
8800..  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22001133..  jjúúlliiuuss

Csanyi Hírmondó
AAzz  ááttllaagg  ccssaannyytteelleekkii  vváállaasszzttóóppoollggáárr  éélleettéébbeenn  sszziinnttee

ttöörrttéénneelleemmmméé  sszzeellííddüülltteekk  mmáárr  aa  22000022--eess  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaattii  vváállaasszzttááss  eellőőzzmméénnyyeeii,,  hhiisszzeenn  aazz  eellmmúúlltt  1111  éévv  bboott--
rráánnyyookkttóóll  mmeenntteesseenn,,  mmiinnddeenn  éévvbbeenn  iinnkkáábbbb  ttööbbbb,,  mmiinntt
kkeevveesseebbbb  lláátthhaattóó  eerreeddmméénnnnyyeell,,  jjeelleennttőőss  öönnkkoorrmmáánnyy--
zzaattii  vvaaggyyoonn--ggyyaarraappooddááss  mmeelllleetttt  ppeerrggeetttt  llee  aa  ffaalluunnkk
éélleettéébbeenn..  AAzz  eelltteelltt  kköözzeell  hháárroomm  cciikklluuss  eesseemméénnyyeeiitt,,
eerreeddmméénnyyeeiitt  mmáárr  nneekkeemm  iiss  ssookkkkaall  nneehheezzeebbbb  lleennnnee  ffeell--
ssoorroollnnii,,  mmiinntt  aazzookkaatt  aazz  ookkookkaatt,,  mmeellyyeekk  mmiiaatttt  úúggyy  ddöönn--
ttöötttteemm  aakkkkoorr,,  22000022--bbeenn,,  hhooggyy  eelliinndduullookk  ppoollggáárrmmeesstteerr--
jjeellööllttkkéénntt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  vváállaasszzttáássoonn..

Az egyik ilyen ok a park ügye volt, amelynek „szil-
vássá és málnássá” alakítása óriási felháborodást vál-
tott ki akkoriban - kortól függetlenül - a lakosság több-
ségében, így bennem is. A 2002-es választási kampá-
nyomban megígértem, hogy a csanytelekiek elvárása-
inak megfelelően vissza fogom alakítani a parkot ere-
deti állapotába, újra fásítva, padokkal „bebútorozva”
és a Millenniumi emlékmű visszaállításával, az emlék-
művet állító őseink akaratának tiszteletben tartásával.
Mint láthatják, közel 11 év elteltével ugyan, de kezd
„tetté válni a gondolat”, az anyagi alapok megterem-
tése után mára már határozottan körvonalazódni lát-
szik az elképzelés, csak sajnos a fákat sokkal egysze-
rűbb kivágni, mint kivárni, hogy igazi árnyékot adóvá
fejlődjenek. Fontos megemlíteni, hogy a park fejleszté-
se nem önkormányzati forrásból - tehát nem az Önök
adójából - történik, hanem az Európai Csanytelekért
Közalapítvány jóvoltából. Az alapítvány alaptőkéjét
jómagam adományoztam, majd a személyi jövede-
lemadó 1%-ának gyűjtésével, valamint a képviselő-
testületi tagok tiszteletdíjuk felajánlásával gyarapítják
a falu közössége érdekében felhasználható pénz-ala-
pot. Tisztelettel kérek mindenkit, hogy óvjuk együtt
egyetlen közparkunkat, szinte minden 15 év feletti
csanyteleki álmai egy részének őrzőjét! A padok, a fák,
a járda ebben az állapotukban a legszebbek, szeret-
ném, ha senki nem gondolná azt, hogy egy-egy krea-
tív véséssel, faragással szebbé tehetők lennének… (A
jelen állapot megőrzését egyébként a kor technikai
színvonalának megfelelően igyekszünk szavatolni.)

A polgármesteri választáson történő indulásom má-
sik oka az volt, hogy falunkban a „köz vagyona” egy

jól körülhatárolható társaság érdekeit „jobban szolgál-
ta”, mint a többiekét, a többi adófizető csanyteleki pol-
gárét. Nyilvánvalóan ezen utóbbi kategóriába tarto-
zott a lakosság nagy része, akik közül többen felhábo-
rodva mesélték nekem saját történetüket, azaz hogy
mit kellett, vagy kellett volna adniuk a „kiváltságos-
ként” kezelésért az akkori vezetésnek. 

Biztos vagyok abban, hogy az akkori időkben nem
csináltak volna abból lelkiismereti kérdést, hogy java-
soljanak-e valakit dohányboltosnak Csanyteleken –
persze kellő ellenszolgáltatásért. A jelenlegi képviselő-
testület tagjai egyetértettek velem, amikor nem tet-
tünk eleget azon felhívásnak, hogy a sikertelen első
forduló után jelöljünk ki(!) valakit az átmeneti 8-9 hó-
napra dohányárusításra… 

A faluban 7 tulajdonos (vállalkozó) tulajdonában 11
kereskedelmi egység (7 élelmiszer bolt, 4 italt árusító
üzlet) van – hogyan lehetne „igazságosan kijelölni”
valakit a mostmár jó üzletnek minősülő dohányárusí-
tásra? (A pályázat első fordulója úgy került kiírásra,
hogy csak dohányneműt lehet árusítani, 3% haszon-
kulccsal, éppen ezért – állítólag – senki nem pályázott
Csanyteleken.) Időközben kiderült, hogy jóval széle-
sebb áruválaszték lehet majd a dohányboltokban –
ami nyilván több vásárlót fog vonzani –, továbbá a
dohánynemű haszonkulcsa is legalább 10%-os lesz.
Ekkor már több vállalkozó megkeresett, hogy ajánl-
jam őt dohánynemű értékesítésre (!). Természetesen
egyiküket sem ajánlottam, elsősorban azért, mert a
többi azonnal beperelt volna „jogosulatlan gazdasági
előnyhöz” juttatásért, a faluban pedig az terjedt volna
el, hogy semmivel sem vagyok különb azoknál, akiket
2002-ben váltottam, hiszen én  ugyanúgy megvásárol-
ható vagyok…  A dohányosoktól elnézést kérek, miu-
tán magam is közel 40 évig dohányoztam, pontosan
tudom milyen érzés, amikor korlátozva érzi magát az
ember ezen káros szenvedély gyakorlásában. De azt is
tudom, hogy a tisztességtelenség – alaptalan – vádját
sosem tudtam volna magamról lemosni, ha engedek
valamelyik vállalkozó kérésének és javaslom dohány-
árusításra. Bízom abban, hogy – annak ellenére, hogy
a második körben nem írták ki (!) Csanytelekre a pá-
lyázatot – minél előbb megnyugtatóan rendeződik ez
a probléma is, és nem kell a dohányosoknak a szom-
szédos településekre járni füstölni valóért…

FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester

Füstölgések
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IIddéénn  2233..  aallkkaalloommmmaall  kkeerrüülltt  mmeeggrreennddeezzééssrree
CCssaannyytteelleekkeenn  aa  FFaalluunnaapp,,  aa  sszzookkáássooss  iiddőőppoonnttbbaann,,  jjúúllii--
uuss  mmáássooddiikk  hhééttvvééggééjjéénn,,  aazz  uuttóóbbbbii  iiddőőbbeenn  mmeeggsszzookkootttt--
nnááll  kkeelllleemmeesseebbbb  iiddőőjjáárráássii  kköörrüüllmméénnyyeekk  kköözzöötttt..

A Falunapot előkészítő munkások – Mucsi István al-
polgármester vezetésével – most is kitettek magukért,
a szükséges és elégséges mértékű kellékeket időben
elkészítették, megteremtve így a rendezvény alapfel-
tételét.

A Falunap megnyitása örömteli eseménnyel kezdő-
dött: átadásra került a volt Baross Gábor úti iskola fel-
újított épülete, mely a jövőben szociális célokat fog
szolgálni a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
telephelyeként.

Meggyőződésem, nagyon sok csanyteleki osztja vé-
leményemet, hogy szinte kötelességünk volt ezt az
épületet a „köz szolgálata” számára megmenteni, hi-
szen a középkorúak, illetve idősebbek ezernyi élmén-
nyel, emlékkel kötődnek ehhez az épülethez. Az épü-
let ünnepélyes megnyitásában Farkas Sándor ország-
gyűlési képviselő volt segítségemre, aki őszintén gra-
tulált a kiváló minőségben elkészült épülethez.

Az ünnepélyes megnyitón került bejelentésre, hogy

néhai Dr. Urbányi Jánosnak, községünk több mint tíz
évig volt állatorvosának posztomusz díszpolgári cí-
met adományozott Csanytelek Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete.

A megnyitó után hivatalosan is kezdetét vette a fő-
zőverseny, amelynek eredményeit jókedvvel fogyasz-
tották a dél körül kilátogató barátok, rokonok, ismerő-
sök. A futballt szeretők ismét láthatták kedvenceiket a
Gyöngyi Imre Emléktornán, ahol a jelenlegi focisták
együtt rúgták a bőrt a korábban aktívakkal, és megte-
kinthették a vállalkozó szellemű hölgyek labdarúgó
tudását is.

A Gyöngyi család most is vendégül látta a sportoló-
kat – köszönet ezért az évek óta visszatérő szép és pél-
da értékű gesztusért –, majd a főzőverseny értékelése
után következtek az osztálytalálkozók, melyek látoga-
tottsága talán kisebb volt, mint korábban, de aki eljött,
most sem csalódott a régi cimborákban.

A színpad fölötti árnyékoló háló „hűvösében” késő
délután kezdődő korosztályok kavalkádjában egy-
aránt jól érezte magát az óvodás, iskolás és a „nagy-
mama korosztály”, a felkészítő pedagógusok – de a
leglelkesebbek az akkorra már egyre inkább gyarapo-

Szerény, de sikeres Falunap
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dó létszámú vendégek voltak. Különösen érdekes
színfoltja volt a délutánnak a Kéknefelejcs Népdalkör
és a temerini The End zenekar „örömzenéje”, közös
produkciója.

A Csongrád Városi Rendőrkapitányság kutyás be-
mutatóját már igazi tömeg követte figyelemmel
ugyanúgy, mint a Kyokusin Sportegyesület csanytele-
ki és tömörkényi sportolóinak karate bemutatóját.

A szinte az egész estét végigzenélő The End zenekar
az est kezdetén helyt adott Szabó Ádám harmonika
művész műsorának is, ekkorra már 700-800 főnyi tö-
meg hullámzott a színpad előtt.

Az est szó szerinti fénypontja a tűzijáték volt, amely-

nek időtartama és tartalma sem hagyott kívánnivalót
maga után, most is bebizonyosodott, érdemes éveken
keresztül ugyanazon szolgáltatóval együtt dolgozni.

Ezek után Dj. Gyuszkó és a „The End” zenekar bé-
kés egyetakarással dolgozott a jelenlévők minél jobb
hangulatáért, melyhez a KÉBSZ Kft. által biztosított
kiváló marhapörkölt és „tüzes vizek” nagymértékben
hozzájárultak. 

Véleményem szerint, aki akarta, jól tudta érezni ma-
gát ezen a falunapi rendezvény-sorozaton, igaz, „fér-
tünk volna többen is” a helyszínen, de többek vélemé-
nye szerint is soha rosszabb ne legyen…

FFoorrggóó  HHeennrriikk,,  polgármester

Tájékoztatom az érdekelteket arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 20/A. § (1)-(2) bekezdése értelmében: annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén, november 1-jén fennáll, akkor au-
gusztus és/vagy november hónapra tekintettel a települési önkormányzat jegyzője természetbeni támogatást
nyújt. AA  sszzoocciiáálliissaann  rráásszzoorruullóó  ccssaallááddookk  aa  rreennddsszzeerreess  ggyyeerrmmeekkvvééddeellmmii  kkeeddvveezzmméénnyyhheezz  kkaappccssoollóóddóó  tteerrmméésszzeett--
bbeennii  ttáámmooggaattáásstt a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott EErrzzsséébbeett--uuttaallvváánnyy  ffoorrmmáájjáábbaann  ffoo--
ggyyaasszzttáássrraa  kkéésszzéétteell,,  rruuhháázzaatt,,  vvaallaammiinntt  ttaannsszzeerr  vváássáárrlláássáárraa  ffoorrddíítthhaattjjáákk.. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy
az Erzsébet-utalványra jogosult vagy képviselője részére az utalvány átadása a Csanyteleki Polgármesteri Hi-
vatal Pénztárában történik, az erről szóló külön értesítésben meghatározott időpontban.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató

A rendszeres gyermekvédelmi
támogatásról

Forgó Henrik
Sajó Róbert
Nemák Dezsőné

Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Csanyi Táp Kft
K&K Mérnöki Iroda Kft

Németh Sándor
Grow Group Palánta Kft
G.L.L.A. Kft.

A XXIII. Falunap támogatói!

Köszönjük támogatásukat!
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Az idős személyek életkoruk, egészségi állapotuk,
élethelyzetük, körülményeik miatt könnyen válhat-
nak bűncselekmény vagy szabálysértés áldozatává,
ezért nagyon fontos, hogy a bűnmegelőzési munka
keretében kiemelten foglalkozzunk a 60 év felettiek
biztonságának fokozásával, áldozattá válásának elke-
rülésével.

Ezúton is szeretnénk felhívni az érintettek figyelmét
a megelőzés fontosságára, hiszen saját biztonságáért
mindenki maga teheti a legtöbbet.

NNééhháánnyy  hhaasszznnooss  ttaannááccss::
– Kabátja, táskája külső zsebében, bevásárlókosara te-

tején soha ne tartson értéket!
– Csak annyi pénzt vigyen magával, amennyi feltétle-

nül szükséges!
– Ne tárolja bankkártyája mellet annak PIN kódját!
– Amennyiben a lakcímét tartalmazó iratai mellett la-

káskulcsát is ellopták, azonnal cseréltessen otthon
zárat!

– A közterületen elkövetett rablások megelőzése érde-
kében sötétedés után lehetőleg kerülje az elhagyott,
kivilágítatlan helyeket!

AA  bbiizzttoonnssáágg  nnaaggyymméérrttéékkbbeenn  nnöövveellhheettőő
kkeellllőő  óóvvaattoossssáággggaall  ééss  kköörrüülltteekkiinnttéésssseell!!

– Az idegeneket fogadja egészséges bizalmatlanság-
gal, mindig legyen velük óvatos!

– Ismeretlen személyt lehetőleg ne engedjen be az ott-
honába. Ha ez mégis elkerülhetetlen, soha ne hagy-
ja egyedül!

– Mindig győződjön meg róla, kinek és miért ad át
pénzt! Egyesek valamelyik családtag (pl. unoka) bal-

esetére, betegségére hivatkozva próbálnak pénzt
szerezni. Ilyen esetben is győződjön meg róla, hogy
valós -e a történet. Hívja fel rokonait, kérjen segítsé-
get egy szomszédtól… 

– Ne vegye elő megtakarított pénzét idegenek jelenlét-
ében, mert azok így kifigyelhetik annak rejtekhelyét.

– A szolgáltatók, hivatalos szervek munkatársaként
bemutatkozóktól kérjen fényképes igazolványt! 

– A besurranó tolvajok a be nem zárt ajtón, ablakon
keresztül jutnak be legkönnyebben a lakásba.

– Postaládára, névtáblára elég vezetéknevet írni. A
végzettség, cím, családi állapot feltüntetése (dr., özv-
egy…) felkeltheti a bűnözők figyelmét.

– Növelje otthona biztonságát megfelelő zárak, riasz-
tóberendezés felszerelésével!

– Gondolja végig, kit lehet felhívni, kit kell értesíteni,
ha mégis valami probléma adódik. A felírt telefon-
számok legyenek jól olvashatóak, tegye őket köny-
nyen hozzáférhető helyre (pl. a telefonkészülék kö-
zelébe).  

– Figyeljen lakókörnyezetére, szomszédjaira is! A köl-
csönösség a hatékony megelőzés záloga.

VViiggyyáázzzzoonn  tteessttii  ééppssééggéérree,,  éérrttéékkeeiirree!!
NNee  aaddjjoonn  eessééllyytt  aa  bbűűnnöözzőőkknneekk!!

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

PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnmegelõzõ Hírlevele – 2013. július

A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete nevében
szeretnék köszönetet mondani minden támogatónak,
aki hozzájárult adományával, hogy a Csanyteleki Fa-
lunapokon a Nagycsaládosok tombolája ilyen sikeres
legyen. A bevétel 116.000 Ft volt, melyet karácsonyi
élelmiszer csomagokra fogunk fordítani.

Köszönet Forgó Henrik polgármester úrnak, aki en-
gedélyezte a részvételt. Köszönet Mucsi István alpol-
gármester úrnak a megfelelő helyszín biztosításáért.
Köszönet továbbá: Bera Sándor tanár úrnak a nagyon
szép festményért, Répa Róbertnek, aki sok munkája
mellett bekeretezte a festményt. Köszönet Mrlják Jó-
zsef, Márton János, Erhard Gyula, Németh Sándor,

Magic Force Bt., Csongrádiné Papp Zita, Kozma ABC,
Csanyteleki Gyógyszertár, Kínai Ruházati Bolt,
Forgóné Szabados Henrietta, Bozó Istvánné,Ambrus
Angéla virágüzlet, Dr. Papp Ilona, Nagy Mátyásné,
Paksi Mihályné, Seres Istvánné, Délvilág Szerkesztő-
sége, Csongrád Megyei Vöröskereszt, Dr. Hornyák
Edina háziorvos, Rehabid Kft. vezetője, Túri Kiss Ma-
rianna, Puskás Zoltánné, Luczné Laczkó Veronika,
Csanytelek és Térsége Földtulajdonosi Vadásztársaság
és egyesületi tagok támogatásáért.

Tisztelettel:
KKooppaasszz  IImmrréénnéé

elnök 

Köszönet minden támogatónak!
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II..  AA  tteerrmmőőffööllddrrőőll  sszzóóllóó  11999944..  éévvii  LLVV..  ttöörrvvéénnyy  ((TTfftt..))
2255//GG..  §§  ((11))  bbeekkeezzddééssee  aallaappjjáánn a földhasználati nyil-
vántartásba bejegyzett

a) magánszemély földhasználó a személyi azonosí-
tóját és az állampolgárságát,

b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai
azonosítóját kköötteelleess  22001133..  sszzeepptteemmbbeerr  3300--iigg  bbeejjee--
lleenntteennii a földhasználatát nyilvántartó ingatlan-
ügyi hatóság részére. A fenti aazzoonnoossííttóó  aaddaattkköözzlléé--
ssii  kköötteelleezzeettttsséégg azt a földhasználati nyilvántartás-
ba bejegyzett ffööllddhhaasszznnáállóótt  tteerrhheellii,,  aakkii ennek a
kötelezettségének 2013. március 30. napjáig nem
tett eleget, és 2013. szeptember 30-ig földhaszná-
lati bejelentést sem nyújt be. 

AA  bbeejjeelleennttééss  mmóóddjjaa::  AAzz „azonosító adatközlési adat-
lap” kötelező használatával.

Az ingatlanügyi hatóság – 2013. szeptember 30-át
követően – hhúússzzeezzeerr  ffoorriinntt  öösssszzeeggűű  bbíírrssáággggaall  ssúújjttjjaa  azt
a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasz-
nálót, aki az azonosító adatközlési kötelezettségének
határidőn belül nem tesz eleget. 

IIII.. 2013. január 1-je óta azon személyeket is a föld-
használat bejelentésének kötelezettsége terheli, akik -
a földrészletek számától függetlenül, országosan –
eeggyy  hheekkttáárr  vvaaggyy  aannnnááll  kkiisseebbbb  nnaaggyyssáággúú  fföölldd  hhaasszznnáállaa--
ttáátt  2012. december 31. napjáig már mmeeggkkeezzddttéékk. Ezen
kötelezettségüknek az érintettek 2013. április 30-ig te-
hettek eleget. 

A fenti személyek földhasználatra vonatkozó beje-
lentési kötelezettségének teljesítésére a Tft.-ben új ha-
táridő került megállapításra, ez az új határidő 22001133..
sszzeepptteemmbbeerr  3300..

A bejelentési kötelezettség megállapításához az in-
gatlan tulajdoni lapjának az adatait kell figyelembe
venni: a szántó, rét, legelő, szőlő, gyümölcsös, kert,

nádas, fásított terület művelési ágú földrészlet beje-
lentés köteles. Továbbra sem kell bejelenteni az eerrddőő-
művelési ágú terület használatát. 

ZZáárrttkkeerrtt esetében a bejelentési kötelezettség csak azt
terheli:

• aki haszonélvezőként használja a zártkerti ingat-
lant, vagy

• aki kívülálló harmadik személyként használja a
zártkerti ingatlant a tulajdonossal, illetve a ha-
szonélvezővel való megállapodás alapján.

AA  bbeejjeelleennttééss  mmóóddjjaa::  AA „földhasználati bejelentési
adatlap” kötelező használatával.

IIIIII.. A bejelentéssel kapcsolatos üüggyyiinnttéézzééss  mmeeggkköönnyy--
nnyyííttééssee  éérrddeekkéébbeenn  kkéérrjjüükk,, hogy – aammeennnnyyiibbeenn  aazz  nneemm
iiggéénnyyeell  sszzeemmééllyyeess  eeggyyeezztteettéésstt  --  ppoossttaaii  úúttoonn  ttöörrttéénnőő  bbee--
nnyyúújjttáássssaall  tteelljjeessííttsséékk..

AA  bbeejjeelleennttééss  hheellyyee::  A használt ffööllddtteerrüülleett  ffeekkvvééssee
sszzeerriinntt  iilllleettéékkeess  jjáárráássii  ffööllddhhiivvaattaall..  

Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékessé-
gi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bbeejjee--
lleennttéésséétt  vváállaasszzttáássaa  sszzeerriinntt  kkiizzáárróóllaagg  aa  tteerrmmőőffööllddeekk
ffeekkvvééssee  sszzeerriinntt  iilllleettéékkeess  eeggyyiikk  jjáárráássii  ffööllddhhiivvaattaall  ffeelléé
kkeellll  mmeeggtteennnnii..

AA  bbeejjeelleennttéésseekkhheezz  sszzüükkssééggeess  kköötteelleezzőő  ffoorrmmaannyyoomm--
ttaattvváánnyyookk,,  iilllleettvvee  ttoovváábbbbii  rréésszzlleetteesseebbbb  ttáájjéékkoozzttaattááss::

– a járási földhivatalok ügyfélszolgálatán, 
– a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalá-

nak honlapján (www.csmfhiv.t-online.hu/
nyomtatványok/földhasználati nyomtatványok);

– a földhivatalok honlapján (www.foldhivatal.hu/
ügyintézés/nyomtatványok) érhető el.

AA  ffööllddhhaasszznnáállaattii  nnyyiillvváánnttaarrttáássii  eelljjáárrááss  mmeenntteess  aazz
iiggaazzggaattáássii  sszzoollggáállttaattáássii  ddííjj--  ééss  iilllleettéékkffiizzeettééssii  kköötteelleezzeetttt--
sséégg  aallóóll..

(Forrás: Gósz Zoltán  hivatalvezető)

F E L H Í V Á S
Meghosszabbításra kerültek a földhasználati nyilvántartásba történõ

bejelentési kötelezettségek teljesítésének idõpontjai.

Hulladékszállítási ügyben a Csongrádi Víz- és Kommunális Kft.

Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében 

2013. augusztus 29-én (csütörtök - minden hónap utolsó csütörtökén)

tart ügyfélfogadást 9.00-11.00 óra között.

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy Csongrád Város Önkormányzata

Városellátó Intézményének alkalmazottja
((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))  havonta egy

alkalommal gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!
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22001133..  aauugguusszzttuuss  3311--iigg meghosszabbítja az adat-
egyeztetés és tagdíjbevallás határidejét a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara (NAK). A tagdíj befizetésére to-
vábbra is augusztus végéig van lehetőségük a gazdál-
kodóknak. A közhiteles adatbázisból időközben érke-
ző adatok alapján további kamara által regisztrált ta-
gok kapnak majd levelet a NAK-tól a következő hó-
napban, amely a bevalláshoz szükséges jelszót és min-
den nélkülözhetetlen információt tartalmaz majd.

Az adategyeztetést és a tagdíjbevallást egyébként
elektronikusan, a wwwwww..bbeevvaallllaassnnaakk..hhuu oldalon lehet
megtenni. 

Amennyiben az illetőnek nincs módja inter-
netelérésen keresztül bevallásának elkészítésére, úgy
felkeresheti személyesen a tanácsadói irodákat vagy a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgatósá-
gát, ahol a munkatársak segítenek a kitöltésben.

Nagyon fontos, hogy a tagdíj önbevalló lapot aláírva
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei igazgató-
ságára is el kell juttatni.

AA  ttaaggddííjj  bbeeffiizzeettééss  hhaattáárriiddeejjee::  22001133..  aauugguusszzttuuss  3311..

A tagdíjbefizetésnek két módja lehetséges:
• átutalással az alábbi számlaszámra: 11749008-

20190244,
• sárga csekken, melyet a Nemzeti Agrárgazdasági

Kamara adott megyei igazgatóságán vehetnek át
vagy a kamarai tanácsadójuktól kérhetnek az ér-
dekeltek.

Közlemény rovatban a kamarai nyilvántartási szá-
mot kell feltüntetni!

A NAK egyúttal felhívja tagjai figyelmét, hogy a már
meglévő és a tervezett kamarai szolgáltatásokkal kap-
csolatban online kérdőívet tett közzé. A szervezet arra
kéri a gazdálkodókat, lehetőség szerint minél többen
vegyenek részt a felmérésben, hogy a szolgáltatások
fejlesztése és minőségük javítása azáltal még inkább
az érdekeiket szolgálja. A kérdőív a NAK nyitólapján
érhető el (wwwwww..nnaakk..hhuu).

Bővebb információ:
NNeemmzzeettii  AAggrráárrggaazzddaassáággii  KKaammaarraa  CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii

IIggaazzggaattóóssáágg
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 17. Tel:62/423-360,

csongrad@agrarkamara.hu 

Tájékoztató!
Meghosszabbítja a kamarai tagdíjbevallás határidejét a NAK

A parlagfüves területek felderítése és azok számá-
nak csökkentése érdekében a Vidékfejlesztési Minisz-
térium megbízásából 2012-ben kifejlesztésre került
egy úgynevezett Parlagfű Bejelentő Rendszer (PBR). A
rendszer célja a hatósági eljárásban közreműködő
szervezetek és a lakosság információáramlásának
gyorsabbá és pontosabbá tétele. A rendszer különle-
gessége, hogy a megtett bejelentések közvetlenül az
ellenőrzésre jogosult illetékes hatóságokhoz jussanak
el. Ezzel biztosíthatóvá válik a hatósági intézkedések
gyorsabb és zökkenésmentesebb lebonyolítása.

AA  PPaarrllaaggffűű  BBeejjeelleennttőő  RReennddsszzeerrtt  bbáárrkkii  hhaasszznnáállhhaattjjaa,, a
helyi lakosság, a helyi társadalmi szervezetek és a vál-
lalkozások egyaránt.

A rendszer a hhttttpp::////ppbbrr..nneebbiihh..ggoovv..hhuu//ppbbrr//
ccoonntteenntt//uusseerraallooeeiinn..aassppxx címen közvetlenül elérhető.
Továbbá a NEBIH honlapján is kialakításra kerül egy

olyan link, amely a bejelentő felületre irányítja az ér-
deklődőket.

A bejelentő felületen történt regisztrációt követően a
bejelentő otthoni interneteléréssel vagy mobiltelefon-
ról megteheti bejelentését.

BBeelltteerrüülleetteenn - amennyiben a földhasználó a parlagfű
elleni védekezési kötelezettségének nem tesz eleget -
úgy az eelllleennőőrrzzééss  lleeffoollyyttaattáássáárraa  ééss  aa  kköözzéérrddeekkűű  vvééddee--
kkeezzééss  eellrreennddeelléésséérree  aa  jjeelleennlleegg  hhaattáállyyooss  jjooggsszzaabbáállyyookk
aallaappjjáánn  aa  jjeeggyyzzőő  jjooggoossuulltt..

A fentieknek megfelelően a belterületi bejelentéseket
a PBR az illetékes önkormányzathoz küldi.

A PPBBRR  22001133..  jjúúlliiuuss  11--ttőőII már fogadja az éles bbeejjeelleenn--
ttéésseekkeett és abban az esetben, ha az érintett terület bel-
területre esik, a bejelentést automatikusan továbbítja
az illetékes önkormányzat elérhetőségére.

(Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium)

Tájékoztatás a Parlagfû
Bejelentõ Rendszer mûködésérõl

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
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RECEPT

KLUB

TTéésszzttaassaallááttaa
rrooppooggóóss  ccssiirrkkéévvee

HHoozzzzáávvaallóókk  ((ppaallaaccssiinnttááhhoozz))::
– 25 dkg csirkemell,
– 25 dkg tészta,
– 10 dkg bacon,
– 2 szál újhagyma,
– 1,5 dl natúr joghurt,
– 1 pritamin paprika,
– 1 marék fekete olívabogyó,
– 1 gerezd fokhagyma,
– só, frissen őrölt bors,
– olaj.
EEllkkéésszzííttééssee::
A tésztát főzd ki bő, sós vízben, ne túl puhára,

inkább rágni kelljen, mint csak nyelni. A húst tisz-
títsd meg alaposan, majd sózd be, és vágd egé-
szen apró kockákra, ahogyan a bacont is. Forró-
síts egy kis olajat, kezdd el benne pirítani a sza-
lonnát, majd pár perc múlva add hozzá a csirke-
húst is.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

KULTÚRA
AAddyy  EEnnddrree

AAzz  öörröökk
ggyyeerrmmeekksséégg

Édes átok:
Utolsó napig és hajszálig
Gyermek-szemmel
Nézni a világot.

Újra-újra
Megborzaszt az emberi rosszság,
Szepegéssel
Borzalomba fúlva.

Kérded, kérded:
Mért nem vagyunk mind tiszták és jók?
S jön a válasz
S a választ nem érted.

Jön a válasz
S úgy hallgatod, mint riadt gyermek
S reszketsz, mint fa,
Félig-zöld és száraz.

S szólsz: bús kincsem,
Te, szakadatlan, vén gyermekség,
Úgy imádlak:
Egyebem úgysincsen.

OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
– Mit visz a szőke nő egy lakatlan szigetre?
– ???
– Lakatot. 

A vadász bemegy a lottózóba és megkérdezi a lot-
tózóstól.
– Kérem szépen, mondja meg,
hogy kell itt lottózni?
– El kell találni 5 számot.
– Tényleg? És milyen messziről?

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