június 1-jén: 12:00-16:00 óra között
Járási ügyfélfogadás
Aranyszöm Rendezvényház
Mórahalom, Röszkei út 1. (Tel: 62/281-219)
2017. június 15-én 11:00-15:00 óra között.

Falunk helyneveiről — DILITOR
A Dongér-csatorna gátjára érve balra kanyarodunk. Innen vis�szatekintve teljessé válik a halastavak panorámája. Bár a távoli
műút, a tógátak szabályos hálózata és a villanyoszlopok sora
rontja az összképet, – mégis, mintha az egykori Zirega-tó hatalmas kiterjedésű vízi világa jelenne meg előttünk.
Odébb, a Baks-Máriatelepre átvezető keskeny híd közelében
több épület romja, és néhány ház árválkodik. Pedig valaha pezsgő életű tanyasor húzódott itt! Fél évszázaddal ezelőtt a síróhegyi csordakút felől még jártas földút kanyargott a mély fekvésű,
dús legelők mentén (nagyjából a mostani halastó északkeleti
partjával megegyezően).
Dilitor... Talán egy emlékezetesen bolondos lakoma emlékét őrzi
ez a különös, tréfás sugallatú elnevezés! Mit is kért a javasas�szony fizetségképpen a dögállási juhásztól?
A magaslat oldalából messzire fehérlett a takaros házikó, a
Dong-ér kanyarulatánál. Ugyancsak szaporázta arrafelé szamárháton a juhász pénteken reggel, kiviaszkolt1 bajusszal, keményszárú csizmában és pitykegombos, fekete gúnyában! Nagy
sürgés-forgásra érkezett. Már ott szorgoskodtak a tanyaudvaron
a szüle barátnői: két siratóasszony, meg a falusi bába. A katlan
tüzén üstben gyöngyözött a szárcsaleves, és a ropogósra pirult
vadkacsák helyére épp akkor tolták kemencébe a túrós lepényt.
Fakanál, sütőlapát, piszkafa, „pörnyevonyó2” – boszorkányos
táncot járt a sokféle eszköz a vénasszonyok kezében!
– Lakodalmat röndöz, Modol néném? – ámult a juhász.
– Épp, hogy halotti tort! Méghozzá az ēnyimet… – nevetett egy
ritkafogút az anyó, aztán szép sorjában megvilágosította az értetlenkedő pásztor elméjét: – Az új fődesúr – valami elfelejtött,
csekély adósságot sokszorosára dagályosítva – az örökös
jobbágytelkömet is mög akarja szörözni, mer’ szöllővel akarja
beűtetni ja’zegész dombot. Mára ígérte magát, a végrehajtóval,
mög lovas darabontokkal ēgyetömbe’. Hát, űket kéne ēccör s
mindönkorra eltüledőni innen!
Miután eligazította a „statisztákat”, a tudós nőszemély elfeküdt
két gyertya közé. Idejében terítették rá az avítt lepedőt, mert
máris az udvarra bodorította a dűlőút porát egy lovasoktól kísért, úri cséza3. A homokfutó bőrüléséből a fiatal gróf nézelődött dölyfösen, – s mit látott?
A letakart tetem mellett szakavatottan zokogtak egy verset a siratóasszonyok, aztán jóízűen falatoztak a bába által körbekínált
kacsasültből, majd egy korty bor után ismét teljes odaadással
óbégattak. A kapu közelében magába roskadtan kókadozott a
juhász, jókora adag túrós lepénnyel törölgetve a könnyeit. Neki
vetette oda a kérdést fentről a pökhendi uraság: – Mi az ördög
történt itt?
– Nē emlögessön ördögöt a méltóságos gróf úr, mer’ halomás4
1
2
3
4
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régen a kipödrött bajuszt viasszal rögzítették
hamu (pernye) kihúzására való eszköz
finom rugózású lovaskocsi
haláleset (régi tájszó, Csanytelekről)
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esött! Ahun fekszik szögény körösztanyám! Valami korela5,
vagy veszöttség vitte el; habzott a szája, mintha mosószappant
övött vóna. Nem ű az első errefelé mostanába’…
– Végrendelet maradt-e az elhunyt után? – kérdezte az orrára,
szájára szorított zsebkendő mögül a gróf.
– A csanyi parókiára hagyatkozott mindönt. Még rám sē testált
sēmmit… – mondta a juhász, tenyerébe zokogva (ami közelről
inkább elfojtott röhögésnek tűnt volna).
– És hogyhogy most van a halotti tor, nem pedig temetés után?
–gyanakodott még a földesúr, jóformán levegőt sem véve a fertőzéstől való félelmében.
– Ráértünkbe’ öszögélünk… Muszáj várnunk a temetéssel, mer’
táltos asszony vót a néne. Mint ilyen, tudvalévőleg még ēccör
fölül majd a ravatalon, oszt’ akire rámutat, az lössz a követköző
utánna a sorba. Gyüjjönek bejjebb a méltóságos úrék, mögtudni
a sorsot! Nemsoká’ elkövetközik mán a mögnyilatkozás!
Majd a hideglelés, az marad ilyen helyen: még a végén pont őrá
mutat a kolerás, megveszett halott! A gróf egy szökkenéssel
előreugrott, a hajtóbakra. Kiragadott a parádés kocsis kezéből
gyeplőt, ostort, s olyan vágtába hajszolta a lovakat, hogy majd’
elszórta hátulról a végrehajtót. Fegyveres szolgái hiába sarkalták
gebéiket, nem érték utol Sövényházáig sem, – a „gyászolók” pedig együtt ettek, ittak, mulattak a „tetszhalottal”. A földbirtokos
nem is bukkant fel többé errefelé! Elment a kedve a szőlőtelepítéstől, inkább kiadta árendába az itteni földeket, legelőnek…
Méltán kaphatta volna egy vidám, kelekótya, dili torról a nevét
ez a vidék – de eddig volt, mese volt. Hihetőbb igazságot meg
nem tudok helyette állítani, hacsak bele nem kezdek egy latin
szó szőrszálhasogató bogozásába… „Dilato” magyarul kibővít,
kiszélesít, kiterjeszt. „Dilator” a szótár szerint késlekedő, halogató –
ám azt is jelenti: tágító, szélesítő, kiterjesztő (~ eszköz, módszer,
bármi)…
Az ősi, szabályozatlan Dong-ér mocsarainak itt, a Dilitori domb6
előtt volt a legnagyobb kiterjedése (szinte deltája), s egyben elágazása a mai Kisrét és Baks felé. Lehet, hogy egy Árpád-kori határjárást rögzítő, latinul íródott oklevélben rejtőzött a kiszélesedő
mocsárra vonatkozóan a „dilator” szó, – amit aztán a célszerűségre törekvő népnyelv az „értelmesebben” hangzó Dilitorrá
formált?
Én eddig jutottam. Tudom, nagyon ingatag lábakon álló,
bizonyíthatatlan feltételezés… Ha másra nem – legalább arra
jó lesz, hogy valakit (nálam rátermettebbet) további kutatásra
ösztönözzön!
A talpraesett javasasszonytól búcsút veszünk. Hosszú utat kell
még bejárnunk, hogy helyneveink végére érjünk, – és Modol
nénénk túl öreg már ahhoz, hogy elkísérjen…
* * *
(folytatjuk)
síróhögyi Borda János
5
6

helyesen: kolera
1876-os térképen „Nagy domb”
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POÉN sarok

RECEPT KLUB

BOGRÁCSGULYÁS
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•

kg marhalábszár
1 kg burgonya
15 dkg vöröshagyma
5 dkg őrölt pirospaprika
leveszöldség, só ízlés szerint
1,6-2 l víz

Elkészítés:
A vöröshagymát apróra vágva a bogrács aljára szórjuk.
A húst megtisztítva, kb. 2x2 cm-es kockákra vágjuk, és a
hagymára teszszük. Felöntjük vízzel, és erős tűzön főzni
kezdjük. Ha felforrt, hozzáadjuk a sót és a paprika felét. A
habot nem szabad leszedni, idővel szépen letisztul.
Egyenletes tűzön főzzük, amíg a hús majdnem puha.
Ekkor hozzáadjuk a hámozott, egyforma hasábokra vágott burgonyát. Ennek főzési ideje kb. 20 perc. Az utolsó percekben hozzáadjuk a paprika másik felét, ettől lesz
szebb színe. További 10 percig főzzük, majd leemeljük a
tűzről.

Jó étvágyat!

Pistike lelkedezve rohan haza a bizonyítványával:
- Papa, papa, óriási mázlid van!
- Na mesélj!
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned!

- Asszonyom, mondták már magának, hogy
Ön a világ legszebb nője?
- Még nem.
- Gondoltam...

- A róka nagyon ravasz jószág, igen könnyen rászedi az
embert. - meséli egy vadász a barátainak. - Nemrég egy
álló napig voltam a nyomában egynek, és mikor végre
lelőttem, akkor derült ki, hogy kutya.

Forrás: www.mindmegette.hu

Hárman pecáznak a csónakban, nagy a forróság, egyikük
feláll, hogy sört hozzon magának a csónak végéből,
megbillen, beleesik a vízbe.
- Mit tegyünk, nem jön fel! - kiált az egyik társa.
- Jobb, ha utánaugrunk, s kihúzzuk!
Egyikük beugrik, pár másodperc múlva felmerül:
- Megtaláltam!
Behúzzák a csónakba.
- Te, ez nem lélegzik! Adjunk mesterséges lélegeztetést!
Épp csak elkezdik...
- Pfúúúú, nem emlékszem, hogy Hugónak ilyen büdös
szájszaga lenne...
- Én sem emlékszem, hogy korcsolya lett volna a lábán...
Forrás: www.viccesviccek.hu
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
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