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Csanyi Hírmondó
Eredményeink
Ismét elrepült egy év, sok-sok munkával, még
több bizonytalansággal, lélekromboló igazságtalanságokkal, méltatlan intrikákkal – de szigorúan
következetes költségvetés-végrehajtással, ennek
következtében szégyenkezés nélkül, emelt fővel
vállalható, falunk vagyonát gyarapító eredményekkel.
Reményeim szerint olvasták az előző Hírmondókban általam írt részletező beszámolókat a
községünkben ez évben megvalósult beruházásokról, így most csak felsorolás-szerűen – kiegészítve a közeljövőben megvalósuló, illetve jelenleg pályáztatás alatt lévő beruházások tényszámaival – bocsátom közre az idei év eredményeit,
jelképesen a község karácsonyfája alá helyezve a
2009-es év mindazon a vagyongyarapodását,
amely a 2002 óta megvalósultakkal együtt
Csanytelek jövőjének zálogát jelentik.
Ingatlan vásárlások:
- 364/1 hrsz-ú kivett (beépítetlen terület) vásárlás (temetővel szemben)
300.000,- Ft
- 09/47 hrsz-ú kivett (tanya)
1/2 tulajdoni hányad ajándékozás
(magánszemélytől)
300.000,- Ft

Pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztések, programok:
- Óvoda korszerűsítés, felújítás, bővítés
(DAOP)
135.889.167,- Ft
- Remény Szoc. Alapszolg. Központ felújítása,
energetikai korszerűsítése (TEKI)
15.986.650,- Ft
- Remény Szoc. Alapszolg. Központ külső
nyílászáró csere (ESZA)
3.667.000,- Ft
- Megvalósíthatósági tanulmány energia-racionalizálási program (TPEA)
3.125.000,- Ft
- Iskola épület nyílászáró csere + külső hőszig.
(ÖM pályázat + saját vállalás) 14.520.754,- Ft
- Piaccsarnok eredményes pályázat (ÚMVP III.,
megvalósítás 2010-ben, becsült) 69.875.000,- Ft
Összesen (tervezett eredeti összköltség):
246.635.571,- Ft
Jelenleg bírálati fázisban lévő benyújtott önkormányzati pályázatok:
- Útépítési pályázat József A. u. - Határ út,
Nefelejcs u. (DAOP)
130.871.532,- Ft
- Pályázat rendezvénysátor beszerzésre
(LEADER)
1.713.000,- Ft
(A Nagy Imre út belterületi szakaszának pályázását a pályázati kiírás nem tette lehetővé.)
Egyéb:

Beruházások, korszerűsítések, felújítások:
- Óvoda felújítási tervek
átdolgozása
150.000,- Ft
- Polgármesteri hivatal épületének
felújítás-tervezése
600.000,- Ft
- Egyéb gép, berendezés,
felszerelés vásárlás
222.000,- Ft
- Polgármesteri hivatalhoz parkolásra
alkalmas terület kialakítása (becsült érték)
500.000,- Ft
- Polgármesteri hivatalhoz irattár kialakítás
saját erő ráfordítása (becsült érték)
1.500.000,- Ft

- Baross Gábor utcai volt iskola-épület (Csigaház) ingyenes megszerzése folyamatban
(becsült piaci érték)
8.000.000,- Ft
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete, jegyzője, polgármesteri hivatala, intéz ményvezetői, az intézmények dolgozói nevében
is kívánok Önöknek és szeretteiknek áldott Ad ventet, békés, boldog Karácsonyt, jó egészséget,
kitartást és hitet a jövőben, munkát és sikereket,
megbecsülést az új évben:
Forgó Henrik
polgármester
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Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
Tisztelt Csanyteleki Polgárok!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek
Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009.
november 13.-i ülésén 3 rendeletet alkotott az
alábbi témakörökben:
– Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátásokról szóló 18/2009. (XI. 13.) Ökt,
– A lakáscélú önkormányzati támogatásokról
szóló 19/2009. (XI. 13.) Ökt,
– A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló
20/2009. (XI. 13.) Ökt, továbbá
2009. november 27.-i ülésén 8 rendeletet alkotott
az alábbi tárgykörökben:
A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás díját a 24/2009. (XI. 27.) Ökt. rendelet 1.
mellékletébe foglalva állapította meg a képviselőtestület a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás 2010. évi egységnyi díjtételeit az alábbiak szerit:
- 120 literes gyűjtőedényzet ürítési díja:
395,- Ft/ürítés + ÁFA (198.-Ft + 197.-Ft),
- 240 literes gyűjtőedényzet ürítési díja:
622,- Ft/ürítés + ÁFA (188.-Ft + 434.-Ft).
Az Önkormányzat az egységnyi díjtételekből
egységesen 197,- Ft/ürítés + ÁFA díjtámogatást
biztosít a közszolgáltatást igénybe vevők számára. Az önkormányzat hivatala által fizetendő díj támogatás mértéke 2010. évben:
- 120 literes gyűjtőedény: 197,- Ft/ürítés + ÁFA
- 240 literes gyűjtőedény: 188,- Ft/ürítés + ÁFA
A közszolgáltatást igénybe vevő által a szolgál tatónak fizetendő szolgáltatási díj 2010. évben:
- 120 literes gyűjtőedény: 198,- Ft/ürítés + ÁFA
- 240 literes gyűjtőedény: 434,- Ft/ürítés + ÁFA

műből szolgáltatott vezetékes ivóvíz díja háztartási célú felhasználás esetén: 140,- Ft/m3 + ÁFA.
A Szolgáltatónak a vízközműből nem háztartási
célú vízfelhasználás esetén egyedi szolgáltatási
szerződést kell kötnie a Szolgáltatónak a fogyasztóval. A nem háztartási célú vízfelhasználásnál
családonként minden fő után, havonta 20 m3 a
háztartási célú vízfogyasztási átalány. Az átalányon túli ivóvíz díja: 88,- Ft/m3 + ÁFA.
A ivóvíz díján felül fizetendő a vízbekötések
rendelkezésre állási díja: 116,-Ft/hó + ÁFA

A díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák. E
díjtételeket a 23/2009. (XI. 27.) rendelet 1. melléklete rögzíti.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2009. november 27.-i ülésén jogszabályba foglalta továbbá
– a környezet védelmének szabályait a 21/2009.
(XI. 27.) Ökt rendeletébe,
– hatályon kívül helyezte a 22/2009. (XI. 27.)
Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy a díjfizetés
Ökt rendeletével a tagintézményi általános iselmaradása jogkövetkezménye, annak adók mód kola felvételi eljárásban „sajátos helyzet” megjára való behajtása.
határozásáról szóló 13/2008. (XI. 28.) Ökt rendeletét, melyet beépített
A kéményseprő-ipari kötelező közszolgáltatás
– a gyermekek védelméről és a gyermekjóléti
2010. évi díja a 2009. évi díjhoz képest a képvisealapellátásokról szóló 23/2009. (XI. 27.) Ökt
lő-testület 25/2009. (XI. 27.) Ökt sz. alatt kiadott
rendeletébe,
rendelete 1. melléklete szerint 5 %-kal növekszik.
– a köztemető használatának rendjéről szóló
rendeletét felülvizsgálta és a 27/2009. (XI. 27.)
2010. 01. 01-től az önkormányzat 26/2009. (XI.
Ökt rendeletébe foglalta, valamint
27.) Ökt. rendelete 1. melléklete szerint a vízköz-
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– Csanytelek Község Helyi Építési Szabályzata
jogharmonizálását a 28/2009. (XI. 27.) Ökt
rendeletébe rögzítette.
A rendeletek szövege az önkormányzat honlapján: www.csanytelek.hu érhető el.
Az alábbiakban adok tájékoztatást – terjedelmi
okok miatt, kivonatos formában – a későbbiekben
jogszabályonként, részletekbe-menően, az általam közérdeklődésre számot-tartónak ítélt normákról, hatályba lépésük időrendi sorrendjében.
A Magyar Közlöny 148. számában jelent meg a
mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal szemben alkalma zott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilal máról szóló 2009. évi XCV. törvény – a felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvá nos értékesítésére vonatkozó részletes szabályok ról, továbbá a felszámolás számviteli feladatiról
szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 237/2009. 8X. 20.) Korm. rendelet, a végrehajtói kézbesítés részletes szabályairól
szóló 250/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 238/2009. (X. 20.) Korm. rendelete,
amelyek 2009. 10. 28. léptek hatályba.
A Magyar Közlöny 152. számában jelent meg a lakóingatlanok adójának bevallásához felhasználható becsült forgalmi érték közléséről szóló 242/2009.
(X. 29.) Korm. rendelet, amely 2009. november 15én lépett hatályba, melyből kiemelendő:
1. § (1) Az állami adóhatóság az egyéb nagy értékű vagyontárgyakat terhelő adóról szóló 2009.
évi LXXVIII. törvényben (továbbiakban: Nért.)
szabályozott adóköteles lakóingatlan forgalmi értékének megállapításához a lakóingatlan tulajdonosa vagy a lakóingatlanon fennálló vagyoni értékű jog jogosítottja (továbbiakban: kérelmező)
számára a (3) bekezdésben rögzített adatok és a
forgalmi érték adatbázisában lévő forgalmiértékadatok mint összehasonlító értékadatok ismeretében, azok összevetésével közli a lakóingatlan becsült forgalmi értékét.
(2) A kérelmező a (3) bekezdés szerinti adatokat
– döntéstől függően – a Központi Elektronikus
Szolgáltató rendszeren vagy – az elektronikus
közszolgáltatásokról szóló törvény szerinti azonosítás igénybevétele nélkül – az állami adóhatóság honlapján elérhető on-line adatlap kitöltésével közli az állami adóhatósággal, egyúttal nyilat-
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kozik arról, hogy hozzájárul a közölt adatok nyilvántartásához, kezeléséhez. Az állami adóhatóság – ha az adatlap a (3) bekezdés szerinti adatokat és az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatot maradéktalanul tartalmazza – az (1) bekezdés szerinti becsült forgalmi értéket a kérelmező részére elektronikus levélként az elektronikus levélcímére küldi meg.
(3) Az (1) bekezdésben említett adatok a következők:
a) a lakóingatlan címe (irányítószám, település,
közterület neve, házszám vagy helyrajzi szám,
b) a kérelmező neve, (cégneve) adóazonosító
száma, elektronikus levélcíme, az adatkérés jogcíme (tulajdonos, vagyoni értékű jog jogosítottja),
c) a lakóingatlan hasznos alapterülete és a lakáshoz, üdülőhöz tartozó telek vagy teelekhányad területe,
d.) a lakóingatlan Nért-ben meghatározott ingatlanfajták (egylakásos lakóépületben lévő lakás, több lakásos lakóépületben vagy egyéb épületben lévő lakás, üdülő) szerinti besorolása,
e) a lakóingatlan, illetve – többlakásos lakóépületben lévő lakóingatlan esetén – a lakóingatlant tartalmazó épület (továbbiakban: lakóépület) kora,
f) a lakóingatlan, illetve a lakóépület felújításának ténye és időpontja,
g) a lakóingatlan, illetve laakóépület falazata, az
alkalmazott építési technológia,
h) a lakóingatlanhoz, illetve lakóépülethez tartozó telek közművesítettsége,
i) a lakóingatlanhoz, illetve a lakóépülethez tartozó telek határa előtti út burkolata,
j) a lakóingatlan komfortfokozata,
k) a lakóingatlanban lévő laakószobák száma,
l) a lakóingatlanban vagy a lakóingatlanhoz tartozó telken lévő úszómedence űrtartalma,
m) lakóépületben lévő lakóingatlan esetén a laakószobák tájolása,
n) lakóépületben lévő lakóingatlan esetén, a lakóingatlan laakóépületen belüli megközelíthetősége (a lakóingatlan elhelyezkedése, felvonó léte).
3. § Az e rendelet szerinti szolgáltatás díjmentes.
Ugyanezen közlönyben jelent meg a Nemzeti If júsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat, valamint - az elejtett vad jelöléséről, valamint a kezelésének és forgalomba hozatalának
élelmiszer-higiéniai és állategészségügyi feltételeiről szóló 141/2009. (X. 29.) FVM rendelet,
amely 2009. november 6-án lépett hatályba, melyből figyelemre méltó rendelkezés:
(Folytatás a 4. oldalon.)
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2. § (3) A vadászatra jogosultnak, a vadbegyűjtő
hely üzemeltetőjének, továbbá a végső fogyasztót
közvetlenül ellátó helyi kiskereskedelmi vagy
vendéglátó egységnek rendelkeznie kell olyan
naprakész dokumentációs rendszerrel, amely lehetővé teszi a vadhús nyomon követését – és
szükség szerinti visszahívását – azoktól, akiktől a
vadat kapják, vagy akiknek azt szállítják, valamint ezen információk bemutatását a MgSzH területi szerve részére.
A Magyar Közlöny 157. számában jelent meg a
Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló
2009. évi CIX. törvény, valamint a közbiztonság és
a közrend védelmében, illetve fenntartásában
közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes
törvények módosításáról szóló törvény okán
szükséges egyes kormányrendeletek módosításá ról szóló 247/2009. (XI. 10.) Korm. rendelet.
A Magyar Közlöny 158. számában jelent meg az
Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében megvalósuló beruházások általános forgalmi adó emeléséből eredő költségnövekményének kompenzációjáról szóló 29/2009. (XI. 12.) NFGM rendelete,
mely 2009. november 15-én lépett hatályba.
A Magyar Közlöny 159. számában jelent meg az
erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehaj tásáról szóló 153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet,
mely november 21-én lépett hatályba, melyből kiemelem az alábbi rendelkezést:
41. § (1) Gomba, vadgyümölcs illetőleg gyógynövény egyéni szükségletet meghaladó, vagy
nem állami területen történő gyűjtése csak az erőgazdálkodó előzetes írásbeli hozzájárulásával
gyakorolható.
(2) Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, az egyéni szükségletnek személyenként
és naponta legfeljebb 2 kg gomba, 2 kg vadgyümölcs, 2 kg gyógynövény gyűjtése minősül.
A Magyar Közlöny 160. számában jelent meg az
illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi
LXXXV. törvény és egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló 2009. évi CXII. törvény, mely
2010. január 1-jén lép hatályba, és többek között
az alábbi változtatásokat tartalmazza:
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2. § A Díjtörvény 28-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tulajdoni lapról kiállított hiteles másolatért 6250 forint összegű díjat kell fizetni.
(2) A tulajdoni lapról elektronikus dokumentumként szolgáltatott hiteles tulajdonilap-másolatért 3600 forint, a nem hiteles másolatért 100 forint elektronikus adatszolgáltatási díjat kell fizetni.
(3) A tulajdonilap-másolat kiállítását elutasító
határozat elleni fellebbezés díja az (1) bekezdésben állapított díj kétszerese.”
Ugyanezen közlönyben jelent meg a lakáscélú
kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény módosításáról
szóló 2009. évi CXIV. törvény, valamint a krízishelyzetbe került személyek támogatásáról szóló
136/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet módosításáról
szóló 251/2009. (XI. 13.) Korm. rendelet, melyek
2009. november 15-én léptek hatályba. Fontos kiemelni, hogy a korábban közreadott tájékoztatáshoz képest módosult, illetve bővült a jogcímek
köre az alábbiak szerint:
a módosítás alapján azon személy, aki
• megfelel a krízis-támogatás általános jogosultsági feltételeinek (nagykorú, nem részesül
nyugdíjban, meghatározott jövedelmi szint
alatt él, teljesülnek az átmeneti segéllyel kapcsolatos kritériumok), és
• még nem részesült (vagy családtagja nem részesült) krízis-támogatásban, és
• háztartásában sem 2009. november 15-én, sem
a kérelem benyújtásának időpontjában nem
vehető igénybe fűtési célú vezetékes energiaforrás, vagyis
– a lakásban a vezetékes áram- és gázszolgáltatás egyaránt ki van kapcsolva, vagy
– a kérelemben megjelölt lakcímen nem áll
rendelkezésre vezetékes gázszolgáltatás, és
az áramszolgáltatás kikapcsolás következtében nem elérhető
fix - 50 ezer Ft összegű - vissza nem térítendő tá mogatásban részesül. További feltétel, hogy az
áramszolgáltatás kikapcsolása a válsággal összefüggésbe hozható – azaz 2008. szeptember 30-át
követően következett be.
A hideg időjárás közeledtére tekintettel a jegyző
által továbbított kérelmeket az illetékes Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság soron kívül, 5 munkanapon belül bírálja el. Ebben az esetben a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (NYUFIG) a támogatást
közvetlenül az érintett áramszolgáltató részére
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utalja át. Az összeg meghatározott része – 20 ezer
forint – minden esetben a fogyasztó fennálló hátralékának törlesztésére fordítódik (az ezt meg
nem haladó tartozás esetén a szolgáltató a tartozás teljes összegét jóváírja).
A krízis-támogatás ezen jogcímen történő
igénylése esetén a módosított kérelem-nyomtatványhoz (1. számú melléklet) csatolni kell a 2.
számú melléklet szerinti nyilatkozatot, valamint
az érintett szolgáltató igazolását a kikapcsolás
tényéről és – áramszolgáltatás esetén – időpontjáról. Azt, hogy az adott lakcímen elérhető-e a vezetékes gázszolgáltatás, illetve, hogy az érintett ingatlan fűtése nem távhő felhasználásával történik, a jegyző a kérelemlap vonatkozó részeinek
kitöltésével igazolja.
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hát visel, amelyről – annak jellegzetes tulajdonságai miatt – bíróság által feloszlatott társadalmi
szervezet egyenruhája, formaruhája ismerhető
fel, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A Magyar Közlöny 164. számában jelent meg a
Bankjegyek bevonásáról szóló egyes MNB hirdetmények visszavonásáról szóló 30/2009. (XI. 20.)
MNB rendelete, amely 2009. december 5-én lép
hatályba és rendelkezése szerint:
a Magyar Nemzeti Bank a visszavont hirdetményekkel már bevont 500 és 1000 forintos címletű
bankjegyeket 2019. szeptember 1-jéig, 5000 forintos címletű bankjegyeket 2019. július 27-éig törvényes fizetőeszközökre átváltja.

A Magyar Közlöny 161. számában jelent meg az
egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló
2009. évi CXV. törvény, mely 2010. január 1-jén
lép hatályba, valamint ugyanezen közlönyben jelent meg az egyéni vállalkozóról és az egyéni cég ről szóló 2009. évi CXV. törvénnyel és a megtakarítások ösztönzésével összefüggő törvénymódosításokról szóló 2009. évi CXVI. tv. Sok törvényt
érintő módosítás okán ajánlom az érintettek figyelmébe a normák szövegét.

A Magyar Közlöny 165. számában jelent meg a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi CXX.
törvény.
A Magyar Közlöny 166. számában megjelent a
termőföld állam által életjáradék fizetése ellené ben történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Kormány rendelet, mely
2009. november 24. lépett hatályba. Ugyanezen
számú közlönyben jelent meg, és szintén 2009.
november 24-én lépett hatályba a Magyar NemA Magyar Közlöny 162. számában jelent meg az zeti Bank elnökének 31/2009. (XI. 23.) MNB ren egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. ((XII.
delete a jegybanki alapkamat mértékéről, mely
28.) Korm. rendelet módosításáról szóló
jogszabály értelmében a jegybanki alapkamat
253/2009. (XI. 18.) Korm. rendelet, mely 2009. nomértéke 6,50 százalék.
vember 26-án lépett hatályba, melynek rendelkeMinden most jelzett jogszabály teljes hatályos
zése az alábbiakat tartalmazza:
1. § (2) Aki a bíróság által feloszlatott társadalmi szövege az Interneten a kormányzat.lap.hu oldaszervezet működésében a feloszlatás után részt lon megtalálható.
Szívesen állok személyesen rendelkezésre az isvesz, ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal
mertetett jogszabály helyek értelmezése, jogalkalsújtható.
(3) Aki nyilvános rendezvényen a bíróság által mazása megkönnyítése érdekében.
feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját
Tisztelettel:
vagy formaruháját viseli továbbá, aki nyilvános
Kató Pálné jegyző
rendezvényen olyan egyenruhát vagy formaru-

Családi események
SZÜLETETT:
Bali Ákosnak és Tóth Andreának
Csongor Vajk,
Arany Gábornak és Hürkecz Mártának Nóra,

Fejes Ferencnek és Szemerédi
Rozáliának Dorina Kitti,
Szín Ferencnek és Nagy Szilviának
Ferenc Bence nevű gyermeke.
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Iskolabált rendeztünk
November 7-én újra jótékonysági bált rendezett iskolánk.
Az előkészületek során idén is
nagyon sok segítséget kaptunk:
voltak, akik anyagilag vagy na gyobb adománnyal támogattak
bennünket (Mrlják József, Márton János, Ferenczik Gábor, Márton Mihály, Kicel Kft, Csanytelek Község Önkormányzata,
Bartus László), voltak, akik tombola és egyéb „tárgyakat” –
tyúk, sütemény, zöldség, tüzifa,
stb. – ajánlottak fel (Mrlják József, Fazekas Lívia, Erhard Gyula, Németh Sándor, Túri-Kis Mariann, Szeri Béla, Magic Force
Bt, Csanyteleki Papírbolt, Csongrádiné Papp Zita virágboltja,
Kozma ABC, Kovácsné Jaksa
Edit, Csanyteleki Pékség, Makra
Ida fényképész, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Csanyteleki Gyógyszertár, Pető növénypatika, Losonczi Zoltán
(Csanyi Tüzép), Alföld Néptáncegyüttes, Sebők Ferenc, Polyák
Józsefné, Györgyiné Felföldi
Éva, Mészárosné Lajos Ildikó,
Szabó Ferenc, Orosziné Ábel
Tünde, Locskainé Varga Julianna, Magyar Péter, Magyarné Lajos Éva, Kurucz Zoltán, Rácz
Katalin, Fülöp Kornél, Ürmös
Ferenc, Sörös Márton, Deák Zoltán, Deák Anita, Gál Róbert,
Horváth Ferenc, Kalapácsné
Nagy Ágnes, Laczkó Ferenc,
Laczkó Róbert, Mago Ferenc,
Palatinus Illés, Rostás Melinda,
Sipka Attila, Tápai Lajos, Varga
István, Kévés István, Lajos Andrea, Kovács Attila, Sörös Erika,
Mikulai Lajos, Holló István, Forgó Attila, Bali Zoltán, Ambrus
Zoltán, Kovács Antal, Kovács
Ferencné, Gémesné Potor Krisztina, Kanyó Lászlóné, Sallai
Györgyné, Bernáth Jánosné,
Konczné Surányi Mária, Jakab

Tímea, Bali Gizella, Törköly
Jánosné, Veres Mária, Mészárosné Urbácsik Marianna, Varga Elvira, Dombováriné Pető Edit,
Ignácz Anna, Tinca Ibolya, Simó
Ibolya, Patainé Bánfi Erika,
Csontos Erzsébet, Szénásiné
Koncz Éva, Tímáriné Vass Ilona,
Lekrinszkiné Sipka Mónika, Mihályné Bali Szilvia, Lekrinszki
Attiláné, Bálint Katalin, Rostás
Erika, Tinca Viorica, Szőkéné
Juhászné Anikó), s voltak, akik
munkájukkal segítettek (Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Gyöngyi Zsolt, Mészáros Dezső,
Koncz György, Ambrus Zoltán,
Valkai István, Bali Zoltán,
Bartus László, Magyar József,
Bánfi Zénó, Kecskeméti János,
Faragó Jánosné, Lajos Andrea,
Czombos Róbert és felesége,
Szénási Róbert és felesége, a
KÉBSZ Kft. dolgozói (Gyergyádesz Istvánné, Gera Jánosné,
Kurucz Zoltánné, Pintér Istvánné, Széll Gáborné, Ürmös Rita),
a tálaló gyerekek, fiatalok (Molnár Richárd, Jáksó Henrietta,
Rónai Enikő, Corbei Pamela,
Kádár Kitti, Lekrinszki Lúcia,
Szőke Kitti, Sebők Mónika,
Ambrus Brigitta) és az iskola
dolgozói.

A szervezés kezdetén jómagam is tartottam attól, hogy a
tengernyi elfoglaltság és az egyre nehezebb anyagi helyzet miatt lényegesen kevesebben leszünk, mint tavaly (300 fő). Szerencsére nem így történt (250
fő), s este, amikor végignéztem
a tornateremben, eszembe jutottak annak a bölcs embernek a
szavai, aki azt mondta: „a legfontosabb óra mindig a jelen, a
legjelentősebb ember mindig az,
aki éppen előttünk áll, a legszükségesebb tett pedig mindig
a szeretet.”
Önök megértették ezeket a
szavakat, s éppen ezért köszönettel tartozom mindazoknak,
akik úgy gondolták, fontos az,
hogy itt legyenek, hogy segítsenek, hogy jelenlétükkel fejezzék
ki, mennyire jelentősek vagyunk egymás számára és bizonyítsák, hogy a közös célok
megvalósításában számíthatunk
egymás segítségére.
Ezt a támogató szeretetet a bőséges és ízletes vacsora előtt egy
műsorral próbáltuk viszonozni,
amelyben a Classic Művészeti
Iskola tanulói és a Szilver TSE
versenyzői, iskolánk színjátszó
csoportja, az aerobicosok, a 3.
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osztály, illetve meghívott vendégként a baksi színjátszók léptek fel.
Bízom abban, hogy – az apróbb hibáktól eltekintve – sem a
műsorban, sem az ételekben,

Csanyi Hírmondó
sem a hangulatban nem csalódtak!
A befolyt összeget igyekszünk
a lehető leghasznosabban, tanulóink, iskolánk érdekében, bárki
számára látható és ellenőrizhető

7
módon felhasználni, s remélem,
hogy a továbbiakban is legalább
ilyen eredménnyel fog találkozni az iskolai és a szülői akarat,
hiszen a célunk közös!
Tisztelettel: Szabó Ferenc

Nagyszülõk köszöntése

November 6-án óvodánkba
„sütés-főzés”- re hívtuk a nagyszülőket. Már hagyománynak
számít a csoport életében, hogy
így november elején meghívjuk
őket, hogy egy kis műsorral
kedveskedve köszönetet mondjunk azért a tengernyi jóságért,
törődésért, figyelemért, szeretetért, gondoskodásért, amit az
unokák tőlük nap, mint nap
kaptak, kapnak.
A műsor előtt nagyon izgultunk, hogy vajon eljönnek-e, elfogadják-e a gyermekek meghívását, akik nagy lelkesedéssel,
szívvel lélekkel, nagy szeretettel
készültek erre a napra.
Az időpontot is úgy választottuk meg, hogy a nagymama,
nagypapa vihesse haza a gyermeket.
Egész délután szakadt az eső.
A rossz idő ellenére minden

gyermeknek eljött a nagymamája, nagypapája, még a vidéken
élők is. Leírni sem tudjuk azt az
érzést, ami elfogott bennünket
látva az ünneplőbe öltözött,
megilletődött nagyikat, ahogy a
kis padokon, gyermekszékeken
ültek, ahogy a könny csillogott a
szemükben a boldogságtól,
hogy láthatták az ő kis unokájukat, amint nekik, csak nekik szerepel.
„…..hisz’ a kedvetekért tanultuk a verset,
hadd mondhassa minden
nagyszülő,
ügyes ez a gyermek.”
Nagyon fontos az idős emberek szeretete, tisztelete, megbecsülése. Hisszük, hogy azok a
gyermekek, akik ebben a szellemben nevelkednek, azok felnőttkorukban is tisztelni, becsülni fogják az idősebbeket, s

hol
kezdhetnénk ennek nevelését, mint a
nagyszülők szeretetén, akik a
legközelebb állnak a gyermekekhez.
A műsor végén teával, süteménnyel kínáltuk a vendégeket.
A szép nap emlékére pedig,
mindenki kapott egy kis ajándékot.
Ezúton szeretnénk még egyszer köszönetet mondani minden kedves nagyszülőnek, amiért a rossz idő ellenére is megtiszteltek bennünket jelenlétükkel.
A kedves kolléganőknek, a
dajka néniknek pedig a segítségüket köszönjük, mert nekik is
részük volt abban, hogy ilyen
szépen zökkenőmentesre sikerült. A jó csapatmunka, meghozta gyümölcsét.

„Ez a néhány óra legyen kellemes,
Minden szóra jól figyeljenek.
Az időseinkről gondot viselünk,
Remegő szívekből hálát lehelünk!
Addig él a remény, még van szeretet,
Sok gyönyörű emlék szívekbe remeg.
Hisz tudjuk az élet örök szenvedés,
El ne engedjétek ma egymás kezét!
E különös napot nektek szenteltük,
Itt szeretet ragyog, együtt érezzük.
Holnap mi is ilyen idősek leszünk,
Kérjük a jó Istent, hogy legyen velünk.”
Lajos Jánosné
Tóth Margit Gyöngyi
óvodapedagógusok
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Kedves Barátaink!

Tudjuk, hogy ünneprontó idejekorán a karácsonyról beszélni,
és helyenként már a kirakatokban díszelgő karácsonyi dekoráció hangulat gyilkos… Most

még is azt írjuk: idén is közeleg
a karácsony. A családsegítő
most is szeretne az Önök segítségével felkészülni azért, hogy
örömöt, gondoskodást nyújt-
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sunk rászoruló embertársainknak. Sajnos az idén növekedni
fog azon családok száma, akik a
karácsonyt fűtött szoba, ünnepi
világítás, karácsonyi vacsora,
díszített fa és ajándék nélkül
ülik meg. A családsegítő arra hivatott, hogy a „sok kicsi, sokra
megy” és megpróbáljuk e családok karácsonyát szebbé tenni.
Ezért gyűjtést szervezünk 2009.
december 7.-től 18.-ig a Csanytelek, Kossuth 34 sz. alatt. A családok örömét, karácsonyát a tartós élelmiszer, édesség, játék,
könyv tehetné szebbé, melyre
várjuk a felajánlásokat.
Kérjük, szánjanak erre a nemes ügyre még öt percet és értesítsék barátaikat, ismerőseiket,
hogy segítsenek, hogy segíthessünk!
Nagyon köszönjük.
Kopasz Imréné családsegítő

Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület
3127 Kazár, Diófa út 13. Tel./fax: 06 32/341-333
7191 Hõgyész, Kossuth tér 6.Tel: 74/588-102 fax: 74/588-100
www.leaderegyesulet.hu
A Magyarországi LEADER Közhasznú Egyesület, mint a vidékfejlesztés témakörében jártas országos szervezet olyan kezdeményezésbe fogott,
amelynek célja az, hogy a településeken, falvakban, illetve a kisvárosokban élő és dolgozó vidéki
emberek megélhetését elősegítse. Szeretnénk egy
olyan internetes értékesítési hálózatot útjára indítani, amely kifejezetten helyi kistermelők, feldolgozók, előállítók, őstermelők, stb. termékeit juttatná piaci lehetőséghez, hogy a termékek forgalmazása minél hatékonyabban megoldott legyen.
A jelenlegi gazdasági helyzetben mindannyiunk
érdeke, hogy minden kínálkozó lehetőséget kihasználva segítsük a vidéken élő emberek boldogulását, akik a saját maguk termelte, előállította
javakat – még ha azok kisebb mennyiségben is
mérhetők – hajlandók és készek értékesíteni egy
új/újabb csatornán keresztül is.

A LEADER NET-Bolt Hálózat kialakításában
való részvételhez minden helyi kistermelő, feldolgozó, előállító termékeit szívesen várjuk, legyen az élelmiszer, kézműves munka, vagy bármilyen egyéb termék, amelyet forgalmazásra
szánnak. A hangsúlyt mindenképpen olyan kisvállalkozásokra, termelőkre, magánszemélyekre
helyezzük, akik e lehetőség nélkül csekély menynyiségben és körben tudják az általuk előállított
termékeket értékesíteni, és a feleslegessé vált termékeiket felajánlják internetes hálózatunkra.
A hálózathoz való csatlakozáshoz szükséges
kérdőív a helyi önkormányzat Ügyfélszolgálatán
átvehető.

Hőgyész, 2009. október 29.
Kocsisné Rátkai Melinda
MLKE elnök
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Bõvültek a polgárõri jogkörök
Az Országgyűlés már a 2006.
évi LII. törvényben elismerte az
állampolgárok önszerveződéseként megalakult polgárőrség tevékenységét. A polgárőrség e
törvény alkalmazásában az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítésében, a
határőrizetben, a környezet- és
természetvédelemben, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvételben, illetve az
önkormányzatok és a lakosság
közötti bizalom erősítésében, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme érdekében a lakosok közösségei által meghatározott feladatok ellátásában
közreműködő, az egyesülési jog
alapján létrejött szervezet, illetve ezen szervezetek szövetsége,
a Csongrád Megyei Polgárőr
Szövetség is. Az Országgyűlés a
közelmúltban azonban részben
módosította az e törvényben
foglaltakat, bizonyos mértékben
kiszélesítve ezzel a polgárőrök
jog- és hatáskörét. A polgárőr
közfeladatot ellátó személy, aki
önként vállalja a polgárőrség
kereti közötti tevékenységet. A
polgárőr szervezetek eddig is
együttműködtek a helyi önkormányzatokkal, az állami és önkormányzati szervezetekkel, a
rendőrség, a határőrség, a katasztrófavédelem, illetve a vámés pénzügyőrség szerveivel, a
környezet- és természetvédelmi
szervezetekkel, a tűzoltóságokkal, valamint a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamarával. Az
együttműködő szervekkel történő közös feladat vagy szolgálatellátás esetén a polgárőr tevékenysége különösen a felvilágo-

sításra, tájékoztatásra, meghatározott eseményen való részvételre, ott a rend fenntartásában
való közreműködésre, megfigyelésre, továbbá az eljáró szerv
tevékenységének támogatására
és segítésére terjedhet ki. A polgárőrök azonban a tevékenységük során hatósági jogkörrel
nem rendelkeznek, kényszerítő
eszközt nem alkalmazhatnak. A
polgárőrtörvény módosítása értelmében viszont a polgárőr a
jövőben használhat gázspray-t,
de továbbra sem tarthat magánál közbiztonságra különösen
veszélyes eszközt, továbbá nem
viselhet lőfegyvert. A polgárőr
kizárólag jogos védelmi helyzetben használhat gázspray-t, de
akkor is kerülnie kell, hogy azzal sérülést okozzon. A polgárőr
a gázspray használata során
megsérült személy részére –
amint az lehetséges – köteles segítséget nyújtani, szükség esetén pedig gondoskodni arról,
hogy a sérültet orvos elláthassa.
A polgárőr által használható
gázspray típusa megegyezik a
rendőrségnél rendszeresített típussal. A rendőrséggel írásba
foglalt megállapodás alapján
együttműködő polgárőrszervezet gázspray-t csak a rendőrségtől igényelhet. Újdonság továbbá, hogy a polgárőr a közúti
közlekedési baleset helyszínén a
közlekedés zavartalanságának
biztosítása érdekében jogosult
jelzőőri feladatok ellátására,
csak úgy, mint az önkormányzati, illetve települési rendezvényeken. A rendőri intézkedést
igénylő baleset helyszínén a polgárőr a rendőrség megérkezéséig önállóan, azt követően a

rendőrség felkérésére és utasításainak megfelelően folytathatja
a jelzőőri tevékenységet. A jelzőőr a tevékenységét legalább 10
méterrel a közúti közlekedési
baleset helyszíne előtt látja el, és
odaérkezését követően haladéktalanul értesíti a rendőrséget. A
polgárőrök jelzőőri szolgálata
kiterjedhet még az általános iskolák, óvodák közvetlen közelére is. A gyermekek úttesten történő biztonságos átkelésének
elősegítéséhez azonban a polgárőrségnek az óvoda, iskola
fenntartójával előzetesen együttműködési megállapodást kell
kötnie. A jelzőőr nappal jelzőtárcsával, éjszaka és korlátozott látási viszonyok esetén piros
fényt adó lámpával irányítja a
forgalmat. A jelzőőri feladatokat
ellátó polgárőr e tevékenység
során polgárőr formaruhát,
vagy megkülönböztető mellényt köteles viselni, amely jól
látható „Polgárőrség" felirattal
van ellátva. Ki kell emelni továbbá, hogy a polgárőrség szabálysértések esetén feljelentést
tehet, valamint – a rendőrséggel
való együttműködés keretében
– részt vehet a körözött gépjárművek azonosításában. Az azonosított körözött gépjárművekre
vonatkozó információkról azonban a polgárőrség a rendőrséget
– az azonosítást követően haladéktalanul – köteles tájékoztatni. Mindezen változások, elvárások pedig azt a célt szolgálják,
hogy az önkéntesek közreműködésével is fokozzák az állampolgárok biztonságérzetét, segítsék a közrend és a közbiztonság védelmét.
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Hírlevele
2009. november
Az elmúlt napok, hetek a szoká- gumiabroncsok, a világítás és a fék- dítsunk különös figyelmet a gumisosnál enyhébb őszi időjárással tel- rendszer ellenőrzésére figyelnek, abroncsok megfelelő (4 mm feletti)
tek, a reggeli, illetőleg az olykor holott az őszi-téli közlekedés fontos bordázat-mélységére és a levegőegész nap megmaradó köd, a korai kelléke lehet a jól működő ablaktör- nyomásra, amelynek általában 0,2
sötétedés azonban már figyelmez- lő, a jégkaparó, a jégoldó spray, a barral többnek kell lennie, mint az
tetnek bennünket a tél veszélyeire hólánc, és nagyon fontos a fagyálló azonos méretű nyári abroncs eseis. A baleseti statisztika alakulása is hűtőfolyadék és a téli ablakmosó tén. A már futott téli abroncsok pomutatja, hogy megváltoztak az út- folyadék ellenőrzése, feltöltése is. A zícióját cseréljük meg, így viszonyés látási viszonyok, melyre a jármű- párás, ködös, esős időjárási viszo- lag egyenletes lesz az abroncsok
vezetők egy része nem megfelelően nyok mellett természetesen kiemelt természetes elhasználódása. Fontos
készült fel, a járművek műszaki ál- fontosságú, hogy a járművek vilá- tudni, hogy a légzsák nem helyettelapotát nem ellenőrzik rendszere- gító- és jelzőberendezései megfele- síti a biztonsági övet. A légzsákot az
sen, a téli közlekedésre való átállás lően működjenek, amihez hozzá- üléshez biztonsági övvel rögzített
sok esetben (még) nem következett tartozik a fényszórók világítási szö- emberekre tervezték. Ütközés esebe. Figyelembe kell venni, hogy a gének megfelelő beállítása, továbbá tén a tehetetlenségi erő miatt előre
megváltozott közlekedési környe- ügyeljünk rá, hogy megfelelően csapódó testet az ellenkező irányzet váratlan helyzet elé állíthatja a működjenek a féklámpák, az irány- ból nagy erővel berobbanó légzsák
járművezetőket, egyik pillanatról a jelzők is. Fontos, hogy a rosszabb nem védi meg, sőt további sérülésemásikra olyan időjárási és útviszo- látási viszonyok miatt nagyobb kö- ket okozhat. Használjuk mindig a
nyokkal találkozhatnak, amelyek a vetési távolságot tartva lassabban biztonsági övet! Az őszi, téli időben
nyári gyakorlattól lényegesen elté- kell vezetni, így kisebb a balesetek az autósok mellett kiemelten veszérő vezetéstechnikát igényelnek, bekövetkeztének kockázata, rossz lyeztetettek lehetnek a kerékpárosezért fontos, hogy minden jármű- manőverezés esetén pedig a hibák ok és a gyalogosok, akiknek fokovezető megfelelően felkészítse jár- könnyebben korrigálhatók. Azt is zottan kell ügyelniük láthatóságuk
művét – és természetesen saját ma- figyelembe kell venni, hogy a síkos biztosítására. Felhívjuk a kerékpágát – ezekre a körülményekre. Ve- utakon való fékezés teljes összpon- rosok figyelmét, hogy csak megfegyük figyelembe, hogy esőben, tosítást kíván, ráadásul a fékút télen lelően (elől-hátul) kivilágított, prizködben, hóesésben a járművezető általában hosszabb, mint optimális mákkal ellátott kerékpárral közleáltal belátott távolság csökken. A fékezésnél. Haladás során az autó kedjenek, lehetőség szerint mindig
járművek körvonalai elmosódhat- stabilitása csúszós útszakaszra való viseljenek láthatósági mellényt,
nak, a valóságosnál távolibbnak lát- ráfutáskor váratlanul megváltozik. fényvisszaverő kiegészítőket, így
szódhatnak. A közlekedő járművek Ebben az esetben minden hirtelen biztosíthatják a „látni és látszani”
távolságát sokan túl-, sebességét vi- mozdulat balesethez vezethet. Gáz- kritérium érvényesülését. A gyaloszont alulbecsülik. Egyes utakon levétellel és motorfékkel csökkent- gosok is fokozottan ügyeljenek a
számítani kell arra is, hogy megje- sük a sebességet! A csúszós, jeges láthatóságra, úttestre lépés előtt pelenhetnek állati erővel vont jármű- utakon való biztonságos közleke- dig mindig nézzenek jól körül, hivek, mezőgazdasági gépek által fel- déshez téli gumikra van szükség. szen a ködtől, esőtől, hótól csúszóshordott sár, amely csúszóssá teheti Még akkor is téli abroncsokkal in- sá váló útszakaszokon a gépjárműaz utakat. A gépjárműveket – főleg duljunk útnak, ha éppen nincs hó. vek fékútja is megnövekszik.
hosszabb autóút előtt – ajánlatos A nyári gumi már +7 fok alatt
Kis odafigyeléssel sok esetben
már október elejétől alaposan ellen- csúszni kezd, fagypont körüli hőn
agy tragédiát előzhetünk meg!
őrizni, megvizsgálva minden biz- mérsékleten megmerevedik, naEGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
tonsági berendezést és tartozékot. gyon kis tapadással rendelkezik,
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN
Sokan csupán az akkumulátor, a így használata veszélyes lehet. ForCsongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: mozesnetm@csongrad.police.hu
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TÁ J É K O Z TATÁ S
Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2009. december 16. napon
tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.

HIRDETÉSEK
FÖLDMÉRÉS!
• megosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,

Csanytelek Község
Önkormányzata
eladásra kínál
BONTÁSBÓL
SZÁRMAZÓ
ÉPÍTÕANYAGOKAT
(vályog, tégla, faanyag).

¬ 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

Érdeklõdni:
Bori Sándornál
személyesen, vagy
a 20/230-6285
mobil számon.

Rekviem
Temetkezési Vállalkozás
Csanytelek, Kossuth u. 34.
Éjjel-nappali ügyelet: 06-30/5755521
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Mogyorós
rolád
Hozzávalók:
- 12 dkg porcukor
- 6 tojás
- 15 dkg mogyoró
- 2 dkg liszt
- fél citrom reszelt héja
A krémhez:
- 10-10 dkg pirított mogyoró és vaj
- 1 dl tej
- 10 dkg vaníliás porcukor
Elkészítés:
A tojások fehérjéből kemény habot verünk és fokozatosan hozzákeverjük a cukrot. Belekeverjük
a darált mogyorót, a lisztet /szitálva/, s a reszelt
citromhéjat. Ujjnyi vastagságban rákenjük a tésztát, és mérsékelten meleg sütőben világosbarnára
sütjük. A tésztát hagyjuk kihűlni, majd megfordítjuk.
A krém elkészítése:
A pirított mogyorót ledaráljuk, és a forró tejjel
leforrázzuk.A vajat és a vaníliás porcukrot habosra keverjük, és hozzáadjuk a kihűlt mogyorót is.A
tésztát megkenjük a krémmel, feltekerjük henger
alakúra. Kívülről rákenjük a megmaradt krémet,
és rászórjuk a durvára aprított mogyorót.

VERS
Babits Mihály:
Az előkelő Tél
Olyan halk és hideg idő van,
halk és hideg, halk és hideg:
hallani szinte suhanóban
a gyöngyház égen a telet.
Selymesen száll ő rongyaink közt
s arcba legyez, bár semmi szél...
Óh láthatatlan, hűvös angyal,
előkelő, gyönyörű Tél!
S a hó is itt lesz nemsokára
s minden egyszerre eleven.
Aki rápillant ablakára,
fehér apácák végtelen
meneteit véli vonulni,
s ki boltból az utcára lép,
lágy-fehér könnyek ostromolják
kemény csomagjait s szívét.
Estefelé kitisztul néha,
a csillagok kilátszanak,
s mint gyermekek állunk alélva
egy nagy karácsonyfa alatt,
amelynek ágát föl nem érjük,
de gyertyás fénye ránk sajog:
gyertyásan és csúfolva néznek
a karácsonyi csillagok.

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla, Lovas József
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Szabó Csaba

