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Szabolcska Mihály: 
 

Krisztus keresztjénél (részlet) 
 

Ha ránehezednék lelkedre a bánat, 
Hited, önbizalmad magadra hagynának, 
Reményed légvárát látnád omladozni, 
Krisztus keresztjénél tanulj meg, 
Tanulj meg tűrni, imádkozni! 
 

Ha csalódnál abban, akiben reméltél, 
S most látnád be későn, hogy hiába éltél, 
Óh ne siess senkit átokkal dobálni, 
Krisztus keresztjénél tanulj meg, 
Tanulj meg másnak megbocsátani! 
 

Jóságodért hogyha gonosszal fizetnek, 
S rosszaságát látod csak az embereknek, 
Ne siess hozzájuk hasonlóvá lenni, 
Krisztus keresztjénél tanulj meg, 
Tanulj meg vég nélkül szeretni! 

tartalmas életútját, sokrétű munkásságát meséli el. (5. oldal) 
Ebben a lapszámban az intézmények sorában az óvoda 

mutatkozik be. (6. oldal) 
Az újjászülető természettel együtt a falu és vele együtt az 

emberek is ébredeznek. Rengeteg változatos program színe-
sítette mindennapjainkat. A Visszapillantó rovatban az első 
lapszám megjelenése óta eltelt időszak eseményei kaptak he-
lyet. A különböző közösségi szinteken megtartott farsangi 
bálokról és megemlékezésekről olvashatnak élménybe-
számolókat és idézhetik vissza a kellemes perceket. (7-8. ol-
dal) 

Háziorvosunk, Dr. Szabó Monika a falu egészségügyi alap-
ellátáshoz tartozó intézményeket, dolgozóikat és feladataikat 
mutatja be állandó egészségügyi rovatában. (9. oldal) 

Aki szívesen olvasta az Ébresztő rovatot, most se hagyja ki, 
mert sok új információval gazdagíthatja történelmi ismere-
teit az 1848/49-es szabadságharc utáni időkkel kapcsolat-
ban. (10-11. oldal) 

Mindenképp tekintsék meg a Programajánló rovatot is, 
hiszen sok érdekes és hasznos program közül válogathatnak 
az érdeklődők. (12. oldal) 

Örömmel tapasztaltuk, hogy Hírmondónk első száma po-
zitív fogadtatásra talált az emberek körében. Köszönjük a di-
cséreteket, az építő jellegű kritikát és biztatást, amit kap-
tunk. Az észrevételekre folyamatosan reagálunk majd, és to-
vábbra is várjuk témajavaslataikat is. Reméljük, ez a szám 
sem fog csalódást okozni, igyekeztünk újra sokszínű, igényes 
olvasnivalót összegyűjteni. Bízunk benne, hogy mindenki ta-
lál benne kedvére valót. Olvassák nyitott szemmel és tiszta 
szívvel! 

Kovácsné Tóth Dóra 

Hangoló — a Szerkesztő ajánlásával 

Csány Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa 

Tanyai úti kereszt (Fotó: Pádár Sándor) 

„Tavasz kopogtat a holnap tiszta ablakán, még téli dalt 
ringat a tegnap sóhaja, s érezni hűvös leheletét, de éled a 
szunnyadó Föld, az álomba szenderült világ, s e mennyei 
szelence kinyitja viruló csarnokát.” (György Viktória Klára) 

A fenti pár sorral köszöntöm immár második alkalommal 
a Csányi Hírmondó olvasóit. A hosszú, didergős napok és es-
ték után végre beköszöntött a tavasz. Vége a szürkeségnek, 
helyébe hamarosan a virágba borulás lép, amikor a föld és a 
virágok illata, a madarak csiripelése, a lágy szellő simogatása 
csodát tesz. Meg kell élni ezt a csodát, és engedni, hogy átjár-
ja szívünket-lelkünket ez a bizsergető érzés, és felüdülést 
hozzon megszokott mindennapjainkba. Az évszak hangjai, 
illatai elvarázsolnak, ilyenkor még a legkomorabb ember is 
megenyhül az ezernyi, érzékeinket megérintő szépségtől. 

A tavaszi időszak legszebb ünnepe a Húsvét. A farsang 
utáni böjti időszak lehetőséget nyújt az elmélyülésre. Pádár 
Sándor Egy kis történelem rovatának „Húsvéti leltár”-ja al-
kalmat ad a visszatekintésre, így például a régi korokban ál-
lított, falut ölelő keresztekre. (9-10. oldal) 

Az Önkormányzati hírekben az elmúlt időszak önkor-
mányzati rendeleteiről, valamint a nemrég felállított fegy-
veres lovas mezőőrség feladatairól, tevékenységéről kapunk 
friss információkat. (2. oldal) 

Folytatódik a népszerű Kalendárium rovat, amely az évkör 
aktuális népi hagyományait, és az április, május és június 
hónapok szakrális ünnepeihez kapcsolódó szokásokat mu-
tatja be. (4. oldal) 

Megismerkedhetnek Mándy Zoltán plébános úrral, aki 
községünkben több mint fél éve látja el papi teendőit. Eddigi 

Gyöngyösi úti kereszt (Fotó: Pádár Sándor) 
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Csány község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
3/2012. (II.8.) rendeletével módosította a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló korábbi, 2/2009. 
(III.24.) rendeletét. A módosított rendelet értelmében a 
(havi 22 800 Ft-os) foglalkoztatást helyettesítő támoga-
tás, valamint a lakásfenntartási támogatás feltétele az, 
hogy a kérelmező személy lakókörnyezete rendezett, és 
hogy az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és 
annak állaga, udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos és 
az úttest kezdetéig terjedő területe, az előtte lévő járda 
és közterület tisztán és rendben tartásáról az alábbiak 
szerint gondoskodik: 

az általa lakott ingatlan megfelel az építmény használatba 
vételére vonatkozó hatályos jogszabályi előírásoknak, ren-
deltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas állapot-
ban van, az állékonyságot, az életet és egészséget, a köz- és 
vagyonbiztonságot veszélyeztető állapot nem áll fenn. 
Újonnan épített lakás esetén érvényes hatósági használat-
bavételi engedéllyel, szabálytalanul épített lakás esetén pe-
dig érvényes fennmaradási engedéllyel rendelkezik; 

a ház állagmegóvása rendszeres, az esővízelvezető csator-
nák tiszták, a tetőhéjazat védi az épület tartószerkezeteit a 
környezeti behatásoktól (pl. eső, hó); 

a lakóhelyiségek higiénikusak, tiszták, állati és emberi ürü-
léktől mentesek; 

a lakóhelyiségek a mindenkori életvitelhez (pihenés, alvás, 
főzés, étkezés, mosogatás, tisztálkodás, mosás stb.) szük-
séges bútorokkal, berendezési tárgyakkal, eszközökkel fel-
szereltek; 

az ingatlan udvarán, valamint a lakásban egy-egy darab 
szeméttároló edény (kuka) elhelyezése és rendeltetésszerű 
használata, továbbá a szemétszállítási szolgáltatás igény-
bevétele biztosított; 

az ingatlan területén keletkező csapadékvíz és szennyvíz el-
vezetése a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 
biztosított; 

az ingatlan egész területén a rágcsáló- és rovarirtás rend-
szeres, az egészségügyi előírásoknak megfelelő; 

az ingatlan egész területén az ebek és egyéb háziállatok a 
helyi a rendeleteknek és az országos állategészségügyi sza-
bályoknak megfelelően tartottak; 

az ingatlan előtt található járdaszakasz (járda hiányában 2 
méter szélességű sáv), árokpart a gaztól, elhullott levéltől és 
egyéb hulladéktól mentes, téli időszakban hó- és jégmen-
tes, az ingatlanhoz tartozó vízelvezető árok átfolyása bizto-
sított, a járdaszakaszra ráhajló növényzet metszése rend-
szeres; 

a kert, udvar rendszeresen kaszált, gyom- és gazmentesí-
tett, a porta területén szemét, hulladék felhalmozva nem 
található. 

A támogatással érintett személynek tisztában kell azzal len-
nie, hogy a támogatási jogosultság olyan időleges és átmeneti 
állapot, melyre életerős és munkaképes személyek vonatko-
zásában hosszú távú életforma nem alapozható; és hogy olyan 
öngondoskodáson és önfenntartáson, az anyagiaknak a mun-
ka által történő megteremtésén alapuló aktív életformára kell 
törekednie, melynek segítségével minél előbb megtalálja az ak-
tív keresőképes tevékenységét. 

A szociális rendelet további új eleme, hogy a képviselő-
testület az átmeneti segélyt ezentúl nem pénzbeli, hanem ter-
mészetbeni ellátásként juttatja (alapvető élelmiszereket, lisztet, 
sót, cukrot stb. tartalmazó élelmiszercsomag formájában). 

 

A Képviselő-testület az 1/2012. (I.18.) önkormányzati rende-
letével – a 20/2004. (IV.27.) rendeletét módosítva – megtil-
totta a szeszesital fogyasztását Csány község közterületein. A 
rendelkezés megszegője szabálysértést követ el, és 30 000 Ft-
ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 

 

Településünkön március elsejétől fegyveres lovas mező-
őrség kezdte meg működését két mezőőrrel, a képviselő-
testület mezei őrszolgálatról szóló 11/2011. (X.6.) önkor-
mányzati rendelete alapján. 

 

Medve István, polgármester 

Önkormányzati hírek 

Csány község területén is, mint az ország sok részén, az 
elmúlt években gyakorivá váltak a falopások, terménylo-
pások, mely helyzetet a folyamatosan romló gazdasági 
helyzet és az életszínvonal drasztikus csökkenése, az elsze-
gényedés még jobban kiélez. A települést járva tapasztal-
hatjuk, hogy mind a lakott, mind a lakatlan, üresen ha-
gyott ingatlanok, telkek sok esetben gazosak, a gyomnövé-
nyek szinte embermagasságig érnek. Ez közbiztonsági, 
esztétikai és egészségügyi szempontból is gondot jelent. 
Problémát jelent évek óta a kóbor ebek megnövekedett 
száma, az illegális szemétlerakások, a külterüleek ellenőri-
zetlensége is. 

A feladatok sokasága indokolta, hogy a Képviselő-
testület a mezei őrszolgálat felállításáról döntött 2011 ok-
tóberében, és mára megteremtette a feltételeket a mezőőr-
ség működéséhez. 2012. március elején két mezőőr – Pe-
tik Zoltán és Prónai János - kezdte meg Csányon a lovas 
szolgálatot. 

A mezőőrök a polgármester közvetlen irányítása mellett 
látják teljesítik a helyi rendeletben és a rájuk vonatkozó 
jogszabályokban előírt feladataikat. Munkájuk során 
egyeztetnek a jegyzővel, együttműködnek a polgárőrség-
gel, a körzeti megbízott rendőrrel és a Hatvani Rendőrka-
pitánysággal is. A lakosok és a földtulajdonosok közvetle-
nül is fordulhatnak hozzájuk bejelentéseikkel és panasza-
ikkal. A mezőőrök feladatai közé tartozik különösen: 

a külterületi utak forgalmának felügyelete, az azokon 
megvalósuló szállítások és személyforgalom ellenőrzése; 

a fakivágási engedélyben foglaltak betartásának el-
lenőrzése; 

engedély nélküli fakivágásoknál 
Folytatás a 3. oldalon 

Lovas mezőőrök 

Mezei őrszolgálat Csányon 
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Köszönetnyilvánítás 

emberei: Kovács László Csaba, a közterület-felügyeleti és 
rendészeti osztály osztályvezetője és dr. Vassné Papp Nóra, 
közbiztonsági és közrendvédelmi referens, akik a csányi mo-
dell tapasztalatait hasznosítva szeretnének hasonló mezőőr-
séget meghonosítani Miskolcon. A találkozó során beszámol-
tunk az eltelt közel egy hónap várakozáson felüli sikereiről, a 
lovas szolgálat kialakításának technikai lehetőségeiről, az ál-
talunk alkalmazott megoldásokról mind jogalkotási, mind 
szervezési szempontból. A vendégeinkkel folytatott tanácsko-
zás számunkra is szolgált hasznos információkkal. A két mis-
kolci kolléga számára lehetőséget biztosítottunk a mezőőrök-
kel való személyes találkozásra is. Szívet melengető látvány 
volt a két csányi lovas mezőőr megjelenése a Hivatal épülete 
előtt, mely a megyei jogú városból érkezőkre is szemmel lát-
hatóan nagy hatást gyakorolt. Az eszmecserét mindkét fél 
hasznosnak és eredményesnek ítélte, és megállapodtunk ar-
ról, hogy a jövőben további tapasztalatcserékre is sor kerül. 

 

dr. Szentiványi-Csomós Szilvia, jegyző 

 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Mák Zsoltnak, aki 
az idei télen a hó eltakarítását végezte (saját traktorával 
társadalmi munkában) a faluban, ezzel is biztosítva az 
egyszerűbb közlekedést. Az üzemanyagot a Csányért, a 
Faluközösségért Alapítvány finanszírozta. 
 

A Csányi Hírmondó első lapszámának terjesztéséért a 
Posta dolgozóinak mondunk köszönetet, hiszen ők voltak 
azok, akik segítségével az újság minden családhoz 
eljuthatott. 
 

Kovácsné Tóth Dóra 

Értesítjük a lakosságot, hogy a mezőgazdasági munkák során keletkezett elhasználódott műanyag sátorfóli -
át ingyenesen átveszik a Kapocs- és Fém Kft. Hort-Csány vasútállomás mellett lévő vas- és színesfémtelepén. 
A műanyag fóliát tilos az egykori szeméttelepre, ill. a település határába kivinni. Illegális elhelyezése, lepako -
lása súlyos (akár 100 000 Ft-ig terjedő) környezetszennyezési bírságot von maga után.  

 
Felháborító látni, hogy a közmunkások ároktakarítása vagy az önkéntes szemétszedő akciók másnapján már 

eldobált szemét (csokipapír, chipses zacskó, cigarettás doboz, sörös doboz, műanyag flakon stb.) van az ár -
kokban. Vajon kik ezek a végtelenül primitív, ember alatti lények, akik mások önkéntes és áldozatos munká -
ját semmibe véve élhetetlenné próbálják tenni településünket? A Polgármesteri Hivatal szigorúan szankcio -
nálni fogja ezentúl az utcai szemetelést: 5—50 000 Ft-os helyszíni bírságra számíthatnak az elkövetők.  

tettenérés esetén intézkedés, szabálysértési eljárás 
kezdeményezése, a cselekmény továbbfolytatásának 
megakadályozása, szükség szerint a rendőrség bevo-
násával; 

hulladék illegális lerakása, ill. szennyvízleeresztés 
észlelésekor tettenérés esetén intézkedés, szabálysér-
tési eljárás kezdeményezése, a cselekmény tovább-
folytatásának megakadályozása; 

jelentéskészítés a külterületen, vízelvezető árkokban, 
dűlőutak mentén, termőföldeken illegálisan elhelye-
zett hulladékról; 

a vándorméhészek helyfoglalásának figyelemmel kí-
sérése, nyilvántartásba vételi kötelezettségük teljesí-
tésének ellenőrzése; 

az elhanyagolt, gondozatlan, megműveletlen kül- és 
belterületi ingatlanok felmérése, állapotuk folyama-
tos ellenőrzése; 

intézkedés közterületen történő szemetelés esetén; 

a közterület-használati engedélyekben foglaltak be-
tartásának ellenőrzése stb. 

A mezőőr eljárása során jogosult a személyazonosság el-
lenőrzésére, helyszíni bírság kiszabására, az ellenőrzött sze-
mély feltartóztatására a rendőrség megérkezéséig és 
kényszerintézkedések alkalmazására. A mezőőr szolgálat-
teljesítés közben hivatalos személy. 

A lovas feladatellátás speciális előnyöket biztosít a mező-
őröknek: szinte észrevétlenül tudják megközelíteni a határ-
ban az elkövetőket, és még a terepjáróval járhatatlan terepvi-
szonyok között is könnyűszerrel boldogulnak. Több alkalom-
mal fordítottak vissza illegális szemétlerakókat, és fedeztek 
fel olyan szemétkupacot, melynél az elkövető beazonosítható 
volt, így rendőrségi feljelentésre is sor került. 

A kuriózumnak számító lovas mezőőrség működésé-
nek tanulmányozására március 29-én településünk-
re érkeztek Miskolc város Önkormányzatának szak-

Folytatás a 2. oldalról 

Miskolci rendészeti szakemberek Csányon 
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Április 
24. Szent György napja. Az Érdy-kódexben ránk maradt legendája 

szerint apja kappadókiai fejedelem volt, kinek vitézsége Györgyre 
szállott. György lóháton ment Líbiába, ahol Sylena pogány váro-
sát megmentette a mellette tanyázó sárkánytól, a poshadt tó urá-
tól. A küzdelemben a királylány is segítette, aki megtért, és még 
virradat előtt kereszténnyé tette a várost. A győzelem ünneplésé-
re a város Szent Egyházat rakatott Szűz Mária és Szent György 
tiszteletére; ennek oltára alól két kútfő buzogott fel, melynek vize 
minden betegséget meggyógyított. A középkorban Szent György 
védőszentje volt a lovagoknak, később a lovas katonáknak és 
cserkészeknek is; közbenjárása a hadban járót megmenti a vesze-
delemtől. Szent György napja a kikelet ünnepe, a jószág mezőre 
való kihajtásának napja. Hagyomány e napon tüzet és vizet szen-
telni a templomban, misét mondani az anyaföld áldásáért, ter-
mékenységért, alkalmas időjárásért. A Szent György napi eső 
aranyat ér, tartja a mondás. 

25. Márk evangélista neve ünnepe, ekkor tartották a határjáró búza-
szentelő körmentet. Jó termést ígér, ha napján megszólal a pa-
csirta vagy a béka, és ha a búza már akkora, hogy el tud benne 
bújni a fürj. Régebben tiltott munka volt e napon a kenyérsütés. 
Vetőnap indás növényekre. 

30. Sienai Szent Katalin, „széna Kata” ünnepe. Krisztus jegyese volt, 
kivel a hagyomány szerint Jézus szívet cserélt és stigmáinak hor-
dozására méltónak találta. Napjának üde rétje jó szénatermést 
ígér. 

 
Május 

1. Fülöp és Jakab apostolok névünnepe, a zöld ág, zöld levél, a ta-
vaszi örömünnep napja. Legendája szerint a Fülöp életére törő 
pogányok zöld ágakkal jelölték meg szállását, hogy éjszaka bizo-
nyosan megtalálják, Isten angyala azonban minden házra zöld 
ágat tűzött, így rejtve el az apostolt. Ez a nap a májusfa, hajnalfa, 
jakabfa állításának ünnepe, a csíki székelység e napot zöldfar-
sangnak nevezi. Valamilyen ágnak minden házon kell lennie, 
mert amelyiken nincs, arra majd az ördög tűz, tartották egyes vi-
dékeken. E nap reggelére minden jóravaló lány kapujába vagy 
háza elé került fa, melyet festéssel, pántlikával volt szokás díszí-
teni. A fát állító legényt a leány süteménnyel kínálta, s meghívták 
Pünkösd hétfőre a fa kitáncolására és az aznapi ebédre is. Este 
táncmulatság volt, ahol minden lánynak táncolnia kellett. 

3. A Szentkereszt feltalálása. 320-ban Nagy Konstantin – édes-
anyja, a később szentté avatott Ilona közbenjárására – a Kálvária 
hegyén kiásatta Jézus keresztjét, a mellette levő másik kettővel 
együtt. Mivel nem lehetett tudni, melyik volt Krisztusé, a je-
ruzsálemi püspök mindhármat hozzáérintette egy beteg asszony-
hoz, s ő Jézus keresztjének érintésére azonnal meggyógyult.  

4. Flórián ünnepe, aki imádságával gyermekkorában megmentett 
egy házat attól, hogy tűz martalékává váljon, ezért számos vidé-
ken úgy tartják, hogy képe vagy szobra megvéd a tűzvésztől. Ő a 
tűzoltók, kovácsok, kéményseprők, fazekasok, pékek, sörfőzők 
patrónusa. Ünnepe vetőnap tengerire. 

5. Gotthard, bencés apát neve ünnepe. Napja vetőalkalom ubor-
kára. 

6. Olajbafőtt Szent János, nálunk „Babevő” János, evangelista ün-
nepe, akit forró olajjal telt kádba vetettek, és onnan sértetlenül lé-
pett ki. Ő az egri főszékesegyház patrónusa. Napja vetőnap bab-
ra. 

11. Izidor, jámbor spanyol parasztember névnapja. Legendája sze-
rint mialatt keze az eke szarvát fogta, lelke a mennyben időzött, a 
pacsirta énekében pedig az angyali karokat hallotta. Könyör-
gésére hosszú szárazság után megeredt az eső. A régiségben a 
mezei munkára áldást kértek tőle, és bő termésért fohászkodtak 
hozzá. 

12-14.A fagyosszentek: Fagyot hoz a három ác: Szervác, Pongrác, 
Bonifác. Magyar legendájukban saját ruháikkal nyomorult be-
tegeket takartak be, s a hirtelen jött nagy hidegben megfagytak, 
az általuk betakartak azonban életben maradtak. Napjaik a bor-
termésre is engednek következtetni: Sok bort hoz a három ác, ha 
felhőt egyiken se látsz, tartották a régiek.  

Kalendárium 

16. Nepomuki Szent János napja. Ő a vízenjárók patrónusa, szá-
razság ellen is imádkoznak hozzá. Napján az öreg emberek és 
asszonyok fekete ruhába öltözve keresztjáró és vetésnéző kör-
menetet tartottak a határban. 

17. Idén Áldozócsütörtök, Jézus mennybemenetele napja. A régi-
ségben a falu népe misét szolgáltatott e napon a bő termésért, az 
ég csatornáinak megnyitásáért. Néhány vidékünkön úgy vélik, 
hogy Jézus után a mennyország egy óráig nyitva marad, s déli 
harangszókor az ég alatt mondják el imáikat. 

23. Orbán, aki a középkor jeles pápája volt, a szőlőművelők, kádárok, 
korcsmárosok védőszentje. Névünnepén bortermő vidékeinken 
körmenetet tartanak kedvező időjárásért. A hagyomány szerint 
névünnepe után már nem kell fagytól tartani, s ez az a nap, ami-
kor a méhek elkezdenek rajzani.  

27-29.Idén Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe, ezen a na-
pon az Atya jobbján trónoló Krisztus hét ajándéka száll alá. A ré-
giségben ezen a napon tartották a lófuttatást, bikahajszot vagy 
más erőpróbát a legények számára, melynek győztese lett a pün-
kösdi király, a legénybíró, ő kezdeményezte a mulatságokat, szo-
kásjátékokat, szervezte a legények életét a következő Pünkösdig. 
A lányok országszerte pünkösdi királynéjárást tartottak, szépen 
felöltözve, felvirágozva, felpántlikázva, bő termést kívántak a 
vendéglátó ház népének. 

 
Június 

3. Idén Szentháromság vasárnap, székelyföldi neve: Kicsipünkösd, 
melynek megünneplését Kálmán király rendelte el hazánkban, 
zarándoklatokat, körmeneteket tartottak tiszteletére szerte az or-
szágban.  

8. Medárd napja. Ha esőt hoz Medárd, negyven napig el nem áll. 
Névünnepe vetőalkalom lenre és káposztára. 

10. Úrnapja, az Oltáriszentség napja. Hagyomány körmenetet tar-
tani e napon, melynek virágos lombsátrait, oltárait a régiségben a 
legények, lányok készítették el, majd a virágos díszekből minden-
ki vitt haza. Asszonyi dologtiltó nap, vetőnap a téliekre. 

13. Páduai Szent Antal névünnepe. Hazánkban minden templom-
ban ott van a szobra és perselye a szegények megsegítésére szánt 
adományok gyűjtésére, az első világháború végéig ő volt a kato-
nák védőszentje, ő a jószágok és a reménytelen ügyek pártfogója 
is. Napja dologtiltó nap volt a régiségben. 

15. Vid, Vitus ókeresztény vértanú, közbenjár betegségek elűzésé-
ben, egészség megőrzésében. A régiek szerint e napon szakad 
meg a gabona gyökere. 

24. Szent Iván, Keresztelő Szent János napja, aki a Szentírás szerint 
hat hónappal előzte meg születésével a Megváltót. Ő a pusztába 
települt szerzetesi közösségek védőszentje, az Árpád-korban a 
gyepűkre épített monostorokat az ő védelmébe ajánlották. Napja 
a nyári napforduló ősi ünnepe is, tűzzel, tűzgyújtással emléke-
zünk meg róla. A felsőszentivániak szerint azért kell a János napi 
tüzet háromszor átugrani, mert János édesanyja méhében hár-
mat ugrott örömében, amikor „Nehézkes Mária” köszöntötte. A 
régiségben a gyerekek csontból, szemétből raktak tüzet először, 
hogy füstje akadályozza a kígyók szaporodását, és átugrották, 
hogy szomorúságuk eltűnjön. Másik, áldó tüzet is raktak az em-
berek e napon, ennek üszkéből vittek a határ és a kert közepébe, 
hogy áldás legyen a termésen. Ezt a tüzet szokás pároknak átug-
rani, hogy megtisztuljanak és termékennyé váljanak. 

26. János és Pál napja, mely az aratás és a nyári viharok időszakára 
esik, közbenjárásukkal megfékezik a pusztító viharokat. 

27. Szent László király neve ünnepe. Ő volt a magyar lovagkor pél-
daképe, ő mondáink hőse, legnépszerűbb szentünk a régiségben. 
Mondák kapcsolják palóc búcsújáró helyekhez is: lova patája 
nyomán forrásvizek bugyogtak elő, máskor maga Szent László 
fakasztott forrást szomjazó seregének többek között Mátravere-
bély-Szentkúton. Ünnepének vigíliáján a középkorban napfordu-
lati tüzek gyúltak. 

29. Péter és Pál apostolok ünnepe. 
 

Molnár V. József Kalendárium c. műve alapján összeállította  
Medve Istvánné Czabán Katalin 
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„Megismertük a szeretetet… és hittünk benne.” (1 Ján 4,16.) 

Köszönöm a lehetőséget, hogy új plébánosként be-
mutatkozhatok csányi felebarátaimnak. Írásom címe 
egyben papi jelmondatom is.  

Budapesten születtem 1949-ben. Édesapám vezér-
kari tiszt volt, ezért őt kétéves koromban letartóztat -
ták, minket pedig édesanyámmal és bátyámmal 
együtt kitelepítettek Sarudra Pócs Matyi bácsihoz és 
Rozi nénihez. Ők nagy örömmel és szeretettel fogad -
tak minket, mert amikor hajnalban megállt a teher-
autó a házuk előtt, és kezdtek leugrálni róla a kísérő 
ávósok, azt hitték, hogy őket viszik. Később nagyné-
ném fogadott magához minket Nyékládházára. Így 
általános iskoláimat ott végeztem. Szüleim és így 
családunk életében is első helyen volt mindig a Jóis -
ten, így természetes volt, hogy vasárnaponként 
templomba jártunk, és bátyámmal együtt 
minisztráltunk. Abban az időben ezt nem nézte jó 
szemmel az iskola, de ezért legfeljebb egy-két négyes 
került az egyébként kitűnő bizonyítványunkba, és 
mint osztályidegenek egyébként sem számíthattunk 
jutalomkönyvre év végén.  

Miskolcon a Földes Ferenc Gimnáziumban érettsé-
giztem, és utána a debreceni Agrár Egyetemre je-
lentkeztem, ahova fel is vettek. Ekkor már éreztem 
Isten hívását a papi szolgálatra, és lelkiatyám taná-
csára az egyetemet megelőző egy éves katonaság ide-
je alatt mindennap imádkoztam, kérve a Szentlelket, 
mutassa meg, hogy mi az utam. Így aztán nem Deb-
recenben, hanem az egri Szemináriumban folytat-
tam a tanulmányaimat. A lelki képzés során döbben-
tem rá olyan magától értetődőnek tűnő dolgok 
valóságára, hogy Jézus Krisztus feltámadása azt je-
lenti, hogy Ő ma is él, velünk van, és ha elfogadjuk, 
mindig kész átölelni minket szeretetével. Azt is ott 
tanultam meg, hogy az Egyház Isten népének a kö-
zössége, és meg is tapasztaltam, hogy ahol ketten 
vagy hárman együtt vagyunk Jézus nevében, Ő való-
ban ott van közöttünk és velünk. Ezért tartom fon-
tosnak, hogy az Egyház az egymást szerető emberek 
közössége legyen. 

1974-ben szenteltek pappá. Első kápláni állomás-
helyem Rakamaz, a második a miskolci Nagyboldog-
asszony – Minorita templom volt. Innen kerültem az 
Érsekségre titkárnak, ahol kilenc éven keresztül 
szolgáltam főpásztoraimat. Amikor új érseket nevez 
ki a Szentatya, a közvetlen munkatársaknak illik be-
adni a lemondásukat. Az én kérelmemet el is fogadta 
Seregély érsek atya, azzal, hogy továbbra is számít 
rám, és 1990-ben Miskolcra küldött, hogy az Avasi 
lakótelepen egy új templomot és egyházi gimnáziu-
mot építsek. Érdekes kaland volt. Amikor belefog-
tam, szinte lehetetlennek látszott a több százmillió 
forint előteremtése, de napról napra megtapasztal-
hattam a gondviselő Isten segítségét, és így négy év 
alatt felépült a templom és elkezdte működését a 
Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium. A legna-
gyobb örömöm azonban a templomfalakkal együtt 
épülő plébániai közösségben volt.  

Újra Egerbe kerültem, és érseki irodaigazgatóként 
szolgáltam, intéztem az  egyházmegye adminisztráci-
ós feladatait és a gazdasági ügyeket. 2004 -ben az eg-
ri Bazilika plébánosává és általános helynökévé ne-

vezett ki a főpásztor. Itt is sikerült az Egyház közös -
ségi arculatából valamit megvalósítani, 10-12 kiskö-
zösség működött a plébánián, és elindult egy sze-
génykonyha a hajléktalanok és más rászorulók ét-
keztetésére. Télidőben olykor több mint százötven 
embernek tudtunk kétfogásos meleg ebédet adni.  

Az idő fölöttem is eljárt. Úgy éreztem, hogy olyan 
nagy helyen és az egyházmegye vezetésében már 
nem tudok igazán hatékonyan szolgálni, ezért is kér-
tem áthelyezésemet a Somodi János kanonok úr 
nyugalomba vonulásával megürülő horti és csányi 
plébániákra. Öröm számomra, hogy most már csak 
az a feladatom, hogy a Jópásztorra figyelve vezes-
sem az ő híveit az üdvösség útján.  

 
Mándy Zoltán, plébános  
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Csány község Önkormányzatának képviselőtestülete 3 
csoportos Napközi Otthonos Óvodát működtet, 75 férő-
hellyel. A gyermekekkel 5 fő óvodapedagógus foglalkozik, 
3 dajka segíti a munkájukat. Az óvoda konyháján 4 fő ál-
landó dolgozó, 1 fő közhasznú kisegítő dolgozik. 

A kiscsoport: 21 fő, középső csoport: 24 fő, nagycso-
port: 24 fő. 

Az óvoda nyitvatartási rendje: Hétfőtől péntekig: 
7.00  – 16.30 óra között óvodapedagógus foglalkozik a 
gyermekekkel. 

Az óvodakezdés rendje: Minden évben tavasszal van be-
iratkozás azoknak, akik elmúltak 2 évesek, de még nem 
jártak óvodába. 

Az idei beiratkozás dátuma: 
2012. április 10-20. (délelőtti órákban) 

Részletek a plakátokon! 
 

A konyha élelmezésvezetője Penczi Ferencné Andrea, 
nála lehet az étkezési térítési díjakat befizetni. 

Konyhai dolgozóink: Tóth Lászlóné szakács, Korozs 
Györgyné, Úr Tiborné konyhai kisegítők. 

Bárki kérhet ebédet, szívesen fogadjuk a megrendelést! 

 

Az óvoda egyéb feladatai, kapcsolatai: 
Az óvodások számára van ingyenes logopédiai ellátás. 

Ebben a tanévben Csókás Ferencné Ildikó végzi ezt a fel-
adatot. Szerdánként Tóth Ferenc hitoktató tart hittan fog-
lalkozást néhány gyermeknek. A háziorvosi és a védőnői 
szolgálattal rendszeres kapcsolatban állunk. Betegségből 
csak orvosi igazolással jöhetnek vissza közösségbe a gyer-
mekek. 

Támogatóink: 
Az Önkormányzat 90 000 Ft-ot szánt az óvodai 

karácsonyi játékvásárlásra, ezen felül ajándékcsomagot 
kapott minden gyermeknek. Szülők is támogatnak ben-
nünket: fenyőfát, egy nagy doboz szappant kapott az óvo-
da. Az elromlott műszaki eszközeinket megjavították. Há-
rom kisebb és egy nagyobb fenyőfát ültettek a hátsó ud-
varrészre. Kaptunk két madáretetőt. Egy egyéni vál-
lalkozó 20 000Ft-ot adományozott, ezt az összeget az ud-
vari homokozó árnyékolására szeretnénk költeni. A 
Csóker ’60 Kft, a csányi írószer, az Agrodiszkont is a lehe-
tőségeihez mérten segíti az óvodát. A konyha kapott 

káposztát, sütőtököt megsütésre. A Csányiak Csányért 
Együtt Faluszépítő Egyesület által 20 000 Ft értékben 
könyvet vásárolhatunk a gyerekeknek. 

Rövidtávú tervek, programok 
Április 21-én két óvodás indul a Petőfibányán meg-

rendezett „Népmesemondó versenyen”. Tavaly Tompos 
Attila és Korozs Gerjén képviselte az óvodát, nagyon szép 
eredménnyel. Felkészítő óvónő: Bódi Gyuláné Marika óvó 
néni volt. Idén Cserna Dominik és Menártovics Martin 
mond mesét. Felkészítők: Józsa Józsefné Vali óvó néni és 
Szabó Beáta óvó néni. Minden indulóra büszkék lehe-
tünk, mert nagyon kevés az a bátor gyermek, aki ki mert 
állni a közönség elé szerepelni, és jól teljesíteni! 

Szeptembertől beindítjuk a „Nemzeti és etnikai kisebb-
ségi nevelést, ellátást”. Ennek bevezetése folyamatban 
van, jelen pillanatban az előkészítés folyik. 

 
Bohács Ágnes, óvodavezető 

Tájékoztatás a mi óvodánkról… 

Bemutatkoznak a helyi intézmények 

Az Új Nyugalom Csoport Polgárőr Egyesület parancsno-
kát, Micskó Tibort 2012. március 15. alkalmából a Rend-
őrség Teve utcai székházában tartott rendezvényen Pintér 

Sándor belügymi-
niszter úr „A 
rendkívüli helyt-
állásért” édemjel 
bronz fokozatával 
tüntette ki a téli 
rendkívüli időjá-
rási viszonyok so-
rán végzett ki-
emelkedő mun-
kája elismeréséül. 

A kitüntetést a 
polgárőrparancs-
nok egyedüli dí-
jazottként vehette 
át Heves megyé-
ből.  

Akikre büszkék vagyunk...  
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2012. január 28-án, a művelődési házban rendezték 
meg a Csányért, a Faluközösségért Alapítvány első 
jótékonysági bálját. A bálra érkezők megtekinthették a 
Csányi Általános Iskola Gyermek Néptánccsoportjának 
és 7., 8.-os lányainak műsorát, meghallgathatták Gulyás 
Natália színvonalas ének előadását, majd egy kellemes 
hidegvacsora elfogyasztása után a Kozsa László 
szolgáltatta zenére táncolhattak, mulathattak. A 
szerencsésebbek a tombolahúzás során szebbnél szebb 
ajándékokkal is gazdagodhattak. A jókedv és önfeledt 
mulatozás után külön öröm volt az Alapítvány számára, 
hogy első rendezvénye nyereséggel zárult.  

Az Alapítvány kuratóriuma köszönetét fejezi ki 
támogatóinak: Horváth Szilviának (az Alvégi vegyesbolt 
vezetőjének), Óvári Lászlónénak (az Agrodiszkont 
vezetőjének), Ferró Jánosnak (a CBA vezetőjének), 

Fibiné Török Erzsébetnek (a COOP üzletvezetőjének), 
Juhász Dávidnak (az UNIO söröző vezetőjének), Gergely 
Árpádnénak (nyugalmazott óvodavezetőnek), dr. 
Ködmön Levente gyógyszerésznek, Rimóczi Zsoltnak (a 
csányi benzinkút vezetőjének), dr. Szentiványi-Csomós 
Szilvia jegyzőnőnek, továbbá Szabó Lászlónénak (Pirike 
néninek), az Óvoda dolgozóinak (hogy az általuk fel-
ajánlott pogácsákat elkészítették), a Csányiak Csányért 
Együtt Faluszépítő Egyesület tagjainak (a 
közreműködésért), Pethes Andrásnak (aki az asztali 
dekorációt készítette) és Mindazoknak, akik 
pártolójegyet vásároltak és ezzel támogatták az ala-
pítványt, valamint Mindazoknak, akik a teremdíszítésnél, 
szendvicskészítésnél segítettek. 

És nem utolsó sorban köszönet illet meg minden 
kedves vendéget, akik megjelenésükkel támogatták az 
alapítványt. 

 
Langó Blanka 

2012. február 11-én tartották a Csányi Általános Iskolá-
ban a minden évben megrendezésre kerülő farsangi bált. 
Nagy izgalom előzte meg az eseményt. Idén is a 8. osztály 
teendője volt a tombolák árusítása. Mindenki nagy lelke-
sedéssel vágott neki a feladatnak, melyet sikeresen vé-
geztünk el. Minden tombola elkelt. Emellett az osztály 
másért is lázban égett. Fergeteges produkcióval szerettük 
volna elkápráztatni a közönséget Nagyon sokáig gondol-
kodtunk rajta, mivel rukkoljunk elő, de hamarosan 
összeállt a kép. Nekifogtunk a gyakorlásnak, bár pár 
nappal az ünnepség előtt még nem volt biztos, hogy fel is 
lépünk. Majdnem feladtuk, de ekkor szerető osztályfőnö-
künk, Dóra tanár néni összefogta a 
csapatot. Sikeresen előadhattuk a 

Visszapillantó 

Folytatás a 8. oldalon 

Alapítványi bál 

Farsangi bál az iskolában 

Felhívás 
 Kérjük Önöket, hogy amennyiben a falu múltjával kapcsolatos fényképeik, írásaik és dokumentumaik vannak, azokat szíveskedjenek a Pol-

gármesteri Hivatalba Medve István polgármesternek eljuttatni. A képeket, dokumentumokat és írásokat fénymásolás és feldolgozás után 

természetesen visszaadjuk.  

Kérjük azon irodalom iránt fogékony olvasóinkat, akik vers vagy más, rövidebb terjedelmű szépirodalmi mű írásával foglalkoznak, és azokat 
szeretnék az újságunkban a nyilvánossággal megosztani, a következő email címre küldjék el műveiket: csanyihirmondo@gmail.com, vagy 
juttassák el személyesen a Polgármesteri Hivatalba. 

mailto:csanyihirmondo@gmail.hu
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Sztárparádé nevet kapó műsor-
számunkat. Természetesen más osztályok is felléptek. A 
negyedikesek Mészáros Eszter tanár nénivel együtt egy 
táncos előadást mutattak be. A harmadik osztály 
„szerelemvonatként”, szívecskének öltözve vonult fel. 
Nem szabad kihagyni a sorból a néptánccsoportot sem. 
Ők nyitották az ünnepséget színvonalas produkciójukkal. 
A délután egy kis bulival folytatódott. Majd a tombolahú-
zás következett, eztán pedig az egyéni jelmezversenyen 
és a csoportos felvonulásban résztvevőket jutalmazták. A 
legjobbak jutalma egy gyönyörű torta volt. A tortázás 
után pedig megkezdődött az igazi buli. Nagyon élvezte 
mindenki, szívünk szerint még pár órát táncoltunk volna, 
de sajna este 8-kor vége lett a bálnak. Ez volt az utolsó 
farsangi bálunk általános iskolai nebulókként, de az 
elkövetkezendő években is szeretettel jövünk majd vissza 
bulizni.  

 
Langó Rebeka, 8.osztályos tanuló 

2012. február 25-n, szombaton rendezte meg a 
Csányiak Csányért Együtt Faluszépítő Egyesület a 
Farsangi mulatságát. Nagy örömünkre, kérésünknek 
eleget téve igen sokan maskarába öltözve jelentek meg a 
rendezvényen. Volt közöttünk méhecske, kalózlány, 
hippi, törpilla, sötét zsaru és még boszorkány is. A remek 
hangulatot Zsólyomi Jocó és kis csapata biztosította 
számunkra. Az est fénypontja a jelmezverseny volt, 
amelyen 20 bátor jelmezes vonult fel. A zsűri által a har-

madik legjobbnak ítélt a bennszülött lány, Prileczky 
Mónika volt, a második helyezett a nagyon dekoratív 
menyasszonynak beöltözött Gulyás Csaba lett, és aki 
mindent vitt, a zombivá maszkírozott Pethes András 
kapta az első helyezést. Az összejövetel bevétele 130 000 
Ft, amit virágosításra fordítunk. Köszönjük a támogatást 
mindenkinek, aki részvételével, illetve pártolójegy 
megvásárlásával hozzájárult az Egyesületünk cél-
kitűzéseinek megvalósításához. A nagy sikerre való 
tekintettel jövőre is szeretnénk megrendezni a Farsangi 
vigasságot. 

 
Kovács Orsolya 

Az előkészületek 
március 10-én, a falu 
takarításával kezdőd-
tek, amelyet a Csányi-
ak Csányért Együtt 
Faluszépítő Egyesület 
(CSEFE) szervezett és 
bonyolított le 31 lel-
kes segítő részvételé-
vel. Az 1848-as 
megemlékezést idén 
is az általános iskolá-
ban, az ünnep előtti 
napon tartották. A he-
tedik osztályosok 
Zölei Sándor György-
né és Kovács István 
segítségével igazán 
szép ünnepi műsorral 
készültek erre az alka-
lomra. Ezután az is-
kola és a község veze-
tői koszorút helyeztek 
el az 1848-as emlék-
műnél. Programból 
március 15-re is ju-
tott, ekkor a Trianon-

emlékmű (a Kettőskereszt) melletti ’48-as kopjafát koszorúzta meg a Jobbik helyi alapszervezete és az Önkormányzat 
vezetősége. A CSEFE pedig kerékpártúrára invitálta délután a sportolni vágyókat. Bár jómagam nem vettem részt a tú-
rán, de a fotók, amelyeket Molnárné Pádár Hajnalka készített, csupa vidámságról és jókedvről tanúskodnak. 

 

Kovácsné Tóth Dóra 

Programok községünkben március 15-e alkalmából 

Folytatás a 7. oldalról 

Faluszépítős farsang 
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Az utolsó magyar rendi országgyűlésen elfogadott és V. Ferdinánd 
király által 1848. április 11-én szentesített törvénycsomag – az áprilisi 
törvények – nyitotta meg a magyar jobbágyság felszabadulásának 
lehetőségét. A hivatalosan is kimondott jobbágyfelszabadítást és az úrbéri 
viszonyok megszüntetését a háborús helyzet miatt csak a sokat kritizált 
Bach-rendszer tette meg. Az 1853. március 2-án kiadott császári nyílt 
parancs kimondta az úrbér kapcsolatokból származó „jogok, 
járandóságok és kötelezettségek” megszűntét. Elismerte, hogy az úrbéres 
földek állami kárpótlás mellett a paraszt tulajdonába mennek át (kb. 10,2 
millió katasztrális hold területet érintett). Ezáltal a magyar parasztság 
önállósodása előtt nyílt meg a lehetőség. A saját földterületen való 
gazdálkodás egyes családoknak nem csak az önfenntartást biztosította, 
hanem vagyonosodása révén a módosabb gazdák, a vidéki polgárság 
közé sorolódását is lehetővé tette. Korábban csak a nemesség tudott 
közcélú adományokkal hozzájárulni az egyházak, iskolák működéséhez, 
valamint a kultúra egyes szegmensének támogatásához. 

Az 1800-as évek második felében a jobbágysorból kiemelkedő, va-
gyonosodó módosabb gazdák adakozásából – egyéni buzgóságból – szer-
te az országban nagyon sok útszéli kőkeresztet állítottak fel. 

Magyarországon szabadtéri keresztek állításáról a középkor óta be-
szélhetünk. Ezt támasztják alá a soproni levéltár adatai, mely szerint már 

a XV. és XVI. században a környékbeli falvakban gyilkosságok színhelyén 
úgynevezett engesztelő kereszteket állítottak fel. 

A reformáció a szentek képeivel, szobraival együtt, ahol tudta, az útszéli 
kereszteket is eltüntette. Ez ellen mondta ki a nagyszombati egyházme-
gyei zsinat 1629-ben: szobrokat és szentképeket tartsák meg, ha szüksé-
ges, állítsák helyre, hogy az arra járókat imádságra indítsák. 

A XVIII. században különösen gyakori lett a keresztállítás. Egy-egy ne-
mes ember, nemesi család, illetve hívő faluközösség hitbuzgóságból, a fa-
lu védelmére állított fel útszéli kereszteket. Csány község eddig ismert leg-
régebbi keresztjét 1837-ben a templomkert szélén állították fel. A 
vörösmárványból elkészített kőkereszt szárait stilizált, ún. lúdtalpkereszt 
formára faragták. A felállítás pontos körülményeit (állíttatók, felszentelés) 
ezidáig még nem sikerült tisztázni. Erősen sérült feliratából is nehezen ol-
vasható ki, mit is vésettek fel eleink. Kb. harminc évvel ezelőtt készített 
jegyzetem megőrizte a feliratot: 

„NEMEELIY BUZRÓ / KERESZTÉNYEKTEL / ÁLLÍTATOTT / 11 
in  NOVEMBERBE / 1837” (A 11 in  részt stilizált formában vésték fel). 

E kereszt az 1970-es évek elején a fűtőolajkút építésekor áthelyezésre 
került. Jelenleg a harangozó házának kertjében áll. A kereszt és környéke 
gondozott. Látszatra ép, jó állapotú. Értő szemmel végignézve viszont lát-
hatjuk, mielőbbi restaurálása szükséges: feliratát és az egész kőfelületet 
kikezdte az idő. A feliratot tartalmazó talapzat 

Egy kis történelem 

Húsvéti leltár a falut ölelő keresztekről 

Egészségünk védelmében 

Kedves egészséges és betegséggel küzdő embertársaim! 
 

Helyi újságunkban lehetőséget kaptunk, hogy egészségünk meg-
őrzésének módjaival, a legfontosabb népbetegségnek számító kórságok 
megelőzési lehetőségeivel, diétás tanácsokkal ismerkedjenek meg bete-
geink. 

A falu egészségügyi alapellátását a fogászati rendelő, a védőnői ta-
nácsadó, a Tuzson Patika és a háziorvosi szolgálat – közvetve a központi 
orvosi ügyelet, a gyámügy és a gyermekjólléti szolgálat – munkatársai 
biztosítják.  

Tassy Mária védő nénit nem kell bemutatni. Évtizedek óta töretlen 
lelkiismeretességgel végzi nem mindennapi türelmet igénylő hivatását. 
Ő szervezi a kötelező védőoltásokat, szűri az ovisokat, iskolásokat, segít a 
szülőknek a nem szívesen látott élősködők kiirtásában, gondozza a kis-
mamákat.  Csak köszönettel tartozunk neki. 

A Tuzson Patika jó hírnévvel bír a környéken. Dr. Ködmön Levente 
és asszisztense, Adrienne végzi a betegek kiszolgálását. A receptek bevál-
tásán túl a vény nélkül vásárolható, úgynevezett OTC készítményekkel 
kapcsolatban is adnak tanácsot, segítőkészségüket többen megtapasz-
talták már. Az ugyanolyan hatóanyagot tartalmazó készítmények szá-
ma olyan mértékben megnőtt az utóbbi időkben, hogy képtelenség az 
összes forgalomban lévő gyógyszert tartani a patikában. A háziorvos 
igyekszik olyan gyógyszert felírni, amely kapható a faluban, és viszont is 
működik: a patika másnapra megrendeli azt a szert, amelyhez a házi-
orvos vagy a beteg ragaszkodik.  

Talán a legtöbb beteg a háziorvosi rendelőben fordul meg. Szabó Jó-
zsefné Mariann főállásban, Egyedné Major Mária félállásban segít meg-
küzdeni a téli időszakban napi akár 80-100 beteggel. Menártovicsné 
Manyika néninek köszönet, hogy minden nap végén tisztává varázsolja 
a rendelőt. A rendelés ideje évek óta változatlan: hétfőtől csütörtökig 8 
órától 12 óráig, pénteken 8-tól 11 óráig.  

Soron kívül történik a heveny rosszullétek ellátása akár a rendelőben, 
akár háznál: ilyen a baleset, vérzés, eszméletlen beteg, fulladás, mellkasi 
fájdalom, illetve a halottszemle. Dolgozók részére lehetőség van a dél-

utáni vagy egyéb egyeztetett időpontban történő ellátásra is. 
Délután végezzük a csecsemőtanácsadást, a nem sürgős hívások és a 

krónikus fekvőbetegek ellátását. Az ügyeleti idő megkezdéséig mindig a 
rendelő telefonszámát kell tárcsázni baj esetén: 357 005. Az 5. csenege-
tés után automatikusan átirányít mobiltelefonra, amin elérhető a házi-
orvos. Hétfőtől 17 órától, pénteken 12 órától, szombaton és vasárnap 
egész nap működik a központi ügyelet, melynek helyszíne a hatvani 
kórház szakrendelőjének földszintje. Telefonszáma: 341 040. 

Munkánk során többször kerülünk kapcsolatba a gyámügyi és a 
gyermekjólléti szolgálat munkatársaival, illetve a körzeti megbízott 
rendőrrel. Kölcsönösen igyekszünk a rászorulóknak segíteni, gondjukat 
orvosolni.  

Legközelebb a betegségek alapvető megelőzési módjaival fog-
lalkozunk, mert nagy igazság, hogy jobb a bajt megelőzni, mint a beteg-
séget kezelni. 

Dr. Szabó Monika 

Folytatás a 10. oldalon 

K ö z l e m é n y  
2012.04.16-tól Csány község fogászati ellátását helyettes végzi 6 hónapon keresztül. 

A helyettesítést végzi:   Dr. Tóth Rita fogszakorvos 
Helyettesítés helye:    Atkár Fő út 87., Fogorvosi rendelő 
Helyettesítés ideje:    Hétfő 8.00-12.00 Csütörtök 13.00-17.00 
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Ébresztő 

jobb felső része megrepedt, melyet a téli fagyok 
tovább tudnak hasítani. 

A jobbágysorból kiemelkedő módosabb gazdák közül elsőként néhai 
Nagy Mihály állíttatott útszéli kőkeresztet. Nagy Mihály végrendeletének 
12. pontjában ekképpen nyilatkozott: „Boldogult Szülőim iránti hálából 
azok lelkeikért valamint ön lelkem nyugalmáért és minden Atyám fiai 
üdvösségéért a Csányi Rk. Anyasz.házban évenként liberával 
szolgálandó énekes nagymisére alapítványozok 250 Váltóforintokat 
amely összegnek kamatjaiból az egyház és annak szolgái évenként 
kielégítessenek. Kijelentem itt egyszersmind abbéli akaratomat hogy az 
alapítvány után járuló százalék és minden nemű illy ügyben felmerülő 
költség külön fizetessék ki ne hogy az alapítvány leg kevésbé is 
csonkítassék. – Ezeknek befizetése után a felmaradt összegre nézve aka-
rom hogy szent üdvös és az emberiségnek 
használó czélokra például: Iskola, sz. Ke-
reszt, Torony óra, Egyházi lámpa és más 
illyetén szent czélokra és közhasznú tár-
gyakra aránylagos felosztás mellett 
fordítassék…” 

A végrendelet nyomán Hevesy Kabos plé-
bános felügyelete mellett 1861 novemberé-
ben állították fel a falu határában, a Hatvan 
felé vezető útja melletti (jelenleg Nagy út – 
Úttörő út sarok) keresztet. A farkasmályi 
andezittufa kőből faragott kereszt 116 osztrák 
forintba került. 

Felirata következő volt: „Istenben fogsz 
győzni”. 

Szerencsére csak az idő pusztítása látszik 
rajta: felületi károsodás mellett 
patibulumának jobb szárából tört le egy da-
rab. Régi falusi szokás szerint fehérre van 
meszelve, amely fehér színe miatt a téli hő-
ingadozást csökkenti, valamint a puha kő-
zetben lévő nedvességet átengedi, így a 
fagykár kevésbé végez károkozást. 

Ugyanakkor – 1861 novemberében – a te-
metőben is felállításra került egy kőkereszt. E 
kereszt is farkasmályi andezittufa kőből fa-
ragtatott, s költsége ennek is 116 osztrák 
forint volt. Erre a következőt vésték: 

„ TÁVOL LEGYEN MÁSBAN DICSKEDNEM MINT AZ ÚR JÉZUS 
KERESZTJÉBEN: LANGÓ JÁNOS CSÁNYI FÖLDES GAZDA ÁLTAL”  

E kereszt jelenleg is még áll a csányi temetőben. Környezete gondozott, 
de állapota a teljes pusztulást mutatja, a ránövő bokor is káros hatással bír. 
Nemcsak az idő vasfoga kezdte ki, hanem a néhány évtizede végzett 
jószándékú felújítás is mérhetetlen károkat eredményezett: a keresztet ce-
mentes habarccsal vonták be, így a puha kőzetből a belső nedvesség nem 
tudott kellő módon eltávozni, ezáltal a téli fagy könnyen tudott – nem csak 
– felületi károkat okozni. 

A második útszéli keresztet 1862 márciusában a horti úton állították fel 
(Úttörő út – Kossuth út találkozása). E kereszt az előzőekkel nem csak 
anyagában és költségében, hanem kidolgozásában, stílusában is erős ha-
sonlóságot mutat: a kereszten korpusz található, a kereszt tövében pedig a 
Hétfájdalmú Szűz alakja. 

E kereszt felirata a következő volt: 
„NEM NÉKÜNK URAM, HANEM A TE NEVEDNEK DICSŐSSÉG! 

NAGY IMRE 1862 

NAGY MIHÁLY CSÁNYI FÖLDESGAZDÁK ÁLTAL” 
Az időszakosan gondozott keresztet Tóth Dávid és neje 1969-ben 

újíttatta meg. Sajnos itt is a jószándékú felújítás okozott visszafordít-
hatatlan károkat: a cementes habarccsal történő bevonás következtében a 
téli fagyok, a belső vizesedés már súlyos károkat mutat. A kereszt ketté-
hasadva mielőbbi szakszerű helyreállításért kiált. 

E három keresztnek felszentelésére 150 évvel ezelőtt, 1862. április 6-án, 
fekete vasárnap, a 9 órakor kezdődő nagymise után került sor, Bakos An-
tal kerületi alesperes, árokszállási plébános úr által: 

„…ünnepélyes búcsúmenet a híveknek jelentékeny nagy száma mellett 
– mert Etsédről és Horthról is leg kevesebb 1000 lélek a Horthi 
plebánosnak vezérlete mellett megjelent – tartatott leg először a Teme-
tőbe – utánna Horthi – utánna a Hatvani Kereszthez, minden Keresztnél 

Nagyon Tisztelendő Karcsú A??? Sz. Ferenc 
rendű Atya a Gyöngyösi kolostorból (…) rövid 
de remek beszédet tartott. Gyönyörű kellemes 
napnak kedvezése mellett – délután egy órára 
be fejeztetvén a Keresztek felszentelése…” 
1863. május 25-én Hevesy Kabos csányi plé-
bános szentelte fel azt az útszéli kőkeresztet, me-
lyet Vereb János Gubanyic állíttatott fel a falu al-
végi részén (Monostori út – Tinódi út sarok). E 
keresztet is gyöngyösi kőfaragók farkasmályi kő-
ből faragták. Ismert költsége 90 osztrák forint. A 
jelmondata: „MIT ADJAK AZ ÚRNAK MIND 
AZOKÉRT, AMIKET NEKEM ADOTT” 
A kereszt gondozott, felirata nincs, időtépte vol-
tát festék takarja. 
A Rákóczi út – Gyöngyösi út találkozásánál lévő 
kereszt felállítására vonatkozólag nem sikerült 
dokumentumokat feltárni. A csányi római kato-
likus egyház földjén – jelenlegi felirata szerint – 
1881-ben került felállításra. A szépen gondozott 
keresztet 2009-ben (remélhetőleg szakszerűen) 
restaurálták. Tiszteletre méltó a hitnek ily mó-
don történő megvallása, a múlt értékének meg-
őrzése. Felirata: „MEGSEBESÍTETT / A MI / 
GONOSZSÁGAINKÉRT / 1881 / ISTEN DI-
CSŐSÉGÉRE / FELÚJÍTTATTÁK / JUHÁSZ 
PÉTER / ID. CSORDÁS JÓZSEF / ÉS / CSA-
LÁDJUK / 2009-BEN / SZABÓ CSABA KŐ-

SZOBRÁSZ” 
Csányon az utolsó útszéli keresztállításra 1941-ben került sor: Józsa Dá-

vid és családja állíttatott fel keresztet a falu keleti részén (jelenleg a Tanyai 
út 2. sz. ház mellett). Nem sikerült adatot fellelnem arra vonatkozólag, 
hogy hol készíthették, mikor szentelték fel. Szépen kidolgozott, jelenleg is 
jó állapotban lévő kereszt, melynek márványtábláján a következő véset 
van: 

„ISTEN DICSŐSÉGÉRE / ÁLLÍTTATTÁK / JÓZSA DÁVID / ÉS NE-
JE / CSŐKE ERZSÉBET / ÉS CSALÁDJUK. / 1941.” 

Környezete elhanyagolt, veszélyt jelent a ránövő fenyőfa, gazos, vi-
rágnak s mécsesnek nyoma sincs. 

Egykoron, ez első útszéli keresztek szentelésére 1000 ember érkezett 
Ecsédről és Hortról. Ha hozzászámoljuk a falu hívő lakosságát, lehet, hogy 
többen voltak a keresztszentelésen, mint most a falu jelenlegi összla-
kossága, melyből Krisztus csak néhány jó szándékú emberre vár: akik 
gondját viselik, megőrzik múltunk és hitünk tanú-Jelét, az útszéli 
Kereszteket! 

Monostori úti kereszt (Fotó: Pádár Sándor ) 

Folytatás a 9. oldalról 

Mi történt az 1848/49-es szabadságharc után? 

A világosi fegyverletétel után Magyarországot megpróbálták 
felszámolni, ill. az Osztrák Császárságba olvasztani. Az ezt célzó 
Bach-rendszert valójában nem lehet eléggé „kritizálni”, hiszen 
olyan időszakot jelent, amikor – Ferenc József 1851-es 
szilveszteri pátense nyomán – lényegében megszűnt Ma-
gyarország önálló államisága: az ország megfosztatott al-
kotmányától, országgyűlésétől, autonóm közigazgatásától, 
magyar nyelvétől stb., Erdély, a Partium, a Vajdaság, Hor-
vátország stb. leválasztása pedig mintegy a trianoni 

országcsonkítást előlegezte meg. 
A történelmi alkotmány és a Szent Korona (birtok)tan ér-

telmében földtulajdonjog egyedül a Szent Koronát illeti (a Szent 
Korona: radix omnium possessionum), mindenki másnak csak 
birtokjoga lehet, tulajdonjoga nem. A paraszti közösségek (XVI. 
századtól zajló) lesüllyedése, elszegényedése nem a 
földtulajdonjog hiányának, hanem a Magyar Apostoli Királyság 
monetáris hatalommal való külső és belső küzdelmeinek, majd 
élethalálharcának következménye volt. A történeti 
alkotmánynak, ill. az ősiségnek, a föld forgalomképtelenségének 

Folytatás a 11. oldalon 
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köszönhetően a monetáris kereskedelmi és banki tőke Európában 
egyedül nálunk nem tudta kisajátítani a nemesi és paraszti birtokot – egészen 1848-ig. A 
Nagy Lajos király által 1351-ben megerősített ősiség (aviticitas) intézménye ugyanis kizárta 
a föld szabad forgalmának elvi lehetőségét is, és a család, a nemzetség birtokában lévő 
ingatlanokra, földre, termelőeszközökre, pénzre, állatállományra stb. elidegenítési és 
terhelési tilalmat írt elő. Következésképp sem a nemestől, sem a paraszttól nem lehetett a 
birtokát, a házát és a megélhetését biztosító termelési eszközöket (jogszerűen) elvenni. 
(Másik fontos következménye volt, hogy Magyarországon évszázadokon át szigorúan kötött 
árak voltak érvényben.) 

A magyar trónon 1526 óta megszakítás nélkül ülő Habsburg uralkodók (mint a Fuggerek, 
majd a Rothschildok strómanjai) és a magyar rendek közötti több évszázados közjogi (és 
időnként fizikai, katonai) küzdelemben a magyarság a XIX. század közepéig tudta tartani 
magát és az országot. Az 1852. november 29-én kelt császári rendelet, az ősiségi pátens, 
mellyel végleg megszűnt a magyar föld védelme, már a karvalytőke uralomra jutását jelzi. A 
XIX. század második felében a monetáris hatalmi rendnek sikerült meghatározó hatalmi 
struktúrát kiépítenie Magyarországon is, döntően befolyásolva a jövedelmi viszonyokat, és 
megbontva a magyar társadalom (már amúgy sem teljesen organikus) szerkezetét. Ezzel 
berendezkedett az országban (a Regnum Marianumban, az egykori archiregnumban) a 
bankhatalom. (Mindez Európa többi, „fejlett” országában már réges-rég, a XIV-XV-XVI. 
század folyamán végbement.) Elősegítette e végzetes folyamatot, hogy időközben sajnos a 
katolikus egyház is feladta a kamatszedés tiltására és ördögtől való, istentelen voltára 
vonatkozó (biblikus megalapozottságú, tomista) elvi álláspontját. Tőkés hitel- és 
jelzálogrendszer jött létre – deszakralizált gazdasággal, gátlástalan, spekuláns tőkével, 
banki uzsorával, kamatozó hitelpénzzel, diabolikus, személytelen banki és pénzügyi 
manipulációkkal, mesterségesen gerjesztett gazdasági válságokkal stb. stb. (röviden: 
intézményesített becstelenséggel) –, aminek következtében a század végére mind a 
nemesség, mind a parasztság jelentős része tönkrement Magyarországon. Ekkor jelent meg 
az elszegényedő, birtokait elveszítő nemes, a dzsentri*; s a nyomor elől »kitántorgott 
Amerikába másfél millió emberünk« (József Attila): a század vége felé a békeidőben addig 
soha nem tapasztalt mértékű szegénység elől már évente 200 000 ember hagyta el az 
országot. (Ilyen gazdasági viszonyok közepette érte a magyarságot az I. világháború, majd a 
trianoni nemzetgyilkossági kísérlet, de ezek értékelésébe ezúttal nem merülünk bele.) 

A létrontó erő, a pusztító monetáris hatalom befolyása alatt álló (akár baloldali, akár 
liberális, akár csak egyszerűen profán vagy naiv realista) történelemszemlélet és 
történetírás (és történelemoktatás) persze mindezt az (anyagi és erkölcsi) országromlást 
„haladásnak” és „fejlődésnek” képes beállítani, nem győzve hangsúlyozni a korábbi 
„feudális” Magyarország „elmaradottságát”. Természetesen a valóság ennek a szöges 
ellentéte. 

Magyarország napjainkban is javában zajló kifosztása** (Magyarország szisztematikus 
felszámolása) a XIX. századi fejleményekkel, a szabadságharc bukásával vette kezdetét. 
Azért kell e folyamatokat világosan látnunk, mert a globális monetáris háttérhatalom 

Sajó Sándor: 
Magyar Háromság 
 
Légy ember, –Isten képmása, 
Öleld magadhoz az eget; 
E földből égig szárnyalásra 
Egyéb se kell, csak szeretet; 
Szeresd az embert, – földi sorsban 
Édes testvérül nézzed őt, 
Emeld, ki lent fetreng a porban 
És vigasztald a szenvedőt. 
 
Légy férfi, – sors vihara ellen 
Magad magadnak menedék: 
Önérzet, erkölcs, tiszta jellem, 
Jó szív és nem hajló derék; 
Légy tettre bátor, bár az élet 
Száz csellel jár is körüled, – 
Van éles kardod s büszke vérted: 
Az igazság, s becsület. 
 
Légy magyar! Bús fajodnak élni 
Sorsodnak legszebb része, hidd; 
Hitvány az ember, rongy a férfi, 
Kit ez az érzés nem hevít; 
Idegenségek vak bolondja 
Száz szennyes árban elmerül, – 
Hű szív csak hazáját dobogja 
Halálig rendületlenül. 
 
E földön mint magyar háromság 
E hármas eszmény lengedez, 
A nagy világ s egy bús kis ország 
Meghitt ölelkezése ez; 
Magasságoknak zengetője 
Mint hármas hangú égi kar –  
Isten parancsa szól belőle: 
Légy ember, férfi – s légy magyar! 
 

1923 

Nyelvművelő 

És-sel nem kezdünk mondatot? 
A Csányi Hírmondó 1. számának megjelenése után néhányan hangot adtak abbéli vélekedésüknek, hogy „És-sel nem 
kezdünk mondatot.” Nos, valójában egyáltalán nincs ilyen szabály a magyar nyelvben, ami abból is egyértelmű, hogy ma-
ga az „És-sel nem kezdünk mondatot.” mondat is éppenséggel és-sel kezdődik. E „szabály” pusztán egy nyelvhelyességi 
babona, még akkor is, ha (annyi más tévképzethez hasonlóan) az (általános vagy a közép-) iskolában ragadt rá annak ide-
jén sokakra. Hogy mennyire kezdhetünk és-sel mondatot, azt jól mutatja a tény, hogy szinte nincs is olyan írónk, költőnk, 
akinél ne fordulna elő a kifogásolt mondatkezdés (pl.: És elkezdett az eső cseperészni, / de mintha mindegy volna, el is 
állt. / És mégis, mint aki barlangból nézi / a hosszú esőt - néztem a határt… József Attila, A Dunánál) A XII. századi 
Halotti beszéd pedig egyenesen hemzseg a mondatkezdő és-ektől. Nyugodtan használhatjuk tehát az és mellérendelő kö-
tőszót mondat élén is (a választékosság határain belül), a gondolatmenetet új tárgyra vagy további aspektusra terelő cél-
lal. Főleg, hogy maga a ragozó (agglutináló) magyar nyelv is alapvetően mellérendelő jellegű, csakúgy, mint a magyar 
műveltség, természetszemlélet, gondolkodásmód, jogérzék, történeti jogfelfogás stb. egésze, szemben pl. az indoeurópai-
val és a sémivel. De ez már messzire vezetne. 

Medve István 

Folytatás a 10. oldalról 

voltaképpen ma is ugyanazokkal a technikákkal dolgozik, mint az 1800-as években, csak azóta tökélyre fejlesztette gátlástalan 

módszereit. És eséllyel csak akkor lehet tenni valamit ellene, ha látjuk, értjük a történések mozgatóit. Ἡ ἱστορία ὁ διδάσκαλος τοῦ 

βίου ἐστί. (Historia est magister vitae, „A történelem az élet tanítómestere”), mondja Hérodotosz. – De csak akkor, ha ismerjük. 

Medve István 
Lábjegyzet 
* A XIX. század végétől kezdték el (a zsurnalisztikában, később a filmiparban) a magyar nemességet lejáratni, kitalálva és pellengérre állítva az 

(egyébként sosem volt) élhetetlen, idióta arisztokrata típusát. (Egyetlen ilyen talán mégis akadt később: a vörös gróf, a hazaáruló Károlyi Mihály.) 
Holott az arisztokrata semmi mást nem jelent, mint azt, aki a legjobb, legnemesebb uralmát testesíti meg, a nemesség pedig valójában a nemzet 
gerincét, színe-javát képviselte (amíg fel nem számolták), aki a vérével adózott a hazának. A XX. század második felében aztán a „paraszt” került sorra. 
Bár azelőtt is megvoltak a dolog előzményei, mégis innentől számít a „paraszt” szitokszónak, hála az urbánus mentalitásnak és a fajtajelleges pesti 
humornak, mely a parasztot egyfelől a buta, bunkó, koszos, faragatlan, műveletlen, elmaradott stb., másfelől a „magyar” szinonimájaként használta. 

** A „rendszerváltás” után az elmúlt bő húsz évben az ország termelővagyona került a monetáris magánhatalom kezébe. Jelenleg az ingatlanvagyon 
megszerzése van napirenden, rövidesen pedig a termőföld és a vízkészlet kerül majd sorra. 
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Újszülöttek: 
Rácz Maja    2012. január 13. 
Langó Dávid    2012. január 17. 
Kovács Gergő    2012. február 19. 
Schmahovszky Amanda   2012. február 28. 
Tovai Lili    2012. március 02. 
Bangó Zsolt    2012. március 01. 

 
Házasságot kötöttek: 

Menyhárt Balázs András és Horváth Szabina 2012. február 29. 
Hinkelmann Norbert és Csejk Ágnes               2012. március 23. 

 
Elhunytak: 

Csordás József             2012. január 8. 
Horváth Sándor             2012. január 16. 
Patai Józsefné (Bohács Margit)            2012. február 11. 
Várbíró Ferenc József             2012. február 19. 
Simonyi Sándorné (Farkas Mária)       2012. március 14. 
Szklenár Istvánné (Subicz Erzsébet)   2012. március 14. 
Oroszi László Sándor             2012. március 17. 
Guba Mátyás              2012. március 19. 

2012. év Anyakönyvi hírei 

Péntekenként 1400: Ingyenes néptáncoktatás – Csányért, a Falu-
közösségért Alapítvány finanszírozásában. 
Helyszín: Általános Iskola tornaterme 
 

Péntekenként 1800: Kézilabda. 
Helyszín: Általános Iskola tornaterme 
 

Szombatonként 1800: Jóga. 
Helyszín: Könyvtár 
 

Kéthetente hétfőnként 1700: Napfény Klub. 
Helyszín: Könyvtár 
 

Április 10-20-ig naponta 900-1200: Óvodai beiratkozás. 
Helyszín: Napközi Otthonos Óvoda 
 

Április 23. (hétfő): A Föld napjára, a Közútkezelő által szervezett 
szemétszedésben való részvétel. A Csányból kivezető utak megtisztítá-
sa. Szervezők: Polgármesteri Hivatal, CSEFE. 

 

Április 24. (kedd) 1500-1700: Iskolai beiratkozás. 
Helyszín: Csányi Általános Iskola 
 

Április 24.: Bizet: Carmen című operaelőadás megtekintése Budapes-
ten az Operaházban, Kovácsné Tóth Dóra szervezésében. 

 

Április 26. (csütörtök) 830-1200: Katasztrófavédelmi gyakorlat. 
Helyszín: Faluház és az Ágói-patak Nap út melletti része. 
 

Április 28. (szombat) 1700: Csörsz-árok vándorkiállítás 
megnyitója. Előadást tart Harkányiné Székely Zsuzsanna (Szent 
István Egyetem, tanszékvezető docens) és Pádár Sándor. 
Helyszín: Faluház 
 

Május 1. (kedd): Egész napos kerékpártúra a CSEFE szervezésében. 
 

Május 13. (vasárnap) 1600: Bérmálkozás. 
 

Május 19. (szombat): Országos szemétgyűjtési akció az illegális 
szemétlerakók felszámolására a Polgármesteri Hivatal és a CSEFE 
szervezésében. 

 

Május 28. (hétfő): Elsőáldozás. 
 

Május „TE SZEDD” akcióban való részvétel a Polgármesteri Hivatal és 
a CSEFE szervezésében. 

 

Május vége: W. A. Mozart: Bastien és Bastienne  című gyerekoperája. 
Helyszín: Könyvtár 
 

Június 2. (szombat): Juniális (sportnap) a CSEFE szervezésében. 
 

Június 4. (hétfő): Megemlékezés a Trianoni emlékműnél. 
 

Június 10. (vasárnap) 800: Tanév végi Te Deum szentmise. 
 

Június 16. (szombat) 900: Tanévzáró ünnepély és ballagás. 

Programajánló 

Közérdekű közlemények 

Sport sarok 
MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG 

Heves Megyei Igazgatósága (3300 Eger, Dobó tér 6/A) 
Megyei II.o. NYUGAT felnőtt és U-19 

2012 tavaszi sorsolása (04.16.-tól): 
20. forduló: 
2012.04.22. Vasárnap 17:00: 
 CSÁNYI SE- VÁMOSGYÖRK SE 
21. forduló: 
2012.04.28. Szombat 17:00: 
 APCI TE- CSÁNYI SE 
22. forduló 
2012.05.06. Vasárnap 17:00: 
 CSÁNYI SE- HORT SK 
23. forduló: 
2012.05.12. Szombat 17:00: 

 HATVAN LOKOMOTÍV SE- CSÁNYI SE 
24. forduló: 
2012.05.20. Vasárnap 17:00: 
 CSÁNYI SE- ZAGYVASZÁNTÓ SE 
25. forduló 
2012.05.27. Vasárnap 17:00: 
 CSÁNYI SE- RÓZSASZENTMÁRTON SC 
26. forduló 
2012.06.03. Vasárnap 17:00: 

   LŐRINCI VSC- CSÁNYI SE 
Megjegyzés: 

A megadott időpontok a felnőtt mérkőzésekre vonatkoznak. 
Az U-19 mérkőzések 2 órával a felnőtt mérkőzések előtt 
kezdődnek. 

Szelényi János, VB. elnök 

Elérhetőségek: 
Polgármesteri Hivatal:      357-001; 357-637; 557-001 
Általános Iskola:  357-014; 557-000 
Óvoda:    357-020 
Plébánia (Hort):  378-014 
Orvosi rendelő:       357-005; 557-100; 557-101 
Fogorvosi rendelő:  357-279  
Körzeti megbízott (Vígh István): 20/776-8093 
Hatvani Rendőrkapitányság: 342-244 
Polgárőrség (Micskó Tibor): 357-590; 30/621-4160 
Ebrendész (Sipos József): 20/203-2359 


