38. szám

Hírek, információk Csanytelek életéről

2010. január

Csanyi Hírmondó
Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
Tisztelt Hölgyek, Urak!
Az alábbi csak címre, tárgyra való utaló jogszabály ismertetés
által hívom fel a figyelmet több közérdeklődésre számot tartó
jogforrásra, melyről annak terjedelme okán nincs módom részletekbe menő tájékoztatásra, de az érintettek számára jelzésértékű
lehetőség az utánjárásra és felkészítés a jogkövető magatartásra.
Közlekedést érintő változások:
A Magyar Közlöny 185. számában jelent meg a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról szóló 289/2009. (XII. 18.) Korm. rendelet, mely
2010. január 10-én lépett hatályba, ezzel módosult a KRESZ.
A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,
– amelynek jogszabályban meghatározott érvényes hatósági
engedélye van,
– amelyre külön jogszabályban meghatározott számú, típusú
és elhelyezésű hatósági jelzések, rendszámtáblák vannak felszerelve,
– amely a jogszabályban meghatározott műszaki és környezetvédelmi feltételeknek megfelel,
– amely az utat és tartozékait nem rongálja, azok környezetét
nem szennyezi.
A jármű vezetője, mielőtt a járművel a telephelyről (így különösen a garázsból) elindul, köteles a kormányberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések állapotát (működését), továbbá a
hatósági jelzések, rendszámtáblák meglétét, állapotát – az adott
körülmények között indokolt módon – ellenőrizni.
A hatósági jelzéseket, rendszámtáblákat a járművön a felszerelésére kijelölt helyen, jól olvasható állapotban kell tartani, azt
megváltoztatni, letakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.
A jelzőőr vagy a polgárőr jelzőtárcsával vagy – feltartott, vagy
vasúti átjárónál az úttesten állványra helyezett – piros fényű
lámpával adott jelzésére meg kell állni.
Az utasítást adó jelzőtáblák:
Kerékpárút: a tábla a kétkerekű kerékpárok közlekedésére kijelölt utat jelez, a segédmotoros rokkantkocsi, gép meghajtású
kerekes szék és kétkerekű segédmotoros kerékpár lakott területen kívül a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelzőtábla nem
tiltja. A kerékpárúton más jármű közlekedése tilos. A gyalog- és
kerékpárúton a gyalogos a kerékpáros forgalmat nem akadályozhatja és nem veszélyeztetheti.
Járda, járdasziget, gyalog- és kerékpárút, nyitott kerékpársáv
és kerékpársáv mellett tilos úgy haladni, hogy a jármű szerkezeti eleme vagy rakománya ezek fölé nyúljék.
Az egyes járművekkel – ha e rendelet másként nem rendelkezik – legfeljebb a következő sebességgel szabad közlekedni:
Személygépkocsival, motorkerékpárral, 3500 kg megengedett
legnagyobb össztömeget meg nem haladó gépkocsival:

• autópályán
130 km/óra,
• autóúton
110 km/óra,
• lakott területen kívül egyéb úton
90 km/óra,
• lakott területen
50 km/óra.
Teherszállításra kialakított motoros triciklivel, elromlott járművet vonató gépjárművel,
segédmotoros kerékpárral, lakott területen kerékpárral
40 km/óra
Lakott területen kívül kerékpárral, ha kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot visel és utast nem szállít
50 km/óra
Lakott területen kívül kerékpárral, ha a kerékpárt hajtó kerékpáros fejvédő sisakot nem visel
40 km/óra
Kerékpárúton közlekedő járművel
30 km/óra
Gyalogés
kerékpárúton
közlekedő
járművel
20 km/óra
A vasúti átjárót megközelíteni csak fokozott óvatossággal szabad. A vasúti átjáró megközelítésekor, illetve a vasúti átjárón történő áthaladás során eleget kell tenni a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti jelzéseknek.
A jármű vezetőjének a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet csak fokozott óvatossággal és olyan sebességgel szabad megközelítenie, hogy a járművet, amennyiben szükséges, a gyalogos átkelőhely előtt meg is tudjon állni.
A gépkocsiban vagy mopedautóban utazó 150 cm-nél alacsonyabb gyermek – a testsúlyához igazodó kialakítású – gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert kialakításától függően a járműnek erre a célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz vagy ennek bekötési pontjaihoz kell csatlakoztatni. A gépkocsi és a mopedautó üléseihez – a vezető ülését kivéve – gyermekbiztonsági rendszer szerelhető be. Az első üléshez
– a jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez
légzsákot nem szereltek fel, vagy a légzsák működésbe lépését
előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak
gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel
(pántokkal) is rögzíteni kell.
Kerékpárral:
– lakott területen kívül a főútvonalról balra bekanyarodni
vagy megfordulni, továbbá
– kerékpárútról a vele párhuzamos útra bekanyarodni nem
szabad.
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállnia és azt tolva – a
gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabályok szerint – kell az
úttesten áthaladnia.
A kétkerekű kerékpáron 16. életévét betöltött személy szállíthat 10 évnél nem idősebb, a kerékpárt nem hajtó utast a kerékpár pótülésén.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Kettőnél több kerekű kerékpáron 17. életévét betöltött személy
szállíthat a kerékpárt nem hajtó utast. A három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpárral személyt szállítani akkor szabad,
ha jármű vezetője a 17. életévét betöltötte.
A közúti forgalom ellenőrzése során a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezést azt a járművet, amelyben a közúti forgalom ellenőrzését végző berendezés üzemel a közúton úgy kell
elhelyezni, hogy a gyalogos és járműforgalmat indokolatlan
mértékben ne akadályozza.
Az út mellett vagy közelében lévő egyes létesítményekről tájékoztatást adó jelzőtáblák: A járművek elhaladási sebességének
ellenőrzésére szolgáló sebességellenőrző berendezés fix telepítést – a berendezéstől számított ésszerű távolságra – a táblával
kell jelezni. Az átlagsebesség-ellenőrző rendszerrel ellátott útszakasz kezdetét a „Közúti forgalom ellenőrzése” az ellenőrzött útszakasz végét a „Közúti forgalom ellenőrzésének vége” jelzőtábla jelzi.
Az új KRESZ pontosítja a gyalogos átkelőhely forgalmi rendjére vonatkozó szabályokat. A zebra felé tartó autósok csak olyan
tempóban haladhatnak, hogy még az átkelő előtt képesek legyenek megállni. Már nemcsak a villamos-megállóhelyeket, hanem
más menetrend szerint közlekedő járművek és az iskolabusz
megállóhelyét is csak fokozott figyelemmel lehet megközelíteni.
Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a kerékpárosok a táblával
jelzett egyirányú utcákban kerékpársáv hiányában a megjelölt
iránnyal szemben közlekedjenek. A módosítás feloldja a kerékpárok szoros jobbra tartási kötelezettségét, ez azonban nem jelenti azt, hogy a kerékpárosok az út közepén haladhatnak majd.
Szintén fontos változás, hogy a biztonsági feltételek fennállása
esetén a forgalmi okokból álló járművek mellett vagy között a
motorkerékpárok és a segédmotoros kerékpárok, az álló járművek mellett jobbról a kerékpárok például a piros lámpánál előre
haladhatnak. Az új szabályozás pontosítja a hatósági jelzésre vonatkozó rendelkezéseket, a rendszám nélküli közlekedés visszaszorítása érdekében. A rendszámot jól látható helyen és módon
kell a járművön elhelyezni, meglétét és állapotát indulás előtt ellenőrizni kell. Korábban a KRESZ csak azt írta elő, hogy a járműnek rendelkeznie kell rendszámmal, mostantól azonban azt is,
hogy a rendszámot fel kell szerelni, és meglétét indulás előtt ellenőrizni kell.
A Magyar Közlöny 189. számában jelent meg a magyarországi telephelyű gépjárművek, továbbá más tagállami telephelyű és
magyarországi rendeltetési hellyel rendelkező gépjárművek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetének fennállását tanúsító igazolóeszközökre vonatkozó szabályokról szóló
34/2009. (XII. 22) PM rendelte.
– A Magyar Közlöny193. számában jelent meg a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési
hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet
módosításáról szóló 81/2009. (XII. 29.) KHEM rendelet, melynek
rendelkezései alapján:
Az időszakos vizsgálat során a vizsgáló állomás – 2006. január
1-jét követően újként forgalomba helyezett jármű kivételével – a
gépjármű és a gépjármű pótkocsija azonosító adatainak ellenőrzését előzetes eredetiség vizsgálat keretében végzi:
a) amennyiben a vizsgált járművön nem végeztek sem eredetiségvizsgálatot, sem integrált vizsgálatot, továbbá
b) a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételek esetén.
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A közúti járműre vonatkozó engedélyezési eljárások és műszaki igazolások kiadása, okmányok pótlása
Egyedi forgalomba helyezési engedély:
22800 Ft/db
A forgalomba helyezés előtti és az időszakos vizsgálat díja
(alapdíj)
Segédmotoros kerékpár:
3090 Ft/db
Motorkerékpár, továbbá ennek pótkocsija:
4360 Ft/db
Személygépkocsi vizsgálat díja:
16290 Ft/db
Műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész:
10490 Ft/db
Könnyű tehergépkocsi vizsgálat díja:
17090 Ft/db
Műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész:
11290 Ft/db
Tehergépkocsik és vontatók vizsgálat díja:
24950 Ft/db
Műszaki és közlekedésbiztonsági díjrész:
14590 Ft/db
Mezőgazdasági vontató, lassú jármű,
ezek pótkocsijai:
7760 Ft/db
Egyablakos ügyintézés bevezetése az autósok adminisztrációs
terheinek csökkentése érdekében
Január elsejétől az autósok adminisztrációs terheit csökkenti
az egyablakos ügyintézés bevezetése, amelynek célja az egy helyen és időben végzendő műszaki, környezetvédelmi vizsga és
eredetvizsgálat bevezetése.
A járművek bontásához január elsejétől a közlekedési hatóság
által kiállított bontási engedély – „bontási átvételi igazolás” –
szükséges. Az igazolás kiállítása előtt a bontóban meg kell majd
vizsgálni a jármű alváz- és motorszámának eredetiségét, valamint hogy a jármű azonos-e a kérelmező által átadott okmányon
szereplő járművel. Az igazolás többek közt tartalmazza a tulajdonosa által tovább üzemeltetni nem kívánt jármű hulladékként,
elbontási célból történt átadását és átvételét. A bontóban a vizsgálat során elvégzik a felhasználható alkatrészek minőség-ellenőrzését is. A minőség-ellenőrzés eredménye alapján az alkatrészeket színjelzéssel kell ellátni. A javítás nélkül beépíthető alkatrészt kék, a javítható, vagy felújítható alkatrészt ezentúl piros
színnel kell megjelölni, a színjelzést később kereskedelmi értékesítés esetén a számlán is fel kell tüntetni.
A Magyar Közlöny 195. számában jelent meg a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésével, továbbképzésével, utánképzésével és vizsgáztatásával összefüggő
díjakról szóló 84/2009. (XII. 30.) KHEM rendelet.
– A Magyar Közlöny 6. számában jelent meg a közlekedési,
hírközlési és energiaügyi miniszter 4/2010. 8I. 22.) KHEM rendelete, mely 2010. március 1-jén lép hatályba. Rendelkezései szerint:
Díjmentes utazásra jogosultak – az érvényességet, valamint az
indulási és célállomás megnevezését tartalmazó – díjmentes regisztrációs jeggyel utazhatnak. A regisztrációs jegyre a menetjegyre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel,
hogy az sem menettéri jegy, sem más, több utazásra jogosító formában (bérlet), továbbá az érvényesség napjának megjelölése
nélkül nem adható ki.
Az érvényes menetjegy vagy regisztrációs jegy az utazási jogosultságot igazolja. A belföldi helyközi (távolsági) menetrend szerinti autóbusszal végzett és a vasúti személyszállítást csak érvényes, utazásra jogosító okmánnyal (menetjeggyel, regisztrációs
jeggyel vagy más, jogosultságot igazoló okmánnyal) vehető
igénybe.
Munkaügyet érintő változások
Nőtt a minimálbér és a garantált bérminimum
A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 295/2009. (XII. 21.) Korm.
rendelet 2010. január 1-jén lépett hatályba. Rendelkezései szerint:
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
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Személyei alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a
teljes munkaidő teljesítése esetén 2010. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 73 500 forint, hetibér alkalmazása esetén 16
900 forint, napibér alkalmazása esetén 3380 forint, órabér alkalmazása esetén 423 forint.
Legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2010. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 89 500 forint,
hetibér alkalmazása esetén 20 600 forint, napibér alkalmazása
esetén 4120 forint, órabér alkalmazása esetén 515 forint.
Csökkent a személyi jövedelemadó
A foglalkoztatás ösztönzése és az egyenletesebb adóterhelés
érdekében január 1-jétől változnak a személyi jövedelemadó szabályai. Az adó alapja a bruttó bérnek a (27 százalékos foglalkoztatói) járulékmértékkel növelt összege. Az alsó adókulcs 17%-ra,
a felső kulcs 32%-ra csökkent. Az alsó sávhatár 5 millió forintra
emelkedett. Megszűnt a magánszemélyek különadója.
– A Magyar Közlöny 192. számában jelent meg az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény.
„E törvény szabályai szerint, egyszerűsített módon létesíthető
munkaviszony:
a) természetes személy munkáltató által kizárólag háztartási
munkára,
b) kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő munkáltató által,
c) mezőgazdasági, továbbá idegenforgalmi idénymunkára
vagy
d) alkalmi munkára.”
– A Magyar Közlöny 193. számában jelent meg a rehabilitációs
járadékról szóló 2007. évi LXXXIV. törvény módosításáról szóló
2009. évi CLVII. törvény, mely 2010. január 1-jén lépett hatályba.
Rehabilitációs járadékra nem jogosult az aki,
• öregségi nyugdíjban, előrehozott öregségi nyugdíjban, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjban, korkedvezményes nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban,
• bányásznyugdíjban, korengedményes nyugdíjban, egyes
művészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíjban,
polgármester öregségi nyugdíjában vagy közszolgálati járadékban,
• terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, táppénzben, baleseti táppénzben,
• munkanélküliség esetére járó ellátásban,
• átmeneti járadékban, rendszeres szociális járadékban, bányász dolgozók egészségkárosodási járadékban, rokkantsági járadékban részesül.
– A Magyar Közlöny 195. számában jelent meg az álláskeresési járadék és álláskeresési segély megállapításához szükséges
igazolólapról 34/2009. (XII. 30. ) SZMM rendelet, mely 2010. január 1-jén lép hatályba.
Rendelkezései szerint:
• A munkaadó az álláskeresési járadékra, az álláskeresési segélyre való jogosultság, ezen ellátások összegének megállapításához szükséges adatok nyilvántartásához igazolólapot
a melléklet szerinti tartalommal köteles két példányban kiállítani.
• Az igazolólap egy példányát a munkavállalónak az utolsó
munkában töltött napon ki kell adni, a másik példányát pedig a munkaadónak 5 évig meg kell őrizni.
• E rendelet szabályait azokban az esetekben kell alkalmazni,
ha a munkaviszony 2009. december 31-ét követően szűnt
meg.
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Nyugdíjasokat érintő változások
4,1%-kal emelkedett a nyugdíj
Januártól 4,1%-kkal emelkedett valamennyi nyugdíj és a baleseti járadék.
Nyugdíjprémium bevezetése
Január 1-jével került sor a 13. havi nyugdíjat felváltó, GDP-hez
kötött nyugdíjprémium bevezetésére. Nyugdíjprémium kifizetésére leghamarabb abban az esetben kerülhet sor, ha a bruttó hazai termék növekedése meghaladja a 3,5 százalékot, ekkor az
összege maximum 20 ezer forint lehet. A nyugdíjprémium összege akkor éri el a 13. havi nyugdíjnak megfelelő összeget – 80 ezer
forintot – ha a gazdasági növekedés eléri a 7,5 százalékot.
Folytatódik a nyugdíjkorrekció
Egységesen 2%-kal emelkednek az 1988. és 1990. között megállapított saját jogú nyugdíjak. Egységesen 4%-os emelést kapnak az 1992-1995-ben megállapított nyugdíjjal rendelkezők, mivel ezekben az években volt a legkedvezőtlenebb a nyugdíjba
vonulás szabálya. Egységesen 4%-kal emelkedik az 1997-1998.
között megállapított saját jogú nyugdíjak összege.
Keresetkorlát
2010. január elsejétől megszűnt a keresetkorlát azok esetében,
akik 2008. január 1-je előtt úgy vonultak nyugdíjba, hogy nem
töltötték be az öregségi nyugdíjkorhatárt. Azok esetében, akik
2008. január 1-je után vonultak a korhatár betöltése előtt nyugdíjba és dolgoznak, továbbra is megmarad a keresetkorlát a minimálbér másfélszereséig. Tehát amennyiben nyugdíj melletti jövedelmük eléri a minimálbér másfélszeresét, akkor a nyugdíjuk
folyósítását szüneteltetni kell.
Közrend, közbiztonság
– A Magyar Közlöny 188. számában jelent meg a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény módosításáról szóló
2009. évi CXLVI. törvény, mely 2010 január 1-jén lépett hatályba.
Közfeladatot ellátó személy:
„m) a villamos energiáról, a földgázellátásról, valamint a vízgazdálkodásról szóló törvényben meghatározott felhasználási helyek
műszaki felülvizsgálatát, ellenőrzését, kikapcsolását és leolvasását
végző személyek, feladataik ellátásával kapcsolatban.”
Szigorodott a Büntető Törvénykönyv!
2010. január 1-jével a Büntető Törvénykönyvben a pénzbüntetés kiszabható legalacsonyabb összege 3000 forintról 75 000 forintra, legmagasabb összege 10 800 000 forintról 108 000 000 forintra emelkedett. A törvény lehetővé teszi azt, hogy a bíróság a
pénzbüntetést kiszabó határozatában akként rendelkezzen,
hogy az elkövető a pénzbüntetést legfeljebb két éven belül havi
részletekben fizesse meg.
2010. január 1-jével értékhatártól függetlenül büntetendő lesz
a fémkereskedelmi engedélyköteles fémekre, a nemesfémekre,
valamint az ezen fémek valamelyikét tartalmazó ötvözetekre elkövetett lopás, rongálás és orgazdaság. A büntetési tétel három
évig terjedő szabadságvesztés, ezzel e tárgyak a kulturális javakkal azonos védelmet kapnak.
Szabálysértési törvény módosítása
2010. január 1-jével létrejött a központi szabálysértési nyilvántartás, amelynek célja az eljárás alá vont személy szabálysértési
előéletének nyilvántartása. A nyilvántartás létrehozatalával lehetővé válik, hogy az eljárás alá vont személy korábban elkövetett
és jogerősen elbírált szabálysértési ügyeit a későbbi eljárásokban
a hatóság figyelembe tudja venni. A tulajdon elleni szabálysértések elleni fellépést is segíti az a módosítás, amely a szabálysértési hatóságok illetékességét változtatja meg. A javasolt módosítás
szerint a szabálysértések esetén az illetékességet főszabályként
az elkövetés helye alapozza meg és nem az elkövető lakhelye.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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Változások az egészségügyben
– A Magyar Közlöny 193. számában jelent meg az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV.
törvény
• „Terhességi gyermekágyi segély annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és a biztosítás megszűnését követően negyvenkét napon túl baleseti táppénz folyósításának, illetve a biztosítási jogviszony
megszűnését követően táppénz folyósításának az ideje alatt
vagy a folyósítás megszűnését követő huszonnyolc napon
belül szül.
• Annak, aki egyidejűleg több jogviszonyban kötelezett egészségbiztosítási járulék fizetésére, a táppénz, illetőleg a terhességi gyermekágyi segély vagy a gyermekgondozási díj iránti kérelmét annak a munkáltatónak kell elbírálni és az ellátást folyósítani, amelyiknél társadalombiztosítási kifizetőhely működik. Több társadalombiztosítási kifizetőhellyel
rendelkező munkáltató által történő egyidejű foglalkoztatás
esetén elbírálás és a folyósítás annál a munkáltatónál történik, ahol a biztosítási jogviszony előbb kezdődött. Amennyiben a biztosítási jogviszonyok ugyanazon a napon kezdődnek, a pénzbeli ellátás iránti kérelmet annál a munkáltatónál
működő kifizetőhely bírálja el, ahol a biztosított szerződés
szerinti jövedelme magasabb.
• A baleseti táppénz iránti kérelem benyújtására, elbírálására
és folyósítására a táppénzre vonatkozó rendelkezéseket kell
megfelelően alkalmazni azzal, hogy a baleseti táppénz meghosszabbítása esetén az orvos szakértői szervet szakértőként
kell igénybe venni.
• Nem kell a kamatot megfizetni, ha az érintett az eljárásról
való tudomásszerzésével egyidejűleg a felelősségét írásban
elismeri, és nyilatkozatát a követelés teljes kiegyenlítéséig
fenntartja, továbbá a követelés összegét határidőben megfizeti.
• Nem kell behajtani a kamat és késedelmi-pótlék tartozást akkor, ha a kötelezett terhére nyilvántartott követelés öszszege
az 1000 Ft-ot nem haladja meg.
• A jogalap nélkül felvett táppénzt, baleseti táppénzt elsősorban táppénzből, baleseti táppénzből kell levonni. A levonás
a táppénz, baleseti táppénz, harminchárom százalékát nem
haladhatja meg.
• A visszafizetésre kötelezett halála esetén a követelés meg
nem térült összegét – az örökség erejéig – az örököstől kell
behajtani. A hozzátartozót megillető egészségbiztosítási ellátásból –ide nem értve a jogosult halála hónapjában általa
már fel nem vett és a hozzátartozónak járó ellátást – a meg
nem térített összeget levonni, illetőleg behajtani nem lehet”.
Az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére vonatkozó jogosultság módosítása
2010. január 1-jétől amennyiben az egyes biztosítási jogviszonyok között 30 napnál rövidebb a megszakítás, az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából a biztosítási
időt folyamatosnak kell tekinteni, így senki nem maradhat például egy néhány napos munkaviszony megszakítás miatt biztosítás nélkül.
Gyermekápolási táppénz meghosszabbítása méltányossági
alapon
2010. január 1-jétől az egészségbiztosító méltányosságból az
előírtnál több napi gyermekápolási táppénzt állapíthatna meg
azok részére, akik a gyermekük betegsége folytán erre rászorultak. A súlyosan beteg gyermekek gyógyulásához nem feltétlenül
elegendő a törvényben biztosított időtartam (a gyógyulás sok
dologtól függ, pl.: a gyermekek száma, kora), így előfordulhat,
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hogy a szülő nem tudja gyermekét ápolni, vagy a jogszabályokat
kijátszva saját jogán megy táppénzre, vagyis a foglalkoztatónak
kell kifizetnie a biztosított után a táppénz hozzájárulást.
– A Magyar Közlöny 196. számában jelent meg a közforgalmi
fiók és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX.
19.) EÜM rendelet mosósításáról szóló 56/2009. (XII. 30.) EÜM
rendelet, mely 2010. január 30-án lépett hatályba.
A közforgalmi gyógyszertárnak szélfogóval vagy légzsilippel
vagy légfüggönnyel ellátott akadálymentes betegforgalmi és ettől elkülönített gazdasági bejárattal kell rendelkeznie. A betegforgalmi bejáratot úgy kell kialakítani, hogy az közútról vagy
közterületről megközelíthető legyen. A bejáratnál vagy annak
közelében jelzőcsengőt vagy kaputelefont és kiadó ablakot kell
kialakítani, az officinának vagy a kiadó ablaknak a beteg számára ügyeleti és készenléti időben a gyógyszer kiszolgáltatás kiadó
ablakon keresztül is történhet.
A közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejáratánál jól látható helyen és jól olvasható módon jelezni kell a szolgálati rendet, elérhetőséget valamint a legközelebbi folyamatosan nyitva
tartó vagy készenléti ügyeleti szolgálatot teljesítő közforgalmú
gyógyszertár nevét, címét, telefonszámát, valamit az ügyelet, készenlét kezdő és befejező időpontját.
Amennyiben a közforgalmú gyógyszertár betegforgalmi bejárata zárt belső térbe nyílik, a szélfogó, a légzsilip, illetve a légfüggöny elhagyható.
A gyógyszertárban termékbemutató nem tartható, felvilágosító, tanácsadó tevékenységet kizárólag a gyógyszertár alkalmazásában álló szakszemélyzet folytathat. Közforgalmú gyógyszertárban biztosítani kell: internetes kapcsolatot, e-mail elérhetőséget valamint a közgyógyellátási jogosultság ellenőrzéséhez
szükséges technikai kapcsolatot.
Mezőgazdaságot érintő változások
– A Magyar Közlöny 193. számában jelent meg a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről szóló
274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet, valamint a mezőgazdasági
őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 326/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet, mely
2010. január 1-jén lépett hatályba.
Rendelkezései szerint:
„A mezőgazdasági őstermelői igazolvány, annak évenkénti érvényesítéséért a kiállítót díj illeti meg, amely annak saját bevétele.
A díj mértéke:
a) új igazolvány kiadása esetén az igazolvány cseréjét, pótlását
is (a továbbiakban együtt: igazolvány kiállítása) -1000Ft.
b) az értékesítési betétlap kiadásáért 1000 forint.
A gazdaság adataira vonatkozó adatok módosításának bejelentése díjmentes. A díjat az őstermelői igazolvány, illetve az értékesítési betétlap kiállítását igénylő természetes személynek
kell megfizetnie.
A díjat az igénylő az igazolvány kiállítását megelőzően köteles
megfizetni.”
– A Magyar Közlöny 193. számában jelent meg a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló
32/1999. (III. 31.) FVM rendelet módosításáról szóló 178/2009.
(XII. 29.) FVM rendelet.
Rendelkezései szerint:
Állat: az élelmiszer, gyapjú, bőr vagy szőrme előállításához
vagy egyéb mezőgazdasági célra tenyésztett vagy tartott állat,
beleértve a halakat, kétéltűeket, hüllőket, illetve a vadon élő fajok mezőgazdasági haszon céljából tenyésztett vagy tartott egyedeit.
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• Az állattartó az állat tartása során köteles a megalapozott tudományos eredmények és tapasztalatok alapján annak fajára, fajtájára, korára, fejlettségére, alkalmazkodási képességére, házasítottságának fokára, fiziológiai állapotára, etológiai
szükségleteire figyelemmel.
• Az etető és itató-berendezést úgy kell kialakítani, összeállítani, elhelyezni, üzemeltetni és karbantartani, hogy: az állat folyadékfogyasztása, és ahol az szükséges, takarmányfogyasztásra megfigyelhető legyen.
• Az állattartó saját tevékenységi és felelősségi körében köteles biztosítani, hogy az állatnak adott takarmány és folyadék
ne tartalmazzon olyan anyagot, amely annak szenvedést
vagy fájdalmat okozhat. Az állatnak – a terápiás, amely a tudomány jelenleg állása szerint nem befolyásolja kedvezőtlenül jólétét.
• Az állattartó köteles az állatot fiziológiai szükségleteinek
megfelelő időközönként megetetni és megitatni.
• Ha egy állatot tartósan vagy rendszeresen lekötnek, vagy
mozgását más módon jelentősen korlátozzák, annak is szabadabb mozgása érdekében, élettani és viselkedésbeli szükségleteinek, a bevált gyakorlatnak és a tudományos ismereteknek megfelelően elegendő teret kell biztosítani ahhoz,
hogy akadály nélkül le tudjon feküdni, fel tudjon állni, valamint tisztálkodni tudjon.
• Szabad tartás esetén-a halak kivételével- biztosítani kell az
állatok számára olyan területet illetve létesítményt, ahol
azok a szélsőséfes időjárási körülmények esetén, valamint
természetes ellenségeikkel és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak.
• Az állatok férőhelyét úgy kell kialakítani hogy az feleljen
meg az állat fajának, fajtájának, korának, ivarának, élettani
állapotának és az állat hozzáférjen a pihenő, etető, itató, trágyázótérhez, valamint – a magánosan élő fajok kivételével –
láthassa társait.
• Az istállópadozatnak könnyen tisztíthatónak és csúszásmentesnek kell lennie.
• Az állatot nem szabad folyamatos sötétben tartani. Folyamatos mesterséges megvilágítás alkalmazása esetén biztosítani
kell az állat számára egy sötét, nyugalmi időszakot. Ha a
rendelkezésre álló természetes fény kevés az állat élettani és
etológia szükségleteinek kielégítésére, akkor megfelelő mesterséges megvilágításról kell gondoskodni.
• Az állat zárt tartására szolgáló épületet úgy kell megépíteni
és karbantartani, hogy a tűzveszély a lehető legkisebb legyen. Az alkalmazott anyagnak tűzállónak vagy égéskésleltetővel kezeltnek kell lennie. Minden szükséges intézkedést
meg kell tenni (vészjelző rendszer felszerelése, az állatok
épületből való eltávolítására kiürítési terv kidolgozása),
hogy az állat megóvása érdekében azonnali cselekvésre legyen lehetőség.
• Az állattartónak nyilvántartást kell vezetnie az állatlétszámról, elhullásokról és azok okáról, ez ellenőrzésekről, az alkalmazott kezelésekről, a fertőtlenítés elvégzéséről, a termelésről és az állományváltozásról (állatértékesítés és vásárlás). A
nyilvántartást legalább öt évig meg kell őrizni
• A Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal kerületi hivatala
kockázatbecslés alapján, bizonyos állatok tenyésztésével
foglalkozó termelőhelyeken állatvédelmi ellenőrzést végez.
• A borjak tartására vonatkozó szabályokat az e rendelet 1.
számú melléklete, a sertések tartására vonatkozó szabályokat a 2. számú melléklete, az étkezési célra szánt halak tárolására és szállítására vonatkozó szabályokat a 10. melléklete
tartalmazza.
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Az állattartó feladatai:
Az állattartó köteles az állományt ellátó vagy a hatósági állatorvosnak haladéktalanul bejelenteni:
• a tulajdonát képező vagy az általa gondozott, illetve szállított állaton észlelt idegrendszeri tünetek, viselkedészavar, illetve az idegrendszer érintettségével összefüggésbe hozható, fokozatosan súlyosbodó kondícióáramlás esetén a TSE
gyanúját,
• a szarvasmarha, juh vagy kecske elhullását- az elhullás előtt
tapasztalt tünetektől függetlenül,
• a saját fogyasztásra levágott 30 hónaposnál idősebb szarvasmarhát és 18 hónaposnál idősebb juhot és kecskét, valamint
az állatorvos közreműködése nélkül végzett, kényszervágást a TSE monitoring vizsgálat elvégzése céljából.
Az az állattartó aki legalább:
• 20 olyan szarvasmarhát tart, amely 24 hónapos kort elérte
vagy meghaladta,
• 50 olyan juhot vagy kecskét tart, amely a 18 hónapos kort elérte vagy meghaladta,
köteles megfelelő folyamatos nyilvántartást vezetni az állomány létszámáról és az abban előforduló állatmozgásokról, azt
legalább 3 évig megőrizni. Az 1. számú melléklet V. pontjában
meghatározott, de szarvasmarha-fajok egyedeinek, jelöléséről.
– A Magyar Közlöny 2. számában jelent meg a pénzügyi- és
gazdasági válság kapcsán mezőgazdasági termelő vállalkozások
részére a központi költségvetésből nyújtandó átmeneti állami támogatás igénybevételének eljárási szabályairól szóló 2/2010. (I.
14.) FVM rendelet, mely 2010. január 9-én lépett hatályba.
Egyéni vállalkozókat és az egyéni céget érintő változások
Az egyéni vállalkozókat és az egyéni cégeket érintő, 2010 januárjától életbe lépő változások – elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét – megkönnyítik az
egyéni vállalkozók tevékenységét, a cégalapítást, csökkentik az
adminisztratív terheket. (Az egyéni vállalkozók esetében fontos
könnyítést jelent például, hogy szüneteltethetik tevékenységüket – legalább egy hónapig, de legfeljebb öt évig – és a szüneteltetés időtartama alatt adót és tb-járulékot sem kell fizetniük.) Az
egyéni cégek a társasági adóalanyokra vonatkozó szabályok szerint működhetnek a jövőben, így szabadabban dönthetnek az elért eredmény felhasználásáról, ami várhatóan hozzájárul majd a
vállalkozói kedv élénküléséhez. Az egyéni cégre a járulékokat tekintve is a társas vállalkozás tagjához hasonló szabályok vonatkoznak majd. A módosítás jövőre azt is lehetővé teszi, hogy az
egyéni cégek bizonyos feltételekkel az EVA hatálya alá tartozzanak.
– A Magyar Közlöny 190. számában jelent meg a számla, egyszerűsített számla nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet módosításáról szóló
41/2009. (XII. 22.) PM rendelete, mely 2010. január 1-jén lépett
hatályba
Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek:
„c) a 2009. október 15. napján hatályos TEÁOR ’0847.1-47.7 és
47.91 szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást) az 55.1-55.3 szerinti
szálláshely-szolgáltatási, a 77.1-77.2- 77.33 szerinti kölcsönzési és
95.1-95.2 szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyi
adóalany, üzlet, mozgóbolt, üzletek részben vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő eszközzel történő kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében.”
(Folytatás a 6. oldalon.)
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Az élettársi kapcsolatok nyilvántartása
– 2010. január 1-jén lépett hatályba az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény azon módosítása,
amely létrehozza az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartását. A
közjegyzők által vezetett nyilvántartás az élettársi kapcsolatban
élőknek – nem csak az adminisztrációs terheket csökkenti, de lehetővé teszi az élettársi kapcsolatban élőknek, hogy egyszerűen
és hitelt érdemlően bizonyíthassák kapcsolatuk fennállását vagy
fenn nem állását. A kapcsolat fennállását, illetve annak megszűnését a közjegyzők számítógépes adatbázisban vezetik. Így
amennyiben az élettársi kapcsolatot valamilyen jogosultság, így
például özvegyi nyugdíj igénylése miatt igazolni kell, a számítógépes adatbázis egyértelműen igazolni fogja, hogy a felek között
élettársi kapcsolat áll fenn. A különböző nemű párok esetében a
közjegyzői nyilvántartásba vétel egyben apasági vélelmet is keletkeztet, így esetükben nincs szükség apai elismerő nyilatkozatra.
Gyermekeket érintő intézkedések
Bővül a gyermekétkeztetés köre: már a hetedikesekre is kiterjed. 2010. január 1-jétől a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődések, óvodások, az 1-6. osztályos diákok mellett a 7. osztályos rászoruló gyermekek is ingyenesen
étkezhetnek. Megmarad emellett a kedvezményes étkeztetés lehetősége azon bölcsődés, óvodás és iskolás gyermekek számára
is, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosultak, de tartósan betegek, fogyatékosok, illetve 3 vagy több
gyermeket nevelő családban élnek.
Pénzügyi biztonság, hatékonyabb fogyasztóvédelem
Szigorúbb szabályok a hitelezéseknél, nagyobb védelem a hiteleseknek. Változtak a hitelintézetekre és a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó szabályok is, részint a banki magatartási kódexszel is összhangban szigorúbb előírások vonatkoznak a hitelezés egész folyamatára, a reklámozástól, a szerződésmódosításon, az esetleges elárverezésig. A magas kamatú és -költségű
gyorskölcsönök felvételéből eredő eladósodási folyamat megelőzése érdekében a 65 százaléknál nagyobb THM-ű hitel évente
egy embernek csak egyszer nyújtható, de az is csak maximum
250 ezer forintig.
– A Magyar Közlöny 196. számában jelent meg a fogyasztónak
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXI. törvény, mely 2010. január
14-lépett hatályba rendelkezései szerint:
A hitelképesség vizsgálata: A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésre álló információk alapján értékeli. Az információk a fogyasztó által nyújtott tájékoztatáson és a hitelreferen-
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cia – szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A hitelszerződés
fennállása alatt a hitelezőnek a fogyasztónak kérésére a tartozásról törlesztési táblázat formájában kivonatot a fogyasztónak díj –
költség - és egyéb fizetéskötelezettség-mentesen kell rendelkezésre bocsátania.
• A fogyasztó a hitelszerződéstől a szerződéskötés napjától
számított tizennégy napon belül indoklás nélkül elállhat, ha
a hitel folyósítására még nem került sor. A fogyasztó a szerződéskötés napjától számított tizennégy napon belül díjmentesen felmondhatja a hitelszerződést, ha a hitelt már folyósították.
• A fogyasztó elállási jogának gyakorlása azt a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásra vonatkozó szerződést is felbontja, amely a hitelező általvagy egy harmadik fél és a hitelező előzetes megállapodása alapján a harmadik fél által
nyújtott szolgáltatásra vonatkozik.
• A fogyasztó minden esetben élhet a hitel részleges vagy teljes előtörlesztésével.
• Előtörlesztés esetén a hitelező csökkenti a teljes díját az előtörlesztett részlet vonatkozásában a hitelszerződés eredeti
lejárta szerint fennmaradó időtartamára vonatkozó hitelkamattal és hitelkamaton kívül minden egyéb ellenszolgáltatással.
• A hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetleges, méltányos és objektíve indokolt költségeinek
megtérítésére, ha az előtörlesztés, olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített.
• A költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett
összeg egy százalékát, ha az előtörlesztés időpontja és a hitel hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet.
• A költségek mértéke nem haladhatja meg az előtörlesztett
összeg fél százalékát,! ha az előtörlesztés időpontja és a hitel
hitelszerződés szerinti lejáratának időpontja közötti időtartam meghaladja az egy évet.
• Nem illeti meg a hitelezőt a költségtérítés, ha tizenkét hónap
alatt egy alkalommal a fogyasztó által teljesített előtörlesztés
összege nem haladja meg a kétszázezer forintot.
Minden most jelzett jogszabály teljes hatályos szövege az
Interneten a kormányzat.lap.hu oldalon megtalálható. Szívesen
állok személyesen rendelkezésre az ismertetett jogszabály helyek értelmezése, jogalkalmazása megkönnyítése érdekében.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Innováció az iskolában
1. Előzmények:
A magyar közoktatás az elmúlt
évtizedekben, főként a 90-es évek
kezdetétől nagy változásokon
ment keresztül, mind a rendszer
hatékonyságát, mind irányítását
és finanszírozását tekintve. A
2000-ben elvégzett kompetencia
alapú (PISA) mérés eredményei
világítottak rá először arra, hogy a
15 éves korosztály mintegy 20 százaléka súlyos olvasási, és a matematikai nehézségekkel küzd, amit

a 2006-os vizsgálat is megerősített.
Ugyancsak évek óta elégedetlenek
a munkaadók az oktatásból a
munkaerőpiacra kilépők felkészültségével. Mindezek a negatív
jelzések, illetve a hazai mérések
eredményei is a szakterület korszerűsítését sürgették.
A Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása – élve a lehetőséggel –
2008. decemberében pályázatot
nyújtott be Kompetencia alapú ok tatás, egyenlő hozzáférés – Inno -

vatív intézményekben (Kódszám:
TÁMOP-3.1.4/08/2)
címmel,
melynek sikeres elbírálása nyomán iskolánkban, a Szent László
Általános Iskolában a 2009/2010.
tanévtől elkezdődik a kompetencia alapú oktatás. A program megvalósítása felmenő rendszerben
történik, s 5 évig kötelező fenntartani!
2. Céljaink:
A pályázat fő célja a sikeres
munkaerő piaci alkalmazkodás-
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hoz szükséges, az egész életen át
tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése, ami
hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében
a pályázat a kompetencia alapú
oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a
tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott
fejlesztését és megerősítését, a
rendszerben meglévő szelektív
hatások mérséklésével, valamint
az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.
A fenti célok megvalósulását az
alábbi részcélok támogatják:
• újszerű tanulásszervezi eljárások bevezetése (pl. tantárgytömbösítés, projektalapú
oktatás), kompetencia alapú
tananyagok, taneszközök, egységes oktatási programok alkalmazásának meghonosítása;
• szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása
(oktatási integráció, befogadó
pedagógiai kultúra támogatá-

sa, egyéni fejlesztési tervek, lemorzsolódás csökkentése, differenciálás);
• a digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá
válásának támogatása (a TIOP
pályázatok keretében beszerzett eszközök /interaktív tábla, projektor, számítógépek/
pedagógiai, szakmai használatára való felkészítés, IKTeszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása).
3. A pályázat tartalma:
• Továbbképzések segítségével
a pedagógusok felkészítése a
kompetencia alapú oktatásra,
a modern taneszközök használatára.
• Kompetencia alapú oktatás bevezetése:
– 3. osztályban: angol
– 4., 5., 6., 7. osztályban: szövegértés-szövegalkotás
– 4., 5., 6., 7., 8. osztályban: matematika kompetencia területen.
• Újszerű tanulásszervezési eljárások alkalmazása:
– Tantárgytömbösített oktatás a
7. osztályban (szövegértés-szöveg-

Köszönet!
Csanyteleken 2010. Január 20-án volt az idei év első
véradása az orvosi rendelőben, ahol a Szentesi Vérközpont dolgozóival vártuk a véradókat. A véradásra
82 fő jelentkezett,ebből 2 főt kiszűrtek. A rendezvényen a 80 főből 4 fő új véradót köszönthettünk. A véradás után vacsorával vártuk a véradókat. A vacsora
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alkotás + történelem + etika);
– Műveltségterület tantárgyi
bontás nélküli oktatása a 7. osztályban (ember és társadalom, –
valamint szövegértés-szövegalkotás);
– Három hetet meghaladó projekt megszervezése (Utazás – 2010.
május)
– Témahét megszervezése (karácsony – 2009. december)
– Moduláris oktatási program
(pénz és vállalkozás – 7. osztály)
• Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való
használata, digitális készségek
fejlesztése:
– Eszközbeszerzés: 7 darab interaktív tábla és projektor, 13 számítógép
– A programba bevont tanulócsoportok tanóráinak 25%-a IKT
eszközzel támogatott tanóraként
valósul meg.
Tapasztalatainkat a község honlapján (www. csanytelek. hu/iskola és könyvtár), a helyi hírlevélben
és a szülői értekezleteken rendszeresen megosztjuk Önökkel.
Szabó Ferenc

nagyon finom halászlé volt. A halat Szabó Zoltán adta, amivel támogatta a véradást, nagyon szépen köszönjük a véradók nevében is.
További támogatóink: polgármesteri hivatal, KÉBSZ
Kft, a konyhai dolgozók, és az ízletes vacsora elkészítését magára vállaló egyik sokszoros véradónk Pintér
István. Köszönjük az orvosi rendelő munkatársainak
is a délutáni segítségnyújtást.
Simon Ottóné

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2010. február 24. napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.

Rekviem
Temetkezési Vállalkozás
Csanytelek, Kossuth u. 34.
Éjjel-nappali ügyelet: 06-30/5755521
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Tojásos göngyölt
sonka
Hozzávalók:
– 20 vékony szelet füstölt sonka,
– 1 kg burgonya,
– 0,5 dl olaj,
– 1 fej vöröshagyma,
– 1 csokor petrezselyem,
– 2 db tojás sárgája,
– 3 db paradicsom,
– bors,
– só.
Elkészítés:
A meghámozott burgonyát nagyobb darabokra
vágjuk, sós vízben puhára főzzük és leszűrjük. Forró
olajon megfuttatjuk az apróra vágott vöröshagymát,
hozzáadjuk az aprított petrezselymet, és a burgonyára
öntjük. Burgonyanyomóval összetörjük, belekeverjük
a tojássárgákat, majd a sonkaszeleteket tálcára
terítjük, 1-1 jó evőkanál burgonyát halmozunk rá és
felgöngyöljük. Sütőpapírral bélelt tepsibe fektetjük, a
tetejükre fél szelet paradicsomot teszünk, frissen őrölt
borssal megszórjuk és végül 190°C -os sütőben 15-20
perc alatt pirosra sütjük. Zöldségekkel vagy salátával
díszítve is tálalhatjuk.
Jó étvágyat!

VERS
Kányádi Sándor
Madáretető
Cinkék, cinegék, feketerigók,
megosztom veletek e fél cipót,
megosztom az én olyan-amilyen
énekem-szerzett kenyerem.
Csettegess, rigóm, járd a kerteket,
jöjjetek, csókák, varjak, verebek:
vendégül látok minden itt maradt,
velünk telelő madarat.
Terítve már patyolat abroszom,
kenyeremet elétek morzsolom.
Nem várok érte, nem kell félnetek,
ordas télben ujjongó éneket.
Ha majd tavasz lesz, és én hallgatok,
akkor zendüljön a ti hangotok,
hírrel hirdetve, hogy az emberek
télen se voltak embertelenek.

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
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