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Az „Európai Csanytelekért” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma tisztelettel kéri a
csanyteleki adófizető polgárokat, hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át
szíveskedjenek a Csanytelek fejlesztését szolgáló alapítvány részére felajánlani.
Adószám: 18474952-1-06

A magyar zseb és az uniós szabvány
(Részlet a Népszabadság 2010.
április 15.-én megjelent cikkéből)
„Eddig ketten csatlakoztak ahhoz a polgármesteri engedetlenségi felhíváshoz, amelyet az elmúlt napokban küldött szét délalföldi kollégáinak Belágyi Mihály, a Bács-Kiskun megyei
Tompa polgármestere. Belágyi
fenyegetőnek tartja, hogy az
ÁNTSZ a szükségvízellátás elrendelését helyezte kilátásba. Kiszámolták: a lajtos kocsiból kiszolgált víz évente 300-400 millió forintjába kerülne a szerb határ mellett fekvő településnek. A
felhívás követeli, hogy a magyar
állam 100 százalékos támogatással segítse a vízminőség-javító
beruházásokat. A tompai polgármester hangsúlyozza: településükön a víz egészséges, tiszta,
emberi fogyasztásra alkalmas.
Belágyi Mihály nem vitatja az
arzénra például 10 mikrogramm/ literben meghatározott
uniós norma jogosságát, de hozzáteszi: van olyan uniós irányelv
is, hogy az ivóvíz és a szennyvízszolgáltatás nem kerülhet
többe, mint az adott területen
élő lakosság nettó jövedelmének
három százaléka.

Polgármesteri engedetlenségi mozgalmat kezdeményezett az
ÁNTSZ által bevezetni tervezett szükségvízellátás ellen Belágyi
Mihály, Tompa polgármestere. Forgó Henrik csanyteleki pol gármester szerint környezeti károkat okoz, értelmetlen és
pazarló, hogy az uniós ivóvízszabvány miatt az elfogyasztott
víz harmincszorosát kell megtisztítani. Király Zoltán, a Délalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Darfü) igazgatóhe lyettese szerint nem a lobbik, hanem a lakosság érdeke számít.
Továbbmegy ennél Forgó Henrik, a Csongrád megyei Csanytelek polgármestere. Csanyteleken nincs arzén az ivóvízben,
ammóniából találtak a megengedettnél egy kicsit többet, de annak aránya is a mérési hibahatáron belül van. A községet mégis
bele akarják kényszeríteni az
ivóvízminőség-javításba a sokmilliós beruházás hitelből fölveendő önrészével és köbméterenként 100 forintot meghaladó vízdíjemeléssel. A polgármester levelére az ÁNTSZ Dél-alföldi Regionális Intézete elismerte, hogy
a csanyteleki ivóvízben mért
ammónium nem jelent veszélyt
a lakosság egészségére. Az
ÁNTSZ központjának közegészségügyi főosztálya is megerősítette ugyanezt. A tisztiorvosi
szolgálat ugyanakkor hozzátette: ez az álláspontja nem jelent

felmentést az ivóvízminőség-javító program megvalósítása alól.
Vojnik Mária, az Egészségügyi
Minisztérium államtitkára azt írta Forgó Henriknek: „Magam is
egyetértek Polgármester Úrral
abban, hogy olyan településen,
ahol egészséges az ivóvíz, és ezt
laboratóriumi adatok is alátámasztják, népegészségügyi indok miatt nem indokolt az ivóvízminőség-javító projektben
való részvétel.” Azt is hozzátette
azonban az államtitkár aszszony: „Az e levélben foglaltaknak semmiféle jogi kötelező ereje nincs.”
– Erre a célra az Európai Unió
felajánlott egy óriási összeget,
amit Magyarországon valakik
bármi áron szeretnének elkölteni
– értelmezi a helyzetet Forgó
Henrik.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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– Ebből a vizesszakmának hatalmas szakértői összegek jutnak, nem számít, hogy közben
eladósítják az önkormányzatokat, és tovább terhelik az elszegényedő lakosságot. Amikor a
legfontosabb szakmai szervezet
és az illetékes minisztérium vezetői leírják nekem, hogy a
csanytelekiek egészsége szempontjából a beruházásra semmi
szükség, de sajnos nem tudnak
mit tenni, akkor, úgy gondolom,
másféle érdekek állnak a háttérben. Ezeket a berendezéseket
csak a nyugat-európai országokból tudjuk behozni – a fejlettebb
államok a vízminőség-javítás kikövetelésével valójában a saját
cégeiket támogatják.
Forgó Henrik akkor kezdett el
ezen gondolkodni, amikor egykét helyről burkolt „figyelmeztetéseket” kapott: bezárathatják
falujában az önkormányzati intézményeket, ha nem vesz részt
az ivóvízminőség-javító programban, illetve más célokra sem
fog uniós támogatást kapni.
– Mérnök az eredeti foglalkozásom. Lakosonként napi három
liter víz elfogyasztásával szoktak számolni. Ha a csanyteleki
adatokat megnézzük, 2008-ban
körülbelül 3200 köbméter vizet
fogyasztottak el a helybeliek,
miközben 100 ezer köbméterből
WC-t öblítettek, mostak, mosogattak, autót mostak, kertet öntöztek. Minden harminc liter
vízből 29 litert teljesen fölöslegesen tisztítanánk meg iszonyatos
költséggel, az energiafelhasználódás megduplázódna, ami környezetvédelmi szempontból is
abszurdnak tekinthető,mivel az
erőművek károsanyag-kibocsátása is a duplájára nőne. Tartok
tőle, hogy ha ezt kikényszerítik,
az önkormányzatok előbb-utóbb
kénytelenek lesznek eladni víz-
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műveiket, ahol egyrészt a foglalkoztatási, másrészt a szociális
szempontok, nem pedig a profitmaximalizálás szempontjai érvényesülnek. Eközben a lakosság számára megfizethetetlenné
válik a víz, és valószínűleg a maguk által fúrt csőkutak valóban
szennyezett vizét kezdenék inni.
Király Zoltán, a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségnek (Darfü) a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító programért is felelős igazgatóhelyettese szerint
az ÁNTSZ egyelőre az önkormányzatok tervezett intézkedéseiről kért információt. Még nem
tudni, elrendelik-e a szükségvízellátást. Nem titok, mondja,
hogy tárgyalások folynak az Európai Unióval a határidő meghosszabbításáról, ezek eredménye azonban előre nem látható.
Király szerint a program késlekedésének oka, hogy az első
pénzügyi források csak 2006ban nyíltak meg. Mindjárt kiderült, hogy az akkor rendelkezésre álló pénz nem elég. Az eredeti elképzelést – hogy először ott
valósítsák meg a beruházásokat,
ahol az uniós határértéket jelentősen meghaladja a szennyezés –
fel kellett adni, mert ezek a települések az ivóvízrendszerben
szorosan kapcsolódnak a környezetükhöz, ahol esetleg nem
olyan súlyos a helyzet.
A Darfü igazgatóhelyettese
hangsúlyozza: rendkívül bonyolult egyeztetési folyamatról van
szó, amelyben sokszor az eltérő
érdekű önkormányzatok nagyon nehezen tudnak megegyezni. Az ivóvízminőség-javításra szerveződött dél-alföldi
konzorciumnak jelenleg 211 település a tagja, a tervezett bekerülési költség 65–70 milliárd forint,
aminek 80-90 százalékát fedeznék központi forrásból. Az egyes
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önkormányzatok nem szeretnék
kiengedni a felügyeletük alól a
vízműveket. Ez nem is szükséges, viszont a műszaki és a gazdasági racionalitás azt kívánná,
hogy nagyobb területeket kössenek össze az ivóvízrendszerekben.
Megkérdezem Király Zoltántól, milyen tanulmányokra költötték el a hírekben emlegetett
kétmilliárd forintot. –A vízkészletek állapotfelmérése, a hálózatok állapotának felmérése, az
optimális üzemeltetői struktúra
kialakítása, tervek és pályázatok
készítése, kommunikációs feladatok ellátása, a közbeszerzési
eljárás előkészítése – sorolja az
igazgatóhelyettes, aki szerint e
munkák értéke körülbelül 1,5
milliárd forint, ennek eddig a felét fizették ki.
– Mi az előkészítés során a helyi lakosság érdekeit tartjuk
szem előtt: egészséges vizet
igyanak, a lehető legolcsóbban
kapják meg, és ez legalább 30
éves távlatban biztonságosan
működjön! Vannak bizonytalansági tényezők – például az energiaárak –, ugyanakkor folyamatosan egyeztetünk mind az önkormányzatokkal, mind a vízműveket üzemeltető társaságokkal – mondja Király Zoltán.
Belágyi Mihály, az engedetlenségi mozgalmat kezdeményező
tompai polgármester azt mondja: a lakosságnak egészséges ivóvízre van szüksége, de nem
olyan áron, amelyet nem tud
megfizetni. Ha mégis a drága
víz igénybevételére köteleznék a
tompai önkormányzatot, ő nem
engedelmeskedne, és ha ezért
megbüntetnék, „akár az adósok
börtönébe is bevonulna”.”
Tanács István
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Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
Tisztelt Hölgyek, Urak!
Az alábbi csak címre, tárgyra való utaló jogszabályismertetés 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.

bekezdés szerinti információkat a tanúsítvány
használatra alkalmatlanná válásától számított
10 évig kell a honlapon hozzáférhetővé tenni.”

Ugyanezen számú közlönyben jelent meg a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és
közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Kormányrendelet, valamint a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról , számításáról és közzétételéről szól ó
A Magyar Közlöny 39. számában jelent meg a
83/2010. (III. 25.) Kormányrendelet, melyek 2010.
kézilőfegyverek, lőszerek, gáz- és riasztófegyverek
június
11-én lépnek hatályba.
megszerzésének és tartásának egészségi alkalmassági feltételeiről és vizsgálatáról szóló 22/1991. (XI.
A Magyar Közlöny 44. számában jelent meg az
15.) NM rendelet módosításáról szóló 9/2010. 8III.
időszakos vizsgálat keretében elvégzett előzetes
18.) EüM rendelet, mely 2010. április 2-án lépett haeredetiségvizsgálat díjának visszatérítéséről szóló
tályba.
86/2010. (III. 26.) Kormányrendelet, mely 2010. ápA Magyar Közlöny 43. számában jelent meg az rilis 1-jén lépett hatályba, az alábbi rendelkezéseket
elektronikus aláírást közigazgatási használatához tartalmazza:
kapcsolódó követelményekről és az elektronikus
• „eljáró hatóság: a Nemzeti Közlekedési Hatókapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010.
ság regionális igazgatósága;
(III. 25.) Kormányrendelet, mely 2010. március 28• eredetiségvizsgálat: a járművön a közúti járműán lépett hatályba, főbb rendelkezései szerint:
vek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990.
• „A döntést tartalmazó elektronikus dokumen(IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: mitumot a hatóság Szervezeti és Működési Szaniszteri rendelet) 4/C. § (5) bekezdésében, vagy
bályzatában kiadmányozásra feljogosított sze12. § (15) bekezdés a) pontjában meghatározott
mély láthatja el elektronikus aláírással.
kötelezettség alapján 2010. január 1. és 2010.
• A hatóság az elektronikus aláírási szabályzatát
február 18. között az időszakos vizsgálat keretéa honlapján közzéteszi. E szabályzatban kell
ben elvégzett előzetes eredetiségvizsgálat;
rendelkezni arról, hogy a hatóság nevében
• díj-visszatérítési eljárás: az eredetiségvizsgálat
használt elektronikus aláírás tartalmazza-e a
befizetett díjának visszatérítésére irányuló, az e
hatóság megnevezését, valamint rögzíti, hogy
rendeletben foglaltak szerint lefolytatott eljárás;
az aláírás-létrehozó adat előállításához szüksé• jogosult: a jármű üzemben tartója, aki a jármű
ges regisztráció során a hatóság nevében kiaderedetiségvizsgálatának eredményét a közlekemányozásra való jogosultságot milyen eljárásdési igazgatási eljárásban nem használja fel.
sal (dokumentummal) kell a hitelesítés-szolgál• Az időszakos vizsgálat keretében 2010. január
tatónál igazolni.
1. és a 2010. február 18. között a miniszteri ren• Az elektronikus aláírással kiadmányozásra feldelet alapján elvégzett eredetiségvizsgálat díjjogosított személyek családi és utónevét, aláírámentesnek tekintendő, ha az eredetiségvizsgási tanúsítványának nyilvános adatait, az aláírás
lat eredményét közlekedési igazgatási eljárásautomatizált ellenőrzéséhez szükséges címet a
ban nem használták fel.
hatóság honlapján közzéteszi. Ugyanitt közzé
• Az eljáró hatóság a jogosult kérelmére visszatékell tenni – az időpont megjelölésével –, ha egy
ríti az (1) bekezdés hatálya alá tartozó eredetitanúsítvány visszavonásra került vagy egyéb
ségvizsgálat befizetett díját.
okból már nem alkalmas a hatóság nevében tör• Az eljáró hatóság a díj visszafizetéséről az ereténő eljárásra. Az aláírás az erre vonatkozó közdetiségvizsgálat eredményének közlekedési
lés közzétételi időpontjától a szervezet nevében
igazgatási eljárásban való felhasználhatóságára
további dokumentumhitelesítésre nem alkalmeghatározott idő elteltét követően határoz.
mas. Ha a hitelesítés-szolgáltató a tanúsítványt
• A díj visszatérítése iránti kérelmet a jogosult
visszavonta, az aláírás a továbbiakban, ha fel2010. június 30-áig írásban nyújthatja be az eljáfüggesztette, a felfüggesztés időtartama alatt
ró hatósághoz.
dokumentumhitelesítésre nem alkalmas. Az e
(Folytatás a 4. oldalon.)
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• A kérelemnek tartalmaznia kell
• Az egyszerűsített foglalkoztatással kapcsolatos
– a jármű rendszámát,
adatok telefonon történő bejelentése a 185-ös,
– az időszakos vizsgálat keretében elvégzett
országon belül helyi tarifával hívható hívószáeredetiségvizsgálat helyét és idejét,
mon érhető el.
– a jogosult nevét és címét,
• Az ügyfélszolgálat az állami adóhatóság által
– a bankszámlaszámot, amennyiben a jogosult a
rendelkezésére bocsátott elektronikus űrlapon
díj visszatérítését bankszámlára utalással kéri
rögzíti az adatokat, és tájékoztatja a bejelentőt a
teljesíteni, valamint
bejelentés regisztrációs számáról, majd a tele– a jogosult arra irányuló nyilatkozatát, hogy az
fonbeszélgetés lezárását követően rövid szöveeredetiségvizsgálat eredményét közlekedési
ges üzenetben is megküldi a regisztrációs száigazgatási eljárásban nem használták fel és –
mot.
amennyiben a kiadásától számított 60 nap
• Az ügyfélszolgálat hivatali kapun keresztül hanem telt el – annak felhasználására nem kerül
ladéktalanul továbbítja az elkészített elektronisor.
kus dokumentumot az állami adóhatóság ré• Az eljáró hatóság – a díj visszatérítéséről kiszére. Az állami adóhatóság az elektronikus doadott határozatának jogerőre emelkedését kökumentum hozzá történő megérkezéséről viszvető 15 napon belül – a jogosult kérelme szerint,
szaigazolást küld az ügyfélszolgálat számára.
a jogosult által megadott bankszámlaszámra
• Az ügyfélszolgálat a hangfelvétel törlésével
történő átutalással, vagy címre, készpénz-kifiegyidejűleg törli a hangfelvétel alapján rögzített
zetés kézbesítésével téríti vissza az eredetiségadatokat.
vizsgálat befizetett díját.
• A települési önkormányzatok a díj mértékére
• A díj-visszatérítési eljárás mentes az illeték és
vonatkozó jogszabályi előírás vagy a szolgáltaegyéb eljárási díj (költség) megfizetése alól.
tást nyújtóval kötött eltérő megállapodásuk hi• Az eljáró hatóság a díj-visszatérítés érdekében
ányában térítési díjat fizetik a szolgáltatást
felmerülő – az eljáró hatóság által az eredetiségnyújtónak. Szakvéleményezés díjtételét a térítévizsgálat során beszedett díjjal nem fedezett –
si díj ellenében igénybe vehető egyes egészségköltségeit a közúti járművek időszakos vizsgáügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszalatából keletkezett többlet bevételével szemben
bály határozza meg. A foglalkoztathatóság
a számviteli törvény szabályai szerint számolszakvéleményezése 3000 Ft/fő/eset.”
hatja el.
Szintén ugyanezen számú közlönyben jelent meg
• Az e rendeletben meghatározott díj-visszatérí- az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi
tési eljárásra vonatkozó rendelkezések nem CLII. törvény növénytermesztési idénymunkára
érintik az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás vonatkozó egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról
részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII. 22.) szóló 88/2010. (III. 26.) Kormányrendelet, mely
Kormányrendelet 5. § (1) bekezdés g) pontja 2010. április 10-én lépett hatályba.
alapján a közreműködőt megillető díjmértékről
A Magyar Közlöny 48. számában jelent meg a
szóló rendelkezés alkalmazását.
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tör• Az e rendelet alapján visszatérített díjak esetévény módosítása és a minősített adat védelméről
ben a közúti közlekedési igazgatási hatósági elszóló 2009. évi CLV. törvény miatt szükséges egyes
járások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM renbüntetőjogi tárgyú rendeletek módosításáról szóló
delet 2. § (2) bekezdés alapján a Közigazgatási
11/2010. (III. 31.) IRM rendelet, mely 2010. április 1és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
jén lépett hatályba.
Hivatalt megillető 53% mértékű díjhányad is –
A Magyar Közlöny 51. számában jelent meg a laa díjvisszatérítés fedezeteként történő felhaszo
ssági vezetékes gázfogyasztás és távhőfel k
nálás céljára fordítandó összegként – a közúti
közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi használás szociális támogatásáról szóló 289/2007.
LXXXIV. törvény 33/A. § (1) bekezdése szerinti (X. 31.) Kormányrendelet módosításáról szóló
112/2010. (VI. 9.) Kormányrendelete, mely 2010.
engedélyező hatóságot illeti meg.
április 12-én lépett hatályba.
Minden most jelzett jogszabály teljes hatályos
Ugyanezen számú közlönyben jelent meg az egyszövege
az interneten a kormányzat.lap.hu oldalon
szerűsített foglalkoztatással kapcsolatos adatok telefonon történő bejelentéről szóló 87/2010. (III. 26.) megtalálható.
Kormányrendelet, mely 2010. április 1-jén lépett
Szívesen állok személyesen rendelkezésre az ishatályba, melyből néhány fontos szabályra hívom mertetett jogszabály helyek értelmezése, jogalkalmazása megkönnyítése érdekében.
fel a figyelmet:

2010. április

Csanyi Hírmondó

Felhívom minden Tisztelt Csanyteleki Lakos figyelmét arra, hogy az időszerű feladatok elvégzésére a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló
20/2009. (XI. 13.) Ökt rendelete tartalmazza a településen élő ingatlantulajdonosok kötelezettségeit
és tiltó szabályokat az alábbi szerint:
5. § (1) Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni:
a) az ingatlanához tartozó zöldterület, valamint növényzet ápolásáról, időszerű növényvédelmi munkák elvégzéséről, allergiát okozó
gyomnövények, parlagfű irtásáról, (a vonatkozó központi jogszabályban rögzített időnek és
módnak megfelelően),
b) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda
hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg
ha
c) a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő terület,
d) szilárd burkolattal nem rendelkező utcák
esetében, az úttest középvonaláig terjedő terület, valamint
e) a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántartásáról, az abban felgyülemlett hulladék eltávolításáról, gyommentesítéséről,
f) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai rendszeres kitisztításáról (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá a
g) kapubejárók tisztántartásáról és gyommentesítéséről,
h) az épület tetőzetéről az esővíz, hólé járdára
való csorgásának, illetve a hó lecsúszásának
megakadályozásáról,
i) az ingatlanáról a járdára kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről,
j) az ingatlana előtti közterületre lehullott
lomb összegyűjtéséről,
k) a járda valamint az úttest között az esetlegesen felburjánzó gyomnövény, parlagfű eltávolításáról, gyommentesítéséről,
l) az ingatlan előtti járda szükség szerint, de
legalább hetente egy alkalommal történő takarításáról.
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(2) Két szomszédos terület, épület közötti közforgalmi területsáv, átjáró esetében a tisztántartási kötelezettség a tulajdonosokat egyformán
50-50 %-os arányban) terheli.
(3) A közterületről önálló bejárattal rendelkező
a) üzletek és egyéb elárusítóhelyek,
b) vendéglátóegységek,
c) intézmények előtti járdaszakasz, illetve
d) ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő szakasz annak folyamatos tisztántartásáról
nyitva tartás ideje alatt, az érintett tulajdonos, illetve fenntartó köteles gondoskodni.
Aki e rendelet 5. §-a (1) bekezdése alapján, az ingatlanához tartozó zöldterület, valamint növényzet
ápolásáról, időszerű növényvédelmi munkák elvégzéséről
a) az ingatlanán lévő allergiát okozó gyomnövények, és a parlagfű szakszerű irtásáról,
b) az ingatlannal határos járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv), illetőleg, ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, valamint a gépjárműbehajtók átereszeinek tisztántartásáról, az abba felgyülemlett hulladék eltávolításáról,
c) a járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek műtárgyai (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá
kapubejárók tisztántartásáról, az épület tetőzetéről
az esővíz, hólé járdára való csorgásának, illetve a
hó lecsúszásának megakadályozásáról,
d) az ingatlanról járdára kinyúló ágak, bokrok
megfelelő nyeséséről, az ingatlan előtt közterületre
lehullott lomb összegyűjtéséről, a járda, valamint
az úttest között esetlegesen felburjánzó gaz eltávolításáról nem gondoskodik, köztisztaság fenntartási kötelezettséget előíró önkormányzati rendelet
megszegése szabálysértését követi el, amely
30.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
A rendelet betartását rendszeresen ellenőrzöm ill.
a településőrők által ellenőriztetnem kell helyszíni
bejárással. Kérem a bírság kiszabása elkerülése érdekében a fent írtak betartását közös érdekünk, településünk köztisztasága fenntartása érdekében!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy az A.S.A Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
2010. május 13. és 20. napján lomtalanítást végez az alábbiak szerint:
– A lomtalanítás alkalmával a hulladékgyűjtő edényzet mellé kihelyezhető a háztartásokból, a közszolgáltatás
keretébe nem tartozó, nem rendszeresen begyűjtött, a közszolgáltatás keretében rendszeresített tárolóedényzet
méreteit meghaladó hulladék (pl.: nagyobb méretű berendezési tárgy, bútor, ágybetét, háztartási berendezések,
készülékek).
– Az akció során nem helyezhető el trágya, föld, építési törmelék, építési anyag, széna, szalma, gumiabroncs,
akkumulátor, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagok, továbbá állati tetem és minden olyan hulladék,
mely a begyűjtést végző személyek teszti épségét veszélyezteti.
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A virágos, tiszta Csanytelekért
Tisztelt Hölgyek, Urak!
Ezúton köszönöm meg minden Csanyteleki lakosnak a településünk esztétikus megjelenítésében, a környezetbarát község kialakításában időt, pénzt,
fáradtságot nem kímélő tevékeny részvételét. Ez elsősorban
a közterületek növényekkel történő díszítésében, új zöldfelületek kialakításában, a község
parkja, egyéb területeinek fásításában, épületek, intézmények
virágosításában nyilvánult meg,
melyet látványosan múlhat felül
az Önök által kiültetett cserjék,
évelők (Canna) örökzöldek,
egynyári virágok és gyepfelületek harmóniája, a lakókörnyezet
gondozottsága. Gyermekeinknek a környezetvédelem, környezetgazdálkodás és ökológiai
követelmények szabályai betartására való tudatos nevelése, az
oktatási- nevelési intézmények
külső- belső virágosítása, nem
utolsósorban a szülői ház és annak környezetében szerzett pozitív benyomások teremtenek
esélyt a kulturális értékeink
megőrzésére, egészséges élettér
fenntartására és nem utolsósorban a parlagfű irtásából eredő
előnyökre.
Mindannyiunk életminőségét
javítja, ha utcáink előkertjei nem
„gazzal dúsan borított zöldterületek” hanem gyommentesített,
parlagfű-mentes, gondozott, virágos területek, amelyek mind
az itt élőknek, mind a településünkön áthaladók számára sze-

met gyönyörködtető látványt
nyújtanak.
Ennek érdekében kérek minden olyan magánszemélyt, aki
még nem kapcsolódott be az
évek óta tartó virágosítási-programba, hogy szánjon rá egy kevés időt és ne a jogkövetkezmények (bírság) hatására, hanem
önkéntes, jogkövető magatartást tanúsítva vegyen részt lakóháza előkertjének, az utcakertnek gyomtalanításában és virágosításában. Kérem a településünkön a vállalkozást működtetőket, üzlettulajdonosokat, hogy
egy-két díszcserjét, évelőt tartó
láda kihelyezésével, vagy esztétikus megjelenéssel bíró más
megoldással járuljanak hozzá,
hogy a településünkre látogatók
kellemes benyomással távozzanak az üzletükből, a településünkről. Köszönetemet fejezem
ki a Kossuth utcában üzletet
működtető azon vállalkozóknak, akik kérésemnek eleget téve virágosítottak üzleteik előtt,
jobbnál jobb ötletekkel, szebbnél
szebb megjelenítéssel alakítva ki
az adott terület képét.
Őszinte tisztelettel mondok ismételten köszönetet azoknak,
akik a Canna virág ültetését,
gondozását vállalták, (és remélem az idei évben is) vállalják. A
tavalyi hagymák szaporulatából
még több helyen nyílhat virág
és teheti szebbé a közelgő falunapi rendezvényeinkre kilátogatók óráit. Kérem, hogy akik
még a májusi fagyokra gondol-

Köszöntjük 2010. áprilisában született:
Kecskeméti-Kovács Tímeának és Perbíró Györgynek:
Marcell György, Kádár Ildikónak és Kovács Lászlónak:
Róbert nevű gyermeke. GRATULÁLUNK!

va nem ültették ki az évelő virághagymákat, már ne sokáig
várjanak az ültetéssel.
A környezetünk tisztasága értékrendet teremt mindennapjainkban, ezért ismételten kéréssel
fordulok mindazokhoz, akik
nem tartják tiszteletben a település közössége értékeit, és
nap-nap után szeméttel borítva,
csikkel beterítve, plakátokat
nem hirdetési felületre ragasztva csúfítják el a buszvárókat,
hogy gondolják végig, magatartásuk milyen mintát ad gyermeküknek, aki mást lát és tanul
szüleitől otthon, mint az óvodában, vagy az iskolában, holott
azonos cél vezérel gyermeket,
felnőttet egyaránt: a tiszta,
gyommentes, virágos településkép megjelenítése. Ezért kérem,
hogy tegyünk érte közösen!
Előre is köszönöm tevékeny
közreműködésüket és kívánok
jó egészséget a közös feladat
megvalósításához.
Külön köszönöm Gyöngyi
Józsefné Marika néni önzetlen
felajánlását, aki egynyári virágpalánták adományozásával segítette elő az óvoda és a hivatal
épülete előtti terület virágosítását. Köszönöm Bátkiné Kecskeméti Aranka által adott árvácskapalántákat, amely a Faluház
előkertjét díszíti. Köszönet illeti
Csikós Ferencnét, aki Canna
hagymákat küldött a település
közterületei virágosítására.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző
Az A.S.A Hódmezõvásárhely
Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2010. május 26-án
délelõtt 9.00-11.00 óra között
tart ügyfélfogadást.
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Aktuális növényvédelmi munkák

Újra várható az almástermésûek tûzelhalása
Az idő melegre fordulásával a megyében működtetett előrejelző műszerek értékelése alapján
2010. április 28-án az almástermésűek tűzelhalásáért felelős Erwinia amylovora baktérium fertőzése várható.
A baktériumos fertőzés fő gazdanövényei a rózsafélék család almástermésű alcsaládjába tartozó
nemzettségek: az alma, körte, birs, naspolya, galagonya, tűztövis, madárbirs és a berkenye.
A baktériumos fertőzés különösen ott veszélyes,
ahol a rezes lemosó permetezések elmaradtak az
idei kora tavaszon.
A védekezést a virágzó növényeknél (pl. alma,
körte) az Aliette 80 WP készítménnyel lehet elvégezni. A késői virágzású növényeknél (pl. birs,
naspolya) még a réztartalmú készítmények is
használhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a réztartalmú készítmények virágzás idején terméskö-

tődési problémát okozhatnak. Kérünk minden
érintett termelőt a védekezés időbeni elvégzésére,
ugyanis a megkésett védekezés már hatástalan.
Amennyiben május-június hónapban megjelenik
a betegség miatti hajtáshervadás, az ellen már
csak a beteg részek szakszerű eltávolításával lehet
védekezni.
Hódmezővásárhely, 2010. április 26.
Csongrád Megyei Mezőgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság
6800 Hódmezővásárhely, Rárósi út 110.
Cím: 6801 Hódmezővásárhely, Pf.: 99
Tel.: 06/62 535-740; Fax: 06/62 246-036
E-mail: ntsz@csongrad.ontsz.hu

ÜDÜLÉSI LEHETÕSÉG GYULÁN!
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja olcsó üdülési lehetõséget kínál
Gyulán a Hõforrás üdülõbe. 1 szobás apartman 4 férõhely május 03—06-ig.
3 éj, május 08—16-ig. 8 éj lefoglalható.
Ár: csoporttagoknak 400 Ft/fõ/nap, nem tagoknak 600 Ft/fõ/nap
Jelentkezni Bakony Zoltánnénál a +36 30/435-60-98-as telefonszámon lehet.

Felhívás idõszerû növényvédelmi
feladatok végzésére!
Az egyre szigorodó törvényi szabályozáson és helyi rendeletben
foglalt kötelezettségeken túl, a szankcionálás helyett, annak
megelőzésére ajánlja fel minden érdeklődő számára a
Polgármesteri Hivatal szabad kapacitása kihasználása érdekében a
PARLAGFŰ és egyéb gyomnövények irtására a fűkaszálás térítés
ellenében való igénybevétele lehetőségét.
Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk rendelkezésre.
Megrendelését leadhatja Vida Tibornál a +36 30/316-78-71 telefonszámra.

Kellô számú jelentkezô esetén

SPORTCÉLÚ KISGÉPHAJÓ-VEZETÔI
TANFOLYAM indul május második hetétôl
Csanyteleken.
A képzésen megszerezhetô jogosítvány
folyókon, tavakon 20m alatti hajókra,
illetve jetski-re – korlátlan lóerôvel –
vonatkozik. Elméleti, gyakorlati képzés
4 héten keresztül.

A tanfolyam díja: 60.000 Ft
Érdeklôdni/jelentkezni:
Mazán János +36-30/24-93-243

Rekviem
Temetkezési Vállalkozás
Éjjel-nappali ügyelet: +36-30/5755521
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Konyakos
Trüffel golyó
Hozzávalók:
• 20 dkg étcsokoládé,
• 3 evőkanál tejszín,
• 2 evőkanál konyak (vagy párcsepp
konyakaroma),
• 2 evőkanál vaj,
• a bevonáshoz cukrozatlan kakaópor
Elkészítés: A tejszínt összemelegítjük a vajjal
és az összetördelt csokoládéval. Ne forraljuk
föl, csak lassú tűzön melegítsük! Ha felolvadt,
vegyük le a tűzről, és keverjük bele a
konyakot. (Ha konyakaromát használunk, azt
a tejszínnel együtt adjuk a csokihoz és
vajhoz.). A csokis keveréket lehűtjük, ezután
habverővel habosra keverjük. Rásimítjuk egy
sütőpapírral bélelt tálcára. Letakarjuk folpackkal és pár órára újra hűtőbe tesszük,
majd a megdermedt masszát 2X2 centis kockákra vágjuk. Minden kockából golyót vagy
félgömböt formázunk, a golyókat kakaóporba forgatjuk. Sokféleképpen díszíthetjük:
mandulával, mogyoróval, gyümölcs szeletekkel, színes tortadarával.
Jó étvágyat!

VERS
Örök szerelem
Szelek szárnyán repül a lelkem,
Repülj te is kedvesem velem,
Engedd, hogy elcsábítson a mélységóceán,
Mint örök szerelmedre, úgy nézz reám.
Ne láss most fűszálat, hangyát, porszemet,
Csak a távoli, végtelen eget,
Engedd, hogy körbefogja tested a testem,
Engedd, hogy körbefogja szíved a lelkem.
Nézz a szemembe és lásd, mit látni kell,
Fogd a kezem és érezd, mit érezni kell,
Érezd, mit én érzek, ez boldogságunk titka,
Mint kristályvíz, szerelmünk legyen oly tiszta.
Legyen tiszta, legyen forró, legyen örök,
Míg a végtelenben el nem tűnök,
Tartson egy életen át szerelmünk,
Míg a végtelenben el nem tűnünk.
Csányi József
2007-01-08
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