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Csanyi Hírmondó

A községünkben kialakult hagyománynak meg-
felelően idén július második hétvégéjén is megren-
dezésre került – immáron tizenkilencedszer – a
Csanyteleki Falunapok rendezvénysorozata,
amely az utóbbi 7 évet tekintve most második je-
lentős változtatását élte meg, azaz először volt két
napra koncentrálva az eseménysor. (Az első válto-
zás 2003-ban volt, amikor is nem gazdasági vállal-
kozást támogatva, hanem az önkormányzat saját
szervezésében valósult meg a rendezvény.) A falu-
napi rendezvények időtartam-szűkítése részben a
községi szinten is első helyen lévő takarékosság
következménye, de sokkal inkább a – viszonylag
rövid időn belüli – környékbeli számtalan prog-
ram miatti látogatottság csökkenése volt, amely az
utóbbi néhány évben folyamatosan érzékelhető.
Hozzá kell tennem, hogy a támogatók által biztosí-
tott pénzek ugyanolyan nagyságrendűek voltak,
mint a múlt évben, viszont minden eddiginél ke-
vesebb önkormányzati pénz ráfordításával való-
sultak meg a két nap eseményei.

(Ezen a helyen is tisztelettel megköszönöm vala-
mennyi támogató áldozatvállalását, külön köszö-
net azoknak, akik a „nagyon kevésből” is fontos-
nak tartották a községi-közösségi rendezvény tá-
mogatását - a részletes lista a lap későbbi oldalán
található.)

A változásokhoz tartozik még az „Ünnepi testü-
leti ülés” átköltöztetése is a szombati nap szinte
valamennyi rendezvényének helyet adó iskola tor-
natermébe.

A testületi ülés szellemiségét a múlt tisztelete, a
jelen elismerése, és a jövőben való bizakodás adta:
a posztumusz díszpolgárok személyére számtalan
– idősebbek korosztályához tartozó – falunkbéli
tett javaslatot, kérve, hogy egykori tanítóik, igaz-
gatóik ekképpen kerüljenek megörökítésre, hiszen
nagyon sok korosztályt indítottak életre annak ide-
jén munkájukkal.

A képviselő-testület egyhangúlag karolta föl a
kérést, hiszen kikre, ha nem az egykori tanítókra
lenne igazabb Baross Gábor szavai: „Minden ál-
lampolgár annyit ér, amennyit a köz javára tesz”.
Egy tanító, tanár, igazgató – különösen, mikor
még más megbecsülésben volt részük, mint nap-
jainkban (sajnos) – nem tudott mást, mint „a köz
javára tenni”, tehát valamennyi, csanyteleki ősök-
kel rendelke-
ző, jelenleg élő
leszármazot-
tak családja
életének része-
sei voltak a
márványtáb-
lán megörökí-
tett pedagógu-
sok – emlékük
előtti főhajtá-
sunk tehát a
saját felmenő-
ink előtti tisz-
teletadás is… 

(Folytatás

a 2. oldalon.)

A falunapokról…

AA  XXIIXX..  CCssaannyytteelleekkii  FFaalluunnaappookk  eesseemméénnyyeeiinn  kkéésszzüülltt  ffoottóókk  ééss  vviiddeeóókk  mmeeggtteekkiinntthheettőőkk

aa  wwwwww..ccssaannyytteelleekk..hhuu  ééss  aa  ccssaannyytteelleekk..nneettwwoorrkk..hhuu  hhoonnllaappookkoonn..
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Lakókörnyezetünk, közvetlen életterünk jelen

állapotának jellemzését jelenti a már évek óta
meghirdetésre kerülő „Csanytelek legvirágosabb
utcája” vetélkedő. Az idei versengés „nyertesé-
nek”, a nyertes utca lakóinak valamennyiünk ne-
vében csak gratulálni tudok – és persze köszöne-
tet mondani –, mert az igazi nyertesek mi mind-
annyian, csanytelekiek vagyunk, hiszen a mi fa-
lunk szépül azzal, ha egy-egy utcája szép. (Véle-
ményem szerint egyébként akkor örülhetnénk
igazán, ha egyszer legalább „tízes holtversenyt”
hirdethetnénk az első helyen…) 

A jövőben való bizakodásunkat a „Tehetséges
fiatal” cím adományozása jelentette, hiszen hosz-
szú évek után ismét megalapozott javaslattal élt
iskolánk igazgatója ezen megtisztelő, példaadó
cím odaítélésére. A képviselő-testület egyhangú-
lag támogatta a vonatkozó önkormányzati rende-
letnek maradéktalanul megfelelő javaslatot,
amely a személy elismerésén túl azt a reményt is
jelenti, hogy a jó példa a tanulás, a tudás értékké
válását is segíteni fogja községünk fiataljainak, is-
kolásainak körében, hiszen jól ismert  szociológi-
ai tény: egy település akkor kezd sorvadni, le-
épülni, ha nem képes saját értelmiségét „újrater-
melni”, megújítani…

A szombati nap eseményei – Mucsi István alpol-
gármester úr szervezésében – a falu közösségé-
nek összehozását voltak hivatottak szolgálni, hi-
szen néhány kivételtől eltekintve a program szol-
gáltatói és a közönsége is csanytelekiek voltak,
gondoljunk csak a délelőtti futball-tornára, főző-
versenyre, kiállításokra, a délutáni „Korosztályok
kavalkádjára” – benne az ovisok, az iskolások, és
a hagyományosan méltán népszerű Kéknefelejcs
Népdalkör műsorára. Az osztálytalálkozók láto-
gatottsága ugyan lehetett volna nagyobb – és re-

ményeink szerint lesz is –, azonban tudomásul
kell vennünk, embert próbáló időket élünk, és az
utóbbi időben egyre gyakrabban kell hoznunk
olyan döntéseket, melyek az egyébként számunk-
ra nagyon fontos dolgok között is sorrendet kény-
telenek fölállítani… (Ezért nem szerveztünk bált
szombat estére, hogy a takarékosság lehetőségét
meghagyva, ugyanakkor az étkezés, italfogyasz-
tás lehetőségét felkínálva az osztálytalálkozók
résztvevőit is bevonjuk az esti programokba.)

Ismételten nagy sikert arattak a SILVER TSE
többségében csanyteleki „táncos lábú ifjai”, szín-
vonalas előadásuk – minden korosztályban – üde
színfoltja volt a szombat délutánnak.

A „helyiek” műsorát kiegészítő vendégművé-
szek - az Alföld Néptáncegyüttes, a Kelet lányai –
kellőképpen készítették elő a közönség hangula-
tát az est fő attrakciójához, a Josh és Jutta
kocertjéhez, amely méltán aratott óriási közön-
ségsikert.

A hangulat „csúcspontját” a szakemberek taná-
csára – az időjárási viszonyok alakulása miatt –
közel egy órával korábbi tűzijáték jelentette, me-
lyet egy szponzor finanszírozott, majd a szokáso-
san jó hangulatú „buli” következett, hajnalig…

A Falunapok második napi programját - a múlt
évihez hasonlóan – az Amatőr Fogathajtó Verseny
jelentette, amely meggyőződésem, hogy ismét
maradandó élmény volt a Tiszai úti lőtérre kiláto-
gatóknak. A hat kategóriában díjazott 3-3 fogatos,
valamint a hat különdíjjal jutalmazott kimagasló
teljesítmények elismerése után, a kora esti órák-
ban befejeződött a XIX. Csanyteleki Falunapok
rendezvénysorozata.

Csanytelek, 2009. augusztus 7.
FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester
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CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorr--
mmáánnyyzzaattaa  eerreeddmméénnyyeesseenn  ppáállyyáá--
zzootttt  aa  CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  KKöözz--
ggyyűűllééss  EEllnnöökkee  áállttaall  mmeegghhiirrddee--
tteetttt  TTeelleeppüüllééssii  PPáállyyáázzaatt  EEllőőkkéé--
sszzííttőő  AAllaappbbóóll  eellnnyyeerrhheettőő  ttáámmoo--
ggaattáássrraa..

A program azonosító száma:
TPEA/2009/27

AA  pprroojjeekktt  ccíímmee:: Önkormány-
zati tulajdonú ingatlanok ener-
gia-racionalizációs programjá-
nak megvalósítása, az ezzel ösz-
szefüggő megvalósíthatósági ta-
nulmány elkészítése.

AA  ttáámmooggaattóó  sszzeerrvveezzeett:: Csong-
rád Megyei Önkormányzat.

A megvalósíthatósági tanul-
mánynak tartalmaznia kell az
önkormányzati tulajdonú ingat-
lanok középtávon megvalósí-

tandó energia-hasznosítási
programját a kertészettel foglal-
kozók bevonásával, különös te-
kintettel a megújuló energiafor-
rások felhasználási lehetőségei-
re (termál kút, hőszivattyús
megoldások, pellet fűtés, nap-
energia-szolár technológia).

Az integrált minta-projekt jel-
legű célkitűzés magában foglal-
ja az egyes létesítmények ener-
getikai felülvizsgálatát, a hő-pi-
aci adottságok bemutatását, a
szóba jöhető energiaforrások
vizsgálatát, megoldási alternatí-
vák kidolgozását, megtérülési
számítások elvégzését, pénz-
ügyi-beruházási igények kidol-
gozását és a pályázati lehetősé-
gek ismertetését.

A pályázati projekt bekerülési

összköltsége 2.500.000,- Ft +
ÁFA, melyből aazz  eellnnyyeerrtt  ttáámmoo--
ggaattááss  öösssszzeeggee  22..440000..000000,,--  FFtt..

A támogatási szerződés, illet-
ve a legkedvezőbb árajánlatot
benyújtó szervezettel a feladat
elvégzésére irányuló vállalkozá-
si szerződés 2009. július 28.-án
aláírásra került.

A megvalósíthatósági tanul-
mány elkészítésének tervezett
befejezési időpontja 2009. szep-
tember 30.

A további pályázati célokról,
illetve a már nyert pályázatok-
ról a Csanyi Hírmondó követke-
ző számában adunk tájékozta-
tást.

FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester

Önkormányzati pályázati hírek

TTiisszztteelltt  HHööllggyyeekk,,  UUrraakk!!
Az alábbiakban csak címre, tárgyra való utalás-

sal hívom fel a figyelmet több közérdeklődésre
számot tartó jogforrásra, melyről annak terjedel-
me okán nincs módom részletekbe menő tájékoz-
tatásra, de az érintettek számára jelzésértékű le-
hetőség az utánajárásra és felkészülés a jogkövető
magatartásra.

A Magyar Közlöny 76. számában jelent meg ha-
tályba aa  kküüllffööllddrree  uuttaazzáássrróóll  sszzóóllóó  11999988..  éévvii  XXIIII..
ttöörrvvéénnyy és a külföldre utazásra felhasználható
más okmányokkal kapcsolatos szabályozásra vo-
natkozó egyes törvények módosításáról rendelke-
ző 22000088..  éévvii  CCXXIIIIII..  törvény, melynek értelmében
2009. 06. 28. napjától kezdődő hatállyal a sszzee--
mmééllyyaazzoonnoossííttóó  iiggaazzoollvváánnyyrraa  vvaallóó  jjooggoossuullttssáágg  aa  1144
éévvii  aallaattttii  ppoollggáárrookkrraa  iiss  kkiitteerrjjeedd..

A fenti törvény végrehajtására kiadott 117/2009.
(VI. 4.) kormányrendelet a személyazonosító iga-
zolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló
168/1999. (XI. 24.) kormányrendelet (Szigr.) 14.§
(2) bekezdését úgy módosítja, hogy „„AA  sszzeemmééllyy--

aazzoonnoossííttóó  iiggaazzoollvváánnyy  kkiiaaddáássáátt  MMaaggyyaarroorrsszzáággoonn
sszzüülleetteetttt  úújjsszzüüllöötttt  mmaaggyyaarr  áállllaammppoollggáárr  rréésszzéérree  eell--
ssőő  íízzbbeenn  aa  sszzüülleettéésstt  aannyyaakköönnyyvveezzőő  aannyyaakköönnyyvvvvee--
zzeettőőnnééll  aa  ttöörrvvéénnyyeess  kkééppvviisseellőő  kkéérrhheettii……””..

Amennyiben a 14 év alatti polgár a szóban for-
gó rendelkezés hhaattáállyybbaallééppééssee  eellőőtttt  vvaaggyy  kküüllfföölldd--
öönn  sszzüülleetteetttt,, illetve a törvényes képviselő aa  sszzüüllee--
ttééss  aannyyaakköönnyyvveezzéésséétt  kköövveettőőeenn igényel a gyermek
részére személyazonosító igazolványt, a Szigr.
alapján a kérelem az ookkmmáánnyyiirrooddáábbaann  nnyyúújjtthhaattóó
bbee..

A Szigr. 16. § (1) bekezdésének módosított szö-
vege és az új 16/A. §-a szerint a Magyarországon
született újszülött magyar állampolgár részére az
állandó személyazonosító igazolvány kiadását a
törvényes képviselő a kkiisskkoorrúú  sszzeemmééllyyeess  mmeeggjjeellee--
nnéésséénneekk  mmeellllőőzzéésséévveell  kkéérreellmmeezzhheettii..

A törvényes képviselőnek a személyazonosító
igazolvány igényléséhez kküüllöönn  aaddaattllaappoott kell
majd kitöltenie, illetve az úújjsszzüüllöötttt  fféénnyykkééppéétt az
anyakönyvvezető rendelkezésére bocsátania.

(Folytatás a 4. oldalon.)

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A 117/2009. (VI. 4.) Kormányrendelet a Szigr.-el

egyidejűleg más ágazati jogszabályokat is módo-
sít annak érdekében, hogy egyes hatósági eelljjáárráá--
ssookkbbaann  aa  ggyyeerrmmeekk  aaddaattaaiitt  aa  sszzüülleettééssii  aannyyaakköönnyyvvii
kkiivvoonnaatt  hheellyyeetttt  sszzeemmééllyyaazzoonnoossííttóó  iiggaazzoollvváánnnnyyaall
iiggaazzoollhhaassssáákk..

Az Itv. 2008. évi CXIII. törvény 10. § (3) bekez-
désével módosított IX. fejezet II. cím 2. pontja
alapján a 14. életévét be nem töltött polgár sze-
mélyazonosító igazolvány iránti kérelme – az el-
veszett, megsemmisült és megrongálódott ok-
mány cseréjét kivéve ––  iilllleettéékkmmeenntteess..

A Magyar Közlöny 86. számában jelent meg és
2009. július 1-jén lépett hatályba aa  ccssaallááddookk  sszzooccii--
áálliiss  kkrríízziisshheellyyzzeettéénneekk  kkeezzeelléésséétt  ccééllzzóó  113366//22000099..
((VVII..2244..))  kkoorrmmáánnyyrreennddeelleett,, melynek értelmében a
regionális nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a te-
lepülési önkormányzat jegyzőjének javaslata
alapján a gazdasági válsággal összefüggő kedve-
zőtlen hatások enyhítésére, az állami szociális el-
látórendszer keretében nyújtott szociális segély-
ként egyszeri, egyösszegű – vissza nem térítendő
– támogatást állapíthatnak meg.

KKii  rréésszzeessüüllhheett  ttáámmooggaattáássbbaann?? Támogatásban
részesülhet a Magyar Köztársaság területén beje-
lentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező
nagykorú személy, ha családjában a kérelem be-
nyújtását megelőző hónapban aazz  eeggyy  ffőőrree  jjuuttóó  hhaa--
vvii  jjöövveeddeelleemm a minimálbér nettó összegét (2009.
évben 5577..881155  FFtt))  nneemm  hhaallaaddttaa  mmeegg,, és rréésszzéérree a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvény 6. §-a szerinti nnyyuuggeellllááttáásstt
nneemm  ffoollyyóóssííttaannaakk, és a gazdasági válsághoz kap-
csolódó, előre nem látható esemény következté-
ben a családja mindennapi életvitelének fenntar-
tását ssúúllyyoossaann  vveesszzééllyyeezztteettőő  kkrríízziisshheellyyzzeettbbee  kkee--
rrüülltt..

KKii  nneemm  jjooggoossuulltt  ttáámmooggaattáássrraa?? Nem jogosult tá-
mogatásra az a személy, akinek a 2009. év folya-
mán 15.000 forintot meghaladó összegben átme-
neti segélyt állapítottak meg, akinek a kérelem
benyújtásakor átmeneti segély megállapítása
iránti eljárás van folyamatban, aki a krízissegély
iránti kérelem benyújtását megelőző 90 napon be-
lül átmeneti segély iránti kérelmet még nem nyúj-
tott be, kivéve, ha a helyi önkormányzat rendele-

tében előírt feltételek az átmeneti segélyre való jo-
gosultságát kizárja. 

MMii  mmiinnőőssüüll  kkrríízziisshheellyyzzeettnneekk?? Krízishelyzetnek
minősül, ha a kérelmező a munkahelyét 2008.
szeptember 30-át követően elvesztette, jövedelme
a 2008. szeptember havi jövedelméhez képest leg-
alább 20 %-ot elérő mértékben csökkent, lakáscé-
lú kölcsönszerződéséből eredő fizetési kötelezett-
sége törlesztő részlete 2008. szeptember havi ösz-
szegéhez képest legalább 20 %-ot elérő mértékben
emelkedett, egészségi állapota indokolja. 

MMiillyyeenn  öösssszzeeggbbeenn  eennggeeddééllyyeezzhheettőő  aa  ttáámmooggaattááss??
A támogatás összege lleeggaalláábbbb  hhúússzzeezzeerr  ffoorriinntt,,
lleeggffeelljjeebbbb  ööttvveenneezzeerr – kküüllöönnööss  mmééllttáánnyylláássra okot
adó körülmény fennállása eesseettéénn  lleeggffeelljjeebbbb  sszzáázz--
eezzeerr ––  ffoorriinntt..  

HHooll  ééss  hhooggyyaann  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  ttáámmooggaattááss?? A ttáá--
mmooggaattááss  mmeeggáállllaappííttáássaa  iirráánnttii  kkéérreelleemm  aazz  ee  ccééllrraa
rreennddsszzeerreessíítteetttt  ffoorrmmaannyyoommttaattvváánnyyoonn  a kérelme-
ző lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes
tteelleeppüüllééssii  öönnkkoorrmmáánnyyzzaatt  jjeeggyyzzőőjjéénnééll,,  22000099..  aauu--
gguusszzttuuss  11--jjee  ééss  22000099..  nnoovveemmbbeerr  3300--aa  kköözzöötttt nnyyúújjtt--
hhaattóó  bbee..  A nyomtatvány letölthető a „Nyomtatvá-
nyok" menüpont További nyomtatványok - Krízis
támogatás címszó alatt, illetőleg a települési ön-
kormányzat jegyzőjénél és a nyugdíjbiztosítási
szervek ügyfélszolgálati egységénél beszerezhe-
tő. 

A kérelemhez mmeelllléékkeellnnii  kkeellll  aa  jjöövveeddeelleemm  öösssszzee--
ggéénneekk  iiggaazzoolláássáárraa  aallkkaallmmaass  iirraattoott,,  aa  llaakkáássccééllúú  kkööll--
ccssöönn  hhaavvii  ttöörrlleesszzttéésséénneekk  eemmeellkkeeddéésséétt  iiggaazzoollóó  iirraa--
ttoott..  Emellett célszerű csatolni mmiinnddeenn  oollyyaann  iirraa--
ttoott,,  aazz  eeggéésszzssééggii  áállllaappoott  iinnddookkoollttssáággáátt  iiggaazzoollóó  hháá--
zziioorrvvoossii,,  sszzaakkoorrvvoossii,,  kkóórrhháázzii  iiggaazzoolláásstt,,  iilllleettvvee  oorr--
vvoossii  sszzaakkvvéélleemméénnyytt,,  ssttbb..,,  aammeellyy  aa  ttáámmooggaattááss  mmeegg--
áállllaappííttáássáánnaakk  iinnddookkááuull  sszzoollggáállhhaatt..

A formanyomtatvány részét képező „Tájékozta-
tó a kérelem kitöltéséhez" elnevezésű útmutatót
–mely segítséget nyújt a nyomtatványon szereplő
adatok pontos kitöltéséhez (így különösen a jöve-
delem meghatározásához, a kérelemhez csatolan-
dó szükséges mellékletekről, stb.) – feltétlenül te-
kintse át a kitöltés előtt.

AA  ttáámmooggaattááss  eeggyy  aallkkaalloommmmaall,,  aa  ccssaalláádd  eeggyy  ttaaggjjaa
sszzáámmáárraa  áállllaappíítthhaattóó  mmeegg..  HHooggyyaann  ttöörrttéénniikk  aa  ttáá--
mmooggaattááss  mmeeggáállllaappííttáássaa  ééss  ffoollyyóóssííttáássaa??  A települé-
si önkormányzat jegyzője a hozzá az előírt forma-

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról
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nyomtatványon, a szükséges mellékletekkel be-
nyújtott kérelmeket egyrészt ellenőrzi, hogy azt
megfelelően és hiánytalanul töltötték-e ki, továb-
bá az előírt igazolásokat ahhoz benyújtották-e.
Másrészt a megfelelően kitöltött kérelmek esetén
megvizsgálja, hogy a kérelmező a támogatásra
való jogosultság feltételeinek megfelel-e. A jegy-
ző gondoskodik a kérelmek elutasításáról, ha a
kérelmező nem tett eleget a hiánypótlási felhívás-
nak, vagy a támogatásra való jogosultság feltét-
eleinek a kérelem nem felel meg. A jegyző az iga-
zolásával kiegészített kérelmet a szükséges mel-
lékletekkel 8 munkanapon belül továbbítja a tá-
mogatás elbírálására jogosult illetékes regionális
nyugdíjbiztosítási igazgatóság részére. A regioná-
lis nyugdíjbiztosítási igazgatóság 10, illetve –
rendkívül indokolt esetben – 5 munkanapon belül
dönt a támogatásra való jogosultságról és a támo-
gatás összegéről. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
a támogatás megállapításáról hozott határozat
megérkezését követő 5 munkanapon belül gon-
doskodik a támogatás folyósításáról. 

AA  ttáámmooggaattááss  ppéénnzzüüggyyii  ffoorrrráássaa..  A támogatás
pénzügyi forrását a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló törvény Szociális és Mun-
kaügyi Minisztérium fejezetében e célra elkülöní-
tett, önálló kincstári előirányzat-felhasználási ke-
retszámlával rendelkező előirányzat biztosítja. Az
előirányzat javára a magán- és jogi személyek, il-
letőleg a jogi személyiség nélküli gazdasági társa-
ságok 2009. november 15-éig befizetést teljesíthet-
nek. A felajánlások a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium 1100003322000000--0000228855557755--5500000000006677 számú
számlaszámára teljesíthetők. Forrásanyag: OOrrsszzáá--
ggooss  NNyyuuggddííjjbbiizzttoossííttáássii  FFőőiiggaazzggaattóóssáágg.

A Magyar Közlöny 105. számában jelent meg és
2009. 07. 28-án lépett hatályba aa  MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii
BBaannkk  eellnnöökkéénneekk  1177//22000099..  ((VVIIII..  2277..))  MMNNBB  rreennddeellee--
ttee  aa  jjeeggyybbaannkkii  aallaappkkaammaatt  mméérrttéékkéérrőőll, mely jog-
szabály értelmében aa  jjeeggyybbaannkkii  aallaappkkaammaatt  mméérrttéé--
kkee  88,,5500  %%..

A Magyar Közlöny 102. számában jelent meg és
2009. 07. 28-án lépett hatályba a 115544//22000099..  ((VVIIII..
2233..))  kkoorrmmáánnyyrreennddeelleett  aa  llaakkáássccééllúú  kkööllccssöönnöökkrree  vvoo--
nnaattkkoozzóó  áállllaammii  kkéésszzffiizzeettőő  kkeezzeesssséégg  iiggéénnyybbeevvéétteell--
éénneekk  ééss  bbeevváállttáássáánnaakk  rréésszzlleetteess  sszzaabbáállyyaaiirróóll..

A Magyar Közlöny 96. számában megjelent,
2009. 08. 10-én, 2010. 01. 01-jén, 2010 05. 01-jén lép
hatályba a 22000099..  éévvii  LLXXXXXX..  ttöörrvvéénnyy  aa  BBüünntteettőő  TTöörr--
vvéénnyykköönnyyvvrrőőll  sszzóóllóó  11997788..  éévvii  IIVV..  ttöörrvvéénnyy  mmóóddoossíí--
ttáássáárróóll..  E törvény 4.- 5 §-a augusztus 10-től az
alábbi rendelkezéseket tartalmazza:

4.§ A Btk. 29. § (2) és (3) bekezdése helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép:

„ (2) Nem büntethető az sem, aki az elhárítást
szükséges mértékét ijedtségből vagy menthető
felindulásból túllépi. 

(3) A megtámadott nem köteles kitérni a jogta-
lan támadás elöl.”

5.§ A Btk a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a

mások személye vagy javai elleni jogtalan táma-
dást megelőzéséhez szükséges védelmi eszközt
alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas,
és annak folytán a jogtalan támadó szenved sérel-
met, továbbá ha a védekező a sérelem elkerülése
érdekében mindent megtett, ami tőle az adott
helyzetben elvárható volt.”

A Magyar Közlöny 100. számában jelent meg és
22000099..  0099..  0011--jjéénn  lléépp  hhaattáállyybbaa  aa  22000099..  éévvii  LLXXXXXXIIVV
ttöörrvvéénnyy  aa  kköözzbbiizzttoonnssáágg  ééss  aa  kköözzrreenndd  vvééddeellmméébbeenn,,
iilllleettvvee  ffeennnnttaarrttáássáábbaann  kköözzrreemműűkkööddőő  sszzeerrvveezzeetteekk--
rree  vvoonnaattkkoozzóó  eeggyyeess  ttöörrvvéénnyyeekk  mmóóddoossííttáássáárróóll.. A
jogszabály értelmében az Országgyűlés a közbiz-
tonság növelésének, a lakosság  biztonságérzete
javításának elősegítésére, a helyi rendészeti fel-
adatok egységes és hatékony ellátása, az  ebben
közreműködők együttműködésének fokozása, a
közterületek rendjének védelme, valamint annak
rendjét megbontó jogsértések hatékonyabb meg-
előzése, megakadályozása, szankcionálása, to-
vábbá a védett természeti értékek és területek
megóvása érdekében a fenti  törvényt alkotta.

A Magyar Közlöny 93. számában jelent meg és
2009. 10. 01-jén lép hatályba a 22000099..  éévvii  LLXXXXIIII..  ttöörr--
vvéénnyy  aa  hhoozzzzááttaarrttoozzóókk  kköözzööttttii  eerrőősszzaakk  mmiiaattttii  aall--
kkaallmmaazzhhaattóó  ttáávvoollttaarrttáássrróóll,, mely jogszabály értel-
mében az Országgyűlés az élethez , testi épség-
hez és méltósághoz minden embert megillető
alapvető emberi jogok védelmében, összhangban
a nemzetközi egyezményekkel és az Alkotmány-
nyal, a hozzátartozók közötti erőszak visszaszorí-
tása érdekében a fenti törvényt alkotta.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Jegyzõi tájékoztatás
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(Folytatás az 5. oldalról.)
A Magyar Közlöny 89. számában megjelent,

2010. 01. 01-én hatályba lépő, 22000099..  éévvii  LLXXIIII..  ttöörr--
vvéénnyy,,  aa  kköötteelleezzőő  ggééppjjáárrmműű--ffeelleellőőssssééggbbiizzttoossííttáássrróóll..
A jogszabály értelmében az Országgyűlés a káro-
sultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott
károk következtében a biztosítottakkal szemben
támasztott megalapozott kártérítési igények meg-
felelő mértékű kielégítése, a biztosítási kötelezett-
ség betartásának hatékony ellenőrzése, a biztosí-
tatlanság csökkentése, a fogyasztói érdekek vé-
delme, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom
növelése, a piac biztonságos működése érdeké-
ben, figyelembe véve az Európai Unió jogszabá-
lyait, illetve azt, hogy a biztosítási piac szabályo-
zása elveiben, színvonalában és a  piaci résztve-
vőknek nyújtott biztonságában érje el a szintet,
amelyet az Európai Unió a tagállamok szabályo-
zásától megkövetel, a fenti törvényt alkotta.

A Magyar Közlöny 89. számában jelent meg és
2010 január 1-jén hatályba lépő, 22000099..  éévvii  LLXXII  ttöörr--
vvéénnyy,,  aazz  eeggyyeess  fféémmeekk  bbeeggyyűűjjttéésséévveell  ééss  éérrttéékkeessííttéé--
sséévveell  öösssszzeeffüüggggőő  vviisssszzaaééllééss  vviisssszzaasszzoorrííttáássáárróóll,,
mely jogszabály értelmében az Országgyűlés a je-
lentős gazdasági károkat okozó és a közszolgálta-
tások biztonságát fenyegető fémlopások és illegá-
lis fémkereskedelem visszaszorítása, valamint a
kulturális javak védelme érdekében a fenti tör-
vényt alkotta.

A Magyar Közlöny 107. számában jelent meg és
2009. 09. 01-jén lép hatályba aa  KKoorrmmáánnyy  115566//22000099..
((VVIIII..  2299..))  kkoorrmmáánnyyrreennddeelleettee  aa  kköözzúúttii  áárruuffuuvvaarroo--
zzáásshhoozz,,  sszzeemmééllyysszzáállllííttáásshhoozz  ééss  aa  kköözzúúttii  kköözzlleekkee--
ddéésshheezz  kkaappccssoollóóddóó  eeggyyeess  rreennddeellkkeezzéésseekk  mmeeggsséérr--
ttééssee  eessttéénn  kkiisszzaabbhhaattóó  bbíírrssáággookk  öösssszzeeggéérrőőll,,  vvaallaa--
mmiinntt  aa  bbíírrssáággoolláássssaall  öösssszzeeffüüggggőő  hhaattóóssáággii  ffeellaaddaa--
ttookkrróóll..
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A jogszabályok tartalma www.magyarkozlony.hu linken hozzáférhető, továbbá személyesen is állok rendelkezésre a jogszabályban
foglaltak jogértelmezése kérdésében.
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Azon vállalkozás által folyta-
tott tevékenység, amely a kör-
nyezetvédelmi termékdíjról, és
az egyes termékek környezetvé-
delmi termékdíjáról szóló 1995.
évi LVI. törvény (továbbiakban:
törvény) hatálya alá tartozik és
az erre vonatkozóan bevallásra
kötelezett, annak felhívom a fi-
gyelmét, hogy a 2007. évi
CXXVI. törvény 491. § (1) bekez-
dése alapján („A Kt. e törvén-
nyel módosított 3. §-ának (8) be-
kezdése szerinti bevallást 2010.
január 1. után csak elektronikus
formában lehet benyújtani.”) a
fentieknek megfelelően teljesí-
tett bbeevvaalllláássii  kköötteelleezzeettttsséégg  ccssaakk
22000099..  ddeecceemmbbeerr  3311--iigg  ggyyaakkoorrooll--
hhaattóó.. Az ezt követően elkészített
bevallásait kizárólag elektroni-
kus úton tudja a Regionális El-
lenőrzési Központ részére meg-
küldeni.

A kitöltött bevallás (bejelent-
kezést nem) elektronikus úton
történő megküldésére EÜC
(Egységes Ügyfélcímtár) re-
gisztrációt követően van lehető-
ség. A regisztrációra vonatkozó
információt a www.vam.gov.hu
internetes oldalon a VVáámm--  ééss
PPéénnzzüüggyyőőrrsséégg  áállttaall  kkiiaaddootttt
eelleekkttrroonniikkuuss  nnyyoommttaattvváánnyyookk
lliinnkk  aallaatttt  ttaalláállhhaattjjaa  mmeegg..

Javaslom, hogy a regisztráció
érdekében a szükséges intézke-
déseket minél hamarabb tegye
meg, mivel a 22001100..  jjaannuuáárr  11..
uuttáánn  kküüllddöötttt  ppaappíírr  aallaappúú  bbeevvaall--
lláássookkaatt  aa  RReeggiioonnáálliiss  EElllleennőőrrzzééssii
KKöözzppoonntt  nneemm  ffooggjjaa  ffeellddoollggoozznnii..

A nem az előírtaknak megfelelő
módon benyújtott bevallás az
Adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény (Art.) és a termék-
díjas rendelkezések alapján mu-
lasztási bírsággal sújtható:

„Art. 172. § (10) HHiibbáássaann  bbee--
nnyyúújjttootttt  bbeevvaallllááss esetén a ma-
gánszemély 20 ezer forintig,
más adózó 110000  eezzeerr  ffoorriinnttiigg  tteerr--
jjeeddőő  mmuullaasszzttáássii  bbíírrssáággggaall  ssúújjtt--
hhaattóó..  Ha a késedelmesen be-
nyújtott bevallás hibás, az adózó
csak a késedelemért szankcio-
nálható.”

Az 1995. évi LVI. törvény alap-
ján a termékdíjjal kapcsolattal
összefüggő adóügyekben a mu-
lasztási bírságot az alábbiak fi-
gyelembe vételével kell megál-
lapítani:

44//GG..  §§  (1) A kötelezett az Art.
172. §-ban megállapított mu-
lasztási bírsággal sújtott jogelle-
nes magatartása esetén a mmuu--
llaasszzttáássii  bbíírrssáágg  lleeggmmaaggaassaabbbb
öösssszzeeggee az ott megállapított
öösssszzeegghhaattáárrookk  kkééttsszzeerreessee,, ha a
jogsértést termékdíjköteles ter-
mékkel kapcsolatban követték
el.

Felhívom a figyelmét, hogy az
EÜC regisztrációra vonatkozó
indítvány megtétele előtt foga-
natosított Ügyfélkapus regiszt-
ráció során lehetősége van kér-
ni, hogy az értesítési tárhelyére
érkezett üzenetekről e-mail for-
májában külön értesítést kapjon.
Ha él ezzel a lehetőséggel, 5 nap
elteltével nem vesznek el azok
az üzenetek, amelyeket a beval-

lás visszautasításáról, befogadá-
sáról vagy javításhoz szükséges
felszólító levél formájában kap a
Regionális Ellenőrzési Központ-
tól.

Amennyiben a fenti internetes
oldalakon közzétett információ
a regisztrációhoz nem elégséges
vagy a témával kapcsolatban
egyéb kérdése van, javaslom,
hogy keresse a Központot az
alábbi elérhetőségek valamelyi-
kén:

RReeggiioonnáálliiss  EElllleennőőrrzzééssii  KKöözz--
ppoonntt  KKeeccsskkeemméétt

6000 Kecskemét,
Kurucz krt. 14.;
Tel.:76/486-296;
Fax:76/486-845; 
Termékdíj alosztály:
76/502-:506, 509, 503, 518
E-mail: 
rek50001@mail.vpop.hu
Levelezési cím:
6001 Kecskemét, Pf. 303. 

Személyes egyeztetésre a Köz-
pont ügyfélfogadási idejében
vagy azon túl előre megbeszélt
időpontban van lehetőség.

Ügyfélfogadási idő:
Hétfő 9:00 – 11:00
Kedd 9:00 – 11:00
Szerda 9:00 – 11:00
Csütörtök 8:00 – 16:00

Forrás: RReeggiioonnáálliiss  EElllleennőőrrzzééssii
KKöözzppoonntt  KKeeccsskkeemméétt

EÜC regisztrációra vonatkozó
felhívás
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Ezúton köszönöm meg minden Polgárnak áldo-
zatkész együttműködését abban, hogy a 2009. évi
falunapok programjaira kilátogatók és települé-
sünkre más helységekből érkezők számára lehető-
vé tették kulturált, esztétikus, virágos környezet
megjelenítését úgy közterületeken, mint a lakóhá-
zak kertjeiben egyaránt. 

Köszönöm a gyomtalanítás, parlagfű-mentesítés
érdekében tett erőfeszítéseket, a folyamatos fűka-
szálást, a cserjék, fák, virágpalánták ültetését,
gondozását. Külön köszönöm azon vállalkozók
hozzáállását, akik első szóra kérésemnek eleget
téve szépítették meg üzleteik előtti területeiket vi-

rágosítással. 
Évről-évre nyomon követhetően előnyére válto-

zik településünk arculata, köszönhetően annak,
hogy sokan érzik úgy, hogy munkájuk eredmé-
nyeképpen élhető környezetben gyermekeink ez
irányú szemlélete változását hozza.

Remélem, hogy a továbbiakban is számíthatok
megtisztelő együttműködésükre településünk
környezetvédelme, környezeti kultúrája megőrzé-
sében, fejlesztésében, esztétikai megjelenítésében.

Köszönettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

Jegyző

Tisztelt Hölgyek, Urak!

NNaaggyyccssaallááddoossookk  CCssaannyytteelleekkii
EEggyyeessüülleettee a 2009. évi Nemzeti
Civil Alapprogram által meghir-
detett működési költség finan-
szírozására kiírt pályázatán sike-
resen részt vett és 300 ezer forint
támogatásban részesül. Az egye-

sület ezen összegből fedezi a
posta és kommunikációs, nyom-
tatvány irodaszer, kis értékű tár-
gyi eszköz vásárlását, banki és
egyéb költségeit. Nagy segítség
ez az egyesületnek mert ez által
az önkormányzati támogatást és

a tagi befizetést, valamint a sze-
mélyi jövedelemadó 1 százalé-
kából származó bevételeket a
gyermekek karácsonyi ünnepsé-
gére és egyéb rendezvények
szervezésére fordíthatja. A 2008-
as évben az egyesület 200 ezer
forintot nyert.

KKooppaasszz  IImmrréénnéé
elnök

Egyesületi hírek

Tisztelt állampolgárok
Ha úgy ítélik meg, hogy vala-

mely hatóság, illetve közszolgál-
tatást végző szerv alapvető joga-
ikkal összefüggésben visszássá-
got, sérelmet okozott Önöknek,
kérhetik az állampolgári jogok
országgyűlési biztosának segít-
ségét. Panaszaik továbbításához
a biztos kérésére gyűjtőládák áll-
nak a rendelkezésükre a követ-
kező helyszíneken:

CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  PPoollggáárrmmeesstteerrii
HHiivvaattaallaa    66664411  CCssoonnggrráádd,,  KKooss--
ssuutthh  ttéérr  77..

A ppaannaasszzllááddáákkbbaa  22000099  jjúúlliiuuss
1133--ttóóll  22000099  aauugguusszzttuuss  3311--iigg  ddoobb--

hhaattjjáákk  bbee  lleevveelleeiikkeett,,  lehetőleg
csatolva a panasszal kapcsolatos
iratok fénymásolatait.

BBeeaaddvváánnyyuukkaatt  22000099  aauugguusszzttuuss
3311--iigg  ppoossttáánn  iiss  eellkküüllddhheettiikk    aazz
OOrrsszzáággggyyűűllééssii  BBiizzttooss  HHiivvaattaalláá--
hhoozz  ((11005511  BBuuddaappeesstt,,  NNááddoorr  uu..
2222..)),,  vvaaggyy  ee--mmaaiillbbeenn  iiss  ttoovváábbbbíítt--
hhaattjjáákk  aazztt  aa  ppaannaasszz@@oobbhh..hhuu  ccíímm--
rree..

Panaszaikat a biztos kivizsgál-
ja, illetve - amennyiben nem tar-
toznának a hatáskörébe -  továb-
bítja az illetékes hatóságnak. Az
esetleg szükséges személyes
meghallgatás időpontjáról írás-
beli értesítést küldünk.

Hatáskör hiányában az ország-
gyűlési biztos nem tud segítsé-
gükre lenni, akkor ha

– az ügyben nem merítették ki
a rendelkezésre álló közigazga-
tási jogorvoslati lehetőségeket, 

– az ügy 1989. október 23-a
előtt indult,

– jogerős határozatát egy évnél
régebben hozta meg a hatóság,

– az ügy elbírálása ügyészi és
bírói hatáskörbe tartozik.

PPrrooff..    DDrr..  SSzzaabbóó  MMááttéé  ss..kk..
az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa

Az Allapolgári Jogok
Országos Biztosának felhívása
Csongrád megye polgáraihoz
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CCssaallááddsseeggííttőő  SSzzoollggáállttaattááss csa-
ládgondozója Kopasz Imréné ál-

tal ggyyeerrmmeekkeekknneekk  sszzeerrvveezzeetttt  nnyyáá--
rrii  ttáábboorraa sikeresen lezárult. A

gyermekek a tábor zárásakor kije-
lentették: jövőre is szeretnének
részt venni. Köszönhető mindez a
jól megszervezett programoknak.
Utazást szerveztünk lovas kocsi-
val a vadásztanyára, látogatást
tettünk Szabó Zoltán birtokán,
volt biciklitúra a tömörkényi ha-
lastóra, látogatás Szarvas város
arborétumában és hajózás a Kö-
rösön. Egészséges életmód inte-
raktív játék Kovácsné Habling Te-
réz védőnővel és segítőjével, me-
lyen sok érdekes információhoz
jutottak a résztvevők. Köszönetet
mondok a segítőknek, Majzikné
Ürmös Rita kolleganőnek, aki se-
gítőként vett részt a nyári tábor
programjainak szervezésében.

MMOOBBIILL  KKOOMMMMUUNNIIKKÁÁCCIIÓÓ  KKÉÉPPZZÉÉSS  
AA  kkééppzzééss  ttéérrííttééssmmeenntteess  ééss  aakkkkrreeddiittáálltt!!

Jelentkezési lapot
a Csanyteleki Faluházban lehet kérni.
Jelentkezési határidő : augusztus .24.

A projekt támogatója: MMiinniisszztteerreellnnöökkii  HHiivvaattaall
A Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú

Egyesülete akkreditált felnőttképzési intézmény
(AL 0670 – Reg. sz.: 06-0008-03) a TSZ1597/NETre
Kész 2008. program támogatásával 30 órás térítés-
mentes akkreditált Mobil kommunikációs képzést
(FAT PLM-125; KOZM.A/6/2007.(IX.3).) szerve-
zünk a Dél-alföldi régió, azon belül.

CCssoonnggrráádd  mmeeggyyee  TTeelleehháázzaaiinnaakk  3300--5555  éévv  kköözzööttttii
üüggyyffeelleeii,,  aakkiikk  mmeezzőőggaazzddaassáággbbaann  tteevvéékkeennyykkeeddnneekk
sszzáámmáárraa  BBaalláássttyyáánn  aa  BBaalláássttyyaaii  TTeelleehháázzbbaann

AA  kkééppzzééssrree  vváárrjjuukk  mmiinnddaazzoonn  TTeelleehháázz  áállttaall  kkiijjee--
llöölltt  sszzeemmééllyy  jjeelleennttkkeezzéésséétt,,  aakkiikk  sszzeerreettnnéékk  eellssaajjááttíí--
ttaannii  aazzookkaatt  aazz  iissmmeerreetteekkeett,,  aammeellyyeekk  eellőősseeggííttiikk  aa
tteelleekkoommmmuunniikkáácciióóss  kkuullttúúrraa,,  aazzoonn  bbeellüüll  aa  mmoobbiill
ttáávvkköözzllééssii  kkuullttúúrraa  tteerrjjeesszzttéésséétt..

A képzés szintje: Felnőtt képzés – álta-
lános képzés.

A képzés helyszíne: Balástyai
Teleház 6764 Balástya, Rákóczi út 5.

A képzés témakörei: 30 óra.
AA  vviizzssggaa  hheellyysszzíínnee  ééss  iiddeejjee:: RTF 6722 Szeged,

Kálvária sgt. 14. 9.00 óra– vizsga: 2009.09.24,
pótvizsga: 2009.09.30. 9.00 óra.

A képzésen való sikeres részvételt (85 %-os meg-
jelenés kötelező) ttaannúússííttvváánnnnyyaall  iiggaazzoolljjuukk..

A képzési napokon szendvicsebédet biztosítunk.
SSzzüükkssééggeess  eellőőkkééppzzeettttsséégg:: minimum érettségi,

főiskola vagy egyetem, számítástechnikai alapis-
meretek.

HHaallllggaattóóii  llééttsszzáámm:: 15 fő
A képzésen való sikeres részvételt tanúsítvánnyal

igazoljuk. 
TTúúlljjeelleennttkkeezzééss  eesseettéénn  aa  jjeelleennttkkeezzééss  ssoorrrreennddjjéétt

ffiiggyyeelleemmbbee  vveesssszzüükk..

ÁÁrrggyyeelláánn  GGyyöörrggyy NNaaggyynnéé  TTaakkááccss  ÁÁggnneess  
elnök projektvezető

FELHÍVÁS
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Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft.

2009. évben Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal

dísztermében 2009. augusztus 26. napon tart

ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.

2009. augusztus 20-án esedékes hulladékszállítást

a járattervnek megfelelõen végzik.

RReekkvviieemm
TTeemmeettkkeezzééssii  VVáállllaallkkoozzááss

CCssaannyytteelleekk,,  KKoossssuutthh  uu..  3344..
ÉÉjjjjeell--nnaappppaallii  üüggyyeelleett::  0066--3300//55775555552211

HIRDETÉSEK

TÁJÉKOZTATÁS

FFÖÖLLDDMMÉÉRRÉÉSS!!
••  mmeeggoosszzttáássookk,,  tteelleekkhhaattáárr  kkiittűűzzéésseekk,,
••  ééppüülleettffeellttüünntteettééss,,
••  sszzoollggaallmmii  jjoogg  bbeejjeeggyyzzééss,,
••  mműűvveellééssii  áágg  vváállttoozzááss,,
� Elérhetőségünk:

• személyesen: Szeged, Pál u. 8/a (egyeztetett időpontban!)
• telefon: 30/218-8953 • fax: 62/424-404
• weboldal: www.infogeobt.hu • email: infogeo@vnet.hu
• levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondok mindazoknak, akik szóban, temetésen való részvétellel,
koszorúval, virággal fejezték ki együttérzésüket Megyesi József temetésén.

MMeeggyyeessii  JJóózzsseeffnnéé
Csanytelek, Baross Gábor u. 48.

BÉRSZÁMFEJTÉST,
JÁRULÉKBEVALLÁST
vállal könyvelõiroda,

õstermelõknek is!
Teljes körû KÖNYVELÉS,

ADÓTANÁCSADÁS,
környezetvédelmi

termékdíj ügyintézés,
biztosításkötés ugyanitt.
Pontosan, barátságosan.

Szûcs Ferencné
Tel.: 62/276-523
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A XIX. Csanyteleki Falunapok
támogatói



12 Csanyi Hírmondó 2009. július

RECEPT KLUB

ÖÖttppeerrcceess
ffaaggyyllaallttooss  ssüüttii

Hozzávalók:
� 4 evőkanál liszt
� 4 evőkanál cukor
� 2 evőkanál kakaó
� 1 tojás
� 3 evőkanál tej
� 3 evőkanál olaj vagy olvasztott vaj
� 3 evőkanálnyi csoki darabka
� 1 csepp vanília aroma

Elkészítés:
Fogunk egy nagy bögrét, ami jól bírja a

hőt és mikróban használható. Beletesszük
a száraz hozzávalókat, majd elkeverjük.
Jön a tojás, ezzel is elkeverjük. Ezután kö-
vetkezzen a tej, olaj, csokoládé. Minden
újabb belevaló után a masszát újra össze-
keverjük. A bögrét betesszük a mikróba, és
a legmagasabb fokozaton sütjük 3 egész
percig. Ez idő alatt a süti gyönyörűen fel-
emelkedik, és meg is sül. Kipattintjuk a
bögréből, kicsit hagyjuk kihűlni. Vanília
vagy citrom fagyival a legfinomabb, de le-
het egyénileg is ízesíteni.

JJóó  ééttvváággyyaatt  kkíívváánnuunnkk!!

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

VERS

Tóth Árpád

EEssttii  ssuuggáárrkkoosszzoorrúú
Előttünk már hamvassá vált az út
És árnyak teste zuhant át a parkon,
De még finom, halk sugárkoszorút
Font hajad sötét lombjába az alkony:
Halvány, szelíd és komoly ragyogást,
Mely már alig volt fények földi mása,
S félig illattá s csenddé szűrte át
A dolgok esti lélekvándorlása.

Illattá s csenddé. Titkok illata
Fénylett hajadban s béke égi csendje,
És jó volt élni, mint ahogy soha,
S a fényt szemem beitta a szívembe:
Nem tudtam többé, hogy te vagy-e te,
Vagy áldott csipkebokor drága tested,
Melyben egy isten szállt a földre le
S lombjából felém az ő lelke reszket?

Igézve álltam, soká, csöndesen,
És percek mentek, ezredévek jöttek, -
Egyszerre csak megfogtad a kezem,
S alélt pilláim lassan felvetődtek,
És éreztem: szívembe visszatér
És zuhogó, mély zenével ered meg,
Mint zsibbadt erek útjain a vér,
A földi érzés: mennyire szeretlek!

OLVASÓI OLDAL
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