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Jogszabály változásokról
Tájékoztatom Csanytelek község Polgárait arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselő- testülete 2009. március 31. napján
megtartott ülésén több korábban alkotott, 2009.
április 1. napján hatályba lépett rendeletét módosította az alábbiak szerint:
Az önkormányzat által nyújtott szociális ellátá sokról szóló 5/2009.(III. 31.) Ökt. rendeletében
több kiegészítést vezetett be Vegyes rendelkezések címszó alatt a képviselő- testület, a hatályos
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szt.) módosításából, ill.
annak felhatalmazásából eredően, így pl. módosulnak a köztemetésre való jogosító feltételek, a
szociálpolitikai kerek-asztal összetétele, a rendszeres szociális segélyre jogosultak együttműködési kötelezettsége, természetbeni ellátások köre.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
igénybevételéről és az igénybevételért fizetendő
térítési díjakról szóló 6/2009.(III. 31.) Ökt. rende letével megváltoztatta a képviselő- testület a Remény Szociális Alapszolgáltató Központban élő
ellátottak alapszolgáltatás körébe tartozó szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás és a nappali ellátás (idősek klubja) keretében igénybe vett étkezési térítési díjak összegét, továbbá szakosított ellátások körében az ápolást, gondozást nyújtó idősek otthonában fizetendő intézményi térítési díjak összegét. Térítési díj mentesen biztosított az
alapszolgáltatást igénybevevők számára a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és az idősek klubja látogatás (étkezés nélküli nappali ellátás). A
szolgáltatást, ill. ellátást igénybevevők körében
az intézményi térítési díjak megállapítása a szolgáltatást, ill. ellátást igénybevevők jövedelmétől
függően, az Szt. vonatkozó rendelkezéseit alapul
véve, az ellátottakkal való egyeztetés után került
megállapításra.
Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló 3/2009.(III. 31.) Ökt. rende letével jóváhagyta a zárszámadást, melyet a
könyvvizsgáló auditált, és a belső ellenőr a
zárszámadás elfogadása előtt beterjesztette az
általa elvégzett vizsgálatokról szóló összefoglaló

értékelését. Az önkormányzat működési forráshiány nélkül, 279.265.000.- Ft módosított bevételi
előirányzat mellett 292.268.000.- Ft halmozott
pénzforgalmi teljesített bevétellel, 279.265.000.Ft módosított előirányzat mellett 279.534.000.- Ft
teljesített halmozott pénzforgalmi kiadással zárta
a tavalyi költségvetési évet, és több évet halmoz va 9.128.129.- Ft pénzmaradvány felhasználásáról
döntött a testület akként, hogy 5.000.000.- Ft-ot
fejlesztési tartalékra, míg 4.128.000.- Ft-ot általános működési tartalékra különített el.
A fenti rendeletek teljes szövege, annak mellékletei, függelékei (formanyomtatványai) az önkormányzat www.csanytelek.hu honlapjáról letölthetőek.
2009. március 1. napjával lépett hatályba a Bün tetőtörvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény
(Btk.) 330/A. §-a, melynek (1) bekezdése értelmében: „Uzsorabűncselekmény” Aki sértett rászorult helyzetét kihasználva üzletszerűen olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást
tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a sértett, illetve annak hozzátartozóját súlyos
vagy további nélkülözésnek teszi ki, büntettet követ el, és 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. E § (2) bekezdése kimondja, hogy: A
büntetés 5 évig terjedő szabadságvesztés, ha az
uzsora-bűncselekményt bűnszövetségben követik el. A (3) bekezdés értelmében: Mellékbüntetésként kitiltásnak is helye van.
Módosult a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény (Ptk.) 685. §-a, amely az
alábbi f) ponttal egészült ki: (E törvény alkalmazásában) f) teljes hiteldíj: a kölcsönért fizetendő
ellenérték, amely tartalmazza a kamatokat, folyósítási jutalékokat és minden egyéb – a kölcsön felhasználásával kapcsolatosan teljesítendő – ellenszolgáltatást.
A fás szárú növények védelméről szóló
346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet a fákra,
cserjékre (továbbiakban: fás szárú növény) kiterjesztve annak telepítéséről, fenntartásáról, kezeléséről, továbbá a közterületen lévő fás szárú növények kivágásáról és pótlásáról hozott kötelező
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érvényű szabályokat, amelyet a teljesség igénye
nélkül teszek közzé az alábbiak szerint:
Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly
módon telepíthető, hogy az –figyelemmel az
adott faj, fajta tulajdonságaira, növekedési jellemzőire, szakszerű kezelésére- az emberi életet és
egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos
közlekedést nem akadályozhatja, valamint nem
okozhat kárt a meglévő épületekben, létesítményekben, és nem akadályozhatja azok biztonságos működését. Az ingatlan használója (tulajdonosa, vagyonkezelője) a fenti rendelet mellékletében meghatározott fajú fás szárú növény telepítése, pótlása esetén köteles a növény továbbterjedésének megakadályozására.
Felhívom a figyelmet, hogy az úgynevezett Inváziós fajú fás szárú növény (mint pl.: akác, amerikai kőris, bálványfa, gyalogakác, kései meggy,
zöld juhar – kertészeti változatának kivételével –
2010. július 1. napjától nem telepíthető, azt megelőzően pedig a növények továbbterjedését meg
kell akadályozni.
A használó köteles gondoskodni az ingatlanon
lévő fás szárú növények fenntartásáról, az adott
faj tulajdonságainak megfelelő szakszerű kezeléséről (víz- és tápanyag utánpótlás, metszés, növény-egészségügyi beavatkozás) és szükség sze rinti pótlásról. A használó köteles továbbá a fás
szárú növények emberi életet, egészséget veszélyeztető származékainak, (ágak, virágzat, termés,
levelek) összegyűjtéséről. A jogalkotó felhatalmazást ad (ezzel egyben kötelezi) a települési önkormányzat jegyzőjének a fás szárú növények használója általi fenntartási- és kezelési feladatok, továbbá a telepítési előírások teljesítésére való kötelezésre.
Tilos a fás szárú növények felületének jogelle nes megsértése, csonkítása, továbbá közvetlen
vagy közvetett károsítása!
A közterületen lévő fás szárú növények töve körül – a közterületen folyó építkezés, felújítás során – 2,25 négyzetméter víz- és légáteresztő felületet kell hagyni, közművezetéket úgy kell elhelyezni, hogy az ne okozzon károsodást a növényekben.
A közterületen lévő fás szárú növények kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Az engedély iránti kérelemnek
tartalmaznia kell: a kivágás indokát, az érintett
növénnyel rendelkezni jogosult kivágáshoz való
hozzájáruló nyilatkozatát, az érintett közterület
nevét, helyrajzi számát, a növény ingatlanon
belüli elhelyezkedésének pontos megjelölését,

darabszámát, faját, fa esetében annak az egy méter magasságban mért törzsátmérőjét, a kivágás
kivitelezésének részletes leírását, valamint a pótlásra vonatkozó nyilatkozatot, a faj, fajta, darabszám és hely feltüntetésével.
2010. szeptember 1. napjától belterületi közterületen – az úttest kivételével – a járda síkosság
mentesítésére csak olyan anyag használható,
amely a közterületen, illetve annak közvetlen
környezetében lévő fás szárú növények egészségét nem veszélyezteti.
A jegyző a fás szárú növények kivágását meg tilthatja: ha a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról (a jegyző hiánypótlási felhívása ellenére
sem) nyilatkozott, vagy a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerűen kivitelezhető, vagy az természetvédelmi, illetve környezetvédelmi érdeket sért.
Amennyiben a jegyző a kérelem benyújtását követő 90 napon belül nem dönt a kivágás iránti kérelemről, úgy az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.
A település belterületén a fás szárú növények az
élet- egészség- vagy vagyonvédelmi okból történő kivágása esetén a kivágás tényét az azonnali
intézkedést foganatosító 3 napon belül bejelenteni köteles a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá, ha a pótlás feltételei adottak, akkor
a tulajdonost a jegyző a pótlásra kötelezi. A jegyző a növénnyel rendelkezni jogosultat felszólítja a
növény kivágására, ha az emberi életet, vagy vagyonbiztonságot veszélyeztet és a veszély helyzet
másként nem hárítható el. Amennyiben a balesetveszélyes fás szárú növény kivágásáról az arra
kötelezett határidőn belül nem gondoskodik, akkor a jegyző intézkedik a szükséges munkák elrendeléséről.
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását
követő egy éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében három éven
belül kell biztosítani a legalább azonos területi
borítást. A pótlást meg kell ismételni, ha telepítést
követő időszak kezdetén a fás szárú növény nem
ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző
ellenőrizni köteles.
A fák közismert hasznos tulajdonságai minden
napi életünket is megkönnyíti, hiszen a fák oxigén termelése, a széndioxid feldolgozó, a légszennyezettséget okozó anyagok megkötő képessége, a nagy melegben a levegőt párologtatással
való hűtése, lombozatával árnyékot adó lehetősége, látványa, és nem utolsó sorban a forgalmas
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utak mellett a zaj elleni védelme okán, s akkor
még nem is szóltam a termőtalaj védelme és a vízháztartás megóvása szükségességéről, amely elengedhetetlenné teszi a fék környezetünkben való folyamatos jelenlétét.
Kérem, hogy ne csak az általam lentebb ismertetett jogszabályban rögzített szankcionálási lehetőség ismeretében, hanem gyermekeink, unokáink
környezettudatos nevelése, példamutatás érdekében tegyünk meg minden tőlünk telhetőt egy
még élhetőbb, természeti értékeket óvó környezet
kialakításáért és fenntartásáért egyaránt!
2009. január 1. napjától hatályos az egyes sza bálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 18.) Kormányrendelet 19. §-a helyébe lépő alábbi rendel kezés:
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A fás szárú növények védelmi szabályainak
megsértése:
Aki a fás szárú növények védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás szárú növény telepítésére, fenntartására, kezelésére vonatkozó kötelezettséget nem teljesíti, 50 ezer forintig terjedő
pénzbírsággal, míg az, aki fás szárú növény védelméről szóló jogszabály hatálya alá tartozó fás
szárú növényt jogellenesen kivág, 100 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Csanytelek, 2009. április 1.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

Tájékoztató

A Helyi Választási Iroda Vezetõjétõl
Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Magyar Köztársaság
Köztársasági Elnöke a 43/2009. (III. 26.) KE határozatával
az Európai Parlament tagjainak választását 2009. június 7.
napjára (vasárnap) írta ki.. A közérdeklődésre számottartó
határidőkről adok (kivonatos formában) tájékoztatást a témában kiadott 16/2009.(III. 26.) ÖM rendeletből:
2. § (1) bekezdése értelmében: a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel együtt 2009.
április 6. és 10.-e között kell megküldeni a HVI vezetőjének a választópolgároknak. Mindez – költségtakarékosság
szem előtt tartásával – a Polgármesteri Hivatal alkalmazottai kézbesítésével történik. A (3) bekezdés kimondja, hogy
a névjegyzékből való kihagyás vagy a névjegyzékbe való
felvétel miatt 2009. O4. 8. napjától 04. 15. napja 16 óráig lehet kifogást benyújtani a HVI vezetőjénél.
2. § (2) bekezdése szerint: a névjegyzéket 2009. április 8tól április 15-ig kell közszemlére tenni, amely a Polgármesteri Hivatal e célra elkülönített hirdetőtábláján való kifüggesztéssel történik, amely 2009. június 5-én 16 óráig tekinthető meg.
4. § (1) bekezdés értelmében: a listát állító pártok a választási bizottság megbízott tagjait legkésőbb 2009. május
29-én 16 óráig jelenthetik be szavazatszámláló bizottság
esetén, a HVI vezetőjénél.
5. § (2) bekezdése: a polgármesteri hivatalban közzétett
névjegyzék másolatát a HVI vezetője a jelölt, jelölő szervezet által írásban bejelentett igény alapján díjfizetés ellenében, azonos feltételek mellett 2009. május 18-át követően
adja át a jelölt, jelölő szervezet számára.
5. § (3) bekezdése kimondja: az országos közszolgálati
műsorszolgáltatók 2009. május 20-tól június 4-ig, továbbá
2009. június 5-én ingyenesen közzéteszik a listát állító jelölő szervezetek által készített politikai hirdetéseket.

5. § (4) bekezdése értelmében: a választási kampány
2009. június 5-én 24.00 óráig tart. Az (5) bekezdés kimondja, hogy: választási kampányt folytatni 2009. június 6-án
0.00 órától június 7-én 19.00 óráig tilos.
Felhívom a figyelmet a fenti jogszabály 5. §-a (7) bekezdésében foglaltakra, miszerint: a választási plakátot, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, 2009. július
7-én köteles eltávolítani! Kérem, hogy minden érdekelt
tartsa tiszteletben a már kialakult jó gyakorlatot, hogy a településen elhelyezett hirdetőtáblákra, buszvárók hirdetőtábláira helyezze ki és a fenti határidőig szedje le a választási plakátokat, szórólapokat, mert ennek elmaradása helyi jogszabály rendelkezésébe ütközik és pénzbírság kiszabását vonja maga után. Köszönöm jogkövető magatartásukat és a település köztisztasága biztosítása érdekében való
együttműködésüket!
8. § (1) bekezdése értelmében: a szavazóköri jegyzőkönyvek egy példánya a helyi választási irodában (a polgármesteri hivatalban) munkaidő alatt 2009. június 10-én 16.00
óráig megtekinthető.
A választás a fent jelzett napon reggel 6 órától este 19 óráig tart, melyet településünkön a helyi Szent László Általános Iskola (Csanytelek, Szent László u. 4/a sz. alatt) erre kijelölt 3 szavazókörében kerül sor, szavazatszámláló bizottság közreműködésével. A várakozás elkerülése érdekében
javaslom, hogy a választásra jogosult az érvényes személyi
igazolványon (illetve más olyan érvényes, személyazonosításra alkalmas okmányon) kívül a névre szóló értesítőt is
hozza magával a szavazókörbe. A témával kapcsolatos
kérdésekre személyesen, illetve telefonon szívesen állok
rendelkezésükre.
Csanytelek, 2009. április 1.
Tisztelettel:
Kató Pálné HVI vezetője
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Diákcsíny vagy bûncselekmény?
• A törvények minden esetben védik az emberek, tanulótársak testi épségét, egészségét. Ha játék során, a vita hevében úgy lökünk meg valakit
szándékosan vagy gondatlanul, hogy
estében sérülést szenved, azt már a
törvény bünteti, hiszen ebben az esetben könnyű vagy súlyos testi sértés
bűncselekményének elkövetése valósulhat meg.
• Amikor agresszív, erőszakos, közösségellenes viselkedésünk, másokban félelmet, riadalmat kelt, ezzel
már garázdaságot követhetünk el.
• Ha valakitől, valahonnan elveszünk egy számunkra idegen dolgot
(társunk zsebéből mobiltelefonját,
vagy pl. a boltból emelünk el egy csokit), azzal megvalósíthatjuk a lopás
bűncselekményét.
• Abban az esetben, ha a számunkra idegen dolgot úgy vesszük el, hogy
valaki ellen erőszakot, élet vagy testi
épség elleni közvetlen fenyegetést alkalmazunk (például az illetőt lefogjuk, valamilyen eszközzel megfenyegetjük, stb.), megvalósul az egyik legdurvább bűncselekmény, a rablás,
amelyet a törvény igen súlyosan büntet.
• Jogvédett számítástechnikai eszközök kódjainak feltörése, vagy a jogvédett számítógépes programok és
zenei CD-k másolása, terjesztésük is
bűncselekmény.
• Nem korlátozhatunk senkit szabad akaratában, azaz senkit sem
kényszeríthetünk erőszakkal vagy fenyegetéssel arra, hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen, illetve eltűrjön.
• Társainkat cselekvési és személyi
szabadságukban sem korlátozhatjuk,
azaz nem foghatunk le, nem zárhatunk be senkit, karjánál fogva nem
rángathatjuk sehová.
• Jogtalan haszonszerzés reményé-

ben (pénz, értéktárgy, egyebek) sem
erőszakkal, sem pedig fenyegetéssel
nem kényszeríthetünk senkit arra,
hogy valamit tegyen, vagy ne tegyen,
esetleg eltűrjön. Azaz nem zsarolhatunk meg senkit például azzal, hogy
ha nem hoz pénzt, nem adja oda
uzsonnáját, akkor esetleg „bántódása
is eshet.”
• Amikor egy fontos iratot megmásítunk, módosítunk (diákigazolványt, naplót, ellenőrzőt stb. átjavítjuk) megvalósulhat az okirat-hamisítás bűncselekménye.
• Ha mások vagyontárgyának
megsemmisítésével, megrongálásával kárt okozunk (például: összefirkáljuk az épületek falát, bezúzzuk a
buszmegálló üvegét, megkarcoljuk
egy parkoló autó oldalát stb.), megvalósulhat a rongálás bűncselekménye.
• Gyakran éri különféle bántalmazás, erőszak a hivatalos személyeket
(például rendőrt), valamint a közfeladatot ellátó személyeket (tanár,
mentős, jegyellenőr, stb.). A törvény
ezen foglalkozást gyakorlókat fokozottan védi, így az őket ért fenyegetés, bántalmazás, munkájukban való
akadályozás is büntetendő tett.
• A közlekedés biztonsága elleni
bűncselekménynek számít, és komoly tragédiához vezethet a vasúti-,
vízi-, közúti-, légi jármű, üzemi berendezés (például fénysorompó)
megrongálása, szabad mozgásának
akadályozása.
• Aki felhívja a rendőrséget azzal,
hogy a suliban bomba fog robbanni,
ezzel megvalósítja a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményét. A valótlan tény megzavarja az iskola rendjét,
a „szándéknak” pedig súlyos anyagi
következménye lehet.
Ne feledd azt sem: „Vétkesek közt
cinkos, aki néma”!

Jó, ha tudod, hogy nem csak az tartozik felelősséggel az elkövetett cselekményért, aki azt teszi, hanem az is
büntetésben részesül, aki a bűncselekmény elkövetéséhez valamilyen
módon segítséget nyújtott.
TANÁCSOK, JAVASLATOK
Mit tegyél, hogy ne válj áldozattá –
elkövetővé?
• A kamaszkor egyik nagy változása, hogy szexuálisan éretté válsz,
amely az örömökön túl, komoly veszélyforrás is lehet. Saját teste felett
mindenki maga rendelkezik, jogod
van nemet mondani az akaratod ellenére hozzád közeledőnek! Soha ne
engedd, hogy akaratod ellenére bármit tegyenek veled.
• Napjainkban egyre növekszik a
kábítószerrel összefüggésbe hozható
bűncselekmények száma. Sokan úgy
akarnak pénzhez jutni, hogy különféle szereket kínálnak. Ez több szempontból is veszélyes. Fontos tudnod,
sok kábítószer akár csak egyszeri kipróbálása is függőséget okozhat, ami
súlyos testi, lelki problémát jelent,
akadályozva az egészséges, boldog
élet lehetőségét.
• Döntéseid előtt mindig gondold
át cselekedeteid esetleges következményeit!
• Legfontosabb a testi épséged
megőrzése, minden körülmény között ez az első, amire figyelned kell!
• A jól látható értékek, a feltűnő viselkedés, öltözködés, az alkoholos befolyásoltság mind-mind hozzájárul a
sértetté/áldozattá válás lehetőségéhez.
• Amennyiben Te, vagy valamelyik
társad bajba került, rögtön szólj felnőttnek!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: mozesnetm@csongrad.police.hu
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A NATURA 2000 területekre
vonatkozó szabályozások
2007. októberében megjelent a 269/2007. (X. 18.)
számú Kormányrendelet, amely szabályozza a
Natura 2000 területeken lévő gyepek (rét, legelő)
hasznosítását. A rendelet hatálya kiterjed minden
Natura 2000 gyepterületre, de ha a gyep egyben
védett természeti terület is, úgy a rendeletben foglaltakat a védett természeti területekre vonatkozó
külön jogszabályokban foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

idegen növényfajok megtelepedését és terjedését
meg kell akadályozni, állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel
vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással, ezen
a technológián túl egyéb vegyszerhasználat tilos.
– A kaszálás tervezett időpontját a tevékenység
megkezdése előtt legalább öt munkanappal a
földhasználónak írásban be kell jelentenie a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóságnak.
A rendelet előírásai a következők:
– Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a
– A gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszá- kaszálást követő 30 napon túl tilos.
lással kell hasznosítani.
– Gyepterületen csak szarvasmarha, juh, kecske, A Natura 2000 gyepterületeken a területileg illeszamár, ló és bivaly legeltethető.
tékes környezetvédelmi, természetvédelmi és víz– A gyepterület túllegeltetése tilos.
ügyi felügyelőség, helyi jelentőségű védett termé– A gazdálkodási tevékenység során a gyepfel- szeti területnek minősülő Natura 2000 gyepterüszín maradandó károsítása tilos.
let esetében a települési önkormányzat jegyzőjé– Tápanyag-utánpótlás csak a legelő állatok által nek az engedélye szükséges, amelyet természetelhullajtott ürülékből származhat, trágya kiszórá- védelmi hatósági jogkörében eljárva ad ki:
sa tilos.
– a nád irtásához, valamint
– A terület legalább 5, legfeljebb 10 százalékát – – az október 31. és április 23. között történő lebeleértve a természetvédelmi érdekből hatósági geltetéshez.
határozattal elrendelt eseti korlátozással érintett
földterületeket is – kaszálásonként változó helyen A Natura 2000 területeken előforduló közösségi
jelentőségű fajokat és élőhelyeket veszélyeztető
kaszálatlanul kell hagyni.
– A belvíz gyepterületről történő elvezetése és a lágy- és fásszárú inváziós és termőhely-idegen
növényfajok listája:
gyepterület öntözése tilos.
– Napnyugtá- 1. Fásszárú inváziós és termőhely-idegen nötól napkeltéig a vényfajok:
gépi
munka- akác, amerikai kőris, bálványfa, keskenylevelű
ezüstfa, fekete fenyő, erdei fenyő, gyalogakác, kévégzés tilos.
– A kaszálást a sei meggy, zöld juhar.
kaszálandó te- 2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
rület
közép- alkörmös, japánkeserűfű fajok, kanadai aranypontjából indul- vessző, magas aranyvessző, parlagfű, selyemkóva vagy a tábla- ró, süntök.
szél mellől, az
ott élő állatok A 10 százalékos kaszálatlan terület meghagyásázárványterület- nak javasolt módszere:
re szorítása nél- A gazdálkodónak a géppel a kaszálás során egykül kell elvégez- más mellé kell fordulnia, bekerítő kaszálás nem
ni. A kaszálás végezhető. 10 százaléknyi hagyásfolt mennyiségsorán vadriasz- hez tíz rendenként egy rend szélességű gyepcsík
tó lánc haszná- visszahagyása szükséges.
lata kötelező.
Forrás: "Két víz köze",
– Az inváziós
a Kiskunsági Nemzeti Park kiadványa
és termőhely-
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Felhívás!!!
Tisztelt Csanytelekiek!

VÉRADÁS!!

2009. május 05-én (kedden)
az orvosi rendelőben
ingyenes szűrővizsgálat lesz
8-órától-12-óráig.

2009. május.19-én (kedden)
15 órától - 18 óráig lesz
Csanyteleki orvosi rendelőben véradás
Minden véradót és leendő véradót
szeretettel várunk.

(koleszterin, triglicerid, vércukor,
vérnyomás, testsúly, testmagaság)
Minden érdeklődött szeretettel várunk.
A vizsgálatokra előre be lehet jelentkezni
az orvosi rendelőbe!

Simon Ottóné

OPTANET
Szolgáltató Kft.

KÁBELTÉVÉ-FELMÉRÉS
Tisztelt érdeklődők, meglévő és leendő Előfize tőink!
Mint arról korábban a Csanyi Hírmondóban
már tájékoztatást adtunk, a teljes kábeltévé-hálózat kiépítése során, a település sajátosságai, az elavult áramszolgáltatói hálózat olyan jelentős
plusz terheket ró az Optanet Kft.-re, hogy az építkezés egy meg nem térülő beruházás lenne. Ez a
legfőbb oka, hogy a csanyteleki kábeltévé-hálózat
fejlesztése jelentősen elhúzódott. 2009-ben cégünk
szeretné a megkezdett építkezést folytatni, annak
megfelelően, mely területekről mutatkozik a legnagyobb érdeklődés.
Most az Önök segítségét kérjük, az alábbi lapot
kitöltve a polgármesteri hivatalban elhelyezett
gyűjtőbe, vagy borítékban a címünkre eljuttatni
szíveskedjenek (6600 Szentes, Pf. 63.).

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a lap kitöltése
és elküldése nem jár előfizetési kötelezettséggel.
Az első 100 beküldő között 3 db 2 Gb-os pendriveot sorsolunk ki. Kérjük, hogy csak a valós igényeket jelezzék. Beküldési határidő: 2009. május 15.
Korlátlan, vezetékes Internet havi 2990 Ft-tól, 37
csatornás kábeltévé 2090 Ft-ért, telefon havi 1190
Ft-ért.
Előre is köszönjük, hogy visszajelzésükkel segítik munkánkat.
Tari Balázs
Optanet Kft. ügyvezető
Optanet Kft., 6600 Szentes, Móricz Zs. u. 1/4.,
Iroda: Szentes, Szarvasi út 14.
Tel.: 1276 Fax: +36 (63) 850-001
http://www.optanet.hu
E-mail: info@optanet.hu

Név: ____________________________________
Cím: ____________________________________
Telefonszám: _____________________________

Amennyiben kiépül az Ön utcájában is a kábeltévé-hálózat, Ön mely szolgáltatásra fizetne elő a
következő 1 éven belül:

INTERNET

KÁBELTÉVÉ

TELEFON
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TÁ J É K O Z TATÁ S
Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. 2009. évben
Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2009.
április 22. napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.

HIRDETÉSEK
Kedves
Nótakedvelõ!
2009. május 9-én (szombat)
Kecskeméten a Művelődési
Központ Színháztermében
„ Kecskeméti gyerek vagyok„
címmel rendezendő
nóta-estre kirándulást
szervezünk.
A műsorban fellépnek:
Gyulai Erzsébet,
Erdős Melinda,
Dóka Zsuzsa,
Kosár Judit,
Kosár Szabolcs,
Koltai Zoltán,
Fényes György,
Csuti Csaba,
Műsorvezető: Pölös János
Házi gazda: Fejős Jenő
Indulás:
Csanytelekről: 17,30 óra
előadás kezdete: 19 óra
hazaérkezés: 24 óra
Az esti előadás legolcsóbb
jegye 1.800,-Ft, a busz ktg-gel
együtt 2.500,-Ft a részvételi díj.
Jelentkezni: április 3-ig
a részvételi díj kifizetésével
Györgyiné Mészáros Erzsébet
Tel: 06-30-445-93-85

Szeretettel várjuk,
jöjjön velünk!

Jó szórakozást!
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Húsvéti tojáskenyér
Hozzávalók:
1 téglalap alakú kenyér, 3-3 piros és sárga kaliforniai paprika, 2 paradicsom, 10 dkg szeletelt
ömlesztett sajt, 35 dkg krémsajt, 5 kemény tojás,
10 dkg magozott olajbogyó, 3 ecetes uborka, 1 dl
tejszín, petrezselyem, snidling, bazsalikom, só,
őrölt fekete bors
Elkészítés:
A paprikát kimagozzuk, és a paradicsommal
együtt felkockázzuk. Az uborkát karikákra vágjuk. A tejszínből kemény habot verünk. 25 dkg
krémsajtot összekeverjük a tejszínhabbal, beleforgatjuk a zöldségeket, sóval, borssal fűszerezzük.
A kenyér alsó kérgét levágjuk, óvatosan kiszedjük a belsejét, de körben 1 centi maradjon belőle.
A sajtszeletekkel kibéleljük, megtöltjük a zöldséges sajtkrém felével. A főtt tojásokat a krémrétegre sorakoztatjuk. Az olajbogyót a tetejére szórjuk,
befedjük a maradék zöldséges sajtkrémmel, betakarjuk a kenyér levágott kérgével. A kenyeret
körben megkenjük a maradék 10 dkg krémsajttal,
és rászórjuk az apróra vágott fűszernövényeket.
Jó étvágyat kívánunk!

VERS
Itt a tavasz
Vége van már a zord télnek, ébred a természet
A költöző kismadarak újra visszatérnek
Fák és bokrok felébrednek a téli álmukból
Jázmin, nárcisz illatozik
a kertek aljából.
Kinyílott az aranyeső szép sárga virága
Rózsaszínűbe öltözött a barackfa ága
A tavasznak virágai mind ránk mosolyognak
Hogy a terhet könnyebb legyen
vinni mindnyájunknak
Tavaszi szél felénk hozza a vándorfelhőket
Langyos eső megáztatja a jó magyar földet
Zöldellnek az árokpartok, nőnek a vetések
Ebből lesz a drága kenyér
szegény magyar népnek.

2008. március 10.
Révészné Irénke

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Szabó Csaba

