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A kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett 2012. május 25. napján tartotta so-
ros ülését, ahol az ülés 1.) napirendje keretében elfogad-
ta a jegyző által beterjesztett Csanytelek Község Önkor-
mányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatai-
nak ellátásáról szóló átfogó értékelését.

A képviselő-testület a 2.)-6.) napirendi pontok kereté-
ben önkormányzati rendeleteket alkotott, melyet a sza-
bálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabály-
sértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tör-
vény 252. §-ában rögzített azon rendelkezés tett szüksé-
gessé, hogy 2012. május 31. napja után önkormányzati
rendeletben nem szabályozható egy adott cselekmény
szabálysértési tényállása és annak jogkövetkezménye,
mert erről a fenti időponttól kizárólag törvény rendel-
kezhet. 

Az alább felsorolt önkormányzati rendeletek – a közte-
mető használatának rendjéről, díjáról szóló, és a telepü-
lési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybe-
vételéről szóló önkormányzati rendeletek kivételével –
2012. május 31. napjával léptek hatályba, melyek köz-
ponti vonatkozó jogszabályokhoz való igazítása, azok fe-
lülvizsgálata is megtörtént egyben:

– A köztisztaság rendjének fenntartásáról szóló
8/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet,

– A kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igény-
bevételéről szóló 9/2012. (V. 25.) önkormányzati ren-
delet, 

– Az épített és természeti környezet védelméről szóló
10/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet, 

– A köztemető használatának rendjéről, díjáról szóló
11/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet, (mely a
célnak megfelelő területen létrehozandó köztemető
rendeltetésszerű működtetésére kiadott jogerős ható-
sági engedélyben meghatározott időponttal lép ha-
tályba),

– A települési kötelező hulladékkezelési közszolgálta-
tás igénybevételéről szóló 12/2012. (V. 25.) önkor-
mányzati rendelet.

A települési kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás
igénybevételéről szóló rendelet alkotásakor a központi
jogalkotó által a Hgt. módosításáról szóló 2012. évi
XXVII. törvényben foglaltakat vette alapul, melynek 1. §-
a a Hgt. 57. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelke-

zést léptette: „a hulladékkezelési közszolgáltatási díjként
fizetendő egyszeri ürítési díj mértéke 2012. évre, ha 2011.
évre az egyszeri ürítési díj mértéke nem haladja meg 120
liter méretű tároló edény esetében a nettó 650.-Ft-ot,
vagy ennek más űrmértékű tároló edényhez viszonyított
arányos összegét, legfeljebb 650 Ft-ig, vagy ennek ará-
nyos mértékéig eemmeellhheettőő”. A rögzített szabályozáshoz
igazodva, a közszolgáltató – az önkormányzattal kötött
szerződésén alapuló – jogos igényének megfelelve a kép-
viselő-testület (2011. decemberi döntésében foglaltakat
alapul véve) döntött a hulladékkezelési közszolgáltatás
díjtétele 2012. 07. 01. napjától 5 %-kal való emeléséről ak-
ként, hogy továbbra is biztosítja a lakosság számára az
önkormányzat által nyújtott 50 %-kos díjtétel támogatás.
Tekintettel arra, hogy a 2012. március 30. napján kihirde-
tett új önkormányzati rendeletben és 2012. április 1. nap-
ján hatályba léptetett önkormányzati rendelet lekövette a
központi jogalkotó akaratát és visszaállította a 2011. évi
közszolgáltatási díjtételeket, hátrányos anyagi helyzetet
teremtett a közszolgáltató számára, ezért annak jogi úton
való orvoslása újabb önkormányzati rendelet kiadásával
oldódott meg, melyben visszaállítható az eredeti (2011
decemberében) 2012. évre megállapított díjtétel mértéke.
Az új díjtétel bevezetése dátuma azért 2012. július 1. nap-
ja, mert ezzel a közszolgáltató negyedéves esedékességű
számlázását könnyíti meg a képviselő-testület, valamint
– önhibáján kívül – nem okoz további anyagi veszteséget
a közszolgáltató számára és arányos teherviselést jelent
(fél évet) a közszolgáltatást igénybe vevő lakosságnak.

A képviselő-testület a KÉBSZ Kft 2011. évi tevékenysé-
géről szóló beszámolóját, majd az Európai Csanytelekért
Közalapítvány 2011. évi tevékenységéről szóló beszámo-
lóját is elfogadta. Záró napirendként jóváhagyta a képvi-
selő-testület a Csanytelek külterület 0267/16 hr számú
3273 m2 területű ingatlan szántó művelési ágról legelő
művelési ágra történő művelési ág változtatását és dön-
tött a 2012. július 07. napján tartandó falunapi progra-
mokról.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv a wwwwww..ccssaannyytteelleekk..hhuu honlapon az
önkormányzatok címszó alatt és a wwwwww..kköözzaaddaattttáárr..hhuu
oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig
papíralapon is hozzáférhető.

Ezúton köszönöm meg FFoorrggóó  HHeennrriikknnéé  IIlloonnkkaa  nnéénniinneekk a
Hivatal épülete és a köztemető előtti közterület, az óvoda és
a Faluház előkertje virágosítására adományozott – általa
nevelt – vvaassvviirráággppaalláánnttáákkaatt, amelyek évről- évre, hosszú
időn át díszítik a fent jelzett területeket.

Köszönöm BBaallii  GGiizzeellllaa által adott ppeettúúnniiaa  vviirráággppaalláánnttáátt,,
amely a hivatali parkoló virágágyását szépíti. Köszönettel
tartozom BBááttkkiinnéé  AArraannkkáánnaakk  ééss  CCzzoommbboossnnéé  TTiimmiinneekk, akik

vviirráággppaalláánnttáátt adományoztak.
Köszönöm mindazoknak, akik az idei évben virághagy-

mák, virágpalánták ültetésével is törekednek lakókörnyeze-
tük, a közterületek tisztántartása mellett az allergiát okozó
gyomnövények irtására (fűkaszálással) parkosítással, járul-
tak és járulnak hozzá a közelgő falunapok méltóképpeni
megrendezéséhez. 

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Köszönetnyilvánítás

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésérõl



Ebben az évben második középü-
letünk hőszigetelése, héjazatcseréje
fejeződött be a múlt héten, tehát a
100 éves Községháza után a közel
50 éve épült iskolánk is megújult,
megszépült – de ami a legfonto-
sabb, gazdaságosabban üzemeltet-
hetővé vált. A teljes korszerűsítést
azonban a sportcsarnok hőszigete-
lése, nyílászáró cseréje – erre már
bent van pályázatunk, de még nem
bírálták el –, valamint a kazánházi
rekonstrukció fogja jelenteni. Ezek
megvalósulása után következhetne
a belső megújítás, burkolatok, vi-
zesblokkok, világítás – azt csak re-
mélni tudom, hogy mire idáig ju-
tunk, nem „fogynak el” a gyerekek
az iskolából…

Újabb örömre ad okot, hogy a
volt Baross Gábor úti iskola – me-
lyet a múlt évben ingyenesen kap-
tunk vissza az államtól szociális
célra – épületének felújítására szin-
tén megnyertük a pályázatot, a kö-
zeljövőben kezdjük meg a kivitele-

ző kiválasztását közbeszerzési eljá-
rás keretében.

A közhasznú munkavégzésre irá-
nyuló pályázataink is nyertek, már
láthatják a szorgalmas munka
eredményét úgy a Pókföldön, mint

Síróhegyen, az
őszi vetemények
majd a II-es Te-
lepen kerülnek
földbe. 

A belvízelve-
zető csatornák
kaszálását és
karbantartását is
elkezdtük, to-
vábbá kezd lát-
ványos szaka-
szába érni a „jár-
daprogram” is,
hiszen közel egy
hónapos járda-
lap-gyártás után
a múlt héten
megkezdődött a
helyszíni lera-
kás, egyelőre a
Nagy Imre utcá-
ban, majd folyta-
tódik a Bem,
Arany János és a
Martinovics ut-
cákban.

A szennyvízcsatornázás és -
tisztítás kötelezően megvalósítan-
dó beruházás – melyről az előző
számba írtam – vízjogi engedélyes
tervei benyújtásra kerültek, most
azt a változtatást indítványoztam,
hogy a csatornarendszer kiépítése-
kor rácsatlakozók részére az ingat-
lanokon elhelyezendő tartály és a
szükséges csővezeték is a pályázat-
ból kerüljön finanszírozásra, a tu-
lajdonos „önrésze” csupán a szi-
vattyú és annak telepítési költsége
legyen. Amint ez véglegessé válik,
ismét falugyűlést fogunk tartani,
hogy a részleteket ismertethessük.

AA  ccíímmllaappoonn  oollvvaasshhaattttáákk  aa  jjúúlliiuuss
mmáássooddiikk  hhééttvvééggééjjéénn  ttaarrttaannddóó  FFaalluu--
nnaappookk  rréésszzlleetteess  pprrooggrraammjjáátt,,  mmeellyy--
bbőőll  lláátthhaattóó,,  hhooggyy  aa  ffőősszzeerrvveezzőő
MMuuccssii  IIssttvváánn  aallppoollggáárrmmeesstteerr  úúrr  ––  aa
kkééppvviisseellőő--tteessttüülleett  eeggyyeettéérrttéésséévveell  ––
iissmméétt  sszzeerréénnyy,,  kkööllttssééggttaakkaarréékkooss,,  ddee
rreemméénnyyeeiinnkk  sszzeerriinntt  jjóó  hhaanngguullaattúú
„„ccssaannyyii  ppaarrttiitt””  sszzeerreettnnee  öösssszzeehhoozznnii
aarrrraa  aa  sszzoommbbaattrraa..  

KKéérreemm,,  llááttooggaassssaannaakk  kkii  mmiinnééll
ttööbbbbeenn  jjúúlliiuuss  77--éénn  aazz  iisskkoollaa  ssppoorrtt--
ppáállyyááiirraa,,  éérreezzzzéékk  jjóóll  mmaagguukkaatt  aazz
oosszzttáállyyttaalláállkkoozzóókkoonn,,  aazz  eeggyysszzeerrűű,,
ddee  sszziivvééllyyeesseenn  kkíínnáálltt  pprrooggrraammoo--
kkoonn!!

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester
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Tisztelt Csanytelekiek!
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Szeretné fejleszteni készségeit, hogy eredményesebb le-
gyen programjának megvalósításában?

Bevonná a környezetében élőket egy közös tanulási folya-
matba és ezért új programot indítana?

Szeretne kapcsolatokat kialakítani másokkal, akik Önhöz
hasonlóan a közösség erejére is építve gondolkodnak a ta-
nulásról?

Akkor Önnek érdemes jelentkeznie a Tempus Közala-
pítvány műhelymunka-sorozatára, amely képzési célokat
és kölcsönös tudásmegosztást is szolgál az egyéni tanulá-
si utak közösség általi támogatásának lehetőségei témá-
ban. Olyan jelentkezőket keresünk, akik saját településü-
kön, intézményükben vagy szervezetükben a közösség
bevonásán és közös munkáján alapuló, az egyének egész
életen át tartó tanulását támogató programokat valósíta-
nak meg. A résztvevők a műhelymunkák során maguk is
közös tanulási esemény részeseivé válnak, miközben saját
programjuk hatékony megvalósításához kapnak egyéni
segítséget.

A képzést támogató projekt tevékenységekről részleteseb-

ben olvashat az alábbi linkre kattintva: wwwwww..kkuuttpprroo--
ggrraamm..ttkkaa..hhuu

Miért érdemes jelentkezni?
• Ingyenesen részt vehet képzésünkön; 
• bővítheti szakmai kapcsolatrendszerét; 
• megismerhet különböző módszereket, amelyekkel to-

vábbfejlesztheti programját; 
• lehetőséget biztosítunk saját programjának szélesebb

körben való megismertetésére; 
• Elnyerheti a KKöözzöössssééggii  ÚÚtt  aa  TTaannuulláásséérrtt díjat melynek

teljes keretösszege 1,5 millió forint. 
Hogyan lehet jelentkezni?
Jelentkezni a Tempus Közalapítvány és a projekt honlap-

járól (www.tka.hu és www.kutprogram.tka.hu >> Képzési
felhívás) letölthető jelentkezési lap kitöltésével lehet. 

BBeekküüllddééssii  hhaattáárriiddőő::  22001122..  jjúúnniiuuss  1155..
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::  Csernovitz Adél projektkoordinátor,

adel.csernovitz@tpf.hu,
Tel: +36-1-237-1300,H–P: 09.00–15.00
TToovváábbbbáá:: info@tpf.hu, infóvonal: +36-1-237-1320

Felhívás ingyenes képzésen való részvételre

a Tempus Közalapítvány
„Közösségi Út a Tanuláshoz”
címû projektjének keretében

PPáállyyáázzaattii  sszzáámm::  BBGGAA--1111--HHAA--0011--007700

Örömmel közlöm a kedves olva-
sókkal, hogy a Szent László Általá-
nos Iskola 2012. május 25-28-ig
megvalósította a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. „HATÁRTALA-
NUL! Program támogatására” írt
pályázati programját. Az utazás
célterülete Románia volt, ezért a cí-

mének a következőt adtuk: Szé-
kelyföld természeti, történelmi,
kulturális értékeinek megismerése.
Erdélyben töltöttünk el 4 napot,
mely idő alatt célunk volt Erdély
jobb megismerése. A Bethlen Gá-
bor Alapkezelő Zrt. 754 860,- fo-
rinttal támogatta az utazást. A

programban 28 fő 7. osztályos
tanuló, és 4 fő pedagógus vett
részt. Meglátogattuk Nagyszalon-
ta, Nagyvárad, Kolozsvár, Maros-
vásárhely, Zetelaka, Szováta, Pa-
rajd, Korond, Farkaslaka, Szejke-
fürdő, Gyergyószentmiklós, Szé-
kelyudvarhely, Segesvár, Nagysze-
ben, Vajdahunyad, Déva és Arad
nevezetességeit. Megcsodáltuk a
gyönyörű Gyilkos-tó és Békás-szo-
ros környékét is.

Bízom benne, hogy ezzel az uta-
zással tanulóink és kollégáim is
egy felejthetetlen élménnyel gaz-
dagodhattak!

GGyyöörrggyyiinnéé  FFeellffööllddii  ÉÉvvaa
pályázatíró
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Megjelent az Európai Mezőgazdasági Vidékfej-
lesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozá-
sára és fejlesztésére LEADER Helyi Akciócsopor-
tok közreműködésével 2012-ben nyújtandó támo-
gatások részletes feltételeiről szóló 47/2012. (V.
11.) VM rendelet.

2012. június 1. és június 30. között nyújthatják
be az 5000 fő alatti lakosságszámú és legfeljebb
100 fő/km2 népsűrűségű kistelepüléseken mű-

ködő (vagy induló) mikrovállalkozások a támoga-
tási kérelmeiket vállalkozásuk tevékenységének
fejlesztésére. 

A támogatási kérelemmel kapcsolatos tájékozta-
tást nyújt az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egye-
sület a munkaszervezeti irodában (6640 Csong-
rád, Dózsa György tér 18.), és a 63/850-954 tele-
fonszámon, valamint a leader@csongrad.hu e-
mail címen.

Pályázati lehetõség
mikrovállalkozások részére

A CSANYTELEKI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA
Óvónői és a  SZÓSZ tagjai
FFóólliiaaggyyűűjjttéésstt  sszzeerrvveezznneekk..

KKéérrjjüükk,,  sseeggííttsséékk  ggyyűűjjttőőmmuunnkkáánnkkaatt!!
2012. június 12.-én (kedd) 10 óráig tegyék kapuik elé

a felesleges fóliát, ahonnan elszállítjuk.
AA  ttiisszzttaa  ééss  öösssszzeekkööttöötttt  ffóólliiáátt  ttuuddjjuukk  eellvviinnnnii,,  mmeerrtt  ttőő--

llüünnkk  iiss  ííggyy  vveesszzii  áátt  aa  kkeerreesskkeeddőő..
A gyerekek nevében köszönjük:

ÓÓvvóónnőőkk  ééss  aa  SSZZÓÓSSZZ  ttaaggjjaaii

FELHÍVÁS
RSZAK Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatója

gyermektábort hirdet 2012. 07. 23-27. napjáig.
Jelentkezési határidő 2012. 06. 30 napja. Jelentkezni
lehet Kovácsné Habling Teréznél a védőnői ren-
delőben vagy a 20/230-62-84 telefonszámon, illetve
Kopasz Imréné Csanytelek Kossuth utca 34. sz. alatt
vagy a 20/490-09-87 telefonszámon. A tábor költ-
ségéről később tudunk információt szolgáltatni.

Várható programok: kézműves foglalkozás, sport
nap, játék, elsősegélynyújtás fortélyai, bográcsozás,
biciklitúra, látogatás a Szegedi Vadasparkba.

Gyermektábor

Anyák napi ünnepségét május 8-án rendezte. A je-
lenlévőket finom ebéddel, süteménnyel kínáltuk, amit
tagjaink készítettek el. Köszönet érte! Ebéd után a
MÁRTON MIHÁLYÉKTÓL kapott virággal köszön-
töttük az anyákat, nagymamákat, dédmamákat. Kö-
szönjük az adományt!! 

Május 19-én a Mátra aljába, Abasáron voltunk, ahol
Katonadal és Bordal Fesztiválon vettünk részt néző-
ként. Falunéző kisvonattal, idegenvezetővel megis-
mertük Abasár nevezetességeit és a pincesort. Jó han-
gulatú kirándulás volt!

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé csoport titkár

Mozgáskorlátozottak
Csanyteleki Csoportja

Az iskolások fogászati szűrése befejeződött, minden
gyermek, aki megjelent kezelőlapot vagy igazolást ka-
pott. Sokuknak szüksége van kezelésre, fogszabályo-
zásra. Néhányuk időpontot is kapott már, páran eljöt-
tek kezelésre, többen pedig nem. Talán a szülők nem
is tudnak erről. Kérdezzék meg legyenek szívesek cse-
metéiket, hogyan is áll a fogak ügye, és akinél jeleztük

a további kezelés szükségességét, az jelentkezzen ren-
delési időben személyesen vagy telefonon időpontért
478-977. Előttünk a nyári szünet, ami bőven ad időt a
tömések, kezelések elvégzésére.

A Falunapon az egészség- és fogvédelmi asztalnál
szívesen beszélgetünk az érdeklődőkkel.

DDrr..  FFrraannkkll  KKlláárraa fogorvos

Fogorvosnõ kérése a szülõk felé
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CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  KKÖÖRRZZEETTII  MMEEGGBBÍÍZZOOTTTTAAKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEE::
MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  tteell..::  2200//885522--0066--9955,,  
PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  tteell..::  2200//885522--0066--9966..

2244  ÓÓRRÁÁSS  RREENNDDŐŐRRSSÉÉGGII  ÜÜGGYYEELLEETT  CCSSAANNYYTTEELLEEKKEENN::
EElléérrhheettőőssééggeekk::

6633//447788--000077,,  2200//4433--4433--119966..

Május 25. az Eltűnt Gyermekek Világnapja, amelyet
az érdekükben alakult Európai Föderáció felhívására
2004. óta tartanak meg. Azért pont ezt a napot válasz-
tották, mert 1979. május 25. -én veszett nyoma New
Yorkban a 6 éves Etan Patznak. Ő volt az első „tejes-
dobozos gyerek”, akit többek között úgy próbáltak
megtalálni, hogy fényképét, adatait a dobozos tejek
csomagolására nyomtatták. 

Az Eltűnt Gyermekek Világnapjának célja, hogy ref-
lektorfénybe kerüljön a figyelemfelhívás, a megelőzés
lehetőségeinek, eszközeinek bemutatása. Az idei évben
hazánkban egyébként is kiemelt hangsúlyt kapnak a
gyermekbántalmazási ügyek, a gyermekeltűnések és az
ezekhez kapcsolódó prevenciós eszközök, stratégiák,
hiszen 2012. a gyermekbarát igazságszolgáltatás éve.

A gyermek- és fiatalkorúak eltűnésének megelőzésé-
ben a nemzetközi együttműködés mellett alapvető fon-
tosságú az érintett korosztályokkal foglalkozó szakem-
berek, főként az oktatási és a szociális területen dolgo-
zók, valamint a különböző hatóságok összefogása, kö-
zös fellépése, melynek egyik fontos eleme a világnap
adta lehetőségek kiaknázása. 

Magyarországon tízezernél is több gyermek és fiatal
eltűnését jelentik be évente. Az okok igen sokfélék le-
hetnek. Az 1 napon belül megkerülő gyerekek esetében
gyakori a játékba való belemerülés, a kalandvágy, néha
egy-egy veszekedés, apróbb sértődés vezet a szökés-
hez. A félévi illetve év végi bizonyítványosztás idején
az átlagnál több esetet regisztrálnak a hatóságok, ilyen-
kor az elcsatangolás gyakori oka az iskolai kudarc, a ta-
nulmányi eredmények miatti esetleges felelősségre vo-
nástól való félelem. Azokban az esetekben, amikor az
érintettek csak több nap vagy hét után térnek vissza
családjukhoz, többnyire az elhanyagoltság, a nyomasz-
tó családi légkör, az állandó konfliktusok, esetleg a
rendszeres fizikai bántalmazás is szerepet játszik. Egy
ilyen közegből kikerülni sokaknak megkönnyebbülést
jelent - még akkor is, ha esetleg tisztában vannak a csel-
lengés veszélyeivel, lehetséges következményeivel. Az
otthonról vagy nevelőintézetből elszökött fiataloknak
sokszor nincs kihez fordulniuk, pénz és támasz nélkül

könnyen válhatnak különféle bűncselekmények (gyer-
mekprostitúció, fizikai bántalmazás…) áldozatává,
egyes esetekben pedig maguk lesznek elkövetők. 

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmeg-
előzési Osztálya ehhez kapcsolódva gyermekprostitú-
ció elleni tájékoztató - figyelemfelhívó kiadványt készí-
tett 10 ezer példányban, melyet az oktatási intézmé-
nyekben, fiatalok által látogatott helyszíneken, rendez-
vényeken terjeszt majd.

Az országos statisztikához hasonlóan megyénkben is
azt tapasztalhatjuk, hogy az elszökött fiatalok több
mint fele még aznap megkerül, egyharmaduk 1 héten
belül tér haza. A 90 napon túli esetek száma elenyésző-
nek tekinthető. Az utóbbi években az otthonról eltűn-
tek száma 80 körül volt évente, a gyermekotthonból
történő szökések száma ennek akár az ötszöröse is lehet
- ezeknél az eseteknél természetesen figyelembe kell
venni, hogy vannak olyan fiatalok, akik akár 5-6 vagy
még több alkalommal hagyják el engedély nélkül az in-
tézményt. A gyermekkorú csellengők zöme fiú, a csa-
ládból eltűnt 14 év felettieknél azonban már a lányok
száma a magasabb. 

Magyarországon a figyelemfelhívó kampányok mel-
lett évek óta nagy segítséget nyújt az eltűntek felkutatá-
sában a Csellengők című televíziós műsor is. Emellett
remélhetőleg az 1000 lámpás éjszakája elnevezésű
program is hozzájárul, hogy minél több gyermek és fi-
atal kerülhessen vissza otthonába. 2011-ben nálunk is
elindult a tejesdoboz akció, melynek szerepe többrétű.
A tengerentúli példához hasonlóan segíthet az eltűntek
felkutatásában, másrészt a remények szerint arra ösztö-
nözheti a szülőket, hogy még inkább figyeljenek oda
gyermekeikre (ebbe az is beletartozik, hogy nem hagy-
ják a kicsiket felügyelet nélkül autóban, bevásárlás köz-
ben, vagy az utcán), és életkori sajátosságaiknak megfe-
lelő módon figyelmeztessék őket a rájuk leselkedő ve-
szélyekre.

CCsseettee  ÁÁggnneess  rr..  őőrrnnaaggyy,,
áldozatvédelmi referens, CSMRFK BMO

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA
ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!

PoliceMail - 2012. MÁJUS
Bünmegelõzési hírlevél

Május 25. - az Eltûnt Gyermekek Világnapja

RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077  ••  KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122  ••  TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066//8800//555555--111111
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TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,
hhooggyy  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

VVáárroosseellllááttóó  IInnttéézzmméénnyyéénneekk  aallkkaallmmaazzoottttjjaa
((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,

tteell..::  2200//777777--8833--3355))
hhaavvoonnttaa  eeggyy  aallkkaalloommmmaall  

ggyyeeppmmeesstteerrii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezz
CCssaannyytteelleekk  tteerrüülleettéénn!!

A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség

365.000,-Ft+ÁFA áron.
További információ Ambrus László ügyvezetőnél 

KÉBSZ KFT, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.

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

2012. június 27-én tart ügyfélfogadást 9.00-11.00 óra között.

A ppaarrllaaggffűű (Ambrosia artemisiifo-
lia) kétszikű, 20–140 cm magas, tere-
bélyes, ágas egyéves gyom. Központi
egyenes, tompa négy élű szárral ren-
delkezik, amelynek sűrű oldalhajtásai
vannak. A talajhoz közeli néhány cm-
es részen 2-3 elágazása is lehetséges.
Magassága változatos, a kifejlett nö-
vény zárt és magas növénykultúrában,
kukorica- vagy napraforgótáblákban
a 150 cm magasságot is elérheti. Le-
velei 1 vagy 2-szeresen szárnyasan
szeldeltek, kétoldalt sűrűn szőrözöt-

tek. A szőrök a levél fonákján hosszab-
bak. A levél színe sötétzöld, fonákja
szürkészöld. A sárga színű 4–5 mm-es
porzós fészkek, a legfelső hajtások vé-
gén, rövid kocsányon ülnek. A fészkek
10-15 virágot tartalmaznak. Virágpora
súlyos allergiát okoz. A termős virá-
gok a porzósok alatti legközelebbi le-
vél hónaljában találhatóak. Termése
2–4 mm hosszú, szürke, szív alakú.
Egy fogazott burok takarja a termő
részt, amely az érés után a terméssel
együtt lehullik. A virágok aránya a nö-

vényzet sűrűsége szerint változik. Rit-
ka állományban inkább a termős, sűrű
állományban a porzós virágok domi-
nálnak. Igénytelen. Nagy növekedési,
szaporodási erélye révén könnyen fe-
lülkerekedik más növényeken.

Forrás: Wikipédia

FFeellhhíívvááss  iiddõõsszzeerrûû  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  vvééggzzéésséérree!!
A szigorú törvényi szabályozáson és helyi rendelet-

ben foglalt kötelezettségeken túl, a szankcionálás he-
lyett, annak megelőzésére ajánlja fel minden érdeklő-
dő számára a Polgármesteri Hivatal szabad kapacitá-
sa kihasználása érdekében a PPAARRLLAAGGFFŰŰ  ééss  eeggyyéébb
ggyyoommnnöövvéénnyyeekk  iirrttáássáárraa  aa  ffűűkkaasszzáállááss  térítés ellenében
való igénybevétele lehetőségét.

Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon
állunk rendelkezésre.

Megrendelését leadhatja BBoorrii  SSáánnddoorrnnááll  aa  ++3366
2200//223300--6622--8855 telefonszámon.



8 Csanyi Hírmondó 2012. május

RECEPT KLUB

TTúúrróóvvaall  ttööllttöötttt
ggoommbbaaffeejjeekk

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 10 nagy fej csiperkegomba,
• 20 dkg túró,
• 10 dkg reszelt füstölt sajt,
• csipetnyi oregánó és bazsalikom,
• só, színes bors.
EEllkkéésszzííttééss::
A gombákat megmossuk, meghámozzuk, a

tönkjüket levágjuk. A sütőt előmelegítjük 200 C
fokra. Az olívaolajjal vékonyan kikenünk egy tep-
sit.

A gombákat a tetejükkel lefelé fordítva a tepsibe
egymás mellé tesszük, megsózzuk, megborsoz-
zuk, és 10 percet sütjük. A túrót egy villával
összetörjük, hozzákeverjük az oregánót, a bazsa-
likomot, a borsot. Kivesszük a gombafejeket, a
kisült vizet kiöntjük alóla, visszatesszük a gom-
bákat a tepsibe, rákanalazzuk a túrót, rászórjuk a
füstölt sajtot. A sütőt feltekerjük 220 C fokra és 15
perc alatt készre sütjük. Tökmagos krumpli-
pürével tálaljuk.

Jó étvágyat!

KULTÚRA

PPeettőőffii  SSáánnddoorr
KKii  aa  sszzaabbaaddbbaa!!

Ki a szabadba, látni a tavaszt,
Meglátni a természet színpadát,
Az operákban ki gyönyörködik?

Majd hallhat ott kinn kedves operát.

A természetnek pompás színpadán
A primadonna a kis fülemile:
Ki volna, énekesnők! köztetek

Merész: versenyre kelni ő vele?

Megannyi páholy mindenik bokor,
Amelyben ülnek ifjú ibolyák,

Miként figyelmes hölgyek...hallgatván
A primadonna csattogó dalát.

És minden hallgat, és minden figyel,
És minden a legforróbb érzelem...

A kősziklák, e vén kritikusok,
Maradnak csak kopáran, hidegen.

OLVASÓI OLDAL

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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