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Csanyi Hírmondó
Mint azt már bizonyára valamennyi Csany-

teleken élő látta, a Kossuth út – Árpád út sarkon
még a nyáron elkészült a község egyik legszebb
köztéri keresztjének felújítása. 

A keresztet 1938-ban állíttatta közadakozásból
Csanytelek akkori lakossága, melyet – különösen
az utóbbi időben –láthatóan megviseltek az eltelt
évtizedek.

Dr. Papp Ilona doktornő – községünk díszpol-
gára – 40 évig tartó körzetorvosi, majd háziorvosi
tevékenysége emlékére ez évben felújíttatta a ke-
resztet, méltó hátteret is kialakíttatva annak kör-
nyezetében.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-
testülete, de meggyőződésem, hogy településünk
lakossága nevében is tisztelettel mondok köszö-
netet a Doktornő áldozatvállalásáért.

Csanytelek, 2009. november 01.
FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester

Köszönjük, Doktornõ!

Bizonyára sokuk értesült már az idei év harma-
dik nagyberuházásának megkezdéséről, azaz is-
kolánk részleges felújításáról.

Nagy örömmel számolhatok be a mintegy két
hete folyamatban lévő munkálatokról, amely 117
nyílászáró lecserélését jelenti a Szent László Álta-
lános Iskola korszerűnek már korántsem mond-
ható épületén, továbbá két – osztálytermeket ha-
tároló – homlokzat hőszigetelésére is nyertünk
pályázati forrást.

Az évek során szerzett tapasztalatok azt mutat-
ták, hogy a településünkön lévő intézmények kö-

zül az iskola a legnagyobb „energiafaló” létesít-
mény – az elmúlt fűtési szezonban mindössze egy
gázszámla volt egymillió forint alatt –, ezért dön-
tött úgy a képviselő-testület, hogy alkalmas pá-
lyázati lehetőség esetén próbálunk változtatni
ezen az állapoton. Sajnos, a nyílászárók cseréjén
túl a hőszigetelés teljes megvalósítására már nem
volt elegendő a pályázaton elnyerhető összeg – 10
millió forint –, azonban az idei év takarékos gaz-
dálkodása lehetővé teszi a Szent László út felőli
homlokzat saját erőből történő szigetelését is.
Szándékunkban áll a jövő évben tovább folytatni
az iskola megújítását, annál is inkább, mert a tel-
jes intézmény-felújításra beadott pályázatunkat
forráshiányra hivatkozva(!) elutasították.

Mint azt már az előző Hírmondókban olvashat-
ták, az idei év valamennyi intézményi beruházá-
sa (óvoda, idősek otthona, illetve iskola) energia-
takarékossághoz (is) kapcsolódott, ugyanis a fű-
tés költsége nagyon fontos eleme az intézmények
működtetési költségeinek.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az iskolánkról…



A Magyar Népmese Napja al-
kalmából az idei tanévben is
voltak rendezvények a mi isko-
lánk könyvtárában.

Szeptember 29-én a 4. osztá-
lyosok töltöttek ki mesés ke-
resztrejtvényt, mely a mesehő-
sök, meseszereplők és mesecí-
mek ismeretére épült. Négy cso-
portban folyt a munka, a gyere-
kek nagy odafigyeléssel oldot-
ták meg a feladatokat.

Szeptember 30-án „Egy mesés
délután” címmel a felső tagoza-
tos diákjaink olvastak fel mesé-
ket az első osztályosainknak,
majd tettek fel kérdéseket a me-
sékkel kapcsolatban. A helyes
válaszokért aranytallért lehetett
kapni, melyet apró ajándékokra
válthattak be kis diákjaink.
Nagy figyelemmel hallgatták a
történeteket az apróságok.

Október 12-én az 5. és 6. osztá-
lyosok válaszoltak a Benedek

Elek életéről és műveiről készült
„Életrajzi Totó” kérdéseire. Ez
egyéni feladatlap volt, melynek
segítségével jobban be lehetett
tekinteni az író életébe.

Jól sikerült az ünneplés, szín-
vonalas játékokban vehettek

részt e gyerekek, melyért hálás
köszönetünket fejezzük ki
könyvtárosunknak, Marika né-
ninek.

GGyyöörrggyyiinnéé  FFeellffööllddii  ÉÉvvaa,,
OOrroosszziinnéé  ÁÁbbeell  TTüünnddee

tanárnők
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A fűtésköltségek csökkentésére irányuló beru-
házások azonban nem csak az intézményekben
lévők (óvodások, iskolások, bentlakó idősek, illet-
ve a hozzájuk kapcsolódó dolgozók) számára
hasznos, hanem az egész település lakosságának
is, hiszen a működési költségen megspórolt pénz
más területen az egész falu hasznára fordítható.
(Ugyanezen ok miatt fűtünk például az „ideigle-
nes óvoda” épületében cserépkályhával is – spó-
rolunk a gáz költségén.)

Nagy szerencsénk, hogy ezek az energiatakaré-
kosságot célzó fejlesztések megvalósulhattak az
idén, ugyanis a jövő évi finanszírozási kilátások
több mint elkeserítőek, előzetes kalkulációink

szerint a költségvetési főösszeg mintegy 20 millió
forinttal fog csökkenni, ez gyakorlatilag „lenul-
lázza” a jövő évi fejlesztési lehetőségeket, illetve
fejleszteni csak úgy lehet, ha a működésen „meg-
spóroljuk” a fejlesztési pályázatok önerejét.
Amennyiben tehát nem változik az önkormány-
zatok jövő évi finanszírozási rendszere, az máris
valószínűsíthető, hogy szinte lehetetlen lesz az
idei év összességében közel 200 milliós fejleszté-
sét megismételni.

Azt csak remélni tudjuk, hogy nem így lesz – eb-
ben a vonatkozásban is a remény hal meg
utoljára…

Csanytelek, 2009. október 27.
FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester

Az iskolánkról…

„Varázslatos mesevilág”

SZÜLETETT:
Sarró Tibornak és Rácz Katalinnak

FLÓRA ANNA
Jéri Csabának és Mihály Beátának

JÁZMIN
Tolnai Attilának és Rabi Évának

BIANKA
nevű gyermeke.

CCssaallááddii  eesseemméénnyyeekk



TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  PPoollggáárrookk!!
Az alábbi, csak címre, tárgyra való utaló jogszabály-

ismertetés által hívom fel a figyelmet több közérdeklő-
désre számot tartó jogforrásra, melyről annak terjedel-
me okán nincs módom részletekbe menő tájékoztatás-
ra, de az érintettek számára jelzésértékű lehetőség az
utánjárásra és felkészítés a jogkövető magatartásra.

A Magyar Közlöny 138. számában jelent meg az
eeggyyeess  iippaarrii  ttáárrggyyúú kormányrendelet módosításáról
szóló 211/2009. (IX. 29.) kormányrendelet, valamint aa
vváássáárrookkrróóll  ééss  ppiiaaccookkrróóll  sszzóóllóó 55/2009. (III. 13.) kor-
mányrendelet módosításáról szóló 212/2009. (IX. 29.)
kormányrendelet, amelyek  2009. október 01. napján
léptek hatályba. 

Ugyanezen számú közlönyben jelent meg a kkeerreesskkee--
ddeellmmii  tteevvéékkeennyyssééggeekk  vvééggzzééssnneekk  ffeellttéétteelleeiirrőőll  szóló
210/2009. (IX. 29.) kormányrendelet, mely a kereske-
delmi tevékenység bejelentésének és az üzletek műkö-
dési engedélye kiadásának, a kereskedők és az üzletek
nyilvántartásának, valamint a kereskedelmi tevékeny-
ség egyes kereskedési formákban való folytatásának
részletes szabályait állapítja meg.

Kereskedelmi hatóságként a szolgáltatási tevékeny-
ség megkezdésének és folytatásának általános fel-
ügyeletét ellátó hatóságként mozgóbolt, csomagkül-
dő, automatából történő értékesítés, üzleten kívüli ke-
reskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti
település jegyzőjét jelöli ki. Meghatározott termék ke-
reskedelmi tevékenység keretében való forgalmazásá-
hoz kereskedelmi hatóság a külön engedély kiadására
irányuló eljárásban közreműködő hatóságként jár el. 

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes sza-
bályairól szóló korányrendeletben meghatározott ké-
relmét a környezetvédelmi hatóság bírálja el. 

A kereskedő bejelentésének az 1. melléklet A) pont-
jában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A
jegyző a bejelentés másolatát megküldi a Nemzeti Fo-
gyasztóvédelmi Hatóságnak, az Országos Munkavé-
delmi és Munkaügyi Főfelügyelőség illetékes szervei-
nek, a rendőrkapitányságnak, vámhatóságnak, a Me-
zőgazdasági és Szakigazgatási Hivatalnak, vendéglá-
tás folytatása esetén a környezetvédelmi hatóságnak.
Meghatározott hatóság hatósági ellenőrzést folytat le,
melyről az ellenőrzést követő öt munkanapon belül
tájékoztatják a jegyzőt. 

AA  kkeerreesskkeeddőő  aa  nnyyiittvvaattaarrttáássii  iiddőő  vváállttoozzáássáátt  aazz  aazztt
mmeeggeellőőzzőő  öött  mmuunnkkaannaappoonn  bbeellüüll  kköötteelleess  bbeejjeelleenntteennii  aa
jjeeggyyzzőőnneekk..  A kormány szakhatóságként jelöli ki első
fokú eljárásban ÁNTSZ kistérségi intézetét, állat-
gyógyászai készítmény, növényvédő szer forgalmazá-
sa esetén a MgSzH központját, vegyi áru, pirotechni-

kai terméket, tüzelő, tűzveszélyességi osztályú építő-
anyagot, járművet, vagy üzemanyag forgalmazók ese-
tében a tűzvédelmi hatóságot az építményre – ha a ké-
relem benyújtását megelőző hat hónapon belül hasz-
nálatbavételi engedélyt vagy fennmaradási engedély
nem adtak ki – építésügyi hatóságot. 

A működési engedélyezési eljárásban külön vizsgá-
lat nélkül ügyfélnek minősül az üzlet, az üzlettel köz-
vetlenül szomszédos, az üzlettel közös határvonalú,
telekhatárú ingatlan tulajdonosa, társasház esetén a
közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, lakás-
szövetkezet esetében az elnök. 

A jegyző az ügyfelek adatait, és az üzlet tulajdonjo-
gának igazolásához szükséges tulajdoni lapot számí-
tógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer használatá-
val szerzi be. A jegyző a működési engedély megadá-
sával egyidejűleg az üzletet nyilvántartásba veszi és
igazolást ad ki. A jegyző által vezetett nyilvántartás
nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat
honlapján közzéteszi, a működési engedély tárgyában
hozott határozatot közli. 

A kereskedő a működési engedély megadását köve-
tően a változást hhaallaaddéékkttaallaannuull, illetve a nnyyiittvvaa  ttaarrttáássii
iiddőő  vváállttoozzáássaa  eesseettéénn  aazz  aazztt  mmeeggeellőőzzőő  öött  mmuunnkkaannaappoonn
bbeellüüll  kköötteelleess  bbeejjeelleenntteennii  aa  jjeeggyyzzőőnneekk.. A módosított
adatoknak megfelelően működési engedélyről szóló
igazolást ad ki. A változást az új jogosult köteles beje-
lenteni. Az üzlet megszűnését a megszűnést követő 5
munkanapon belül be kell jelenteni a jegyzőnek, aki
haladéktalanul visszavonja a működési engedélyt, ész
az üzletet törli a nyilvántartásból. A jegyző az adatvál-
tozás tárgyában hozott határozatot haladéktalanul
közli a korábban felsorolt hatóságokkal.

KKöözztteerrüülleettii  éérrttéékkeessííttééss  kkeerreettéébbeenn  aazz  aalláábbbbii  tteerrmméékkeekk
ffoorrggaallmmaazzhhaattóókk:: napilap és hetilap, folyóirat, könyv,
levelezőlap, virág, léggömb, zöldség, gyümölcs, pat-
togatott kukorica, főtt kukorica, sült gesztenye, pirí-
tott tökmag, napraforgómag, földimogyoró, egyéb
magvak, vattacukor, cukorka, fagylalt, jégkrém, ás-
ványvíz, üdítőital, kávéital, nyers tej, büfétermékek a
szeszesital kivételével, sütőipari termékek, előrecso-
magolt sütemények, édességek.

Közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácso-
nyi és szilveszteri ünnepeken, évente egy alkalommal,
kizárólag az adott ünnepeken és az azt megelőző 20
napban az adott ünneppel, illetve az adott alkalomhoz
kapcsolódó helyi hagyománnyal összefüggő termé-
kek, továbbá nemesfémből készült ékszerek, díszmű-
áruk és egyéb tárgyak forgalmazhatók szükséges ha-
tósági engedélyek birtokában, nevének székhelyének
feltüntetésével. (Folytatás a 4. oldalon.)
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Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról



Automatából nem értékesíthető nemesfémből ké-
szült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy, szeszesital, va-
lamint szexuális termék. Mozgóbolt útján nemesfém-
ből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy nem
forgalmazható. Szeszes ital alkalmi rendezvényen,
közterületi értékesítés keretében meghatározott felté-
telek teljesítése mellett árusítható. A közút terültének
közlekedésre szolgáló részén a járda kivételével keres-
kedelmi tevékenység nem folytatható, a tevékenység
csak a közút kezelőjének hozzájárulása esetén végez-
hető.

NNeemm  ffoorrggaallmmaazzhhaattóó  üüzzlleetteenn  kkíívvüüllii  ((hháállóózzaatt))  kkeerreess--
kkeeddeelleemm  úúttjjáánn::

• kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak mi-
nősülő termék,

• gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyha-
tású anyag vagy készítmény, gyógyászati segéd-
eszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készít-
mény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és
termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati
termék,

• élelmiszer (ideértve gombát is), a zöldség és gyü-
mölcs kivételével,

• növényi szaporítóanyag,
• fokozottan tűz és robbanásveszélyes, illetve tűz és

robbanásveszélyes tűzvédelmi osztályba sorolt
anyag,

• veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tar-
talmazó maradvány és leválasztott anyag,

• drágakő, nemesfémből készült ékszer, díszműáru
és egyéb tárgy,

• jövedéki termék, valamint
• olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását kü-

lön jogszabály előzetes engedélyezéshez köti.
Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó laká-

sán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha eh-
hez előzetesen hozzájárult. A fogyasztót a lakásán,
munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső
személy köteles személyazonosságát, és ha nem saját
nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztó-
nak igazolni.

Szexuális terméket kirakatban elhelyezni, közszem-
lére tenni ttiillooss. Nevelési-oktatási, gyermek- és ifjúság-
védelmi intézmény, valamint vallás gyakorlására szol-
gáló egyházi létesítmény bármely bejáratától számí-
tott 200 méteres közúti, közterületi) távolságon belül
szexuális termék nneemm  ffoorrggaallmmaazzhhaattóó..  TTiillooss szeszes
italt forgalmazni a diáksport egyesület és a nevelési-
oktatási intézmény sportlétesítményeiben, kivéve
azokat a rendezvényeket, amelyeken 18 éven aluliak
nem vesznek részt. A melegkonyhás vendéglátó üzlet
kivitelével ttiillooss szeszesitalt kimérni nevelési-oktatási,
egészségügyi, gyermek és ifjúságvédelmi intézmény
bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (köz-
területi) távolságon belül. Vendéglátó üzletben a ven-
dégek szórakoztatására zeneszolgáltatás nyújtható,

műsoros előadás, tánc rendezhető, szerencsejátéknak
nem minősülő szórakoztató játék folytatható, ha a
vendéglátó üzlet megfelel a környezeti zaj és rezgés-
védelem egyes szabályairól szóló kormányrendelet-
ben foglalt követelményeknek.

A kereskedő köteles a megvásárolt terméket becso-
magolni. A vásárló részére tömeg, térfogat vagy egyéb
mérték szerint forgalmazott terméket csak hatóságilag
hitelesített mérőeszközzel történő lemérés után sza-
bad kiszolgálni. Súlypótló eszközök használata tilos.
A használt, minőséghibás, kölcsönzésre szánt termé-
ket az új terméktől el kell különíteni.

A vásárlók könyveként nyomdai úton előállított leg-
alább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó
nyomtatvány alkalmazható. A vásárlók könyvét a
jegyző a kereskedő kérelmére aláírásával és bélyegző-
lenyomatával haladéktalanul hitelesíti. A jegyző a ke-
reskedő által használni kívánt első vásárlók könyvét
az üzletben nyilvántartásba vételével a vásárlók köny-
ve használatba vételének bejelentett időpontjából hite-
lesíti. 

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság jár el a fo-
gyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat megsértése esetén.

A jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig,
de legfeljebb 90 napra a tevékenységet megtilthatja,
vagy az üzletet ideiglenesen bezárathatja. AA  jjeeggyyzzőő  aa
mműűkkööddééssii  eennggeeddééllyytt  vviisssszzaavvoonnjjaa,,  iilllleettvvee  aa  tteevvéékkeennyy--
sséégg  ffoollyyttaattáássáátt  mmeeggttiilltthhaattjjaa  ééss  aa  kkeerreesskkeeddőőtt,,  iilllleettvvee  aazz
üüzzlleetteett  aa  nnyyiillvváánnttaarrttáássbbóóll  ttöörrllii,,  ééss  aazz  üüzzlleetteett  bbeezzáárraatt--
hhaattjjaa,,  hhaa

• a működési engedély kiadásának feltételei már
nem állnak fenn,

• a kereskedő jegyzői határozatban meghatározott
időtartam alatt nem tesz eleget a határozatban fog-
laltaknak,

• a kereskedő a külön jogszabályban meghatározott
veszélyes mértékű környezeti zaj esetén, a lakók
egészséges életkörülményeinek és pihenéshez va-
ló jogának biztosítása érdekében, a jogsértő állapot
megszüntetéséig elrendelt kötelező éjszakai zárva
tartási időszak alatt továbbra is nyitva tart,

• a kereskedő veszélyes mértékű környezeti zaj ese-
tén a hirdetés vagy figyelemfelhívás céljára szol-
gáló hanghatásokat okozó eszközt használatának
megtiltása ellenére tovább használja.

Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer,
hogy a kereskedő működési engedéllyel nem rendel-
kező üzletben folytat kizárólag üzlethez kötött keres-
kedelmi tevékenységet a jegyző köteles az üzletet
azonnal bezáratni.

KKiizzáárróóllaagg  üüzzlleettbbeenn  ffoorrggaallmmaazzhhaattóó  tteerrmméékkeekk::  
• dohánytermékek, 
• a kémiai biztonságról szóló törvény szerinti veszé-

lyes anyagok és készítmények, 
• az egyes festékek, lakkok és járművek javító
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fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer
tartalmának szabályozásáról szóló kormányren-
delet hatálya alá tartozó termékek, állatgyógy-
ászati készítmények és hatóanyagaik,

• fegyver, lőszer, robbanó- és robbantószer, gáz-
spray, pirotechnikai termék, a polgári célú piro-
technikai tevékenységek felügyeletéről szóló kor-
mányrendelet szerinti játékos pirotechnikai termé-
kek, valamint a kis és a közepes tűzijáték termé-
kek kivételével, az ott meghatározott feltételekkel,

• növényvédő szerek és hatóanyagaik,
• nem veszélyes hulladék,
• „A” és „B” tűzveszélyességi osztályba sorolt

anyag, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán
vagy propán-bután gáz és üzemanyag.

E rendelet 2009. október 1-jén lépett hatályba, ren-
delkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni
kell. Az e rendelet hatálybalépésekor már működő és
hatályos működési engedéllyel rendelkező üzlet ese-
tében a kereskedőnek csak az 1. melléklet szerinti ada-
tokban bekövetkezett változás esetén kell az e rende-
let szerinti új működési engedély iránti kérelmet vagy
bejelentést benyújtania. Az üzletekről vezetett nyil-
vántartás adatait 2009. december 31-ig kell átvezeti a
2. melléklet szerint.

Hatályát veszi: 133/2007. (VI. 13.) kormányrendelet,
307/2008. (XII. 20.) kormányrendelet, 284/2007. (X.
29.) kormányrendelet. 17. § (2) bekezdése, 118/2008.
(V. 8) kormányrendelet 1. § 78. pontja.

A Magyar Közlöny 139. számában jelent meg aazz  iiddee--
iigglleenneess  mmeeggeellőőzzőő  ttáávvoollttaarrttóó  hhaattáárroozzaatt  mmeegghhoozzaattaalláá--
nnaakk  rréésszzlleetteess  sszzaabbáállyyaaiirróóll szóló 52/ 2009. (IX. 30.) IRM
rendelete, valamint aa  tteelleekkaallaakkííttááss  ééss  ééppííttééssii  ttiillaalloomm  eell--
rreennddeelléésséérrőőll szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet,
melyek 2009. október 1-jén léptek hatályba.

AAzz  ééppííttééssii  bbeerruuhháázzáássookk  mmeeggvvaallóóssííttáássáánnaakk  eellőősseeggííttéé--
ssee  éérrddeekkéébbeenn  eeggyyeess  mmiinniisszztteerrii  rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll
szóló 25/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 2009. október
1-jén lépett hatályba. 

EEnnggeeddééllyy  ééss  bbeejjeelleennttééss  nnééllkküüll  vvééggeezzhheettőő  ééppííttééssii  tteevvéé--
kkeennyyssééggeekk::

• meglévő építmény bármely okból történő felújítá-
sa, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, hom-
lokzatának megváltoztatása, tetőtér-beépítése, ha
a felsorolt építési tevékenység során az építmény
tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni,
nem kell átalakítani, nem kell elbontani, nem kell
megerősíteni,

• temető területén urnasírhely, (kettős) sírhely, sírjel
és urnafülke építése, elhelyezése,

• kerítés építése,
• meglévő építmény utólagos hőszigetelése, a hom-

lokzati nyílászáró áthidaló méretét nem változtató
cseréje, a homlokzatfelület színezése, a felületkép-
zés megváltoztatása,

• a telek természetes terepszintjének 1,0 m vagy an-
nál kisebb, végleges jellegű megváltoztatása,

• megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott
műszaki specifikációval rendelkező építményszer-
kezetű, ideiglenes jellegű, legfeljebb 180 napig
fennálló rendezvényeket kiszolgáló színpad, szín-
padi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató, ven-
déglátó, kereskedelmi, valamint előadás tartására
szolgáló építmény, zárt állandó jellegű kiállítási
célú területen belül kiállítási vagy elsősegélyt
nyújtó építmény, levegővel felfújt vagy feszített
fedések (sátorszerkezetek) építése,

• 6,0 m-nél kisebb építménymagasságú, vagy 60
m3-nél kisebb térfogatú épített siló, ömlesztett
anyag-, folyadék- és gáztároló, föld feletti vagy
alatti tartály, tároló elhelyezéséhez építmény épí-
tése,

• szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel, emlékfal épí-
tése, elhelyezése, ha annak talpazatával együtt-
mért magassága 3,0 m-nél kisebb vagy a talpazatá-
nak magassága 3,0 m-nél kisebb,

• a 2,0 m2-es vagy attól kisebb felületnagyságú rek-
lám-, cég-, címtábla vagy fényreklám hirdetési
vagy reklámcélú, illetve művészeti ábrázolást tar-
talmazó építmény, kirakatszekrény építése, elhe-
lyezése, létesítése,

• a rendezett terepszinttől számított 1,0 m vagy attól
alacsonyabb támfal építése,

• közforgalom elöl elzárt telken belüli, tehergépjár-
mű-forgalommal nem terhelt út és 3,0 m fesztávú
vagy annál kisebb áteresz, bejáró- átjáróhíd építé-
se,

• az épülethomlokzatra szerelt vagy az épület hom-
lokzata elé épített fix vagy nyitható-csukható szer-
kezetű kinyitott állapotban a homlokzati síktól 4,0
m-nél kisebb kiállású vagy 30,0 m2-nél kisebb víz-
szintes vetületű előtető, védőtető, ernyőszerkezet
építése, felszerelése,

• az épület szerkezetével egybe- vagy összeépített,
fix, a homlokzati síktól 2,0 m-nél nem nagyobb ki-
állású, vagy 25,0 m2-nél nem nagyobb vízszintes
vetületű előtető, védőtető építése,

• az év során legfeljebb 180 napra felállított idényjel-
legű, huzamos emberi tartózkodásra nem szolgáló
üvegház építése beépítésre nem szánt területen
méretkorlátozás nélkül, beépítésre szánt területen
100,0 m2 vagy annál kisebb alapterülettel és 6,0m
vagy annál kisebb építménymagassággal,

• 50,0 m3-nél nem nagyobb térfogatú 1,0 m-nél nem
mélyebb magánhasználatú kerti víz-, fürdőme-
dence, épített kerti tó építése,

• fóliasátor építése beépítésre nem szánt területen
belül, mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát
nélkül, egyéb övezetben idényjelleggel (legfeljebb
180 napra felállított) méretkorlát nélkül; beépítés-
re szánt területen idényjelleggel (legfeljebb 180
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napra felállított) és bruttó 500,0 m2 vagy annál ki-
sebb alapterülettel, és 7,0 m vagy annál kisebb
építménymagassággal, vagy állandó jelleggel
(nem idényjellegű, 180 napnál hosszabb időre fel-
állított) 3,0 m vagy annál kisebb építménymagas-
sággal és bruttó 500,0 m2 vagy annál kisebb alap-
területtel,

• nem közterületen (nem közhasználatú) park, ját-
szótér, sportpálya műtárgyainak építése, továbbá
park, játszótér, sportpálya kialakításához szüksé-
ges egyéb építési tevékenység végzése,

• közterületen (közhasználatú) park, játszótér,
sportpálya építőipari műszaki engedéllyel vagy
megfelelőségi tanúsítvánnyal, illetve műszaki spe-
cifikációval rendelkező műtárgyainak építése, to-
vábbá park, játszótér, sportpálya kialakításához
szükséges egyéb építési tevékenységek végzése,

• az OTÉK 4. számú mellékletében meghatározottak
szerint személygépkocsi elhelyezési, vagy többlet-
elhelyezési kötelezettséggel nem járó és 10,0 m2
vagy annál kisebb bruttó alapterületű kereskedel-
mi, vendéglátó célú építmény építése,

• napenergia-kollektor, napelem, szellőző-, klíma-,
riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru-
és pénzautomata, kerékpártartó, szelektív hulla-
dékgyűjtő, szőnyegporoló, sorompó, árnyékoló el-
helyezése,

• növénytámasz, 10 m3 vagy annál kisebb űrtartal-
mú tartály elhelyezése,

• magasles, vadetető, erdei építmény építése,
• -e rendelet hatálya alá tartozó közmű-becsatlako-

zási- és közműpótló műtárgy építése,
• háztartási szilárd hulladékgyűjtő, -tartály, -tároló

építése,
• kerti építmény (hinta, csúszda, homokozó, szökő-

kút, pihenés és játék céljára szolgáló műtárgy, ker-
ti napkollektor stb.) kerti épített tűzrakóhely, kerti
lugas, pihenés célját szolgáló kerti építmény, pél-
dául lábon álló kerti tető, pavilon), kerti szabad-
lépcső, kerti tereplépcső és lejtő építése,

• háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem,
zöldségverem építése,

• zászlótartó oszlop (zászlórúd) és zászlótartó építé-
se,

• geodéziai építmény építése,
• építmény építéséhez szükséges, annak használat-

bavételekor elbontandó állványzat, felvonulási
épület építése mérethatár nélkül,

• építményben önálló rendeltetési egységek számá-
nak változtatása.

Ugyanezen közlönyben jelent meg aa  kköözzúúttii  jjáárrmműű--
vveekk  ffoorrggaalloommbbaa  hheellyyeezzéésséénneekk  ééss  ffoorrggaalloommbbaann  ttaarrttáássáá--
nnaakk  mműűsszzaakkii  ffeellttéétteelleeiirrőőll  szóló 6/1990 (IV. 12.)
KöHÉM rendelet módosításáról szóló 50/2009. (IX.
30.) KHEM rendelet, mely 2010 január 1-jén lép ha-
tályba. A rendelet szerint:

A közúti járművek fogalomba helyezésének és for-
galomban tartásának műszaki feltételeinek megfelelő-
en a jjáárrmműűvveekkeenn (oldalkocsi nélküli motorkerékpár,
motoros tricikli és négykerekű segédmotoros kerék-
pár, személyautó, tehergépkocsi, oldalkocsis motorke-
rékpár, mezőgazdasági vontató és lassú jármű, kizáró-
lag a menetrendszerű helyi járatban közlekedő autó-
busz esetén) eellssőősseeggééllyynnyyúújjttóó  ffeellsszzeerreelléésstt  kkeellll  kkéésszzeenn--
llééttbbeenn  ttaarrttaannii..  A meghatározott elsősegélynyújtó fel-
szerelés – a tartalmának alkalmazhatóságára vonatko-
zó lejárati időn belül – helyettesíthető olyan elsőse-
gélynyújtó felszereléssel, amelyet az Európai Gazda-
sági Térségről szó megállapodásban részes állam a
jármű kategóriájához alkalmazni rendelt, amennyiben
azt magyar nyelvű, vagy ábrás elsősegély-nyújtási tá-
jékoztatóval látták el. Az elsősegélynyújtó felszerelést
portól és víztől védett csomagolásban a járművezető
számára jól hozzáférhető helyen kell a járművön tarta-
ni. Egyes tartalmi elemei a gyártó által meghatározott
időpontig alkalmazhatóak. A rendelkezéseket a már
forgalomba helyezett járműveken a járműhöz hasz-
nált bontatlan, lezárt elsősegélynyújtó felszerelés al-
kalmazhatóságának lejárata esetén, de legkésőbb
2013. január 1. napját követően kell alkalmazni.

A Magyar Közlöny 143. számában jelent meg aa  ttaallaajj--
vvééddeellmmii  tteerrvv  kkéésszzííttéésséénneekk  rréésszzlleetteess  sszzaabbáállyyaaiirróóll szóló
90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet módosításáról szóló
130/2009. (X. 8.) FVM rendelete, mely 2009. október
16-án lépett hatályba. A rendelet 2. sz. melléklete sze-
rint:

„Hígtrágya mezőgazdasági területen történő fel-
használást megalapozó talajvédelmi terv szerint:

termőföldön történő felhasználás szempontjából aa
hhííggttrráággyyáávvaall  aazzoonnooss  eellbbíírráállááss  aalláá  eessiikk az almozásos ál-
lattartásnál keletkező, az állati bélsárnak és vizelet-
nek, valamint a csurgalék- és technológiai víznek az
alomanyagok által fel nem vett folyékony halmazálla-
potú része a trágyalé is. A hígtrágya felhasználását ki-
záró okok: talajtani, domborzati tényezők. TTiillooss híg-
tárgya felhasználása továbbá: vízzel telített, fagyott,
hótakaróval borított talajon, állóvizek partvonalától
mért 20 méteres sávban, egyéb felszíni vizektől mért 5
méteres sávban, közegészségügyi védőtávolságokon
belül lévő területeken.

KKöözzeeggéésszzssééggüüggyyii  vvééddőőttáávvoollssáággookk::
• felületi hígtrágya kijuttatása esetén: 300 m, 
• lakott területtől, (legalább 5 lakóház együttese),

egészségügyi intézménytől élelmiszeripari üzem-
től 300 m, országos közutaktól 10 m,

• tanyától 50 m, 
• esőztető öntési mód esetén 500 m védősávot kell

tartani. 
KKöözzeeggéésszzssééggüüggyyii  vváárraakkoozzáássii  iiddőőkk::
• nyersen is fogyasztható kertészeti növények híg-

trágyával nem öntözhetők,
• gyümölcsfák, szőlő csak felületi módszerrel



öntözhető és betakarítás előtt 45 nappal az öntö-
zést be kell fejezni,

• szántóföldi növények, rét, legelő öntézését a beta-
karítás – valamint a külön jogszabály szerint a le-
geltetés – kezdete előtt 30 nappal be kell fejezni,

• fásított területek várakozási időkorlát nélkül ön-
tözhetők.

A termeszteni kívánt vagy termesztett növény víz-
és tápanyag (elsősorban nitrogén) igénye, valamint a
hígtrágya-beltartalom tulajdonságai alapján kell meg-
határozni.”

A Magyar Közlöny 144. számában jelent meg aa
bboolluuss--mmaalluuss  rreennddsszzeerr,,  aazz  aabbbbaa  vvaallóó  bbeessoorroollááss,,  iilllleettvvee  aa
kkáárrttöörrttéénneettii  iiggaazzoolláássookk  kkiiaaddáássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaiirróóll szóló
19/2009. (X. 9) PM rendelet, valamint aa  kköötteelleezzőő  ggéépp--
jjáárrmműű--ffeelleellőőssssééggbbiizzttoossííttáássnnááll  aallkkaallmmaazzootttt  ggééppjjáárrmműű--
kkaatteeggóórriiáákkrróóll szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendelet, ame-
lyek 2010. január 1-jén lépnek hatályba.

A Magyar Közlöny 147. számában jelent meg a Ma-
gyar Nemzeti Bank elnökének aa  jjeeggyybbaannkkii  aallaappkkaammaatt
mméérrttéékkéérrőőll szóló 28/2009. (X. 19.) MNB rendelete,
melynek értelmében aa  jjeeggyybbaannkkii  aallaappkkaammaatt  mméérrttéékkee
77,,00  sszzáázzaalléékk, mely 2009. október 20-án lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 146. számában jelent meg aa  kköözz--
ffoorrggaallmmúú  sszzeemmééllyysszzáállllííttáássii  uuttaazzáássii  kkeeddvveezzmméénnyyeekkrrőőll
szóló 85/2007. (IV. 25.) kormányrendelet módosításá-
ról szóló 227/2009. (X. 16.) kormányrendelete, vala-
mint aa  jjeeggyyzzőő  hhaattáásskköörréébbee  ttaarrttoozzóó  bbiirrttookkvvééddeellmmii  eelljjáá--
rráássrróóll szóló 228/2009. 8X. 16.) kormányrendelete, me-
lyek 2009. október 24. léptek hatályba.

A jogszabályok tartalma www.magyarkozlony.hu
linken hozzáférhető, továbbá személyesen is szívesen
állok rendelkezésre a jogszabályban foglaltak jogértel-
mezése kérdésében.

TTiisszztteelltt  HHööllggyyeemm//UUrraamm!!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a helyi Képviselő-

testület 2009. október 30. napján tartott ülésén több ál-
tala alkotott helyi rendeletet módosított és egészített

ki és egységes szerkezetbe foglalva (alább felsorolt)
2009. november 1-jével léptetett hatályba, mely az ön-
kormányzat szerveire, intézményére, illetve a szerve-
zet belső működésére irányul:

––  1111//22000099..  ((XX..  3300..))  ÖÖkktt  rreennddeelleett  CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg
ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  jjeellkkééppeeiirrőőll,,  hhaasszznnáállaattáárróóll,,

––  1122//22000099..  ((XX..  3300..))  ÖÖkktt  rreennddeelleett  „„CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg
DDíísszzppoollggáárraa””  ccíímm  aallaappííttáássáárróóll  ééss  aaddoommáánnyyoozzáássaa
rreennddjjéérrőőll,,

––  1133//22000099..  ((XX..  3300..))  ÖÖkktt  rreennddeelleett  „„TTeehheettssééggeess  FFiiaattaall””
ccíímm  aallaappííttáássáárróóll  ééss  aaddoommáánnyyoozzáássaa  rreennddjjéérrőőll,,

––  1144//22000099..  ((XX..  3300..))  ÖÖkktt  rreennddeelleett  aa  hheellyyii  öönnsszzeerrvveezzőő--
ddőő  kköözzöössssééggeekk  ppéénnzzüüggyyii  ttáámmooggaattáássaa  rreennddjjéérrőőll,,

––  1155//22000099..  ((XX..  3300..))  ÖÖkktt  rreennddeelleett  aa  hháázziioorrvvoossii  ééss  ffoogg--
sszzaakkoorrvvoossii  kköörrzzeetteekk  mmeegghhaattáárroozzáássáárróóll,,

––  1166//22000099..  ((XX..  3300..))  ÖÖkktt  rreennddeelleett  aa  kköözziiggaazzggaattáássii  hhaa--
ttóóssáággii  üüggyyeekk  eelleekkttrroonniikkuuss  úúttoonn  ttöörrttéénnőő  iinnttéézzéésséé--
nneekk  kkiizzáárráássáárróóll  sszzóóllóó  rreennddeelleett  hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hhee--
llyyeezzééssee  aazz  EEggyyeess  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  rreennddeelleetteekk  hhaattáá--
llyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzéésséérrőőll  sszzóóllóó  rreennddeelleetttteell,,

––  1177//22000099..  ((XX..  3300..))  ÖÖkktt  rreennddeelleett  aa  hheellyyii  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaatt  kkééppvviisseellőőii  ééss  aa  kkééppvviisseellőő--  tteessttüülleett  mmeelllleetttt  mműű--
kkööddőő  bbiizzoottttssáággookk  eellnnöökkeeii  ééss  ttaaggjjaaii  ttiisszztteelleettddííjjáárróóll  

A jogszabályok tartalma az önkormányzat honlap-
ján, valamint a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján
megtekinthető.

Szintén az önkormányzat honlapjáról, illetve a Pol-
gármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztett tájé-
koztatóból értesülhetnek ügyfeleink a Ket. eljárási
szabályai ügyfelet érintő változásairól, jogaik és köte-
lezettségeikről. Az együttműködés biztosítása érdeké-
ben kérem az adott közigazgatási hatósági eljárást
megelőzően és az eljárás során (terjedelmi okok miatt
itt közzé nem tett) jegyzői tájékoztatóban foglaltak ér-
vényesítését, ezzel lehetővé téve az Önök ügyének
gyors, pontos jog- és szakszerű intézését. 

Megértésüket és együttműködésüket előre is köszö-
nöm!

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző
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A közelgő téli fagyok előtt idő-
szerű a kertekben és a közterü-
letekre kiültetett CCaannnnaa  vviirráágg--
hhaaggyymmáákk    ffeellsszzeeddééssee  ééss  ffaaggyyttóóll
mmeenntteess  hheellyyeenn  vvaallóó  ttáárroolláássaa
mmeeggkkeezzddééssee, mellyel a jövő évi
virághagyma szaporulatával
együtt való kiültetése megtere-
metheti annak lehetőségét, hogy
településünk arculata – a virá-
gosításnak is köszönhetően –
évről-évre kedvezőbb képet
mutathasson. Megragadom az
alkalmat, hogy ismételten meg-
köszönjem mindazok fáradozá-

sát, akik időt és pénzt áldoztak
arra, hogy virágosítottak, gon-
dozták a kiültetett virágokat,
cserjéket, fákat és szebbé tették
környezetüket és élhetőbbé tele-
pülésünket. Remélem jövőre
még többen csatlakoznak kez-
deményezésemhez, a parlagfű
és egyéb gyomnövények he-
lyett, annak helyén dísznövé-
nyek, fák, bokrok színesítik a tá-
jat és virágágyások alakulnak ki.

Köszönöm Gyöngyi Imréné-
nek az őszi árvácskákat (mely-
ből már 3 ízben ismeretlen „vi-
rágszerető lakos” magáncélra
szedett), id. Forgó Henriknének
a vasvirágpalántákat, Koncz Bé-
lának a Canna virághagymákat
és minden virágpalántát, me-
lyek a Polgármesteri Hivatal
előtti közterületek és a park vi-
rágosítását lehetővé tették.

Tisztelettel és köszönettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

Felhívás!
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Csanytelek Község Önkormányzatának kiemelt célja,
hogy településünk fejlődését elősegítse, melynek egyik leg-
fontosabb eleme a helyi úthálózat burkolattal való kiépíté-
se, hiszen a már eddig elkészült utcák lakói tudják csak iga-
zán, mit jelent a „földút és aszfaltozott út” közötti különb-
ség.

Ez év novemberében pályázatot szándékozunk benyújta-
ni a Dél-alföldi Operatív Program (DAOP-2009-3.1.1./B)
keretében meghirdetett önkormányzati közutak fejlesztésé-
nek támogatására. A pályázat feltételrendszerének a Nefe-
lejcs út és a József Attila út felel meg, ez utóbbi csak úgy, ha
a Határ út rövid szakaszával csatlakozik a 2005-ben burko-
latot kapott Ady Endre úthoz.

A Nefelejcs út munkáit évekkel ezelőtt megkezdtük, majd
szintén DAOP-ban pályáztunk a befejezésére, de nem nyer-
tünk. Most szeretnénk befejezni, mert egyik legsűrűbben la-
kott utcánk. A József Attila út – összekötve az Ady Endre
úttal – szükség esetén terelő útként is tudna funkcionálni,
ezen túlmenően az utcában lakók esélyegyenlőségét, élet-
minőségének javítását, biztonságérzetét szolgálná elsődle-

gesen, hiszen a mentők, tűzoltók, rendőrség kiérkezése egy-
egy eseményhez sokkal rövidebb idő alatt történhetne meg,
mint a jelenlegi földúton.

A későbbiekben megvalósításra kerülő szennyvízrend-
szer, illetve felszíni vízelvezetés mindkét út mellett zöld te-
rületen valósulhat meg, az úttestek bontása nélkül. 

Az útépítések megvalósulásával közel százharmincmilli-
ós beruházással gazdagodna településünk úgy, hogy az ut-
cákban lakókon kívül nagyon sok lakos érdekeit is szolgál-
ná, mivel a két út jelentős területeket tár fel a sajátos telepü-
lésszerkezetű Csanytelekből. A tervezett útépítések a biz-
tonságos kerékpáros és gyalogos forgalom levezetését is le-
hetővé teszik, egyben a forgalmat részben elvezeti az orszá-
gos főútvonalról. 

Az útépítések várhatóan segítik a helyi gazdaság élénkü-
lését is, hiszen több gazdálkodó, illetve vállalkozás megkö-
zelítését megkönnyíti.

Amennyiben részletesebben szeretnének a tervekről tájé-
kozódni, kérem, keressenek személyesen a  Polgármesteri
Hivatalban.

Csanytelek, 2009. október 30.
FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester 

Útépítési pályázat

FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSS!!
••  mmeeggoosszzttáássookk,,  tteelleekkhhaattáárr  kkiittűűzzéésseekk,,
••  ééppüülleettffeellttüünntteettééss,,
••  sszzoollggaallmmii  jjoogg  bbeejjeeggyyzzééss,,
••  mműűvveellééssii  áágg  vváállttoozzááss,,
� Elérhetőségünk:

• személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!)
• telefon: 30/218-8953 • fax: 62/424-404
• weboldal: www.infogeobt.hu • email: infogeo@vnet.hu
• levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

Csanytelek Község
Önkormányzata
eladásra kínál
BONTÁSBÓL
SZÁRMAZÓ

ÉPÍTÕANYAGOKAT
(vályog, tégla, faanyag).

Érdeklõdni:
Bori Sándornál

személyesen, vagy
a 20/230-6285
mobil számon.

RReekkvviieemm
TTeemmeettkkeezzééssii  VVáállllaallkkoozzááss

CCssaannyytteelleekk,,  KKoossssuutthh  uu..  3344..
ÉÉjjjjeell--nnaappppaallii  üüggyyeelleett::  0066--3300//55775555552211

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2009. november 25. napon

tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.
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Novemberi-decemberi program:
NNoovveemmbbeerr  88--áánn (vasárnap reggel) Mórahalom

gyógyfűrdőbe indulunk, majd délután 15:00 óra-
kor  átmegyünk az Aranyszöm rendezvényházba,
ahol a Nagymama című vígjátékot nézzük meg
(színház nem kötelező).

Részvételi díj: tagoknak: 1.550,-Ft
nem tagoknak: 2.350,-Ft

NNoovveemmbbeerr  2222--éénn 12:30 órakor várjuk tagjainkat
az évzáró csoportgyűlésünkre az általános iskola

tornatermében.
Jelentkezés: november 18-ig Bali Sándornénál

(Csanytelek, Széchenyi u. 3.)
Részvételi díj: tagoknak: 400,-Ft

nem tagoknak: 700,-Ft
DDeecceemmbbeerr  11--jjéénn Miklós ünnepséget tartunk az

idősek otthona klubjában.

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé
csoporttitkár

Mozgáskorlátozottak
csanyteleki csoportja

Üdvözlöm Csanytelek minden
lakosát, és leendő kedves bete-
geimet!

Dr. Peitl Emőke vagyok,
Csanytelek 1. számú körzetének
új családorvosa, amellett ellá-
tom az iskolaorvosi feladatokat
is. 

Házas vagyok, férjemmel
együtt települtünk ide – szándé-
kaink szerint véglegesen. Po-
gányból jöttünk, egy Pécs mel-
letti kis faluból, ahová 15 éve
költöztünk ki a városi nyüzsgés
elől.

Férjem balesete óta rokkant-
nyugdíjas, a 16 éves családi vál-
lalkozásunk ügyvezetője. Egyet-
len fiam nem költözött velünk, ő
pedagógus –munkája, jövendő-
beli családja Pécshez köti. Pé-
csett születtem, ott végeztem ta-
nulmányaimat. 1977-ben avat-
tak orvossá. Végzés után a pécsi
Tüdőgyógyintézetben kezdtem
dolgozni, 1981-ben tettem szak-
vizsgát tüdőgyógyászatból.
Szakvizsga után 1982-től – csa-
ládanyaként – a körzeti orvosi
hivatást választottam, 26 éven
át, 2008-ig ugyanabban a körzet-
ben voltam családorvos.
Háziorvostanból 1998-ben szak-
vizsgáztam. 

2008-ban – közel egy évig tartó
felkészülés után – külföldön
kaptam állást, ezért megváltam
a praxisomtól, családi okok mi-
att azonban mégsem települtem
ki. Ezért addig, amíg megtalál-
tam azt a helyet, ahol terveim
szerint véglegesen letelepedek,
vállalkozó orvosként helyettesí-
tést vállaltam a Szekszárdi Kór-
ház 5. számú belgyógyászatán.
Csanytelek és környezete – bár
messze van otthonomtól – tisz-
ta, kedves és kellemes benyo-
mást tett rám. A természeti kör-
nyezete, a városok elérhetősége
hasonlít ahhoz a környezethez,
ahol eddig éltünk. A szentesi Dr.
Bugyi István Kórház pedig a
sürgősségi belgyógyászati osz-
tályon engem is foglalkoztat,
mint a régióban más, megfelelő-
en kvalifikált háziorvosokat. Így
biztosítva van számomra a min-
dennapi szakmai szinten tartás,
a betegeim számára pedig a
„betegutak” kiépítésének lehe-
tősége. Nem utolsósorban pedig
ez a pluszmunka-lehetőség az
alulfinanszírozott egészségügyi
rendszerben védelmet ad a min-
dennapi megélhetési gondok
megelőzésében. Köszönöm a
kedves fogadtatást, a Polgár-

mesteri Hivatal segítőkészségét,
és szeretettel várom a betegei-
met, - akiknek kéréseit, javasla-
tait, elvárásait a munkám során
a legmesszebbmenőkig figye-
lembe kívánom venni.

RReennddeellééssii  iiddőő..
Hétfő: 11.30–15 óra.
Kedd: 11.30–15 óra.
Szerda: 8–11.30 óra.
Csütörtök: 8–11.30 óra.
Péntek, páros héten: 11.30–15

óra, páratlan héten: 8–11.30 óra.
RReennddeellkkeezzééssrree  áálllllláássii  iiddőő:: min-

den hétköznap : 7h-15h 
HHeellyyeetttteessííttééss  rreennddjjee:: A min-

denkori hivatalos helyettesítő
orvos: DDrr..  SStteennggll  ÉÉvvaa (Önkor-
mányzati szerződés, ANTSZ
működési engedély, OEP finan-
szírzási szerződés szerint a II.
háziorvosi körzet orvosa).

BEMUTATKOZÁS
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Leginkább ecetes-cukros lében ismerjük. Pedig nyersen, al-
mával összereszelve, kis citrommal, borssal, sóval is felséges.
Lehet leves is, desszert is. A céklával érdemes megbarátkoz-
ni! 

Az egyik legfontosabb vitamin- és ásványianyag-forrá-
sunk, így különösen fontos a téli és a kora tavaszi időszak-
ban. A libatopfélék családjába tartozó, cukorrépával rokon
céklát már a babilóniaiak és a föníciaiak is nagy mennyiség-
ben termesztették, a rómaiak pedig megismertették az euró-
paiakkal is. A népi hagyomány annyira bízott gyógyerejében,
hogy a dinasztiaalapító Nagy Károly rendeletben szabályoz-
ta kötelező termesztését. A középkori Angliában betegek és
idősek eledeléül szolgáltak a cékla könnyen emészthető leve-
lei, felénk pedig mindenekelőtt a fej- és fogfájás enyhítésére
szolgált e növény. A görögök kedvelt itala volt, azt tartották
róla, hogy a vért hűsíti. Hasonló célból használták a rómaiak

is, lázas megbetegedés esetén. 
Az indiai ajurvédikus orvoslás szintén kiváló vérképző

gyógynövényként említi a céklagumót. Ezenkívül a májbe-
tegségek, székrekedés és egyes bélbetegségek kezelésére
használták, sőt a hagyományos indiai „bőrgyógyászatban"
mitesszerek, pattanások és korpásodás ellen is javasolták és
javasolják ma is. 

A cékla szerteágazó gyógyhatását a benne található számos
vitaminnak és ásványi anyagnak köszönheti. Magas nátri-
um, alacsony kalcium tartalmú. Ha idős korban időnként
céklakúra alá vetjük magunkat, megelőzi, illetve kiküszöbö-
li a gyűjtőerek falainak megkeményedését. Jelentős kálium
tartalma hozzájárul a test fiziológiai táplálásához, az izmok
és az állóképesség növeléséhez, míg a cchhoolliinn (iinnggeerrüülleettááttvvíívvőő
anyag a testben: hogy agyunkból gyorsan elő tudjuk húzni a
legeldugottabb információt, hogy llooggiikkuussaann  ggoonnddoollkkooddjjuunnkk

Mi mindent tud a cékla?

A cékla egészséges és finom, a
cékla nem csupán savanyúság!

Az OKM-hoz készített pályázatom jóvoltából 32
tanulónknak lehetősége volt arra, hogy augusz-
tus első hetét ingyen eltölthesse az
Egyházaskozári Gyermek és Ifjúsági táborban.

Itt tartottak nekünk különféle kézműves foglal-
kozást, mint agyagozás, bőrözés és batikolás. A
honismereti foglalkozáson megismerkedhettünk
a Mecsek felvidék lakóinak rövid történelmével.
Egy vadász irányításával 12 km-es éjszakai túrát
tettünk. Egy méhész bácsi segítségével megis-
merkedhettünk a méhekkel. Két kolléganőm,
Orosziné Ábel Tünde és Kovács Andrea közre-
működésével rendeztünk éjszakai rókavadásza-
tot, számháborút és kártyavárépítésre is volt lehe-
tőség, valamint csoportokban képet nagyítottunk,
amiről mesét írtak a gyerekek. Minden nap volt
focimeccs és pingpongozás. Sok háziállat volt a
táborban, melyek etetésében, gondozásában nagy
örömmel vettünk részt. Aki akart, még lovagolha-
tott is! A faluportya játékban sok új ismerettel
gyarapodhattunk.

Augusztus 4-én, látogatóba jött hozzánk Dr.
Molnár Csaba kancellária miniszter, és ő adta át a
faluportya játék győztesének az emlékkupát, és
az oklevelet. Egy dolog azonban beárnyékolta ezt
a napot. Hiába jött el a táborba az MTV 1 és a Hír
Tv is felvételt készíteni, ez az örömteli esemény
nem fért bele a tv programjába, a szülők nem lát-
hatták a tábort a televízióban. Sajnos, a jó hír már
nem hír! Kár!

Elutaztunk Pécsre, Abaligetre, Sikondára,

Zengővárkonyba, Magyaregregyre és Pécsvá-
radra. A cseppkőbarlang, a denevér-, a tojás-, a
szalmamúzeum és a tájház, Márévára, a
Schloßbergi kilátó és várrom, valamint a
pécsváradi várban és a sikondai fürdőben szer-
zett élmények örök emlékként maradnak meg
minden táborozóban.

Mivel civil szervezet támogatására is szüksé-
günk volt, köszönettel tartozunk a Csany-teleki
Polgárőr Egyesületnek, hogy vállalta támogatá-
sunkat. Továbbá hálásan köszönjük az OKM-nak,
hogy biztosította számunkra a táborozáshoz
szükséges pénzt, a Csanyteleki Önkormányzat
pénzügyi osztályának, Cseri Gábornak, kis-
térségünk igazgatójának, a Gamesz és az OTP
dolgozóinak a segítségét, akik a támogatási szer-
ződéshez szükséges papírok gyors beszerzésében
segítettek. És nagy-nagy köszönetünket fejezzük
ki a tábor összes dolgozójának, és vezetőinek.

A kancellária miniszter úrnak emlékként átad-
tunk egy Csany-telek történetéről szóló könyvet,
melybe a következő idézetet írtuk:

„Csak egyszer élek ezen a világon. Most kell te-
hát megtennem minden jót, amit bárkinek is meg-
tehetek; most kell segítenem másokon, ahol segít-
hetek.” (Carnegie)

Nekünk is ez volt a célunk. Jót tenni és egy élet-
re szóló élménnyel gazdagítani 32 diákunk életét.
Remélem, sikerült!

GGyyöörrggyyiinnéé  FFeellffööllddii  ÉÉvvaa
szervező

Egyházaskozáron táboroztunk
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és sziporkázzunk fontos a cholin jelenléte is) kitűnő tisztító
anyag a májnak, a vesének és a húgyhólyagnak, és serkentő-
leg hat a test nyirokmirigyeinek munkájára. 

Ezenkívül gazdag még foszforban, kénben, valamint A-, B-
és C-vitaminokban. A céklát a népi gyógyászat is kiváló vér-
képzőnek ismeri, noha vastartalma nem nagyobb, mint más
növényeké. A vérre gyakorolt pozitív hatásait annak köszön-
heti, hogy a szervezet a céklából sokkal jobban tudja haszno-
sítani a benne található nyomelemeket

Háromféle répát ismerünk. A takarmányrépa fehéres szí-
nű. A cukorrépa kisebb, magas cukortartalommal. Az embe-
ri étkezésben kisebb szerepe van. A céklarépa akkor jó, ha fe-
le akkora, mint az öklünk. Főleg gyökeréért termelik, de az
egész növény felhasználható táplálkozásra és gyógyítás cél-
jából. Gyökere húsos, leveses, sötétlila színű. Felhasználása
az étkezésben szerteágazó, de a legjobb, ha nyersen, saláták
keverékének használjuk. 

A cékla a köztudatban, mint vérszaporító ismert. A cékla
ugyanis az a zöldségféle, amelyből a test legjobban tudja
hasznosítani a vasat: a vér vörösvérsejtjei tudják leginkább
alkalmazni.

Legfőbb hatóanyagai: kálium, kalcium, vas, szilícium és
magnéziumforrás, de tartalmaz rezet, cinket, mangánt, ként,
jódot, kobaltot, krómot, nikkelt, B1-, B2-, B6- és C-vitamint,
folsavat, niacint és biotint is. Ezek a vitaminok és mikroele-
mek nélkülözhetetlen ásványi anyagok a haj, a körmök és az
idegrendszer számára. (1 kg nyers céklából 6 dkg céklaport
tudunk előállítani, testhőmérsékleten történő szárítással.)

Nem véletlen tehát, ha a sárgarépa után a céklarépa a leg-
kedveltebb „gyógyító növény" a zöldségek között. Gyakran
szerepel más zöldség lével, így a sárgarépáéval vagy az ubor-
káéval együtt. A céklalé sárgarépa lével keverve például ki-
tűnő májtisztító, főként a májban felhalmozódó zsír lebontá-
sát segíti elő, ám ajánlatos – különösen eleinte – több sárga-
répát, mint céklát használni, mert a gyors reakció a májban,
okozhat szédülést, hányingert. A túlzott alkoholfogyasztás
negatív hatásait is segíthet ellensúlyozni a céklalé rendszeres
fogyasztása. Hatása nyersen nagyobb.

Erősítő hatású: ajánlatos azoknak fogyasztani, akik valami-
lyen hosszantartó betegségből lábadoznak. Ha a lét centrifu-
gázzuk (naponta háromszor fél dl-t ajánlatos fogyasztani,
míg megelőzésre kétszer, háromszor hetente), ne dobjuk el a
cékla fölső részét, mert zöldje kitűnő kalciumforrás lehet, de
csak nyersen. 

Menstruációs zavarok esetén: naponta két-három alkalom-
mal egy-egy pohár céklalé ajánlatos azoknak, akik menstru-
ációs zavarokkal küzdenek, amit a gyógyszerek helytelen
adagolása vagy mellékhatása, illetve szintetikus hormon
adagolása okozhat a szervezetben. Érezhető a segítség azok-
nál a nőknél, akik panasszal lépnek a változókorba. 

A cékla serkenti a sejtnövekedést, a sejtmag-regenerációt,
aktiválja a vörösvérsejtképzést, támogatja a nyirokrendszer
működését, vízhajtó és méregtelenítő hatása közismert.

A várandós anyák is bátran fogyaszthatják, hiszen a gumó
gazdag folsavban, amelynek megfelelő mennyiségű bevitele
a magzat számára különösen fontos. A folsav a magzati fejlő-
dés során, az agy és az idegrendszer működéséhez szükséges
anyagok képződésében vesz részt. A terhesség korai szaka-
szában megfelelő pótlásával, több fejlődési rendellenesség
kialakulásának valószínűsége csökkenthető.

1961-ben nagy nemzetközi érdeklődést váltott ki dr.
Ferenczi Sándor felfedezése, aki állatkísérletekben megfi-
gyelte, hogy a cékla vörös festékanyaga – a betanin –
tumorellenes hatású. A humánkísérletekben, a kemoterápián
átesett páciensek vérképe (amely a kezelések hatására rom-

lik) jelentős javulást mutatott néhány hetes céklalé-kúra
után.

A C-vitaminban gazdag étkezés jelentősen támogatja az el-
fogyasztott vas felszívódását. Az élvezeti cikkek, mint a ká-
vé, a feketetea, vagy a drogok fogyasztása; illetve a gabona-
félék korpája és bizonyos gyógyszerek kiürítik vastartaléka-
inkat.

Jó tudni, hogy a céklából készült ital segít leküzdeni a nát-
hát és az influenzát. Céklalével ezenkívül tisztítókúrát is tart-
hatunk, rendszeres fogyasztásával közérzetünk javulni fog,
savtúltermelésből származó gyomorpanaszaink pedig meg-
szűnnek. Mivel fogyasztásával elkerülhető a táplálék és a to-
xikus anyagok hosszas időzése a gyomorban és a bélcsator-
nában, csökkenti az ebből eredő különböző betegségek koc-
kázatát. Enyhe hashajtó hatása is jótékony lehet.

A cékla az egyik legjobb zsírégető. Gyomorsav ellen is hat.
Nincs benne káros anyag – akkor a céklalé mérgező volna,

ehelyett viszont élettanilag rendkívül áldásos dolgokat tud.
Ha sok céklát eszel-iszol, akkor az bio legyen, mert a gyökér-
zöldségek a talaj nitrittartalmát megkötik. Ha ipari mennyi-
ségben eszünk nitritet, az csúnyán rákkeltő tud lenni. 

Fogyasztható nyersen is, bármilyen nyerssalátába tehető:
Reszeljük le csíkokra, mint például a tököt, és tegyünk rá ke-
vés sót, cukrot ízlés szerint és pici ecetet. Kissé állni (10-15
perc) hagyjuk, hogy „összeérjen" és máris fogyaszthatjuk. Fi-
gyelmeztetés! Másnap ne ijedjünk meg, ha a vizelet, ill. a
széklet kissé piros lesz, ez természetes!

RReennddkkíívvüüll  éérrttéékkeess  éétteell::  
A jól megmosott céklát hámozzuk meg és reszeljük le. Re-

szeljünk hozzá 2-3 almát, s kb. 1 evőkanálnyi nyers (friss) tor-
mát. Ha bírjuk a torma erősségét, rakhatunk többet is a salá-
tába. A mézzel nemcsak édesíthetjük, hanem el is tudjuk
nyomni a torma csípősségét. Ehetjük önállóan, vagy köret-
ként, de tehetjük vajas kenyérre is.

A ttoorrmmaa antibakteriális és vírusölő hatásánál fogva segít
megelőzni a téli betegségeket. A népi gyógyászatban rend-
szeres fogyasztását jó hatásúnak vélték többek között tbc-re,
májbántalmakra; alkalmazták vizelethajtóként, fertőtlenítő-
ként, vértisztítóként. Értékes eleme a rákellenes táplálkozás-
nak is.

CCéékkllaa:: A levele tartalmaz béta-karotint, kalciumot és vasat,
s ugyanúgy kell elkészíteni, mint a spenótot.

AAllmmaa (ha friss és bio): Régóta ismert természetes orvosság.
„Naponta egy alma az orvost távol tartja". Javasolt emésztés
elősegítésére, vérszegénység, elhízás, székrekedés, bélfertő-
zés, bélhurut, gyomorfekély, láz, álmatlanság, aranyér, reu-
ma, köszvény, vesekő ellen. Magas foszfortartalma segíti a
szellemi túlterheltség és stressz leküzdését. Vízhajtó hatása
csökkenti a szövetek pangását, tisztító- és fogyókúrák legis-
mertebb szere. A koleszterinszint szabályozásban is haté-
kony segítség. Mind az alma héja, mind az alma húsa gazdag
C-vitaminban. A héjában viszont több A-vitamin található.

OOrroosszz  ccéékkllaassaallááttaa  rreecceepptt:: Hozzávalók: 25 dkg cékla, 2 alma,
5 dkg dióbél, 1 gerezd fokhagyma, só, bors, cukor, citromlé,
6 dkg majonéz, kapor. EEllkkéésszzííttééss:: Lereszeljük a céklát, az al-
mát, a fokhagymát és összekeverjük a darált dióval. Sóval,
borssal, cukorral, citromlével ízesítjük, majd elkeverjük a
majonézzel. A tetejét megszórjuk finomra vágott kaporral.

VVaajjbbaabbooss  ccéékkllaassaallááttaa:: Hozzávalók: 1/2 kg főtt vajbab, 1 db
cékla, 1 cs.  zöldhagyma, zöldpetrezselyem, 2 evőkanál olíva
olaj, só, citromlé. EEllkkéésszzííttééss:: Keverjük össze a hozzávalókat
egy salátástálban és tálaljuk. Ez a saláta 2 napig is eláll a hű-
tőben.

TTúúrrii--KKiiss  MMaarriiaannnn
tgy., masszőz
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TTööllttöötttt  ttöökk  vvaaggyy
ccuukkkkiinnii

Hozzávalók:
2-3 zsenge apró tök vagy cukkini, fél kiló darált

marhahús, 1 hagyma, 2 evőkanál olaj, 1 tojás, 2
szelet kenyér, 1 csésze főtt rizs, 1 kávéskanál
pirospaprika, 1 kávéskanál fahéj, só, bors.
Paradicsomszósz, fél literes konzerv, vagy két
csésze házi készítésű. Egyéb fűszerszámok tet-
szés szerint.

Elkészítés:
Aki akarja, le lehet hámozni a tököket, de ha

zsenge fiatalok, akkor nem is fontos. Csak ketté
kell őket vágni, kivájni, s a kivájt aprólékot
elszórni a lábos alján. Most beáztatjuk a
kenyérszeleteket, megfonnyasztjuk a felaprózott
hagymát az olajon, és összekavarjuk őket a darát
hússal és a többi hozzávalóval. A kész töltelékkel
megtöltjük a tököket, rárakjuk az aprólékra, és ha
még maradt a darált húsból, azokból lehet gom-
bócokat formálni és körbedugdosni őket, hogy jó
szorosan legyen minden. Most felöntjük egy kis
vízzel, bele jöhet egy kis kapor és Vegeta, és las-
san rotyogtatjuk, vagy 15-20 percig. Akkor
nyakonöntjük készen vett paradicsomszósszal és
tovább főzzük, míg minden megfő és a szósz
besűrűsödik kissé. Ha nincs kész paradicsom-
szószunk, akkor lehet egy olyan fél liternyi
ledarált friss, vagy konzervparadicsomot rátenni,
de akkor még kell bele fűszer: kumin vagy
édeskömény, koriander, vagdalt petrezselyem,
egy kis cukor, só, bors, és aki szereti, egy kis köri
por. Tálaláskor lehet egy kis tejfölt is rátenni. 

HHoollllóónnéé  TTüünnddii  receptje

VERS

BBúúccssúú
aa  ffiiaattaallssáággttóóll

Októberben, novemberben nincs a napnak melegsége
Pedig ősszel is jól esne, hogyha néha reánk sütne

Virág sem nyílik a kertben, mind elhervad őszidőben
Levél is elhagyja a fát, mint gyermek az édesanyját

A természetnek ereje megváltoztat mindent szépen
Ha tükörbe nézel reggel, nem azt látod, amit régen
Fekete hajadból ősz lett, szemeidben fájó könnyek

Elmerengve gondolsz vissza, rég elhagyott ifjúságra

Az életünk gyorsan elszállt, volt benne sok szomorúság
Hiába ígért az élet fiatalon szép meséket

Azt hittük, hogy minden óra boldogságunknak tanúja
Beteg szívünk arra ébredt, csúnyán becsapott az élet

De azért ne szomorkodjunk, boldog percekre gondoljunk
Volt nekünk is tavasz és nyár, most kapunkban unoka áll

Nagymamaként meleg szívvel, várjuk őket szeretettel
Felnézünk az unokákra, s tudjuk nem éltünk hiába

Váltják egymást az évszakok, sok jót a sors nem adhatott
De az élet ez csak ennyi, mikor hívnak, el kell menni

Ha az utunk végét járjuk, összejön a kis családunk
Megpihenni elkísérnek, sírunkra virágot tesznek

Ránk sokáig emlékeznek

22000033..  ookkttóóbbeerr
RRéévvéésszz  FFeerreennccnnéé

OLVASÓI OLDAL
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