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Hírek, információk
Csanytelek életéről

Csanyi Hírmondó
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel�-testülete, Jegyz�je,
Polgármesteri Hivatala, intézményvezet�i, az intézmények dolgozói nevében is
kívánok Önöknek és szeretteiknek békés, boldog Karácsonyt,
jó egészséget és Boldog Új Évet!
Forgó Henrik polgármester

Csanytelek újabb beruházásai

Mint arról korábban már beszámoltam, a Községháza melletti parkoló mögött saját beruházásban gépszín építésbe kezdtünk, ugyanis
a 2011-től folyamatosan végzett Start Kertészeti minta-, majd ráépülő programok „hozományaként” – a három traktoron túl – sok olyan
termelést segítő eszközt is be tudtunk szerezni, melyek hosszú távon
szolgálhatják az önkormányzat – és az önkormányzatnál dolgozók
– érdekeit, akkor is, ha közfoglalkoztatás mértéke (mint nálunk is
tapasztalható) folyamatosan csökken, mivel egyre többen találnak
jobban fizető munkahelyet maguknak. Igazából az lett volna jó, ha
egy napig sem kellett volna közfoglalkoztatással vesződnünk, hiszen
kezdetben sem földünk, sem termelő eszközünk nem volt, csak az
„alulmotivált”, más munkalehetőséggel nem rendelkező mintegy
130 fő, akiknek értelmes munkát kellet szervezni, biztosítani.
Úgy gondolom, ez többnyire sikerült is, hiszen a Belügyminisztérium már 2012-ben dicséretben részesített bennünket a Kertészeti
mintaprogram végrehajtásáért, a mellé adott pénzjutalomból vettük
az első MTZ-t. Az azóta eltelt időben sikerült szintet lépni, mára
már a termelést segítő munkaeszközök részére készülő gépszín alapozása, betonozása elkészült, napokon belül kezdődik a vasszerelés,
még az idén készre kívánja szerelni az épületet a kivitelező.
A másik, szintén a kertészeti közmunkára alapozott, de sokkal
komolyabb célok megvalósulását segíteni szándékozó beruházás az
egykori vásártéren megépülő hűtőkamra és modul-szerűen bővíthető tároló. Ezzel – a mindenkori szabad kapacitás erejéig – a termelők
tárolási gondján szeretnénk segíteni, tehát a nyári hónapokban, az

alacsony piaci aktivitás okozta veszteségek csökkentése érdekében
átmeneti tárolási lehetőséget szeretnénk biztosítani - önköltségen.
A második képen látható, hogy a pont-alapok elkészültek, a felépítményt fogadó tőcsavarok befúrása megkezdődött, a jövő héten –
amennyiben az időjárás engedi – szerkezetszerelés is megkezdődhet.
A könnyűszerkezetes építmény építésére a megyei TOP-pályázati
rendszerben nyertünk forrást.
Forgó Henrik, polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata kiállító helye
az V. Közfoglalkoztatási Adventi vásáron, 2018.11.28.-29.

Jegyzői tájékoztató Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2018. novemberi ülésein hozott döntéseiről
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Képviselő-testület 2018. november 29.-én nyilvános és zárt ülést tartott, melynek napirendi
pontjaként felvett előterjesztéseket az Ügyrendi, a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményezte és annak változtatás nélküli elfogadására tett javaslatot.
Napirendi pontok tárgyalása előtt Polgármester úr tájékoztatást
adott a képviselő-testület nevében két ülés között eltelt időszakban általa
hozott döntésekről, tett intézkedéseiről, melyet határozathozatal nélkül
hagyott jóvá a testület.
Szintén napirend előtt vitatta meg a testület a jegyző beszámolóját
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet határozat hozatala
nélkül hagyott jóvá.
Az ülés 1. fő-napirendi pontjaként tárgyalta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, azok igénybevételéről és a
gyermekétkeztetés intézményi térítési díjairól szóló önkormányzati rendelet
megalkotására vonatkozó előterjesztésben, az előzetes hatásvizsgálatban, a rendelet-tervezetben, továbbá annak általános és részletes
indokolásában foglaltakat. A Képviselő-testület a tárgyban azért
döntött új önkormányzati rendelet kiadásáról, mert a Tömörkényi
Mini Bölcsőde működtetését társulás fenntartásában láttatja el, így
a Tömörkény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete előzetes véleményének kikérése szerepel a jogszabály bevezetőrészében,
amely módosítása tilalmazott. A mini bölcsődei ellátást igénybevevők után a felmerülő gondozási díj és étkezési intézményi térítési
díj fizetésére akkor kötelezettek, ha nem áll fenn mentesítésre jogosító körülmény, így az ellátási formákra vonatkozó rendelkezéseken túl, a jogszabály tartalmazza annak adagokra vetített összegét.
Az önkormányzati rendelet kihirdetését követően, 2019. január 01.
napján lép hatályba.
A Képviselő-testület az ülés 2. fő-napirendi pontjaként vitatta
meg az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
../2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet-tervezetét, amely un. belső
norma, tehát nem eredeztet jogot és nem terhel kötelezettséget a
település lakosságára. A jogszabály módosításának célja, hogy annak kiadása óta eltelt időszak alatt megváltozott körülményeket
lekövesse, mellyel meg tud felelni az önkormányzat és a hivatal
által ellátott alaptevékenységek körében államháztartási szakágazaton belüli kormányzati funkciókba sorolásnak, továbbá ezáltal az
adott tétel könyvelése megalapozottságának, így az önkormányzati
feladat-finanszírozásra való jogosultság azáltal biztosított, hogy a
változásokat a Magyar Államkincstár az általa vezetett törzskönyvi nyilvántartáson átvezeti. Ennek elmaradása tetemes anyagi hátránnyal járhatna, mert az adott tétel elvárttól eltérő helyre való
könyvelése az e jogcímen feladat-finanszírozásként juttatott állami
támogatás elvonását eredményezheti. Az önkormányzati rendelet
2018. december 01. napján lép hatályba.
Az ülésen 3. fő-napirendi pontként tárgyalta a Képviselő-testület
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az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tárgyában benyújtott
hatályos jogszabályokban foglaltak jogharmonizációját központi
és helyi normákkal összevetve, melynek változtatás nélküli jóváhagyását határozatba foglalta. A döntés lényege, hogy nem vezet be
új adónemet, nem módosítja a hatályos helyi adókra vonatkozó rendelkezéseit,
nem fogalmaz meg olyan elvárásokat, intézkedéseket, amelynek mulasztóival
szemben szankciók kiszabásával élhetne, továbbá az árakat, díjakat tartalmazó jogszabályi helyeket is változtatás nélkül tartja hatályban. Elrendelte
az önkormányzati és az önkormányzat hivatala 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását, melyet az eredeti előirányzatokhoz képest bekövetkezett változások átvezetése
indokol.
A Képviselő-testület 4. fő-napirendi pontként tárgyalta Csanytelek Község Önkormányzata és a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal 2019.
évi belső ellenőrzési tervét és időrendi táblázatában foglaltakat, egyben
véleményezte az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás által
megbízott belső ellenőrrel jövő évre irányuló belső ellenőrzési tevékenységre szóló szerződésben foglaltakat. A testület egyhangú
szavazással hagyta jóvá határozatával a tárgyban benyújtott dokumentumokat és tett javaslatot a Társulás Társulási Tanácsának a
szerződés jóváhagyására.
Az ülés 5. fő-napirendi pontjaként vitatta meg a Képviselő-testület a Felnőttképzési Ösztöndíj – az EFOP3.9.2-16-2007-00005 számú projekt keretein belül, humán szolgáltatásban dolgozók számára kiadott
Szabályzat módosításáról szóló előterjesztésben írtakat. Ennek lényege, hogy a Csongrádi járás területén lévő községi és városi önkormányzatok, továbbá Tiszasas önkormányzat képviselő-testületei
által alkotott konzorcium tagságából több tag sem tudta a számára
előírt képzési létszámot a megadott határidőre teljesíteni, ezért a
Szabályzatban eddig nem szerepeltetett ismételt pályázati kiírás lehetőségével és a már megkezdett tanulmányok folytatásának esélyével kibővítette
azt. Ezzel a módosítással elérhető a központi pályázati támogatás
összegének lehívása, azáltal több érintett számára munkatapasztalat szerzésének biztosítása. Településünkön 2018. szeptembere óta
folyamatos az 1 fő vállalás szerinti érintettel kötött szerződés szerinti kötelezettség mindkét fél általi teljesítése.
A Képviselő-testület az ülés 6. fő-napirendi pontjaként véleményezte az Alsó- Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék intézményvezetői álláshelyére beadott pályázatot, az ahhoz csatolt előterjesztésben és mellékleteiben foglaltakat, melyet változtatás nélkül
elfogadott és támogató javaslattal terjesztett a Társulás Társulási
Tanácsa elé elfogadásra. A Felgyői székhelyű intézmény igazgatói
posztjára 1 fő nyújtott be pályázatot, aki mindenben megfelel a
pályázati kiírásban feltüntetett kritériumoknak, így Szabóné Pálinkás
Györgyi megbízott intézményvezető 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időszakra való kinevezését az érintett nevelőtestületek, a szülői szervezetek támogatásán túl, mind a 3 önkormányzat
is támogtta. Az intézményvezető kinevezésének joga a Társulás
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Társulási Tanácsát illeti. Köszönjük Szabóné Pálinkás Györgyinek
a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde tagintézményében vezetőként eltöltött időszak alatt végzett tevékenységét és várjuk vissza
óvónőként jövő évben a Csanyteleki nevelési intézménybe! Az intézményvezetői kinevezésről szóló döntésről a Hírmorzsák rovatban olvashatnak.
Az ülésen 7. fő-napirendi pontként benyújtott előterjesztés és
ahhoz csatolt dokumentumok ismeretében tárgyalta a Képviselőtestület a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyének betöltésére beadott pályázatban foglaltakat. A tárgyban kiírt
pályázatra 2 fő jelentkezett, akik Eseti Bizottság általi meghallgatása és a becsatolt dokumentumok áttanulmányozása után jegyzőkönyvbe rögzített tényekre alapozva 1 fő tartalmában érvénytelen,
1 fő mind formai, mind tartalmi szempontból érvényes pályázatot
nyújtott be. Az érvényes pályázatot Mucsiné Mészáros Tímea, a jelenleg
is a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetője nyújtotta be, akinek személyét az intézményben működő Érdekképviseleti Fórum
Tagsága támogatta, akárcsak az Eseti Bizottság. A Képviselő-testület határozatába foglaltan adott felhatalmazást Polgármester úr
számára arra, hogy a Társulás Társulási Tanácsa ülésén képviselje

a testület azon véleményét, hogy támogatja Mucsiné Mészáros Tímea
intézményvezetői kinevezését 2018. december 09. napjától 2023. december
08. napjáig tartó időszakra. Az intézményvezetői kinevezésről a Hírmorzsák rovatban adok számot.
Az ülésen Egyebek napirendi pont keretében sem írásban, sem
szóban nem került sor előterjesztés benyújtására.
Az ülés zárt ülés keretében folytatódott, ahol a Bursa Hungarica
Felsőfokú Ösztöndíj pályázaton indult jelentkezők pályázatát bírálta a Képviselő-testület. Az „A” típusú pályázatra 2 érvényes pályázat érkezett,
ugyanakkor a „B” típusú pályázati kiírás iránt nem volt érdeklődő.
A testület döntése értelmében, mind a két pályázó jogosulttá vált
a 2018/2019. és a 2019/2020. őszi szemesztere időszakára (10 hónapra) havi 3.500.- Ft ösztöndíjra, melynek kiutalását rendelte el
határozatában a döntéshozó. Gratulálunk a két ösztöndíjasnak és a
közelgő vizsgaidőszakra sok sikert kívánunk!
Az ülésekre kiadott előterjesztés papíralapú változata a hivatal
ügyfélszolgálatán, a település könyvtárában, valamint az önkormányzat honlapján (www.csanytelek.hu) az önkormányzat címszó
alatt és a www.njt.hu oldalon érhetőek el.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

− November első napjaiban Mindenszentek és Halottak Napja alkalmából tisztlettel adóztunk elhunyt hozzátartozóink temetői sírjánál
és gyújtottunk gyertyát, helyeztünk el koszorút, virágot rokonainkra, barátainkra, ismerőseinkre emlékezve. Köszönjük a településünk egyházi temetőjébe kilátogatók részéről tanúsított együttműködését a temetői rend és tisztaság
fenntartásában, amely nem csak ünnepnapokon, hanem hétköznapokon is
jogos elvárás kegyeleti szemponton túl, közegészségügyi és környezetvédelmi,
településképi előírásoknak való megfelelés szabálykövetése miatt is fontos.
− November 13.-án a településen Nevelőszülői tevékenységet végzők értekezletet tartottak a Faluházban, ahol aktuális feladatok végrehajtása volt napirenden.
− November 23. napján a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott, ahol 2 fő-napirendi pontot tárgyalt. Az 1. fő-napirendi pont keretében tárgyalta és határozatába foglalta
az önkormányzat 2018. évi költségvetése módosításáról szóló
határozata szerinti bevételi és kiadási előirányzatok összegének
változtatását, amely egyrészt közfoglalkoztatotti létszám alkalmazására járó bér- és járuléka, másrészt rendezvényszervezés
költségeire vonatkozik. Az ülés 2. fő-napirendi pontjaként véleményezte a Képviselő-testület a Tömörkényi Mini Bölcsőde
működtetése érdekében kiadott önkormányzati rendelet-tervezetet, melyben foglaltakkal egyetértett és javaslatot tett annak
elfogadására.
− November 26-án a felújított anya- és gyermekvédelem feladatát
ellátó épületrészen belül a váróterem berendezése új székekkel
cserélődött, amelyek komfortosabbak, esztétikusabbak a korábbiaknál, biztonságot és egyben kényelmet is nyújt az ellátást
igénybe-vevők számára, reméljük megelégedésükre.
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− November 26. napján tartotta együttes ülését az Ügyrendi Bizottság
és a Pénzügyi Ellenőrző, Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság, ahol a november 29. napján tartott nyilvános ülésen a testület elé
benyújtott 1–4. fő-napirendi pontok és a zárt ülés elé került előterjesztéseit
véleményezte és fogalmazott meg azok elfogadására irányuló javaslatot.
− November 29. napján tartotta soros ülését az Alsó-Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa, ahol 4 fő-napirendi pontot tárgyalt
az alábbiak szerint. Az 1. fő-napirendi pont keretében tárgyalta a Tanács
a Társulás, a Társulás Tagönkormányzatai, a költségvetési szervei 2019.
évi belső ellenőrzésére vonatkozó belső ellenőrrel kötelező megállapodás, az
ellenőrzési terve és időrendi táblázatbában írtakat, melyet előzetesen véleményezett a 3 érintett Tagönkormányzat és elfogadásra javasolt. A Társulási
Tanács változtatás nélkül jóváhagyta határozatába foglaltan, hogy továbbra
is Gajdán Leila belső ellenőrt bízza meg 2019. évben a Társulás és fenntartásában lévő költségvetési szervek és a 3 érintett Tagönkormányzat belső
ellenőrzési tevékenységre végzésével. Döntésének alapja, hogy a belső ellenőr
változatlanul megfelel az előírt képesítési feltételeknek, továbbá mind a 3
érintett Tagönkormányzat elégedett a belső ellenőr tevékenységével, akinek
eddigi díjazása összege nem változott, így nem jelent újabb többlet kiadást az
önkormányzatok jövő évi költségvetésében, viszont meg tud felelni a központi
vonatkozó jogszabályi kötelezéseknek. Az ülés 2. fő-napirendi pontjában
tárgyalta és határozatába rögzítve kezdeményezte a Tömörkényi Mini Bölcsőde intézményi térítési díja (étkezési és üzemeltetési díja) összege önkormányzati rendeletbe foglalását, a Társulási Megállapodásban rögzítettek
szerint eljárva, Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete által,
melyről a fenti jegyzői tájékoztatóban adtam számot. Az ülésen 3. fő-napirendi pontként vitatta meg a Társulás Társulási Tanácsa a Felgyői székhelyű Alsó-Tisza-menti Többcélú Óvodák és Mini Bölcsődék intézményvezetői
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Tisztelt Csanytelekiek!

az önkormányzat és szerveit érintő, a településen történt eseményekről

állására beadott pályázati dokumentációban, a tárgyi előterjesztésben és ahhoz csatolt iratokban foglaltakat, a 3 érintett Tagönkormányzat (Csanytelek, Felgyő és Tömörkény községek) javaslatát és a Csanyteleki Roma
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetértését is figyelembevéve
hozott döntését határozatba foglalta. Az álláshely betöltésére a tárgyi intézményben eddig megbízott vezetőnek kinevezett Szabóné Pálinkás Györgyi
(a Csanyteleki Óvoda és Mini Bölcsőde tagintézményvezetője) nyújtott be
érvényes pályázatot, akinek az intézményvezetői posztra való szakmai alkalmasságát alátámasztó szervezetek véleményén túl, a 3 érintett tagönkormányzatot képviselője által a pályázó eddigi munkássága ismertében kifejtett
megelégedése, valamint a Társulás Eseti Bizottsága által lefolytatott eljárás
eredményének ismerete is hozzájárult a Társulás Társulási Tanácsa döntéséhez, miszerint 2019. január 01. napjától 2023. december 31. napjáig tartó
időszakra szóló kinevezéssel megbízást adott Szabóné Pálinkás Györgyi
számára az intézmény vezetésére. Gratulálunk a kinevezéshez, melyhez sok
erőt, kitartást és jó egészséget kívánunk minden érintett nevében és köszönjük a nevelési intézményben és a tagintézményben eddigi többletmunkával
járó szakmaiságon túlmutató erőfeszítéseit, a jövőbeni egyre sokasodó szakmai feladatai vállalását. A 4. fő-napirendi pont keretében szintén intézményvezetői kinevezés kérdésében döntött a Társulás Társulási Tanácsa,
jelesül: a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ megüresedő álláshelyének betöltése érdekében. A testületi tájékoztatóban már részleteztem azokat
a tényeket, amelyre alapozva hozott döntést, kiemelve, hogy a szociális intézmény általi feladatellátásba érintett 3 tagönkormányzat (Csanytelek, Felgyő
és Tömörkény községek) testületei javaslata, a Társulás Eseti Bizottsága
által lefolytatott eljárás eredménye is hozzájárult a 2 pályázó által benyújtott
pályázat bírálatához. A Társulás Társulási Tanácsa által korábbi döntésével a tárgyi intézményben 5 évig vezetői megbízást gyakorló és az intézmény
vezetésére pályázó Mucsiné Mészáros Tímea Asszonyt nevezte ki a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központ Vezetőjévé, 2018. december 9. napjá-

tól 2023. december 08. napjáig tartó időszakra. Az intézmény vezetőjének
kinevezéséhez gratulálunk, sikeres szakmai munkájához jó egészséget kívánunk, megköszönve a szociális intézményben általa eddig kifejtett szakmai
tevékenységét, empatikus hozzáállását, a jövőbeni együttműködés és jó munkakapcsolat reményében!
− Ugyanezen a napon a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szentesi Járási
Hivatal Népegészségügyi Osztálya vezető védőnője helyszíni szakfelügyeleti
ellenőrzést tartott a védőnői szolgálat személyi és tárgyi minimumfeltételeinek teljesüléséről. Az ellenőrzés alkalmából készült jegyzőkönyv tanúsága
szerint, a védőnői feladatellátás mind személyi, mind tárgyi feltételei megfelelnek a vonatkozó központi jogszabályban foglaltaknak, így hatósági
intézkedés megtételére nem került sor.
− November utolsó napján a település 3 pontjára helyeztünk ki (a hulladékszállítást végző alvállalkozó által biztosított) sárga színű gyűjtőedényeket,
amelyek a ráragasztott matricán feltüntetett üvegek begyűjtésére szolgál. Fontos a gyűjtőedények rendeltetésszerű használata (mert pl.
síküveg nem helyezhető benne el), melyet havonta egy ízben fog
a közszolgáltató elszállítani, tehát nem akcióról van szó, hanem
folyamatos szolgáltatás biztosításáról. Köszönjük együttműködésüket!
− Folyamatosan zajlik a szociális tűzifa településre szállításához igazodó
darabolási és jogosultak lakására való szállítási munkálata, amely nem
függetleníthető az időjárás körülményeitől, így minden érintett türelmét,
megértését kérjük és köszönjük! Felhívom a figyelmet arra, hogy minden
érintett 4 m3 tűzifára szerzett jogosultságot, amely a környező településekhez képest nagyobb mennyiség, de nem elegendő egy fűtési idényre, tehát
ehhez szükség van saját anyagi erőből beszerzett száraz tüzelőanyagra is,
mert újabb természetbeni támogatás önkormányzat általi nyújtására ebben
a fűtési idényben már nem nyílik lehetőség.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

2018. november 10-én a 12. iskolabált rendeztük meg a tornateremben. Nagyon örülök annak, hogy a kezdeti évek visszafogottságának mára már mind a létszámot, mind a felajánlásokat tekintve
nyoma sincs. Idén az idejáró gyermekek családjainak 50%-a ajánlott fel tyúkot, süteményt, tombolatárgyat, valamint a vendégeink
száma is megközelítette a 400 főt.
Mindkettőért köszönettel tartozunk:
− a felajánlások megerősítik azt a hitemet, hogy érdemes dolgozni ezért a közösségért, hiszen nagyon sokan tenni is akarnak
annak megmaradásáért,
− a teltházas létszám pedig remélem, hogy a nyújtott szolgáltatás
színvonalát minősíti.
Bízom abban, hogy idén sem csalódtak, jól érezték magukat, s
jövőre ugyanilyen támogatással és létszámmal tudjuk megrendezni
jótékonysági bálunkat.
Köszönjük, hogy a 2018. november 10-én megrendezett iskolabál sikeréhez Önök is hozzájárultak felajánlásaikkal:
Mrlják József és családja, Ferenczik Gábor és családja, Szabados
Pál, E § K Bt, Forgó János és családja, Szeri Béla, Ürmös Kft., Lili
Dekor, Darabos Gábor pékség, Csongrádiné Papp Zita virágüzlete, Magic Force Bt., Őrangyal patika, Kozma ABC, Csanyteleki
Polgárőr Egyesület, Apró Mihály, Forgó Henrik és családja, Bernáth János és családja, Szabó Ferenc és családja, Györgyi Sándor
és családja, Kovács Andrea, Benczéné Forgó Edina, Veres-Bózsó
Erzsébet, Orosziné Ábel Tünde, Korom Imréné
1. osztály:
Patkány Sándor és családja, Balogh Mihály és családja, Oláh
László és családja, Patai Ildikó, Kiss Marianna, Faragó Edit

2. osztály:
Faragó Róbert és családja, Oláh Izabella, Szabó Dániel és családja, ifj. Faragó Attila és családja, Boldogh Miklós és családja, Samu
Csaba és családja
3. osztály:
Losonczi Zoltán és családja, Potor István és családja, Somodi
Balázs és családja, Huszár Nándor és családja, Dömötör József és
családja, Németh Alexandra
4. osztály:
Lantos Erzsébet, Ambrus Zoltán és családja, Juhász Károly és
családja, Gémes Adrienn, Kádár Tünde, Bernát Lívia, László Gábor és családja, Szabó Tamás és családja, Patai Éva, Sinkó Eleonóra, Répa Olivér és családja
5. osztály:
Erdélyi Zsolt és családja, Faragó Erzsébet, Papp János és családja,
Kósa Mihály és családja, Enyingi Anett, Blaskovics József és családja, ifj. Vida Tibor és családja, Nagy Gábor és családja, Laczkó Éva
6. osztály:
Dudás Tímea, Gémes Péter és családja, Patai Renáta, Kovács
Gábor és családja, Brutyó Mónika, Lénártné Horváth Mária, Vida
Tibor és családja, Kolompár Edit
7. osztály:
Kristóf Zoltán és családja, Túri Illés és családja, Szőke Mária,
Juhászné Varga Éva, Kovács László és családja,
8. osztály:
Bali Zoltán és családja, Gyergyádesz Ivett, Juhász Anita, Lajos
Éva, Arany Gábor és családja
Szabó Ferenc, tagintézmény-vezető

Fogadóóra
Minden hónap 4. hetének keddi napján
Farkas Sándor országgyűlési képviselő,
akadályoztatása esetén az általa megbízott
Vidovicsné Szabó Tünde
irodavezető
fogadóórát tart az országgyűlési képviselő
hivatalát érintő ügyekben.
Helyszín: Községháza, Házasságkötő terem
Időpont: 9.30–10.30 óra között
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Tájékoztatjuk Tisztelt Betegeinket, hogy a laboratórium
működési rendje 2018. november 12-től az alábbiak szerint változott:
− a laboratóriumi mintavételek minden munkanapon
reggel 6.30-kor kezdődnek,
− a sorszámokat továbbra is a Recepció adja ki az érkezés
sorrendjében 6.30–8.30-ig,
− az utolsó sorszámot 8.30-kor adjuk ki!
− Leletkiadás hétfő, kedd, szerdai napokon 13 órától
14.30-ig, csütörtökön 13 órától 15.30-ig, pénteken pedig 13 órától 13.30-ig történik.
Szíves megértésüket és türelmüket kérjük!
Tóth Irén Intézményvezető
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Az aranycsikó szakajtója
Köztudott, hogy a legtöbb vallási ünnepünk árnyékában
megbúvik egy-egy „pogány” rituálé; mint például húsvét hétfőjén a locsolkodás, vagy advent idején a Luca-napi babonás
népszokások. Manapság különösen nagy divatja van a hiedelmes szertartás-játékok művelésének. De emlékszik-e még
egyáltalán valaki a régmúlt karácsonyi ünnepvárások Aranycsikójára? Vagy már csak egyedül a kilencvenediket taposó
Édesanyám élteti ezt a hagyományt Csanyteleken?
Az ő visszaemlékezése szerint a múlt században még általánosan elterjedt szokás volt. Zsigerháton a szülőháznál,
és általa ismert családoknál karácsony böjtjén egy szakajtó
alját szénával és szalmával kibélelték, majd minden feltálalt
böjti ételből, s az elfogyasztott gyümölcsökből tettek bele kis
maradékot az Aranycsikónak. Így végül összegyűlt benne a
vajas bableves sűreje, kenyérhéj, néhány félmarék mákos- és
gömölyés1 nudli, némi „bagolytüdő”2, aszalt szilva, esetleg
pár gerezd dióbél. Bár Édesanyám nem erősíti meg, nekem
úgy rémlik, hogy kisgyerekkoromban valamelyik rokoni háznál tükörcserepet is láttam a szakajtóban!
Csanyteleken István napján (egyes vidéken ünnepek után),
minden haszonállat takarmányához, abrakjához kevertek az
összegyűjtött ennivalóból, és a kertek alján szórtak belőle a
hóra az ég madarainak is. A böjti maradék feletetését valamiféle jószágtartási varázslásnak kell tekintenünk, amit az
állatok étvágyának és egészségének érdekében végeztek, – s
a természet iránti tiszteletből a lakhelyek közelében élő vadakról sem feledkeztek meg.
Tulajdonképpen mit is keressünk az Aranycsikó lényében?
Párduckacagányos vérmagyarok megpróbálják „ráhúzni a
lóbőrt” – azaz egy ősi tradícióra hivatkozva a téli napfordulón megszülető fehér ló fiával azonosítani, ám semmi sem
igazolja, hogy a hagyomány eredetét valóban vissza lehetne
vezetni a honszerző időkre.
A néphit a félretett karácsonyi ételmaradék remélt hatása
mellé egy fényjelenséget társított, ami lehetett az apró ablakos konyha homályában az asztalra tett üvegpoháron, kancsón – esetleg az én emlékeimben szereplő tükörcserépen
– felsziporkázó téli napfény; aranycsikó, amivel az egyszerű
lélek ámítható volt… Korombeliek biztosan emlékeznek
rá, hogy ha „csuszongálás” közben valaki elesett a jégen, a
letottyanó alfele, vagy odakoppanó kobakja nyomán meg1
2

Évzáró csoportgyűlés 25 éves évforduló

jelenő szivárványos, csillámló réteg-repedést aranykacsának
mondtuk. Ehhez hasonló – bár fájdalommentes – rácsodálkozást sejtek az Aranycsikó esetében is.
Forráskutatás során az alábbi térségekben találtam Aranycsikó-hiedelemre, illetve a miénkhez hasonló karácsonyböjti
szokásokra:
Az erdélyi Küküllődombó (Miklós Mária magyartanárnő,
Küküllődombó 1992).
Békéscsaba és Újkígyós környéke (Csiszér Áron, Békés megyei Hírportál, 2006).
Zselic: a Dunántúl déli határvidéke (Dömötör Tekla: Magyar
népszokások, 1972).
Gömör: Nógrád megye, illetve Szlovákia (Bodnár Mónia:
Egy gömöri szlovák telepítésű falu asszimilációja 47.o).
Kisiratos: egykor Csanád vármegyei, ma Romániához tartozó település (Vajda Noémi: Öregapám mesélte című tanulmánykötet. 2014). Az általa gyűjtött szavahihető emlékidézéseket
bőségük miatt meg sem próbálom közreadni. Mindenestre az ott feljegyzett szokások szinte pontosan egyeznek a
csanyi hagyományokkal, és amitől tátva maradt a szám: a
kisiratosi adatközlők olyan jellegzetes ö-vel beszélnek, mintha falunkbeliek lennének!
„– Karácsony bűttyin nem vót szabad ögyünk délig, mer
ha öszünk, nem látjuk mög az aranycsikót. Ha valaki elesött,
akkor azt mondja: Né, mán mögláttam az aranycsikót!”
(Falkus Margit, Kisiratos).
Véletlenül sem a „rokoni szálakat” akarom bogozni az
egybeesések alapján… Csupán szeretném ráirányítani a figyelmet, hogy a mi falunknak is vannak megőrzendő hagyományai! Talán még nem késő a szülői, nagyszülői ház padlásáról előkeresni a pókháló-lepte, foszladozó kötésű szakajtót,
hogy karácsonyra megidézhessük egy szép népszokás hangulatát. Nehogy egykor majd a faluhelyen felnövekvő nemzedéknek is magyarázni kelljen, hogy tulajdonképpen mi az
a szakajtó…
Áldott, békés karácsonyt kívánok!
„síróhögyi” Borda János

Gömölye: túróból gyúrt, levegőn szárítva érlelt sajtféleség.
Bagolytüdő: aszalt alma, felfőzve.

Kedves Vásárlóink!
A Pető Növénypatika 2018. október 31. napján végleg bezárt.
Köszönjük, hogy eddig minket választottak! Minden jót kívánok!
Erzsi néni
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Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja 2018. november 6.án tartotta az évzáró, beszámoló csoportgyűlését és megalakulásának 25. évfordulóját a Faluházban. A rendezvényen részt vett
Forgó Henrik polgármester, Mucsi István alpolgármester, Mucsiné
MészárosTimea, Mucsi Attila, Kecskeméti Józsefné baksi és Meló
Zoltánné csongrádi csoporttitkár,Vincze Andrea megyei egyesület
elnöke és a megyei titkár, Hódi Gábor. Az általános iskola tanulói:
Boldog Fanni és Vízvári Bonita tündéri, nagy sikerű szerepléseivel
megnyitottuk a rendezvényt. A titkári beszámoló után az eltelt 25
évre emlékeztünk, volt tagjainkra, programjainkra, lakásátalakítási
támogatásokra, gázbekötés, fürdőszoba átalakítás, akadálymentesítés, gépkocsiszerzési támogatás, kedvezményes vérnyomásmérők,
villanyégők stb. Megyei elnökünk elismerő oklevelet adott át a 25
éves önkéntes, társadalmi munkáért, amit a csoport érdekében
végeztem. Elismerő oklevelet adtunk át Varga Istvánnénak, aki

a 1995 óta leghűségesebb tagunk. Köszönő oklevelekkel és szerény ajándékkal megköszöntük vezetőségi tagjaink: Bali Gáborné
és Seres Istvánné segítő munkáját. 55 fős csoportunk támogatói:
Csanytelek Község Önkormányzata, Mrlják József, Márton Mihály,
Vadásztársaság KÉBSZ Kft és tagjaink, akik adományaikkal, munkájukkal járultak hozzá a finom ebédhez és kellemes délutánhoz.
Külön köszönöm tagjainknak a váratlan meglepetés kosarat, amit
nagyon meghatódva vettem át.
FONTOS KÖZLEMÉNY: 2018. december 4.-én 12 órakor
Mikulás ünnepséget tartunk a klubban, kis műsor, utána ebéd /
evőeszközt hozni kell mindenkinek/. Januárban a szokásos téli szünet,
majd 2019. február 5.-én lesz az első klubnap. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, jó egészséget és Boldog Új Esztendőt kívánok
mindenkinek!
Bakony Zoltánné csoport titkár

Jegyzői tájékoztatás az évközi szünidei gyermekétkeztetésről,
időtartamáról és helyszínéről

A települési önkormányzat az évközi szünidei gyermekétkeztetés
keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és 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 nem tartozó gyermekek számára az évközi 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.
Fentiekről előzetesen írásban tájékoztattam az érintett
Szülőket, és részükre megküldtem a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez szükséges nyilatkozatot. Mindezek
tükrében felhívom az ÉVKÖZI szünidei gyermekétkeztetést
– fenti nyilatkozaton – igénylők figyelmét arra, hogy a szünet időtartama alatt az alábbiakban megjelölt időpontokban
biztosítja Önkormányzatunk a szünidei gyermekétkeztetés
jogosultjai részére az egyszeri meleg főétkezést.
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Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

2018.12.27.

2018.12.28.

2019.01.02.
2019.04.18.
2019.04.23.
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, hogy amen�nyiben nem 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

Nyugdíjas Egyesület
2018. december 11.-én 12 órakor
Mikulás és Karácsonyi ünnepséget
tart a klubban.

Szeretettel várjuk tagjainkat
egy finom ebédre
/tányért, kanalat mindenki hozzon!/.

Közkívánatra januárban téli szünetet tartunk.
Vezetőség
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Színes Ősz az óvodában
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KÉBSZ Kft. konyha – Decemberi étlap
03-09

10-16

17-23

24-30

31

Hétfő

Tojásleves
Rakott karfiol

Alföldi tésztaleves
Sárgaborsó főzelék
Sült debreceni

Karfiolkrém leves
Rántott hal
Kukoricás rizs

Halkrumpli leves
Túrós csusza

Köménymagleves
kenyérkockával
Rántott sajt
rizibizi

Kedd

Erőleves
Tarhonyás hús
Savanyúság

Kertészleves
Bácskai rizses hús

Vegyes zöldségleves
Lecsós csirkemáj
Tört burgonya

Szerda

Zöldbableves
Sajtos csirkemell
Zöldséges rizs

Paradicsomleves
Rakott burgonya
Befőtt

Tarhonyaleves
Borsófőzelék
Bundás maci

Csütörtök

Vegyes gyümölcsleves
Hurka, kolbász
Petrezselymes burgonya

Karalábéleves
Sült csirke
Párolt zöldség
Mazsolás rizs

Tavaszi leves
Temesvári sertésborda
Tészta

Gyümölcsleves
Tavaszi rizses hús

Péntek

Tárkonyos raguleves
Lekváros bukta

Frankfurti leves
Burgonyás tészta

Gulyásleves
Bejgli

Babgulyás
Sajtos spagetti

Szombat

Karalábéleves
Sertésjava pörkölt
Sós burgonya

Borsóleves
Paprikás burgonya

Rántott leves
Töltött káposzta

Karalábéleves
Tökfőzelék
Vagdalt

Vasárnap

Csontleves
Rántott csirkemell
Gyümölcsfőzelék

Orjaleves
Rántott csirke
Petrezselymes burgonya

Húsleves
Párizsi szelet
Zöldséges burgonya

Daragaluska leves
Zúzapörkölt
Kagylótészta

Tel.: 20/310-11-41

A változtatás jogát fenntartjuk!
A KÉBSZ Kft.-konyha 2018. december 24.-én délre pacalpörköltet főz elvitelre.
Körettel, savanyúsággal együtt 1400.-forint/adag.
Előrendelést 2018. december 21.-ig kérünk leadni!

Faluház – Decemberi programok
3. Hétfő –

9:00 Dél Alföld Teleházak előadása
civil szervezeteknek, minden érdeklődőnek
16:00-tól Játszóház/Tanulóház – Főzőklub
– Mézeskalács sütés
4. Kedd –
18:00-19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
5. Szerda –
13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
6. Csütörtök – 9:00-12:00 Magyar Államkincstár
kihelyezett ügyfélfogadása
18:00-19:00-ig Tornaterem
– Kardio Mónus Katával
– a részvétel ingyenes

7. Péntek –

16:00-tól Advent II., Mikulás műsor
18:00-tól Jóga
10. Hétfő –
16:00-17:30-ig Játszóház / Tanulóház
11. Kedd –
18:00-19:00-ig Gerinctorna Mónus Katával
– a részvétel ingyenes
12. Szerda –
13:30-tól Kéknefelejcs Népdalkör próba
13. Csütörtök– 18:00- Tornaterem Kardio edzés
14. Péntek – 16:00-tól Advent III., Iskolai-,
óvodai meglepetésműsor
17. Hétfő–
16:00- 17:30-ig Játszóház / Tanulóház
21. Péntek – IV. Advent 14:00 Musical

A változtatás jogát fenntartjuk!
A Faluház facebook oldalán folyamatosan nyomon tudjátok követni programjainkat!
Szeretettel várunk benneteket!
Szabóné Kovács Nikolett
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu
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