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Szakemberek szerint decem-
ber elején minden eddig mért
értéknél 25cm-el magasabb ta-
lajvíz-szintet mértek az észlelő
kútban, ami után szinte csoda,
hogy az elszenvedett károk
mértéke nem lett nagyobb. Ter-
mészetesen a lakhatatlanná vált
ingatlanok tulajdonosai az igazi
kárvallottak, hiszen nem olyan
időket élünk, amikor „egyszerű-
en” pótolni lehet a sokszor nem
is egy élet munkáját megtestesí-
tő házat, a család életterét. Mi-
vel megyénkre nem rendelte el a
Kormány a veszélyhelyzetet,
így sajnos a magán ingatlanok-
ban esett károkra még részleges
kártérítést sem kaphatnak azok
tulajdonosai.

Csanytelek Község Önkor-
mányzata több mint 7,5 millió

forintot költött a védekezésre,
mely meggyőződésem, hogy
egy ilyen helyzetben kötelessé-
ge a község vezetésének – füg-
getlenül a hatályos törvény ren-
delkezéseitől, amely tulajdon-
képpen az önkormányzati in-
gatlanok, és belterületi terület-
részek védelmére kötelezi az
önkormányzatot, a magán in-
gatlanokat az „öngondoskodás”

kategóriájába sorolja. (Nem
gondolom persze, hogy ezért
kaptak munkatársaim ennyire
kevés „köszönömöt” sokszor
messze munkaidőn túli munká-
jukért, illetve ennyire kevés se-
gítséget a magán ingatlanok tu-
lajdonosaitól, akik – tisztelet a
kivételnek – „hagyták” megvé-
deni ingatlanukat…)

(Folytatás a 2. oldalon.)

Hétköznapjaink
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Önkormányzatunk mintegy
6,2 millió forint - önrésszel csök-
kentendő – vis-maior igénylést
nyújthatott be a védekezés költ-
ségeire (az összeg azért nem
egyezik a fentebb leírttal, mert
pl. a vásárolt szivattyúkra nem
lehet támogatást igényelni),
melyből eddig 3,4 milliót kapott
meg. Folyamatban van az ön-
kormányzati utakban esett
károk részleges megtérítésére
beadott vis-maior pályázatunk
is mintegy 6 millió forint körüli
támogatási igénnyel – azt azon-
ban csak remélni tudjuk, hogy
nem járunk úgy, mint az a bizo-
nyos „brácsás” a zenekarban:
járni jár, de nem jut… Egy biz-
tos: a belvíz során megrongáló-
dott önkormányzati utak külö-
nösen rossz kritikus szakaszait
idén mindenképpen ki kell javí-
tani, különben jövőre le lehet ró-
luk söpörni az aszfaltot – külö-
nösen igaz ez az alap nélkül(!)
készült Szegedi útra, a Szent
László, Damjanich, Járandó ut-
cák azon szakaszaira, melyek

huzamosabb ideig víz alatt vol-
tak, illetve a védekezés okán túl
nagy terhelést kaptak.

A község hosszú távú, teljes
belvízmentesítésére tett javasla-
tomat mind a megye, mind a
„vizes szakma” elfogadta, jónak
ítélte, azonban megvalósítható-
ságára nem is merem leírni mi-
lyen határidővel számolhat-
nánk… Éppen ezért a KÉBSZ
Kft. vásárolt egy kotrógépet,
mellyel a legszükségesebb csa-
torna szakaszokat – önkor-
mányzati területen –, gyakorla-
tilag önköltségi áron meg fogjuk
csinálni, hiszen az jól látható,
hogy a Nagynyomás víztelení-
tése elengedhetetlenül szüksé-
ges, mivel az oda „beszorult”
belvíz a Tömörkényi út – Szege-
di út – Bem utca – Nagy Imre  út
által határolt területen túl még
kb. egy kilométeres sugarú kör-
ben érezteti hatását (tartja fönn
a talajvíz szintet), rongálva az
ingatlanokat, lehetetlenné, de
legalábbis esetlegessé téve úgy a
szántóföldi gazdálkodást, mint

a kertészkedést. Láthatják, az
önkormányzat – tervezett elkép-
zeléseit fölül írva – szinte erején
felül próbál megelőző intézke-
dést tenni az ideihez hasonló
belvízveszély elhárítására, ezt
kérem az érintett ingatlanok tu-
lajdonosaitól is! 

Az idei védekezés során is ki-
derült: a legjobb „módszer”, ha
saját magunkra támaszkodunk,
tehát a mély fekvésű részeken
lévő föld-, vagy vályogfalú épü-
letek aláfalazása, szigetelése ép-
pen úgy elengedhetetlenül
szükséges, mint az ereszcsator-
názás! Ezek hiányában szinte
biztos, hogy sérülni fog az in-
gatlan egy esetlegesen követke-
ző belvíz esetén!

Ami még szintén fontos: az ár-
kok, átereszek tisztán tartása, a
zárt csatornák be nem szennye-
zése – ismét több bejelentés ér-
kezett, hogy a Vomázással drá-
ga pénzen kitisztított zárt csa-
tornákon „érezhetően” megin-
dult az emésztők tartalma a
szomszédok orra alá… Inkább
nem minősítem ezt a tevékeny-
séget, ami nem csak anyagi kár-
okozást (Vomázás költsége), vé-
dekezési készültség csökkenést
(a csatornák „feliszapolódnak”),
hanem adott esetben intéz-
ménybezárásokat is vonhat ma-
ga után, ha a szakhatóság ellen-
őrzése során mindez kiderül…

Az „ötletes” költségcsökkentő
tevékenység büntetési díjtétele –
megfelelő hatóság, illetve labo-
ratórium bevonásával –nem a
szippantás, sokkal inkább az in-
gatlan árával lesz arányos…

Csanytelek, 2011. május 1.
FFoorrggóó  HHeennrriikk
polgármester



2011. április Csanyi Hírmondó 3

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--
tteessttüülleettee  22001111..  áápprriilliiss  0011..  nnaappjjáánn  dduu..  1144..  0000  óórraakkoorr
ttaarrttootttt  üülléésséénn::  aazz

1.) napirend keretében megalkotta Csanytelek
Község Önkormányzata képviselő-testülete és
szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 8/2011. (IV. 01.) önkormányzati rendele-
tét, mely jogalkotásra a hatályos magasabb
szintű jogszabályokhoz való igazítás és jog-
technikai változások miatt került sor.

2.) napirendje keretében elfogadta a Polgármeste-
ri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát,
benne a hivatal belső szabályzatait, pénzügyi,
igazgatási feladatainak végrehajtási rendjét.

3.) napirendje keretében elfogadta a Polgármeste-
ri Hivatal pénzkezelésének ellenőrzéséről szó-
ló belső ellenőri jelentést, melynek értelmében
intézkedésre okot adó hibát nem észlelt a bel-
ső ellenőr, a tevékenység folytatása megfelel az
előírásoknak.

4.) napirendjeként jóváhagyta az Önkormányzat
képviselő-testülete 2011. évi közbeszerzési ter-
vét.

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--
tteessttüülleettee  22001111..  áápprriilliiss  1155..  nnaappjjáánn  dduu..  1144..  0000  óórraakkoorr
rreennddkkíívvüüllii  üülléésséétt  ttaarrttootttt,,  mmeellyyeenn  22  nnaappiirreennddeett  ttáárr--
ggyyaalltt..

Elsőként a Csanytelek, Damjanich és Béla utca
szilárd burkolatú kiépítésének beruházásából szár-
mazó vagyonérték KÉBSZ Kft-től való megvásárlá-
sáról döntött, mellyel lehetőség nyílt egy markoló-
gép megvásárlására.

2.) napirendje keretében döntött Csongrád és
Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormány-
zati Társulás létrehozásáról és jóváhagyta a
Társulás Társulási Megállapodását, amely má-
jus 1. napjával lép hatályba.

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--
tteessttüülleettee  22001111..  áápprriilliiss  2299..  nnaappjjáánn  dduu..  1144..  0000  óórraakkoorr
ttaarrttoottttaa  ssoorrooss  üülléésséétt..

1.) napirendje keretében elfogadta a belső ellenőr
által elkészített 2010. évről szóló éves belső el-
lenőrzési összefoglaló jelentését, amelynek
megállapításai pozitívak, így lehetővé teszi az
önkormányzat zárszámadásának beterjeszté-
sét. A belső ellenőrzés az önkormányzat költ-
ségvetése tervezésének, a hivatal működésé-
nek és gazdálkodásának irányítása és szerve-

zettsége, a hivatal informatikai rendszerének
és a közbeszerzések szabályszerűségének el-
lenőrzésére és az önkormányzat beszámolója
(zárszámadása) jogszabályokkal való összeve-
tésére terjedt ki.

2.) napirendje keretében jóváhagyta az önkor-
mányzat 2010. évi pénzmaradványának fel-
osztását akként, hogy a pénzmaradvány ösz-
szegét 2009. és 2010. évben benyújtott pályáza-
tokhoz sajáterő biztosítására fordítja, továbbá
amennyiben a Csongrádi Kistérség Többcélú
Társulása által benyújtott pályázaton nyer,
úgy a Szent László Általános Iskolánál meg-
kezdett épület hőszigetelési munkálataihoz
szükséges sajáterő önrészeként 1.950,- E Ft-ot
biztosít.

3.) napirendje keretében megalkotta az önkor-
mányzat 2010. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati
rendeletét, amelyet a könyvvizsgáló hitelesíté-
si záradékkal látott el, mivel az önkormányzat
rendelete alapján az éves beszámoló az önkor-
mányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi hely-
zetéről, megbízható és valós képet ad. A képvi-
selő-testület az önkormányzat 2010. évi költ-
ségvetésének bevételi főösszegét 307.065.000,-
Ft-ban, a kiadási főösszegét 295.552.000,- fo-
rintban hagyta jóvá.

4.) napirendje keretében elfogadta a Csongrád
Megyei Kormányhivatal törvényességi észre-
vételében foglaltakat. 

5.) napirendje keretében megalkotta az önkor-
mányzati tulajdonú vízi-közműből szolgálta-
tott ivóvíz díjáról szóló 10/2011. (IV. 29.) ön-
kormányzati rendeletét. A magasabb szintű
jogszabályok alkalmazása okán változott a ren-
delet szövegezése, de a 2011. évre megállapított
ivóvíz díja változatlan összegű maradt.

6.) napirendje keretében meghatározta a 2011. évi
falunapi költségeket, melyet 600 E Ft-ban ma-
ximált.

7.) napirendje keretében döntött arról, hogy 2011.
évben nem ad ki díszpolgári címet. 

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az
ülésről készült jegyzőkönyv a wwwwww..ccssaannyytteelleekk..hhuu
honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a
wwwwww..kkoozzaaddaattttaarr..hhuu oldalon érhető el.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

A képviselõ-testület áprilisban megtartott üléseirõl

Jegyzõi tájékoztató
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A 2011-es esztendőt a MEOSZ az Akadálymen-
tesség évének nyilvánította. Céljuk, hogy ebben
az évben a fizikai akadálymentességen túl a tanu-
láshoz, a művészetekhez, a segédeszközökhöz, a
munkához való hozzáférésről minél több szó es-
sen az emberek között és az ország nyilvánossá-
ga előtt is. Áprilisban a fogyatékos gyermekek
oktatásáról és az őket nevelő családokról volt szó
nyilvános beszélgetéseken. Májusban a MEOSZ
30. születésnapját ünnepeljük és az akadálymen-
tes társadalom témaköre kerül megbeszélésre.
Júliusban az akadálymentes szerelemről szól az
ifjúsági napok rendezvény sorozata. Szeptember
hónap témája az Akadálymentes Munka. No-
vemberben Akadálymentes Technika címmel lesz
tanácskozás. Decemberben érkezik az Akadály-
mentes Mikulás az egész országban.

Érdekességként néhány név híres sorstársaink
közül, akik példát adtak és adnak az akadályok
leküzdésének lehetőségeire. Hiszen az akadály-
mentesség nem lépcsők és küszöbök hiányát,
hanem a teljes életet akadályozó emberi együtt-
működés hiányát jelenti elsősorban. Ők sikerrel
vették fel a kesztyűt az előítéletekkel szemben:
Böszörményi Gyula író, Nagy László költő,
Pernye András zeneesztéta, Stephen Hawking
brit fizikus, Franklin D. Rroosevelt amerikai el-
nök.

1997-ben készült a Független élet című film,
mely ma is aktuális ismereteket ad az akadály-
mentesítésről!

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé

2011. az akarálymentesség éve

TTiisszztteelltt  HHööllggyyeekk,,  UUrraakk!!
Ezúton köszönöm meg min-

den Csanyteleki lakosnak a tele-
pülésünk esztétikus megjelení-
tésében, a környezetbarát köz-
ség kialakításában időt, pénzt,
fáradtságot nem kímélő tevé-
keny részvételét. Ez elsősorban
a közterületek növényekkel tör-
ténő díszítésében, új zöldfelüle-
tek kialakításában, a község
parkja, egyéb területeinek fásí-
tásában, épületek, intézmények
virágosításában nyilvánult meg,
melyet látványosan múlhat felül
az Önök által kiültetett cserjék,
évelők (Canna) örökzöldek,
egynyári virágok és gyepfelüle-
tek harmóniája, a lakókörnyezet
gondozottsága. Gyermekeink-
nek a környezetvédelem, kör-
nyezetgazdálkodás és ökológiai
követelmények szabályai betar-
tására való tudatos nevelése, az
oktatási- nevelési intézmények
külső- belső virágosítása, nem
utolsó sorban a szülői ház és an-
nak környezetében szerzett po-

zitív benyomások teremtenek
esélyt a kulturális értékeink
megőrzésére, egészséges élettér
fenntartására és nem utolsó sor-
ban a parlagfű irtásából eredő
előnyökre.

Mindannyiunk életminőségét
javítja, ha utcáink előkertjei nem
„gazzal dúsan borított zöldterü-
letek” hanem gyommentesített,
parlagfű- mentes, gondozott, vi-
rágos területek, amelyek mind
az itt élőknek, mind a települé-
sünkön áthaladók számára sze-
met gyönyörködtető látványt
nyújt.

Ennek érdekében kérek min-
den olyan magánszemélyt, aki
még nem kapcsolódott be az
évek óta tartó virágosítási prog-
ramba, hogy szánjon rá egy ke-
vés időt és ne a jogkövetkezmé-
nyek (bírság) hatására, hanem
önkéntes, jogkövető magatar-
tást tanúsítva vegyen részt lakó-
háza előkertjének, az utcakert-
nek gyomtalanításában és virá-
gosításában. Kérem a települé-

sünkön a vállalkozást működte-
tőket, üzlettulajdonosokat, hogy
egy-két díszcserjét, évelőt tartó
láda kihelyezésével, vagy eszté-
tikus megjelenéssel bíró más
megoldással járuljanak hozzá,
hogy a településünkre látogatók
kellemes benyomással távozza-
nak az üzletükből, a települé-
sünkről. Köszönetemet fejezem
ki azon vállalkozóknak, akik ké-
résemnek eleget téve virágosí-
tottak üzleteik előtt, jobbnál
jobb ötletekkel, szebbnél szebb
megjelenítéssel alakítva az adott
terület képét.

Őszinte tisztelettel mondok
ismételten köszönetet azoknak,

A virágos, tiszta Csanytelekért
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Csanyteleken véradást szervezünk 2011. 06. 01-én (szerdán) 1430-tól 18
óráig az Orvosi rendelőben.

A véradásra szeretettel várunk minden véradót és azokat is, akik most
szeretnének először vért adni. Személyigazolványt és TAJ kártyát kérjük,
mindenki hozza magával.

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Véradás!

akik a Canna virág ültetését,
gondozását vállalták, (és remé-
lem az idei évben is) vállalják. A
tavalyi hagymák szaporulatából
még több helyen nyílhat virág
és teheti szebbé a közelgő falu-
napi rendezvényeinkre  kiláto-
gatók óráit. Kérem, hogy akik
még a májusi fagyokra gondol-
va nem ültették  ki az évelő vi-
rághagymákat már ne sokáig
várjanak az ültetéssel.

A környezetünk tisztasága

értékrendet teremt mindennap-
jainkban, ezért sokadjára is ké-
réssel fordulok azokhoz, akik
nem tartják tiszteletben a tele-
pülés közössége értékeit és nap-
nap után szeméttel borítva, csik-
kel beterítve, plakátokat nem
hirdetési felületre ragasztva csú-
fítjuk el a buszvárókat, hogy
gondolják végig, magatartásuk
milyen mintát ad gyermekük-
nek, aki mást lát és tanul szülei-
től otthon, mint az óvodában

vagy iskolában, holott azonos
cél vezérel gyermeket, felnőttet
egyaránt, ttiisszzttaa,,  ggyyoommmmeenntteess,,
vviirráággooss  tteelleeppüüllééss  kkéépp  mmeeggjjeelleenníí--
ttééssee,,  ezért kérem, hogy tteeggyyüünnkk
éérrttee  kköözzöösseenn!!

Előre is köszönöm tevékeny
közreműködésüket és kívánok
jó egészséget a közös feladat
megvalósításához.

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

A szigorú törvényi szabályozáson és helyi rendeletben foglalt
kötelezettségeken túl, a szankcionálás helyett, annak megelőzésére ajánlja fel
minden érdeklődő számára a Polgármesteri Hivatal szabad kapacitása
kihasználása érdekében a PPAARRLLAAGGFFŰŰ  ééss  eeggyyéébb  ggyyoommnnöövvéénnyyeekk  iirrttáássáárraa  aa
ffűűkkaasszzáállááss térítés ellenében való igénybevétele lehetőségét.

Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk rendelkezésre.
Megrendelését leadhatja BBoorrii  SSáánnddoorrnnááll  aa  ++3366  2200//223300--6622--8855 telefonszámon.

FFeellhhíívvááss  iiddõõsszzeerrûû  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  vvééggzzéésséérree!!

Az A.S.A
Hódmezõvásárhely
Köztisztasági Kft.

Csanyteleken
a Polgármesteri

Hivatal dísztermében 
2011. május 25.

(szerda)
napon tart

ügyfélfogadást
de. 9.00-11.00 óra

között.

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa
ééss  aa  mmaaggaamm  nneevvéébbeenn
ttiisszztteelleetttteell  kköösszzöönnttöömm

aazz  ééddeessaannyyáákkaatt,,  nnaaggyymmaammáákkaatt,,
ddééddmmaammáákkaatt

DDeevveeccsseerrii  SSáánnddoorr  nnééhháánnyy  ssoorráávvaall::

„„ÉÉddeessaannyyáámm,,  kköösszzöönntteelleekk
mmoosstt  ee  mmeegghhiitttt  üünnnneeppeenn,,

aazztt  kkiivváánnoomm  mmoosstt  ééss  mmiinnddiigg,,
mmiinnddiigg  mmaarraaddjj  mmeegg  nneekkeemm..””

Forgó Henrik



A Csanyi Hírmondó előző számában
rövid ismertetőt közöltünk a paradi-
csom aknázómoly kártételéről. Most
essen néhány szó a védekezés lehető-
ségeiről. Az első és legfontosabb a kár-
tevő jelenlétének korai észlelése. A be-
települő egyedeket fény illetve fer-
omon csapdával foghatjuk be. Fontos

az állomány napi rendszerességgel
történő átvizsgálása a leveleken a kár-
tétel korai észlelése. Ha megjelenik a
moly, két irányban folytathatjuk a vé-
dekezést: egyrészt biológiai úton Dipel
kipermetezésével, Macrolophus caligi-
nosus ragadozó poloska betelepítésé-
vel illetve Trichogramma acheae pete-
fürkész betelepítésével. A kémiai véde-
kezés eszköztára a lepkék ellen:
piretroidok (Decis mega, Sherpa, Tal-
star) neonikotionidok (Actara, Mos-
pilan). Lárvák ellen: Imidakloprid ha-
tóanyag felszivatva (Confidor, Kohi-
nor, Warrant), Abamectin hatóanyag
(Verimec), Indoxacarb hat.a. (Ste-
ward), Spinosad hat.a. (Spintor), Teflu-
benzuron hat.a. (Nomolt), Emamektin
benzoat hat.a. (Affirm) Bacilus thurin-
giensis (Dipel) kipermetezve. Bár a vé-
dekezés lehetőségei sokrétűnek tűnik
leszögezhetjük, hogy 100%-os megol-
dás nincs, a védekezéseket kombinálni
kell és minden esetben kiegészíteni
mechanikai eljárásokkal a ferőzött le-
velek eltávolításával és megsemmisíté-
sével. Az egyes módszerek előnyeiről,
hátrányairól a várható eredményről
mindenkinek szívesen adunk fölvilá-

gosítást. A biológiai lehetőségekről az
Árpád Biokontroll Kft., valamint a
Szentes Bio Kft-nél is érdeklődhetnek,
illetve keressenek fel személyesen
vagy telefonon a +36 30 207-91-62-es
számon.

SSiikkeerreess  éévveett  kkíívváánnookk!!
PPeettőő  SSáánnddoorr
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AA  hháárroomm  hhóónnaappoossnnááll  iiddőősseebbbb  eebbeekk
vveesszzeettttsséégg  eelllleennii  vvééddőőoollttáássaa  ééss  fféérreeggtteelleennííttééssee
aazz  aalláábbbbii  hheellyyeekkeenn  ééss  iiddőőppoonnttookkbbaann  ttöörrttéénniikk::

2011. május 24. (kedd)
7 óra...............Urbán István .....................József A. u. 6.
8 óra...............Gyöngyi Jánosné...........Arany J. u. 1.
10 óra............Bugyi István ......................Móricz Zs. u. 1.
14 óra............n. Kása Józsefné ........... Gábor Á. u. 1
2011. május 25. (szerda)
7 óra .............---------------- ........................ Sajó-sarok
9 óra...............Lajos István ........................Nagy I. u. 8   
10 óra............Tóth József ......................... Bercsényi u. 11/c
14 óra............Varga András....................Nagy-gyep 12
2011. május 26. (csütörtök)
7 óra...............Papp Balázs........................Baross G. u. 58
9 óra...............POSTA előtt........................Szt. László u. 3
10 óra............Kecskeméti István........Damjanich u. 38
14 óra............Kiss Imre...............................Béla u. 2.

2011. május 27. (péntek)
7 óra .............----------------- ...................... Mázsaház
9 óra...............Kulik György....................Nefelejcs u 1
10 óra............Tábith Béla ..........................Pusztaszeri u. 60
14 óra............Bencsik Istvánné ...........Dögállás 6
PÓTOLTÁS
2011. május 30. (hétfő)
9 óra .............------------------- .................. Mázsaház

AAzz  oollttááss  ééss  aa  fféérreeggtteelleennííttééss  KKÖÖTTEELLEEZZŐŐ,,
vvaallaammiinntt  DDÍÍJJKKÖÖTTEELLEESS..

Az oltás díja: 3000 Ft/eb, a féregtelenítő tabletta
ára: testtömeg kilogrammtól függően változó. 

Az oltás árát az ebek összeírásakor, kétpéldá-
nyos nyugta ellenében kell befizetni az összeírást
végző személynél, a tabletta árának kifizetése pe-
dig oltáskor, a helyszínen történik.

AAzz  eebboollttáássii  iiggaazzoollvváánnyytt,,  vvaallaammiinntt  aazz  oollttááss  ddííjjáá--
nnaakk  bbeeffiizzeettéésséétt  iiggaazzoollóó  nnyyuuggttáákkaatt  sszzíívveesskkeeddjjeenneekk
mmaagguukkkkaall  hhoozznnii!!

AAmmeennnnyyiibbeenn  aazz  eebboollttáássii  iiggaazzoollvváánnyyáátt  eellvveesszzíí--
tteettttee,,  aannnnaakk  ppóóttlláássaa  ddííjjkköötteelleess..

DDrr..  DDoorrooggii  ZZssoolltt  sskk..  állatorvos

CSANYI HÍRPERMET
(Csanyi Hírmondó mezõgazdasági tájékoztató rovata)

Tisztelt paradicsomtermelõ kertészek!
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IInntteerrnneett  ++  TTeelleeffoonn!!

Villámgyors internet elérhetô áron!

Internet + Telefon egy csomagban már 990 Ft-os havidíjtól!

SzemerNet Távközlési Szolgáltató

�� Napi 24 órás, folyamatos, stabil internet elérés

�� Kedvezô ár/teljesítmény viszony

�� Tervezhetô fix havidíj

�� Korlátlan internetes adatforgalom

�� Vezetékes telefon, kábel TV mellôzhetôsége

WLAN (antennás rendszer) esetén a bekötés 15-18.000 Ft.

A bekötés hónapja ingyenes!

Áraink

Sávszélesség le-/feltöltés Ár (Ft) Garantált érték le-/feltöltés
2 Mbit  2048/256 Kbit/s 1990 Ft 512/64 Kbit/s

3 Mbit  3072/348 Kbit/s 2990 Ft 768/96 Kbit/s

4 Mbit  4096/512 Kbit/s 3990 Ft 1024/128 Kbit/s

6 Mbit  6144/1024 Kbit/s 4990 Ft 1536/256 Kbit/s

8 Mbit  8192/2048 Kbit/s 6490 Ft 2048/512 Kbit/s

10 Mbit  10240/2560 Kbit/s 7990 Ft 2560/640 Kbit/s

Minden csomag korlátlan adatforgalmat,

1 db fix, publikus IP-címet,

5 db e-mail postafiókot,

1 db webtárhelyet tartalmaz.

A tájékoztatás nem teljeskörü.

A kedvezményekrôl érdeklôdjön ügyfélszolgálatunkon!

További információ www.szemernet.hu, e-mail: info@szemernet.hu,
Ügyfélszolgálat: 62/202 202, mobil: 30/893-7236
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RECEPT KLUB

CCSSOOKKII
FFOONNDDÜÜ

HHoozzzzáávvaallóókk::

A fondühöz:
20 dkg csokoládé,
2 dl tejszín, 2-3 evőkanál rum
(vagy fél dl vízben feloldott rumaroma),
5dkg vaj.

A mártogatáshoz ajánljuk:
megtisztított és földarabolt gyümölcsök, ost-

yarudak, piskótakockák, kekszek, grillázs, lin-
zer, habcsók, pillecukor, fagyigombócok.

EEllkkéésszzííttééss::
A tejszínt egy kis lábasba öntjük, beletördel-

jük a csokoládét. Kicsi lángon, állandóan kever-
getve fölmelegítjük a tejszínt a csokival. Ami-
kor az összes csoki fölolvadt, belekeverjük a va-
jat és a rumot, ezután levesszük a tűzről. A
gyümölcsöket vagy süteménydarabokat villára
szúrjuk és a megolvadt csokoládéba  belemár-
togatjuk.

VERS

VViisssszzaatteekkiinnttééss
Úgy, ahogy a bárányfelhők szállnak fenn az égen,
Úgy szállt el felettünk minden nap és éjjel.
És a sok-sok napból lassan évek lettek,
Mire ráébredtünk, elrepült az élet.
Fiatal korunkban ezt észre se vettük,
De nyugdíjas korban jobban mérlegeljük.
Ilyenkor már gyorsan peregnek az évek,
Sokszor úgy érezzük, kettesével lépnek.
A nagy sietésben néha meg-megállunk,
Sokan azt gondolják, valakire várunk.
Pedig csak a múltban keresünk, kutatunk,
Ilyenkor a sok szép emlékek közt járunk.
Fiatal korunkban de szép volt az élet,
Nyíltak a virágok, Te bámulva nézted.
Forgott veled a föld, ha táncolt a lábad,
Az egész világot rózsaszínben láttad.
De ez már a múlté, örülj, ha tudsz járni,
Kapuba nem legényt, unokát kell várni.
Ez az élet rendje, sok szépet megértél,
Köszönd meg a sorsnak, hogy öreg lehettél.
Most őszülő hajjal egy szép csendes estén,
Kérdezd meg magadtól, hogy mennyi jót tettél?
És ha van sok ilyen, tudj neki örülni,
A sok jó barátra mosolyogva nézni.
De azt se feledd el, kiket megbántottál,
S ha időd még engedi, tedd azt mind jóvá.
Ha mindez sikerült, ne kutass a múltba,
Menjél csak előre, ne nézz soha vissza.
Az életünk olyan, mint egy forgó kerék,
Ne gondolkozz azon, mikor jön el a vég.
Nézz mindig előre, gondolj a jövőre,
Tedd össze két kezed és bízz az Istenben.

RRéévvéésszznnéé  IIrréénnkkee

2011.

OLVASÓI OLDAL

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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