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Csanyi Hírmondó

Akik rendszeresen olvassák Hírmondónk hasábjain
a Jegyző asszony által írt, testületi ülésekről szóló tájé-
koztatókat, illetve figyelemmel kísérik a honlapunkon
közzétett képviselő-testületi anyagokat, tapasztalhat-
ják, hogy nagyon komoly – igaz, nem látványos –
munkát végez hónapok óta mind a képviselő-testület,
mind pedig a Polgármesteri Hivatal dolgozói.

Pályázati előkészületi munkák folynak gőzerővel a
„vizes fronton”, felszíni vízelvezetésre, szennyvízcsa-
tornázás előkészítésére, illetve ivóvízminőség-javítás-
ra fogunk ugyanis pályázni, a két utóbbira törvényi
kötelezés okán, az elsőre pedig valamennyi csanytele-
ki lakos jól felfogott érdekében – remélve, hogy meg-
előzhetőek lesznek a belvíz okozta rendszeres kártéte-
lek. Meggyőződésem, hogy eddigi polgármesterkénti
működésem legnagyobb jelentőségű, komoly anyagi
vonzattal járó műszaki változtatását sikerült elérnem
4 évig tartó következetes munkával – az ivóvízminő-
ség-javítás törvény által ránk kényszerített beruházá-
sának költségét ugyanis az eredeti tervezői elképze-
lésben szereplő 250 milliós beruházási értékről 50 mil-
liósra sikerült módosíttatni, amelyből ráadásul 8 mil-
liónyi hálózati rekonstrukcióra fordítható. Ezzel a
nagyságrendű változtatással elkerülhető lesz a vízdí-
jak drasztikus emelésének kényszere – amennyiben a
vízdíj meghatározása önkormányzati feladat marad
az önkormányzati törvény változása után is…

Pályázni szeretnénk még az idén gréderre illetve
erőgépre a Tanyafejlesztési programban, továbbá - ér-
téket teremtő(!) - közfoglalkoztatásra, munkahely te-
remtő turisztikai fejlesztésre, valamint a Szociális
Alapszolgáltató Központunk határozatlan időtartamú

működési engedélyének megszerezhetősége érdeké-
ben a Baross Gábor úti volt iskola-épület felújítására
is, mindezek előkészületi munkálatai folyamatban
vannak.

Korábban megnyert pályázataink megvalósulása is
folyamatban van, a rendezvény-sátort láthatták már a
Falunapon, jelenleg pedig a Községháza külső felújítá-
sának, illetve a Piac létesítésének közbeszerzési eljárá-
sa van napirenden, a kivitelezési munkálatoknak jövő
év júniusáig kell elkészülni.

A közeljövőben jelentős kátyúzási munkálatokat fo-
gunk végeztetni az önkormányzati tulajdonú utakon –
azért csak most, mert a múlt héten kaptuk az értesí-
tést, hogy a belvíz során sérült utakra írt pályázaton
nyertünk, igaz, csak a pályázott összeg felét. Az ész-
szerűség azt diktálta, hogy a kétféle, azonos jellegű
munkát egyszerre végeztessük el, így csak „egyszeri”
felvonulási költséggel kell számolnunk, tehát többet
tudunk fordítani a tényleges munkálatokra. Mivel a
pályázaton nyert pénz lényegesen kevesebb, mint a
ténylegesen felújításra szoruló útszakasz, két részre
kellett osztanunk a munkálatokat, így a jövő év nya-
rán is lesz egy több utcát érintő, nagyobb terjedelmű
útfelújítás településünkön, pályázat híján saját erőből
is.

Önerőből készül – szégyenletesen hosszú ideje – a
Járandó út – Széchenyi út sarok vízmentesítése,
amelynek engedélyezése közel három hónapig(!) tar-
tott, reméljük, hogy az őszi esők beálltáig a kivitelezés
is elkészül.

Megköszönve megtisztelő figyelmüket: 
FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester

Idõszerû munkáink

Értesítem Csanytelek község lakosságát, hogy 2011. szeptember 01. napjától

24 órás rendõr járõrszolgálat
mûködik településünkön.

Elérhetõségek: Csanyteleki Rendõrõrs - 63/478-007,
Szolgálatos járõr - 20/43-43-196.

FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester



A képviselő-testület 2011. augusztus 22-én rend-
kívüli ülésén tárgyalta és 11..))  nnaappiirreennddjjee keretében
megalkotta az önkormányzat 2011. évi költségve-
tésének módosításáról szóló rendeletét, melyre
azért volt szükség, hogy a még idei évben (pályá-
zati pénzből) megvalósuló önkormányzati beru-
házásokhoz (sajáterőként) előirányzatot és annak
anyagi fedezetét biztosítsa. 

22..))  nnaappiirreennddjjeekkéénntt tárgyalta a képviselő-testület
az önkormányzat által nyújtott szociális ellátá-
sokról szóló rendelet-tervezetét, melynek elfoga-
dásával jelentősen (megváltozott mind anyagi jo-
gi, mind eljárásjogi és jogalkotási szempontból)
központi jogszabályoknak való megfeleltetése
megtörtént és 2011. szeptember 1. napjától hatály-
ba lépett az önkormányzat fenti tárgyú rendelete. 

Az ülés többi napirendi pontjai az önkormány-
zat pályázatokon való indulására adott felhatal-
mazásokról szóltak az alábbiak szerint:

33..))  nnaappiirreennddkkéénntt::  Derogációs vízi közmű pro-
jekt (KEOP-7.1.0/11) pályázathoz önerő biztosítá-
sának vállalása jóváhagyása tárgyában lehetőség
nyílt szennyvízelvezetés előkészítő fázisában ter-
vek, megvalósíthatósági tanulmányok készítteté-
sére 90 %-os központi támogatás mellett, 10 % ön-
erővel, ami az önkormányzat idei évi költségve-
tését kb. 6.5 millió Ft-tal terheli meg.

44..))  nnaappiirreennddkkéénntt:: a Baross Gábor u. 2. sz. alatti,
2011. augusztus 24. napjától önkormányzati tulaj-
donú ingatlan – mint funkcióját vesztett épület
hasznosítására – szociális alapszolgáltatások bő-
vítése tárgyában döntött arról, hogy kezdemé-
nyezi a Remény Szociális Alapszolgáltató Köz-
pont fenntartójánál (a Csongrádi Kistérség Több-
célú Társulási Tanácsánál) pályázat benyújtását

azzal, hogy a pályázat önerejét, (amely 5 %-os
nagyságrendet képvisel) a képviselő-testület az
önkormányzat adott évi költségvetéséből bizto-
sítja. Ebben az épületben kapna helyet a Család-
segítő Szolgáltató, Gyermekjóléti Szolgáltató,
mellyel kiváltható lenne az eddigi külön-külön
lévő 2 telephely és egy épületen belül komplexen
jelenne meg, továbbá az idősek nappali ellátása, a
szociális étkeztetés, a jelzőrendszeres házi segít-
ségnyújtás és olyan adminisztrációs feladatok el-
látására alkalmas helyiséggel, amelyek a Kossuth
u. 39. sz. alatt lévő bentlakásos Idősek Otthonából
való áthelyezéssel megoldható a jelenleg még ide-
iglenes működési engedély véglegesítése.

55..))  nnaappiirreenndd  kkeerreettéébbeenn döntött a képviselő-tes-
tület arról, hogy 1 millió Ft önerő biztosításával
pályázatot nyújt be a „Tanyafejlesztési Program”
keretében földutak rendszeres felújítását biztosító
gép (MTZ 1025.3 típusú 100 LE traktor) és kap-
csolt munkagépként (1 db LPI 250 típusú földgya-
lu) beszerzésére, annak érdekében, hogy a föld-
utak karbantartását rendszeressé tegye saját gép-
járműparkjával.

66..))  nnaappiirreennddii  ppoonnttkkéénntt tárgyalta a „helyi és tér-
ségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejleszté-
se című pályázat előkészítése” napirendet, mely-
nek keretében felhatalmazást adott a képviselő-
testület a település polgármesterének arra, hogy
tárgyi pályázat előkészítéseként belvízelvezetésre
vízjogi engedélyhez szükséges tervek, megvaló-
síthatósági tanulmányok elkészíttetésére, amely
az idei költségvetésen túl a következő évi önkor-
mányzati költségvetést is terheli, összesen kb. 3.8
millió Ft önerő fedezetének garantálásával.

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Tájékoztatom Önöket arról, hogy az országgyűlés által 2011. április 18. napján elfogadott
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  AAllaappttöörrvvéénnyyéétt tartalmazó Magyar Közlöny 2011. április 25. napján megjelent külön-

száma megtekinthető és megrendelhető a Polgármesteri Hivatalban (ügyfélfogadási idő alatt).
Az Alaptörvény állampolgárokhoz való eljuttatása érdekében a hivatal dísztermében

2011. szeptember 1. napjától felállításra került az

ALAPTÖRVÉNY ASZTALA
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért Felelős

Államtitkári felkérésben foglaltaknak megfelelően.
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Jegyzõi tájékoztató

Az alaptörvény asztala

A képviselõ-testület ülésérõl
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Az Országgyűlés a 2011. évi népszámlálásról
szóló 2009. évi CXXXIX. törvénnyel elrendelte,
hogy ebben az évben a természetes személyekről
és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tarta-
ni.

AA  nnééppsszzáámmlláállááss  aa  tteerrmméésszzeetteess  sszzeemmééllyyeekkrree,,  vvaa--
llaammiinntt  aazz  oorrsszzáágg  tteerrüülleettéénn  lléévvőő  llaakkáássookkrraa,,  llaakkootttt
üüddüüllőőkkrree  ééss  llaakkootttt  eeggyyéébb  llaakkóóeeggyyssééggeekkrree  tteerrjjeedd
kkii,, beleértve a közösségi éjszakai elhelyezést szol-
gáló intézményeket/intézeteket is, aa  MMaaggyyaarr
KKöözzttáárrssaassáágg  tteerrüülleettéénn  22001111..  ookkttóóbbeerr  11--jjéénn  00  óórraakkoorr
ffeennnnáállllóó  áállllaappoott  aallaappuullvvéétteelléévveell..  

A népszámlálást elektronikus és papíralapú, ön-
kitöltéses, valamint az interjús módszer kombiná-
lásával kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás
módját az adatszolgáltatásra kötelezett személy
választja meg. 

AAzz  aaddaattffeellvvéétteelltt  22001111..  ookkttóóbbeerr  11..  ééss  22001111..  ookkttóó--
bbeerr  3311..  kköözzöötttt, a pótösszeírást 2011. november 8-
ig kell végrehajtani!

Lényeges eleme a jogszabálynak, hogy az adat-
szolgáltatásra kötelezettek kötelesek a népszám-
lálás körébe tartozó adatokat a valóságnak meg-
felelően az általuk meghatározott adatszolgálta-
tási módok valamelyikével, a fent jelzett időszak-
ban megadni. Az adatszolgáltatás az egészségi ál-
lapotra, a fogyatékosságra, a vallásra, az anya-
nyelvre és a nemzetiségre vonatkozóan önkéntes.
A népszámlálás során gyűjtött adatok kizárólag
statisztikai célra használhatóak fel.

A népszámlálás helyi előkészítéséről és az adat-
felvétel végrehajtásáról a település önkormányzat
jegyzőjeként, mint települési népszámlálási fele-
lősként kell gondoskodnom.

A népszámlálási adatfelvételt a számlálóbiztos-
ok végzik, ők állnak közvetlen kapcsolatban az

adatszolgáltatókkal. Feladatuk: aazz  aaddaattsszzoollggáállttaa--
ttóóii  ccssoommaaggookk  eelljjuuttttaattáássaa  aa  llaakkccíímmeekkrree,,  aazz  iinntteerrjjúúkk
lleebboonnyyoollííttáássaa,,  aazz  öönnkkiittööllttőőkk  kkéérrddőőíívveeiinneekk  öösssszzee--
ggyyűűjjttééssee,,  aa  ccíímmeekk  ppoonnttoossííttáássaa.. Munkájukat köz-
vetlenül a felülvizsgálók irányítják, ellenőrzik. A
számlálóbiztosok egyedi, névre szóló, a személyi
igazolvánnyal együtt érvényes igazolvánnyal
rendelkeznek, feladatuk ellátása során hivatalos
személynek kell tekinteni Őket.

AAzz  aaddaattsszzoollggáállttaattááss – a törvényben meghatáro-
zott esetek kivételével – kköötteelleezzőő!!

Felhívom a figyelmet arra, hogy az adatszolgál-
tatói csomag nem reklám, vagy szóróanyag, ha-
nem a népszámlálás lebonyolításához nélkülöz-
hetetlen nyomtatvány.

Ahhoz, hogy zökkenőmentesen lehessen végre-
hajtani a népszámlálási feladatot, kérem, hogy
ahol nincs a lakóházon, kapun, vagy postaládán
házszám, ott szíveskedjenek annak kihelyezésé-
ről gondoskodni! Ezzel megkönnyíthető a szám-
lálóbiztosok által adatszolgáltatói csomag kijutta-
tása, amelyre várhatóan 2011. szeptember 27-30.
napja között kerül sor.

Ingyenesen hívható telefonszámok:
80/200-014,
80/200-224,
http://www.nepszamlalas.hu

Számítok közreműködésükre, melyet előre is
köszönök!

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző
mint települési

népszámlálási felelős

Jegyzõi tájékoztató

a 2011. évben végrehajtásra
kerülõ országos népszámlálás

lebonyolításáról
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AA  CCSSMMRRFFKK  BBűűnnmmeeggeellőőzzééssii
OOsszzttáállyyaa  éévveekk  óóttaa  kkiieemmeelltt  ffii--
ggyyeellmmeett  ffoorrddíítt  aa  ttéérrssééggbbeenn  ééllőő
ggyyeerrmmeekk--  ééss  ffiiaattaallkkoorrúúaakk  bbiizz--
ttoonnssáággáánnaakk  mmeeggtteerreemmttéésséérree..
AAzz  eellmmúúlltt  iiddőősszzaakkbbaann  ttööbbbb
oollyyaann  ssiikkeerreess  pprrooggrraammoott  vvaallóó--
ssííttoottttuunnkk  mmeegg,,  aammeellyyeett  sszzeerreett--
nnéénnkk  aa  22001111//22001122--eess  ttaannéévvbbeenn
iiss  aazz  ÖÖnnöökk  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnllaannii..    

Az óóvvooddááss  kkoorroosszzttáállyy számá-
ra az OOvviizzssaarruu  pprrooggrraamm került
adaptálásra. A bűn- és baleset-
megelőzési témájú Ovizsaru já-
tékos, figyelemlekötő, kommu-
nikációra törekvő prevenciós
programsorozat, mely több
modulból áll, ezek mesékre,
történetekre, szerepjátszásra

épülnek. Szerepet vállal benne
az egyenruhás rendőr, az óvo-
dás, az óvónő, és akár a család
is. Eddig 17 megyei intézmény
csatlakozott a programhoz,
melyek körét szeretnénk to-
vább bővíteni.

Az áállttaalláánnooss  iisskkoollááss  kkoorroosszz--
ttáállyy esetében az országos prog-
ramok közül legjelentősebb aazz
IIsskkoollaa  rreennddőőrree,,  aa  110077  eessééllyy  aa
ssppoorrttttaall (hátrányos helyzetű
gyerekek felzárkóztatását segí-
tő modell), továbbá a DDAADDAA  --
ookkttaattááss.. Saját oktatási, preven-
ciós programjaink közül ki-
emelkednek az általános bűn-
megelőzési ismereteket átadó
TTIINNII--KKÉÉKK, valamint a drog-

prevenciós 22DD  ((DDrroogg  DDiimmeennzzii--
óókk))  mmeeggeellőőzzééssii  eellőőaaddáássookk, me-
lyekre a megye különböző ok-
tatási intézményeiben kerül sor
rendszeresen. Emellett minden
évben meghirdetjük speciális
eessééllyyeeggyyeennllőőssééggii  pprrooggrraammun-
kat hátrányos helyzetű, illetve
problémás viselkedésű fiatalok
részére. 

A kköözzééppiisskkoolláássookk számára az
általános iskolásokhoz hason-
lóan TTIINNII--KKÉÉKK és drog-preven-
ciós 22DD megelőzési előadáso-
kat szervezünk. Folytatódik a
tavalyi évben útjára indított
„„11mmáásséérrtt  --  llééppééssrrőőll  llééppééssrree  aa
bbiizzttoonnssáággéérrtt”” programunk is.
A 13 tablót („Szolgálunk és

PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnmegelõzõ Hírlevele

2011. szeptember

A Csongrádi Rendőr-kapi-
tányság nyomkövető kutyája
azonosította azt a férfit, aki
az elmúlt egy évben kétszer is
betört ugyanahhoz az idős
asszonyhoz.

Szerdán érkezett bejelentés
a Csongrádi Rendőrkapitány-
ságra, hogy ismeretlen tettes
betört a Bethlen Gábor utca
egyik házába, ahonnan a pad-
lásról egy mosógépet és egy
centrifugát vitt magával. 

A bejelentést követően a
csongrádi nyomozók helyszí-
ni szemlét tartottak, melynek
során sikerült olyan nyomot

is rögzíteni, amiről Nike, a
csongrádi kapitányság nyom-
követő kutyája el tudott in-
dulni. Szimata alapján az ut-
ca felé futott, majd járőrtársát
egészen az elkövető házáig
vezette, ahol a nyomozók
meg is találták a lopott tár-
gyakat. A meglepett 33 éves
gyanúsított mindent bevallott
a rendőröknek. Elmondta,
hogy a mosógéppel és a cent-
rifugával ki akarta mosni a
ruháit, azonban arra már nem
volt ideje, mert időközben
Nike megtalálta. A nyomozás
során kiderült az is, hogy

ugyancsak ő volt az, aki ta-
valy nyáron is betört az idős
asszonyhoz, akkor fagyasz-
tott élelmiszert, pálinkát és
gázpalackot lopott el. Utóbbit
most meg is találták nála. To-
vábbi kihallgatása során azt
is beismerte, hogy ő lopott el
a Kőrös-torokból laptopot,
pendrive-ot és két winches-
tert is. A Csongrádi Rendőr-
kapitányság lopás bűntette
miatt indított büntetőeljárást
a férfi ellen. A gyanúsítottat a
rendőrök őrizetbe vették és
kezdeményezték előzetes le-
tartóztatását.

Nike kiszagolta a betörõt
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Védünk”, általános bűnmeg-
előzés, ifjúság- és áldozatvéde-
lem, vagyonvédelem, biztonsá-
gos internet-használat, legális
és illegális drogok, közlekedés
- és vízbiztonság, környezetvé-
delem, esélyegyenlőség, hazai
helyszínelők) felvonultató kiál-
lításhoz kapcsolódó előadáso-
kon részletesebben is foglalko-
zunk a feldolgozott bűn- és
baleset-megelőzési témakörök-
kel. Emellett az aktualitások-
nak megfelelően különböző
előadásokat, oktatásokat szer-
vezünk, felkérés alapján iskolai
és egyéb rendezvényeken ve-
szünk részt. Így lehetőség nyí-
lik minél szélesebb körhöz el-
juttatni az alapvető információ-
kat, elérhetőségeket tartalmazó
Bárka kártyákat és különböző

kiadványainkat, szóróanyaga-
inkat.

A ffeellssőőookkttaattáássbbaann is szerepet
vállalunk. A SZTE Bölcsészet-
tudományi Karán „„FFiiaattaallookk
bbiizzttoonnssáággaa  --  jjöövvőőnnkk  zzáállooggaa””
címmel induló kurzus a legfon-
tosabb prevenciós témákat dol-
gozza fel (általános bűnmeg-
előzés, drogprevenció, csalá-
don belüli erőszak, környezet-
védelem, internet veszélyei,
mediáció, iskolai agresszió,
víz- és közlekedésbiztonság, a
hazai helyszínelők munkája).
Emellett a Juhász Gyula Peda-
gógusképző Karon szeptem-
bertől speciális drogprevenciós
kurzust hirdettünk meg, míg
januártól az általános bűnmeg-
előzési előadásokra lehet majd
jelentkezni.

Kiemelt szerepet kap mun-
kánkban a mmééddiiaa  --  ééss  pprrooppaa--
ggaannddaatteevvéékkeennyysséégg is. A
PoliceMail-ek mellett EEbbaaddttaa
néven az oktatási irodák támo-
gatásával juttatjuk el elektroni-
kus diák bűnmegelőzési hírle-
veleinket a megye oktatási in-
tézményeibe. Az e-mailek a fia-
talok stílusában az őket veszé-
lyeztető különféle szituációkra,
helyzetekre irányítják rá a fi-
gyelmet. 

Egyedi prevenciós eszköz a
CChhaarrlliiee  aannggyyaallaaii nevű „zsaru-
blog”, amely a helyi médium
online - www.delmagyar.hu -
oldalán kapott felületet. A sajá-
tos rendőrnapló azonnali rea-
gálást tesz lehetővé a bekövet-
kezett bűncselekményekre.

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

Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk ren-
delkezésre.

Megrendelését leadhatja BBoorrii  SSáánnddoorrnnááll  aa  2200//223300--6622--8855 telefonon.

FFeellhhíívvááss  iiddõõsszzeerrûû  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  vvééggzzéésséérree!!

AAmmeennnnyyiibbeenn  bbáárrmmeellyyiikk  pprrooggrraammuunnkk  ffeellkkeelltteettttee  aazz  éérrddeekkllőőddéésséétt,,
vváárrjjuukk  jjeelleennttkkeezzéésséétt  aazz  aalláábbbbii  eelléérrhheettőőssééggeekk  bbáárrmmeellyyiikkéénn::

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--ffőőkkaappiittáánnyyssáágg  BBűűnnüüggyyii  IIggaazzggaattóóssáágg  BBűűnnmmeeggeellőőzzééssii  OOsszzttáállyy
TTeelleeffoonn::  66772222  SS  zz  ee  gg  ee  dd  KKoossssuutthh  LL..  ssggtt..  2222--2244  sszz..  ;;  ee--mmaaiill::  bbaarrkkaa@@ccssoonnggrraadd..ppoolliiccee..hhuu

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!
RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077
KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122

CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  KKÖÖRRZZEETTII  MMEEGGBBÍÍZZOOTTTTAAKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEE::
MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr
TTeell..::  2200//885522--0066--9955 TTeell..::  2200//885522--0066--9966
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Csongrád és Kistérségének járóbeteg szakellátá-
sát szervező Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szak-
ellátó Kft. elindította honlapját a világhálón
www. csongradrendelo.hu webcímen.

Az internetes megjelenéssel szeretnénk segíteni
a lakosság szélesebb körű tájékoztatását. Informá-
ciókat nyújtunk a szakrendelésekről, az ellátó
személyekről (szakorvosok, asszisztensek), az
egészségügyi szolgáltatás működési rendjéről.
Megismerheti a látogató a célkitűzéseinket és tá-
jékozódhat az aktuális, a lakosságot érintő prog-
ramokról (szűrésekről) is. Az egészségügyi szol-
gáltatás során elsődleges feladatunk a tüneteket
okozó betegségek felismerése és gyógyítása,
emellett nagy hangsúlyt fektetünk a betegségek
megelőzésére, ill. korai stádiumú felismerésére.
Weblapunkon lehetőség nyílik a páciensek tájé-
koztatására tünetekről, betegségekről, segítséget
nyújtva ezzel mikor érdemes orvoshoz fordulni.

Az ügyfélközpontú egészségügyi szolgáltatás
érdekében szeretnénk megismerni az igénybeve-
vők véleményét és javaslatait, ezért a honlapon az
elérhetőségek menüpontban, ill. a főoldalon lehe-
tőség van leírni, valamint a recepciós pultnál vé-
leményládát helyezünk el, amelybe az informati-
kában kevésbé járatos betegek is bedobhatják jó
vagy nem olyan jó tapasztalataikat. 

A kecskeméti megyei kórházban végzett
PET/CT vizsgálatok 2011. szeptember 1-től OEP-
finanszírozást nyertek. Jelenleg évi 1.500 vizsgá-
lati kontingenssel rendelkezünk.

A PET/CT vizsgálatok eddig csupán debreceni
és budapesti centrumokban voltak elérhetők, a
szűkös kapacitás miatt gyakran tetemes várako-
zási idő után. A centrumok területi eloszlása mi-
att a betegeknek gyakorta több 100 km-t kellett
utazniuk az egyébként is időigényes vizsgálatra.

Az OEP finanszírozott PET/CT vizsgálati kérel-
meket elbírálásra az eddigi gyakorlatnak megfe-
lelően küldhetik az arra jogosult orvoskollégák a
regionálisan illetékes várólista albizottság vezető-
jéhez postán/faxon! és interneten is. A vizsgálati
kérőlapon szereplő „Melyik PET központba kérik
a vizsgálatot?" rovatba ezentúl a „PET/CT Köz-
pont Kecskemét" is beírható lesz, és örömmel
vennénk, ha mind nagyobb számban választanák
intézetünket. Megjelölés hiányában a várólista
software a lakóhelyhez legközelebb eső centrum-
ba irányítja a vizsgálati kérelmet.

Az OEP finanszírozott PET/CT vizsgálatokkal
kapcsolatos információk az alábbi címeken érhe-
tők el:

www.ovsz.hu és
www.ovsz.hu/hu/varoristalpet,
Illetve:
www.pet.dote.hu/PetBetegElojegyzes

2006. óta működő PET/CT Központunkban le-
hetőséget biztosítunk önköltséges vizsgálatok
végzésére is. Az erre jelentkezőknek az alábbi te-
lefonszámot kell hívniuk: 76/519-828. Bízunk ab-
ban, hogy a PET/CT kapacitásbővítés és az opti-
málisabb területi elérhetőség jelentősen hozzájá-
rul a betegellátás – elsősorban az onkológiai be-
tegellátás – eredményességének növeléséhez.

BBÁÁCCSS--KKIISSKKUUNN  MMEEGGYYEEII  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT
KKÓÓRRHHÁÁZZAA

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvos-
tudományi Kar Oktató Kórháza 6000

Kecskemét Nyíri út 38.
Pf.: 149. 
Tel.: 76/516-700
Fax: 76/481-219

Egészségügyi tájékoztató

Új honlap

CCssoonnggrrááddii  KKiissttéérrssééggii
JJáárróóbbeetteegg  SSzzaakkeellllááttóó  KKfftt..

Cím: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
Telefon/fax: 63/570-800
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AA  CCssoonnggrrááddii  KKiissttéérrssééggii  JJáárróóbbeetteegg  SSzzaakkeellllááttóó
KKfftt..  aazz  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  ttáámmooggaattáássáávvaall  iinnggyyeenneess
ccssoonnttssűűrrűűsséégg  sszzűűrréésstt  sszzeerrvveezz  CCssaannyytteelleekkeenn..

A csonttömeg-méréssel végzett szűréssel mméégg
iiddőőbbeenn  ffeelliissmmeerrhheettőő  aa  ccssoonnttrriittkkuulláássssaall,,  ccssoonnttttöö--
rréésssseell  jjáárróó  bbeetteeggssééggeekk, amikor azok panaszokat
még nem okoznak, így az idejében megkezdett
kezelés a súlyos panaszok kialakulásának meg-
előzését szolgálja.

A csontszövetre 25 éves korig még a folyamatos
megújulás jellemző, 45 éves kor után viszont a
csontlebontási folyamatok kerülnek túlsúlyba,
ami csontritkulást okoz.  A csontlebontási folya-
mat gyorsulása különösen feltűnő nnőőkköönn  aa
mmeennssttrruuáácciióó  vvéégglleeggeess  eellmmaarraaddáássaa  uuttáánn,, a klimax
időszakában és azt követően, az ösztrogén hor-
mon csontvédő hatásának kiesése miatt. Az évek
óta fennálló ccuukkoorrbbeetteeggsséégg is járhat csontritkulás-
sal.

Korai ffiiggyyeellmmeezztteettőő  jjeelleekk a fokozatosan kialaku-
ló hajlott testtartás, a testmagasság csökkenése,
ezzel együtt kezdetben inkább csak terhelésre je-
lentkező hhááttffáájjááss, a ttöörrzzssiizzoommzzaatt  ggyyeennggeessééggee, elő-
ször a csak délután, majd a naponta többször is

szükségessé váló 10-15 perces lefekvés. A kis erő-
behatásra létrejövő ccssoonnttttöörréésseekk, a csukló-, csigo-
lya- és combnyaktörések már súlyosabb bajt jelez-
nek.

AA  sszzűűrrééss  jjaavvaassoolltt::
55 év feletti nőknek
65 év feletti férfiaknak
IIddőőppoonntt::
22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  2222--éénn  88--1122  óórrááiigg..
22001111..  sszzeepptteemmbbeerr  2233--áánn  88--1122  óórrááiigg..
HHeellyysszzíínn::  HHáázziioorrvvoossii  rreennddeellőő,,  CCssaannyytteelleekk
A szűrést előzetes bejelentkezés szerint történik

a várakozás elkerülése érdekében.
BBeejjeelleennttkkeezzééss,,  iiddőőppoonnttkkéérrééss::  LLéévvaaii  SSáánnddoorrnnéé

(Gizike), reumatológiai asszisztens
TTeell::  6633//448833--990088  ((mmiinnddeenn  mmuunnkkaannaapp  1122  óórraa  uuttáánn

hhíívvhhaattóó))..
Kérje háziorvosa véleményét, hogy Önnek java-

solt-e a szűrővizsgálat elvégzése!
Ha a vizsgálat eredménye szerint további szak-

ellátás szükséges, Csongrádon a Járóbeteg Szak-
ellátás keretében jól képzett reumatológus és or-
topédiai szakorvos segíti a gyógyulást.

További információ a csongrádi Rendelőintézet
honlapján: www.csongradrendelo.hu 

Csontsûrûség szûrés Csanyteleken

Csanyteleken 2011. szeptember 28-án (szerdán)
14:30-tól-18-óráig véradás lesz az Orvosi Ren-
delőben.

Minden véradót és leendő véradót szeretettel
várunk. Véradásra a személyigazolvány, TAJ

kártya szükséges. Előtte mindenki igyon sok
folyadékot. A véradást követően a véradóknak
vacsora lesz.

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Tisztelt Véradók!!

TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,
hhooggyy  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

VVáárroosseellllááttóó  IInnttéézzmméénnyyéénneekk  aallkkaallmmaazzoottttjjaa
((SScchhwwaarrttzz  GGéézzaa,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))

hhaavvoonnttaa  eeggyy  aallkkaalloommmmaall  
ggyyeeppmmeesstteerrii  tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezz  CCssaannyytteelleekk  tteerrüülleettéénn!!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken, a

Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2011. szeptember 28. (szerda)

napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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RECEPT KLUB

PPaannnnaa  CCoottttaa
eepprreess  sszzóósssszzaall

HHoozzzzáávvaallóókk::
Az epres szószhoz:
• 150 g eper (akár mirelit is lehet)
• 40 g cukor
A tejpudinghoz:
• 250 ml tej, 250 ml tejszín
• 50 g cukor, 4 g zselatin
• 1 rúd vanília, vagy vaníliás cukor
• pici őrölt kardamom
EEllkkéésszzííttééss::
A Panna Cotta egy finom olasz tejpuding. Az ep-

ret és a kristálycukrot kis lángon, keverés mellett,
15 perc alatt darabos szósszá főzzük. A poharak al-
jába teszünk egy púpos evőkanálnyi eperszószt,
ezután a tejpuding elkészítése következik. Félbe-
vágjuk a vanília rudat, kikaparjuk a magjait, a ma-
gokat és a héjat is beletesszük egy fazékba az összes
tejjel és a tejszínnel, valamint az őrölt kardamom-
mal együtt. A kristálycukrot összekeverjük a zsela-
tinporral és közepes lángon felforraljuk. Vegyük ki
a vanília rudat, és öntsük bele a zselatinos cukrot.
Keverjük 5 percig, a cukor és a zselatin teljes felol-
dódásáig. Finom szűrőn keresztül az eperszósz te-
tejére szűrjük a folyós állagú tejpudingot. Hűtőben
hagyjuk pár órát dermedni. Mentalevéllel, gyümöl-
csökkel is díszíthetjük.

KULTÚRA

ÁÁlloomm--éénneekk
Az álmok tengere furcsa szerzet
ott lélek léleknek üzenhet,
s szív vallhat szívnek szerelmet.
Ott minden – mi itt nem – lelhető
ott vagyunk Isten is – világot teremtő.

Az álmok világa furcsa szerzet
az álmokban virág vall virágnak szerelmet
az álmokban, ki’ van, mind angyalok
fejükön fénylő tündér-glória ragyog.

Az álmokban ritkán van szenvedés,
s ha fáj is, mit élsz – jön az ébredés.
Az álmokban zöld a fű, és minden vidám
az álmokban mindig süt a nap,
mint szép őszi délután, amikor Ő jött feléd,
megfogtad szép kezét, s azt hitted, mindez örök… – 

Az álmokban így van mind’ –
a valóban mögöttünk az Élet sündörög.
De sebaj! újra itt az éj,
csukd be szép szemed,
álmodj és remélj! 

ŐŐrrii  IIssttvváánn

OLVASÓI OLDAL

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