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Csanyi Hírmondó

Hogy őszinte legyek, nem szeretek – éppen ezért
nem is szoktam – személyes dolgaimról írni, de miu-
tán nagyon sokuktól kaptam közvetlenül, vagy szüle-
imen keresztül kérdést, érdeklődést egészségi állapo-
tommal kapcsolatban, most mégis megteszem, első-
sorban a félreértések elkerülése érdekében. Nem titok,
hogy hosszú évek óta – a baráti körömbe tartozó orvo-
sok rábeszélésének engedve –, általában év elején
részt veszek egy megelőző szűrővizsgálat sorozaton,
ami azt jelenti, hogy 3–5 napra befekszem egy egész-
ségügyi intézménybe, és a nagy kockázatú betegségek
kiszűrésére elvégzik a szükséges vizsgálatokat. Így
történt ez ebben az évben is, szabadságom terhére – és
nem „betegállományban”(!) – 4 nap alatt elvégeztek
rajtam annyi vizsgálatot, amiért legalább 2 hónapig
járhattam volna járóbeteg szakrendelésekre (holott
nem vagyok beteg). Ezt azonban egyszerűen nem en-
gedhetem meg magamnak, mert véleményem szerint
nem lehet egy települést „telefonon” irányítani, a sok-
sok aktuális feladat személyes jelenlétet, napi munka-
végzést követel meg, ha már az Önök akaratának kö-
vetkeztében Csanyteleket polgármesterként vezethe-
tem. (Azt is tudhatják, nekem nincs titkárnőm, nincs
műszaki ügyintézőm – én vagyok a mérnök is a meg-
valósuló projekteken –, a polgármesterség klasszikus
feladatköre mellett.) Nem szokatlan számomra ez az
összetett, sok stresszel, idegeskedéssel járó munka,
korábbi munkahelyeimen is mindig munkám volt,
nem munkaidőm. Ha ugyanis valamit kötetlen mun-
kaidőben végezhet az ember, az általában nem is fér
bele a normál munkaidőbe – különösen igaz ez, ha
nem egyszerűen elvégzendő feladatnak, hanem „ügy-
nek” tekinti a rábízottakat. Márpedig én ügynek te-
kintem Csanytelek fejlesztését, fejlődését, kiegyensú-
lyozott működtetését, amit szerintem az eddigi közel
két ciklus alatt – de igazából 2005-2010 között – elért
800 millió forintnyi vagyongyarapodás kellőképpen
alátámaszt, sőt, ha az idei pályázataink sorsa remé-
nyeink szerint alakul, év végére el fogjuk érni az egy-
milliárdnyi vagyongyarapodást…

Nos, ezért nagyon sokat kellett és kell dolgozni – és
így „ötvenen felül” évente néhány napot a saját egész-
ség megóvására, a betegségek megelőzésére is kell for-
dítani, mert Önökön kívül természetesen saját csalá-
domnak is felelősséggel tartozom, szeretném felnevel-
ni gyermekeimet.

Ezt a „módszert” jó szívvel javaslom egyébként
Önöknek is, ne akkor forduljanak orvoshoz, amikor
már gyógyítani kell valamilyen betegséget, hanem

végeztessenek időnként szűréseket a „váratlan megle-
petések/megbetegedések” elkerülése érdekében, illet-
ve ha ki is derül valamilyen egészségkárosodás, az ko-
rai stádiumban sokkal könnyebben gyógyítható, ke-
zelhető. Az idén a Csongrádi Kistérség településeivel
közösen beadtunk egy pályázatot – jelenleg elbírálás
alatt van – szűrővizsgálatok településekre telepített
végzésére, amint ennek eredményét megtudjuk, pla-
kátokon, a Csanyi Hírmondó hasábjain, illetve a Gong
Rádión keresztül fogjuk tájékoztatni Önöket.

A másik rendszeresen elhangzó kérdés velem kap-
csolatban: igaz-e, hogy nem indulok a következő vá-
lasztáson a polgármesterségért? Röviden: természete-
sen nem igaz! Indulni fogok szándékaim szerint, mert
a következő ciklusban két komoly műszaki feladat vár
megvalósításra Csanyteleken, a kommunális szenny-
víz kezelése, valamint a felszíni vízelvezetés – nyilván
az utak szilárd burkolatúvá tételének folytatása, a
meglévő utak felújítása mellett. Szerintem Önök is azt
gondolják, hogy jobb, ha ezeket a beruházásokat egy
mérnök polgármester irányítja, mint mondjuk egy
szakács, cukrász, vagy bármely olyan „civil foglalko-
zású” személy, akinek nem volt köze még életében
nagyberuházások kivitelezéséhez.

Többen kérdezték már azt is, igaz-e, hogy elmegyek
nyugdíjba? Röviden – bár lehet, hogy ezzel néhány
embernek csalódást okozok: természetesen ez sem
igaz, nem is tehetném meg, mert nincs meg a szüksé-
ges szolgálati időm! Az igaz, hogy miután dolgoztam
atomerőművekben, illetve sugárveszélyes munkakör-
ben, jogosult vagyok 2 év nyugdíj korkedvezményre,
de egyrészt ezt nem kötelező igénybe venni, másrészt
én szeretek dolgozni, és ameddig tudok, addig akarok
is dolgozni – amikor viszont úgy fogom érezni, hogy
„teher” a munka, akkor figyelmeztetés nélkül le fo-
gom vonni a megfelelő következtetést…

Sokan azt is tudni vélik, hogy „leszázalékoltatom”
magam – nos természetesen ez sem igaz, higgyék el,
hála Istennek semmi olyan betegségem nincs, aminek
okán ez megtehető lenne, éppen ezért nem is lehet cé-
lom.

Azt is „visszahallottam” már, hogy azért nem indu-
lok a polgármesterségért, mert egy ide telepítendő fel-
dolgozó üzemnek leszek a vezetője – nos, sajnos ez
sincs napirenden, elsősorban annak következtében,
hogy a pritaminpaprika-termesztés lehetőségével – a
hatékony „ellenpropaganda” következtében –
Csanyteleken mindössze 7, Mindszenten ugyanakkor
36 termelő kívánt élni. (Folytatás a 2. oldalon.)

Köszönöm, jól vagyok…
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TTiisszztteelltt  HHööllggyyeekk,,  UUrraakk!!
Az alábbi csak címre, tárgyra utaló jogszabály ismer-

tetés által hívom fel a figyelmet több közérdeklődésre
számot tartó jogforrásra, melyről annak terjedelme
okán nincs módom részletekbe menő tájékoztatásra,
de az érintettek számára jelzésértékű lehetőség az
utánjárásra és felkészítés a jogkövető magatartásra.

A Magyar Közlöny 196. számában jelent meg aa  kköö--
rrüülltteekkiinnttőő  llaakkoossssáággii  hhiitteelleezzééss  ffeellttéétteelleeiirrőőll  ééss  aa  hhiitteellkkéé--
ppeesssséégg  vviizzssggáállaattáárróóll  sszzóóllóó  5544//22000099..  ((XXIIII..  3300..))  KKoorrmm..
rreennddeelleett,, mely 2010. március 1-jén lép hatályba.

Fontosabb rendelkezései szerint:
• A hitelnyújtó nem nyújthat hitelt kizárólag a hitel-

kockázati fedezet figyelembevételével, a természe-
tes személy hitelképességét, illetve hitelezhetősé-
gét minden egyes hitelbírálatkor meg kell vizsgál-
nia.

• A hitelnyújtónak figyelembe kell venni a hitelez-
hetőségi limit meghatározásakor a természetes
személy összes ismert hiteltartozását, amely a hi-
telnyújtóval vagy más hitelnyújtóval szemben áll
fenn.

• Ha a hitelnyújtó egy kedvezményes időtartamra
alacsonyabb kamatot és díjakat számít fel vagy a
tőketörlesztés megkezdésére haladékot nyújt, a
kedvezményes időtartam lejárta utáni legmaga-
sabb törlesztő részletet kell figyelembe venni a hi-
telezhetőségi limitnek való megfelelés vizsgálatá-
nál.

• Az ingatlanra alapított jelzálog fedezete mellett
nyújtott forinthiteleknél a kitettség vállaláskori ér-
téke nem haladhatja meg az ingatlan forgalmi ér-
tékének 75 százalékát, pénzügyi lízingnél 80 szá-
zalékát. Építés alatt lévő létesítményre nyújtott hi-
telnél a korlát az ingatlan teljes készültségének el-
érése kori forgalmi értékre vonatkoztatva értendő. 

• Az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett
nyújtott euró alapú hiteleknél és euróhiteleknél a
kitettség vállaláskori értéke nem haladhatja meg
az ingatlan forgalmi értékének 60 százalékát,
pénzügyi lízingnél 65 százalékát.

• Gépjárművásárláshoz nyújtott forinthitel esetén a
kitettség vállaláskori értéke nem haladhatja meg a
gépjármű piaci értékének 75 százalékát, pénzügyi
lízing esetén 80 százalékát.

• Gépjárművásárláshoz nyújtott euró alapú hitel és
euróhitel esetén a kitettség vállaláskori értéke nem
haladhatja meg a gépjármű piaci értékének 60 szá-
zalékát, pénzügyi lízing esetén 65 százalékát.

• A gépjárművásárláshoz nyújtott hitelek szerző-
déskötés-kori futamideje nem lehet több, mint 84
hónap.

A Magyar Közlöny 7. számában jelent meg aazz  oorr--
sszzáággggyyűűllééssii  kkééppvviisseellőőkk  22001100..  éévvii  áállttaalláánnooss  vváállaasszzttáássaa
iiddőőppoonnttjjáánnaakk  kkiittűűzzéésséérrőőll szóló 6/2010. (I. 22.) KE ha-
tározata, valamint aa  22001100..  áápprriilliiss  1111..  ééss  2255..  nnaappjjáárraa  kkii--
ttűűzzöötttt  oorrsszzáággggyyűűllééssii  kkééppvviisseellőő--vváállaasszzttááss  eelljjáárráássii  hhaa--
ttáárriiddőőiinneekk  ééss  hhaattáárrnnaappjjaaiinnaakk  mmeeggáállllaappííttáássáárróóll  szóló
3/2010. 8I. 22.) ÖM rendelete, mely 2010. január 23-án
lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 23. számában jelent meg aa  MMaa--
ggyyaarr  NNeemmzzeettii  BBaannkk  EEllnnöökkéénneekk  44//22001100..  ((IIII..  2222))  MMNNBB
rreennddeelleettee,,  mmeellyy  sszzeerriinntt  aa  jjeeggyybbaannkkii  aallaappkkaammaatt  mméérrttéé--
kkee  55,,7755  sszzáázzaalléékk.. A rendelet 2010. február 23-án lépett
hatályba.

A Magyar Közlöny 10. számában jelent meg aa  vviiss
mmaaiioorr  ttaarrttaalléékk  ffeellhhaasszznnáálláássáánnaakk  rréésszzlleetteess  sszzaabbáállyyaaiirróóll
szóló 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet, mely 2010. janu-
ár 31-én lépett hatályba, valamint aa  kkrríízziisshheellyyzzeettbbee  kkee--
rrüülltt  sszzeemmééllyyeekk  ttáámmooggaattáássáárróóll szóló 136/2009. (VI. 24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2010. (I. 28.)
Korm. rendelet, mely 2010. január 29-én lépett hatály-
ba.

A Magyar Közlöny 12. számában jelent meg a zzáálloogg--
ttáárrggyyaakk  bbíírróóssáággii  vvééggrreehhaajjttáássoonn  kkíívvüüllii  éérrttéékkeessííttéésséénneekk
sszzaabbáállyyaaiirróóll szóló 12/2003. (I. 30.) Korm. rendelet mó-
dosításáról szóló 12/2010. (II. 2.) Korm. rendelet, mely
2010. február 2-án lépett hatályba.

A Magyar Közlöny 15. számában jelent meg a ffeeggyy--
vveerreekkrrőőll  ééss  llőősszzeerreekkrrőőll  sszzóóllóó 253/2004. (VII. 31.)
Korm. rendelet módosításáról szóló 21/2010. (II. 9.)
Korm. rendelet, mely 2010. február 15-én lépett ha-
tályba. 

A nnöövvéénnyyvvééddőő  sszzeerreekk  ffoorrggaalloommbbaa  hhoozzaattaalláánnaakk  ééss  ffeell--
hhaasszznnáálláássnnaakk  eennggeeddééllyyeezzéésséérrőőll,,  vvaallaammiinntt  aa  nnöövvéénnyyvvéé--
ddőő  sszzeerreekk  ccssoommaaggoolláássáárróóll,,  jjeellöölléésséérrőőll,,  ttáárroolláássáárróóll ééss

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályi változásokról

A feldolgozó üzem, a hűtőbázis és a logisztikai köz-
pont megvalósíthatósági tanulmánya valóban
Csanytelekre készült el, ez tény, de kérdezem én: a
fentiek ismeretében Önök hová telepítenék a feldolgo-
zót? A feldolgozó bázis létesítésének kérdése mind-
ezek ellenére nem lefutott, most is tárgyalásban va-
gyok ezzel kapcsolatban, csak sajnos a gazdasági kör-
nyezet jelenleg egyáltalán nem kedvez ilyen jellegű
beruházások megvalósításának.

Remélem, a fentieket elolvasva sikerült néhány kér-
déskörben „tiszta vizet önteni a pohárba”, kérem, ha
bármilyen jellegű kérdésük van, nyugodtan hívjanak
föl telefonon, vagy keressenek személyesen, az én aj-
tóm mindig nyitva áll, nem kell bejelentkezni – ugyan-
úgy, mint eddig –, ha itt vagyok, és éppen nem tárgya-
lok, szívesen látom Önöket egy kis személyes beszél-
getésre.

TTiisszztteelleetttteell::  FFoorrggóó  HHeennrriikk  ppoollggáárrmmeesstteerr



sszzáállllííttáássáárróóll szóló 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet mó-
dosításáról szóló 12/2010. (II. 8.) FVM rendelet, mely
2010. február 24-én lépett hatályba. Újra kell tanulniuk
a növényvédelem szabályait, a hobbikertészek is új
vegyszerekkel ismerkedhetnek egy új uniós szabályo-
zás miatt. A korábbi permetezőszerek közül ugyanis
minden hatodik eltűnik a polcról. Nemcsak a ható-
anyagok, hanem a vegyszer-formulációk is változnak.
Újdonság a Zeon formuláció. Az ilyen szerek ható-
anyagát mikrokapszulába zárják, amelynek segítségé-
vel hosszabb ideig hatásos egy szer, vagyis kevesebb-
szer kell permetezni. Fejlesztési tendencia az is, hogy
a veszélyes oldószereket tartalmazó (EC) formulációk
helyett, vízoldható koncentrátumokat (SC) hoznak
forgalomba. Aki már használt por alakú vegyszert,
tudja, hogy keveréskor mennyi por kerülhet a levegő-
be és a felhasználó tüdejébe. Ezen változtathat a víz-
ben oldódó granulátumok térhódítása.

A Magyar Közlöny 21. számában jelent meg aa  kköözzúúttii
jjáárrmműűvveekk  mműűsszzaakkii  mmeeggvviizzssggáálláássáárróóll  sszzóóllóó 5/1990.
(IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról szóló 8/2010.
(II. 18.) KEHM rendelet, mely 2010. február 19-én lé-
pett hatályba. Az időszakos vizsgálat során a jármű-
azonosítók ellenőrzése szemrevételezéssel történik. A
járműazonosítók ellenőrzését előzetes eredetiségvizs-
gálat alkalmazásával akkor kell elvégezni, ha a jármű
üzemben tartója az előzetes eredetiségvizsgálat elvég-
zését kérelmezi, továbbá, ha a közúti közlekedési
igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmá-
nyok kiadásáról és visszavonásáról szóló miniszteri
rendeletben foglaltak szerint. AA  mmiinniisszztteerrii  rreennddeelleett
mmeeggsszzűűnntteettttee  aa  22000066..  éévv  eellőőtttt  ffoorrggaalloommbbaa  hheellyyeezzeetttt  aauu--
ttóókk  kköötteelleezzőő  eerreeddeettiissééggvviizzssggáállaattáátt  aa  ggééppjjáárrmműű  mműűsszzaa--
kkii  vviizzssggáázzttaattáássaa  kkeerreettéébbeenn..

A KKöözzppoonnttii  SSttaattiisszzttiikkaaii  HHiivvaattaall  DDeebbrreecceennii  IIggaazzggaattóó--
ssáággaa  Csanytelek településen a KSH elnöke által 2010.
évre engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson ala-
puló lakossági adatfelvételt végez. A felvételek nyil-
vántartási száma, neve:

1539   Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei
1711   Időmérleg felvétel
1942   A lakosság utazási szokásai
Az adatgyűjtéséket hivatalos megbízással rendelke-

ző, igazolvánnyal ellátott kérdezőbiztosok hajtják
végre. Az adatfelvételek reprezentatívak, vagyis vélet-
lenszerű kiválasztás során kerülnek kijelölésre a cí-
mek. A kapott információkat a statisztikáról szóló
1993. évi XLVI. törvényben, illetve a személyes adatok
védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló 1992. évi LXIII. törvényben foglaltaknak megfe-
lelően bizalmasan kezeljük, azok közzé tételére
aggregált, vagyon azonosításra alkalmatlan módon
kerül sor. A 06 52/529-867, 06 52/529-848 telefonszám-
okon a KSH munkatársai készséggel adnak tájékozta-
tást a lakosság részére.

AA  hheellyyii  iippaarrűűzzééssii  aaddóóvvaall  kkaappccssoollaattooss  eelljjáárráássii  sszzaabbáá--
llyyookk  22001100..  jjaannuuáárr  11..  nnaappjjáátt  kköövveettőő  vváállttoozzáássaaii

22001100..  aaddóóéévv  ((mméégg  ááttmmeenneettii  iiddőősszzaakk))  aa  hheellyyii  iippaarrűűzzééssii

aaddóóvvaall  kkaappccssoollaattooss  ffeellaaddaattookk  ááttaaddáássaa,,  ááttvvéétteellee  sszzeemm--
ppoonnttjjáábbóóll::  

• a 2009-es adóévet még az önkormányzati adóható-
ságoknál kell lezárni, így a 2009-es évről (2010.
május 31-éig) még az önkormányzati adóhatóság-
hoz kell a bevallást benyújtani,

• a 2010. március 15-ig teljesítendő előleget még az
önkormányzati adóhatósághoz kell megfizetni az
önkormányzat által kibocsátott fizetési megha-
gyás alapján és amennyiben az önkormányzati
adóhatóság kimutatása szerint a 2010. március 15-
én esedékes helyi iparűzési adóelőleget az adózó
hiánytalanul nem fizette meg, a különbözet végre-
hajtását még az önkormányzati adóhatóság végzi, 

• a 2010-es adóévet megelőző adóévekkel kapcsola-
tos adóhatósági feladatok (ellenőrzés, végrehajtás,
stb.) maradnak az önkormányzati adóhatóságnál:
eezzeenn  iiddőősszzaakkookk  vvoonnaattkkoozzáássáábbaann  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaa--
ttii  aaddóóhhaattóóssáággookk  aaddóó--mmeeggáállllaappííttáássii  jjooggaa  22  éévvrree  rröö--
vviiddüüll,,  aazz  aaddóózzóókk  sszziinnttéénn  22  éévveess  iiddőősszzaakkoonn  bbeellüüll
ttuuddnnaakk  ccssaakk  öönneelllleennőőrrzzéésstt  bbeennyyúújjttaannii,,  aazzaazz  22001111..
ddeecceemmbbeerr  3311--iigg,,

• a tevékenységüket 2009. december 31-éig meg-
szüntető adózók: a helyi iparűzési adóval össze-
függő adókötelezettségeiket még az önkormány-
zati adóhatósághoz teljesítik, illetve az önkor-
mányzati adóhatóságok végzik az ezzel összefüg-
gő adóztatási feladatokat 

• aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  aaddóóhhaattóóssáágg  jjáárr  eell  hhiitteelleezzőőkkéénntt::  a
2010. január 1-jét megelőző adóévekben esedékes
kötelezettségek tekintetében. 

AAddaattggyyűűjjttééssrree  iirráánnyyuullóó  eelllleennőőrrzzééss::  
• az önkormányzati bevételek biztosítása érdekében

- jogot (azaz hatáskört) biztosít az önkormányzati
adóhatóság számára, hogy adatgyűjtésre irányuló
ellenőrzés keretében helyszíni ellenőrzést végez-
zen az ideiglenes (alkalmi) iparűzési tevékenysé-
get végző adózók vonatkozásában.

AAzz  áállllaammii  aaddóóhhaattóóssáágg  ffeellaaddaattaaii  aa  hheellyyii  iippaarrűűzzééssii  aaddóó
vvoonnaattkkoozzáássáábbaann::

• az állami adóhatóság 2010. január 1-jétől a helyi
iparűzési adóval összefüggő hatásköröket a 2010.
január 1-jétől kezdődő adóéveket érintően gyako-
rolja (törvény 214. §(1) bekezdés),

• az állami adóhatóság a 2010. évi helyi iparűzési
adó fizetési kötelezettség teljesítése során a 2010.
március 15-én esedékes, az önkormányzatokhoz
megfizetendő adóelőleget a saját nyilvántartása
szerint megfizetettnek és teljesítettnek tekinti (tör-
vény 214. § (3) bekezdés), 

• a tevékenységüket 2009. december 31-ét követően
megszüntető adózók 2010. január 1. utáni idősza-
kot érintő adóügyeiben az állami adóhatóság jár el
(törvény 217. §), 

• az állami adóhatóság a települési önkormányzatot
megillető helyi iparűzési adó követelések tekinte-
tében a 2009. december 31-ét követő adóévekben
esedékessé váló követelések tekintetében jár el hi-
telezőként (törvény 219. §),

(Folytatás a 4. oldalon.)

2010. február Csanyi Hírmondó 3



4 Csanyi Hírmondó 2010. február

• a 2009. december 31-ét követő adóévekben esedé-
kessé váló követelések tekintetében csődeljárás-
ban, felszámolási eljárásban, végelszámolás során,
a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban
a települési önkormányzatot megillető helyi ipar-
űzési adó követelések tekintetében hitelezőként az
állami adóhatóság jár el, illetve ezen követelések
tekintetében a végrehajtási eljárásban a végrehaj-
tás foganatosítójaként szintén az állami adóható-
ság jár el (törvény 91. §, illetve Art. 72. § (3)-(4) be-
kezdés). 

FFiizzeettééssii  kköönnnnyyííttééss,,  aaddóómméérrsséékkllééss:: a törvény a helyi
iparűzési adót érintő részletfizetési, halasztási kérel-
mek vonatkozásában önálló döntési jogkört biztosít az
önkormányzatok részére, amennyiben az önkormány-
zat jegyzője a számára nyitva álló jogvesztő határidőn
belül a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról nyilat-
kozat útján értesíti az állami adóhatóságot,

• az állami adóhatóságnál települési önkormányza-
tonként kimutatott és nyilvántartott helyi iparűzé-
si adót érintő fizetési könnyítés engedélyezése
vagy annak elutasítása, első fokon az önkormány-
zati adóhatóság nyilatkozata alapján történik, 

• a fizetési könnyítés iránti kérelmet az állami adó-
hatósághoz kell előterjeszteni, 

• az állami adóhatóság a kérelem megalapozottságát

érdemben nem vizsgálja, 
• az állami adóhatóság a kérelmet annak beérkezé-

sétől számított 5 napon belül megküldi az önkor-
mányzati adóhatósághoz, és a nála nyilvántartott
és az adott önkormányzatra kimutatott helyi ipar-
űzési adóról, bírságról, pótlékról tájékoztatja az
önkormányzati adóhatóságot, 

• az önkormányzati adóhatóság a kérelem megalapo-
zottságát érdemben megvizsgálja és a kérelem beér-
kezésétől számított 30 napon belül elektronikus
úton megküldött nyilatkozat útján értesíti az állami
adóhatóságot a kérelemmel kapcsolatos álláspontjá-
ról. Az önkormányzati adóhatóság nyilatkozatában
részletesen indokolja a fizetési könnyítés feltételeit
(esedékességi időpont, részletek összege, pótlékszá-
mítás stb.) vagy az elutasítás okait, illetve a fizetési
könnyítés iránti kérelem elbírálásához szükséges és
az általa feltárt tényállást, 

• a fizetési könnyítésről rendelkező elsőfokú határo-
zat ellen kezdeményezett jogorvoslati eljárás le-
folytatására az állami adóhatóság jogosult, ideért-
ve a jogorvoslati eljárás eredményeként elrendelt
új eljárás lefolytatására is. A jogorvoslati eljárás-
ban az állami adóhatóság nincs kötve az önkor-
mányzati adóhatóság nyilatkozatához. 

TTiisszztteelleetttteell::  KKaattóó  PPáállnnéé  jjeeggyyzzőő

Nagy örömömre szolgál, hogy a
2007-ben elindított tehetséggondozó
programok egyre több elismerést
hoznak iskolánk számára.

Engedjék meg, hogy az utolsót
megosszam Önökkel.

2010. február 17-én rendezték meg
Csongrádon a Simonyi Zsigmond
országos helyesírási verseny kistér-
ségi fordulóját, amelyen rajtunk kí-
vül 8 iskola vett részt (Bokros, Tö-
mörkény, Felgyő, Csongrádról az
Ének-zene, a Kossuth, a Széchenyi, a

Piroska városi és a Batsányi Gimná-
zium).

Örömteli, hogy a mi négy tanulónk
közül Lucze Réka az 5. osztályosok
között a 2., Tóth Flóra a 6. osztályo-
sok között a 3., Répa Rebeka a 7. osz-
tályosok között az 1. helyezést érte
el, s a 8. osztályos Szőke Kitti is csak
hajszállal maradt le a dobogóról.

Teljesítményük több mint figye-
lemre méltó, – s talán most már bát-
ran kimondhatom – annak a szemlé-
letváltásnak a példája, amelynek

egyre több eredménye olvasható az
iskola főbejáratánál elhelyezett büsz-
keségtáblán. 

Bízom abban, hogy munkánk nyo-
mán mind több szülő látja meg érté-
keinket, gondolja úgy, hogy mi,
„csanyteleki pedagógusok” is tu-
dunk jó munkát végezni, és hisz ab-
ban, hogy érdemes tehetséges gyer-
mekét ránk bíznia, mert nálunk job-
ban senki sem akar és tud többet ten-
ni értük.

TTiisszztteelleetttteell::  SSzzaabbóó  FFeerreenncc

Csanyteleki diákok sikere

A Csanyteleki Önkormányzat, az
óvoda dolgozói, gyermekei és a
csanyteleki lakosok nagy örömére, a
Csongrádi Kistérség Többcélú Tár-
sulása pályázaton támogatást nyert
óvodánk modernizációjára és férő-
helybővítésére. A projekt az Európai
Unió támogatásával, az Európai Re-
gionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósult meg. Mivel
egy gyönyörű környezetben tudjuk
óvodásainkat fogadni, mi óvodape-
dagógusok is arra törekszünk, hogy
a szakmai munkánk is minél szín-

vonalasabb legyen, minél hatéko-
nyabb és újabbnál-újabb tartalom-
mal bővüljön. Erre lehetőségünk
adódott, hiszen a Csongrádi Kistér-
ség Többcélú Társulása intézmé-
nyeinek sikeres pályázatának kö-
szönhetően (TÁMOP 3.1.4) mi is a
nyertes intézmények között tudhat-
juk magunkat. 2009. szeptember
16-án óvodánkban megtartottuk a
Kompetencia Alapú Oktatás pro-
jektnyitó rendezvényét, melynek
előadója Tasnádi Tünde szigethalmi
óvodavezető és szakértő volt. A

szakmai délutánon gyakorlati út-
mutatást kaphattunk a projekt meg-
valósításáról, a program sokszínű-
ségéről, a benne rejlő lehetőségek-
ről. Nevelőtestületünk új lendület-
tel és várakozással telve néz a jövő-
be, hogy e projektet minél képzet-
tebben és magasabb színvonalú pe-
dagógiai munka során valósíthassa
meg fokozatosan, az óvoda minden
csoportjában. A pályázat segítségé-
vel az óvodában a minőségi neve-
léshez kapcsolódó tartalomfejlesz-
tés valósul meg, új és hatékony

Csanyteleki Napköziotthonos Óvoda



2010. február Csanyi Hírmondó 5

tanulási és nevelési módszerek ke-
rülnek kipróbálásra, bevezetésre. A
rendszerben meglévő szelektív ha-
tások mérséklésével, valamint az
egyenlő hozzáférés és esélyegyenlő-
ség szempontjainak érvényesítésé-
vel, a gyermekek képességeinek és
kulcskompetenciáinak egyénre sza-
bott fejlesztését és megerősítését cé-
lozzuk meg. A pályázatban óvo-
dánk legkisebbjei, a "nyuszi" cso-
portosok vesznek részt, valamint az
őket nevelgető két óvodapedagó-
gus. A projektben résztvevő két
óvodapedagógus olyan szakmai
képzésen vesz részt, ahol elsajátít-
hatják a kompetencia alapú oktatás-
hoz szükséges készségeket, ismere-
teket. A bevont pedagógusokat és a
szakmai vezetőt mentor szaktanács-
adó segíti. A helyi programunk ed-
dig is törekedett arra, hogy gyerme-
kei számára biztosítsa az önfeledt,
boldog gyermekkort. A kompeten-

cia alapú oktatás is erre fektet nagy
hangsúlyt. A gyerekek elképzelése-
ik, vágyaik szerint játszhatnak.
Kedvük, igényeik szerint mozog-
hatnak térben és időben. Átélhetik a
hagyományok üzenetét, bábozhat-
nak, dramatizálhatnak, nap, mint
nap változatos, színes élményeket
szerezhetnek az őket körülvevő vi-
lágról, a természet csodáiról, a szá-
mok, a mennyiségek birodalmáról.
Játszva tanulhatnak egymástól és a
felnőttektől, a kérdéseiket bátran,
nyíltan megfogalmazhatják.

Gyermekeink szüleit, szülői érte-
kezlet keretében tájékoztattuk a
program bevezetéséről, és folyama-
tosan értesülhetnek a program kivá-
lóságáról. Biztosak lehetnek abban,
hogy a program alkalmazása ered-
ményeként a gyermekük az iskolára
alkalmas lesz, a gyerekek komplex
képességeit fejlesztjük. Figyelembe
vesszük az egyéni és az életkori

sajátosságokat. Olyan tudástartal-
makat adunk át, amelyek megala-
pozzák az iskolai tanuláshoz szük-
séges kultúr-technikákat. Örök ér-
vényű értékeket közvetítünk a
program által, úgymint hagyo-
mányőrzés, a magyar anyanyelv,
népdal, mese- és mondavilág, a sze-
retet, a megbecsülés, a tisztelet és az
elfogadás, mint erkölcsi normák.
Reményeink szerint, mi óvodape-
dagógusok is a gyerekekkel együtt
változáson, fejlődésen megyünk ke-
resztül, s hasznosítható pedagógiai
tapasztalatokkal, megélt élmények-
kel leszünk gazdagabbak a prog-
ram bevezetése által. 

2010. január 31-én megrendezés-
re került a Csanyteleki Napközi
Otthonos Óvoda jótékonysági bál-
ja. Szeretnénk ezúton köszönetet
mondani támogatóinknak, akik
óvodánkat „adományaikkal” segí-
tették.

Támogatóink:
SZABÓ FERENC ÉS CSALÁDJA,

NÉMETH SÁNDOR ÉS CSALÁDJA,
GYÖNGYI MIHÁLY ÉS CSALÁDJA,

NAGYVÁRADI SZILVIA ÉS CSALÁDJA,
KOVÁCS GÁBOR ÉS CSALÁDJA,

PÁLDI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA,
JÉGA FERENCNÉ ÉS CSALÁDJA,

SIMO LÁSZLÓ ÉS CSALÁDJA,
KOROM ZSOLT ÉS CSALÁDJA,
GÉMES JÁNOS ÉS CSALÁDJA,
JÁKSÓ ELVIRA ÉS CSALÁDJA,

KOVÁCS RICHÁRD ÉS CSALÁDJA,
URBÁN ISTVÁN ÉS CSALÁDJA,
BALI ZOLTÁN ÉS CSALÁDJA,

RIJK ZWAAN BP. KFT. FELGYŐ KÍSÉRLETI KERT,
KOROM MIHÁLY ÉS CSALÁDJA,

LÁSZLÓ BÉLA ÉS CSALÁDJA,
RÉPA RÓBERT ÉS CSALÁDJA,

GREGUS ISTVÁN ÉS CSALÁDJA,
MÁRTON ERZSÉBET,

GYÖNGYI ZOLTÁN ÉS BERÉNYI BOGLÁRKA,
BÁNFI TIBOR ÉS CSALÁDJA,

MIHÁLY DÁNIEL ÉS CSALÁDJA,
FORGÓ HENRIK ÉS CSALÁDJA,

CSANYI TÜZÉP KFT-LOSONCZI ZOLTÁN,
LOSONCZINÉ KISS ANDREA,

KOVÁCS JÁNOS ÉS CSALÁDJA,
AMBRUS LÁSZLÓ ÉS CSALÁDJA,
KOZMA JÁNOSNÉ ÉS CSALÁDJA,

KÖRMENDI JÓZSEF ÉS CSALÁDJA,
ZSÓTÉR SÁNDORNÉ ÉS CSALÁDJA,
LEKRINSZKI ATTILA ÉS CSALÁDJA,

IFJ. LEKRINSZKI ATTILA ÉS CSALÁDJA,
TÚRI ILLÉS ÉS CSALÁDJA,

MAGYAR JÓZSEF ÉS CSALÁDJA,
SEBŐK IMRE ÉS CSALÁDJA,

ERHARD GYULA ÉS CSALÁDJA,
ARANY GÁBOR ÉS CSALÁDJA,
VARGA ISTVÁN ÉS CSALÁDJA,
BORSOS JÓZSEF ÉS CSALÁDJA,
PINTÉR ISTVÁN ÉS CSALÁDJA,
PATAI RENÁTA ÉS CSALÁDJA,

KRISTÓF ZOLTÁNNÉ ÉS CSALÁDJA,
DOBÁK LÁSZLÓNÉ ÉS CSALÁDJA,
KONCZ ZOLTÁNNÉ ÉS CSALÁDJA,

BORDA MÁTÉ ÉS CSALÁDJA,
KÁLMÁN NIKOLETT ÉS CSALÁDJA,

HUSZÁR NÁNDORNÉ ÉS CSALÁDJA,
SIMON GÁBORNÉ ÉS CSALÁDJA,
TOLNAI ATTILA ÉS CSALÁDJA,
MÁTYÁS LAJOS ÉS CSALÁDJA,
MAGYAR PÉTER ÉS CSALÁDJA,
KÁDÁR TÜNDE ÉS CSALÁDJA,

KÁTAI ZSOLT ÉS CSALÁDJA,
LÉNÁRT TIBOR ÉS CSALÁDJA,
TAJTI TIVADAR ÉS CSALÁDJA,
HOLLÓ ISTVÁN ÉS CSALÁDJA,
KASZA ZSOLT ÉS CSALÁDJA,

SZABÓ MIHÁLY ÉS CSALÁDJA,
VALKAI ISTVÁN ÉS CSALÁDJA,

DÖMÖTÖR JÓZSEF ÉS CSALÁDJA,
LAKATOS JÁNOS ÉS CSALÁDJA,
GYÖNGYI ZSOLT ÉS CSALÁDJA,

VASS ILONA ÉS CSALÁDJA,
BÁLINT TIBOR ÉS CSALÁDJA,

FARAGÓ RÓBERT ÉS CSALÁDJA,
CSANYTELEKI POLGÁRŐR EGYESÜLET,

KONCZ BÉLA ÉS CSALÁDJA,
MÁRTON JÁNOS ÉS CSALÁDJA,
MRLJÁK JÓZSEF ÉS CSALÁDJA,

LEKRINSZKI ATTILA,
ÜRMÖS RITA.
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Információs Hírlevele
A Csongrád Megyei Rendőr-

főkapitányság bűnmegelőzési
osztálya szeretné felhívni a la-
kosság figyelmét a fokozott elő-
vigyázatosságra. 

A bűnelkövetők a legtöbb eset-
ben zsúfolt helyeken, mint pél-
dául boltok, áruházak, karácso-
nyi vásárok, piacok, postahiva-
talok, pályaudvarok területén il-
letve tömegközlekedési eszkö-
zökön szeretnek tevékenykedni,
hisz cselekvési magatartásukat a
lökdösődés, a testi érintkezés
nagyban segíti. Kihasználják,
hogy a bevásárláskor figyel-
münk másra koncentrálódik, a
megszokottnál több készpénzt
tartunk magunknál, mozgásun-
kat pedig a kezünkben tartott
csomagok nehezítik. 

Sajnálatos módon a zsebesek-
től senki nincs biztonságban.
Megelőzésként érdemes a tás-
kánkat elől viselve közlekedni,
az okmányokat, pénztárcát, mo-
biltelefont, értéktárgyakat egy-
mástól elkülönítve belső, jól zár-
ható zsebben vagy táskában hor-
dani.

Tekintettel arra, hogy a tolva-
jok általában csoportban dolgoz-
nak, ahol mindenkinek saját sze-
reposztása van, érdemes foko-
zott figyelemmel közlekedni.
Amennyiben mellettünk valaki
gyanúsan viselkedik, hosszabb
időn keresztül mellettünk áll,
vagy mozgásunkat követi, aján-
latos értékeinket ellenőrizni.

Jó, ha tudjuk, hogy az elköve-
tők gyakran valamilyen kontak-
tus megteremtésével próbálnak
a kiszemelt áldozat közelébe fér-
kőzni, annak figyelmét elterelni.
Ilyen helyzet lehet, amikor útba-
igazítást, pénzváltást kérnek, ré-
gi ismerősként lépnek fel, rosz-
szullétet színlelnek, közben pe-
dig eltulajdonítják a sértett érté-
keit. Tevékenységüket sokszor
térkép, újság, táska, kabát taka-
rásában végzik. 

A megelőzés érdekében vásár-
lás közben soha ne helyezzük
pénztárcánkat vagy kézitáskán-
kat a pultra, bevásárlókosárba,
mobiltelefonunkat ne külső, jól
látható helyen hordjuk. Ha mód
van rá, a kabátot se tegyük a be-
vásárlókocsira, főleg ne hagy-
junk benne kulcsot, pénzt, irato-
kat. Ugyanez vonatkozik az ét-
termekben, kávézókban fel-
akasztott kabátokra is. Ezeken a
helyeken ne tegyük le magunk
mellé a táskát, csomagot, mert
ezeket is könnyen ellophatják.

A megvásárolt termékeket még
becsomagolt állapotban sem
ajánlatos a parkolóban álló jár-
mű utasterében hagyni. Bármi-
lyen tárgy, így ruhanemű, táska,
műszaki cikk a gépkocsi feltö-
résre késztetheti az elkövetőket. 

Amennyiben vásárlás előtt
készpénzt kell felvennünk, győ-
ződjünk meg róla, hogy az ATM
nincs-e leragasztva, valamint
bankbiztonsági kamerának álcá-

zott készülék nem irányul-e a
billentyűzetre. Ha ilyet látunk,
ne ott vegyünk fel pénzt, és az
észlelteket haladéktalanul jelez-
zük az automatát üzemeltető
cégnek, illetve a rendőrségnek.
Amennyiben sokan állnak az au-
tomata előtt, bizonyosodjunk
meg arról, hogy mások nem lát-
ják-e beütéskor a PIN-kódunkat.
A felvett készpénzt minél rövi-
debb idő alatt tegyük biztonsá-
gos helyre, ne felejtsük kártyán-
kat az ATM-ben, illetve ne hagy-
juk a helyszínen a tranzakcióról
készült bizonylatot sem. A biz-
tonság érdekében PIN-kódunkat
soha ne tároljuk a kártya mellett!

Az ünnepek alatti szabadságo-
lások idején vannak, akik ottho-
nuktól távol igyekeznek kipi-
henni az fáradalmakat. Ameny-
nyiben az elutazás mellett dön-
tenek, érdemes az ingatlant vala-
milyen módon védeni az illeték-
telen behatolástól, az otthon tar-
tott értékeket pedig biztonságos
helyen tárolni. A szomszédok fo-
kozott figyelme mellett a posta-
láda rendszeres ürítésével, illető-
leg a porta és környékének visz-
szatérő ellenőrzésével sok eset-
ben megelőzhetők a lakásbetöré-
sek.

Amennyiben azonban mégis
baj történik, haladéktalanul hív-
ják a jól ismert segélyhívó szá-
mokat: 107, 112.

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK
BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN

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: barka@csongrad.police.hu
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Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken, a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2010. március 24. napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.

RReekkvviieemm
TTeemmeettkkeezzééssii  VVáállllaallkkoozzááss

ÉÉjjjjeell--nnaappppaallii  üüggyyeelleett::
++3366--3300//55775555552211

Tisztelt Adózók!

A Csanyteleki Polgárõr Egyesület vezetõsége tisztelettel megköszöni
azon adózóknak a támogatását, akik 2008 évi adóelszámolásuknál

az adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel.
Az így befolyt 40.863Ft-ot mûködésre fordítottuk.

Továbbá ismét kérem a tisztelt adózókat, hogy a 2009 évi
személyi jövedelemadójuk elszámolásánál továbbra is

járuljanak hozzá tevékenységünk mûködéséhez az 1% felajánlásával.

Tisztelettel: Nagy Sándor elnök

SSÉÉRREELLMMEEKK  AA  PPSSZZIICCHHIIÁÁTTRRIIÁÁNN

HHaa  úúggyy  éérrzzii,,  hhooggyy  ÖÖnntt,,  ccssaallááddttaaggjjáátt  vvaaggyy  iissmmeerrőősséétt  ppsszziicchhiiááttrriiaaii  kkeezzeellééssee  ssoorráánn  sséérreelleemm
éérrttee  ((kkéénnyysszzeerrbbeesszzáállllííttááss,,  ggyyóóggyysszzeerr--ttúúllaaddaaggoollááss,,  bbáánnttaallmmaazzááss  ssttbb))  íírrjjaa  mmeegg  ppaannaasszzáátt

nneekküünnkk..  MMiinnddeenn  iinnffoorrmmáácciióótt  bbiizzaallmmaassaann  kkeezzeellüünnkk..

ÁÁllllaammppoollggáárrii  BBiizzoottttssáágg  aazz  EEmmbbeerrii  JJooggookkéérrtt  AAllaappííttvváánnyy
ee--mmaaiill::  iinnffoo@@cccchhrr..hhuu        TTeell..//FFaaxx::  0066--11//334422--66335555        MMoobbiill::  ++3366--7700//333300--5533--8844

hhttttpp::////wwwwww..eemmbbeerriijjooggookk..hhuu

AAzz  „„EEuurróóppaaii  CCssaannyytteelleekkéérrtt””  KKöözzhhaasszznnúú  AAllaappííttvváánnyy  kkuurraattóórriiuummaa
ttiisszztteelleetttteell  kkéérrii  aa  ccssaannyytteelleekkii  aaddóóffiizzeettőő  ppoollggáárrookkaatt,,

hhooggyy  aaddóóbbeevvaalllláássuukk  kkéésszzííttéésseekkoorr  jjöövveeddeelleemmaaddóójjuukk  11%%--áátt  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk
aa  CCssaannyytteelleekk  ffeejjlleesszzttéésséétt  sszzoollggáállóó  aallaappííttvváánnyy  rréésszzéérree  ffeellaajjáánnllaannii..

AAddóósszzáámm::  1188447744995522--11--0066

A Mozgáskorlátozottak Csanyteleki  Csoportja már-
cius 7-én 12 órakor zenés, műsoros „Nőnapi” ünnep-
séget tart a tornateremben. Műsor után ebéd, tánc,
tombola! Várjuk tagjaink és a hozzátartozók jelentke-
zését március 2-ig. 

Jelentkezés: Bali Gáborné Juliskánál (Csanytelek,
Széchenyi u.3.).

Március 2-án, 14 órától csoportgyűlés lesz, a napi-
rend: aktuális tudnivalók ismertetése, feladatok meg-
beszélése, tagdíjak befizetése, kötetlen beszélgetés.

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé  ccssooppoorrttttiittkkáárr

Nõnapi ünnepség március 7-én
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RECEPT KLUB

MMaanndduullááss
ggooffrrii

Hozzávalók:
– 20 dkg (sütő) marcipán
– 3 dl tej
– 8 csepp keserű mandula aroma
– 3 tojás
– 4 dkg cukor
– 1 csomag vaníliacukor
– 20 dkg liszt
– csipetnyi só

Elkészítés:
A marcipánt apró lyukú reszelőn lereszeljük. 1

dl tejben állandó keverés mellett feloldjuk, hozzá-
öntjük a maradék 2 dl tejet. Tegyük bele az aro-
mát, keverjük el, és hagyjuk kihűlni. A tojások kö-
zül 1 db-ot válasszunk ketté. A sárgáját keverjük
el a maradék két egész tojással, cukorral, vanília-
cukorral, sóval. Adjuk hozzá a marcipános tejet,
majd a lisztet is. A fehérjét verjük habbá, és óva-
tosan keverjük a masszába. A gofrisütőt kikenjük
kevés olajjal (vagy vajjal), beleöntünk egy adag-
nyit a tésztából. A sütőt lezárjuk, és pár perc alatt
készre sütjük a gofrit. Tetején gyümölcsökkel, tej-
színhabbal tálaljuk.

JJóó  ééttvváággyyaatt!!

VERS

CCssuukkááss  IIssttvváánn
TTaavvaasszzii  vveerrss

Az ablakhoz nyomul az orgona,
az ablaküvegen át rám nevet,

amit nem tudok megunni soha,
a kékszemű tavaszi üzenet.

Gyerek leszek egy percre újra én,
örökzöld időmből kipislogok,

a létezés halhatatlan ívén
a teremtésig visszacsusszanok.

Boldog részecske, együtt lüktetek,
s kinyílok mohón, mint tavaszi ág,

ledobjuk, unt kabátot, a telet,
s szívemmel ver a születő világ.

Mert jó élni, e gyermeki hittel
így fordulok én is a fény felé,

s tudom, hogy majd a többi szelíddel
lelkem földi jutalmát meglelé!

OLVASÓI OLDAL

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla, Lovas József

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás
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<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e9007400720065002000610020006a006f006200620020006e0079006f006d00740061007400e1007300690020006d0069006e0151007300e90067002000e9007200640065006b00e900620065006e0020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [2976.378 2976.378]
>> setpagedevice


