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A képviselõ-testület ülésérõl
A képviselő-testület 2011 októberében három ülést
tartott, 2011. október 14-én és 18-án rendkívüli, majd
2011. október 28-án soros ülésen hozott döntéseket az
alábbiak szerint:
2011. 10. 14. ülésen határozathozatal nélkül elfogadta a polgármester úr beszámolóját a két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedéseiről, majd eredeti jogalkotói jogkörében eljárva felülvizsgálta 3 önkormányzati rendeletét, melyeket tartalmában nem, de
formai szempontok miatt megváltoztatott és megalkotta
a) Csanytelek Község Önkormányzata jelképeiről,
annak használatáról;
b) „Csanytelek Község Díszpolgára” cím alapításáról és adományozása rendjéről;
c) A „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjéről
szóló helyi rendeletét, amelyek 2011. november 1-jén
léptek hatályba.
Az ülés 2. napirendi pontjaként: a Nepomuki Szent
János római katolikus plébánia (Csanytelek, Kossuth
L. u. 10. sz. alatti) épületének helyi védelem alá helyezésének kezdeményezése tárgyában kötelezettséget
vállalt a képviselő-testület arra, hogy a Településrendezési Terv és Helyi Építési Szabályzat jövő évben
sorra kerülő módosításakor beépíti az épület védettségét az önkormányzat rendeletébe, lehetővé téve ezzel
– a már országos műemlék-védelem alatt álló
Nepomuki Szent János templom épülete helyi védettségén túl – a Parókia épületének védettsége által, annak felújítására irányuló pályázaton az egyház részvételét. 68/2011. (X. 14.) Ökt határozatával jóváhagyta a
képviselő-testület Turisztikai attrakció bemutatására
alkalmas Csanytelek „Tilalmas” területéből ingatlan
vásárlását a helyi vagyonrendeletben meghatározott
módon és mértékben. Ez a döntés illeszkedik az előző
ülésen hozott döntéshez, miszerint a képviselő-testület tagja lett a kisteleki székhelyű „Hét Vezér Turiszti kai Egyesületnek, melynek célja a turisztikai desztináció keretében pályázaton való sikeres részvétel.
Az ülés 3.) napirendje keretében jóváhagyta a képvi selő-testület 1.275.000 forint összértékben villamos

energia többlet igénylés kezdeményezését a szolgáltató EDF DÉMÁSZ felé (300 A nagyságban), amely két
ingatlan belépésével, a népházban közétkeztetés célját
szolgáló épület kialakítása és a piac megépítését követő hasznosítása a villamos hálózat fejlesztését elkerülhetetlenné teszi.
A képviselő-testület 70/2011. (X. 14.) Ökt határozatával elfogadta a Település Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és Programját, annak szerves része a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlőségi
programjának.
A képviselő-testület 2011. október 18-án megtartott
rendkívüli ülésén napirendje keretében az Új Széchenyi Terv támogatási rendszerében a Dél- Alföldi Operatív Program konstrukciójában a „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése” tárgykörben pályázat benyújtása mellett döntött. A fejlesztési célkitűzés összköltsége 337.309.059 Ft, igényelhető támogatás 90 % (303.578.153 Ft), önkormányzati saját forrás összege 33.730.906 Ft.
2011. október 28. napján megtartott ülésén napirendi
pont előtt meghallgatta és határozathozatal nélkül elfogadta a polgármester úr beszámolóját a két ülés között hozott intézkedéseiről. Elfogadta és határozatába
rögzítette a lejárt határidejű határozatok végrehajtásá ról szóló beszámolóban foglaltakat, melynek mellékletei visszacsatolásként jelentenek garanciát a képviselő-testület által korábban jóváhagyott szerződéstervezetek és az aláírt szerződések tartalmának összehasonlításakor.
1.) napirendje keretébe tárgyalta a képviselő-testület
az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata témakörben: a gyermekek védelméről és a gyermekjóléti alapellátásokról szóló önkormányzati rendelet-tervezetét,
amelyet az ügyrendi bizottság és a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság változtatás nélküli elfogadási javaslata tudatában hagyott jóvá a képviselő-testület, és alkotta meg a
2011. november 1. napján hatályba lépett, származékos jogalkotói felhatalmazás alapján a központi jogszabályok – eljárásjogi előírásaihoz – igazított normát,
amely belső tartalmában nem, de formailag változott.
(Folytatás a 2. oldalon)
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A Képviselő-testület 2.) napirendje keretében 2012.
január 01. napjától, annak visszavonáságig, határozatlan időre Csanytelek Község fogorvosi körzete területi ellátási kötelezettséggel való működtetési jogával
megbízta Dr. Frankl Klára Magdolna fogszakorvost.
Következő napirendje keretében a DAOP 4.1.3/A-11
kódszámú, Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám
alatti ingatlan felújítása tárgyú pályázat saját forrás
biztosításához fejlesztési célú támogatás értékű ki adásként 520.000,-Ft-ot hagyott jóvá. A képviselő-tes-
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tület következő napirendje keretében elfogadta a belső ellenőr által összeállított Csanytelek Község Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési és stratégiai tervét.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon
az önkormányzatok címszó alatt és a www.közadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban
pedig papíralapon is hozzáférhető.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Jótékonysági bál
Október 15-én jótékonysági bált rendeztünk. A műsort iskolánk 1., 3., 4. osztálya és színjátszó csoportja,
a Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyi
tanulói és a Szilver TSE versenyzői, valamint a pedagógusokból és szülőkből álló „tánckar” szolgáltatta. A
rendkívül gazdag, többfogásos vacsora elfogyasztása
után – a Zsomboys együttes közreműködésével – egy
remek hangulatú mulatozás kezdődött, amelynek végén, bízom benne, úgy térhettek haza, hogy nemcsak
egy segítő szándék részesei lehettek, hanem nagyon
jól is érezték magukat.

Köszönjük támogatásukat, segítségüket!
Mrlják József és családja, Márton János és családja,
Erhard Gyula és családja, Koncz Béla és családja, Kicel
Kft, Csanyteleki Rekreációs Egyesület, Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Csanyteleki Polgármesteri
Hivatal, Veres János, Szabó Ferenc és családja, Szeri
Béla és családja, Bartus László és családja, Németh
Sándor és családja, Magic Force Bt, Őrangyal Patika
Csanytelek, Csanyi Pékség Gpt Kft, Darabos Gábor,

Kozma ABC, Csongrádiné Papp Zita, Mucsi István és
családja, Urbán István és családja, Fülöp Kornél és
családja, Ürmös Ferenc és családja, Deák Zoltán és
családja, Huszár Ferenc és családja, Tinca Ibolyka,
Varga Mária, Gémes Péter és családja, Laczkó Ferenc
és családja, Palatinus Illés és családja, Bálint József és
családja, Bali Sándor és családja, Lakatos János és családja, Varga Elvira, Török János és családja, Raffael Pál
és családja, Dömötör József és családja, Kristóf Zoltán
és családja, Berkecz József, Bernát János és családja,
Makra Ida, Kovács Antal és családja, Túri-Kis Mariann, Kovács Richárd és családja, Kovácsné Jaksa Edit,
Magyar József és családja, Mészáros László és családja, Ambrus László és családja, Forgó János és családja,
Körmendi József és családja, Korom Zsolt és családja,
Lekrinszki Attila és családja, Györgyi Sándor és családja, Ambrus Zoltán és családja, Felföldi Miklós, Bali
Zoltán és családja, Vári László és családja, Holló István és családja, Kovács Attila és családja, Forgó
Jánosné, Kovács Andrea, Gyöngyi Zsolt és családja, Simon Ottó és családja, Répa Róbert és családja, Laczkó
Róbert és családja, Forgó Attila és családja, Kalapácsné Nagy Ágnes, Gál Róbert és családja, Horváth
Ferenc és családja, Tápai Lajos és családja, Szél Gábor
és családja, Mago Ferenc és családja, Molnár Anna,
Szabó Ferencné, Orosziné Ábel Tünde, Petőné Simó
Ibolya, Forgó Henrik és családja, Szász Erika, Ábel Péter és családja, Tápai Klára, Varga István és családja,
Kanyó László és családja, Lekrinszki József és családja, Kévés István és családja, Simmer Sándor, Kósa Mihály és családja, Zsótér Sándorné, Fazekas Lívia, Bálint Csaba és családja, Koncz Zoltán és családja,
Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szilver TSE.

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy Csongrád Város Önkormányzata
Városellátó Intézményének alkalmazottja
(Gulyás Sándor, gyepmester, tel.: 20/777-83-35)
havonta egy alkalommal
gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!
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Mi az a COPD?
Nem bírom a terhelést. Öreg szem? Beteg vagyok? COPD-s vagyok?
Amíg nem kezdünk fulladni,
nem kell a munkavégzésünket nehézlégzés miatt megszakítani, addig a légutak egészségének megőrzésével nem foglalkozunk. Csak elvétve ismerjük a tüdőnk teljesítő
képességét. Rendszeresen mérjük a
vérnyomásunkat, ellenőriztetjük a
vércukrunkat, a koleszterin szintet.
Miért tartjuk természetesnek a tüdőnk normális működését? A tüdőnk működését miért nem ellenőriztetjük?
Tennünk kell azért is, hogy megelőzzük a bajt, vagy a már fennálló
légzőszervi betegségünket felismerjük.
Ismerjük meg a tüdő működését.
Belégzéskor az orron, a légcsövön és az ebből elágazó hörgőkön
keresztül a friss levegőben lévő
oxigén a tüdőhólyagocska vékony
falán keresztül a vérbe kerül. Kilégzéskor az elhasznált levegő a széndioxiddal együtt távozik a tüdőből.
A légutak nyálkahártyáját normálisan egy kevés híg váladék fedi. A
nyálkahártya felszínén csillószőrök
vannak. A légutakba került szenynyeződést a csillószőrök állandó
kifelé irányuló mozgása távolítja
el, melyet felköhögünk. Ha a légutak egészséges működése sérül,
állandó gyulladás lép fel, ami foko-

zott váladéktermeléssel jár. A sűrű
váladék a légutakat szűkíti, lezárja,
a levegő kilégzése akadályozott.
COPD betegség léphet fel.
A COPD név a betegség angol elnevezésének kezdőbetűiből szár mazik.
Chronic
Obstructive
Pulmonary Disease – idült hörgőszűkülettel járó tüdőbetegség.
A COPD-re hajlamosító tényezők
Dohányzás, passzív dohányzás,
légszennyezettség, maró vegyszerek, ismétlődő légúti fertőzés,
öröklött – genetikai hajlam. A legfontosabb kóroki tényező a dohányzás. Minden dohányos krónikus hörghurutban szenved, de
csak minden ötödik-hatodik dohányosnál alakul ki légúti szűkület.
Ők a COPD-s betegek.
Milyen gyakori a COPD beteg ség?
Világszerte emelkedik a megbetegedések száma. 1990-ben a 12. helyen álló leggyakoribb betegség
volt, 2020-ra az 5. leggyakoribb betegség lesz. Ez idő alatt a halálokok
rangsorában a 6. helyről a 3. helyre
lép. Magyarországon a COPD-s betegek becsült száma félmillió.
A COPD tünetei
A betegség kezdeti szakaszán köhögés jelentkezik, majd a terhelés
(lépcsőzés, futás) nehézlégzést
okoz. További rosszabbodás esetén
a napi tevékenység is fulladást
eredményez, végül már nyugalom-
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ban sem kap a beteg elég levegőt,
fullad.
Célunk a betegség korai felismerése
A COPD betegséget súlyossága
szerint enyhe, közepes, súlyos és
nagyon súlyos stádiumba soroljuk.
Ha valaki munkavégzés közben elkezd fulladni, nem úgy bírja a terhelést, mint régen, először azt gondolja, hogy öregszik, már semmi
sem megy úgy, mint fiatal korában.
Csak akkor fordul orvoshoz, amikor már a fulladása jelentős panaszokat okoz, de akkor már alig tudunk segíteni, mert betegsége már
súlyosabb stádiumba került. Célunk a korai stádiumú betegség felismerése és a kezelés elkezdése. A
panaszok, a tünetek alapján lehet
gyanakodni a COPD betegségre,
de csak a légzésfunkciós vizsgálattal lehet a dianózis biztos. A kezelésnél a legjobb eredményt akkor
érjük el, ha már az enyhe stádiumban felismerjük. Tekintettel arra,
hogy a beteg ilyenkor még jóformán panaszmentes, egyedüli módja a betegség kimutatásának a légzésfunkciós vizsgálat. Nagyon fontos a 40 év feletti dohányos emberek légzésfunkciós szűrő vizsgálata
legalább kétévente. A légzésfunkciós vizsgálat gyors, egyszerű és
semmi kellemetlenséggel nem jár
(kb. 15-20 perc). Mindössze bele
kell fújni egy csőbe és a csőhöz
kapcsolt számítógép másodpercek
alatt kinyomtatja az eredményt.

INGYENES COPD SZŰRŐVIZSGÁLAT CSANYTELEKEN!
A Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft. a „Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi Intézmény
Egészségmegőrző és Egészségfejlesztő” Alapítvány támogatásával ingyenes szűrővizsgálatot szervez
Csanytelken az orvosi rendelőben: 2011. november 22-én (kedd) 15–17 óráig
Igény esetén: 2011. november 23-án (szerda) 15–17 óráig
A részvételhez előzetes időpont egyeztetés szükséges: Tel: 63/570-800
Csongrádi Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Kft.
Cím: 6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
Telefon/fax: 63/570-809
E-mail: titkarsag@csongradrendelo.hu

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2011. november 23. (szerda)
napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.

Csanyi Hírmondó
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Idõsek napja a Remény Szociális
Alapszolgáltató Központban
Végezetül egy verssel szeretném
köszönteni azokat az időseket
akik-e sorokat olvassák:
Megérdemlik
Megérdemlik az idősek
Szeressék, tiszteljék őket!
Háborút és forradalmat,
Több kormányváltást átéltek.
Kedves arcukon ott látható
Az élet nehéz barázdái,
Érett, kedves mosolyukban
A nehéz sorsukat lehet látni.

Már hagyománnyá vált, hogy
évente egy alkalommal megrendezzük Idősek napi ünnepségünket, melyet az idén november 3-án
tartottunk a csanyteleki Szent
László általános iskola tornatermében. Ezáltal igyekszünk kifejezni
tiszteletünket azok iránt, akik
hosszú munkában töltött évek után
közöttünk töltik megérdemelt
nyugdíjas éveiket.
Az intézményvezető köszöntötte
a meghívott vendégeket, lakókat,
dolgozókat. Az ünnepélyes megnyitó után Forgó Henrik polgármester köszöntötte az időseket. A
köszöntő után az intézmény ellátottja Gyöngyi Józsefné egy szép
verssel kedveskedett a résztvevőknek. Ezt követően a csanyteleki
óvoda Katica csoport óvónői meglepetésként egy paródiával készültek, majd a gyerekek színesítették
műsorukat. Az óvodások után a
Szent László Általános Iskolából a
3. osztályosok léptek fel. Ternai József szegvári kántor és a Kéknefelejcs Népdalkör nótacsokrát hallgathattuk meg. Végül a dolgozók
színesítették műsoraikkal az ebéd
előtti pillanatokat. A finom ebéd
után, melyet a KÉBSZ Konyha dol-

gozóinak köszönhetünk, Jaksa Csaba és családja egy hatalmas tortát
adományozott a résztvevőknek.
Ezt követően a Nyugdíjas Egyesület tagjai táncoltatták meg a vendégeket. A jó hangulatról Kecskeméti
János gondoskodott.
Köszönettel tartózunk támogatóinknak, akik hozzájárultak rendezvényünk színvonalához:
Benedict Alapítvány, Szegvár és
Vidéke Takarékszövetkezet, Jaksa
Csaba, Ambrus Sándorné, Lajos
Györgyné, Justin Pálné, Palatinus
Gáborné, Szőke Tiborné, Farkas
Györgyné, Faragó Györgyné, Juhász Mihályné, Locskai Mihályné,
Juhász
Lászlóné,
Törköly
Mihályné, Papp Ferencné, Bozó
Istvánné, Ürmös Mártonné, Gyöngyi Lajosné, Antal Ferencné, Varga
Imréné, Balogh Mihályné, Vincze
Mihályné, Paksi Mihályné, Hajdú
Józsefné, Szeri Józsefné, Lantos Erzsébet, Gémes Pálné, Majzik
Józsefné, Papp Ildikó, Mucsi István, Gyöngyi Julianna, Bernáth
Jánosné, Kopasz Imréné, Makai Kis
Lászlóné, Tóth Kálmánné, Faragó
Károlyné, id. Tóth Kálmánné, Kardos Imréné, Gyergyádesz Istvánné,
Laczkó Józsefné, Kovács Józsefné.

Gyermekeket, unokákat
És dédunokákat neveltek.
Becsületes, dolgos embereket
Adtak e földi életnek.
Az öregek még szeretnének
Meleg családi körben élni
Szívből kívánom az öregkort
Egyszer, mindenki meg tudja érni.
Tomorszky Istvánné
E gondolatokkal kívánok önöknek nagyon jó egészséget, hosszú
boldog életet!
Tisztelettel:
Mucsiné Mészáros Tímea
intézményvezető
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Köszönet!
Idén harmadszor szeptember 28-án volt véradás
Csanyteleken, az orvosi rendelőben. Mint mindig, ott
vártuk a Szentesi kórház Vérellátó munkatársaival a
véradókat. Véradásra 55 fő jelentkezett, amiből 2 főt
kiszűrtek és 2 fő új véradó volt. Véradás után vacsorával köszöntük meg az önzetlen segítségnyújtást a véradóknak.
A vacsora megrendezésében támogattak bennünket:
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a halat Tóth Zoltán adta, Darabos Gábor Péktár Kistelek kaptuk a kenyeret, KÉBSZ KFT, konyhai dolgozók.
A finom vacsorát Pintér István készítette el, nagyon
szépen köszönjük. Az orvosi rendelő munkatársainak
is köszönjük a segítséget. Ebben az évben ez volt az
utolsó véradás. Idén összesen 188 fő jelenkezet véradásra ebből 17 főt szűrtek ki és 10 fő új véradót is köszönthetünk a véradók táborában.
Nagyon szépen köszönjük a segítségnyújtást, remélem, jövőre ismét találkozunk velük a véradásokon.

Közgyûlésre meghívó
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja 2011.
november 19-én (szombaton) 12.30-kor közgyűlést
tart az iskola tornatermében.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló
2. Vezetőségi tagok választása
3. Egyebek, hozzászólások.

A hivatalos rész lezajlása után: ebéd, műsor, zene,
tombola!
Várjuk tagjaink és hozzátartozók jelentkezését Bali
Gábornénál (Széchenyi u. 3.) és a csoportgyűlésen
(nov. 8-án)
Bakony Zoltánné
csoport titkár
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PoliceMail Bûnmegelõzési hírlevél – 2011. november

Iskolai erõszak témakörében tartott
konferenciát a Csongrád Megyei RFK
A gyermek- és fiatalkorúakat
érintő problémák közül napjainkban egyre több szó esik az iskolai
erőszakról. Az oktatási jogok biztosa által 2009-ben kezdeményezett
felmérés adatai szerint minden tizedik magyar középiskolás részt vett
már valamilyen iskolai verekedésben, és a tanárok 2-4 százalékát érte
fizikai erőszak diákjai részéről.
A tanintézményekben tapasztalható agresszivitás és erőszakos
megnyilvánulások, az iskolai konfliktusrendezés kérdése nem csak
hazánkban áll a figyelem középpontjában. A külföldön is sok helyütt alkalmazott zéró tolerancia
(azaz mérlegelés nélküli automatikus büntetés a szabályok megszegése esetén), a büntetés-központú
légkör a tapasztalatok szerint olyan
körülményeket teremt az iskolákban, ami tovább növeli a konfliktusok kockázatát. Emellett csökken a
háttérben meghúzódó problémák
feltárásának és rendezésének lehetősége is.
A kutatások szerint sokkal eredményesebb a konfliktus-megelőzés,
az elfogadóbb iskolai légkör megteremtése, a valódi közösségek kialakítása, a kooperatív módszerek alkalmazása, a szabályrendszer tanulókkal együtt történő kialakítása.
Az elmúlt évek sok esetben nagy
médiavisszhangot kiváltó eseteire
reagálva a rendőrségi bűnmegelőzési munkában is egyre nagyobb
szerepet kap az iskolai erőszak
mérséklése, a megelőzés módszereinek kidolgozása.

Emellett a probléma eredményes
kezelése, megoldása érdekében
rendkívül fontos az érintett szakemberek közötti rendszeres párbeszéd, tapasztalatcsere, az együttgondolkodás is. Ezt a célt szolgálta
az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság
felkérése alapján a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya által október
11-én az iskolai erőszak okainak feltárása, a jelenlegi helyzet javítása
témakörben megrendezett régiós
konferencia.
A nagy médiaérdeklődésnek örvendő rendezvényen Bács-Kiskun,
Békés és Csongrád megye iskolarendőrei, D.A.D.A-oktatói, a megyei kormányhivatalok Szociális és
Gyámhivatalai, a megyei pedagógiai intézetek valamint a megyei oktatási bizottságok képviselői vettek
részt.
A megnyitót követően három előadást hallhattak a résztvevők.
Schádné Zámolyi Judit, a CSMRFK
Egészségügyi és Pszichológiai Alosztály munkatársa bevezető előadásában az iskolai erőszak sajátosságait mutatta be. Dr. Pintér Sarolta, az SZTE Gyermekklinika, Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Osztály
orvosa „Iskolán belüli erőszak a
gyermekpszichiáter
szemével”
címmel tartott előadást. Ezt követően dr. Simon Dominika, a Szegedi
Városi Ügyészség képviseletében,
mint a fiatalkorúak ügyésze osztotta meg gyakorlati tapasztalatait a
jelenlévőkkel.
Délután került sor a megyék ifjú-

ságvédelmi programjainak, az iskolai erőszakkal kapcsolatos tevékenységének bemutatására, a problémák, tapasztalatok megbeszélésére.
A tapasztalatok szerint olyan
össztársadalmi problémáról van
szó, amely minden oktatási intézményben jelen van, bár az iskolai
erőszak megnyilvánulási formái
(főként szóbeli, pszichikai valamint
fizikai) és azok súlyossági foka sok
eltérést mutat. Gyakori probléma,
hogy a tanulók nincsenek tisztában
vele, hol húzódik a diákcsíny és a
bűncselekmény határa, nem képesek vagy nem hajlandók mérlegelni
cselekményük súlyát, következményeit – részben ezzel is összefügg,
hogy ezeknél az eseteknél viszonylag nagyfokú a látencia.
A jövőre vonatkozóan a résztvevők egyetértettek abban, hogy a továbbiakban is szükség van a hatékony rendőri felvilágosító-megelőző munkára, de mind a megelőzésben, mind a konfliktuskezelésben
(adott esetben a büntetőeljárás
megindítása nem jelenti automatikusan a konfliktushelyzet megszűnését) nagyon fontos szerepe van a
szülőknek, pedagógusoknak, és az
érintett egyéb szerveknek, szervezeteknek is. A feladatok összehangolása, a hatékonyság növelése érdekében szükség van a további tapasztalatcserére, ezért a korábbinál
szorosabb együttműködés lehetőségeinek felvázolása mellett felmerült egy újabb közös rendezvény ötlete is.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály
Telefon: 6722 S z e g e d Kossuth L. sgt. 22-24 sz. ; 62/562-400/11-65, 62/562-410, e-mail:
barka@csongrad.police.hu
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112, TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
CSANYTELEKI KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE:
Mérai Attila főtörzsőrmester
Pitrik Tamás törzsőrmester
Tel.: 20/852-06-95
Tel.: 20/852-06-96
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Értesítjük Csanytelek község lakosságát, hogy 2011. szeptember 01. napjától

24 órás rendõrségi ügyelet
mûködik településünkön.
Elérhetõségek: 63/478-007, 20/43-43-196.

Sajtóközlemény

Ál-leolvasók Csanyteleken
Az EDF DÉMÁSZ nevében eljáró
leolvasó munkatársainknak több,
Csanyteleken élő fogyasztó jelezte,
hogy postaládájában olyan szórólapot talált, amely az áramszolgáltató nevében tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy a társaság áttér a
villamos energia fogyasztás havonkénti számlázására. A szórólapon
kérik, hogy az ügyfelek tegyék lehetővé a fogyasztásmérő havonkénti leolvasását és a kiszámlázott
díj kifizetését a leolvasást végző
munkatársnak. A szórólap HAMIS!
A hamis szórólapon a társaság neve nem azonos az EDF DÉMÁSZ
társaság nevével.
Az EDF DÉMÁSZ felhívja az
ügyfelek figyelmét, hogy a hatá-

lyos jogszabálynak megfelelően
mérőóra leolvasására évente egy
alkalommal kerül sor. Az óraállás
rögzítését a DL Délalföldi Leolvasó
Szolgáltató Kft. munkatársai végzik, akik készpénzes díjbeszedést
nem végeznek. A villamos energia
fogyasztás díját kizárólag postai
csekken vagy banki átutalással lehet kiegyenlíteni. Munkatársaink
arcképes igazolvánnyal rendelkeznek, ennek alapján ügyfeleink evonalunkon (06-40-82-22-82) keresztül ellenőrizhetik az adatok hitelességét.
Az EDF DÉMÁSZ ügyfeleit minden változásról hivatalos úton, személyre szóló és a társaság logojával ellátott levélben értesíti.

Az EDF DÉMÁSZ szeretné hangsúlyozni, hogy a Társaságcsoport
megbízásából eljáró szerelők, leolvasó munkatársak minden esetben
igazolják magukat, feladatuk végrehajtásakor arcképes igazolványukat és megbízólevelüket kérés nélkül ügyfeleink részére bemutatják,
és nem végeznek készpénzes díjbeszedést.
Amennyiben az Önök ingatlanába személyazonosságukat és megbízásukat igazolni nem tudó személyek próbálnak bejutni, készpénzt kérni, kérjük erről Társaságunkat és a rendőrséget haladéktalanul értesítsék.
Email: riporter@edf.hu
Telefon: 06 62 565 500
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Töltött csirkemell
dióbundában

Ősz
köszöntő

Hozzávalók:
4db csirkemellfilé, 25 dkg gomba, 1 vöröshagyma, 2 gerezd fokhagyma, pici őrölt rozmaring,
petrezselyem zöldje, 1 piros húsú paprika, 1
evőkanál olaj, só, bors
Panírozáshoz:
15 dkg liszt, 3 tojás, 30 dkg durvára vágott dió,
3 evőkanál zsemlemorzsa
Elkészítés:
A csirkemellekből darabonként két szeletet alakítunk ki, kiklopfoljuk, sózzuk, borsozzuk. Az olajon
megpirítjuk az apróra vágott hagymát, aztán a
zúzott fokhagymát, majd a szeletekre vágott gombát. Beletesszük a rozmaringot, a petrezselyem
zöldet, végül a kis kockákra vágott paprikát és jól
összepirítjuk. A hússzeletek egyik felére halmozzuk a tölteléket, a másik felét ráhajtjuk, összenyomkodjuk, vagy hústűvel megtűzzük. Lisztbe,
felvert tojásba, s végül a durvára vágott dióba megforgatjuk őket. A dióba tegyünk egy kevés zsemlemorzsát, így jobban fedi a húst. Forró olajban pirosra sütjük.
Jó étvágyat!

Már csitul az édes nyár - lassan elfárad,
Bár gyönyörű szemében még izzik a láng.
Langyos szellő fújja az üres utcákat,
Szikkadt levelektől serceg a verandánk.
A csendesen haldokló virágillatok
Még messzire szállnak – jajgatva és árván.
Ájult szirmokat siratnak a csillagok,
Álmodoznak némán a nyár édes álmán.
Zsibbasztó az őszi szél – galléron ragad.
Fülembe suttogja nyáresték búcsúját,
Üdvözöl gyorsan, majd sietve elszalad,
Gyengülő napsugár kísérgeti útját.
Ökörnyálon reppen az esti nyugalom.
Rozsdás falevélen kövér béka pislog,
Légy sem reppen erre – ásít az unalom,
Fáradt tónak tükrén a holdsugár csillog.
Hamar jött az este – házakra ült csendben.
Még lanyha szellő az udvaron átsuhan,
Aranyló leveleket cipel a kertben,
Kalapját emeli – így köszönt Ősz uram.
Horváth Piroska

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás
ISSN 2061-5361 (Nyomtatott) ISSN 2061-537X (Online)

