
Hiába levelezett eddig a helyi
önkormányzat a hivatalokkal,
hatóságokkal, minisztériumok-
kal, még nem tudta elérni, hogy
lekerüljön azon települések lis-
tájáról, amelyen az ivóvíz minő-
ségének javítására kötelezett te-
lepülések szerepelnek. A gond a
magas arzéntartalom. Csakhogy
Forgó Henrik polgármestertől
megtudtuk: arzén egyáltalán
nincs a csanyi vízben. A két mű-
ködő kútjuk közül az egyik vi-
zének 0,02, míg a másiknak 0,08
százalékkal több az ammónia-
tartalma az új, uniós határérték-
nél, tehát mérési hibahatár kö-
rüli.

– Ennek ellenére az önkor-
mányzatot bele akarják kény-
szeríteni az ivóvízminőség

javításba, amely 250 millió fo-
rintba kerülne, s a községnek a
költségekből 50 milliót kellene
állnia. Ez az önerő magasabb,
mint a 40 milliós évi helyi adó-
bevételünk. Ráadásul ha meg-
valósulna, a víz köbméteren-
ként több mint 100 forinttal drá-
gulna – mondta a polgármester.
A rendelkezésére álló 2008-as
adatok szerint a községben
egész évben összesen 104 ezer
köbméter ivóvizet értékesítet-
tek, amelyből ha minden hely-
beli 3 liter vizet ivott naponta,
akkor is 3200 köbméternyit
használtak emberi fogyasztásra,
a többit a vécék öblítésére, mo-
sásra, mosogatásra, autómosás-
ra, kertöntözésre használták.

A hatóságok elismerik, hogy a

csanyteleki víz nem ártalmas az
egészségre, de a rendeleten ed-
dig senki sem tudott vagy akart
változtatni.

– Az ÁNTSZ Dél-alföldi Regi-
onális Intézete, az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal Köz-
egészségügyi főosztálya, majd
az Egészségügyi Minisztérium
államtitkára is elismerte, hogy a
csanyi víz nem káros az egész-
ségre, de nem jogosultak a ren-
delet mellékletének megváltoz-
tatására. Varga Zoltán önkor-
mányzati miniszter a csanytele-
ki önkormányzat ivóvízminő-
ség-javítás alóli felmentési ké-
relmét szakmai válaszadásra
még február 8-án átadta a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztériumnak, ahonnan mind-
eddig nem érkezett válasz – so-
rolta a polgármester, eddig kik-
kel levelezett.

KKoorroomm  AAnnddrrááss
2010.05.04. 
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Csanyi Hírmondó

CCssaannyytteelleekk  iiss  sszzeerreeppeell  aazzoonn  aa  mmiinniisszzttéérriiuummii  lliissttáánn,,  aammeellyy
kköötteelleezzőővvéé  tteesszzii  aazz  éérriinntteetttt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattookknnaakk,,  hhooggyy  ddrráággaa
bbeerreennddeezzéésssseell  ttiisszzttííttssáákk  mmeegg  mmaaggaass  aarrzzéénnttaarrttaallmmúú  vviizzüükkeett..
CCssaakkhhooggyy  aa  kköözzsséégg  vviizzee  eeggéésszzssééggeess,,  aarrzzéénntt  nneemm  ttaarrttaallmmaazz,,  aazz
aammmmóónniiaa  ttööbbbblleettmmeennnnyyiissééggee  iiss  mméérrééssii  hhiibbaahhaattáárroonn  bbeellüüllii..

Ivóvízminõség-javítás Csanyteleken (Délvilág)

Jó a csanyteleki víz, mégis tisztíttatnák

FFEELLHHÍÍVVÁÁSS!!
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete ne-
vében tisztelettel kérem mindazokat, akik a XX. Csany-
teleki Falunapok megrendezéséhez adományaikkal hozzá-
járulni szándékoznak, hogy felajánlásaikat szíveskedjenek
a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán telefonon, vagy
személyesen megtenni.

Köszönettel: FFoorrggóó  HHeennrriikk

KKÖÖSSZZÖÖNNEETT--
NNYYIILLVVÁÁNNÍÍTTÁÁSS

AAzz  „„EEUURRÓÓPPAAII  CCSSAANNYYTTEELLEE--
KKÉÉRRTT””  KKÖÖZZAALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY
kkuurraattóórriiuummaa  ttiisszztteelleetttteell  mmeegg--
kköösszzöönnii    aa  CCssaannyytteelleekkii  aaddóóffii--
zzeettőő  ppoollggáárrookknnaakk  aazz  11%%--ooss
ffeellaajjáánnlláássookkaatt..
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TTiisszztteelltt  HHööllggyyeekk,,  UUrraakk!!
Az alábbi csak címre, tárgyra való utaló jogszabályis-

mertetés által hívom fel a figyelmet több közérdeklődésre
számot tartó jogforrásra, melyről annak terjedelme okán
nincs módom részletekbe menő tájékoztatásra, de az érin-
tettek számára jelzésértékű lehetőség az utánjárásra és fel-
készítés a jogkövető magatartásra.

AA  MMaaggyyaarr  KKöözzllöönnyy  6600..  sszzáámmáábbaann  jjeelleenntt  mmeegg  aa  nnöövvéénnyy--
vvééddeellmmii  tteevvéékkeennyyssééggeekkrrőőll sszzóóllóó  4433//22001100..  ((IIVV..  2233..  ))  FFVVMM
rreennddeelleett,,  mmeellyy  22001100..  mmáájjuuss  88..  nnaappjjáánn  llééppeetttt  hhaattáállyybbaa,,  mmeellyy--
nneekk  ffőőbbbb  rreennddeellkkeezzéésseeii  sszzeerriinntt::

AA  ffööllddhhaasszznnáállóó  ééss  aa  tteerrmmeellőő
Károsítók elleni védekezési kötelezettség
• az adott terület rendeltetésével, hasznosítási céljával

ellentétesen előforduló, tömeges jelenlétével gazdasá-
gi kárt okozó, ember vagy állat egészségét veszélyez-
tető vagy egyéb veszélyhelyzetet okozó növény (a to-
vábbiakban: gyomnövény),

• a növényre, különösen kultúrnövényre, növényi ter-
mék bármely részére kifejezhető mennyiségi vagy mi-
nőségi veszteséggel járó, károsítást okozó állati szer-
vezet (a továbbiakban: kártevő), valamint

• a növény, különösen kultúrnövény megbetegítésére
képes, növényre, növényi termék bármely részére ki-
fejezhető mennyiségi vagy minőségi veszteséggel járó,

károsítást okozó fertőzőképes szervezet (a továbbiak-
ban: kórokozó) elleni védekezésre vonatkozó döntését
a károsítók gazdasági veszélyességére, emberre, állat-
ra, környezetre gyakorolt hatására, a károsítók várha-
tó megjelenésének, terjedésének, járvány vagy gradá-
ció kialakulásának valószínűsítésére szolgáló növény-
védelmi előrejelzésre alapozva hozza meg.

A földhasználó és a termelő a növényvédelmi tevékeny-
séget köteles:

• a biológiai, biotechnikai, agrotechnikai, mechanikai és
kémiai védekezési eljárások, illetve ezek technológiai
rendszerei alkalmazásával,

• a gyomnövények, kártevők és kórokozók természetes
ellenségei és a hasznos, valamint a növénytermelés
szempontjából veszélyt nem jelentő, élő szervezetek
fokozott védelme mellett,

• az ember egészségére, a környezet és a természet vé-
delmére vonatkozó alapelvek és szabályok betartásá-
val folytatni.

AA  ffööllddhhaasszznnáállóó  ééss  aa  tteerrmmeellőő  kköötteelleess  vvééddeekkeezznnii,,  kküüllöönnöösseenn
a) csávázással, illetve talajfertőtlenítéssel azon károsítók

ellen, amelyektől a növény a vegetációs időben másmó-
don kielégítően nem védhető meg, vagy amelyek a ke-
lő növényben különösen nagy kárt képesek okozni,

b) mezei rágcsálók (mezei pocok, hörcsög) és egyéb
nagy kártételi veszélyt jelentő károsítók ellen,

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról

A dombokat összekötő, egymástól
viszonylag nagy távolságra lévő utak
mentén sortanyák alakultak ki, majd
az idők folyamán ezek összeépültek,
sajátos – helyi védelem alatt álló – tele-
pülésszerkezetet alkotva. A Csongrád-
ról Szeged felé haladó főúthoz csatla-
koznak a falu „csápjai", azaz a sorta-
nyák lakosságát összegyűjtő utak,
amelyek mentén kisebb a népsűrűség,
s maguk az utcák is keskenyebbek. 

– A 22-es csapdájában vagyunk, ha
pályázni szeretnénk útépítésre, ugyan-
is a Dél-alföldi Operatív Programban
legutóbb kiírt két pályázat gyűjtőu-
takra vonatkozott, feltételként szabva
a 22 méternyi keresztszelvényt. Csak-
hogy a mi gyűjtőútjaink ennél sokkal
keskenyebbek – mutatott rá az egyik
legnagyobb problémára Forgó Henrik
polgármester. – Márpedig a helyi

keskeny utcák mégiscsak gyűjtőutak.
Olyan anomália ez, amelyet lehetne
kezelni, sőt új pályázatot sem kellene
rá kiírni, csupán a helyi sajátosságot,
településszerkezetet figyelembe véve
méltányosságot gyakorolni. Ezek
ugyanis soha nem lesznek széleseb-
bek. Az önkormányzat 2007-ben há-
rom ilyen utca szilárd burkolatúvá té-
telére pályázott, amely utak mentén
308 ember, a lakosság 10 százaléka la-
kik – a pályázatot nem nyerték meg.
Két évvel később már csak két utcára
pályáztak – sikertelenül, pedig 3 millió
forintot fordítottak terveztetésre, enge-
délyeztetésre, pályázatírásra – mondta
a polgármester.

– Nem álmodunk arról, hogy az ösz-
szes földutunkat aszfaltburkolattal
tudjuk ellátni. A helyi viszonyok sze-
rint sűrűn lakottnak minősülő utcákat

azonban mindenképpen szeretnénk
pormentesíteni, a többit legalább
zúzottkővel burkolni, hiszen az ott
élőknek is joguk van sürgősségi ellá-
táshoz, a közszolgáltatások eléréséhez.
Márpedig a mentőt itt sokszor traktor-
ral húzzák el a beteghez. Véleményem
szerint az alkotmány – amelyben sze-
repel az egészségügyi ellátásokhoz va-
ló egyenlő hozzáférés joga – a földutak
mentén élőkre is vonatkozik, még ha
ezt nem is vette észre a vidékfejlesztés
az utóbbi évek gyakorlatában. Térbur-
koló kőből „hegyeket" építettek már be
a Dél-Alföld politikailag „helyzetben
lévő" településein, ugyanakkor a cse-
kély érdekérvényesítő képességű kis-
településeken a megfelelő utak hiányá-
ban folyamatosan emberi életek van-
nak veszélyben, amelyen saját erőből
képtelen változtatni az önkormányzat
– sorolta a helyzet jellemzőit Forgó
Henrik. 

KKoorroomm  AAnnddrrááss
2010.05.11. 

AAmmii  eeggyykkoorroonn  CCssaannyytteelleekk  eellőőnnyyéétt  jjeelleenntteettttee,,  aazz  mmoosstt  hhááttrráánnyy..  FFoorrggóó  HHeennrriikk
ppoollggáárrmmeesstteerr  eellmmoonnddáássaa  sszzeerriinntt  aa  ffaalluu  aa  2222--eess  ccssaappddáájjáábbaa  kkeerrüülltt  ––  mmáárr  aammii  aazz
úúttééppííttéésseekkeett  iilllleettii..

A 22-es csapdájában Csanytelek (Délvilág)

Utakat építene az önkormányzat 
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c) kukoricamoly ellen legkésőbb minden év április 15-
éig a kukorica-, cirok- és kenderszár-maradványok ta-
lajba forgatásával vagy más módon történő megsem-
misítésével, továbbá

d) ppaarrllaaggffűű (Ambrosia artemisiifolia),
e) keserű csucsor (Solanum dulcamara),
f) selyemkóró (Asclepias syriaca),
g) aranka fajok (Cuscuta spp.),
h) raktári kártevők ellen.
Az  f) és g) pontba tartozó gyomnövények irtását virág-

zásuk előtt végre kell hajtani.
A c) pontban foglaltak esetén, forgatás nélküli talajmű-

velés kizárólag akkor végezhető, ha a táblán az előző évi
növényállomány kukoricamoly fertőzéstől mentes volt.

• Magtermesztésre kijelölt pillangósokban az aranka
fajok fertőzését azok virágzásáig fel kell számolni. A
területet a szaporításból ki kell zárni, ha a védekezés
nem eredményes vagy azt határidőre nem végezték
el.

• Arankamaggal szennyezett vetőmag kereskedelmi
forgalomba nem hozható, saját vetési célra fel nem
használható, azt csak a MgSzH területi szerve által ha-
tározatban kijelölt helyen lehet tisztítani. A vetőmag
tisztítása során keletkező hulladékot, rostaaljat kizáró-
lag a határozatban előírt módon szabad felhasználni
vagy megsemmisíteni.

• Arankamaggal szennyezett vetőmag kizárólag ered-
ményes tisztítás után fémzárolható. A szennyezett, a
szennyezésre gyanús, a fémzárolás nélkül forgalomba
hozott vagy forgalomba hozatalra szánt magtételeket
és a szennyezett maggal vetett területre az MgSzH te-
rületi szerve korlátozást kell elrendelni.

• A termelő köteles a szemes termény tárolására szolgá-
ló raktárteret üres állapotban megelőző fertőtlenítés-
ben részesíteni, valamint a teljes tárolási időszakban a
terményt, a tároló és feldolgozó helyeket raktári káro-
sítóktól mentesen tartani. Raktári kártevővel fertőzött
helyről termény, dara, liszt, abraktakarmány, vető-
mag és fertőzött göngyöleg – fertőtlenítési cél kivéte-
lével – nem szállítható ki és nem forgalmazható.

AA  nnöövvéénnyyvvééddőő  sszzeerreekkrree  vvoonnaattkkoozzóó  áállttaalláánnooss  eellőőíírráássookk
• A növényvédő szereket csak az engedélyezett módon,

a munkaegészségügyi és a kémiai biztonsági szabá-
lyok maradéktalan betartásával szabad felhasználni.

• Növényvédő szereket a növényvédő szer forgalomba
hozatali és felhasználási engedélyének (a továbbiak-
ban: engedélyokirat), illetve címkéjének az ember és
környezet veszélyeztetését megelőző előírásainak, va-
lamint a felhasználásra és a növényvédelmi technoló-
giára vonatkozó utasításainak betartásával lehet fel-
használni.

• A növényvédő szert a forgalmazás és a felhasználás
szempontjából az MgSzH Központ I., II. és III. forgal-
mi kategóriába kell hogy sorolja.

• Az I. és II. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő
szerek forgalmazásához, vásárlásához, felhasználásá-
hoz, továbbá a növényvédő szerrel végzett szolgálta-
tásához I. vagy II. forgalmi kategóriájú növényvédő
szer forgalmazási-, vásárlási-, és felhasználási enge-
dély (a továbbiakban együtt: engedély) szükséges.

• A III. forgalmi kategóriába sorolt növényvédő szer vá-
sárlása és saját célú felhasználása szakképesítéshez,
engedélyhez nem kötött.

• Növényvédő szer forgalmazónak minősül valameny-
nyi növényvédő szerrel kereskedelmi tevékenységet
folytató növényvédő szert gyártó, -formáló, -kiszerelő,
a külföldi gyártók hazai képviselete, valamint a keres-
kedelmi szolgáltatási tevékenységet folytató (növény-
védő szer raktározást végző vállalkozó stb.), illetve te-
lepengedély alapján tevékenységet folytató raktár.

• E rendelet alkalmazásában növényvédő szer forga-
lomba hozatala a növényvédő szer készleten tartása
eladás céljára, beleértve a növényvédő szer eladásra
való felkínálását, vagy ingyenes, vagy ellenérték fejé-
ben történő átadásának bármely egyéb formáját, vala-
mint a növényvédő szerek eladását, forgalmazását
vagy átadásának egyéb módját.

NNöövvéénnyyvvééddőő  sszzeerreess  kkeezzeellééss  zzáárrtt  ttéérrbbeenn
• Zárt térben (például üvegházban, fólia alatt, gomba-

pincében, szemes- és nyerstermény tárolóban) nö-
vényvédelmi célra kizárólag az adott légtérben ter-
mesztett, illetve tárolt, valamennyi kultúrára, illetve
terményre engedélyezett növényvédő szer használha-
tó, amennyiben nem biztosítható, hogy a kezelésre
nem engedélyezett kultúrákra, terményre növényvé-
dő szer ne kerüljön.

• A növényvédő szerrel kezelt zárt tér bejáratára, az
adott növényvédő szerre előírt élelmezés-egészség-
ügyi várakozási idő tartamára táblát kell elhelyezni.

• Növényvédő szerrel kezelt térben a munkaegészség-
ügyi várakozási idő letelte előtt és az azt követő szel-
lőztetés alatt bármilyen munkát végezni kizárólag az
alkalmazott növényvédő szer engedélyokiratában elő-
írt védőeszköz viselésével szabad.

• Zárt térben automata-adagolással működő növény-
védelmi gépet, berendezést a kezelés ideje alatt a szak-
mai felügyeletet ellátó szakember nem hagyhatja őri-
zetlenül. A preventív kezelésben részesített terményt
az élelmezés-egészségügyi várakozási idő leteltéig a
kezelés feltüntetésével meg kell jelölni.

AA  kköörrnnyyeezzeett  ééss  tteerrmméésszzeett  vvééddeellmmee
• A növényvédő szer tárolása, forgalmazása, szállítása,

felhasználása fokozott veszéllyel járó tevékenység.
• Növényvédelmi tevékenység során növényvédő szer

nem kerülhet a kezelendő területen kívül más területre.
• A földhasználó, illetve a termelő felhívására – előzetes

egyeztetést követően – a vadakra veszélyes növényvé-
dő szer használatakor az érintett területen vadgazdál-
kodásra jogosult köteles közreműködni a vadak riasz-
tásában.

• Vizek és vízfolyások környezetében az engedélyokirat
szerint vízben vagy vízfolyásban nem alkalmazható,
vízi szervezetekre veszélyes növényvédő szert csak a
növényvédő szerek forgalomba hozatalának és fel-
használásának engedélyezéséről, valamint a növény-
védő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és
szállításáról szóló rendeletben előírt, a parttól mért
biztonsági távolságok megtartásával szabad kijuttatni,
illetve a permetlevet előkészíteni.

(Folytatás a 4. oldalon.)
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• Tilos növényvédő szert tárolni a fürdőzésre kijelölt vi-
zek partvonalának teljes hosszában mért egy kilomé-
ter széles távolságon, természeti területeken, valamint
a védett természeti területeken és azok határától mért
egy kilométeres távolságon belül, valamint vízművek,
víznyerő helyek, víztározók védőterületén belül, to-
vábbá ár- és belvízveszélyes területeken. E korlátozás
nem vonatkozik a kiskereskedelmi egységek, vala-
mint a termelő saját felhasználását szolgáló 25 kg alat-
ti összes mennyiségre.

• Vízbázisok védőövezetein növényvédő szerekkel kap-
csolatos tevékenységek végzését a vízbázisok, a távla-
ti vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízi
létesítmények védelméről szóló külön jogszabály elő-
írásainak megfelelően lehet végezni.

• Gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésétől
a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (virág-
zásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezet-
ten kockázatos növényvédő szerrel tilos. A tilalom a
virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy an-
nak környékét tömegesen virágzó mézelő növények
borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb
okból látogatják.

• A gazdasági növényt a virágzása időtartama alatt va-
lamely károsító ellen nem jelölésköteles vagy méhekre
mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos
minősítésű növényvédő szerrel lehet kezelni.

• Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten
kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása –
amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata
lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív re-
pülésének befejezését követően, legkorábban a csilla-
gászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és
legkésőbb 23 óráig tarthat (ezen eljárás a továbbiak-
ban: méhkímélő technológia).

• A vegyszeres növényvédelmi munka következménye-
ként vélelmezett méhelhullást a méhész az észlelést
követően haladéktalanul köteles bejelenteni az elhul-
lás helye szerint illetékes MgSzH területi szervéhez.

EEnnggeeddééllyy  ééss  ttoovváábbbbkkééppzzééss
• Az engedély iránti kérelemben pontosan meg kell je-

lölni a folytatni kívánt tevékenységet és a kért enge-
dély kategóriáját. A kérelemhez csatolni kell a jogo-
sultságot (képzettséget, végzettséget, ismeretet) igazo-
ló okiratokat, továbbá I. forgalmi kategóriájú növény-
védő szer forgalmazási, vásárlási és felhasználási en-
gedélyhez az érvényes növényvédő mérnöki és nö-
vény orvosi kamarai tagságot igazoló okiratot.

• Az engedélyt a kérelmező lakóhelye szerint illetékes
MgSzH területi szerve adja ki. Az engedélyben a jogo-
sult által nem folytatható szolgáltatói tevékenységet a
„nem” szó bejegyzésével kell megjelölni.

• Egy jogosult csak egy engedéllyel rendelkezhet. Adott
tevékenység a szükséges növényvédelmi képesítés
vagy végzettség birtokában is csak akkor folytatható,
ha a tevékenységet végző rendelkezik a tevékenység-
gel érintett növényvédő szer kategóriájának megfele-
lő, adott tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.

• Az I. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytat-
ható, adott tevékenységre jogosító engedély a II. és III.

forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott
azonos tevékenységre is jogosít.

• A II. forgalmi kategóriájú növényvédő szerrel folytat-
ható, adott tevékenységre jogosító engedély a III. for-
galmi kategóriájú növényvédő szerrel folytatott azo-
nos tevékenységre is jogosít.

• Az engedélyt az azzal való visszaélés esetén az
MgSzH területi szerve visszavonhatja, és visszavonás
esetén az engedélyt hivatalos közzététel útján hatály-
talanítja. Visszaélésnek minősül a növényvédő szer
forgalmazására, vásárlására, felhasználására, illetve a
szolgáltatásra vonatkozó előírások megsértése.

• Az engedéllyel rendelkező személynek 5 évenkénti
vagy folyamatos, a miniszter által meghatározott felté-
telek és tematika szerinti szakmai továbbképzésen kell
részt vennie. A továbbképzés szakmai ismeretanyagá-
nak elsajátítása nem vizsgaköteles. A továbbképzésen
való részvételről a továbbképzést végző intézmény ta-
núsítványt állít ki, ha a kötelezett a továbbképzés órá-
inak legalább 90%-án részt vett.

• A növényvédelmi szakképesítéssel rendelkező mente-
sül a továbbképzési kötelezettség alól, ha
– a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium,

illetve az MgSzH állományában növényvédelmi
munkakörben teljesít szolgálatot, és a miniszter által
előírt rendszeres továbbképzési kötelezettségeinek
eleget tesz,

– a növényvédelmi felsőoktatás szaktanára, vagy
– a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által

– szakoktatói, kutatói tevékenysége miatt – a tovább-
képzési kötelezettség alól felmentésben részesült.

• Amennyiben az engedély elveszett, vagy az engedély-
lyel rendelkező adataiban változás következett be,
úgy ezt a tényt 8 napon belül be kell jelenteni az
MgSzH területi szervéhez.

NNöövvéénnyyvvééddőő  sszzeerr  ffeellhhaasszznnáálláássaa
• A felhasználási tevékenységet folytató felelőssége ki-

terjed a növényvédő szerek jogszabálynak megfelelő
vásárlására, szállítására, tárolására és kijuttatására vo-
natkozó tájékoztatásra, kijuttatására, a keletkezett hul-
ladék előírásszerű kezelésére, a növényvédő szer cím-
keszövegében megfogalmazott előírások betartására,
valamint az ezekkel összefüggő egyéb tevékenységek-
re. Az ebből származó kötelezettségek csak más szol-
gáltatásra jogosultra, vagy az időközben megszerzett
megfelelő engedélye esetén, a megrendelőre ruházha-
tók át.

• A növényvédelmi-növényorvosi vényt, mint szigorú
számadású, egyszeri vásárlásra jogosító bizonylatot, a
Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Ka-
mara adja ki tagjainak.

• Gázmesteri képesítéssel rendelkező szakember külön
engedély nélkül, a hatályos gázmesteri képesítés (iga-
zolvány) bemutatásával vásárolhat és használhat fel
olyan növényvédő szert, amelynek engedélyokiratá-
ban a felhasználás gázmesteri képesítéshez kötött.

NNöövvéénnyyvvééddőő  sszzeerr  kkiiss--  ééss  nnaaggyykkeerreesskkeeddeellmmii  ffoorrggaallmmaazzáá--
ssáánnaakk,,  rraakkttáárroozzáássáánnaakk  ffeellttéétteelleeii

• Növényvédő szer nagykereskedelemben történő for-
galmazása csak I. forgalmi kategóriájú hatályos
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növényvédő szer forgalmazási, -vásárlási és -fel-
használási engedéllyel rendelkező személy folyama-
tos felügyeletével történhet.

• Növényvédő szer kiskereskedelemben történő forgal-
mazása csak a fogalmazott növényvédő szer kategóri-
ájának megfelelő, de legalább II. forgalmi kategóriájú
hatályos növényvédő szer forgalmazási, vásárlási és
felhasználási engedéllyel rendelkező személy folya-
matos felügyeletével történhet.

• A forgalmazásra jogosult tájékoztatási kötelezettsége
kiterjed a növényvédő szerek vásárlására, telephelyre,
illetve telepen belüli szállítására, tárolására, értékesí-
tésére, nyilvántartására, a vásárlói jogosultság vizsgá-
latára, a növényvédő szer címkeszövegében megfo-
galmazott előírások betartására, és a felhasználásra.

ÁÁrruussííttááss,,  sszzáállllííttááss,,  ttáárroollááss,,  rraakkttáárroozzááss
• Tilos növényvédő szereket élelmiszerekkel és takar-

mányozás célját szolgáló anyagokkal egy légtérben
árusítani, tárolni és szállítani.

• Növényvédő szer kizárólag eredeti csomagolásban
forgalmazható. Növényvédő szer kiméréssel nem áru-
sítható. A kiskereskedő köteles biztosítani a vásárolt
áru további védőcsomagolását.

• A növényvédő szereket az eltérő, más áruféleségektől
biztonságosan elkülönítetten, felhasználási területük
(gombaölő, rovarölő, gyomirtó, egyéb) szerint rende-
zetten kell az árusító polcokon elhelyezni. Tilos a nö-
vényvédő szerek önkiszolgáló rendszerben történő
árusítása, a szoba- és balkonnövények, valamint
házikerti dísznövények ápolására engedélyezett kész-
kiszerelésű, III. forgalmi kategóriájú növényvédő sze-
rek kivételével.

• Az árusító helyen, az árusítás ideje alatt a növényvédő
szer felhasználás előírásairól, a kötelező tájékoztatá-
son túl, a vevőt igény szerint tájékoztatni kell.

• A növényvédő szereket más áruféleségekkel együtt az
árusító hely egész területén – az árusító és a vevő által
egyaránt – tilos szállítani, melyről a vevőt tájékoztatni
kell.

• Növényvédő szer kizárólag olyan szilárd aljzatburko-
latú helyen tárolható, ahol a talajvíz az év egyetlen
szakaszában sem emelkedik a tároló szint fölé, vala-
mint ahol biztosított, hogy a tárolt anyag sem közvet-
lenül, sem közvetve nem jut a felszíni vagy felszín
alatti vizekbe, továbbá az esetlegesen kiszóródott, ki-
ömlött anyagok összegyűjtése megoldható.

• A raktározás során be kell tartani a felszíni és felszín
alatti vizek és a földtani közeg védelmére vonatkozó
külön jogszabályban előírt környezetvédelmi követel-
ményeket.

• Növényvédő szert emberek és állatok tartózkodására,
valamint élelmiszer és takarmány tárolására szolgáló
helyiségtől elkülönített raktárban, vagy illetéktelen sze-
mélyek által hozzá nem férhető helyen és módon elhe-
lyezett szekrényben, tűz- és robbanásveszélyt kizáró,
egészséget és környezetet nem veszélyeztető módon
szabad tárolni úgy, hogy szennyeződés esetén a környe-
zet maradéktalan tisztítása biztosítható legyen.

• A raktárnak a következő műszaki, biztonsági feltéte-
leknek kell megfelelnie:

• A raktárnak a szabadból kell nyílnia, átjárás nélkül
megközelíthetőnek kell lennie, – a raktári tevékeny-
séghez kapcsolódó helyiségek kivételével – nem lehet
közös fala állandó vagy ideiglenes emberi vagy állati
tartózkodásra szolgáló építménnyel, illetve olyan he-
lyiséggel, ahol élelmiszerrel, gyógyszerrel, illetve ta-
karmánnyal kapcsolatos tevékenységet folytatnak. A
raktárnak a túlzott felmelegedéstől vagy lehűléstől vé-
dettnek kell lennie, a raktár nyílászáróinak meg kell
felelniük az általános biztonsági követelményeknek,
gondoskodni kell arról, hogy a csapadékvíz a helyi-
ségbe ne juthasson be, gondoskodni kell a zárt raktár
folyamatos szellőztetéséről. A raktár padlózatának, fa-
lainak, berendezési tárgyainak lemoshatónak, tisztít-
hatónak kell lenniük, a raktár bejáratát tömör, szükség
esetén fémráccsal megerősített, biztonsági záras, ma-
gasított küszöbű ajtóval kell ellátni, amelynek kulcsát
kizárólag a raktáros, illetve megbízott helyettese ke-
zelheti. A raktár ajtajára, jól látható helyen és módon a
„Méregraktár” vagy „Növényvédő szer raktár” és
„Idegeneknek belépni tilos!” feliratot kell elhelyezni.
Növényvédő szer raktárt más célra használni csak az
egészségügyi államigazgatási szerv által előírt mente-
sítés után szabad.

• Munkaterületen az egynapi felhasználásra előkészí-
tett növényvédő szer biztonságosan zárható, alkalmi
raktárban is tárolható. Az alkalmi raktár más célra ki-
zárólag az esetleges növényvédő szer szennyeződés
maradéktalan eltávolítása után használható.

• Növényvédő szer raktárban kizárólag a raktározással
és a felhasználáshoz szükséges növényvédő szer ki-
mérésével összefüggő munka végezhető, munkavég-
zőkön és hatósági ellenőrzést végző személyeken kí-
vül más nem tartózkodhat ott.

• Növényvédő szer eredeti zárt csomagolásban, vagy a
használat után ismét visszazárt eredeti csomagolás-
ban, illetve a növényvédő szerek forgalomba hozatalá-
nak és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a
növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolá-
sáról és szállításáról szóló külön jogszabályban meg-
határozott módon átcsomagolva tárolható.

• Mikro és makro szervezeteket tartalmazó növényvédő
szer tárolására, szállítására és felhasználására a növény-
védő szerekre vonatkozó előírásokat kell alkalmazni, ha
az engedélyokirat másként nem rendelkezik.

• A növényvédő szer raktárban a növényvédő szerektől
elkülönítetten kell tárolni a kiürült, de növényvédő
szer átcsomagolására felhasználható, kívül, belül sza-
bályszerűen megtisztított és lezárható növényvédő
szer csomagolóeszközt, a sérült csomagolású, azono-
síthatatlan, szennyezett és lejárt felhasználhatósági
idejű szavatosságú szereket, ártalmatlanításra váró
göngyölegeket, illetve szennyezett védőfelszerelést.

• A raktárba belépni, növényvédő szert a raktárba be-,
illetve onnan kivinni, ott bármilyen tevékenységet
folytatni kizárólag a raktáros jelenlétében és hozzájá-
rulásával, a szükséges egyéni védőeszközök használa-
tával szabad.

(Folytatás a 6. oldalon.)



6 Csanyi Hírmondó 2010. május

• A tárolt növényvédő szer engedélyokiratában az elő-
készítőnek előírt védőeszközöket és az elsősegély-
nyújtáshoz szükséges felszerelést biztosítani kell. A
raktár épületében vagy annak közvetlen közelében
ezek elhelyezésére, valamint a ruhaváltásra és a tisz-
tálkodásra alkalmas, elkülönített helyiségeket kell lé-
tesíteni.

• A raktárt el kell látni a növényvédő szerek szállításá-
hoz, rakodásához, méréséhez, valamint a takarításhoz
szükséges, feltűnő módon megjelölt, más célra nem
használható munkaeszközökkel.

• A raktárban a következő anyagokat és eszközöket sza-
bad tárolni: sértetlen csomagolású növényvédő szere-
ket, termésnövelő anyagokat, elkülönítetten kezelt ki-
ürült, kívül és belül szabályszerűen megtisztított nö-
vényvédő szer csomagolóeszközöket, az ártalmatlaní-
tásra váró hulladékokat és sérült csomagolású vagy
kiselejtezett növényvédő szer készleteket, a növény-
védő szerek szállításához, rakodásához, méréséhez és
a növényvédő szer raktár takarításához szükséges
munkaeszközöket, az egészségügyi államigazgatási
szerv és környezetvédelmi hatóság által megadott fel-
tételekkel egyéb vegyi anyagot, illetve szükség szerin-
ti csomagolásban egyéb termékeket.

• A kiskereskedelmi üzletek növényvédő szert az áru-
raktár elkülönített részében – más termékkel nem
érintkező, élelmiszertől, takarmánytól elzárt légterű –
az általános biztonsági követelményeknek megfelelő-
en feliratozott helyiségben is tárolhatnak, a feltételek
megtartásával.

• Azon logisztikai raktárak, melyek megfelelnek a ka-
tasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezeté-
ről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos bal-
esetek elleni védekezésről szóló külön jogszabályban
és annak végrehajtására kiadott jogszabályokban fog-
laltaknak, mentesülnek az előírt kötelezettségek telje-
sítése alól.

• Növényvédő szert a csomagolóeszközben, megfelelő-
en rögzítve kell szállítani. Ezzel a tevékenységgel csak
megfelelő ismeretekkel és jogosultsággal rendelkező
személy bízható meg.

• Jármű rakfelületén növényvédő szerrel együtt embert,
állatot, takarmányt, élelmiszert vagy gyógyszert szál-
lítani tilos. Egyéb árut kizárólag olyan módon lehet
szállítani, hogy a növényvédő szerrel ne érintkezhes-
sen. A növényvédő szert úgy kell elhelyezni, hogy az
a szállító járművet és a környezetet ne szennyezze.

• A jármű esetleges szennyeződése esetén a tisztítást ha-
ladéktalanul el kell végezni. A szennyezett jármű tisz-
títása során keletkező szennyvizet, hulladékot a ve-
szélyes hulladékokra vonatkozó környezetvédelmi
előírásoknak megfelelően kell kezelni és ártalmatlaní-
tani.

• Növényvédő szer szállításánál védőeszközt kell bizto-
sítani. Többféle növényvédő szer szállításánál a mun-
kavédelmi szempontból legveszélyesebb készítmény-
nek megfelelő védőeszközt kell biztosítani.

JJeelleennttééssii,,  ttáájjéékkoozzttaattáássii  kköötteelleezzeettttsséégg
• Növényvédő szer elvesztésének, tévesen történő fel-

használásának, eltulajdonításának, élelmiszerbe és

takarmányba keveredésének, ivóvízbe (kútba, forrás-
ba, víztározóba), állóvízbe vagy vízfolyásba, illetve
kezelésre nem szánt területre jutásának észlelése ese-
tén az MgSzH területi szervét haladéktalanul értesíte-
ni kell.

• Az MgSzH területi szerve köteles értesíteni a kémiai
biztonságról szóló külön jogszabály szerint nagyon
mérgező vagy mérgező, valamint tűz- és robbanásve-
szélyes növényvédő szer elvesztéséről, tévesen törté-
nő felhasználásáról, eltulajdonításáról – bűncselek-
ményre utaló adat, tény, körülmény megállapítása
esetén – a rendőrséget, növényvédő szer élelmiszerbe,
takarmányba keveredéséről, ivóvízbe, állóvízbe vagy
vízfolyásba jutásáról, a növényvédő szernek a kezelés-
re nem szánt területre jutásáról – a veszélyeztetett egy-
idejű tájékoztatása mellett – az egészségügyi állam-
igazgatási szervet, valamint a környezetvédelmi, ter-
mészetvédelmi és vízügyi felügyelőséget.

NNöövvéénnyyvvééddeellmmii  ggééppeekk
• A 100 dm3-nél nagyobb tartállyal felszerelt permete-

zőgépek időszakos felülvizsgálata (a továbbiakban: fe-
lülvizsgálat) 2011. január 1-jétől kötelező.

• A permetezőgépek felülvizsgálatát a tulajdonosnak az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló
2008. évi XLVI. törvény szerint előírt időközönként el
kell végeztetnie az Intézet erre feljogosító tanúsítvá-
nyával rendelkező felülvizsgáló állomáson.

• A felülvizsgálat rendjét és az állomások címjegyzékét
az Intézet javaslatára a miniszter közleményben teszi
közzé.

• A permetezőgépnek minden munkavégzés alkalmá-
val meg kell felelnie a permetezés-technikai követel-
ményeknek. Ha a permetezőgép a követelményeknek
nem felel meg, az MgSzH területi szerve a munkavég-
zést a hiba kijavításáig leállítja.

• A növényvédelmi gépet munkavégzés után meg kell
tisztítani.

AA  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  tteevvéékkeennyyssééggrree  vvoonnaattkkoozzóó  mmuunnkkaavvéé--
ddeellmmii  eellőőíírráássookk

• Növényvédő szerrel bármilyen tevékenység kizárólag
az egészséget nem veszélyeztető módon, a biztonsá-
gos munkavégzés követelményeinek megtartásával, a
munkavédelemre vonatkozó jogszabályokban előírt
feltételek biztosításával végezhető.

• Növényvédő szer kijuttatásával kizárólag olyan 18.
életévét betöltött személy foglalkoztatható, aki előírt
előzetes, időszakos és soron kívüli orvosi vizsgálato-
kon erre alkalmasnak minősült, valamint a szerek
szakszerű és biztonságos felhasználására vonatkozó
ismeretekkel rendelkezik.

• 14–18 év közötti személyeket növényvédő szerekkel
kapcsolatos tevékenységgel kizárólag a szakoktatás
ideje alatt, felsőfokú növényvédelmi képesítéssel ren-
delkező szakoktató felügyelete mellett szabad foglal-
koztatni.

• A növényvédő szeres munka során, illetve annak meg-
kezdése előtt és azt követően nyolc órán belül nem sza-
bad alkoholt fogyasztani. Ettől eltérő előírást a szer en-
gedélyokirata tartalmazhat. Növényvédő szeres mun-
kavégzés közben étkezni, dohányozni tilos.
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• A munkavégzése során növényvédő szerrel közvetlen
vagy közvetett kapcsolatba kerülő dolgozó – ideértve
a tömény növényvédő szerrel dolgozó előkészítőt és a
felhasználásra kész szer kijuttatóját is – az adott nö-
vényvédő szer engedélyokiratában előírt védőeszkö-
zöket köteles viselni.

• A növényvédelmi munkavégzéshez szükséges védő-
eszközöket a munkáltató, ennek hiányában a felhasz-
náló köteles biztosítani, akinek gondoskodnia kell a
védőeszközök cseréjéről, elkülönített tisztításáról,
megfelelő műszaki állapotban való tartásáról is.

• Növényvédő szerrel kezelt területre belépni, illetve ott
munkát végezni a növényvédő szer teljes száradása,
illetve a munkaegészségügyi várakozási idő lejárta
előtt kizárólag az alkalmazott növényvédő szerhez
előírt védőeszközben szabad.

• A növényvédő szerrel szennyezett gépek, illetve
szóróberendezések javítása, tisztítása során a növény-
védő szer engedélyokiratában előírt egyéni védőesz-
közt kell viselni.

• Csoportos növényvédelmi munkavégzéshez munkát
vezető dolgozót kell kijelölni, akinek legalább a  meg-
nevezett képesítéssel kell rendelkeznie.

• Ha nagyon mérgező vagy mérgező besorolású nö-
vényvédő szerrel a munkát csoportosan végzik, a kije-
lölt vezetőnek és legalább egy dolgozónak rendelkez-
nie kell a balesetek és a mérgezések helyszíni elsőse-
gélynyújtására, valamint az azt követő intézkedésekre
vonatkozó ismeretekkel.

• A munkacsapat tagjait a veszélyesebb (például előké-
szítés, hígítás, töltés) és a kevésbé veszélyes (például
szállítás, vízhordás, permetezés) tevékenységek során
a munkaegészségügyi követelményeknek megfelelő
gyakorisággal váltani kell.

• A növényvédő szerrel kapcsolatos munkavégzés so-
rán meg kell akadályozni a szernek természetes párol-
gását, elcsepegését, elfolyását, porlódását, szóródását,
szembe, bőrre jutását, belélegzését, esetleges lenyelé-
sét, véletlen elcserélését, élelmiszerbe, takarmányba
keveredését, kezelésre nem szánt tárgyra, területre,
növényzetre jutását.

• Balesetkor, mérgezéskor vagy annak gyanúja esetén a
növényvédő szeres munkát haladéktalanul abba kell
hagyni, és intézkedni kell a sérült szakszerű egészség-
ügyi ellátásáról.

• A munkavégzést követően, valamint étkezés előtt ala-
pos kéz- és arcmosás, valamint szájöblítés kötelező. A
munkaterület közelében megfelelő tisztálkodó helyet
kell kijelölni.

• A növényvédő szerrel végzett munka során, rövid
időn belül elérhető helyen, megfelelő mennyiségű ivó-
víz minőségű vizet, tisztálkodási eszközt, valamint a
munkáltató, ennek hiányában a felhasználó által a
munkavégzés jellegének megfelelő, a baleseti és mér-
gezési elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket
kell biztosítani.

• A növényvédő szerek kiméréséhez, adagolásához, hí-
gításához, töltéséhez, kezeléséhez a raktárban és a
munkavégzés helyén feltűnően megjelölt és biztonsá-
gos munkaeszközöket kell használni, amelyeket más

célra felhasználni nem szabad. Elkülönítve kell kezel-
ni a gyomirtó szerek kiméréséhez használatos eszkö-
zöket. A raktárban a biztonságos anyagmozgatás esz-
közeiről is gondoskodni kell.

• A növényvédő szeres munkavégzés gépeit és eszköze-
it az üzemeltetési dokumentációban vagy a technoló-
giai utasításban leírtak szerint kell az üzemeltetéshez,
a javításhoz és a tároláshoz előkészíteni.

CCssáávváázzááss,,  ggáázzoossííttááss,,  ccssaalléétteekk  aallkkaallmmaazzáássaa
• A csávázott termény egyértelmű megkülönböztetése

érdekében csávázásra olyan növényvédő szer hasz-
nálható – önállóan vagy adalékkal – amely a kezelt
terményt jól megkülönböztethető színnel, maradandó
módon megfesti.

• A csávázást lakóépülettől, állat- vagy vízjárta helytől,
kutaktól, álló- és folyóvizektől, emberi táplálkozásra,
állatok takarmányozására szolgáló növényzettől biz-
tonságos távolságban, kell végezni. Élelmiszer, embe-
ri fogyasztásra vagy takarmányozásra használt ter-
mék tárolására szolgáló tárolóban csávázást végezni
tilos.

• Zárt térben végzett csávázáskor megfelelő szellőzte-
tést kell alkalmazni.

• Csávázott termény tárolására, szállítására külön erre a
célra szolgáló és a csávázásra utaló, feltűnően megje-
lölt csomagolást kell használni, amelyet más célra fel-
használni tilos.

• Csávázott terményt, csávázási hulladékot élelmezési,
takarmányozási célra felhasználni tilos.

• A csávázott terményt zárt raktárban kell tárolni, más
anyagoktól elkülönítve. Élelmiszer, illetve takarmá-
nyozási célú terménnyel közös helyiségben a csává-
zott terményt tárolni nem szabad.

• Csávázott termény raktárhelyiségeit egyéb termény,
takarmány tárolására – külön előírás hiányában – csak
nedves felseprést követő lúgos vagy mosószeres vizes
felmosás után szabad használni. A mosószeres vizet a
meghatározottak szerint kell kezelni.

• A csomagolóeszközön, ömlesztett tárolás esetén a
prizmára a „Vigyázat! Mérgező csávázó szerrel kezel-
ve” vagy ezzel azonos tartalmú feliratot kell feltüntet-
ni.

• A csávázott termény csomagolóeszközének kezelésére
a növényvédő szer csomagolóeszközének kezelésére
vonatkozó előírások irányadóak.

• Csávázott termény – engedélyezett ártalmatlanítási
technológia hiányában – kizárólag vetésre vagy a kár-
tevők elleni csalétek készítésére használható fel.

• A kis kiszerelésű házi kerti felhasználást szolgáló csá-
vázott vetőmagvakra nem vonatkozik.

• A csalétek kihelyezési szándékot az engedélyokirat-
ban meghatározottak szerint kell bejelenteni. A mér-
gező csalétket úgy kell elhelyezni, hogy gyermek, il-
letéktelen felnőtt, haszonállat, illetve nem célszerve-
zetnek minősülő vadon élő állat ne férhessen hozzá.

• Növényvédő szeres gázosítást kizárólag egészség-
ügyi gázmesteri vizsgával rendelkező személy vé-
gezhet.

(Folytatás a 8. oldalon.)
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NNöövvéénnyyvvééddőő  sszzeerr  mmiinnőőssééggéénneekk  eelllleennőőrrzzééssee
• A forgalomban lévő növényvédő szerek minőségét,

csomagolását a gyártónál, a kiszerelőnél, a forgalma-
zónál és a felhasználónál ellenőrizni kell. A minőségre
vonatkozó vizsgálatokat éves program alapján az
MgSzH laboratóriuma végzi.

• A vizsgálat kérelemre is lefolytatható, amelyért a nö-
vényvédelmi igazgatási szolgáltatási díjakról szóló
külön jogszabályban foglalt díjat kell fizetni. A vizsgá-
lati eredmény kizárólag az átadott mintára vonatko-
zik, ha a mintát nem az ellenőrző hatóság vette.

HHuullllaaddéékkkkeezzeellééss
• A veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozó jogsza-

bályt kell alkalmazni az engedélyokirattal nem rendel-
kező növényvédő szer, a felhasználásra alkalmatlannak
minősített, vagy a felhasználásra alkalmatlan, lejárt fel-
használhatósági idejű növényvédő szer, az összekevere-
dett növényvédő szer esetében. Hasonlóan kell eljárni
az MgSzH területi szerve által – szükség esetén a kör-
nyezetvédelmi hatóság szakértői véleménye alapján – a
szennyeződéstől nem mentesíthetőnek minősített védő-
és munkaeszköz, növényvédő szer raktár, tároló elbon-
tása során szennyeződhetett bontásanyag, illetve föld,
növény, növényi termék, fel nem használható csávázott
vetőmag, a kiömlött növényvédő szer felitatására, ösz-
szegyűjtésére használt anyag, növényvédő szerrel
szennyezett talaj kezelése során.

• A növényvédő szerrel szennyezett csomagolóeszkö-
zök hulladékának kezelésére külön jogszabály rendel-
kezéseit kell alkalmazni.

• A növényvédő szert tartalmazó, a növényvédelmi
technológiai folyamatban nem használható mosó-, öb-
lítő-, tisztító vizet, a használhatatlanná vált permetle-
vet, csávázólevet, hidrokultúrás termesztésből kikerü-
lő és egyéb használhatatlan növényvédő szer hígításo-
kat tartalmazó szennyvizet a veszélyes hulladékokra
vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak megfelelő-
en kell kezelni és ártalmatlanítani.

• A növényvédő szer forgalmazó helyiség és raktár tel-
jes készletét a készlet tulajdonosának vagy megbízott-
jának legalább évente felül kell vizsgálnia. A rendelte-
tésszerű használatra alkalmatlan tételeket selejtezni
kell, és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell ke-
zelni.

• A kiselejtezett növényvédő szert további kezelésig a
növényvédő szer raktár elkülönített részében kell tá-
rolni.

A Magyar Közlöny 66. számában jelent meg aa  kkiisstteerrmmee--
llőőii  éélleellmmiisszzeerr--tteerrmmeellééss,,  eellőőáállllííttááss  ééss  ––  éérrttéékkeessííttééss  ffeellttéétteelleeii--
rrőőll  sszzóóllóó  5522//22001100..  ((IIVV..  3300..))  FFVVMM  rreennddeelleett,, mely 2010. má-
jus 15. napján lépett hatályba, főbb rendelkezései szerint:

• E rendeletet azon tevékenységekre kell alkalmazni,
amelyek során aa  kkiisstteerrmmeellőő a kis mennyiségű, áállttaallaa
mmeeggtteerrmmeelltt  aallaapptteerrmméékkkkeell,, vagy az általa bbeettaakkaarrííttootttt,
összegyűjtött vadon termő aallaapptteerrmméékkkkeell  kköözzvveettlleennüüll
aa  vvééggssőő  ffooggyyaasszzttóótt,, illetve a régión belüli kiskereske-
delmi vagy vendéglátó, illetve közétkeztetési létesít-
ményt (a továbbiakban együtt: vveennddééggllááttóó  lléétteessíítt--
mméénnyy) llááttjjaa  eell,, továbbá az általa megtermelt

alaptermékből előállított élelmiszerrel közvetlenül a
végső fogyasztót, illetve a régión belüli kiskereskedel-
mi vagy vendéglátó létesítményt látja el, illetve az ááll--
ttaallaa  jjooggsszzeerrűűeenn  kkiiffooggootttt  hhaallllaall közvetlenül a végső fo-
gyasztót, illetve a régión belüli kiskereskedelmi vagy
vendéglátó létesítményt látja el.

••  AA  rreennddeelleetteett  nneemm  kkeellll  aallkkaallmmaazznnii  aazz  éélleellmmiisszzeerreekk  mmaa--
ggáánnhháázzttaarrttáássbbaann  ééss  ssaajjáátt  ffooggyyaasszzttáássrraa  ttöörrttéénnőő  tteerrmmeelléé--
ssee  ééss  eellőőáállllííttáássaa  ssoorráánn..

• Kistermelői élelmiszer értékesítését a kistermelőn kí-
vül a vele egy háztartásban élő személy, valamint a
kistermelő házastársa, bejegyzett élettársi kapcsolat-
ban élő élettársa, nagykorú gyermeke, testvére, szülő-
je, nagyszülője is végezheti.

• A kistermelő lakóhelyén történő élelmiszer-előállítás
és értékesítés akkor végezhető, ha az adott termék vo-
natkozásában a gazdaság helye fogalmilag nem értel-
mezhető vagy a gazdaság helyén nem biztosíthatóak
az előállítás, illetve értékesítés feltételei.

• AA  kkiisstteerrmmeellőő  nneemm  áállllaattii  eerreeddeettűű  aallaapptteerrmméékkeett,,  vvaallaa--
mmiinntt  mméézzeett,,  mmééhhéésszzeettii  tteerrmméékkeekkeett  ééss  ééllőő  hhaallaatt  ssaajjáátt
ggaazzddaassáággáábbaann  vvaaggyy  llaakkóóhheellyyéénn,,  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  tteerrüüllee--
ttéénn  mműűkkööddőő  vvaallaammeennnnyyii  ppiiaaccoonn,,  vváássáárroonn,,  rreennddeezzvvéé--
nnyyeenn  ééss  eennggeeddééllyyeezzeetttt  iiddeeiigglleenneess  áárruussííttóó  hheellyyeenn  aa  vvéégg--
ssőő  ffooggyyaasszzttóónnaakk,,  iilllleettvvee  aa  rrééggiióónn  bbeellüüllii  vvééggssőő  ffooggyyaasszz--
ttóónnaakk,,  kkiisskkeerreesskkeeddeellmmii  vvaaggyy  vveennddééggllááttóó  lléétteessííttmméénnyy--
nneekk  éérrttéékkeessíítthheett..

• PPiiaaccoonn  ééss  vváássáárroonn történő értékesítés esetén a vásári,
piaci és vásárcsarnoki árusítás közegészségügyi sza-
bályairól, továbbá a vásárokról és a piacokról szóló
jogszabályban foglalt elő írásokat be kell tartani.

• AA  hhaattóóssáággii  áállllaattoorrvvoossii  bbiizzoonnyyííttvváánnyy a kiállítástól szá-
mított egy évig hatályos, a kistermelő kérelmére éven-
te meghosszabbítható. A kistermelő állati eredetű
alap- és feldolgozott terméket csak hatósági állatorvo-
si bizonyítvány birtokában hozhat forgalomba.

• A hatósági állatorvosi bizonyítvány vagy annak a ha-
tósági, vagy jogosult állatorvos által hitelesített máso-
latát a kistermelőnek, illetve az élelmiszer értékesíté-
sét végző személynek, valamint a kiskereskedelmi
vagy vendéglátó létesítmény üzemeltetőjének az áru-
sítás helyén kell tartania.

• Amennyiben a kistermelő tevékenysége során a fo-
gyasztó egészségét súlyosan veszélyeztető hiányosság
kerül megállapításra, a kistermelőt az adott tevékeny-
ség gyakorlásától 3 évre el kell tiltani.

• A kistermelőnek az alaptermékből előállított élelmi-
szerről adatlapot kell készítenie a következő tartalom-
mal: a kistermelő neve, címe, az élelmiszer-előállítás
helye, az élelmiszer megnevezése, az összetevők csök-
kenő sorrendben való felsorolása, fogyaszthatósági
időtartam, illetve minőség megőrzési időtartam, táro-
lási hőmérséklet.

• A termék megnevezése előtt fel kell tüntetni a „kister-
melői” vagy méz esetében a „termelői” jelzőt. A kister-
melő dokumentált módon köteles tájékoztatni a keres-
kedőt és a vendéglátót az élelmiszer fogyaszthatósági
vagy a minőség-megőrzési időtartamáról, valamint a
szükséges tárolási hőmérsékletről.



Ezúton köszönöm meg Forgó
Henrikné Ilonka néninek a Hivatal
épülete előtti közterület, a helyi szoci-
ális intézmény, és a Faluház előkertje,
valamint a közpark területe virágosítá-
sára adományozott – általa nevelt –
vasvirágpalántákat, amelyek évről–év-
re, hosszú időn át díszítik a fent jelzett
területeket.

Köszönöm Bali Gizella által adott
bársonyka virágpalántát, amely a hi-
vatal virágládáját szépíti. Köszönettel
tartozom Pap István Zoltánné Marika
vállalkozónak, aki vinka virágpalántát
adományozott a hivatal előtt eddig
üresen álló virágládába.

Köszönöm mindazoknak, akik az
idei évben is törekednek lakókörnye-
zetük, a közterületek tisztántartása
mellett az allergiát okozó gyomnövé-
nyek irtására (fűkaszálással), parkosí-
tással, canna és más virághagymák, vi-
rágpalánták ültetésével járultak és já-
rulnak hozzá a közelgő falunapok
méltóképpeni megrendezéséhez, és
egyben elkerülve ezzel a köztisztasági
szabálysértés megvalósítása esetén ki-
szabható 30.000 Ft pénzbírságot.

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

Köszönetnyilvánítás
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• Ha a kistermelő az általa előállított élelmiszert csoma-
goltan értékesíti saját gazdaságában, lakóhelyén, pia-
con, vásáron, rendezvényen, engedélyezett ideiglenes
árusító helyen, valamint házhozszállítással, a csoma-
goláson fel kell tüntetni a kistermelő nevét, címét vagy
gazdaságának címét, a termék nevét, a fogyasztható-
sági vagy a minőség-megőrzési időtartamát és fo-
gyaszthatósági időtartammal rendelkező élelmiszerek
esetében a tárolási hőmérsékletet. Csomagolatlan élel-
miszer ilyen módokon történő értékesítése esetén a ki-
helyezett termék előtt a kistermelő nevét, valamint a
termék nevét kell feltüntetni.

• Nyers tej, illetve nyers tej felhasználásával készült,
nem hőkezelt tejtermékek értékesítése esetén az érté-
kesítés helyén, jól látható, és az adott termékkel egyér-
telműen összekapcsolható módon fel kell tüntetni a
„nyers tej, forralás után fogyasztható”, illetve a „nyers
tejből készült” jelölést.

• A kistermelőnek nyilvántartást kell vezetnie az általa
előállított termékek mennyiségéről, az előállítás idejé-
ről, az értékesített mennyiségről és az értékesítés he-
lyéről, idejéről. A nyilvántartást vagy annak másolatát
a kistermelőnek az árusítás helyén kell tartani. A kis-
termelő köteles a nyilvántartást, valamint a húsvizs-
gálatot igazoló hússzállítási igazolásokat 2 évig meg-
őrizni.

• A kistermelő saját gazdaságában nevelt, e rendelet
szerinti értékesítésre szánt, tulajdonában lévő sertés,
juh, kecske, szarvasmarha, strucc és emu csak engedé-
lyezett vágóhídon kerülhet levágásra, a hatósági vagy
a jogosult állatorvos az elvégzett húsvizsgálat után a
3. melléklet szerinti hússzállítási igazolást állítja ki.

A Magyar Közlöny 77. számában jelent meg aa  ccsseeppppffoo--
llyyóóss  pprrooppáánn--,,  bbuuttáánnggáázzookk  ééss  eezzeekk  eeggyyeeddii  ttaarrttáállyybbaann  vvaaggyy
ppaallaacckkbbaann  ttöörrttéénnőő  ffoorrggaallmmaazzáássáánnaakk  sszzaabbáállyyaaiirróóll  ééss  hhaattóó--
ssáággii  ffeellüüggyyeelleettéérrőőll  sszzóóllóó  9944//22000033..  ((XXIIII..  1188..))  GGKKMM  rreennddeelleett,,
vvaallaammiinntt  aa  tteerrmméékkeekk  mmeeggffeelleellőőssééggéénneekk  éérrttéékkeellééssééhheezz

kkaappccssoollóóddóó  eeggyyeess  iippaarrii  ééss  kkeerreesskkeeddeellmmii  ttáárrggyyúú  mmiinniisszztteerrii
rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó  1166//22001100..  ((IIVV..  2288..))  NNFFGGMM
rreennddeelleett  mmóóddoossííttáássáárróóll  sszzóóllóó  1177//22001100..  ((VV..  1133..))  NNFFGGMM  rreenn--
ddeelleett,, mely 2010. május 21. napján lépett hatályba, főbb
rendelkezései szerint:

• A pébégázt a gázforgalmazó bizományosaként értéke-
sítő üzlettel nem rendelkező kereskedelmi ügynöknek
e tevékenységét a területileg illetékes tűzoltósághoz
be kell jelentenie. Tevékenységét akkor kezdheti meg,
ha a bejelentést követő 15 napon belül a tűzoltóság
nem emel kifogást, valamint a vele szerződéses kap-
csolatban álló gázforgalmazó az e jogszabály előírása-
inak megfelel, és az ország egész területére kiterjedő
forgalmazási jogosultsággal rendelkezik.

• A pébégázfogyasztó használaton kívüli pébégáz pa-
lackját a kijelölt pébégáz cseretelep köteles ártalmatla-
nításra átvenni. E bekezdésben foglalt előírás megtar-
tását a bányafelügyelet ellenőrzi.

• Az átvételre kijelölt cseretelepek listájáról a gázkiske-
reskedő köteles az árusítás helyén a fogyasztót írásban
– a listát jól látható és olvasható helyen kihelyezve –
tájékoztatni.

• A pébégáz palackok szállításának szabályai:
– A pébégáz palack szállítása előtt meg kell győződni

a palack szelepének zárt állapotáról.
– Vakanya nélkül az a palack szállítható, amely vissza-

csapó szeleppel rendelkezik.
– A turistapalack kivételével, a pébégáz palacknak

rendelkeznie kell a szelep védelmére alkalmas védő-
sapkával, illetve védőkosárral.

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 megköny-
nyítése érdekében.

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Idén 2010. május19-én második alka-
lommal volt véradás Csanyteleken.
Most is, mint mindig a Szentesi Vér-
központ munkatársai várták az önkén-
tes véradókat az orvosi rendelőben 15
órától 18 óráig. A véradásra 63-an je-
lentkeztek, ebből 7 főt szűrtek ki, 56
csanyteleki lakostól vettek vért. Szá-
mukra a véradás után az étkeztetés
biztosított volt.

Nagyon szépen köszönjük a véradók
önkéntes véradását.

Megköszönöm a polgármesteri hiva-
tal, a KÉBSZ Kft, a konyhai dolgozók
és az egészségügyi dolgozók munka-
időn túli munkájukat és támogatásu-
kat.

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Véradás!
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Információs Hírlevele
2010. május

VVAAGGYYOONNVVÉÉDDEELLEEMMRRŐŐLL::  A tavaszi
munkák közeledtével egyre több időt
töltünk kint a szabadban, a hétvégi in-
gatlanokban, az üdülőkben pedig meg-
jelennek újra a tulajdonosok. Előkerül-
nek a szerszámok, kisgépek, kikerül-
nek a kerti garnitúrák. Ezzel együtt
számolni lehet a területeket járó „hívat-
lan vendégekkel” is – a ttoollvvaajjookkkkaall,,  aa
bbeessuurrrraannóókkkkaall..

A betörők többsége oda hatol be, ahol
nem látják nyomát rendszeres jelenlét-
nek, ahol gyenge biztonsági rendszert
tapasztalnak, ahol házőrző kutya sem
nehezíti ténykedésüket. Azaz, ahol ke-
vés „munkával”, rövid idő alatt ha-
szonra tudnak szert tenni.  

Az elkövetők általában terepszemlét
tartanak, felmérik a kinézett ingatlant
és környékét, azaz akár találkozhatunk
is velük birtokunk közelében.
Amenyszabben szokatlan mozgást ész-
lelünk, idegen gépjárművel találko-
zunk, íírrjjuukk  ffeell  aa  rreennddsszzáámmáátt,, és szük-
ség esetén jelezzük a térség polgárőr-
ének, körzeti megbízottjának. Arra sem
árt odafigyelnünk, hogy nagyobb érté-
keket (pl. drága munkagépeket) csak
addig hagyjunk terepen, míg a munka-
végzéshez feltétlenül szükséges!
Amennyiben már tudjuk, hogy hossz-
abb ideig nem fogunk kimenni a telek-
re, úgy célszerű e drágább gépeket
vagy egyéb értékeket elhozni, biztonsá-
gosabb helyen tárolni.

Egy egyszerű lakatot leverni pillana-
tok kérdése. Ajánlatos biztonsági zárral
felszerelni az ajtókat, de fokozottan
ügyelni kell a többi nyílászáró (abla-
kok) biztonságos zárására is. A teljes
körű védelem esetében a nyílászárók
rácsszerkezettel szereltek, az ajtók fém-
ből vagy keményfából készültek. A fel-
szerelt zárszerkezet minimum 4 pontos
zárást biztosít, továbbá a zárszerkezet
fúrás-, a hengerzár törésbiztos.

CCSSAALLÁÁDDOONN  BBEELLÜÜLLII  EERRŐŐSSZZAAKK--
RRÓÓLL:: A távoltartás intézményének
2009. október 1-jei bevezetése, illetve a
közelmúltban bekövetkezett, a közvé-
leményt élénken foglalkoztató esemé-
nyek (tényői gyilkosság, médiaszemé-
lyiségek bántalmazási ügyei) miatt az
utóbbi időben ismét középpontba ke-
rült a családon belüli erőszak témája.

A családon belüli erőszak komplex
társadalmi probléma, amelynek kezelé-
séhez újfajta, áldozatközpontú megkö-
zelítésre, a jogszabályok adta lehetősé-
geket kihasználva hatékony és eredmé-
nyes fellépésre van szükség.

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapi-
tányság illetékességi területén a tavalyi
évben 665544 a családon belüli erőszakos
jogsértés kategóriájába tartozó bbűűnnccssee--
lleekkmméénnyy került regisztrálásra, ami 39
%-os növekedést jelent az előző évhez
viszonyítva (2008-ban 470, 2007-ben
207, 2006-ban 263 eset).  

A konkrét eseteket vizsgálva megál-
lapítható, hogy a családon belüli erő-
szak kapcsán az elszegényedés és a tar-
tós munkanélküliség okozta feszültsé-
gek, valamint az ezekből fakadó alko-
holizmus szerepel leggyakrabban ki-
váltó okként, de gyakoriak az elhúzódó
családi konfliktusok is.

A cselekmények alanyi oldalát vizs-
gálva megállapítható, hogy a legtöbb
jogsértés olyan személyek között (egy
háztartásban élő illetve volt házastárs,
élettárs sérelmére) valósult meg, akik
egymással a legszorosabb kapcsolat-
ban élnek illetve éltek. A bűncselekmé-
nyek elkövetőinek 90 %-a férfi, 10 %-a
nő volt, a családon belüli erőszakos
cselekményeket tehát túlnyomórészt
az erősebbik nem képviselői követik el.
2009-ben a leggyakoribb családon belü-
li jogsértés a testi sértés (143 eset), a lo-
pás / betöréses lopás (137 eset), a zak-
latás (80 eset), valamint a garázdaság, a
rongálás, a kiskorú veszélyeztetése il-
letve a tartás elmulasztása volt.

A tényállás megállapítása általában
nehéz feladat, amit a sértettek esetében
a félelem, a fenyegetettség érzése, vala-
mint a másokkal szembeni szégyenér-
zet, az emiatt jelentkező lelki problé-
mák is bonyolítanak. Ezzel is össze-
függ, hogy a családon belüli erőszakkal
kapcsolatos ügyekben nagy a látencia,
sok esetre sohasem derül fény. Ha a
sértettek mégis segítséget kérnek, álta-
lában azt várják az intézkedő rend-
őröktől, hogy környezetükből távolít-
sák el a bántalmazó felet, melyre adott
esetben új lehetőséget jelent a rendőr-
ség által legfeljebb 72 órára elrendelhe-
tő iiddeeiigglleenneess  mmeeggeellőőzzőő  ttáávvoollttaarrttááss in-
tézménye. Az év végéig a CSMRFK il-
letékességi területén a hozzátartozók
közötti erőszak miatt alkalmazható
ideiglenes megelőző távoltartásról szó-
ló 2009. évi LXXII. törvény rendelkezé-
sei alapján  összesen 32 esetben  került
sor ilyen határozat meghozatalára.
Ezekben az esetekben a határozatot a
rendőrség megküldte az illetékes helyi
bíróság részére, amely indokolt esetben
mmeeggeellőőzzőő  ttáávvoollttaarrttáásstt rendelhet el –
legfeljebb 30 napra. (Ha nincs szükség
azonnali beavatkozásra, az áldozatok a
rendőrség helyett közvetlenül a bíró-
sághoz is fordulhatnak segítségért.)   

A tapasztalatok szerint az érintettek
egyre nagyobb része ismeri meg a jog-
szabályok adta lehetőségeket, és hoz-
zátartozói erőszak esetén is segítséget
mer kérni a hatóságoktól. Ebben szere-
pet játszik a rendőrség és az érintett in-
tézmények, szervezetek hatékony tájé-
koztató, felvilágosító munkája és mé-
diatevékenysége is, melynek eredmé-
nyeképpen egyre többen felismerik,
hogy a családon belüli erőszak, a bán-
talmazás nem megengedett, nem ter-
mészetes, és nem csupán magánügy.

EEGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK
BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!
RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077,,
KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122,,

TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066--8800//555555--111111

Csongrád 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: barka@csongrad.police.hu
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Kedves gyerekek!

A RSZA Központ Családsegítő Szolgáltatója eb-
ben az évben is tervezi nyári gyermektábor meg-
rendezését. 

A tábor 2010. 07. 12 – 07. 16. napjáig tart. A tábor
várható költsége 7000.-Ft/ fő/ hét. 

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddőő::  22001100..  0077..  0022  ((ppéénntteekk))
CCssaannyytteelleekk,,  KKoossssuutthh  3344..  sszz..  aallaatttt  Kopasz Imréné
családgondozónál.

Toborzás gyermektáborokba

A NYÁRI TÁBOR SZAKMAI PROGRAMJA

Az egyre szigorodó törvényi szabályozáson és
helyi rendeletben foglalt kötelezettségeken túl, a
szankcionálás helyett, annak megelőzésére ajánl-
ja fel minden érdeklődő számára a Polgármesteri
Hivatal szabad kapacitása kihasználása érdeké-
ben a PPAARRLLAAGGFFŰŰ  ééss  eeggyyéébb  ggyyoommnnöövvéénnyyeekk

iirrttáássáárraa  aa  ffűűkkaasszzáállááss térítés ellenében való igény-
bevétele lehetőségét.

Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefo-
non állunk rendelkezésre.

Megrendelését leadhatja Bori Sándornál a +36
20/230-6285 telefonszámra.

FFeellhhíívvááss  iiddõõsszzeerrûû  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  vvééggzzéésséérree!!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal

dísztermében 2010. június 23. napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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RECEPT KLUB

NNaarraannccssooss  ccssiirrkkee--
mmeellll  ssppáárrggáávvaall

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 60 dkg csirkemellfilé,
80 dkg spárga,
1 narancs,
3  szál metélőhagyma,
olaj, só, bors

EEllkkéésszzííttééss:: A spárgát tisztítsuk meg, a fejeket
külön választva főzzük enyhén sós, forró vízben,
az újraforrástól számítva kb. 5-8 percen át. A na-
rancs héjának sárga részét szeljük vékony csíkok-
ra, a levét facsarjuk ki. Adjuk hozzá a sóval, bors-
sal fűszerezett csirkemellet, és süssük mindkét ol-
dalát pirosra. 

Öntözzük meg a narancslével, majd pár percig
hagyjuk a tűz fölött. Ezután vegyük ki a zsiradék-
ból. A lecsepegtetett spárgát vágjuk félbe. A felcsí-
kozott narancshéjat és a spárgát a csirke főzőlevé-
be tesszük, néhány percen át pároljuk, a csirke-
szeletekre öntjük, végül a felaprított metélőhagy-
mával megszórjuk és tálaljuk.  Köretnek burgo-
nyapürét kínálhatunk.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

VERS
Túrmezei Erzsébet:

AA  hhaarrmmaaddiikk

Valamit kérnek tőled. 
Megtenni nem kötelesség. 

Mást mond a jog, 
mást súg az ész. 

Valami mégis azt kívánja: Nézd, 
tedd meg, ha teheted! 

Mindig arra a harmadikra hallgass, 
mert az a szeretet.

Messzire mentél. 
Fáradt vagy. Léptél százat. 
Valakiért mégegyet kellene. 

De tested, véred lázad. 
Majd máskor! – nyugtat meg az ész. 

És a jog józanságra int. 
De egy szelíd hang azt súgja megint: 

Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet.

Valakin segíthetnél. 
Joga nincs hozzá. Nem érdemli meg. 

Tán összetörte a szíved. 
Az ész is azt súgja: Minek? 

De Krisztus nyomorog benne. 
És a szelíd hang halkan újra kérlel: 

Tedd meg, ha teheted! 
Mindig arra a harmadikra hallgass, 

mert az a szeretet!

Ó, ha a harmadik 
egyszer első lehetne, 

és diktálhatna, vonhatna, vihetne! 
Lehet, elégnél hamar. 

Valóban esztelenség volna. 
De a szíved békességről dalolna, 

s míg elveszítenéd, 
bizony megtalálnád az életet! 

Bízd rá magad arra a harmadikra! 
Mert az a szeretet.

OLVASÓI OLDAL

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás

ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)
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