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Közérdekű Közlemény

Az .A.S.A. Köztisztasági Kft. ezúton értesíti Csanytelek Község Lakosságát, hogy a 
hulladékszállítási szolgáltatás díjfizetése 2008. január 1.-től az alábbiak szerint módosul:

A hulladékszállítás díja:
Edényzet nagysága 120 literes (jelenleg használt) 240 literes (választható)

Hulladékszállítás teljes díja 
alkalmanként: 361,- Ft/alkalom + ÁFA 614,- Ft/alkalom + ÁFA

Az Önkormányzat a fenti díjakból 50 % mértéknek megfelelően továbbra is díjtámogatást 
biztosít a lakosság számára, így a lakosság által fizetendő díj az alábbiak szerint alakul:

Edényzet nagysága 120 literes (jelenleg használt) 240 literes (választható)
Lakosság által fizetendő díj 
alkalmanként (áfa nélkül): 181,- Ft/alkalom + ÁFA 614,- Ft/alkalom + ÁFA

Lakosság által fizetendő díj 
alkalmanként (áfával) 217,- Ft/alkalom 521,- Ft/alkalom

A fizetendő díjról a lakosok háromhavonta számlát kapnak, ami 6 vagy 7 ürítést tartalmaz attól 
függően, hogy az adott három havi időtartamban hányszor történt hulladékszállítás. 

Lakosság által háromhavonta fizetendő díj:
Edényzet nagysága 120 literes (jelenleg használt) 240 literes (választható)

Lakosság által fizetendő díj 
háromhavonta 6 ürítés 
esetén (áfával):

1 303,- Ft/három hónap 3 125,- Ft/három hónap

Lakosság által fizetendő díj 
háromhavonta 7 ürítés 
esetén (áfával)

1 520,- Ft/három hónap 4 375,- Ft/három hónap

A számlát csekken vagy átutalással lehet kiegyenlíteni a számlán feltüntetett fizetési határidőig.
A hulladékszállítási díj fennmaradó részét a 43/2007.(XII.14.) Ökt. Rendelet alapján az 
Önkormányzat továbbra is közvetlenül, számla ellenében fizeti meg a Szolgáltatónak.
A díjfizetés szabályainak változása miatt új szolgáltatási szerződéseket kell kötni, amelyet a 
Szolgáltató a közeljövőben postai úton küldi meg a lakosoknak. 

.A.S.A. Köztisztasági Kft.



Iskolai hírek

• 2008. 02. 04-09. között nyílt hetet tartunk, amelynek hivatalos programját január 
utolsó hetében tesszük közzé az iskolában.

• A szülők segítségét kérjük az alább felsorolt gyűjtési akciók minél sikeresebb 
lebonyolításához:
o A tanévben folyamatosan gyűjtjük a műanyag flakont, a kupakot, az alumínium italos 

dobozt. Kérjük, hogy gyermekeikkel küldjék be az iskolába, s ezáltal nemcsak 
valamicske bevételhez juttathatják az osztályokat, hanem környezetük védelme 
érdekében is tehetnek valamit.

o 2008. 06. 01-ig gyűjtjük a forgalomból kivonásra kerülő 1-2 forintosokat. Az 
összegyűjtött pénzt beváltjuk, s az SZMK-val egyeztetve jótékony célokra használjuk 
fel.

Az előző lapszámban technikai okok miatt hiányosan került felsorolásra az iskolabál támogatóinak 
névsora. A hibáért az érintettek elnézését kérjük, a teljes névsor itt olvasható:

Mrlják József, Kicel Kft,  Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet,  Gyöngyi Zsolt,  Mészáros 
Dezső,  Ferenczik Gábor,  Lili  Dekor,  Erhard Gyula,  Németh Sándor,  Bartus László,  Szabó 
Ferenc, Berkecz József, Túri-Kis Mariann, Horváth Zoltánné, Magic Force Bt, Csanyteleki 
Rekreációs Egyesület, Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Magyar Közútkezelő Kht, Csongrádiné 
Papp Zita,  Fűri  Imre  Műszaki  Kereskedése,  Györgyi  Trans  Bt.,  Tóth Ákos,  Kozma ABC, 
Kovácsné Jaksa Edit, Éva virágüzlet, Bencsik Imréné, Locskai Józsefné, Széll Gáborné, Gera 
Jánosné,  Kurucz  Zoltánné,  Pintér  Istvánné,  Ürmös  Rita,  Szénásiné  Koncz  Éva,  Czombos 
Róbertné, Ambrus Zoltán, Koncz György, Bali Zoltán, Valkai István

Szabó Ferenc



A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete

 örömet szerzett a falu gyermekeinek

Az egyesület meghívott minden gyermeket a december 7.-én megtartott Mikulás ünnepségre. A 
szegedi  GRIMBUSZ  színház  tartott  kiváló  előadást,  amely ingyenes  volt.  Az  előadás  után  a 
Mikulás szaloncukrot osztott a résztvevő gyermekeknek.
A nagycsaládosok egyesületének december  17.-én volt  még egy rendezvénye a  Faluházban,  a 
közös karácsony ünneplése. Az elnök meghívására érkezett Kékesi Dóra, aki a Magyar Televízió 
Csillag születik című műsorában énekelt. A kis csillag gyönyörű hangjával kápráztatta el a közel 
150  fős  közönséget.  Énekelt  a  barátságról,  a  karácsonyról,  hangjával  szeretetet  sugárzott  a 
jelenlévők felé.
 Az  előadás  után  következett  az  ajándékosztás,  58  család  kapott  élelmiszer  csomagot  és  110 
gyermek választhatott új játékot, vagy cipősdobozba rejtett ajándékokat a karácsonyfa alól. Ezúton 
szeretném megköszönni az egyesület  nevében Forgó Henrik polgármester úrnak,  Mucsi István 
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanyteleki Kirendeltség vezetőjének, Szabados Pálnak, 
Gyöngyi Imrénének, Németh Istvánnak, hogy  pénzbeli adományukkal lehetővé tették, hogy a 
karácsonyi  rendezvény  ilyen  színvonalas  legyen.  Köszönjük  és  kívánunk  nekik  és  minden 
csanyteleki lakosnak "Boldog Új Esztendőt, békességet és szeretetet!"

Kopasz Imréné
elnök  



CSONGRÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 
Közrendvédelmi és Közlekedésrendészeti Osztály

C S A N Y T E L E K I   R E N D Ő R Ő R S
* 6647 Csanytelek, Radnóti u. 2/B.

(/Fax: /63/ 478-007

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Lakosok!

Ezúton  szeretném  felhívni  figyelmüket,  néhány  jelentős  a  mindennapi  életünket  jelentősen 
befolyásoló jogszabályi változásra.

1. Ezek közé tartozik elsődlegesen, hogy a megváltozott a különböző szabálysértések esetén 
kiszabható helyszíni bírság összeghatára 
(Megjegyzés: A helyszíni bírságot nem a helyszínen készpénzben, hanem postai csekken a 
postán 30 napon 
belül kell megfizetni) 
Így a helyszíni bírság minimális összege 3.000 Ft, maximális összege: 20.000 Ft.

2. 2008. január 1-től lakott területen kívül a közutak mentén  gyalogosan közlekedőknek  is 
kötelező a fényvisszaverő mellény használata 

3. További korábban hatályba lépett rendelkezés, hogy  lakott területen kívül kerékpárral 
közlekedőknek  az  első  és  hátsó  világítás  mellett  fényvisszaverő  mellény  használata 
kötelező.

4. 2008.  január  1-től  megváltozott  az  egyes  szabálysértésekért  kiszabható  büntetőpontok 
száma, valamint az ezek kezelésére vonatkozó szabályok. 

• A szándékos bűncselekmények előidézés esetén kiszabható pontok száma: 9 pont.  
• A gondatlanságból elkövetett bűncselekmények esetén kiszabható pontok száma: 6 

pont
• Szabálysértések elkövetése esetén kiszabható pontok száma: 1-5 pont

   A lényegesebb bűncselekmények és szabálysértések közül kiemelnék néhányat, így:
• Járművezetés ittas vagy bódult állapotban 9 pont
• Járművezetés tiltott átengedése: 9 pont
• Segítségnyújtás elmulasztása: 9 pont
• Közúti baleset okozása: 6 pont
• Ittas vezetés szabálysértése: 5 pont
• Sebességkorlátozás jelentős túllépése: 5 pont
• Engedély nélküli vezetés: 4 pont
• Rendőr jelzésének figyelmen kívül hagyása: 4 pont
• Kézben tartott mobiltelefon használata: 3 pont
• Irányjelzés szabályainak megszegése: 3 pont
• Biztonsági öv, bukósisak, gyermekülés használatának elmulasztása: 2 pont 

A fenti pontok természetesen a helyszíni bírságon, vagy szabálysértési eljárásban megállapított 
pénzbírságon felül értendők. A vezetői engedély elvesztésének határa továbbra is 18 pont, azonban 
a korábbiakkal ellentétben nem 2, hanem 3 évig tartják nyilván a pontokat. 
Aki  eléri  a  14  pontot,  azt  levélben  tájékoztatják  ezen  tényről.  Ekkor  lehetőség  nyílik,  egy 
különbözeti vizsga letételére, amellyel csökkenthető a büntetőpontok száma. Ezzel szemben aki 
eléri a 18 pontot attól a jegyző bevonja a vezetői engedélyt és újra kell vizsgáznia, hogy újra 
jogosítványt szerezhessen.     
Kérem  a  tisztelt  lakosokat,  hogy  közlekedésük  során  egymás  biztonságára  és  a  szabályok 
betartására fokozott figyelemmel legyenek, mindenkit hazavárnak!
  



Dr. Bátori Gábor r. százados
Őrsparancsnok

1. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez              

A megengedett legnagyobb sebességre vonatkozó rendelkezések
(a megengedett legnagyobb sebesség túllépésének mértéke a megengedett legnagyobb sebesség %-ában)

 Bírság  Pl: Lakott ter. 50 km/ó  20 km/órás tábla  30 km/órás tábla  40 km/órás tábla

50 km/óra sebességig: Ft  km/ó-tól 50 km/ó-ig  km/ó-tól 20 km/ó-ig  km/ó-tól 30 km/ó-ig  km/ó-tól 40 km/ó-ig

a) 30%-tól 50%-ig 30 000  65 - 75  26 - 30  39 - 45  52 - 60

b) 50% felett 60%-ig 40 000  76 - 80  31 - 32  46 - 48  61 - 64

c) 60% felett 80%-ig 60 000  81 - 90  51 - 36  61 - 54  71 - 72

d) 80% felett 100%-ig 90 000  91 - 100  37 - 40  55 - 60  73 - 80

e) 100% felett 150%-ig 130 000  101 - 125  41 - 50  61 - 75  81 - 100

f) 150% felett 300 000  126 -   51 -   76 -   101 -  

                  

 Bírság  Lakott ter. Kív. 90 km/ó  60 km/órás tábla  70 km/órás tábla  80 km/órás tábla

51-100 km/óra között: Ft  -tól 90 -ig  -tól 60 -ig  -tól 70 -ig  -tól 80 -ig

a) 20%-tól 30%-ig 30 000  108 - 117  72 - 78  84 - 91  96 - 104

b) 30% felett 50%-ig 40 000  118 - 135  79 - 90  92 - 105  105 - 120

c) 50% felett 70%-ig 60 000  136 - 153  91 - 102  106 - 119  121 - 136

d) 70% felett 100%-ig 90 000  154 - 180  103 - 120  120 - 140  137 - 160

e) 100% felett 150%-ig 130 000  180 - 225  120 - 150  140 - 175  160 - 200

f) 150% felett 300 000  226 -   151 -   176 -   201 -  

                  

 Bírság  Pl: Autópálya 130 km/ó  80 km/órás tábla  100 km/órás tábla  120 km/órás tábla

100 km/óra fölött: Ft  -tól 130 -ig  -tól 80 -ig  -tól 100 -ig  -tól 120 -ig

a) 10% felett 20%-ig 30 000  143 - 156  88 - 96  110 - 120  132 - 144

b) 20% felett 40%-ig 50 000  157 - 182  97 - 112  121 - 140  145 - 168

c) 40% felett 50%-ig 80 000  183 - 195  113 - 120  141 - 150  169 - 180

d) 50% felett 60%-ig 120 000  196 - 208  121 - 128  151 - 160  181 - 192

e) 60% felett 80%-ig 150 000  209 - 234  129 - 144  161 - 180  193 - 216

f) 80% felett 100%-ig 200 000  235 - 260  145 - 160  181 - 200  217 - 240

g) 100% felett 300 000  261    161    201    241   

                  

2. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez              

A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó rendelkezések
A közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban    

1. A vasúti átjáró elõtti megállásra vonatkozó rendelkezések 39. § (3) bekezdés b), c), e), h) pont 100 000    

2. A vasúti átjáróra történõ ráhajtásra vonatkozó rendelkezések 39. § (5) be kez dés a) és b) pont 300 000    
                  

3. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez              

A járműforgalom irányítására szolgáló fényjelzõ készülékek 
jelzései

A közúti közlekedés szabályairól szóló 
1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban    

1. A fényjelzõ készülék elõtti meg-állási kötelezettség 9. § (4) bekezdés c) pont 50 000    

2. A tovább haladás tilalmát jelzõ fényjelzés 9. § (4) bekezdés d) pont 100 000    
                  

4. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez              

A járművel történõ megállásra és várakozásra
A közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban    

1. A megállás tilalmára 40. § (5) bekezdés a), c), d), e), f), g), h), i), j), l), m) pont 30 000    

2. A várakozás tilalmára 41. § (2) bekezdés a), c), d) pont 30 000    
                  

5. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez              

Az autópálya leálló sávjának igénybevételére
A közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet Bírság összege Ft-ban    

1. Haladás a leállósávon 36. § (1) bekezdés és 37. § (2) bekezdés 150 000    

2. Megállás az úttesten és a leállósávon
37. § (4) bekezdés 100 000

   
                  

6. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez              
A behajtási tilalomra, a kötelezõ haladási irányra A közúti közlekedés szabályairól szóló 

1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet
Bírság összege Ft-ban    

1. A behajtás tilalmára 14. § (1) bekezdés n), z) pont 50 000    

2. A kötelezõ haladási irányra 14. § (1) bekezdés a), b), c) pont 50 000    
                  

7. melléklet a 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelethez              

A természet védelmére A természet védelmérõl szóló 1996. évi LIII. törvény Bírság összege Ft-ban    
1. A gépjárművel engedély nélkül történõ közlekedés
a) védett természeti területen 
b) fokozot tanvédett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont a) 150 000 
b) 300 000    

2. Az engedélyezett közlekedési útról való letérés a védett vagy 
fokozottan védett természeti területen

38. § (1) bekezdés j) pont 100 000
   



Aktív életmód program

„…  őrizd  meg  tested  mozgékonyságát  és  
lelked tisztaságát. Elméd olyan nyugodt lesz,  
mint  a  hegyi  tó,  amely  a  végtelen  kék  ég 
derűjét tükrözi.” 

(Szepes Mária)

Az  ÖTM  Sport  Szakállamtitkársága  felhívást  tett  közzé,  a  Települési  Önkormányzatok 
Többcélú Kistérségi Önkormányzati Társulásai részére a Kistérségi Szenior Sport – Aktív Életmód 
Program  megvalósításában  történő  együttműködésre.  A Minisztérium  ösztönző  támogatásban 
részesítette a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulását, melynek feltétele a kistérség településeire 
kiterjedő, széleskörű részvételi lehetőséget jelentő időskori aktív életmód program összeállítása. A 
pályázat időtartama 3 hónap.

Csanyteleken az egészségmegőrző torna (nyújtó-lazító-relaxáló testmozgás) és a jóga kapott 
helyet az iskola tornatermében október közepétől. A foglalkozásokat heti 1-1 alkalommal tartják. 
Az érdeklődő korosztály elég nagy, fiatalok és idősek egyaránt szívesen töltik el az egy órát, mely 
belső  élményekkel  gazdagíthatja  mind  testi,  mind  lelki  értelemben  véve  személyiségüket.  A 
foglalkozások  az  egészséges  életmódra  nevelésre,  a  helyes  légzésre,  a  mozgás  értelmére,  a 
magunkra való figyelésre, a kikapcsolódásra, pihenésre irányulnak. 

A  mozgóestek (hétfőnként  18:45-19:45-ig)  a  napi  megszokott  otthoni  mozgásritmustól 
eltérően más jellegű testmozgással telnek. Relaxációs jellegű zenehallgatás mellett a gimnasztika, 
a stretching, a reflexológia, a Do-in, a kranioszakrális öngyógyítás, mudratartás (ujjgyakorlatok) 
témaköreiből válogatott gyakorlatokat végezhetnek a résztvevők, szervezetük energetikai állapotát 
javítóan. A foglalkozások alkalmával szóba kerül a mozgás élettani hatása, a helyes testtartás, az 
egészségesebb életmód, a testi-lelki méregtelenítés.

Nagy  lehetőség  volt  a  jóga foglalkozások  beindítása  Lehoczkyné  Klári  vezetésével 
(szerdánként  17:15-18:15-ig),  aki  megismertette  az  érdeklődőkkel,  miről  szól  a  jóga,  mit  rejt 
magában, hiszen nem egy misztikus jellegű fogalomról van szó. Bárki végezheti kortól, nemtől, 
betegségtől  függetlenül  azokat  a  gyakorlatokat,  amelyek  jól  esnek  számára.  Elernyeszt  és 
megmozgat, kímél és formál, mind testi és lelki szempontból. Megismerhetik az elcsendesedés, az 
önmagukra figyelés jótékony hatását rohanó világunkban. 

A foglalkozásokon elsajátított gyakorlatokat otthon is el lehet nap mint nap végezni - ha csak 
10  percet  is  tudunk  rá  szánni  -  hiszen  a  tudatos  rendszeresség  a  legfőbb  mozgatórugója 
szervezetünk, egészségünk jobbá tételének.

Néptáncra is van lehetőség Forgó Edit vezetésével, melyre várjuk az erre nyitott egyéneket a 
Faluházban  csütörtöki  napokon  16:30-tól  18:30-ig  (megfelelő  számú  jelentkező  esetén). 
Érdeklődni lehet Csányi Csilla Faluház vezetőnél a 20/429-71-88 telefonszámon.

A foglalkozásokra a következő időszakban is várjuk a mozogni, kikapcsolódni vágyókat!

Túri-Kis Mariann 
m-r



Felhívás

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

Adószám: 18474952-1-06

A Nagycsaládosok Csanyteleki  Egyesülete  azzal  a  kéréssel  fordul  Önökhöz,  hogy a  személyi 
jövedelemadójuk 1 % - ának felajánlásával segítsék az Egyesület munkáját.
Már 1998 óta működik a településen az egyesület, melynek tagja 58 tagcsalád, ez közel 200 fő.  A 
segítő tevékenységet nemcsak a tagcsaládok érezhetik, hanem nagyon sok csanyteleki család is, 
például említeném a falu gyermekei számára rendezett Mikulás ünnepséget.

Segítsen hogy tovább segíthessünk!    Adószámunk 18455326-1

Kopasz Imréné
elnök  

Az utóbbi hónapok negatív tapasztalataiból kiindulva megkérjük a tisztelt szülőket:
• iskolaidőben  (7.45-15.45)  csak  hivatalos  ügyeik  intézése  céljából  tartózkodjanak  az 

épületben.
• tartsák tiszteletben a csengetési rendet, az órakezdéseket. (Különösen reggel!)
• a diákok egymás közötti konfliktusait ne az iskolán belül önhatalmúlag oldják meg, hanem 

keressék meg az osztályfőnököt vagy engem, hiszen a mi dolgunk, hogy a problémákat 
orvosoljuk. (Ha nem boldogulnánk, úgyis kérni fogjuk az önök segítségét.)

Tudom, néhányuknak bosszúságot okoz ez a kérés, de – a kistérségi iskolák példáját is követve – 
az iskola rendjének megőrzése érdekében el kell fogadnunk azt, hogy az oktatás-nevelés nehéz 
feladatát csak nyugodt légkörben lehet végezni!

Megértésüket előre is köszönöm: 

Szabó Feren



Olvasói oldal

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
A Csanyi Hírmondót szerkesztette:  Csányi Csilla, Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző 

E-mail: csanyihir@citromail.hu

Recept klub Községünk legszebb versei

Tejszínes raguleves
Tábith Béla kedvenc levese

Hozzávalók: 

30 dkg csirkeaprólék vagy  borjúhús  
1 sárgarépa 
1 gyökér 
1 karalábé 
1 kisebb karfiol 
4 gomba 
10 dkg zöldborsó 
10 dkg zöldbab 
1/2 kelkáposzta (szeletekre vágva) 
1 vöröshagyma
tárkony 
citromlé 
vaj 
só 
4dl tejszín 

Elkészítése: 

A vajon  megpároljuk  a  hagymát,  hozzáadjuk  a 
húst, beletesszük  a karikára vágott zöldségeket, 
megsózzuk,  ízlés  szerint  fűszerezzük  és  kevés 
vízben  hagyjuk  puhulni.
Ezután  megszórjuk   friss  tárkonnyal,  majd  1 
citrom  levét  belecsavarjuk  és  felöntjük  a 
tejszínnel.
Galuskával tehetjük még gazdagabbá.

Jó étvágyat!

Újévi köszöntő!

Köszöntök mindenkit egy pár gondolattal
Falunk vezetőjét munkatársaival
Régi és új lakók apraját és nagyját
Ráfér mindenkire egy kis jókívánság

Szeretném mondani remegő szavakkal
Könnyező szemekkel, de mosolygós arccal
Meleg szeretettel van a szívem tele
Mindenkinek szeretnék küldeni belőle

Mert szeretet nélkül nem érdemes élni
Kiégett csillagként talán jobb meghalni
Ezért arra kérlek én mindannyiótokat
Ha lehet, szeretetet adjatok sokat

A szemeitekből öröm sugározzon
Rátok a jó Isten boldogságot hozzon
Hozzon áldást, békét, minden kicsi házra
És boldog újévet az egész családra

Falunk legyen olyan, mint egy igaz család
Aki elment tőlünk, őrizzük mosolyát
Éljünk szeretetben, ameddig csak lehet
Isten adjon hozzá még sok boldog évet.

Révészné Irénke
2007

Álom!

Minden éjjel azt álmodom, hogy mellettem állsz 
Szerelmes szavakra, forró csókra vársz
Simogató pillantásod érzem az arcomon 
Olyan ez mint a valóság, kár, hogy csak álmodom

Minden álom lassan tovaszáll
És a szívem vadul kalapál
Kispárnámat szorongatom, könnyes a szemem
Szeretném ha velem lennél, mindig csak velem...

NEGRÓ
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