Csanálosi József 1930-ban született a Borsod megyei Vatta községben. 7 éves korában került
családjával Füzesabonyba. Elemi iskola elvégzése után az előljáróság javaslatára az egri Dobó
István Gimnázium tanulója volt 1943-47 között.
1949-50-ben az Országos Szövetkezeti Hitelintézet füzesabonyi dolgozójaként része volt a
járási Magyar Nemzeti Bank helyi fiókjának szervezésében, majd katonai bevonulása után
politikai tiszti iskola elvégzésével társadalomtudományi előadó volt Budapesten. 1955-ben
leszerelését követően a járási tanács VB pénzügyi osztályának dolgozója lett, ahol könyvelést
tanított a járás pénzügyi osztályai munkatársainak.
1958 -1966 között Füzesabony község VB titkári ideje alatt részt vett a tsz szervezésben,
1960-ban államigazgatási főiskolát végzett, majd Füzesabony nagyközség titkáraként végezte
el a Tanácsakadémiát 1963-ban.
1966-1970 között a járási pénzügyi osztály főelőadója volt, a járás valamennyi dolgóját ő
képezte ki az új könyvelési technika alkalmazására.
1971-78 között dormándi VB titkár volt, közben folyamatosan képezte magát.
1979-től a Füzesabonyi Járási Földhivatal pénzügyi csoprtvezetőjének lett áthelyezve, ahol
1985-ig dolgozott. Ez idő alatt a Földhivatal az ország legjobb földhivatala címet nyerte el.
1986 nyarán leszázalékolt nyugdíjas lett.
Több évtizedes munkássága alatt mindig a köz érdekében cselekedett, számtalan megyei,
országos kitüntetést kapott többek között - a Magyar Honvédelmi Szövetségtől, megyei
tanácstól, Hazafias Népfronttól, - társadalmi munkáját is többször magas elismerésekkel
jutalmazták.
Füzesabonyban a várossá válás megalapozása érdekében végzett munkája még nem volt
jutalmazva, pedig részt vett a község első rendezési tervének kidolgozásában 1961-ben,ehhez kapcsolódóan tsz- területi szervezésben, a MÁV lakótelep területének kijelölésében, az
Ifjúság út megnyitásában.
A település főutcáján 1960. karácsonyára - példa nélkülien - higanygőzlámpás közvilágítást
biztosított, majd 1962-ben közbenjárására a főutcán 9 méter széles aszfaltos út épült az addigi
makadám út helyett.
Közreműködésére épültek meg a telepi orvosi rendelők 1962-ben, a település gimnáziuma
1964-ben, 1965-ben a Politechnikai Műhely másodiknak a megyében, majd a községi
ravatalozó. 1966-ban magánlakás kisajátításával bölcsöde kezdhette meg működését a
Rákóczi úton. Munkájának eredményeként transzformátor állomás épült Füzesabonyban.
1965. augusztus 20-ra a Petőfi- Széchenyi utca sarkán artézi kutat fúratott. 1966. szeptember
1-jén Észak-Magyarország legkorszerűbb ÁFOR telepe kezdte meg üzemelését a keleti
határrészen.
Csanálosi József 1960-66 között több mint 300 fiatal pár házasságkötési szertartását vezette
le. A Vöröskeresztes mozgalom megindulásával kezdetektől vesz részt önkéntes véradásokon.
Szakmai munkája mellett számtalan társadalmi funkciót is betöltött: Önkéntes Tűzoltó
Egyesület titkára, Honvédelmi Egyesület klbtitkára volt 1968-1989 között, majd a Szabadidő és Tömegsport Klub elnöke volt megszűnéséig, 2000.decemberéig. A férfi Tinódi
Kamarakórus tagjaként öregbítette Füzesabony hírnevét. Tagja a Könyvtárbaráti Társulás
közművelődési egyesületnek. Kora ellenére példamutatóan - a város szinte valamennyi
kulturális és sport rendezvényén - aktívan vesz részt.
Füzesabony Város Képviselőtestülete Csanálosi Józsefet - érdemei áttekintése alapján
méltónak találta arra, hogy 2002. évi Pro Urbe - a Városért - kitüntetői címre jogosult legyen.

