25. szám

Hírek, információk Csanytelek életéről

2008. december

Csanyi Hírmondó
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
Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabály-változásokról
Tisztelt Csanyteleki Polgárok!
Az alábbiakban adok tájékoztatást – terjedelmi
okok miatt, kivonatos formában – a későbbiekben
jogszabályonként, részletekbe menően, az általam közérdeklődésre számot-tartónak ítélt normákról, hatályba lépésük időrendi sorrendjében.
2008. november 30. napján lépett hatályba:
A Kormány 286/2008. (XI. 28.) Korm. rendelete,
amely módosította a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról szóló rendeletét. Felhívom az érintettek figyelmét, hogy akik a tárgyi támogatásra jogosító
kérelmet 2008. december 31-ig benyújtották az elbírásra jogosított Magyar Államkincstárhoz, ők a
2009. januári gázszámlájukban már jóváírt támogatásban részesülhetnek (ha minden más feltételnek is megfelelnek). Akik 2009. január 1. és 31.
napja között nyújtják be kérelmüket, úgy a 2009.
februári gázszámlájukon írja jóvá 2009 januárjára
visszamenőleg a szolgáltató a támogatás összegét. Akik 2009. február 1. után terjesztik elő támogatási igényüket, már nem jogosultak visszamenőleges támogatásra, tehát csak a benyújtást követő időszakra számíthatnak támogatásra.

dezések hulladékainak visszavételéről szóló korábbi rendeletét, melynek 3. §-a értelmében: Új
háztartási elektromos berendezés értékesítésekor
– a berendezés szennyezettsége miatti egészségügyi és biztonsági kockázata megléte esete kivételével – a kereskedő köteles a felhasználó által
felajánlott, az értékesített berendezéssel azonos
mennyiségű és azonos elsődleges használati célú
használt berendezést a birtokba adás helyén átvenni.

2009. január 1. napján lépett hatályba:
a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervéről szóló 318/2008. (XII. 23.)
Korm. rendelet, melynek 1. §-a g) pontja értelmé ben (az eddigi Regionális Közigazgatási Hivatal)
Regionális államigazgatási hivatalként, szegedi
székhellyel, Dél-alföldi Regionális Államigazga tási Hivatalként – Bács-Kiskun megyére, Békés
megyére és Csongrád megyére kiterjedő illetékességgel – látja el a fenti jogszabályban meghatározott feladatait. A közigazgatási hatósági eljárásokban változatlanul fennáll a hivatal felügyeleti
jogköre, amelynek keretében az első-fokon eljáró
közigazgatósági hatóság (jegyző) által hozott
2008. december 19. napján lépett hatályba:
döntések (határozat, végzés) ellen jogorvoslati joA Kormány 293/2008. (XII. 10.) Korm. rendelete got gyakorol.
módosította az elektromos és elektronikai beren (folytatás a 2. oldalon)
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Jogszabály-változásokról
(folytatás az 1. oldalról)
Egyes adó- és járuléktörvények módosításáról
szóló 2008. évi LXXXI. törvény X. fejezetében rendelkezik az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) módosításáról, melyen belül többek
között az illeték mértének változásáról és az öröklési illeték alóli mentességről. Az Itv. 16. §-a (1)
bek. c) pontja kimondja, hogy a 12. § szerinti táblázat I. csoportjában tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint mentes az öröklési illeték alól. A táblázat I. csoportjába az örökhagyó egyenes-ági rokona (szülő,
nagyszülő után gyermek, gyermek után szülő,
nagyszülő, oldal-ági rokona (testvér) tartozik.
Változik az ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén fizetendő illeték mértéke (több feltételhez igazodóan) az ingatlan (terhekkel nem csökkentett) forgalmi értékének 2 százaléka, ha a vagyonszerző vállalkozó. Szintén változik a gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén fizetendő illeték mértéke is.
Illetékmentes eljárás: (Itv. 33. § (2) bek. 32. pontja szerint) az őstermelői igazolvány cseréje, ha arra az őstermelői igazolványban szereplő helységnév, utcanév, illetve házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő változása, illetve
az őstermelő lakóhelyének más megye illetékességi területéhez való csatolása miatt kerül sor.
A fenti jogszabály 2. számú melléklete az Itv. Mellékletének XVII. Címe 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezést léptette: 1. A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 10.000.- forint.
A vállalkozói igazolványban feltüntetett adatok
módosításáért (a módosítások számától függetlenül) 3.000.- forint, a megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolványról kiállított
másolat 5.000.- forint illeték alá esik. Illetékmentes
a módosítás, ha arra a vállalkozói igazolványban
feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami
vagy önkormányzati döntés alapján történő változása, illetve a vállalkozás székhelyének, telephelyének más megye illetékességi területéhez történő
csatolása miatt kerül sor. 2. Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10.000.- forint. A működési engedélyben feltüntetett adatok módosításáért
3.000,- forint illetéket kell fizetni. Az illetékmentes-

ségre ugyanazon szabály alkalmazandó, mint a
vállalkozói igazolvány esetében.
A fenti törvény XIII. fejezete az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) szabályait módosította, melyen belül az Art. 161. §-a (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lépett: Az
adók módjára behajtandó köztartozásra az adóz hatóság fizetési könnyítést nem engedélyezhet, a
tartozást nem mérsékelheti, illetve - szabálysértési helyszíni bírság kivételével – nem minősítheti
behajthatatlannak.
- A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról
szóló 2008. évi LXXXII. törvény 9. §-ával módosította A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) 6/A. §-át az alábbiak szerint: (1) Tizenharmadik havi nyugdíjra az
jogosult, aki a tárgyévet megelőző év legalább
egy napján, a (4) bekezdés szerint esedékes folyósítás hónapjában a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó, vagy azzal egy tekintet
alá eső rokkantsági nyugdíjban vagy baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy hozzátartozói
nyugellátásban (ide nem értve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat) részesül, vagy ezen túli nyugdíjra
szerzett jogot, és a 62. életévét a tárgyévet megelőzően betöltötte. A tizenharmadik havi nyugdíj
éves összeghatára 2009. évben 80.000.- forint, azt
követően az összeghatár évente a Magyar Köztárs a s á g k ö l ts é g v e té s é rő l s z ó l ó tö rv é n y b e n k e rü l
meghatározásra. A tizenharmadik havi nyugdíj
folyósítása évente két részletben, legkésőbb május, illetve november hónapban történik.
- A Tyn. 12. §-a (2) bekezdése fenti törvény módosítása okán: az öregségi teljes nyugdíj nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, amely a 2008. évben hatályos
összegének megfelelően, változatlan összegben
28.500.- forint havonta.
- A jelzett törvény 27. §-a A villamos energiáról
szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET.) 64. §-ának
(3) bekezdése akként módosult, hogy a Kormány
rendeletben határozza meg azon szociálisan rászorulók körét, a kedvezmények igénybevételének feltételeit, akik tartozásukat részletfizetés, fizetési haladék, vagy előre fizető mérőhöz jutással
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egyenlíthetik ki. Védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén nem lehet a vil lamos energia–ellátásból kikapcsolni.
- A fenti törvény 28. §-ával módosította a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET.)
65. §-át az alábbiak szerint: A lakossági fogyasztók köréből a szociálisan rászoruló vagy fogyatékkal élő fogyasztók részletfizetési, fizetési haladék kedvezményben részesülhetnek. A védendő
fogyasztót nem lehet fizetési késedelem vagy
nem fizetés esetén a földgáz-ellátásból kizárni.
– A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter által 164/2008. (XII. 20.) FVM számú, a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló rendelete jelentősen megváltoztatta az eddigi jegyzői hatáskörbe tartozó, tárgyi feladatra
irányuló kötelezettségek teljesítését, az állattartók
és az oltást végző magán-állatorvos kötelességeit,
melyről a Hírmondó következő számában adok
részletes tájékoztatást.
– A Kormány 275/2008. (XI. 21.) Korm. rendeletével módosította A gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet (Gyer.) rendelkezését és egyben 68/F-68/L §-sal egészítette ki
„Óvodáztatási támogatás” címszó alatt. A rendelet érintett részeiből (terjedelmi okok miatt) csak a
leglényegesebb szabályokat emelem ki. Felhívom
a témában érdekeltek figyelmét, hogy az óvodáztatási támogatásra jogosító szabályokra vonatkozó részletes tájékoztató rendelkezésére áll a helyi
óvoda és a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján
és ügyfélfogadási időben a szociális ügyek intézőjével együtt, személyesen állok rendelkezésükre.
Óvodáztatási támogatásra való jogosultságot ak kor lehet megállapítani, ha a szülő a gyermekét
annak az évnek az utolsó napjáig beíratta az óvodába, amelyben a gyermek a 4. életévét betöltötte.
A támogatást ugyanazon gyermek után csak az
egyik szülő igényelheti a polgármesteri hivatal ban, az óvodában, illetve a hivatalban beszerez hető formanyomtatványon. A kérelemben a gyermek valamelyik szülőjének nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermekének 3. életévének betöltésé ig, az általános iskola 8. évfolyamán folytatott ta nulmányait fejezte be sikeresen, kivéve, ha erről
már korábban más gyámügyi eljárás keretében
már ilyen nyilatkozatot tett. A pénzbeli támoga tás annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvez ményben részesülő gyermeknek a szülője számá-
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ra állapítható meg, aki gondoskodik gyermeke
rendszeres óvodába járatásáról és a kedvezmény re való jogosultsága fennáll. A támogatás össze ge: a gyermek óvodai beíratását követően első al kalommal (több feltétel együttes teljesülése ese tén) 2009. évben 20.000.- forint gyermekenként,
ezt követően esetenként és gyermekenként
10.000.- forint.
– Egyes szociális és foglalkoztatási tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVII. törvény
jelentős mértékben módosította a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény (Szt.) több rendelkezését, melyet terjedelmi okok miatt a Hírmondó későbbi számaiban
fogok részletesen ismertetni, itt figyelemfelhívásként teszek közzé néhány fontos változást. A törvény szabályozásában érintettek szükséges tájékoztatás nyújtása érdekében számukra ügyfélfogadási időben, a hivatal szociális iroda vezetőjével, ügyintézőjével együtt állok rendelkezésükre.
A rendszeres szociális segélyre jogosító feltételek
változása, az azt kiváltó új szabályok alkalmazása, a közcélú munka keretében foglalkoztathatók
körének kiterjesztéséről, a felülvizsgálati szabályokról, szerteágazó jogosító feltételek sokasága
okán, személyre szólóan adunk tájékoztatást a folyósítás összegéről és további tudnivalókról.
– A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 39/2008. (XII. 20.) KHEM rendelete értelmében emelkednek a belföldi postai szolgáltatá sok díjai (a levélküldemények, reklámküldemények, hivatalos iratra vonatkozóan), melynek díjtételei a helyi Postahivatalban és Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető.
– A kormány 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelete tartalmazza a kötelező legkisebb munkabér
(minimálbér) és a garantált bérminimum összegét, amely minden munkáltatóra és munkavállalóra kiterjedően az alábbi:
teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) teljes munkaidő teljesítése esetén: 71.500.- Ft, heti bér 16.500.Ft, napi bér: 3.290.- Ft, órabér 411.- Ft. Garantált
bérminimum (legalább középfokú iskolai végzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott
munkavállaló esetén havi 87.000.- Ft, heti 20.000.Ft, napi 4.000.- Ft, órabér: 500.- Ft.

(folytatás a 4. oldalon)
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Jogszabály-változásokról
(folytatás a 3. oldalról)
Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények 100 százalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott
munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől
függő mozgóbér-együttes) 71.500.- Ft, garantált
bér 87.000.- Ft, részmunkaidő esetén havi, heti és
napi bértétel a munkaidő eltérő mértékével arányosan csökken.
– A kormány 333/2008. (XII. 30.) Korm. rendelete a társadalombiztosítás ellátására és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló törvény végrehajtására kiadott
korábbi rendelete módosításaként elrendelte (3. §):
a) a mezőgazdasági őstermelő havi járulékalapjaként a tárgyévet megelőző évi bevétele 20 százalékának 1/12-ed részét, mezőgazdasági kistermelőre vonatkozó bevételi értékhatár számításánál a
tárgyévben érvényes bevételi értékhatárt kell figyelembe venni.
– A kormányzat 334/2008. (XII. 30.) Korm. rendelete módosította a korengedményes nyugdíjazásról szóló korábbi rendeletét, melynek értelmében: a munkáltató – legkorábban a korengedményes nyugdíjba vonulás időpontját megelőzően 1
évvel – megállapodhat a munkavállalóval annak
korengedményes nyugdíjazásáról, ha a munkavállaló az öregségi nyugdíjkorhatárnál (amely 62
év) 5 évvel (57 éves korban) alacsonyabb életkort
legkésőbb a korengedményes nyugdíjba vonulás
időpontjáig betölti, továbbá rendelkezik az előrehozott öregségi nyugdíj igénybevételéhez előírt és

az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatóság által
előzetesen igazolt szolgálati idővel. Korengedményes nyugdíj akkor állapítható meg, ha a munkavállaló a korengedményes nyugdíjra való jogosultsághoz szükséges életkort és a szolgálati időt
szerezte 2009. XII. 31-ig, illetve betölti, továbbá
ebbéli igényét 2009. december 31-ig benyújtja.
– A kormány a 340/2008. (XII. 30.) Korm. rendeletében az egyes szociális tárgyú kormányzatrendeleteket módosította, s benne többek között a
családok támogatásáról szóló rendeletét. Ebből lényeges változás, hogy megváltoztak a családtámogatási ellátás iráni kérelem formanyomtatványai, használható a kincstár által rendszeresített
„elektronikus űrlap” a családi pótlék, gyermekgondozási segély, nagyszülői gyermekgondozási
segély, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás igénybejelentésekor.
– A kormány 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelete a fás szárú növények védelméről szóló szabályozása, melynek teljes szövegét rövidesen közre
fogom adni, mert minden eddigi törekvésem ellenére még mindig sokszor fordul elő, hogy élő fákra rajzszöggel „hirdetményeket tesznek közzé”,
ami több törvényben is rögzítetten TILOS.
2009. szeptember 1-jén lép hatályba
a családi pótlék havi összegének változása. Összegéről a hivatal hirdető-tábláján tájékoztató kifüggesztésével, ill. későbbi híradásban adok számot.
Minden most jelzett jogszabály teljes hatályos
szövege az interneten a www.kormányzat.lap.hu
oldalon megtalálható.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tisztelt Csanytelekiek!
A Polgárőr Egyesület vezetősége nevében eredményekben gazdag Boldog Új Évet kívánok minden egyes csanyteleki lakosnak.
Továbbá a vezetőségünk tisztelettel megköszöni
mindazon támogatóinknak, akik adójuk 1 százalékát egyesületünk részére felajánlották. Az így
befolyt 16 ezer 633 forintot működésre fordítottuk. Ezúton szeretném megköszönni azon szemé-

lyeknek a támogatását is, akik 2008. évben pénzbeli segítségükkel nagyban hozzájárultak az egyesület eredményes működéséhez.
Felajánlásaikat, anyagi segítségüket továbbra is
szívesen fogadjuk. Befizetéseket a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél lévő számlánkra tehetik meg.
Tisztelettel: Nagy Sándor elnök
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„Ünnep készül, boldog ünnep…”

Óvodások karácsonyi mûsora
Advent utolsó hetében került
sor a Pillangó csoportosok
(nagyközépsősök) ünnepi műsorának bemutatására. A reményteli várakozás időszakában a kicsikkel sok-sok jó cselekedettel, feltételnélküli szeretettel készültünk arra, hogy a
kis Jézus megszülethessen
mindenki szívében. Amikor az
ember szeret valakit, a szíve
folyamatosan várakozva virraszt. Megpróbáltuk a modern
élet sodró ritmusában méltóképpen fogadni Őt, ki a világ
megváltója.
Tudjuk, hogy Jézus ma sem
kér olyat tőlünk, amire ne lennénk képesek. Kis műsorunk

szeretetből szövődött. A gyermekek dalaikkal, verseikkel,
betlehemes játékukkal bebizonyították, hogy átérezték és kifejezésre is juttatták, az ünnep
mondanivalóját.
Kis kezeikben a gyertyák
lángjai megannyi üzenetként
ragyogtak. Üzenték, hogy legyen béke a Földön, és ne csak
egy napra!
Legyen megnyugvás, hiszen
ezek az apróságok fel szeretnének nőni egy élhetőbb életben.
Világítson és adjon meleget az
általuk hordozott fény!
Szeressetek bennünket felnőttek, szeressétek egymást!
Éreztük, hogy az üzenet cél-

ba jutott. A gyermekek ragyogó szemecskéi, a vendégek
megfényesedett tekintete ezt
sugallta.
Köszönjük, hogy ezen a szép
napon együtt ünnepelhettünk!
Reméljük üzeneteinket másoknak is tolmácsolják.

„A gyermekálom színarany
Betlehem földjén béke van.
Vigyétek hírét szerte-szét:
Láttátok Isten Gyermekét!”
(Tihanyi K. József: A kicsi angyal éneke)
Katai B. Istvánné
Tóth Zoltánné
Óvodapedagógusok

Karácsony az iskolában
2008. december 20-án a tornateremben tartottuk
meg a hagyományos karácsonyi ünnepséget,
amelyen nemcsak az iskolások és a pedagógusok,
hanem valamennyi helyi intézmény, s bármely érdeklődő képviseltethette magát, kifejezve, hogy
ez az ünnep mindenkinek szól.
A műsort – amely igazán színvonalas volt – a
hittanosok, a 4.a és b osztály, valamint az iskolai
énekkar adta elő.

Az ünnepség végén a Polgármesteri Hivatal jóvoltából szaloncukrot és narancsot tudtunk osztani a diákoknak.
Reméljük, hogy a rendezvénnyel sikerült valamit idevarázsolni, megidézni a karácsony hangulatából, üzenetéből, s hozzá tudtunk járulni ahhoz, hogy januártól lélekben megerősödve, feltöltődve tudjuk építeni jövendőnket, szűkebb és táSzabó Ferenc
gabb környezetünket!

6

Csanyi Hírmondó

2008. december

Remény Szociális Alapszolgáltató Központ
Családsegítõ Szolgáltatója karácsonyi ünnepsége
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegítő Szolgáltatója 2008. december. 23.-án délután tartotta a rászoruló családoknak karácsonyi
ünnepségét. Huszonnyolc család kapott élelmiszer csomagot, 59 gyermek egy-egy csomagot,
melyben volt édesség, játék, ruha, könyv, tisztasági felszerelés. A szegedi Baptista Szeretetszolgálattól kapott 20 darab cipős dobozból és a 39 do-

boznyi élelmiszercsomagokból, a Magyar Vöröskereszt Csongrád Megyei Szervezetétől kapott
adományból állította össze a csomagokat Forgóné
Balogh Erika, Török Barbara önkéntes segítők és
Kopasz Imréné családsegítő. Ezúttal is szeretném
megköszönni az adományozók és segítők munkáját, hogy lehetővé tették sok kis gyermek és család
boldogabb karácsonyi ünnepét.

Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete

Mikulás és karácsonyi ünnepség
Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete 2008. december 14. napján tartotta Mikulás és Karácsonyi ünnepségét. A szegedi Grimbusz színház előadó művészei szórakoztatták kicsiket és nagyokat. Az ünnepségen 63 család kapott élelmiszer csomagot és 123
gyermek választott ajándékot, vagy cipős dobozt a
karácsonyfa alól. A Mikulástól csoki-mikulást és szaloncukrot kaptak. Ezúttal szeretném megköszönni az
egyesület nevében az adományozóknak nagyvonalú
segítségét, név szerint: Forgó Henrik polgármester
úrnak, a Gong Rádiónak, Mucsi Istvánnak, a helyi
Takarékszövetkezet vezetőjének, Gyöngyi Imréné,
Koncz Béla, Pető Sándor helyi vállalkozóknak, a Szegedi Baptista Szeretetszolgálatnak, amelyek 20 cipős
dobozzal támogatták a rendezvényünket.

Karácsony az Idõsek Otthonában
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Idősek Otthonában családias környezetben került megrendezésre a
karácsonyi ünnepség. Az intézmény új vezetője Mucsiné
Mészáros Tímea szívélyesen köszöntötte a meghívott ven-

dégeket, lakókat dolgozókat. Köszöntőjében kiemelte,
hogy a karácsony a szeretet és a megújulás ünnepe és hogy
milyen fontos éltető ereje van a mindennapi életünkben.
Az intézmény dolgozói Betlehemes játékot adtak elő, a
csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör pedig ünnepi dalcsokorral kedveskedett. Az ünnepség színfoltja volt a dolgozók gyermekeinek előadása. Pozsár Bence szép karácsonyi
dalokat adott elő furulyán, Bátki Dániel, Licsicsányi Nikoletta, Makai Kiss Dávid, Sovák Andrea latin-amerikai táncokat mutattak be, melyet a lelkes közönség nagy tapssal
jutalmazott. A műsor után az idősek otthonába is megérkezett a Jézuska és sok-sok ajándékot helyezett a karácsonyfa alá. Az ünnep fényét emelte, hogy eddig példátlan mértékű felajánlás érkezett az otthon lakói számára. Ezúton is
szeretné az otthon vezetője, dolgozói és minden lakója
megköszönni mindenki önzetlen segítségét, mellyel a karácsonyi ünnepüket megszépítették.

2008. december
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HIRDETÉSEK
Szeretné Ön is megtakarítani egyhavi gázszámláját?
Megjelent Magyarország szabadon választható
lakossági gázszolgáltatója!
A közüzemi gázdíjhoz képest jelentõs kedvezménnyel
garantálja lakossági gázszolgáltatását!
Szerzõdést a saját gázórával rendelkezõ lakossági fogyasztók, magánszemélyek köthetnek.
Egyeztessen idõpontot és kössön szerzõdést otthonában.
Elérhetõség: Tóth Zsuzsanna 6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 33.Tel.: 06-30/435-5212
Hirdessen ingyen az interneten!
www.gazdalkodok.hu
Tel.: 63/478-990, mobil: 20/9505-777
E-mail: erhardgyula@csanytelek.hu

Csanytelek Község Önkormányzata

ELADÁSRA KÍNÁL
bontásból származó építõanyagokat
(vályog, tégla, faanyag).
Érdeklõdni:
Bori Sándornál személyesen,
vagy a 20/230-6285 mobilszámon.

Tájékoztató
Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. 2009. évben
Csanyteleken az alábbi idõpontokban tart ügyfélfogadást:
január 28.
február 25.
március 25.
április 22.
május 27.
június 24.
július 22.
augusztus 26.
szeptember 23.
október 28.
november 25.
december 23.
Az ügyfélfogadás ideje minden esetben de. 9.00-11.00 között.

Csanyi Hírmondó
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Tésztaragu
Hozzávalók:
1/2 kg pörkölt tészta (csiga, szarvacska, tollhegy), kb. 450 gr paradicsom szósz, 5 dl főző tejszín,
1 fej vöröshagyma, 2-4 gerezd fokhagyma, sajt
(ízlés szerint), lasagne alap (instant), 3 db
paradicsom, pirospaprika, víz.
Elkészítés:
Vizet teszünk fel forrni, majd később ebben fog
megfőni a tészta.
A hagymákat apróra vágjuk (foghagymát is), és
megpirítjuk. Közben a paradicsomokat meghámozzuk, és apróra vágjuk. Ha megpirult a hagyma (üveges lett), akkor félre húzzuk a tűzről,
rászórjuk a pirospaprikát, majd a paradicsomot,
és jól elkeverjük. Visszahelyezzük a tűzre, és
hozzá adjuk a paradicsom szószt, a tejszínt és a
lasagne alapot, majd jól elkeverjük. Addig főzzük, amíg a tészta kész nem lesz.
Ha kész a tészta és a szósz is, akkor hőálló
edénybe töltjük őket, és összekeverjük. Majd a
tetejére reszeljük a sajtot, és pirosra sütjük.
Jó étvágyat kívánunk!

VERS
Várakozás
Amikor én megszülettem nem nyílt fehér rózsa,
Kismadár sem énekelt a zúzmarás bokorba.
A napsugár sem ragyogott fenn a magas égen,
Amikor én megszülettem hófehér volt minden.
Nagy pelyhekbe hullott a hó le a fagyos földre,
Beborította a falut a tél hideg csendje.
Csak a jégvirágok nyíltak a sok kis ablakba,
Beköszöntött a szeretet minden kicsiny házba.
Kis falunknak utcájában, a Kecskerágóban,
Kis fehér ház bekerítve, gémeskút az udvarban.
A szobában jó meleg volt, bölcső elkészítve,
Imádkozott apám, anyám, oh csak kislány lenne.
Meghallgatták kérésüket ott fenn az egekben,
Karácsonyra megszülettem sírva, egészségben.
Nagy öröm volt a családban, mondták: szép ajándék,
Csak a bátyám nem örült, mert sírt az ajándék.
De amikor a bölcsőből őreá nevettem,
Nagyon boldog volt Ő akkor, hogy testvére lettem.
Így éltünk mi szeretetben, igaz boldogságban,
Most is sokszor rá gondolok, arra a kis házra.
Nem füstöl ott már a kémény, gémes kút sem áll már,
Nem élnek már a szüleim, bátyám is elment már. Csak
én őrzöm az emlékét arról a kis házról,
Sok jó ember elköltözött abból az utcából.
Álmaimban én még most is sokszor oda járok,
A régi szép emlékekre örökre vigyázok.
Eszembe jutnak Ők, mikor a karácsonyt várjuk,
Amíg élek szeretettel emlékezem rájuk.
Csanytelek, 2007. december
Révészné Irénke
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