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Köszöntő
Kedves Csányiak!
Tisztelt Olvasók!
A helyhatósági választások után jó egy év elteltével
megérni látszanak végre a feltételek arra, hogy 2012
januárjában útjára bocsássuk falunk újságját, a terveink
szerint negyedévente megjelenő Csányi Hírmondót. E
hiánypótló lap kettős feladatot vállal magára: településünk mindennapi életének bemutatását és közösségünk
összetartozás-tudatának, nemzettudatának ébresztgetését.
Hírmondónk hiteles információkkal kíván szolgálni az
Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működéséről,
terveiről, lehetőségeiről, a képviselő-testület döntéseiről,
a település helyzetéről, állapotáról, értékeiről, társadalmi
és közéleti történéseiről, vallási és egyházi eseményeiről.
Tudósítunk majd intézményeink életéről: beszámolunk
az iskolában és az óvodában folyó munkáról éppúgy,
mint az egészségügyi szolgáltatás és a szociális ellátórendszer működéséről. Bemutatkozási lehetőséget biztosítunk a településen működő civil szervezeteknek: a Napfény Klubnak, a Polgárőrségnek, a Dinnye Védegyletnek, a Sportegyesületnek, a Csányért, a Faluközösségért
Alapítványnak, és a Csányiak Csányért Együtt Egyesületnek. Örömmel számolunk be azokról (köszönetet
mondva egyszersmind nekik), akik anyagi áldozatot hozva, vagy épp önként vállalt munkájukkal tettek-tesznek
valamit példaértékű módon településünkért. És büszkén
mutatjuk be természetesen mindazokat, akik kiváló tanulmányi, művészi vagy sportbeli eredménnyel öregbítik
szülőfalujuk, lakóhelyük hírnevét. Nem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk minél szélesebb réteget bevonni a
közéletbe. Szívesen vesszük mindenki érdeklődését, észrevételét, ötletét. Lapunkba bárki írhat, ha úgy ítéli meg,
hogy van a közösség számára tanulságul szolgáló mondanivalója. Hírmondónk arculatának kialakításában így
Önök is részt vehetnek!
Nem kevésbé fontos feladata ugyanakkor lapunknak,
hogy szellemiséget, magyarságtudatot is közvetítsen páratlanul gazdag kultúránkból, hagyományrendszerünk-

ből, üdvtörténeti jelentőségű viszontagságos történelmünkből és sajátos mellérendelő magyar észjárásunkból
merítve. Ezt a célt szolgálja majd a Kalendárium rovat, a
falu történelmét bemutató írássorozat, egy-egy történelmi évfordulóhoz kapcsolódó írás, egy-egy vers vagy éppen valamely aktuális politikai vagy egyéb eseményre
történő reagálás.
Élő, organikus faluközösség nincs összetartás nélkül,
összetartás nincs együvétartozás-tudat nélkül, együvétartozás-tudat nincs nemzettudat nélkül. A nemzettudatnak pedig nem elsősorban vérségi kötelékeken, hanem
sziklaszilárd közös erkölcsi és hitbéli értékrenden kell
alapulnia. Ennek kialakításán próbál munkálkodni Hírmondónk is. Meggyőződésem, hogy ez megmaradásunk
záloga az előttünk álló megpróbáltatásokkal terhes, megmérettetésekkel ékes apokaliptikus időkben. Ugyanis:
„Túlélő hangyák nincsenek, csak túlélő hangyabolyok” (Dr. Ludányi-Horváth Attila). Valamint: „Ha
ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden
dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én
mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt
18,19–20.)
Fogadják lapunkat szeretettel!
Medve István, polgármester
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Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről
Csány község Képviselő-testületének Hivatala által végzett tevékenység széleskörű és változatos. Sok esetben végzünk egymástól teljesen eltérő szaktudást igénylő munkát.
Fő tevékenységi terület sok más mellett pl. a szociális és
gyámhatósági igazgatás, anyakönyvi igazgatás, szabálysértési eljárások, pénzügyi tevékenységek, nyilvántartások
vezetése. A Polgármesteri Hivatal egyik legfontosabb feladata, hogy előkészíti a Képviselő-testület döntéseit, és
végrehajtja azokat, ezzel zökkenőmentessé téve az Önkormányzat működését.
A Polgármesteri Hivatal
Vezetője: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia jegyző
Székhelye: Csány, Kossuth út 2.
Elérhetősége: 37/357-001
Nyitva tartás:
HÉTFŐ:
8 - 12, 12 30 -16
KEDD:
8 - 12
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK: 8 - 12, 12 30 - 16
PÉNTEK:
8 - 12
A Hivatal ügyfélfogadási időben áll a Tisztelt Lakosság
rendelkezésére, ekkor tudjuk fogadni szóbeli és írásbeli
kérelmeiket, továbbá ezen időszakban áll módunkban tájékoztatást nyújtani. Kollégáink az ügyfélfogadás-mentes
napokon dolgozzák fel a beérkezett kérelmeket és tesznek
eleget a döntéshozatali kötelezettségeiknek, ezért kérem a
Tisztelt Lakosságot, hogy segítsék munkánkat és a gyors
ügyintézést azzal, hogy kizárólag félfogadási időben keresik fel Hivatalunkat.
Jelenleg a csányi Polgármesteri Hivatal 8 fő ügyintézővel, továbbá 2 fő technikai munkatárssal látja el a feladatait. Kollégáink a szakmai felkészültség érdekében rendszeresen vesznek részt továbbképzéseken, szakmai napokon. Mivel a köztisztviselői munkakör kiemelt szakmai tudást, hozzáértést, nagy mértékű fizikai és szellemi terhelhetőséget, érzelmi stabilitást, empátiát igényel, nagyon
fontos, hogy kollégáink önmagukat folyamatosan képezve
elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás közigazgatási alapelvét, hogy munkájukat mindig a legmagasabb színvonalon végezhessék.
Változások
A 2011/2012/2013. év sok szempontból jelentős változásokat hoz mindannyiunk életében. Az Alaptörvény hatálybalépése, a jogszabályi környezet teljes átalakulása kezdet-

ben mind a lakosok, mind a közszférában dolgozók részéről nagy türelmet és odafigyelést igényel.
A változások sorát az Országgyűlés által elfogadott sarkalatos törvények új rendelkezései nyitják. Ennek értelmében többek között átalakul a szociális juttatások igénybevételének lehetősége, az igénylés szabályai, a támogatások
mértéke. A változásokról tájékoztatást nyújtanak a Hivatal
munkatársai, akiknél az új igénylési nyomtatványok is
beszerezhetők.
Jelentős átalakulást jelent a 2013. évben induló járások
működése is, hiszen az eddigi helyi feladatok egy jelentős
részét a járásszékhelyen működő Kormányablakban tudja
a Tisztelt lakosság intézni. Tájékoztatom Önöket, hogy a
jelenlegi információink szerint Csány község Hatvan járáshoz fog tartozni.
Csány község képviselő-testülete üléseinek
2012. évi munkaterve
Február 8. (szerda) 14 óra
Március 21. (szerda) 17 óra
Közmeghallgatás 17 órától a
Tanácstermében
Falugyűlés 18 órától a Faluházban
Április 25. (szerda) 14 óra
Május 30. (szerda) 14 óra
Június 27. (szerda) 14 óra
Szeptember 12. (szerda) 14 óra
November 28. (szerda) 14 óra
December 19. (szerda) 14 óra

Polgármesteri

Hivatal

A Képviselő-testület üléseit a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében tartja. Az ülések nyilvánosak, arra minden csányi
lakost szeretettel várunk.
dr. Szentiványi-Csomós Szilvia, jegyző
Tájékoztatás a talajterhelési díj változásairól
2012. február 1. napjától lép hatályba a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, mely szerint a tízszeresére emelkedik a talajterhelési díj, így legalább
1.200 forintot kell fizetni minden egyes elfogyasztott köbméter
ivóvíz után azoknak, akiknek az ingatlanja nincs rákötve a kiépített szennyvízcsatornára. A jogszabály célja, hogy a csatornarendszerre történő csatlakozásra késztesse az ingatlantulajdonosokat.
Csány község Önkormányzata az erről szóló rendeletét
februári ülésén tárgyalja, a jogszabályban meghatározott mértéknél alacsonyabb díjat azonban nem állapíthat meg.

Beszámoló a helyi közfoglalkoztatásról
A Nemzetgazdasági Minisztérium 2011 elejétől induló közfoglalkoztatási programjában községünk is részt vett. A közfoglalkoztatásnak új formáját dolgozták ki, mely szerint az
önkormányzat rövid, illetve hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra pályázhatott. Az új rendszerben a munkaügyi központok döntöttek az önkormányzatok új közfoglalkoztatási
programjairól. A rövid időtartamú napi 4 órás foglalkoztatás
2 hónapig tarthatott. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási formában a foglalkoztatás időtartama 2-12 hónap volt,
napi 6 vagy 8 óra munkaidőben.
Az eltelt időszakban a közmunkások az alábbi feladatokat
végezték el. (A lista koránt sem teljes.)
2010 és 2011 őszén valamint 2011 tavaszán rendbe tették,
kipucolták a temetőt.
A faluhoz vezető bekötőutak mentén havi, a falu központjában heti rendszerességgel összeszedték a szemetet.
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Több helyen kitisztították, adott esetben ki is mélyítették a
vízelvezető árkokat, kipucolták az eldugult átereszeket.
Kivágták a több évtizedes bozótrengeteget az Úttörő út árkából, szabaddá téve a víz útját.
Végigtisztították az óvoda épülete mögött elhaladó barát,
hogy biztosítva legyen a (bel)víz elvezetése a faluból.
A falunapi helyszínt több héten keresztül készítették elő,
mely munka bozótirtásból, tereprendezésből, fűnyírásból,
szemétszedésből stb. állt.
Közmunkások tartották tisztán a Dinnyefesztivál ideje alatt
a kitelepített mobil WC-ket is.
Rendbe tették a gyalázatos állapotban lévő részben elhanyagolt, részben elhordott, részben szemétlerakónak használt
lődombot a focipálya mellett.
Segítettek a sportpálya tisztántartásában, az ingatlant övező kerítés melletti gaz kiirtásával.
Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról

A Tinódi úti patak hídján pótolták az ellopott hídkorlátot, újakat készítve és helyezve ki, majd pedig
lefestve őket.
Rendbe tették és kipucolták a szintén szemétlerakónak
használt volt gyakorlókertet, hogy a területet művelés alá lehessen vonni. A terület felszántása már meg is történt.
Az ellopott KRESZ táblák helyére új táblákat helyeztek ki.
Betonplaccokat alakítottak ki a nagy méretű szemetes kukák számára a település több pontján, hogy a szemétszállító
autó által megközelíthetetlen területek szemétszállítása is
megoldott legyen. (Felszámolva ezzel egyszersmind a Széchenyi és a Madách út sarkán lévő szeméthegyet.)
Kitisztították a Búcsú helyszínét.
Kipucolták a sajnos felelőtlenül betemetett alvégi tó helyén
keletkezett, nádassal, bozóttal benőtt, szeméttel, kővel, dróttal, vassal telehordott területet, megszűntetve a környéken
uralkodó áldatlan állapotokat.
Patkányirtást végeztek, mérget rakva ki az alvégi rész számos pontján, pl. az előbb említett pást területén is.
A közintézményekben és a hozzájuk tartozó közterületeken
rendszeresen és folyamatosan végezték az aktuális munkákat,
elsöpörték a havat, jégtelenítettek, csúszásmentesítettek, lenyírták a füvet.
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Tisztán tartották a Templomkertet.
A falu közepén az összképet rontó, gondozatlan, ápolatlan
sövényt kivágták, a helyére társadalmi munkában ültetett virágokat és növényeket pedig rendszeresen gondozták, kapálták és locsolták, így a park virágai egész nyáron virultak.
Felszámolták a szemétlerakatot a Polgármesteri Hivatal
udvarában (A faluban összeszedett szemetet ugyanis áldatlan
és érthetetlen gyakorlatként évekig a Hivatal udvarában tárolták ömlesztve.).
Komposztáló ládákat helyeztek el az Óvodában és a buszmegálló mögötti udvarban.
A Kossuth út 3. alatti önkormányzati ingatlan udvarát kipucolták, majd bekerítették és kaput készítettek hozzá, valamint egybenyitották a Kultúrház udvarával.
Az iskola tornatermének takarítása szintén a közmunkaprogram keretében történt meg.
Az óvodai konyhán is végeztek közfoglalkoztatottak kisegítő
tevékenységet.
A tevékenység megszervezése és a közmunkások által elvégzett munka eredményeképpen községünk szebbé, rendezettebbé és tisztábbá vált.
Medve Éva

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik áldozatos munkájukkal hozzájárultak községünk szebbé, jobbá tételéhez.
Hóeke, hóeltakarítás
2010 decemberében 14 ember összefogásával vontatott
hóhúzó eszköz vásárlása történt 140 000 Ft értékben,
melyhez mindenki 10 000 Ft-tal járult hozzá. Az eszköz
árát az alábbiak adták össze: Borosi Zoltán, Dávid Antal,
Fábián Sándor, id. Fentor László, ifj. Fentor László, Józsa
László, Józsa Zsolt, Langó László, Mák Zoltán, Mák Zsolt,
Medve István, Meggyes Milán, Óvári Lászlóné és Torma
László.
A vontatást, illetve a hó eltakarítását az elmúlt évben saját traktorral Fentor László, Kékesi László, Meggyes Milán, Mák Zsolt és Dávid Tamás végezték. Üzemanyagot
Gál Tiborné és Juhász Dávid vásárolt a hóeltakarításhoz.
A falu javára végzett önkéntes / társadalmi munka
A 2011 augusztusában megrendezett Csányi Hagyományőrző Dinnyefesztivál helyszínéül Mák Zsolt bocsátotta földterületét ingyenesen az Önkormányzat rendelkezésére. A tereprendezésben gépekkel, pótkocsis traktorokkal Józsa Zsolt,
Mák Zsolt, Meggyes Milán és Juhász Dávid, fizikai munkával Kulcsár Ernő vett részt.
A rendezvény helyszínére az ivóvizet Barkóczi Attila és Mák Zsolt vezették ki, magát a vizet pedig az OIL Benzinkút, ill.
Rimóczi Zsolt ügyvezető úr bocsátotta rendelkezésünkre, a főzőversenyhez a krumplit és a hagymát Borosi Zoltán biztosította. A dinnyefesztivált az alábbi cégek szponzorálták: Alvégi Vegyesbolt, Attila Gabona, Csányi és Horti Agrodiszkont,
Ferro Ranch Kft., Hor-Alu, Hús Major Hort, Pannon-Aqua, Tutti-60 Bt., Tuzson János Patika Bt., Unio Kaiser Söröző.
A falu karácsonyfáját 2010-ben Meggyes Milán szállította ki Hatvanból, a kivilágításához az áramot Oláh József biztosította. 2011 Karácsonyára a fenyőfát Pádár Sándor adományozta a falunak, a Mátrafüredről való kiszállításáról pedig
Bitaróczkiné Czudarhelyi Zsuzsanna gondoskodott, aki egy fenyőcsemetét is adományozott a falunak, mely a település
közepén található parkba került. A karácsonyfatalpat a falu karácsonyfája számára, valamint a Kultúrház előtti emlékműnél álló zászlótartó rudakat Szabó Krisztiánnak köszönhetjük, csakúgy mint a december 21-i gesztenyesütést.
A falu közösségi rendezvényein (falunap, karácsonyfa-állítás, bál, stb.) a sütés-főzésről az óvoda konyhájának dolgozói
gondoskodtak.
Az emlékmű parkjába a virágokat a Napfény Klub ültette. A falu szépítésében, virágosításában a Csányért Egyesület és
Óvári Lászlóné vett részt, valamint Gál Tiborné, Kovácsné Tóth Dóra, Kovács Orsolya, Medve Éva, Szabó Margit és ifj.
Pádár István.
A Kossuth út 3. alatti önkormányzati tulajdonú épület tetőszerkezetének helyreállításához a faanyagot Meggyes Milán
szállította ki Hatvanból. A szükséges mennyiségű (kb. 1000 db) cserepet pedig Józsa Zsolt József és Medve István adományozta a falunak.
Medve István, polgármester
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Kalendárium
Január
1.

Az Újesztendő első napjának reggelén szokás volt, hogy a legények gonosz-és bajűző zajt keltettek, majd kántáltak, újévet köszöntöttek. Szokás volt jósolni a következő esztendőre
is: ki mit tesz, kivel mi történik először, az történik majd vele
az év során. Ezért tilos volt bármit is eladni, a házból kiadni
vagy asszonynak bontó munkát végezni, viszont ezért volt
egész napos általános jókedv és evés-ivás is, hogy az esztendő bőséges legyen, és vidáman teljen.
2. Jézus neve napja.
6. Jézus megkeresztelésének ünnepe. Vízkereszt napja, katolikus vidékeken a víz-, só-, kréta- és házszentelés napja. Néphagyományunkban a Háromkirályok napja, a karácsonyi
ünnep vége, amikor utoljára gyújtjuk meg Karácsony gyertyáit, ezután kezdődik a farsang, a nap második fele már a
víg lakmározások ideje.
15. Remete Szent Pál napja, akire a magyar pálos rend példaként
tekintett, és akit Szent László királyunk országunk védőszentjei közé emelt.
16. Remete Szent Antal, a beteg emberek, beteg jószágok patrónusának napja.
18. Piroska, Szent László királyunk vértanúként halt leányának
névünnepe, akit a bizánci kereszténység Iréné néven szentként tisztel. Szegeden úgy tartják: Piroska napján ha fagy,
negyven napig el nem hagy.
22. Vince napja. Országszerte közismert: Ha megcsordul Vince,
tele lesz a pince. A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell
inni, hogy bő legyen a termés. Egerben vesszőt metszenek a
szőlőben, hazaviszik, vízbe teszik, ennek a „vinceveszőnek” a
hajtása mutatja meg, milyen lesz az új termés.
23. Mária menyegzőjének napja, menyasszonyságának ünnepe,
melyről inkább csak jámbor közösségek emlékeztek meg.

Február

2. Gyertyaszentelő Boldogasszony napja. Az e napon szentelt

gyertyát régen a sublót vagy láda fiában tartották, vagy halványkék szalaggal átkötve a falra akasztották. Főképp vihar
idején gyújtották meg, és imádkoztak mellette.
3. Szent Balázs napja, a torokbajok elleni Balázs-áldás és a régi
iskolamesterek jövedelmét kiegészítő balázsjárás napja.
6. Dorottya napja, asszonyi dologtiltó nap volt. Legendájára
emlékezve a régiségben almát és virágot szenteltek, történetét kis közösségek adták elő. Időjárást előlegző nap: Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja.
10. Skolasztika (középkori magyar alakjában Kolos) napja, a
XIX. században még ezen a napon szedték meg oltáshoz és
szemzéshez a gyümölcságakat, melyeket Gyümölcsoltó
Boldogasszony napjáig a pincében, ászok alatt, homokban
tartottak.
14. Bálint napja, amelyet már a középkori naptárakban ünnepnapként tartottak számon. Hagyomány ezen a napon tyúkot
ültetni.
16. Julianna, ókeresztény vértanú napja. Dorottya ellenkező napja.
19. Zsuzsanna napja, a kiskunfélegyházi hagyomány szerint ezen
a napon már megszólal a pacsirta. Gyümölcsfákat védelmező erejét számon tartották Európa-szerte.
22. Idén hamvazószerda. Üszögös Szent Péter, Péter székfoglalásának napja. Munkára kedvezőtlen napnak számít,
ezen a napon a szegedi asszonyok nem nyúlnak lisztbe, hogy
a búza ne legyen üszögös. Libát, tyúkot ültetni sem jó ezen a
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napon, mert a tojás is üszögöt kap.

24. Jön jégtörő Mátyás: Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál. Az ezen a napon fogott hal, „Mátyás csukája”, bő halfogást ígér az egész évre.

A Vízkereszt napjától, január 6-tól húshagyó keddig, idén február
21-ig tartó időszak a farsang, a menyegzők, mulatságok, bálok
ideje. Utolsó három és fél napja a farsang farka, az evés-ivás,
alakoskodás, móka, tánc, állakodalom, a télűző tréfás temetés alkalma. A zsíros, vaskos tréfálkozást követi a nagyböjt kezdetét
jelző húshagyó kedd és a dologtiltó hamvazószerda napja.

Március

12. Nagy Szent Gergely bencés szerzetesnek, majd pápának, a

gregorián énekek rendszerezőjének névünnepe. Ezen a napon tartották a Gergely-járást, az iskola diákjai új diákokat
toboroztak, adományokat gyűjtöttek az iskola és a tanító számára. Vetőnapnak számított búzára, rozsra, hüvelyesekre és
palántás növényekre.
18. József, a názáreti ács névünnepe. Sándor, József, Benedek
zsákban hozza a meleget. Vetőnap fokhagymára, krumplira,
kaporra. Sok helyen ezen a napon engedik ki a méhrajokat
is.
21. Benedek, a tavaszi napéjegyenlőség napja.
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony napja, az Ige fogantatásának,
az angyali üdvözletnek a napja. A fák oltásának,
szemzésének szakrális alkalma, palántaültetésre alkalmas
nap. Derült idejével bő termést ígér.

1.

Április

Virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonulásának emlékezete, barkaszentelés napja.
2-7.Nagyhét. Nagycsütörtökön az utolsó vacsoráról, Nagypénteken Jézus Krisztus kereszthaláláról és sírbatételéről emlékezünk meg, hagyomány a virrasztás, a passió-járás. Nagycsütörtökön a harangok elhallgatnak, „Rómába mennek”, kereplők szólnak helyettük. Nagypénteken régen általános volt
a mezsgye tisztogatása, a ház meszelése, a porta kitakarítása,
a sírok gondozása. A lányok ezen a napon festették, írták a
hímes tojásokat. Nagypéntek vetőnap borsóra, palántázó és
virágültető nap, régente tilos volt azonban e napon és Nagyszombaton szántani. A Krisztus halálának emlékére eloltott
gyertyákat és örökmécsest a régiségben Nagyszombaton
élesztették újra az előző évi szentelt barka csiholt tűzzel meggyújtott lángjával. Van olyan vidék, ahol a harangszóra kitárták az ablakot, hogy az áldás beszállhasson, és országszerte
általános volt a határkerülő körmenet.
8. Húsvét, Krisztus feltámadásának ünnepnapja. Szokás e napon a hagyományos húsvéti étel: a kalács, a sonka, a tojás, a
bárány, a só megszentelése, megáldása.
9. Húsvéthétfő a fölszabadult emberi örömök ünnepe, a locsolkodás napja. A régiségben a legények sok helyen vödör vízzel
öntözték meg a lányokat, ezért hímes tojást kaptak. Kedden
viszont a lányok locsolták meg a legényeket, a Galga mentén
például rendszerint orvul, a palánk „árnyékából”. E nap a tojásütő játékok ideje is volt, este pedig locsolómulatságokat
tartottak.
15. Fehérvasárnap, a legényeknél a „komálás”, a leányoknál a
„mátkálás,” az életre szóló barátság kötésének napja.
Molnár V. József Kalendárium c. műve alapján összeállította

Medve Istvánné Czabán Katalin
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Fotó: Fábián Sándor

Bemutatkoznak a helyi egyesületek, alapítványok
A Csányért, a Faluközösségért Alapítvány
Csány községben 2011. június 3-a óta működik a Csányért,
a Faluközösségért Alapítvány, létrejöttének híre talán még
sok lakoshoz nem jutott el. Az alapító Medve István, aki önerőből hozta létre a szervezetet, 100 000 Ft induló tőkét bocsátva az Alapítvány rendelkezésére. Az önkormányzati képviselők közül Juhász Dávid és Gál Tiborné képviselői tiszteletdíjuk felét, Medve Éva és az alpolgármester, Józsa Zsolt
József pedig a tiszteletdíjuk egészét az Alapítvány javára ajánlották fel. Havonta támogatja az Alapítványt a polgármester
is a képviselői tiszteletdíjnak megfelelő összeggel, és ugyancsak havi rendszerességgel támogatja a szervezetet dr. Szabó
Monika, a falu háziorvosa. Az áldozatos felajánlásoknak köszönhetően a számlánkon jelenleg 1 371 142 Ft található, úgyhogy rendelkezésre állnak a szükséges anyagi források a működéshez és az Alapító Okiratba foglalt célok fokozatos
megvalósításához.
Az Alapítvány kuratóriumának a tagjai: Csejk Ágnes
(elnök), Gere Miklósné (titkár), Fábián Sándor, Gulyás Ágnes, Langóné Fentor Anita, Mák Zsolt Sándor és Molnárné

dr. Drábik János

dr. Szabó Monika. A könyvelőnk, Mihály Zsuzsanna szintén
jótékonyságból dolgozik, ezzel támogatva az Alapítvány munkáját.
A Csányért, a Faluközösségért Alapítvány legfőbb céljai
közé sorolja a település infrastrukturális és a faluközösség
spirituális fejlesztését. A részletesen megfogalmazott célokat
az Alapító Okirat tartalmazza, mely megtalálható a http://
www.csany.hu/index.php honlapon.
Az Alapítvány igen fontosnak tekinti a hagyomány és a kultúra életre keltését és megőrzését, ezért már el is kezdődött az
általános iskolában a néptáncoktatás, amit szeptembertől támogat a kuratórium. A csányi kisiskolásoknak lehetőségük
van elsajátítani a néptánc alapjait, az oktatás költségeit az
Alapítvány vállalta fel.
Fontosnak tartjuk a közösségi élet szervezését. Ennek érdekében már el is kezdődött a különböző témájú nemzettudat-formáló előadások megtartása a könyvtárban. Olyan
kiválóságok látogattak el hozzánk, mint Vukics Ferenc (a
Baranta hagyományos magyar harcművészet meglapítója, a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem tanára), az azóta már
sajnos elhunyt B. Szabó Pál (az egri kórházvédők szellemi vezetője), dr. Drábik János (jogász, közíró, a Szabad Európa
Rádió egykori programszerkesztője), dr. Tóth Zoltán József
(jogtörténész, politológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanára) vagy épp Molnár V. József (néplélekkutató, 56-os
szabadságharcos). Az előadók szívesen jönnek Csányra, mert
barátságos légkör fogadja őket, és ismeretekre szomjazó vendéglátókkal találkoznak. (Az előadások videóanyaga megtekinthető a www.csany.hu honlapon.) A kulturális tevékenység az előadássorozatok szervezésén túl magába foglalja az
évközi hagyományos ünnepek, rendezvények megtartását.
Ilyen hagyomány lehet Csányon immáron a karácsonyfa-állítás, a nyári Dinnyefesztivál vagy az Alapítványi Bál (mely
utóbbi az idén január 28-án kerül megrendezésre a Kultúrházban).
A ránk váró tudományos tevékenységek közé sorolható a
falu történetének, népszokásainak kutatása, népviseletének
rekonstruálása, az országos hírű csányi dinnyetermesztés hagyományának ápolása, lehetőség szerint újjáélesztése. A műemlékvédelem területén is van mit tenni
Folytatás a 6. oldalon
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a községben. Például a volt óvodaépület
olyan régi, hogy műemlékké lehetne nyilvánítani, és renováltatni kellene.
A szervezet továbbá céljai közé sorolja a falu képének vonzó
és esztétikus kialakítását. Tavasszal sor kerül majd virágosításra, virágládák vásárlására, hogy elkezdődjön a község szépítése. Nagyon fontos a természeti és építészeti értékek védel-
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me, valamint a bel- és külterületi utak rendbetétele. A vízelvezető árkokat ki kell takarítani és karban kell tartani. A beszántott külterületi belvízelvezető árkok, csatornák kiásásához szükséges lenne egy árokásógép beszerzésére.
Az Alapítvány a környezetvédelem terén is kíván munkálkodni. Fontos feladat a lakosság környezettudatos formálása,
falutisztító akciók szervezése, közterületi kukák kihelyezése.
A falu bel- és külterületén élő növény- és állatvilág védelme is
előttünk álló fontos feladat. Kezdeményezni lehetne a víztározó, a szikes rét helyi természetvédelmi területté nyilvánítását. A falu javát szolgálná, ha sikerülne az utak melletti földkupacok eltakarítása, az útpadka gyalulása, a hiányzó átereszek megépítése. Az utak fa- és bozótbenövéseinek megszüntetésével tisztább és átláthatóbb lenne a település.
A kuratórium tagjai azon munkálkodnak, hogy minél szebb
jövőkép rajzolódjon ki a falusi emberek előtt, és mindenki láthassa, hogy áldozatvállalással, összefogással és támogatással
fejleszteni lehet ezt a kis települést, amely mindannyiunk otthona.
Az Alapítványt támogatni lehet készpénzzel a Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet csányi fiókjában vezetett alábbi
számlaszámon: 62100140-11034672, illetve a célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, tevékenységek, vagyontárgyak felajánlásával.
Langóné Fentor Anita

Vukics Ferenc

Csányiak Csányért Együtt Faluszépítő Egyesület
2011 márciusában több csányi lakosban megfogalmazódott,
hogy összefogással Csányt szebbé tehetnék, pozitív változást
szerettek volna, hogy a falu visszanyerje régi fényét. Egy közösségi oldalon fogalmazódtak meg az erre irányuló törekvések, majd egy civil szervezet létrehozásának gondolata is.
Első ötletünk egy falutakarítási megmozdulás volt, ahol 30
fő részvételével egy kis teherautónyi szemetet gyűjtöttünk
össze. Két országos szemétgyűjtési akciót kezdeményeztünk
az Önkormányzat közreműködésével. A „TE SZEDD!” országos felhívás az illegális szemétlerakók felszámolását szolgálta,
ahol a falu apraja-nagyja megmozdult. A másik a Közútkezelő
Kht. szervezésében történt, amely ingyenesen szállította el a
falu bevezető útjairól összegyűjtött szemetet. 1970 óta minden év április 22. a Föld napja. A faluszépítők faültetési program szervezésével kapcsolódtak ehhez a naphoz és eszméhez
kötődően. Minden elképzelésünket felülmúlta az összefogás,
mely övezte ezt a napot. A Föld napjának megrendezését szeretnénk minden évben hagyománnyá tenni, melyre programokat is szeretnénk szervezni. A sport és a szórakozás is fontos értékrendet képvisel a faluszépítők életében: egyik lelkes
tagunk ping-pong kupát rendezett 13 versenyző részvételével,
melyet a Húsvéti retro-parti követett. A Faluházban megrendezett partira a lányok kézzel festett tojással, a fiúk locsolóverssel léphettek be. Nyári programunk a falu központjának szépítése volt, melyhez hozzájárultunk 500 tő virágpalántával, és annak elültetésében is jeleskedtünk. Az alakulóban lévő Egyesületünk a Csányi Hagyományőrző
Dinnyefesztiválon is képviseltette magát, saját sátrat állított
és közös főzéssel igyekeztünk egy csapattá válni. A megelőző
napokban a falu 3 bevezető főútján szemétszedést szerveztünk, hogy az ide látogató vendégek és az itt lakók tisztább faluképnek örvendhessenek.
2011. augusztus 26-án megalakultunk: Csányiak Csányért
Együtt Faluszépítő Egyesület /CSEFE/ néven, 10 alapító
taggal.
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Szeptemberben felvállaltuk a Petőfi út végén lévő híd lefestését, melyet október végén a Posta előtti park kerítése, és
az út szélén lévő korlát festése követett. Még e hónapban sor
került a Giccsparti megrendezésére, amiből egy igazán jó
hangulatú este kerekedett, és ezt követően a Mulatós Mikulás
Parti is szenzációs volt. Mindkét rendezvény bevételét a falu
szépítésére fordítjuk, melynek egy részéből árvácska palántát
vásároltunk, és elültettük a falu központjába. Advent előtt élő
fenyőfát ajándékoztunk a falunak, mely ha megnő, reméljük
a falu karácsonyfája lehet. Még Karácsony előtt adományokat
gyűjtöttünk a rászoruló családok részére, a Családsegítő Szolgálattal karöltve. Reméljük, tudtunk ebben a túlfeszült, rohanó világban mosolyt csalni az adományozók és adományozottak arcára.
Sikeresen együttműködünk a településünkön már tevékenykedő társadalmi szervezetekkel, intézményekkel és tovább szeretnénk építeni kapcsolatainkat.
Folytatás a 7. oldalon
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Megmozdulásainkkal bebizonyítottuk,
hogy igény van a csányi emberekben az összefogásra. A lakosok szeretnék élhetőbbé, rendezettebbé tenni falujukat, igényesebb környezetet teremteni. Továbbra is célunk, hogy a
falu fiataljait és idősebbjeit is bevonjuk a munkánkba, felhívjuk a figyelmet a falu tisztán tartására és szépítésére. Terve-
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ink között szerepel a falu csinosítása, a környezet megóvása,
parkosítás, igényes lakókörnyezet kialakítása. Szorgalmazni
fogjuk a kulturális-, a sport-, és a közösségi élet fellendülését.
Köszönet mindazoknak, akik segítik munkánkat, támogatják erőfeszítéseinket.
Bitaróczkiné Czudarhelyi Zsuzsanna

Új Nyugalom Csoport Csány (Polgárőrség)
Bizonyára kevesen tudják, így el kell mondanom: Csány
község polgárőrsége 1990-ben alakult, mindössze 19 fővel.
Akkor még - mivel, a helyi irányítás nem tudta hová sorolni
az önkéntes bűnmegelőzőket, „Polgárvédelmi Csoport Csány”
néven működött. A névváltoztatást a katasztrófavédelemmel
és egyéb más szervekkel történő összetévesztés tette indokolttá, így lett előbb Nyugalom Csoport, majd a tisztújítást követően - és máig is - Új Nyugalom Csoport Csány a község polgárőrségének neve.
A polgárőrség sokrétű feladatot lát el. Az állandó látható
járőrözéstől kezdve a gyermek-és időskorúak védelméig szinte mindenhol részt vesznek, aktívan szolgálják a lakosságot.
Tagjai Csány község köztiszteletben álló - büntetlen előéletű lakói, kik önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül, szolgálják községünk nyugalmát. Jelenleg 34-en vannak. A legidősebb 58
és a legfiatalabb 17 éves. Gyakorlatilag képviselve van minden
generáció. A feladat itt is, mint máshol, apáról fiúra öröklődik, és ez jó dolog. Kinevelünk, ha a Felettünk Való is úgy
akarja, egy egészséges és bűntől mentes generációt. Fontos
számunkra, hogy ezek az emberek közülünk legyenek!
Ilyen módon mára elértük azt, hogy Polgárőrségünk megkerülhetetlen tényezővé váljon kis falunk életében. Nem keveset tettünk ezért! Minden olyan eseménynél jelen vagyunk,
ahol a falu lakosainak nyugalma, biztonságérzete veszélyben
van. Részt veszünk a község rendezvényeinek biztosításában,
ott vagyunk jó szolgaként, ahol Önök szereplői, s néha megemlékezői egy-egy alkalomnak. Fontos számunkra, hogy ne
legyenek olyan események, melyek a lakókat tartósabb ideig
zaklatják, szubjektív és objektív biztonságérzetüket rossz
irányba befolyásolják, lehessen Önök számára ünnep az ünnep, és nem bosszúság vagy bánat!
Nagyon jó a kapcsolatunk a helyi Önkormányzattal és a
Rendőrséggel. Hisszük és tudjuk, e hármas összefogás nélkül
nem létezne közbiztonság, közrend és köznyugalom! A polgárőrség által végzett tevékenység törvényileg szabályozott állami - feladat. Ennek megfelelően tagjainknak időről-időre
szintvizsgát, beszámolót kell tartaniuk. Ennek függvényében
csak hatósági jogkörrel felruházott egyén láthat el szolgálati
feladatot. - Ez törvény!
Polgárőreink ott voltak minden olyan eseménynél, amely
Önt is érintette – és szolgálták a falu lakosságát. Pl. árvíz, bel-

víz, tűzeset, segélycsomagok osztása, tanévnyitó, Húsvét,
Pünkösd, Úrnapja, Ballagás, Falunap, Búcsú, Halottak Napja,
Mindenszentek, Gyásznap, Karácsonyi Ünnepély, Éjféli mise
– s ez csak néhány, a jelentősebbek közül…
A Polgárőrség azonban önmagában non profit (tehát nyereséget nem termelő) szervezet. Fennmaradása, működése
nem volna lehetséges támogatói, szponzorai nélkül, hiszen
közvetlen bevételei nincsenek, minden támogatást célirányú
kiadásaira fordít. Nagyon köszönjük és őszintén hálásak vagyunk mindazoknak a magánszemélyeknek és vállalkozóknak, közintézményeknek, akik támogatják munkánk költségeit, megértve az idők szavát!
És talán egy kicsit az eredményekről:
1990 óta 125 elfogásunk volt - mintegy megelőzve a bűnt ezek a „jó indulatú emberek” már nem bánthatták sem az Ön
testi épségét, sem a családja ingóságait, mert időben „lekapcsoltuk” őket. 911 bejelentésünk volt, közvetlen megkárosítás szándékával vádolva, hatósági eljárás alá vont személyek
esetében a Rendőrség felé. 256 esetben adtunk jelzést, majd,
29 esetben közvetlen személyleírást a bűnüldöző szerv felé,
melynek eredménye 19 letartóztatott és összességében a Bíróság által kiszabott 89 év letöltendő börtönbüntetés lett az
eredmény.
Elismeréseink az Országos Polgárőr Szövetség és a Belügyminisztérium által:
Simonyi Sándor-Polgárőr érdemérem bronz fokozata-1999
Balogh István - Év polgárőre
-2000
Hubai Gyula - Polgárőr érdemérem bronz fokozata -2002
Micskó Tibor - Polgárőr érdemérem arany fokozata -2005
Imre Gábor - Polgárőr érdemérem bronz fokozata -2006
Szabó Margit -Év Polgárőre miniszteri arany fokozat-2008
Mindezek az eredmények azt tükrözik, hogy szakmaiságunk országos szinten is megfelelő. Mi egy kis család vagyunk, s ha Ön is szeretne ide tartozni, kérjük jelezze! Szükségünk van a jó szándékú önzetlen csányi emberekre! Szükségünk van, mert kis hazánk bűn martaléka lehet, ha hagyjuk. Mi mindig is itt éltünk, és Önnek is élhető életteret kívánunk! Ha tud, kérjük, segítsen!
Mi tisztelettel szolgáljuk Önt és a jövőt!
Polgárőrség Csány vezetése

Csányi Dinnye és Zöldségtermelő Védegylet
A Védegylet 1999 februárjában 105 taggal alakult meg, az akkori falugazdász, Simon Attila jóvoltából. Az elnöke akkor Fentor
László volt.
A civil szervezet Csány község és a csányi dinnye hírnevének
öregbítése és megóvása céljából jött létre. Tevékenységi körének
elsődleges célja a településen hagyományos és újszerű technológiával termelő gazdák érdekképviselete volt, de feladatának tekintette a segítségnyújtást is számukra a termelésben, és az értékesítési problémák megoldásában. Az állandóan változó és egyre

romló gazdasági helyzet miatt ezek a törekvéseink azonban csak
részben valósulhattak meg. Az eltelt időszakban rendszeresen
szerveztünk szakmai esteket, tanulmányutakat. (Felgyő /palánta
nevelő/, Debrecen /mezőgazdasági kiállítás/, Szeged, Kecskemét
stb.) Emellett pályázatokhoz szükséges szakirányú tanfolyamokat bonyolítottunk le. Ezeknek az oktatását, EU-s pályázati pénzből, a Jászapáti Szakiskola végezte, itt helyben. Úgyhogy Csányon egyedülállóan az országban negyvenöt helyi termelő Ezüstés Arany-kalászos Gazda, huszonöt
Folytatás a 8. oldalon
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termelő pedig Mezőgazdasági Vállalkozói
OKJ bizonyítvánnyal büszkélkedhet! Az elmúlt években folyamatosan foglalkozunk a piacok felkutatásával. Egy időben beszállítói voltunk a Mórakert és a Sasfarm TSZ-nek. A mai piaci
helyzetet mérlegelve szükségesnek tartjuk e tevékenységünk
hatékonyságának növelését. A közösségépítés céljából több alkalommal szerveztünk kirándulásokat (Erdélybe, Olaszországba
stb.), színházlátogatásokat.
Évről évre aktív szervezői vagyunk az Önkormányzattal karöltve a Hagyományőrző Dinnyefesztiválnak. Az elmúlt évben egy
nagyobb összegű (LEADER, Uniós) pályázatnak köszönhetően
egy nagyszabású, színvonalas Dinnyefesztivál részesei lehettünk,
ahová már az ország különböző részeiről is érkeztek látogatók.

I. évfolyam, 1. szám

Rendszeres kapcsolatban állunk helyi és egyes környékbeli civil
szervezetekkel, és több alkalommal is résztvevői voltunk a nagyszabású civil találkozóknak. A szélsőséges időjárásváltozás és a
piaci viszonyok átrendeződése miatt Csányon fokozatosan csökkent a dinnye termőterülete (az utóbbi 15 évben 400 Ha-ról kb.
20 Ha-ra). Ezért 2007-ben a 45 főre csökkent tagság úgy döntött, hogy módosítja a szervezet nevét, amelyen belül egyre inkább a zöldségféle kapott hangsúlyt, és egyben 5 tagú új vezetőséget is választott, melynek jelenlegi elnöke Gál Tiborné.
Az új név: Csányi Dinnye és Zöldségtermelő Védegylet.
Szervezetünk folyamatosan pályázik, jelenleg is két (LEADER,
Uniós) pályázatunk van elbírálás alatt. Ezek a dinnyefesztivál
(társ)rendezésére, illetve képzésre és szaktanácsadásra irányulnak. A jelenlegi vagyontárgyaink (pl.: bútorok, számítógépek
stb.) beszerzése, a honlapunk létrehozása is pályázati forrásból
valósult meg. Az elmúlt években kissé fellazult a Védegylet működése, de a piacra való jutásunk érdekében meg kell „tanulnunk” a hatékonyabb összefogást.
2012-es terveink: a hatékonyabb termelés érdekében folytatjuk a szakmai estek szervezését, az újabb piaci lehetőségek felkutatását, a környékbeli és esetleg külföldi civil szervezetekkel
való kapcsolatok építését. Sikeres pályázat esetén újabb képzésekre, továbbá szaktanácsadói hálózat kiépítésére nyílik lehetőség. El kellene továbbá talán gondolkodni a részbeni termékváltáson az egyre nehezedő értékesítés miatt. Ehhez szintén
megfelelő oktatói és tanácsadói segítség felkutatására volna
szükség. A terveink megvalósításához hatékony összefogásra és
együttműködésre lesz szükség a vezetőség és a tagság között a
közös célok elérése érdekében!
Gál Tiborné

Napfény Klub
Szeretettel köszöntöm a kedves olvasót a Napfény Klub
minden tagja nevében. Örömmel mutatom be klubunkat, hiszen nagy örömömre szolgál, hogy már több mint 13 éve vagyunk együtt.
Amikor egy késő őszi napon felmerült a gondolat, hogy
kellene egy fórum, valamilyen rendszeres találkozási lehetőség, ahol a mindennapjaink során felmerült gondjainkra,
bajainkra, kíváncsiságunkra, érdeklődéseinkre kaphatunk útmutatást, választ, segítséget, csak kevesen mertük remélni,
hogy ilyen hosszú ideig is életben tudunk maradni. Mára a találkozásaink, nyugodtan merem leírni, életformává, szükségletté váltak. Sajnos az alapító iratunkat aláírók közül mára
már sokan az égiek klubjának a tagjai, többen más-más okok
miatt maradtak el a találkozásainkról, de mindig jöttek új tagok, új érdeklődők. Sokan érezzük úgy, hogy bár a családi kötöttségeink a legfontosabbak, azok egy idő után lazulnak, átalakulnak, szükségünk van a valahová tartozás érzésére, az
együttlétre. Ezt az együvé tartozás érzését, a kellemes időtöltést tapasztaljuk meg a klubnapjainkon.
Klubtalálkozásainkat kéthetente, hétfőnként tartjuk a falu
könyvtárában, öt órától, az év minden hónapjában.
Az évek során begyűjtött élményeinkről, örömeinkről majd
a későbbiekben írok szívderítőként.
Most csak annyit, hogy fontosnak tartottam és tartom ma
is, hogy a találkozásainkon mindig legyen valamilyen program. Így nagyon sok előadóval ismerkedtünk már meg, sok
témát érintettünk, dolgoztunk fel. Igény volt az egészséges
életmóddal való foglalkozásra, így nagyon sokat foglalkoztunk
már testünk, lelkünk karbantartásával. Sokszor érintettük az
egészséges táplálkozás témakörét, a feszültségeink, a stressz
okozta problémáink megoldásának lehetőségeit. De szívesen
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emlékezünk irodalmi előadásokra, írókkal, költőkkel, fotósokkal való találkozásainkra. A természetgyógyászatnak szinte
minden képviselője megfordult már nálunk, a gyógyfüvek szószólójától, az akupunktúra, akupresszúra gyakorlójáig, a
masszőrök sokféleségéig, az asztrológustól a számmisztika
képviselőjéig mindenki. Tartottunk gyöngyfűző tanfolyamot,
tojásfestést tanultunk stb., stb. Hosszú évek óta megtartjuk a
névnapokat, egy szál virággal és jókívánságainkkal köszöntve
az ünnepeltet, amikor is finom süteményeket majszolva cseréljük ki azok receptjét, elkészítési módját.
Természetesen mindig tartunk karácsonyt, újévi köszöntést,
az iskola tanulóinak közreműködésével Anyák napját, és mindig részt veszünk a falu közösségi megmozdulásaiban. A falunapokon mindig örömmel főzünk, vagyunk együtt. A rendszeres kirándulásainkról, színházlátogatásainkról majd később
adok számot, van bőven mit mesélni.
A következő hónapokban visszakanyarodunk egy kicsit a
betegségek és a táplálkozás kérdésköréhez. Kóstolóval egybekötött előadások során beszéljük át egy-egy betegség és étkeink kölcsönhatását egy dietetikus előadó segítségével. Kísérletet teszünk eredetünk, magyarságunk bővebb megismerésére. Úti beszámolót tervezek egy házaspár segítségével,
akik karácsony előtt Izraelben jártak. És még sok minden van
talonban.
Sok-sok szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne hozzánk
tartozni, vagy csak egy-egy előadásra, kirándulásra csatlakozna hozzánk.
Az idei karácsonyi gondolatunkat csatolnám: „Magányban a
bánat egyre sűrűbb lesz, de társaságban könnyen szertefoszlik”- írta Shakespeare.
Meggyes Attiláné, klubvezető
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Egy kis történelem
Csörsz khán hagyatéka

adottságokon kívül milyen közvetlen hatások befolyásolhatták.
Csány község településtörténetének mondákkal életben tartott
és kiszínezett fejezete a Csörsz- árok léte. Elsősorban a levéltári
források hiányossága miatt sokszor csak találgatásokból született
írások próbálják rekonstruálni a valóságközeli állapotot.
A legenda szerint Csány határában temették el Kund vezér fiát,
Csörsz kánt.
A legenda valóság volt-e, vagy csak mese, nem lehet tudni. Az
Egy-egy település kialakulásának földrajzi adottságok szabtak
tény, hogy a falu határában volt egy kisebb domb, melyet a nép
határt, avagy nyitották meg a fejlődés lehetőségét. Elsődleges
Csörsz kán dombja néven ismert, de mára a földművelés követmegtartó erő az élet fenntarthatóságához szükséges feltételek jekeztében helye már csak emlék. Csörsz kán létezése sem igazából
lenléte (víz, legelő, művelésre alkalmas földterület, erdő, vadászbizonyított. Viszont ha írói fantáziám szabad szárnyalásának teterület, stb.) volt.
ret engedek, még az is lehet, hogy a valóság határát megérintem:
Csány község a Tekerő-patak és az Ágói-patak által közrefogott
Csörsz kán méltóság-megnevezése egyes esetekben khán, chán
sík területen helyezkedik el. Átlagos tengerszint feletti magassáalakban kerül leírásra. Csány község középkori oklevelekben
ga ~115 m. Legmagasabb pontja a temetőkápolna dombja 129,9
Chan névalakban fordul elő. Hangzásbeli hasonlóság okot adhat
m. A régi térképeken jól látható, hogy a két fő vízfolyás mellett
arra a feltételezésre, hogy esetleg a kán (khán) szóból eredeztetkisebb-nagyobb vízjárások is meghatározó jelleggel bírtak (pl.
hető a falu neve. A régészeti kutatások kellő alapossággal igye„Vak-szarvágy”). A régészeti leletek tanúsága szerint azokon a tekeztek feltárni a Csörsz-árok építésének körülményeit, funkciórületeken, ahol nem a víz volt az uralkodó földi elem, eleink már
ját, valamint a valós nyomvonalát. Az Alföldön húzódó több mint
az őskorban gabonát termeltek.
ezerkétszáz kilométeres késő ókori védvonal építése a III-V. száA fő közlekedési útvonalak kicsit távolabb estek a településtől,
zad közötti időre tehető.
viszont az a bizonyos őskori obszidián útvonal a falu észak-észak
A Csörsz-árok egy mesterséges sánc, amely a Dunától (Vác) ki-nyugati határában húzódott. Ha a mai térképen keressük, legindulva
Hatvan és Csány északi részét, valamint Jászárokszállást
jobban a Budapest-Miskolc vasútvonal mintegy három kiloérintve Ároktő határán áthaladva a debreceni Nagyerdőben délre
méteres sávjában létezett egyfajta kereskedelmi útvonal, melyen
fordul, s az Al-Dunáig húzódik.
a Tokaj környéki lelőhelyekről előkerült obszidiánt (vulkáni
Már a Csörsz-árokrendszer szerkezete is arra utal, hogy a terüveg) távoli vidékekre szállították.
vezésben
és kivitelezésben római hadmérnökök működtek közre.
A kérdés, hogy a település kialakulását az „általános” földrajzi
Ezen felül a sáncárkok
vonalvezetése is megfelel a IV. századi római
stratégiai érdekeknek,
hiszen azok az akkor a
birodalommal
szövetségben álló alföldi
szarmaták szállásterületeit vették körbe. Tehát a Csörsz-árok egy
alföldi népcsoport területének határvonulata
volt. Ésszerűen gondolkodva kimondhatjuk azt
is, ha határ, akkor kellettek ellenőrző, illetve
átkelő pontok is. Erre
A Csörsz-árok ábrázolása egy XIX. századi térképen
kitűnő bizonyíték a sáncok legkülső vonalában
lévő hatvani Strázsahegy ÉK-i lábánál feltárt késő római katonai
őrállomás, amely I.
Valentinianus idején
épült. Ha a HatvanGombospusztai
őrtoronytól a Csörsz-árok
nyomvonalán elindulnánk Jászárokszállásra,
Csány község központját megközelítőleg félúton érnénk el. E tény
pedig okot ad arra, hogy
éljek egy következtetéssel: településfejlődés
során jelentős befolyással bírt földrajzi helyzete, melynek révén a
Csörsz-árok egy esetleg e s
r ó m a i
ellenőrzőátkelőpontja
„Sok év letűnt, mióta
Az árok megszakadt
De a regének ajkán
Csörsz árka felmaradt.”
(Tompa Mihály: Csörsz árka)

Csörsz-árok nyomvonala Csány XVIII. századi térképén

Folytatás a 10. oldalon
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körül alakult ki Csány község. Ezt sugallják
a régi térképek, valamint azok a régészeti eredmények, melyek az
elmúlt ötven évben kellő tudományos megalapozottsággal dolgozták fel az alföldi sáncrendszert.

I. évfolyam, 1. szám

Merész következtetés, de lehetséges. Sőt! – tollforgató ember lévén legfeljebb Tompa Mihály társává szegődöm, mert az idők elfolynak, sodor magával emlékezetet, s partján marad a valóság…
Pádár Sándor

Tisztelt Csányiak!
Kérjük Önöket, hogy amennyiben a falu múltjával kapcsolatos fényképeik, írásaik és dokumentumaik vannak, azokat
szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatalba Medve István polgármesternek eljuttatni. A képeket, dokumentumokat és
írásokat fénymásolás és feldolgozás után természetesen visszaadjuk.

Ébresztő
Az évszázad pénzügyi csalása
A megtévesztés céljából alkalmazott kifejezések és „magyarázatok” elhagyásával nézzük, hogyan is történtek ezek a hírhedtté
vált CHF (svájci frank)-„alapú” kölcsönzések!
Rászedett János és Jánosné magyar állampolgárokat az egyik lakóparkokat építő vállalkozás sikeresen megkörnyékezett, Rászedették tehát elhatározták, hogy 14 millió forintért vesznek egy temetőre néző lakást a külső Bécsi úton. Ötletüknek egyetlen szépséghibája az volt, hogy a nagymamától örökölt vidéki házért
mindössze 7 milliót kaptak. Szükségük volt tehát 7 millió kölcsönre. Teljesen mindegy, melyik bankot keresték fel, mert ott a
következőket közölték velük: jelzálog bejegyzése mellett megkaphatják a hiányzó 7 milliót 20 éves futamidőre, CHF-alapon 5 %
kamat, HUF-alapon 10 % kamat mellett. CHF-alap esetén a havi
törlesztőrészlet 38 600 Ft lesz, míg HUF-alap esetén 98 000 Ft
lesz. Tekintettel arra, hogy az ügyletnél egyetlen egy darab svájci
frank se jelent meg, se fizikai, se átvitt értelemben, a két, erősen
eltérő kamatláb és törlesztőrészlet kifejezetten a megtévesztés
célját szolgálta. Rászedették természetesen a sokkal vonzóbb
CHF-alapot választották, magyarul bekapták a horgot. Nézzük,
mi is történt tulajdonképpen!
A bank Rászedettéknek kölcsönadott kvázi 50 000 svájci frankot, évi 5 % kamatra. Viszont a lakóparképítők nem 100 000
CHF-ot kértek a lakásért, hanem 14 000 000 forintot. Ezért Rászedették a kölcsönkapott 50 000 svájci frankot egy füst alatt eladták a banknak 7 000 000 forintért (természetesen vételi árfolyamon, mert a kapzsiságnak nincs felső határa). Kifizették a 14
milliót az építőknek, és tudomásul vették, hogy havonta 276
svájci frank a törlesztőrészletük. Mivel Rászedettéknek a banknál
forintszámlájuk volt – miért is lett volna más, hiszen az átutalt
fizetéseiket forintban kapták – a bank a számláról minden hónapban leemelte a 276 CHF-nak megfelelő forintot
(természetesen eladási árfolyamon, mert a kapzsiságnak nincs
felső határa), azaz a csalinak szánt 38 600 forintot, de csak addig, amíg a CHF árfolyama 140 forinton állt, vagyis legfeljebb
egy hónapig. A következő esedékességi napokon a bank a
mindenkori 276 CHF vételi árfolyamon kiszámított árát emelte
le a forintszámláról, amikor a CHF 150 forint volt, akkor 41 400
forintot, amikor 180 lett, akkor 49 600 forintot, és amikor 240
lett, akkor 66 200 forintot. De nem csak a törlesztőrészlet emelkedett, emelkedett a tartozás is. Ugyanis Rászedették nem 7 millió forinttal tartoztak (mínusz néhány havi törlesztőrészlet), hanem 50 000 svájci frankkal, aminek időközben a forintban kifejezett értéke 12 000 000-ra emelkedett. Mit számít az, hogy soha
senki egyetlen egy svájci frankot se látott, a tartozás svájci frankban volt nyilvántartva, mert azt vették fel. De pénzügyileg mi is
történt valójában? Kölcsönügylet? Másodlagosan, de elsődlegesen egészen más.
Valójában egyszerű spekulációról van szó. A bank arra spekulált,
hogy a svájci frank erősödni fog a forinthoz viszonyítva, míg Rászedették – tudtukon kívül – arra spekuláltak, hogy a svájci
frank árfolyama 20 éven keresztül nem fog megváltozni. Akinek
egy egészen apró közgazdasági ismerete van, az pontosan tudta,
hogy 20 év távlatában a svájci frank egészen biztos erősödni fog
a forinthoz képest. Ezt tudva, a Magyarországon működő bankok
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úgy is spekulálhattak volna, hogy 3 000 milliárd forintért vesznek CHF-ot a 140 HUF/CHF árfolyamon, és akkor most eladhatnák 240 HUF/CHF-nál, kaszálva ezzel 2 142 milliárdot. De
mennyivel kényelmesebb volt virtuálisan spekulálni nem létező
pénzekkel!
Persze, most a bankok úgy tesznek, mintha ők vettek volna fel
svájci frankot a kölcsönzések kielégítésére, de erről szó sincs.
2008 novemberéig a bankok kötelező tartalékrátája 5 % volt. Ez
azt jelenti, hogy a rendelkezésükre álló tényleges pénzeszköz
húszszorosát kölcsönözhetik ki. Minden 5 forint tényleges pénz
mellett 95 forint virtuális pénzt is kölcsönadhatnak. Az állampolgárok csőbehúzása olyan jól sikerült, hogy a bankoknak 2008 végére likviditási gondjaik lettek, vagyis túlkölcsönözték magukat.
A „likviditás” ugyanis azt jelenti, mennyi szabad tőkéje van a
banknak, olyan szabad tőke, amit kikölcsönözhet. És akkor tegyük hozzá, hogy ennek a „szabad” tőkének 95 százaléka virtuális, nem létező. A világgazdaság begyűrűző válságára hivatkozva
a MNB a kötelező tartalékrátát lecsökkentette egy nevetséges 2
százalékra, (jegyezzük meg, hogy „békeidőben” a nyugati bankok
kötelező tartalékrátája általában 10 %) lehetővé téve, hogy a bankok további virtuális forintokat kölcsönözzenek ki, természetesen CHF-alapon. A Magyar Nemzeti Bank Simor András vezetésével kiszolgáltatta a magyar népet a nemzetközi finánctőkének.
[A legújabb WikiLeaks feltárás szerint ő táviratozta az USA-ba,
hogy „a magyarok tanulják meg, nincs ingyen vacsora, nem kell
megmenteni az eladósodottakat."]
Foglaljuk össze, mi történt jogi értelemben. Tekintettel arra,
hogy mind a forintalapú, mind pedig a valutaalapú hitelezések
esetén a bankok ténylegesen forintot és csakis forintot kölcsönöztek ki, az égvilágon semmi se indokolta, hogy a valutaalapú
hitelek esetén jelentősen kisebb kamatlábat számoljanak fel. Logikusan feltételezhető tehát, hogy az alacsonyabb kamatláb
egyetlen célja a kölcsönért folyamodók lépre csalása volt. Az nem
várható el a széles lakosságtól, hogy komoly pénzügyi ismeretekkel rendelkezzen. Borítékolni lehetett, ha havi 38 és 98 ezer forintos törlesztőrészlet között választhat, akkor a 38-at fogja választani, mert neki a CHF-alap nem jelent semmit, hiszen ez csak
kvázi CHF, a valóságban a svájci franknak semmi közre nem volt
a hitelügylethez. Nem vetem tehát el a sulykot, ha a csalás bűntettének alapos gyanújával élek. A Btk. 318. § (1) bekezdés így
rendelkezik: „Aki jogtalan haszonszerzés végett mást tévedésbe
ejt, és ezzel kárt okoz, csalást követ el.” A CHF-alapú hitelek esetében mind a három kitétel megvalósult. A bankok részéről jogtalan volt a haszonszerzés, az ügyfeleket tévedésbe ejtették, és
ezzel nekik igen jelentős kárt okoztak. A büntetőeljárás szükségességén kívül polgári peres eljárásban lehetséges a hitelszerződések semmissé nyilváníttatása, hivatkozással a csalásra.
Befejezésül meg kell jegyeznem, hogy CHF-alapú hitelek esetében a csalásnak – az én szerény véleményem szerint – egy különös minősített esete áll fenn, mert hatalmas tömegeket szedtek
rá, jelentős összegekben, szervezetten, bűnszövetkezésben. A
végső kár ezermilliárdokban mérhető, ami már veszélyezteti a
nemzetgazdaságot is. Éppen ezért, végső soron levezethető a hazaárulás is.
Antalffy Tibor (http://www.antalffy-tibor.hu/?p=1367)
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Reményik Sándor:

Felhívás
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.

Nagy magyar télben
Nagy magyar télben picike tüzek,
A lángotokban bízom,
Legyen bár messze pusztán rőzseláng,
Bár bolygófény a síron,
Szent házi tűz, vagy bujdosó zsarátnok:
Boldog vagyok, ha magyar lángot látok.
Nagy magyar télben picike tüzek,
Szikrák, mécsek, lidércek,
Mutassatok bár csontváz halmokat,
Vagy rejtett aranyércet,
Csak égjetek, csak melegítsetek ma,
Soh'se volt ily szükség a lángotokra!

Visszapillantó
Falu karácsonyfája
2011. december 21-én újra együtt ünnepelt a falu lakossága. A
karácsony előtti készülődéshez nagyszerű hangulatot varázsolt az
általános iskolás gyerekek műsora. A közös karácsony pedig a falu
karácsonyfájánál folytatódott, melyet Pádár Sándornak köszönhetünk.
Gulyás Natália éneke és a Polgármester köszöntője után, idén sűrű
hóesésben, már második alkalommal gyújtották meg gyertyáikat a
faluért egész évben sokat dolgozó egyesületek, intézmények képviselői. A
vendégek egy finom forralt bor és sült gesztenye mellett beszélgethettek
tovább és hangolódhattak rá az év legszebb és legboldogabb ünnepére.
Reméljük, idén decemberben újra találkozunk a falu karácsonyfájánál.
Kovács Bianka

Nagy magyar télben picike tüzek,
Jaj, be szétszórva égtek,
Királyhágón, Kárpáton, mindenütt!
De mondok egyet néktek,
Szelíd fények és szilaj vándorlángok:
Mit gondoltok: ha összefogóznátok!
Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh'se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba…!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy benne égne!
1919. február

Akikre büszkék vagyunk...
Penczi
Andrea
ITF
Taekwondo sportágban,
TKD
Spirit
Egyesületben, ifjúsági, lány
kategóriában elért
versenyeredményei
2011-ben:
I. Tisza-tó Kupa (Tiszafüred):
Küzdelem 1. hely; Formagyakorlat 2. hely.
IX. Nemzetek Kupája (Hatvan):
Küzdelem 3. hely; Formagyakorlat 2. hely.
Magyar Bajnokság (Mezőkovácsháza):
Küzdelem 1. hely; Erőtörés 3. hely.
II. Eagles Cup (Budapest):
Küzdelem 3. hely; Formagyakorlat 3. hely; Csapat küzdelem
1. hely.
Magyar Bajnokság (Mezőhegyes):
Küzdelem 3. hely; Formagyakorlat 3. hely; Erőtörés 2. hely;
Csapat küzdelem 2. hely; Csapat erőtörés 2. hely; Csapat
speciáltörés 1. hely.
5th Romanian International Summer Cup (Nagyvárad):
Küzdelem 3. hely; Erőtörés 2. hely; Formagyakorlat 3. hely;
Csapat speciáltörés 2. hely; Csapat formagyakorlat 1. hely; Csapat küzdelem 1. hely.

Mák Zsolt
fekvenyomásban
elért eredményei
2011-ben
(Kategória:
Ifjúsági, 82,5 kg)
RAW:Ruha
nélküli
SCITEC RAW–
Budapest: II.
hely, Abszolút II.
hely, 162,5 kg.
HEMO Kupa –
Szentendre: I.
hely, 160 kg.
Országos
Bajnokság –
Komárom: I.
hely, Abszolút I.
hely, 160 kg.
Világbajnokság
– Lettország
(Riga): I. hely,
Abszolút III.
hely, 160 kg
világcsúcs.

Ruhás:
Országos Bajnokság – Érd: II. hely, 180 kg.
Ifjúsági Fekvenyomó Regionális Bajnokság – Tiszaújváros: I.
hely, Abszolút I. hely, 200 kg.
Európa Bajnokság – Eger: II. hely, 180 kg.
Világkupa – Szeghalom: I. hely, Abszolút II. hely, 180 kg.
Világbajnokság – Lettország (Riga): I. hely, 180 kg,
Őszi PE Teszt, Fekvenyomó Bajnokság – Tiszaújváros: I. hely.
Országos Erőemelő Bajnokság–Érd: II.hely, Összesített 520 kg.
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Sport sarok

Biztosan sokan emlékeznek azokra a pillanatokra, mikor 2006-ban megszületett a gondolat, hogy Csányon is legyen újra sportélet, legyen labdarúgás a faluban. Létrejött az összefogás, és hála istennek olyan emberek
álltak az ügy mellé, akik szívvel-lélekkel újra és újra megújuló energiákat
felszabadítva, példa értékű módon kiállnak a Csányi Sportegyesület mellett.
Nem tudom elfelejteni, amikor a pályánkon a Gyöngyös csapatát 350 néző láthatta, hogy mennyi ember dolgozott kint a focipályán, hogy minden
elkészüljön, azt, amikor az egyik novemberi napon hóesésben raktuk be az
oszlopokat a helyére, vagy azt, amikor a lámpákat szereltük fel.

A focicsapat a Megye II. bajnokság nyugati csoportjában szerepel évről
évre. Az első hazai bajnoki mérkőzésen a Gömöri Ottó vezette csapat 2-0-ra
verte a jóval esélyesebb Lőrincit, és nyertünk itthon a Markaz ellen.
A következő évben az id. Mága Alfonz által vezetett csapat a kupasorozatban a jóval erősebb Gyöngyöshalászt ejtette ki.
Ezután Káposzta István és Mága Alfonz góljaival a felnőtt csapat a negyedik, az ifi csapat és az U 16 csapat második helyezést érte el.
A következő évben az ifi csapat újra második, és Mága Alfonz újra gólkirály lett, de ezt mindenki láthatta, hiszen a falunapon, az egész falu előtt vehették át az érmeket.
Jelenleg Szabó Péter vezeti a csapatot, és reméljük ez a szezon is jól zárul.
A sportegyesület elnöksége 9 tagú, a felnőtt és az ifi csapatban összesen
40 igazolt játékos játszik, míg az általános iskolában 50 gyereknek tartunk
edzést. A mérkőzésekre átlagban 80-100 néző látogat ki, és az idegenben
játszandó mérkőzésekre is sokan kísérnek el minket.
Nagyon sokat köszönhetünk azoknak, akik szabadidejüket, munkájukat
és a családi életüket feláldozva ott vannak a sportpályán, festik a pályát, szedik a szemetet, vállalják a rendezőséget, kijönnek szurkolni a csapatnak.
Nem kell ahhoz a csapathoz közel állónak lenni, ha csak valaki a focipálya
mellett megy el, hiszen ki ne látta volna már Juhász Dávidot nyírni a füvet,
Csámpai Lászlót a szögletzászlókat kitenni, vagy Szabó Pétert edzést tartani.
Jó a kapcsolatunk az önkormányzattal, és a nehéz gazdasági helyzetben is
mindig megkapjuk a maximális és egyre növekedő támogatást, és sokat kö-

Anyakönyvi hírek
2011. évben településünkön házasságot kötöttek:
Farkas Tihamér — Petrás Ildikó
Dr. Ködmön Levente Gergely — Fentor Nikoletta
Si Bachir Ali — Sós Timea

2011. évben állampolgársági esküt tett:
Kontrák Andrea Mónika,
és gyermeke Balazs Adrienn Beatrice
(korábban román állampolgárok voltak)

Közérdekű közlemények
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
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szönhetünk a kisebbségi önkormányzatnak is.
Az iskolával a kezdetektől fogva közösen gondolkodunk,
egymást segítve próbálunk a sport területén előrébb jutni, és
a közös munkánk a gyerekek nevelésére is kihat.
Nagyon sokat segítettek a helyi vállalkozók. A látványcsapatsportok támogatása kormányrendelet lehető tette a
társas vállalkozásoknak, hogy adójukkal támogassák a helyi
sportegyesületet. A 2011/2012. évi sportprogramunkat az
MLSZ jóváhagyta, és ennek köszönhetően 1 millió 650 ezer
forintot kaptunk öt csányi, vagy Csányhoz köthető vállalkozástól.
Folyamatban van a „Egészségjavítást célzó szabadidős
sporttevékenységek támogatása” című pályázatunk elbírálása is, és valószínű, hogy ezzel a pályázattal még további 250
ezer forintot kapunk sportszervásárlásra.
Szeretnénk, azon felül, hogy sportolási lehetőséget teremtünk fiataljainknak, hogy összetartó és megtartóerő is lehessünk.
Szeretettel várunk minden szurkolót
a tavaszi mérkőzésekre!
dr. Ködmön Levente Gergely, elnök

Programajánló
Kéthetente hétfőnként 1700: Napfény Klub
Helyszín: Könyvtár
Péntekenként 1400: Ingyenes néptáncoktatás –
Csányért a Faluközösségért Alapítvány finanszírozásában.
Helyszín: Általános Iskola tornaterme
Péntekenként 1800 órától: Kézilabda
Helyszín: az Általános Iskola tornaterme
Szombatonként 1700: Jóga
Helyszín: Könyvtár
Január 28. (szombat), 1900: Csányért, a Faluközösségért Alapítvány jótékonysági bálja.
Helyszín: Kultúrház
Február 3. (péntek), 1800: A Farsang ördöge –
Molnár V. József néplélekkutató előadása.
Helyszín: Könyvtár
Február 4. (szombat), 1830: Gitárest – Válogatás a gitárirodalom remekműveiből, Tari
Szabolcs gitárművész előadásában.
Helyszín: Könyvtár
Február 11. (szombat), 1500: A Csányi Általános Iskola farsangi bálja.
Helyszín: Általános Iskola tornaterme
Március 14. (szerda), A Bánk bán című operaelőadás megtekintése Budapesten az Operaházban, Kovácsné Tóth Dóra szervezésében.
Március 16. (péntek), 1800: Húsvét öröme –
Molnár V. József néplélekkutató előadása.
Helyszín: Könyvtár
Április 7. (szombat), 1830: Johannes Brahms
brácsaszonátáit adja elő Gyülvészi Péter zongorán és Török Mátyás mélyhegedűn.
Helyszín: Könyvtár
Csányi Hírmondó, megjelenik negyedévente
A következő szám várható megjelenése: 2012. április
Lapzárta: 2012. április 06.
Kiadó: Csány Község Önkormányzata
Felelős kiadó: Medve István
Főszerkesztő: Némethné Zayzon Éva
Szerkesztőség: dr. Szentiványi-Csomós Szilvia, Kovácsné Tóth
Dóra, Medve Éva, Medve István, Némethné Zayzon Éva
A szerkesztőség címe: 3015 Csány, Kossuth L. u. 2.
Készült: 600 példányszámban
Nyomda: BEREI és Társa Kft., Mogyoród.

