78. szám Hírek, információk Csanytelek életéről

2013. május

Csanyi Hírmondó
Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésein
hozott döntésekrõl
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 10-én tartotta rendkívüli ülését, ahol az
alábbi napirendi pontok tárgyalását követően hozott döntéseket:
– a képviselő-testület az ülés 1.) napirendjeként visszavonta a víziközmű-szolgáltatás üzembeadásáról szóló
24/2013. (IV. 26.) Ökt. határozatát, mivel ezen határozat meghozatalakor még nem volt azon ismeret birtokában, hogy a kisteleki székhelyű Vízközmű Szolgáltató Kft. nem tud a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelő (50 000 fogyasztói egyenértéket elérő) határérték alapján működési engedély iránti kérelmet benyújtani
és tevékenységet folytatni.
– A képviselő-testület az ülés 2.) napirendje keretében döntött a víziközmű-szolgáltatás végzésére jogosítható Alföldvíz Zrt-ben önkormányzati részvényjegyzésről, 10 részvény vásárlásáról, 14.000.-Ft/részvényenként,
összesen: 140.000.-Ft értékben, mellyel tulajdonrészt vásárolva a cégben szavazati joggal bír.
– A képviselő-testület az ülés 3.) napirendjeként döntött a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása felülvizsgálata keretében tagsági jogviszonya 2013. június 30. napjával való felmondásáról,
melynek oka, hogy Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. 04. 15.-én döntött (mint Alapító
tag) a Kistérségi Társulásból való kiválásáról 2013. 06. 30. napjával.
– Az ülés 4.) napirendjeként jóváhagyta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását, mely társulás létrehozásáról Csanytelek, Felgyő és Tömörkény Községek Önkormányzata Képviselő-testületei döntöttek, mint az új Társulás Alapító tagjai. A Társulás jogutódja a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulásának, feladatait 2013. 07. 01. napjától látja el.
– A képviselő-testület következő napirendje keretében jóváhagyta a Csongrádi Kistérség Egyesített Óvodája
Alapító Okiratának módosítását, melyre azért volt szükség, mivel az intézmény fenntartója (a Csongrádi Kistérség Többcélú Tárulása 2013. 06. 30. napjával) megszűnik és a Kistérségi Társulás által eddig fenntartott költségvetési szervek irányítói, fenntartói jogát a jogutód Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás veszi át 2013.
július 01. napjától.
– Az ülés 6.) és 7.) napirendjeként jóváhagyta a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Alapító Okirata
módosítását és Szakmai Programját, melyet az 5.) napirendi pontnál hozott döntés miatt tárgyalt és fogadott el
a képviselő-testület.
– Az ülés 8.) napirendi pontjában jóváhagyta a DAREH Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, melynek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
146. § (1) bekezdése értelmében 2013. 06. 30.-ig kell a Társulási Megállapodás felülvizsgálatának eleget tenni és
megfelelni az Mötv. 93. §-ában foglaltaknak.
– Következő napirendjeként hozzájárult a Délkelet-alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulásba (DAREH) Mezőberény Város belépéséhez, melyet a DAREH Társulási Megállapodása tagfelvétel előtti eljárás részeként ír elő minden tagönkormányzat képviselő-testülete számára (minősített többséggel).
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 17-én ismét rendkívüli ülést tartott, ahol
az alábbi napirendi pontok tárgyalását követően hozott döntéseket:
– határozat hozatala nélkül, egyhangú szavazással fogadta el a képviselő-testület (a napirendi pontok tárgyalása előtt) a Polgármester úr két ülés között eltelt időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
– A képviselő-testület az ülés 1.) napirendjeként jóváhagyta a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodása módosítását, mellyel eleget tett az Mötv. 146. § (1) bekezdése szerinti felülvizsgálati kötelezettségének a 93. §-ban rögzítettnek való megfeleléssel.
– A képviselő-testület az ülés 2.) napirendje keretében jóváhagyta Csanytelek község víziközmű-szolgáltatás
végzésére az Alföldvíz Zrt.-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződést, melynek aláírására felhatalmazta a település polgármesterét. Ez a szerződés és mellékletei képezik a közszolgáltató által a Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatalhoz benyújtandó működési engedély iránti kérelem dokumentumait. Az új közszolgáltató a jogerős működési engedély birtokában kezdheti meg az ivóvíz-szolgáltatást (legkorábban 2013.
augusztus 1. napjától, legkésőbb 2014. január 1. napjától). Az új közszolgáltató tevékenységének megkezdéséig változatlan feltételekkel a KÉBSZ Kft. látja el a kötelező közszolgáltatási feladatot.
– A képviselő-testület az ülésen 3.) napirendjeként véleményezte a DAREH Önkormányzati Társulás által
működtetendő üzemeltetési szervezet üzleti modelljét, melyből a „VEGYES modell” kiválasztását kezdeményezte a DAREH Taggyűlése számára, mivel ez azonos feltételek mellett a legkedvezőbb közszolgáltatás biztosítása igénybevételét jelenti a település lakossága számára, tehát azonos díj ellenében (közszolgáltatótól és ártalmatlanító hely távolságától függetlenül), valamint szeletív hulladékgyűjtésre és zöldhulladék komposztálására alkalmas edényzetek rendelkezésre bocsátásával.
– Az ülés 4.) napirendjeként tárgyalta és hozott döntést a képviselő-testület a Békés-Manifest Közszolgáltatói
Nonprofit Kft.-ben üzletrész vásárlásáról 250.000,- Ft névértéken. A Hulladékról szóló 2012 évi CLXXXV. törvény (Ht.) értelmében hulladék gyűjtését, szállítását csak állami, vagy önkormányzati non-profit cég végezheti 2014. 01. 01-től. A cég a DAREH 95 tagtelepüléséből már 38 tagönkormányzattal működik és rendelkezik a
Ht. szigorú előírásai szerinti OHÜ minősítéssel és működési engedéllyel, melyet meg kell újítania, így településünk számára hulladékkezelési tevékenységet még nem végezhet. Részvényvásárlásra csak a DAREH Taggyűlési döntéshozatala után kerülhet sor.
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 31-én tartotta soros ülését, ahol az alábbi napirendi pontok tárgyalását követően hozott döntéseket:
– A képviselő-testület az ülés 1.) napirendjeként elfogadta Csanytelek Község Önkormányzata gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelést.
– A képviselő-testület az ülés 2.) napirendje keretében elfogadta a KÉBSZ Kft 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, eleget téve a vonatkozó hatályos jogszabályban foglaltaknak.
– A képviselő-testület az ülés 3.) napirendjeként hagyta jóvá az Európai Csanytelekért Közalapítvány 2012.
évi tevékenységéről szóló beszámolót és közhasznúsági jelentést, megfelelve a vonatkozó hatályos jogszabályban írtaknak.
– Az ülés 4.) napirendjeként döntött a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás megszervezésének biztosításáról, melyet az indokol, hogy a településen szilárd-hulladék kezelési közszolgáltatást nyújtó .A.S.A. Kft 2013. január 1-jén felmondta tárgybani, az önkormányzat képviselő-testületével kötött közszolgáltatási szerződését azzal, hogy törvényi kötelezettségének eleget téve a felmondás ideje alatt 2013. 06. 30. napjáig biztosítja a feladatellátást. A Ht. és az Mötv. 13. § (1) bekezdés 19. pontja az önkormányzat képviselő-testületét kötelezi a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezésére, ezért több lehetőséget mérlegelve a képviselő-testület úgy döntött, hogy felhatalmazza a település polgármesterét hirdetmény nélküli, tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében ajánlattételi dokumentáció kibocsátására, a Ht. értelmében tevékenység végzésére jogosult 3 vállalkozás számára. A benyújtott ajánlatokról majd a következő soros ülésén dönt a képviselő-testület
és megalkotja önkormányzati rendeletét, nevesítve az új közszolgáltatót. A pályázati kiírás lényege, hogy az új
közszolgáltató legalább a korábbi szolgáltató által nyújtott színvonalon, a szokott és bevált járatterv szerinti, a
meglévő edényzettel (ha az .A.S.A. partner ebben, vagy az új közszolgáltató által kiadott 120 literes
edényzettel), csökkenő díjtétellel (rezsicsökkentéshez igazodóan) negyedéves számlázással, a Ht.-t betartva lássa el közfeladatát a közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek számára. Az új közszolgáltató tájékoztató
anyag kijuttatásával fog bővebb információt nyújtani Önöknek és a Hírmondó következő számában fogok
tárgyban további tájékoztatást adni. Kérem megértő közreműködésüket a hulladékkezelési közszolgáltatás zavartalan biztosítása és a közszolgáltató váltás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében, mely 2013. július 1-jén
következik be. Az új közszolgáltatóval kötendő szerződés a DAREH taggyűlése általi feltételhez kötött, de legkésőbb 2015. 06. 30. napjáig lehet érvényes.
– A képviselő-testület következő napirendje keretében jóváhagyta Csanytelek Község Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata kiegészítését, melyre a vonatkozó hatályos jogszabályokhoz igazítás miatt volt szükség
a pályázat lebonyolításához.
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– Az ülés 6.) napirendjeként felhatalmazást adott Forgó Henrik polgármester számára támogatási szerződés
aláírására „Csanytelek szennyvízelvezetési- és tisztítási konstrukciója” című pályázattal (KEOP-1.2.0/09-112013-0005 azonosító szám) összefüggésben. Ez a határozat a település csatornahálózat kiépítése tárgyában ad
aláírásra jogot, továbbá nyilatkozat és kötelezettség vállalására ad felhatalmazást.
– A képviselő-testület az ülés 7.) napirendjeként döntött a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2013. június 30. napjával való megszüntetéséről. A képviselő-testület 2013. 05. 10. ülésén, mint alapító tag döntött a társulási jogviszonya felmondásáról (a többi alapító taggal együtt), majd a Kistérségi Társulási Tanács döntése ismeretében hozott határozatában kimondta a Kistérségi Társulás megszüntetési szándékát ugyanúgy, mint
Felgyő és Tömörkény községek önkormányzata képviselő-testületei, valamint Csongrád Város Önkormányzata képviselő-testülete. A társulás megszüntetését kimondó megállapodás értelmében a Kistérségi Társulás jogutódja 2013. 07. 01. napjától az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás, amely jogfolytonos fenntartói jogot
gyakorol a Kistérségi Társulásba bevitt szociális és nevelési intézmények felett.
– Az ülés 8.) napirendje keretében a képviselő-testület elfogadta a Csongrád Város Rendőrkapitánya beszámolóját, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve.
A képviselő-testület üléseinek előterjesztései és az üléseiről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető.

Családi és gyermeknap
az általános iskolában
2013. május 31-én iskolánk hetedik alkalommal rendezte meg
családi és gyermeknapját. Minden évben igyekszünk a megszokott programok (délelőtti játékos akadályverseny a faluban,
délutáni ki mit tud, kisállat
szépségverseny, vacsora) és játékok („kézműves és rendőrségi
sátor”, íjászat, ugráló vár és óriáscsúszda) mellett valamilyen
különlegességgel is szolgálni.
Idén a dodgem volt az, amelyet mind a kicsik, mind a nagyok nagy örömmel vettek a
„birtokukba”.
Emellett
rendezvényünkre
meghívtuk egy vajdasági falu –
Budiszava - iskolájának 42 (vegyesen magyar és szerb) tanulóját is. Tettük ezt azzal a nem titkolt szándékkal, hogy mikroközösségünkben példát mutassunk arra, hogy olyan iskolával
is ki lehet építeni baráti kapcsolatot – csak tolerancia, empátia
és önzetlen tenni akarás szükséges hozzá -, amely tanulóinak jó
része olyan országból érkezik,

ahonnét gyakran kapunk híreket az ott élő népek egymás elleni konfliktusairól.
Az egész napról a Kurca Tv
készített anyagot, amelyet a jövő héten Önök is láthatnak
mind a tv-ben, mind az interneten (Optanet kábeltévével
rendelkezők a Felgyő tv helyén,
illetve a www.kurcatv.hu oldalon).
Bízom abban, hogy mindenki
jól érezte magát, s jövőre – talán
egy még szélesebb támogatói
kör segítségével – ennél is színe-

sebb programot tudunk összeállítani.
Köszönet a támogatóknak:
• E & K Bt.,
• Mrlják József,
• Csanyteleki Diák és Szenior
Sport Egyesület,
• Csanyteleki Szülői Munkaközösség,
• Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet,
• Csanyteleki Polgármesteri Hivatal,
• KÉBSZ Kft.
Szabó Ferenc
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Tisztelt csanyteleki lakosok!
Felhívom minden Tisztelt Csanyteleki Lakos figyelmét az időszerű feladatok elvégzésére. Csanytelek Község Képviselő-testülete a köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 24/2012. (XI. 16.) önkormányzati rendelete a településen élő ingatlantulajdonosok kötelezettségeit alábbiak szerint tartalmazza:
„1.§ (1) bekezdése
A tulajdonos és a használó köteles
a) a beépített és beépítetlen ingatlanhoz tartozó zöldterület, növényzet időszerű ápolásáról, a növényvédelmi munkálatok végzéséről (gyommentesítésről),
b) az ingatlan előtti járda és az úttest között felburjánzó gyomnövény eltávolításáról,
c) az ingatlanról a járdára kinyúló ágak évszakhoz igazodó nyeséséről,
d) az ingatlan előtti közterület rendszeres takarításáról, a közterületen lévő avar összegyűjtéséről,
e) az ingatlan előtti járda szükség szerinti, de legalább hetente egy alkalommal való takarításáról (hó,- síkosság,- pormentesítésről) gondoskodni.”
Kérem a fent írtak betartását az ide vonatkozó jogszabályok, a közös érdekünk és a településünk köztisztasága fenntartása érdekében!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

ELKÉSZÜLT
a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ új telephelyének felújítása
A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtott és támogatásban részesült, DAOP-4.1.3/A-11-2012-0032
azonosítószámú projekt, mely a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ új telephelyének felújítására irányult, a záró
szakaszába érkezett. A pályázatban foglalt kivitelezési munkák befejeződtek.
A vállalkozó, a GOMÉP Ipari és Kereskedelmi Kft. a tervezett határidő (2013. május 31.) előtt 2013. április 30-ával a
munkát készre jelentette, a sikeres műszaki átadás/átvétel 2013. május 3-án megtörtént. A pályázatban foglalt műszaki tartalom 100 %-ban megvalósult, a vállalkozó cég a 2012. november 15-én aláírt szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette. A végszámla kiállításának akadálya nincsen.
A pályázati dokumentációban foglaltak alapján a projektmenedzsment a végszámla kiállítását követően időközi
kifizetési igénylést nyújt be a Közreműködő Szervezet felé.
A pályázat lezárása folyamatban van, a projekt tervezett befejezése 2013. június 30.

Tájékoztató határszemlérõl
A Csongrádi Körzeti Földhivatal a hasznosítási kötelezettség teljesítése, a művelési ág eltérések, a parlagfűvel fertőzött
területek az újrahasznosítás megszűnésének bejelentése, az ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítás, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítás, a földminősítési mintaterek helytállósága érdekében 2013. évben is ellenőrzést végez.
A parlagfű-fertőzöttség helyszíni ellenőrzésére a Csongrádi Körzeti Földhivatal illetékességi területén (Csongrád,
Csanytelek, Felgyő, Tömörkény teljes külterületén) az alábbi időpontokon kerül sor:
Helyszíni szemle időpontja
Település
Július 2-3 (kedd-szerda)...............................................................................Tömörkény
Július 9-10 (kedd-szerda).............................................................................Csanytelek
Július 16-17 (kedd-szerda)...........................................................................Felgyő
Július 23-24 (kedd-szerda)...........................................................................Csongrád
Július 30-31 (kedd-szerda)...........................................................................Csongrád
Augusztus 7 (kedd)......................................................................................bejelentés alapján és a FÖMI foltok szerint
Augusztus 14 (szerda) .................................................................................bejelentés alapján és a FÖMI foltok szerint
Augusztus 21 (szerda) .................................................................................bejelentés alapján és a FÖMI foltok szerint
Augusztus 28 (szerda) .................................................................................bejelentés alapján és a FÖMI foltok szerint

Forrás: Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Körzeti Földhivatal
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Leader pályázati lehetõségek
2013. június 17. és augusztus 31. között, illetve felfüggesztésig!
Vállalkozások, természetes személyek, őstermelők, egyházak, non-profit szervezetek, önkormányzatok részére:
Eszközbeszerzésre, infrastruktúrafejlesztésre, turizmus
fejlesztésére, helyi termék előállító üzemek és értékesítő helyek kialakítására, fejlesztésére, rendezvények megvalósítására.
Támogatási összeg: 200 ezer és 40 millió forint között
(konstrukciótól függően). Támogatási intenzitás: 60-100%
között.
A pályázat kétfordulós:
1. forduló: projekt adatlap benyújtása az Alsó-Tisza Vidék

Fejlesztéséért Egyesület Helyi Bíráló Bizottságához (HBB)
2013. május 30-tól.
2. forduló: a korábban benyújtott projekt adatlapot támogató HBB nyilatkozat birtokában pályázat feltöltése elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül 2013. június 17-től
forráskimerülésig, de legkésőbb 2013. augusztus 31-ig.
A pályázatokkal kapcsolatban tájékoztatást nyújt az AlsóTisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület a munkaszervezeti irodában (6640 Csongrád, Dózsa György tér 18.), és a 63/850954-es telefonszámon, a leader@csongrad.hu e-mail címen,
valamint a www.also-tiszavidek.hu honlapon.

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy Csongrád Város
Önkormányzata Városellátó Intézményének alkalmazottja
(Gulyás Sándor, gyepmester, tel.: 20/777-83-35) havonta egy alkalommal
gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken, a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2013. június 26-án tart ügyfélfogadást 9.00-11.00 óra között.

Köszönjük, hogy a 2012. évben
adója 1%-val támogatta a
Csanyteleki Diák és Szenior Sport Egyesületet.
A befolyt 56671 forintot az iskolai
gyermeknap (2012. június 08.) kiadási költségeinek támogatására használtuk fel.

Köszönet!
Csanyteleken 2013. május 07. napon véradás volt az orvosi rendelőben. Ezen a délutánon 59 fő jelenkezet véradásra, ebből 4 főt szűrtek ki és 4 új véradót köszönthettünk. A véradás után vacsora volt, a megrendezésében támogattak bennünket: Szegvár-és Vidéke Takarékszövetkezet, Erhard Gyula,GPT- KFT, Csanyi Pékség, Mrjlák József,
Tóth Margit, KÉBSZ Kft. és a konyhai dolgozók.
Még egyszer nagyon szépen köszönjük a támogatásu kat.
Simon Ottóné

Háziorvosok rendelési ideje
2013. július 1. napjától:
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Dr. Hornyák Edina
11.30 - 15.00
11.30 - 15.00
11.30 - 15.00
11.30 - 15.00
11.00 – 14.30

Dr. Stengl Éva
8.00 – 11.30
8.00 – 11.30
11.00 – 14.30
11.00 – 14.30
11.00 – 14.30

(minden páratlan hét)

(minden páros hét)
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PoliceMail - 2013. május
Módosult a KRESZ: nagyobb védelem a gyermekeknek!
2013. május 1-jei hatállyal módosult a közúti közlekedés
szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet, azaz a KRESZ. A változásokat a 129/2013. (IV. 30.)
Korm. rendelet összesen 9 §-ban foglalta össze. Alapvetően
a közlekedő gyermekek kaptak nagyobb védelmet. Változtak a gyermekszállítással kapcsolatos előírások, de egyéb
szabályok is módosultak.

Az egyik legfontosabb változás, hogy 2013. május 1-jétől
párhuzamos közlekedésre nem alkalmas úton tilos lesz elhaladni a gyermekszállító autóbuszok mellett az utasok beés kiszállásának ideje alatt.
Amennyiben a gyermekszállítást végző autóbusz az úttesten áll, s mindkét oldali irányjelzőit használja, abban az
esetben az autóbuszt – a gyermekek be- és kiszállásának
ideje alatt kikerülni sem szabad.
A szabályozás újdonsága abban áll, hogy az előzőekben
ismertetett esetekben korábban az autóbuszok mellett fokozott óvatossággal és mérsékelt sebességgel lehetett elhaladni. Május 1-jétől viszont egyértelmű tilalom vonatkozik a
gyermekszállítást végző autóbuszok melletti elhaladásra és
kikerülésére.
A KRESZ-módosítás további újdonsága, hogy a „Gyermekszállítás”
(KRESZ 160/a ábra) táblával kapcsolatban meghatározásra került,
hogy az legalább 40x40 cm méretű,
fényt kibocsátó vagy megvilágított
tábla legyen, amelyet az autóbusz
elején és végén kell elhelyezni.
A jövőben a „Gyermekek” (KRESZ 84. ábra) táblával jelölt
szakaszokon a tábla alatt kiegészítő táblán feltüntetett távolságon belül legfeljebb 30 km/órás sebességgel közlekedhetnek a gépkocsik.
A közútkezelők a jelzőtáblát alapvetően azokon a helyszíneken helyezik ki, ahol a gyermekek úttestre lépésével fokozottan számolni kell (pl. közoktatási intézmények, óvodák, iskolák környékén).
Az iskolabuszok és a gyermeket szállító autóbuszok a jövőben megállhatnak a menetrend szerinti járatok (autóbuszok, trolibuszok) számára kijelölt autóbuszöblökben is.
A megállóhelyről való elindulásukat az autósoknak lassítással, szükség esetén megállással kell segíteniük.

Az iskolabuszok és gyermekeket szállító autóbuszok vezetői ugyanakkor csak abban az esetben indulhatnak el a
járművel, ha meggyőződtek annak veszélytelenségétől.
2013. május 1-jétől az iskolabusszal csak abban az esetben
lehet részt venni a közúti forgalommal, ha a jármű a „Gyermekszállítás” tábla mellett „Gyermekszállítás” felirattal is
ellátták. (A korábbi szabályozás szerint az iskolabuszokra
csak a táblát kellett felszerelni, a feliratot nem).
A KRESZ módosítása az 1. sz. függelék II. fejezetében
bevezeti a gyermekszállító autóbusz fogalmát, amely nem
azonos az iskolabusszal.
Amíg az iskolabusz a közoktatási intézmény munkarendjéhez igazodva közlekedik, addig a gyermekszállító autóbusz az iskolabuszon kívül minden olyan nem menetrend
szerint közlekedő jármű lehet, amelyen gyermekek és felnőtt kísérőik utaznak, és amelyet előírásszerű „Gyermekszállítás” tábla és „Gyermekszállítás” felirat jelöl.

A gyermekek védelmére irányuló rendelkezéseken túl
egyéb KRESZ-előírások is megváltoztak.
Példaként említhető meg, hogy ezen túl lakó- és pihenő
övezetbe a mozgáskorlátozott személy által vezetett vagy
az őt szállító jármű és annak vezetője is behajthat.
Személy-taxik az autóbuszöbölben, valamint az autóbusz
forgalmi sávban kizárólag az utasok ki- és beszállásának
idejére állhatnak meg (korábban ilyen megkötés nem volt).

Forrás: ORFK
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107. Központi segélyhívó: 112.
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111.
barka@csongrad.police.hu

2013. május

Csanyi Hírmondó

7

Kiemelt kertészképzés
Szentesen
A szentesi Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola már eddig is több évtizedes hagyományokra
tekinthetett vissza a kertészképzés területén. A
Vidékfejlesztési Minisztérium intézményeként ez
a 2013/14-es tanévtől további lehetőségekkel bővül, hiszen szeptembertől az iskola a VM kiemelt
délkelet-magyarországi kertészképző iskolája
lesz. Ez azt jelenti, hogy ebben a régióban kizárólag itt folyik majd középfokú kertészeti oktatás.
Ehhez kapcsolódik, hogy szintén ettől a tanévtől
a kertész szakiskolai képzés hiányszakmának minősül, ami azzal jár, hogy már a tanév kezdetétől
jogosultak a diákok ösztöndíjra, melynek havi
összege tanulmányi eredménytől függően 10.00030.000 Ft. A kertészszakmát végzettek egyébként
hagyományosan nagyon keresettek a térség kertészvállalkozásai körében, az itt végzettek nagy
része szinte azonnal elhelyezkedhet szakmájá ban.
A fenti képzési forma mellett természetesen
érettségit adó szakközépiskolai képzés is indul iskolánkban, ez azonban szintén az idei tanévtől
nemcsak érettségit, hanem szakmai végzettséget
is ad a negyedik év végén.
A szentesi Bartha egyébként országos szakmai
hírnévvel is büszkélkedhet, több neves szakmai
versenyen szerepelnek eredményesen diákjaink.
Ilyen például a Porpáczy Aladár Országos Szakmai Emlékverseny – ami az ország egyik legran-

gosabb ilyen jellegű megmérettetése – ezen idén
ismét elhozták az első helyezést.
Egyéb szakmai versenyeken is kiváló eredményeket értek el az itt tanulók. Három komolyabb
tanulmányi megmérettetésre is sor került az elmúlt időszakban: az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre, a Szakma Kiváló Tanulója nevű
megmérettetésre, és a Savaria Floriadae virágkötészeti versenyre Szombathelyen. A szakmai versenyeken több első helyezést is elhoztak, ami a diákok számára automatikusan a szakmai bizonyítvány megszerzését is jelentette, tehát nekik év végén már vizsgázniuk sem kellett.

A fentiek mellett az iskola folyamatosan rendez
szavaló- és versíróversenyeket, fotó- és rajzpályázatokat, részt vesz könyvtárhasználati versenyeken (szintén első helyezéssel), és az érettségi eredmények is az alapos felkészítésről, illetve szorgalomról tanúskodnak.
Az egyes induló osztályokban még van néhány
üres hely, amelyekbe jelentkezőket várunk. Ezzel
kapcsolatban az iskola telefonszámán lehet érdeklődni: 06-63/562-265.
Akit bővebben érdekel az iskola élete, annak pedig ajánljuk az intézmény blogját megtekintésre:
mezge.blog.hu

Várjuk jövőbeni diákjainkat szeretettel!
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT
KLUB

Eperkrémleves
Hozzávalók:
– 40 dkg eper,
– 7 dl tej,
– 5 evőkanál cukor,
– 3 dl tejszín,
– kevés liszt,
– csipetnyi fahéj.
Elkészítése:
Az epret kevés vízben pároljuk meg. A
tejszínt a már megfőtt eperrel és a cukorral
turmixszoljuk össze, majd főzzük össze a
tejjel és a kevés liszttel. Ízesítsük fahéjjal.
Tegyük hűtőbe és mikor alaposan lehűlt,
már tálalható is.
Jó étvágyat!

KULTÚRA
József Attila

Május
A rengő lomb virágban ég
és készül a gyümölcsre,
a nyílt uccára lép a nép,
hogy végzetét betöltse.
Iramlanak a bogarak,
friss jelszavak repülnek.
S az aranyba vont ég alatt,
– mert beköszönt az ünnep –
a szabadság sétára megy.
Hős népe ágat lenget,
s ő kézenfogva vezeti
szép gyermekét, a rendet!

POÉN SAROK
Fiatal pár autóval vidékre utazik az asszony
rokonaihoz. Mikor egy tanya mellett haladnak el,
ahol háziállatok (disznó, kecske, tehén, szamár)
bámulnak kíváncsi tekintettel utánuk, a férj viccesen szól élete párjához
– Ezek a rokonaid?
– Igen, anyósom, apósom és a sógorok! – feleli az
asszony.

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)

