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Csanyi Hírmondó
Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl
Tájékoztatom önöket arról, hogy a képviselő-testület január 17. napján rendkívüli, 31. napján pedig soros ülést tartott.
A január 17. napján megtartott ülésen 3 napirendi pontot tárgyalt a testület, melyből az első napirendi pont keretében
döntött a településen megvalósuló szennyvíz beruházás kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás lefolytatása eredményéről. A képviselők – a bíráló bizottság javaslatát figyelembe véve – a három ajánlattevő által benyújtott ajánlatot (formai hibák miatt) érvénytelennek, így a közbeszerzési eljárást (név szerinti, egyhangú szavazással) eredménytelennek nyilvánították, emiatt új közbeszerzési eljárás lefolytatását kell elrendelni.
Az ülés 2. napirendi pontjaként a DARK „Társulási megállapodása” módosítását hagyta jóvá, majd 3. napirendként a
testület döntött a kéményseprő-ipari közszolgáltatás önként vállalt feladatként való átvállalásáról, és felhatalmazta a település polgármesterét a Szeged Megyei Jogú Város polgármesterével a tárgyban megállapodás kötésére. A megállapodás
2020. december 31. napjáig érvényes és aláírása már megtörtént.
Január 31-i soros ülésén a képviselő-testület 4 napirendi pontot tárgyalt az alábbiak szerint: 1. napirendi pont keretében
tárgyalta az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése előkészítése tárgyában benyújtott alábbi
előterjesztéseket:
a) az önkormányzat és a hivatal 2014. évi költségvetése beterjesztésében az önkormányzat rendelet-tervezetét (első olvasatban), (amely központi jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés),
b) a Csanytelek községben működő civil szervezetek, önszerveződő közösségek 2014. évi működési célú támogatása
iránt benyújtott igényeket (az önkormányzat éves költségvetése saját bevételéből a helyi civil szervezetek működéséhez
biztosított pénzügyi támogatás),
c) az önkormányzati lakások és garázsok 2014. évi díjainak megállapítására irányuló javaslatot (az önkormányzat éves
költségvetése saját bevétele, amelyet a lakások karbantartására fordít),
d) az önkormányzat és a hivatal által ellátott egyéb tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2014. évi díjtételei emelése indokolását (a lakosság igényeihez igazított fax, fénymásolás, fűkaszálás, stb. szolgáltatások önköltségi áron való biztosítása),
e) a költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány
előzetes hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettség meghatározását (amely
ez elmúlt évhez igazodóan nem változik),
f) az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában működtetett Csanyteleki nevelési- és szociális intézmények 2014. évi költségvetését véleményezte (melynek azért van jelentősége, mert a helyi óvoda és a szociális intézmény
működéséhez a központi költségvetésből biztosított feladatfinanszírozás nem minden esetben fedezi a teljes működés
költségét, így az önkormányzat éves költségvetése bevételei terhére kell kötelezettséget vállalni a helyi intézmények folyamatos működése biztosítása érdekében, melyet átadott pénzeszközként az Önkormányzati Társulás költségvetése kezel le).
Az a) - f) pontig terjedő napirendek előterjesztésében foglaltaknak azért van nagy jelentősége, mert ezek a tételek is befolyásolják az önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételi és kiadási oldalát, melynek összege még nem véglegesített,
arra a közmeghallgatás keretében tartott testületi ülésen kerülhet sor.
Az ülés 2. napirendjeként tárgyalta és változtatás nélkül fogadta el a képviselő-testület a nem közművel (szippantás
módszerével) összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése megszervezése tárgyában megadott határidő hosszabbítás beterjesztését, továbbá felhatalmazást adott mind a polgármester, mind a jegyző számára a szükséges intézkedések megtételére, így például a tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatására.
Az ülésen 3.) napirendi pontként véleményezte a testület az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás fenntartásában
működő Remény Szociális Alapszolgáltató Központ, az Alsó- Tisza-menti Egyesített Óvoda „alapító okirata” módosítása
egységes szerkezetbe foglalására vonatkozó előterjesztést, melyet változtatás nélkül elfogadott. Az alapító okiratok módosítása a vonatkozó központi jogszabályok – elsősorban számviteli – változtatása miatt vált szükségessé, mivel megváltozott a költségvetési szervek gazdasági besorolása. Konkrétan: ezt a fogalmat törölte a központi jogalkotó és a szakfeladatrend feltüntetése helyett a szakágazati besoroláson túl kormányzati funkciót vezetett be, melyet minden költségvetési
szerv alapító okiratának tartalmazni kell 2014. január 1. napjától.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testület 4. napirendi pontként tárgyalta és véleményezte a Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító
Önkormányzati Társulás „Közbeszerzési szabályzatát”, melyet változtatás nélkül elfogadott és javaslatot tett a Társulás
Társulási Tanácsa elé történő beterjesztésre – elfogadásra. Ezt a szabályzatot kell a vonatkozó törvény értelmében
alkalmazni a két település ivóvízminőség-javító pályázata keretében megvalósuló beruházás során kiírandó közbeszerzési
eljárás lefolytatása során.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.
Tisztlettel: Kató Pálné jegyző

Az Ön víziközmû-szolgáltatója
az ALFÖLDVÍZ Zrt.
Hasznos ügyfélszolgálati információk
Tisztelt új Felhasználók! Összegyűjtöttük a szolgáltatóváltás során leggyakrabban felmerülő témákat, hogy azokról egy helyen, részletesen adhassunk tájékoztatást Önnek.
Általános tájékoztatónkat további hasznos ügyfélszolgálati
információkkal is kiegészítettük, hogy minél egyszerűbb legyen az ügyintézés már az első időszaktól kezdődően. Bízunk benne, hogy a legtöbb kérdésére ezúton választ tudunk adni. Amennyiben további kérdése merül fel, kollégáink készséggel állnak az Ön rendelkezésére.

Ügyfélszolgálat
Amennyiben ügyeit személyesen intézné, ügyfélszolgálati irodáink címét és nyitvatartási www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/irodaink-elerhetosegek elérheti. Telefonos ügyfélszolgálatot is működtetünk, a helyi tarifával hívható 06 40
922 334 ügyfélszolgálati hívószámunkon állnak kollégáink
rendelkezésére. Egyes ügyeit az első számla kézhezvételét
követően online is intézheti, a részletekről tájékozódjon
honlapunkon, az Ügyfélszolgálat főmenü alatt.

Műszaki hibabejelentés
Műszaki meghibásodás esetén kérjük, tárcsázza az ingye nesen hívható 06 80 922 333 hibabejelentő hívószámunkat.
A település irányítószámának megadását követően az illetékes diszpécserközpontba érkezik hívása. Kollégáink
emellett a területi üzemmérnökségi központjainkban személyesen is fogadják a műszaki hibabejelentéseket.

Vízmérő leolvasás
Munkatársaink – akik fényképes igazolvánnyal rendelkeznek – rendszerint 6 havonta keresik fel Önt, hogy leolvassák otthonában a vízmérőállást. Amennyiben havonta
kívánja megadni mérőállását, az első számla kézhezvételét
követően bejelentheti minden hónap 10-e és 20-a között az
alábbiak szerint:
• Telefonon: 06 40 922 334 (helyi tarifával hívható hívószámunkon)
• SMS-ben: a 06 20 203 13 73–as SMS számon a mérőállás
bejelentését az alábbi formátumban tudja fogadni
rendszerünk:
m v . m e ro . f e l h a sz n á l á si h e l y a z o n o sító . m é rő g y á ri sz á m . m é r
őállás
• Online: a www.alfoldviz.hu weboldalunk főoldalán elérhető vízmérőállás bejelentése ikonra kattintva, vagy
az felületen.

A mérőállás bejelentéséhez előzetes regisztráció szüksé ges, melyet megtehet személyesen ügyfélszolgálati irodáinkban, telefonon a helyi tarifával hívható 06 40 922 334
ügyfélszolgálati hívószámunkon, vagy e-mailen az
ugyfel@alfoldviz.hu címre küldött levélben.

Számlázás
Lakossági felhasználóink részére a féléves leolvasások
között havonta átlagszámlákat bocsátunk ki, melyeket negyedévente hármasával, egy borítékban kézbesítünk. A
postázott számlák közül minden hónapban egyet, az adott
hónapban esedékes számlát szükséges kiegyenlítenie. A féléves leolvasásokat követően, évente két alkalommal elszámoló számlát állítunk ki felhasználóink részére. Honlapunkon keresztül lehetőség van E-számla regisztrációra, amely
mindamellett, hogy igazán kényelmes és környezetbarát,
számos további előnyt biztosít az Ön számára. E-számla
szolgáltatásunkról www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/eszamla tájékozódhat.

A számlázás alapja
A szolgáltatás átvétele során a vízmérők időközi leolvasására nem kerül sor. Az első számláit a korábban szolgáltatást végző Társaság adatbázisában nyilvántartott adatok
alapján készítjük el. Önnek ezzel kapcsolatban nincsen
semmi teendője.
Amennyiben a számlázási adataiban
változást szeretne bejelenteni, ügyfélszolgálati irodáinkban
megteheti.

Mennyiségarányos díj 2014. január 1-től
A víziközmű-szolgáltatás díjai a szolgáltató-váltás során
nem módosulnak, Társaságunk a jelenlegi díjakon üzemeltet tovább.

Díjfizetés
A fogyasztás ellenértékét lehetősége van kiegyenlíteni
csekken, emellett használhatja a csoportos beszedési megbízást is. Átutalhatja a díjat online, vagy készpénzzel is befizetheti pénztárunkban.

Bekötési vízmérők cseréje
A bekötési vízmérők cseréjét Társaságunk munkatársai
végzik, akik igazolvánnyal rendelkeznek. Az igazolványok
hitelessége a 06-66/523-200-as hívószámon ellenőrizhető.

Csoportos beszedési megbízás megadása
Amennyiben Ön a korábbiakban lakossági bankszámlás
számlakiegyenlítéssel fizette vízdíjszámláját, a továbbiakban is választhatja ezt a díjkiegyenlítési módot. Ezzel kap-
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csolatosan a korábbi szolgáltatótól kapott adatok alapján
hamarosan tájékoztató levelet küld Társaságunk az Ön részére az új csoportos beszedési megbízás megadásáról szóló nyomtatványt is mellékelve. Amennyiben Ön a korábbiakban nem ezen a módon egyenlítette ki vízdíjszámláját, de
szívesen váltana erre a kényelmesebb díjkiegyenlítési módra, a részletekről érdeklődjön ügyfélszolgálati elérhetőségeink egyikén.

E-számla
Engedje meg, hogy figyelmébe ajánljuk kényelmes, környezetbarát E-számla szolgáltatásunkat. Az E-számla szolgáltatásnak több előnye is van: Kényelmes, hiszen az Eszámlák kiegyenlítése csupán néhány gombnyomást jelent,
nincs többé sorban állás. Környezetbarát, mivel a számláit
elektronikus úton kapja, így nincs a fiókban felesleges
papírhalom. Egyszerű, hiszen számlái áttekintéséhez csak
egy számítógép szükséges. Abban az esetben, ha a csoportos beszedési megbízást és az E-számla szolgáltatást együttesen választja, a fizetési határidővel és a kiegyenlítéssel
sem kell törődnie. Amennyiben felkeltettük érdeklődését Eszámla szolgáltatásunk iránt, bővebb információért
www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/e-szamla ahol a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztrációt is elvégezheti.
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Szívesen váltana e-számlára?
Nézze, ilyen egyszerű!
1. Regisztráljon E-számlára www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/e-szamla#e-szamla-regisztracio honlapunkon.
2. Amint megtörténik a regisztráció, az Ön által megadott
e-mail címre kap egy értesítést a felhasználói azonosítójáról és
jelszaváról az E-számla Zrt.-től. (Ezt az első alkalommal, amikor belép a tárhelyére célszerű megváltoztatni.)
3. Ettől kezdve felhasználói azonosítójával és jelszavával
beléphet a www.e-szamla.hu weboldalon létrehozott elektronikus tárhelyére.
4. Minden új vízdíjszámlájáról e-mailben értesíti Önt Társaságunk e-számla kibocsátója, az E-számla Zrt. 5. Amenynyiben számlájának tartalmával kapcsolatosan kérdése merülne
fel,
forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz
az
ugyfel@alfoldviz.hu e-mail címen, vagy telefonon a 06 40
922 334 –es hívószámunkon.
6. Következő E-számlája érkezéséig nincsen semmi teendője. https://www.alfoldviz.hu/ugyfelszolgalat/hasznosinformaciok
Amennyiben a fent leírtakkal kapcsolatban szívesen olvasna bővebben is, esetleg tájékozódna Társaságunk szolgáltatásairól, küldetéséről, böngésszen tovább honlapunkon.
ALFÖLDVÍZ Zrt.

MEGHÍVÓ
2014. február 14-én 10.00 – 12.00 óra között
CSANYTELEKEN, A FALUHÁZBAN
Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr meghívására
BUDAI GYULA ÁLLAMTITKÁR ÚR
kertészeti fórumot tart, melyre szeretettel várjuk.
Az „EURÓPAI CSANYTELEKÉRT” KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma
tisztelettel kéri a Csanyteleki adófizetõ polgárokat,
hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a
Csanytelek fejlesztését szolgáló közalapítvány részére felajánlani.
Adószám: 18474952-1-06
Hulladékszállítási ügyben a Közszolgáltató
Csanyteleki Polgármesteri Hivatal dísztermében
2014. február 13-án (csütörtök) 10.00-14.00 óra között
rendkívüli ügyfélfogadást tart.
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Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesülete
Kedves Olvasó!
Engedjék meg, hogy bemutassam a 33 éves múlttal
rendelkező közhasznú szervezetünket, a Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületét, melynek székhelye Szegeden található. Egyesületünk száz fővel indult 1981-ben, ma már közel háromezres létszámmal
működik, és egyre jobban fejlődik olyannyira, hogy a
megyében már 28 csoportban dolgoznak munkatársaink aktívan, lelkiismeretesen. Minden évben színvonalas rendezvények kerülnek megrendezésre, idén első alkalommal a Mozgáskorlátozottak Megyei Jótékonysági
Bálján is részt vehetnek a kedves látogatóink Szegváron.
Ezenkívül rendezvényeink között szerepel a Megyei
Horgászverseny, Megyei Fürdőnap, Mozgáskorlátozottak Megyei Találkozója és a MERI Regionális Sportnap.
Az egyesületünk céljai közé sorolható a fiatalítás is,
amelynek eredményeként 2008-ban megalakult az Ifjúsági Tagozat, Bodnár Zoltán megyei titkár vezetésével.
Létrehozásának a célja az, hogy felkutassa a Csongrád
megyében élő mozgásfogyatékkal élő fiatalokat, akik
színes programokon vehetnek részt, mint a kreativitást
megcsillogtató KI MIT TUD?, Ifjúsági Fürdőnap és az
Integr – „ÁLOM” tábor, amely minden évben nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében.
Az éves tagdíjainkat a kapott jövedelemtől tesszük
függővé, 35.000 Ft-ig 1700Ft, 50.000 Ft-ig 2000Ft, 50.000
Ft felett 2500 Ft, gyermektagdíj 18 év alatt 700Ft, a pártolói tagdíj pedig annyiba kerül, mint a mozgáskorlátozott esetében. Szolgáltatásaink közé tartozik a Mentori
Szolgálat, Munkaerő-piaci támogatás, Révész Szolgáltatás, Sorstársi Tanácsadás, Tapasztalati Szakértői Tanácsadás szakképzett munkatársaink segítségével.
Kiemelkedő sikerekről is beszámolhatok, hiszen 2013.
november 15.-én Bodnár Zoltán megyei titkárunkat az
Országos Ifjúsági Tagozat vezetőségi tagjának, november 16.-án Tóth Margit elnökünket pedig a MEOSZ elnökségi tagjának választották. Ezúton is gratulálunk nekik!
Végül, de nem utolsó sorban pedig a pályázatainkról
szeretnék néhány mondatot szólni önökhöz. A TÁMOP
2.6.2 pályázat keretein belül szervezetünk struktúrája
átvilágítás alá került, amelynek eredményeképpen jelentős infrastrukturális fejlesztéseket tudtunk végrehajtani, ezáltal csoportjaink számára biztosíthatunk számí-

tógépet és multifunkcionális nyomtatót. Ezenkívül
munkatársaink térítésmentesen vehetnek részt továbbképzéseinken. Ezen a pályázaton 8 millió forintot nyertünk.
A TÁMOP 1.4.3 – „MOZGI” projektünk lehetővé teszi
egy munka-hálózat létrehozását a Csongrád megyében
élő megváltozott munkaképességűek számára. A pályázat lezajlása még most is folyamatban van. A kiválasztási folyamatot követően 103 fővel kezdődtek meg a Tanulás technikai tréningek öt csoportban öt kiváló mentor támogatásával Szegeden és Csongrádon. Január végétől a programban résztvevő megváltozott munkaképességű mentoráltak a képzést a Helyi Fejlesztési Tanulmányokkal kezdik, majd szakosodnak a különböző
képzéseinkre, mint a pályázatkészítő, projektek marketingje, projektek finanszírozása, szakmai, pénzügyi elszámolása, közbeszerzési referens, operátor, sorstársi
tanácsadó, személyi segítő. A megvalósításra közel 200
millió forint támogatást kaptunk.
A TÁMOP 1.4.1 pályázat egy 15 hónapig tartó projekt
az egyesület számára, melynek célja a fiatal pályakezdők alkalmazása. Kiváló alkalom ez az egyesületünk
szolgáltatásainak bővítésére, így alkalmazhatunk gyógymasszőrt, pedikűröst és gyógytornászt, akik a tervek
szerint 25 év alatti pályakezdők lesznek. Ezt a szolgáltatást a tagjaink vehetik igénybe úgy, hogy előzetes időpont egyeztetést követően dolgozóink kéthavonta egy
alkalommal elutaznak a csoportjaink helyszínére. Ezen
a pályázaton az egyesület több mint 17 millió forintot
nyert.
Az egyesület minden évben pályáz Rehabilitációs támogatásra, amely a megváltozott munkaképességű dolgozóink foglalkoztatására irányul. 2014. január 1-jétől
24 fő alkalmazására nyertünk támogatást azzal a feltétellel, hogy kizárólag a komplex felülvizsgálati határozattal rendelkezőket lehet alkalmazni. Ennek megvalósítására közel 27 millió forintot nyert az egyesület.
Köszönöm, hogy elolvasta rövid tájékoztatómat, bővebb információért látogasson el a www.mcsme.hu
vagy a www.mozgi.eu weboldalainkra.
Virágos-Kis Noémi
kommunikációs munkatárs

A KÉBSZ KFT. tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség
365.000 Ft+ÁFA áron.
További információ Ambrus László ügyvezetőnél
KÉBSZ KFT., 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzõ Hírlevele – 2014. január
Az elmúlt hetek enyhébb időjárása ellenére valószínűsíthető, hogy a tél még tartogat számunkra hidegebb napokat. A tél veszélyei között tehát nemcsak a
megváltozott időjárási és útviszonyokra, a különféle
balesetek lehetőségeire kell figyelmet fordítani, de a
megelőzés érdekében érdemes tisztában lenni a kihűlés, fagyás veszélyeivel is.
Kihűlés akkor következik be, ha a szervezet több hőt
veszít, mint amennyit akár fokozott anyagcserével
(testmozgás), akár külső forrásból származó melegítéssel pótolni lehet. A szél, a hideg felületen ülés vagy
fekvés, a hideg vízben való tartózkodás fokozza a
hőveszteséget. Különösen veszélyeztetettek, akik valamilyen okból – pl. betegség, sérülés, tudatmódosító
szerek miatt bekövetkező eszméletvesztés – huzamosabb ideig fekszenek mozdulatlanul a hidegben, főleg
ha nincs olyan személy a környezetükben, aki segítséget nyújthatna, vagy hívhatna számukra.
A kihűlés tünetei általában fokozatosan alakulnak
ki. Kezdetben reszketés és fogvacogás jelentkezik, később a mozdulatok lassúvá és ügyetlenné válnak,
megnő a reakcióidő, a gondolkodás zavart lesz. Az
érintett személy akár teljesen magatehetetlenné válhat, eszméletét is elveszítheti. A szívverés és a légzés
lassabb, gyengébb lesz, különböző szívritmuszavarok
alakulhatnak ki, szívmegállás következhet be.
Amennyiben felmerül a kihűlés gyanúja, mindenképpen mentőt kell hívni az érintetthez (104)!
Ha lehetőség van rá, annak érkezéséig segíthet a meleg ruha, takaró, megfelelő hőmérsékletű környezet
biztosítása, eszméleténél lévő beteggel meleg folyadék
is itatható. Kerülni kell a felesleges mozgatást.
A tartós hideghatás akár 0 °C felett is okozhat fagyási sérülést (először a kiálló testrészek, pl. az orr, az áll,
a térdek, a fülek és az ujjak fagynak meg). Az alkohol
tompítja a hidegérzést, ezért az ittas állapotú emberek
különösen veszélyeztetettek. A különböző fagyási fokozatoknak megfelelően a fagyott területen égő, szúró
fájdalom jelentkezik, ami egy idő múlva csökken,
vagy érzéstelenségbe megy át. Ebben az esetben is
mentőt kell hívni az érintetthez!
Ha valaki a szakemberek megérkezéséig meg akarja
kezdeni az ellátást, tudnia kell, hogy a fagyott területet nem szabad hirtelen felmelegíteni! A hideg, nedves
ruházat eltávolítása után a beteget be kell takarni, ha
szükséges, a fagyott területekre steril fedőkötést kell
tenni. Első fokú fagyásnál az érintett terület óvatos
dörzsöléssel melegíthető, a beteg meleg folyadékkal
itatható.

A közhiedelemmel ellentétben ezek a problémák
nemcsak az utcán élő, vagy alkoholproblémákkal küzdő embereket érinthetik. Fokozottan kell figyelni az
elesett, magukra hagyott, elszigetelten élő emberekre,
az idős, magányosan élő, támogatásra szoruló rokonokra, ismerősökre is. Amennyiben huzamosabb ideig nem adnak életjelt magukról, nem tudják elérni
őket, illetve feltételezhető, hogy segítségre szorulnak,
kérjük, értesítsék az illetékeseket, szükség esetén forduljanak a rendőrség munkatársaihoz, hogy a lehetőségekhez mérten minél gyorsabban megtehetők legyenek a megfelelő intézkedések.
Központi segélyhívó telefonszám: 112, Rendőrség:
107, Mentők: 104
Az elkövetkező időszakban kérjük, fordítsanak ki emelt figyelmet:
• hozzátartozóikra, főleg egyedül, magányosan élő,
vagy mozgásukban korlátozott családtagjaikra,
szomszédjaikra, ismerőseikre!
• Ellenőrizzék, hogy a fagyásveszélynek jobban kiszolgáltatottaknak van-e megfelelő mennyiségű
tüzelője, élelmiszere, ivóvize, gyógyszere.
• Ha tehetik, gondoskodjanak arról, hogy a rászoruló hozzátartozóiknak legyen alternatív fűtőteste,
tartalék tüzelője, elegendő meleg ruházata, legyenek elérhetőek telefonon vagy mobiltelefonon
(célszerű feltöltött tartalék akkumulátorról is gondoskodni), legyen felhalmozva pár napra elegendő tartós élelmiszerük, gyógyszerük!
• Amennyiben az idős emberek rászorulnak, segítsenek a lakás, ház befűtésében, a bevásárlásban,
hogy ne kelljen kimozdulni otthonaikból!
Haladéktalanul hívják a rendőrséget az ingyenesen
hívható számon (112) amennyiben:
• azt tapasztalják, hogy egyedül élő szomszédjuk
nem ad életjelet magáról, vagy nem észlelnek fűtésre utaló jeleket náluk,
• ha nem tudják felvenni hozzátartozóikkal a kapcsolatot,
• ha az utcán, közterületen hajléktalan, segítségre
szorulót, utcán fekvő embert látnak.
barka@csongrad.police.hu
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Központi segélyhívó: 112
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
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Ajándékozza meg Párját gondoskodással!

Párok szûrése
Valentin napon
2014. február 14-én 11-15 óráig
a Csongrádi Egészségügyi Központban
Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.

A Hölgyek nőgyógyászati,
az Urak urológiai szűrővizsgálaton vehetnek részt.
40 év feletti Párok jelentkezését várjuk,
akik fontosnak tartják önmaguk és párjuk egészségének
védelmét!
Bejelentkezésüket fogadja: Barta Miklósné,
Tel: +3630/326-8607 (2014. február 10-ig),
vagy személyesen a helyszínen.

A résztvevőket meglepetés ajándékkal várjuk!

Csanyteleki Sporthorgász Egyesület
6647 Csanytelek Ady Endre u.74., Tel.:(30) 205-62-14, www.csanytelekishe.gportal.hu

Ha február, akkor gyûlnek a horgászok!
A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület vezetése már szinte hagyományosan az idén is februárban
számol be a tagságának és minden horgászatot kedvelő csanyteleki polgárnak a 2013-évben végzett
munkájáról.
2014. január 28-i vezetőségi ülésen döntöttek a zárszámadó közgyűlés időpontjáról, valamint
annak napirendi pontjairól. Németh Sándor az egyesület elnöke röviden beszámolt az elmúlt
év eseményeiről és a következő időszak főbb feladatairól. Kiemelte, hogy a 2013-évi rendezvényeit több év után ismét sikeresen rendezte meg az egyesület. Sajnálatos, hogy egyre
kevesebb a helyi horgász a tagok között. Ezért 2014. év fő feladatának tűzte ki, hogy minél
több csanyteleki lakos lépjen be az egyesületbe. Ennek az egyik lépéseként javasolta,
hogy ez évben, az új belépők ne fizessenek „Halasítási díj”-at, ami egyből 5000 Ft kedvezményt jelent. A vezetőség teljes támogatásáról biztosította az elnököt.
A törvényi változások miatt a vezetőség átdolgozta a Meggyes tó horgászrendjét,
amelyet a közgyűlésen kell, hogy elfogadja a tagság. Az éjszakába nyúló értekezleten döntött a vezetőség a közgyűlés idejéről: 2014. február 16-án (vasárnap)
08.30-as kezdettel a Faluházban kerül levezetésre. A közgyűlés hivatalos
napirendjét, valamint a mindennapjaival kapcsolatos információkat meg lehet
találni a www.csanytelekishe.gportal.hu oldalon.
Mindenkit vár a vezetőség, aki szeretné megtudni, hogy mit csinált az
egyesület 2013-ban, és nem utolsósorban azokat is várják, akiket érdekel a
horgászat valamint az új halgazdálkodási és a hal védelméről szóló törvény
horgászokra vonatkozó változásai. Annak is érdemes eljönnie, aki
csak kíváncsi ezekre a természetszerető különleges lényekre, a
HORGÁSZOK-ra!
Görbüljön a bot!
Körmendi József alelnök
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NEA
A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület és a Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete a Nemzeti Együttműködési Alap 2013.
évi pályázatán egyesületenként 250.000.- forintot nyert működési költségei támogatására. Mind a két egyesület életében
nagy jelentősége van a támogatásnak, hiszen a zavartalan működést segíti elő.

NAV
A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesületéhez a felajánlott személyi jövedelemadó 1 %- ból is több érkezett: 2012-ben
49.000.- Ft, 2013. évben 149.617.- Ft. Az érkezett támogatások teljes egészében lefedik a működés költségeit, ezáltal a
befizetett tagdíjakat teljes egészében a karácsonyi élelmiszer csomagokra tudja az egyesület fordítani.

Télbúcsúztató
2014. február 21-én 15 órára várunk minden kicsit és nagyot
az óvoda udvarára, akik szeretnék velünk együtt elûzni a telet,
maskarába bújni.
Program:
15-16 óráig felvonulás saját készítésű télűző kolompokkal,
16-17 óráig kiszebáb égetése a parkban, farsangi finomságok kóstolgatásával.

***

JÓTÉKONYSÁGI BÁL
CSANYTELEKEN!
Szeretné jól érezni magát?
Nőnap alkalmából egy kellemes estét eltölteni a párjával?
Akkor feltétlenül ott kell lennie 2014. március 08-án a

Csanyteleki Óvoda
Nõnapi Jótékonysági bálján!
Bőséges, ínycsiklandó svédasztalos vacsora, meglepetés műsor várja a szórakozni vágyó vendégeket!

„NE HAGYJA KI!!!"
Jegyárak: felnőtt 3.000 Ft, gyermek: 1.500 Ft, családi: 8.000 Ft.

CSONGRÁD MEGYEI AGRÁRKAMARA

FALUGAZDÁSZ
BÉRCES MARIANN
ÜGYFÉLFOGADÁS HELYE: Csanyteleki Faluház hátsó iroda
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND: hétfő: 8.00-16.00, péntek: 8.00-14.00
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT
KLUB
Makaróni
sajtkrémmel
Hozzávalók:
– 50 dkg makaróni,
– 2 dl tejföl,
– 10 dkg füstölt trappista sajt,
– 3 dkg parmezán sajt,
– 1 tojássárgája.
– 2 dkg vaj,
– só,
– frissen őrölt bors.
Elkészítés:
A tésztát a szokásos módon, bő, forrásban lévő, sós
vízben megfőzzük. Hideg vízzel leöblítjük és lecsöpögtetjük. Olvasztott vajra szedjük. A tejfölben kikeverjük a tojássárgáját és a reszelt füstölt trappista sajtot. A krémet sóval és frissen őrölt borssal fűszerezzük. A sajtkrémet a makarónira öntjük és gyakran kevergetve addig melegítjük, amíg a sajt megolvad. Tányérokba szétosztjuk és meghintjük a reszelt parmezán sajttal.
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN SAROK
Egy fiatal, csinos szőke
hölgy ül az állatorvosi rendelőben és egy palotapincsit simogat a kezében. Odamegy
hozzá egy férfi és ezt mondja:
– Szívesen lennék a kutyája helyében!
– Nem hiszem, épp’ kiheréltetni viszem.
***
Egy férfi kap egy ingyenjegyet a focibajnokság döntőjére. Sajnos a jegy a stadion legtávolabbi helyére szól, ahonnan semmit sem lát. A
félidőben észreveszi, hogy a pályához közel
van egy üres szék. Odatolakszik, és megkérdezi az üres hely mellett ülő férfitől:
– Uram, szabad ez a hely?
– Igen, ez a feleségem helye, de most nem
tudott eljönni. Tudja, 30 éve nősültem, de ez
az első alkalom, hogy egyedül jöttem.
– És nem tudott hívni helyette egy rokont
vagy barátot?
– Sajnos nem, mindenki a temetésén van.

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
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