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Csanyi Hírmondó
Tájékoztatjuk Csanytelek Község lakosságát, hogy önkormányzatunk idén is
megtisztította az ártéri erdõn át a Tiszához vezetõ utat.
Kérjük, hogy csak gyalog és kerékpárral vegyék igénybe, mivel az erdõ
Natura 2000-es terület, így az út gépjármûvel nem bejárható.

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ – testülete
tisztelettel várja Önt és Kedves Családját
a XXIV. Csanyteleki Falunapok
rendezvényeinek alábbi programjaira
2014. július 12. (szombat)
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XXIV. Csanyteleki Falunapok ünnepélyes megnyitója a Szent László Általános Iskola tornatermében.
Díszpolgári cím adományozása.
Forgó Jánosné, (Tarjányi Veronika) festmény és Vidács Dorina rajz kiállítása a tornateremben.
Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna a futballpályán,
FRADI ÖREGFIÚK és az ESMTK vegyes csapata is pályára lép Gyöngyi Imre emlékére és a Ferencvárostól
régen visszavonult Megyesi István, Csanytelek Község Díszpolgára tiszteletére.
„Csanyi Lányok” kispályás labdarúgó tornája, csapatok összeállítása a futballpályán
Programok a Szent László Általános Iskola pályáján:
Aranyfakanál főzőverseny. Népi kirakodóvásár. Ugrálóvár gyerekeknek. Nagycsaládosok tombolája.
A csanyteleki ifj. Kósa zenekar bemutatkozója.
Eredményhirdetések:
Főzőverseny – „Aranyfakanál”díj, Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna győzteseinek díjazása.
Női keresztpályás bajnokság B” csoport 2. hely érem átadó ( Nógrádi Tibor MLSZ. Részéről )
Tisza Sándor csongrádi népi iparművész fafaragó bemutatója, valamint kosárfonás.
Osztálytalálkozók 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 évvel ezelőtt a Csanyteleki Általános Iskolában
végzett diákok találkozója a Szent László Általános Iskola tantermeiben.
Korosztályok kavalkádja:
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodások műsora,
Csanyteleki Általános Iskolások műsora,
Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör előadása.
Családi, zenés, interaktív gyermekműsor Tengeri Attila vezetésével
Csongrádi Rendőrkapitányság sátora
Nippon Zengo bemutató
Léghajó Zenekar vidám, pergő műsora

21.00 SZTÁRVENDÉGÜNK

Gáspár Laci

22.00 Tűzijáték
23.00 Utcabál kifulladásig:
Ifj. Kósa Zenekar, valamint

(Dj. Gyuszkó)
2014. július 13. (vasárnap)
9.00

Ünnepi Szentmise a Nepomuki Szent János templomban
Tisztelettel:
Csanytelek Község Önkormányzata
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Díszpolgári cím adományozása
Megyesi Istvánnak
A jelenleg 113 igazolt focistának sportolási lehetőséget
biztosító Csanyteleki Sport Club Csanytelek Díszpolgára
címre javasolta Megyesi Istvánt, falunk eddigi egyetlen
NBI-es, illetve válogatott futballistáját.
Megyesi István 1949. március 31-én született
Csanyteleken.
A Békéscsabai VTSK-ban kezdett el futballozni, ahonnan
az ifjúsági válogatottba is bekerült. A fiatalemberre felfigyeltek a Ferencváros vezetői, így 1967-ben leigazolták. Fél
év katonaság után, 1968. június 22-én a Népstadionban a
Vasas elleni 1:0-ás győztes mérkőzésen mutatkozott be az
NB I-ben. 1968 és 1979 között szerepelt a zöld-fehér csapatban, összesen 366 mérkőzésen. A 213 bajnoki mérkőzés
eredményeként kétszer volt bajnokcsapat tagja (1968, 1976),
négyszeres MNK-győztes (1972, 1974, 1976, 1978).
A nemzetközi mérkőzések közül legszívesebben az 197475. évi KEK menetelés összecsapásaira emlékezik vissza. A
döntőig vezető nyolc mérkőzés (Cardiff City, Liverpool,
Malmö FF, Crvena Zvezda) mindegyikén szerepelt, s a döntőbe jutásban nem kis érdeme volt! 1975. április 9-én a Népstadionban 55 ezer néző előtt Branikovits és Magyar góljával 2:1-re győzött a Fradi a Crvena Zvezda ellen. Április 23án Belgrádban pokol várt a csapatunkra. 100 ezer néző által
feltüzelt ellenféllel kellett megbirkózni, megvédeni a minimális előnyt. A mérkőzés jól indult, a 7. percben Pusztai
szerzett gólt. A jugoszláv csapat csak az 50. percben tudott
egyenlíteni. Fokozódott az izgalom. Bálintot a 70. percben
kiállította a játékvezető, majd a 77. percben a vezetést is
megszerezte az ellenfél. A 83. percben a játékvezető, a német Eschweiler, tizenegyest „mert” ítélni a javunkra. Mivel
a kijelölt Bálint László már nem volt a pályán, Dalnoki Jenő
utasítására Megyesi István állt a labda mögé és halálos nyugalommal lőtt a hálóba. Döntőbe jutottunk! A bázeli döntőben azután a szovjet válogatottat jelentő Dinamo Kijev 3:0ra verte a tartalékos és fáradt csapatunkat, de erre az ered-

ményre igazán illett a mondás, az
ezüstérem is szépen csillog!
Megyesi István
1970 és 1975 között
hét
alkalommal
szerepelt a válogatottban. Válogatottságainak számát gyakori sérülései miatt nem
tudta növelni. Sérülés miatt esett el
az 1972. évi müncheni olimpián való részvételtől is.
Utolsó mérkőzését a Ferencváros
színeiben 1979. augusztus
19-én
Almeirában
játszotta, a helyi csapat 1:0-ra győzedelmeskedett. 1981-ben
megkapta az FTC örökös bajnoka címet. Búcsúztatására
Hajdú Józseffel, Mucha Józseffel, Vépi Péterrel és Pusztai
Lászlóval együtt, 1985. augusztus 1-jén az Üllői úton az
Austria Wien elleni 2:1-es győztes meccsen került sor. Aktív
labdarúgói pályafutását alsóbb szinten még folytatta. 1994től nyugdíjazásáig, tizenöt éven keresztül az ESMTK-nál
dolgozott technikai vezetőként, majd utánpótlás-szakágvezetőként.
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a
Csanytelek Díszpolgára cím adományozására beterjesztett
egyetlen javaslatot egyhangúlag megszavazta.
Csanytelek Község Önkormányzata

Tájékoztató határszemlérõl
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi Járási
Hivatal Járási Földhivatala 2014. évben vizsgálja a hasznosítási kötelezettség, ideiglenes- és mellékhasznosítási kötelezettség betartását, az újrahasznosítás megszüntetésének
bejelentését, felméri az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területeket, a művelési ág megváltozásának bejelentését, ellenőrzi a természetbeni állapotot és az ingatlan-nyilvántartás tartalmának egyezőségét, a földminősítési mintaterek helytállóságát, az engedély nélküli más célú hasznosításokat, a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén az elrendelt eredeti állapot helyreállítását, a beruházási célterületek mellékhasznosítását, illetve ideiglenes
hasznosítási kötelezettség teljesítését, a mezőgazdasági területek megközelítését biztosító dűlőutak, illetve a belvíz
megelőzését szolgáló vízelvezető árkok csatornák állapotát,
a parlagfű elleni védekezési kötelezettség betartását

A helyszíni ellenőrzésekre a Járási Földhivatal illetékességi területén (Csongrád, Csanytelek, Felgyő, Tömörkény teljes külterületén) az alábbi időpontokon kerül sor:
Július 2. (szerda) Csanytelek; Július 9. (szerda)
Csanytelek; Július 16. (szerda) Tömörkény; Július 23. (szerda) Tömörkény; Július 30. (szerda) Tömörkény; Augusztus
5. (kedd) Csongrád; Augusztus 12. (kedd) Csongrád; Augusztus 19. (kedd) Csongrád; Augusztus 26. (kedd) Felgyő;
Szeptember 2. (kedd) Felgyő.
Szeptember 09. napjától október 03. napjáig bejelentés
alapján, FÖMI foltok szerint történnek a helyszínelések, valamint utóellenőrzési feladatok végzésére kerül sor.
Forrás:
Csongrád Megyei Kormányhivatal Csongrádi
Járási Hivatal Járási Földhivatala
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Tisztelt Csanytelekiek!
Meggyőződésem, Önöknek is feltűnt az elmúlt 12 évben,
hogy nem szokásom az elért eredményekkel való hivalkodás, a dicsekvés, a villogás a megnyert pályázatokkal, vagy
a már meg is valósult beruházásokkal, hiszen az Önök bizalmának köszönhetően ez a munkám, a mindenki számára látható eredmények az általam végzett munka minőségét, eredményességét jelzik. A tájékoztatás azonban köte lességem, az adófizető polgároknak, vállalkozóknak joguk
van tudni, hogyan hasznosultak befizetett adóforintjaik, de
higgyék el, számomra a legnagyobb öröm, amikor látom,
ismét gazdagodik valamivel a falunk.
Nos, ismét van néhány „jó hírem”, ugyanis évek óta tartó
folyamatok értek a megvalósulás fázisába, ami nem kevéssé köszönhető a kötelező voltuknak, mert az uniós csatlakozásból levezethető törvényi megfelelés érdekében biztosított a ráfordítandó pénz, tehát nem terheli az önkormányzatot, illetve az adófizető polgárokat.
A hatóságok által évek óta bezárt hulladéklerakó rekultivációja megkezdődött, nagy teljesítményű gépek alkalmazásával számolják föl az elmúlt évtizedek összegyűlt szemetét, új szemléletű hulladékgazdálkodásra késztetve
mindannyiunkat. A jövőben ugyanis a komposztálás, az új rahasznosítást megalapozó szelektív gyűjtés csökkenteni
fogja a kommunális hulladékszállítás árát, ugyanakkor
csökkenti a környezetterhelést is. Mint minden újdonságot,
valószínűleg ezeket sem lesz egyszerű megszoknunk, de a
„zsebünkön keresztül” talán könnyebben fog menni.

Az ivóvízminőség-javító program megvalósítása a közbeszerzés fázisában van, erre szintén köteleztek bennünket.
Négy évig harcoltam ellene, a végén hoztak egy rendeletet,
miszerint amely település nem hajtja végre a programot, akkor a település és az ott élők sem lesznek jogosultak más EU
pályázati forrás igénybe vételére. Meggyőző érv volt…
A tisztítás-technológiát úgy választottuk meg, hogy a víz
élvezeti értéke megmaradjon, továbbá az öntözést se zavarja. Nagy kérdés, hogy a számunkra törvényi előírás alapján
kijelölt üzemeltető, az Alföldvíz Zrt. tiszteletben tartja-e
majd mindezt.

A kommunális szennyvízelvezetés és tisztítás végtelenül
bonyolult, időigényes minőségbiztosítási és közbeszerzési
eljárása a végéhez közeledik, jelenleg a műszaki hiánypótlás van folyamatban. Az szinte biztos – köszönhetően az el múlt három ciklus következetes, hitelek felvétele nélküli
önkormányzati gazdálkodásának –, hogy lakossági önrész
fizetése nélkül tudjuk megvalósítani ezt a kötelező beruházást. (Erre nemhogy környékünkön, de a megyében sem tudok példát. Úgy gondolom, ez jelentős segítség a rendszerre rákötni kötelezettek részére.) Sajnos a pályázat csak a belterületi ingatlanok szennyvízelvezetését támogatta – egyszerűen ilyen a kiírás –, de mind a járás vezetője, mind a térség országgyűlési képviselője biztosított arról, hogy segíteni fogják a Csanytelek sajátos településszerkezetéből adódóan a belterületi ingatlanokkal közel azonos számú külterületi ingatlanok csatornázásának megvalósítását. Ez ügyben már megbeszélést folytattam a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárával is.
A településen élők biztonságát fokozó kamerarendszer
kiépítésére is megnyertük a pályázatot, aláírtam a szerződést a több mint 9 millió forintból, több mint 20 megfigyelési pontra telepítendő, több mint 60 kamerából álló rendszer megvalósítására. Amint a szerződés visszaérkezik a
Belügyminisztériumból, azonnal kezdhető a munka.
Fitnesz – egészségparkot alakít ki az óvodához közeli
parkrészben az Európai Csanytelekért Közalapítvány saját
forrásából, hangsúlyozottan nem önkormányzati pénzből.
Reményeim szerint mire ezt a Hírmondót olvassák, az eszközök jó része már helyére lesz telepítve, így a múlt évben
átadott, óvoda melletti játszótérrel (benne kulturált gyermek és felnőtt illemhelyekkel) községünk gyermekei, fiataljai minőségi szabadidő-eltöltési lehetőséghez jutnak. Itt sze retnék ezúton is köszönetet mondani képviselő-társaimnak,
akik képviselői tiszteletdíjukat az Európai Csanytelekért
Közalapítvány számlájára utalják, továbbá mindazon magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, akik a személyi jövedelem-adók 1%-át rendszeresen az alapítvány részére juttatják el – a sok kicsiből így lehet közösséget szolgáló értéket teremteni.
A Faluház külső-belső felújítására is adtunk be pályázatot, melynek elbírálása ugyan még nem történt meg, de „jók
az esélyeink“, mivel ezt a jól gazdálkodó, konszolidációra
nem szoruló önkormányzatok pénzügyi alapjából pályáztuk. Amint a Faluház felújítása megtörténik, azonnal megújítani szándékozunk annak „tartalmát is”, tehát a fiataloknak olyan kulturált szórakozó és szabadidő centrumot szeretnénk kialakítani, amelyre mindeddig nem volt lehetőségünk, de tudjuk, hogy égetően szükséges, hiszen a „középiskolástól fölfelé” lévő korosztályoknak nincs szórakozási
lehetősége a falunkban.
A fentiek alapján úgy gondolom, hogy a képviselő-testület tagjai az idén is okkal – de kellő szerénységgel – lehetnek büszkék a községi költségvetés többszörösét kitevő pályázati és saját erős célok megvalósulására.
Forgó Henrik
polgármester

Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft.
2014. évben a következô idôpontokban tart ügyfélszolgálatot Csanytelek településen:
2014. július 31. csütörtök 10:00-14:00
2014. október 30. csütörtök 10:00-14:00.
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Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27. napján tartotta munkaterve szerinti soros ülését, ahol 4 napirendet tárgyalt és az alábbi döntéseket hozta.
A képviselő-testület a napirendi pontok előtt meghallgatta Forgó Henrik polgármester két ülés között eltelt időszak alatt tett intézkedéseiről szóló beszámolóját, melyet határozathozatal nélkül elfogadott.
Az ülés 1.) napirendi pontjaként tárgyalta a testület a település Hosszú-távú Településfejlesztési Koncepcióját, amely a település környezeti, társadalmi, gazdasági adottságaira alapozó, a település egészére készített, a változások irányait és a fejlesztési célokat hosszútávra meghatározó dokumentum. A koncepció
véleményezése – a vonatkozó hatályos jogszabályoknak való megfelelés érdekében – két szakaszban történt. Az első szakaszban a település lakossága körében partnerségi egyeztetésre, majd a második szakaszban az érintett államigazgatási szervek, a megyei és a szomszédos önkormányzatok által a koncepcióról
kialakított véleményezésen nyugvó értékelésre került sor. A képviselő-testület a tárgyi előterjesztést, annak 1. mellékleteként csatolt koncepciót – a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság véleményét is figyelembe véve – változtatás nélkül elfogadta és döntését határozatban rögzítette.
Az ülés 2.) napirendi pontjaként tárgyalta a képviselő-testület a Településszerkezeti terv és leírásról szóló előterjesztésben foglaltakat, amely mint településrendezési eszköz a település hosszú távú településfejlesztési koncepcióján alapul, egyben meghatározza a település képe alakításának, védelmének lehetőségeit, a fejlesztések irányát, a település működtetéséhez elengedhetetlen műszaki infrastruktúra elemeinek
térbeli kialakítását, elrendezését. Teszi mindezt az országos, a térségi, a szomszédos települések alapvető
jogainak és a rendezési terveiben szereplő, az épített és természeti környezet állapotának megóvása, javítása, vagy legalább szinten tartása érdekében. A képviselő-testület a tárgyi előterjesztést, annak 1. mellékleteként csatolt Településszerkezeti tervet és 2. mellékletként csatolt Leírást – a szakbizottságok véleményét is figyelembe véve – változtatás nélkül elfogadta és döntését határozatba rögzítette.
A képviselő-testület az 3.) napirendi pontja keretében tárgyalta – az ügyrendi bizottság jogszabály-előkészítő – a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság napirendi pontra
tett javaslatát figyelembe véve – a település Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelettervezetet. A HÉSZ a településrendezési eszközök közé tartozik, melynek véleményezése annak eljárásrendjét meghatározó hatályos kormányrendelet szerint zajlott le, társadalmi egyeztetés mellett, a település lakossága tájékoztatásával. A jogszabályalkotás célja: a Településfejlesztési Koncepcióban foglaltaknak
a településszerkezeti tervvel összhangban való érvényesítése. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatára és a jogszabály-tervezet indokolására vonatkozó
jegyzői előterjesztésben írtakat és megalkotta fenti tárgyban 6/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét,
amely 2014. augusztus 1. napján lép hatályba.
Az ülés 4.) napirendi pontjaként tárgyalta a testület a településképi eljárásról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet, amely az ügyrendi bizottság jogszabály-előkészítő, a
pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság napirendi pontra tett javaslatát
vette figyelembe. A tervezet a vonatkozó hatályos központi jogszabályon alapuló, de építésügyi hatósági
eljáráshoz nem kötött építési tevékenységek, épületek rendeltetésváltoztatása és reklámok elhelyezése körének meghatározására irányul akként, hogy a felsorolt tevékenységek megkezdését településképi bejelentési eljáráshoz köti (polgármesteri hatáskörben) és szabályozza ezen eljárás kereteit, továbbá előírja a településképi kötelezési eljárások rendjét, melynek megszegőivel szemben 50.000 Ft összegű bírság kiszabását teszi lehetővé. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzati rendelet-tervezet előzetes hatásvizsgálatára és a jogszabály-tervezet indokolására vonatkozó jegyzői előterjesztésben írtakat és megalkotta fenti tárgyban 7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét, amely 2014. augusztus 1. napján lép hatályba.
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
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Kiemelkedõ eredményt elérõ
tanulóink
Hagyományainkhoz híven idén
is megjelentetjük a 2013/14. tanévben kiemelkedő eredményt elérő
tanulóink névsorát. Köszönöm nekik, hogy lelkes tudni vágyásukkal, szorgalmas munkájukkal, a közösségért vállalt feladataikkal vagy
kiemelkedő sporttevékenységgel
öregbítették iskolánk hírnevét.
Kitűnő (vagy legalább 3 tantárgyi dicséretet elért) tanulóink:
1. osztály
Forgó Csanád
Forgó Luca
Gémes Dorina
Gémes Jázmin
Holló Boglárka
Jaksa Brendon
Kádár Károly
Kovács András
Kovács Áron
Lakatos Virág
Szemerédi Renáta Bianka
2. osztály
Kátai Márió
Korom Enikő Kornélia
Gyergyádesz Krisztofer
3. osztály
Ábel Réka Napsugár
Körmendi Nikol
Zsótér Alexandra
Sebők Zsófia
4. osztály
Kovács Richárd
Pigler Armand
Gyöngyi Zsolt
Szabó Lotti
Forgó Judit Lilla
5. osztály
Dombóvári Andrea
Gémes Csanád
Mucsi István
6. osztály
Horváth Eszter

Kovács Bálint
Mikulai Klaudia
Simon István
7. osztály
Kristóf Kitti
Mészáros Benjamin
Gémes Kármen
8. osztály
Bali Richárd
Tehetséges Útravaló ösztöndíj:
Bali Richárd
Versenyeredmények
Iskolán kívüli versenyek
• Simonyi Zsigmond Országos
Helyesírási Verseny járási forduló
6. osztály: Mikulai Klaudia
2. hely
• Járási matematika verseny:
4. osztály: Pigler Armand 3. hely
7. osztály: Gémes Kármen
3. hely
8. osztály: Bali Richárd 3. hely
• Országos Honismereti
verseny:
IV. hely: Gémes Kármen, Gémes
Csanád, Mrlják Máté, Dombovári
Andrea, Simon István
• „Tisza-virág” környezetismereti csapatverseny
3-4. osztály: Arany Máté, Körmendi Nikol, Kovács Richárd,
Pigler Armand: 1. hely
• „Játék az egészségért”
vetélkedő
1. osztály: Kovács András és Kádár Károly 3. hely
2. osztály: Huszár Dominik és
Túri Kitti Viola 2. hely
3-4. osztály: Dömötör József és
Forgó Judit 1. hely
• Járási labdarúgó diákolimpia:
I. korcsoport 2. hely
II. korcsoport 1. hely
III. korcsoport 1. hely

• Megyei labdarúgó diákolimpia
selejtező:
II. korcsoport 1. hely
• Járási atlétikai diákolimpia
II. korcsoport fiú 1. hely
Egyéni összetett:
Kovács Richárd 1. hely
Lakatos Armandó 2. hely
III. korcsoport
kislabda dobás
Bálint Laura 1. hely
IV. korcsoport fiú 3. hely
Kislabda dobás:
Kristóf Kitti 3. hely
Egyéni összetett: Vida Szabolcs
3. hely
Helyi versenyek
• A Magyar Kultúra Napja mesemondóverseny
1. osztály:
1. hely: Kovács Áron
2. hely: Forgó Luca és Lakatos
Virág
3. hely: Gémes Jázmin és
Hovorka Vanessza
2-4. osztály:
1. hely: Szabó Lotti és Ábel Réka
2. hely: Kátai Márió
3. hely: Sebők Zsófia
• A Magyar Kultúra Napja –
meseíró verseny 5-8. osztály
1. hely: Ferenczik Gergő és Mészáros Benjámin
2. hely: Ürmös Zsanett
3. hely: Tinca Klaudia
Különdíj: Gémes Kármen
• Költészet Napja – vers és prózamondó verseny 5- 8. osztály
1. hely: Dombovári Ágnes
2. hely: Gémes Kármen és Bali
Rebeka
3. hely: Hencz Anna és Mészáros
Benjámin
Szabó Ferenc
(tagintézmény-vezető)

6

Csanyi Hírmondó

PoliceMail június
Újra itt a nyár, a pihenés időszaka. Ismételten szeretnénk
felhívni a figyelmet néhány fontos dologra a nyaralás előtt.
I. Hogyan kerülhető el a betöréses lopás?
A hosszabb időre üresen hagyott ház meglehetősen nagy
csáberőt jelent a betörők számára, érdemes tehát ügyelni a
biztonságra elutazás előtt. Százszázalékos biztonság nem
létezik, de néhány óvintézkedéssel megnehezíthetjük a betörők dolgát.
1. Nézzünk körül az udvaron!
Csökkentsük a betörés esélyét, nézzünk körül az udvaron, kertben, hogy nincs-e olyan tárgy az ablakok közelében, amely esetleg segítséget nyújthatna a betörőknek a fal
megmászásához. A ház körül ne maradjon kint létra vagy
egyéb kerti bútor. Ezeket lehetőség szerint tároljuk beltérben, de mindenképpen zárható helyen. Győződjünk meg
arról, hogy az ajtókat, ablakokat jól zártuk-e be, ugyanis az
utazás előtti nagy sietségben megeshet, hogy megfeledkezünk róla, figyelmetlenségünkért, pedig nagy árat fizethetünk. A villanyóra szekrényét zárjuk biztonságosan, hogy a
behatoló ne tudja előre elsötétíteni a lakást, illetve ezzel
együtt az elektronikus riasztást is kiiktatni. Tartsunk rendet
közvetlen környezetünkben és a kertben is. A széthagyott
kerti szerszámok, gépek, illetve gyerekjátékok, valamint a
könnyebben elmozdítható kerti bútorok könnyedén ellophatók. A kerti szerszámok nemcsak vonzzák a tolvajokat,
hanem a behatolásnál is felhasználhatóak. A sűrű növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a betörők számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsuk meg annyira, hogy a betörők
ne tudjanak észrevétlenül tevékenykedni. A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait vágjuk vissza.
2. A lakásban is akad teendőnk.
Érdemes beszerezni néhány időzített kapcsolót, amelyekkel szabályozható, hogy melyik lámpa mikor kapcsolódjon
be magától a távollét alatt, azt a látszatot keltve, hogy vannak a lakásban. Ne hagyjunk a lakásban jelentősebb menynyiségű készpénzt, ékszereket. Illetőleg biztonságos széfben tároljuk!
3. Mondjuk le az újságot!
A postaládában felhalmozott újságok és különböző reklámok is arra utalhatnak, hogy a ház lakói távol tartózkodnak. Az újság-előfizetéseket vagy bármi egyéb, a külvilággal napi kapcsolattartást igénylő szolgáltatást elutazás előtt
szüneteltessük.
4. Kérjük a szomszédok segítségét!
Kérjünk meg egy ismerőst vagy egy megbízható szomszédot, hogy rendszeresen ürítse a postaládát, a szemétszállítási napokon a kukát is helyezze ki a ház elé, függetlenül
attól, hogy tartalmaz-e valamit, vagy sem, esténként kapcsolja fel a villanyt, és húzza le a rolókat vagy húzza be a
függönyöket. Fontos, hogy a redőnyök, függönyök ne legyenek állandóan leengedve, illetve behúzva, mivel ez is
egy jel arra nézve, hogy senki sem tartózkodik a lakásban,
házban. Fontos, hogy a megbízott személy tudja a pontos
címet, ahol a vakációt töltik, és egy telefonszámot, ahol baj
esetén feltétlenül el tudja önöket érni.
5. Ne verjük nagydobra, hogy nyaralni megyünk!
Próbálják minél kevesebb emberrel megosztani, hogy huzamosabb időre üresen hagyjuk otthonunkat. Kiemelten
vonatkozik ez a közösségi oldalak ilyen információval történő föltöltésére.
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6. Védjük a nyílászárókat!
Egy lakás legkritikusabb pontja a bejárati ajtó. Az ajtókra
rakhatunk pótzárakat, biztosítóláncot, de ezek csakis akkor
érnek valamit, ha az ajtó tokszerkezete stabil. Az ablakoknak sem árt az extra védelem. Az alacsonyabban fekvő ablakokat, erkélyeket védhetik rácsozattal, betörés-gátló fóliával vagy redőnnyel.
7. Helyezzünk el mozgásérzékelőket!
Helyezzen ki minden bejárathoz mozgásérzékelős lámpa,
amely a mozgást érzékelve hirtelen felkapcsol, elbizonytalaníthatja a betörőket.
8. Ne hagyjuk a kulcsot a lábtörlő alatt!
Ha azt gondoljuk, hogy a legtöbb „tikos hely” (lábtörlő
alatt, ablakpárkányon, ajtókeret fölött, odvas fa belsejében…) a rablók előtt is titkos, tévedünk. Egy tapasztalt betörő számára nem okoz különösebb gondot a kulcs megtalálása. A legszerencsésebb, ha a pótkulcsot a szomszédra
vagy egy közeli barátra bízzuk baj esetére.
9. Szerezzünk be riasztót!
Modern riasztórendszerek széles választékban beszerezhetők. Lehetősége van olyan rendszert választani, amely a
szerződött biztonsági szolgálatot riasztja, illetve vannak
olyan rendszerek is, amelyek ajtó- és ablaknyitást érzékelnek, mozgásérzékelősek, de van hő- vagy hangérzékelő
(rezgés) berendezések is a kínálatban, amelyek helyben riasztanak.
A legtöbb riasztó külső táplálást igényel, de léteznek nagyon egyszerű, elemes kis készülékek is, ez utóbbiak azonban nem üzembiztosak.
A riasztás lehet hang- vagy fényjelek formájában is. Kertbe érdemes a mozgásérzékelős reflektorokat kiépíteni, amelyek behatoló esetén a védeni kívánt területet erős fénnyel
bevilágítják.
II. A fiatalok biztonsága
1. Internet biztonságos alkalmazása
A diákok nemsokára élvezhetik a megérdemelt nyári
szünidőt. Néhány évvel ezelőtt kulcsos gyerekeknek neveztük azokat, akik az iskolai szünidőt egyedül, céltalanul, felügyelet nélkül töltötték. Mára ez megváltozott, hiszen a fiatalok jelentős része otthon megtalálja az egész világot. Az
elektronikus média és az internet más típusú veszélyeket
hordoz. A világhálón is él a szabály: idegenekben ne bízzanak és tartsák be a biztonságos internetezés szabályait, ne
adják meg nevüket, címüket, személyes adataikat.
2. Mikor? Hová? Kivel?
Kérjék meg gyermeküket, ha elmegy otthonról, mondja
meg hová megy, kivel találkozik, mikor ér haza. Ismerjék
meg barátai nevét, címét, telefonos elérhetőségét. Ez nem
a bizalmatlanság jele, hanem a gondoskodásé.
3. Vagyontárgyaik biztonsága
A gyermekek értékeikkel ne hivalkodjanak, azokat ne
tartsák jól látható helyen és ne adják oda senkinek.
Táskájukat ne hagyják őrizetlenül, azokat mindig tartsák
maguk mellett. Idegenekben ne bízzanak meg feltétel
nélkül, velük ne menjenek sehová. Késő esti órákban
lehetőség szerint ne tartózkodjanak közterületen. Ismerjék
a segélyhívó telefonszámokat, valamint emlékezetből
tudják szüleik telefonszámát is.
4. Szertelenül!
Egyre több áldozatot szednek a dizájner drogok. A szakemberek szerint a dílerek sem tudják, hogy valójában mit
forgalmaznak. Ezen drogok nagy részéről alig van információnk. Az ismeretlen összetételű anyagok szervezetre
gyakorolt hatása nem ismert, ezért egyetlen megelőzési
módszer van: el kell kerülni a fogyasztását.
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III. Néhány közlekedési és fürdőzési jó tanács a nyárra
gyerekeknek
• Gyalogosan „gyalogúton”, a „gyalogos övezet (zóna)”,
ill. „gyalogos és kerékpáros övezet (zóna)” gyalogosok
részére kijelölt részein közlekedjetek. Egyéb más
helyeken a gyalogosok járdán, olyan úton ahol nincs
járda – vagy gyalogos közlekedésre alkalmas kijelölt út
–, ott gyalogosan az úttesten lehet közlekedni. Ilyen
esetben az úttest szélén, egymás után egy sorban,
egymás mögött haladjatok, hogy ne akadályozzátok a
járművek haladását.
• Lakott területen kívül mindig forgalommal szemben,
vagyis a menetirány szerinti bal oldalon gyalogolhattok
elsősorban a füves útpadkán, ha az nem járható – de
csak akkor – szorosan az úttest szélén, ha többen vagytok egymás mögött, egy sorban, hogy kellően szemmel
tudjátok tartani a közvetlenül mellettetek elhaladó járműveket. Ha teherautó, vagy kamion érkezik szemben,
amíg azok elhaladnak biztonságosabb az útpadkáról
lelépni, amíg elhalad a jármű.
• Gyalogosan és kerékpáros se feledkezz meg a „Látni és
látszani” elvről! A vényvisszaverő mellény vagy
ruházat használata lakott területen kívül sötétedés után
vagy rossz látási viszonyok között kötelező. Ez nagyban segíti a gépjárművezetőket abban, hogy időben
észrevegyék a gyalogosokat.
• Kerékpárral „Kerékpárúton”, „Kerékpársávon”,
„Gyalog és kerékpárút”, „Gyalogos és kerékpáros
övezet (zóna)” kerékpárosok részére kijelölt részein
kerekezzetek.
• 12 életévét be nem töltött gyermek főútvonalon önállóan nem kerékpározhat, itt a gyalogosforgalom
zavarása nélkül és legfeljebb 10 km/h sebességgel a
járdán közlekedhetsz.
• Este, rossz látási viszonyok esetén mindig legyen
kivilágítva a kerékpárod (előre fehér, hátra piros),
használjatok kiegészítésképpen fényvisszaverőket, villogókat, így a járművezetők könnyebben észrevesznek
benneteket.
• Gördeszkával,
görkorcsolyával,
egyéb
gyermekjátékokkal az arra alkalmas „dühöngő”-ben, forgalomtól távol eső helyeken, egyébként pedig parkokban,
játszótereken játszatok saját biztonságotok érdekében.
• Soha ne ugorj a vízbe felhevült testtel, napozás után
hűtsd le magad!
• Étkezés után nem tanácsos fürdeni, a parton játszatok,
várjatok egy kicsit étkezés után.
• Mindig kijelölt fürdőhelyen javasolt és legbiztonságosabb a fürdés.
• Úszni nem tudó 10 éven aluli gyermek csak felnőtt
kíséretében fürödhet és a vízparton sem szabad felügyelet nélkül hagyni.
• Mélyvízbe csak biztonságosan úszni tudók merészkedjenek be a városi strandokon és a szabadvizeken
egyaránt.
IV. Idegenforgalmi szezonnal kapcsolatos ajánlások
A tolvajok kedvenc nyári vadászterülete a strandok,
uszodák környéke. A hatalmas tömegben senkinek sem
tűnik fel, ha valaki felemel egy táskát a földről és a kijárat
felé indul vele. Minden szezonban akad hol több, hol
kevesebb strandi lopás. A strandok „szarkái” nem nézik,
hogy mit visznek, lehet az strandpapucs, úszószemüveg
vagy napolaj, de esetenként komolyabb dolgok is, mint
például mobiltelefon, videokamera vagy éppen pénz-, irat-
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tárca. A strandi lopások a tényleges kár mellett nem kis
bosszúságot is okoznak a meglopottaknak. Ezek a bosszantó esetek könnyedén elkerülhetőek lennének egy kis odafigyeléssel.
1. Hogyan előzhetjük meg a bajt a pihenésünk során?
A legjobb védekezés a megelőzés. Ha strandra megyünk,
használjuk az értékmegőrzőt, a csomagokra, táskákra
felváltva vigyázzunk, a parkoló autókban, pedig ne
hagyjunk látható helyen táskát, értéket, azokat inkább a
csomagtartóban helyezzük el. A strandoláshoz nem
feltétlenül szükséges, feltűnő és értékes használati tárgyakat hagyjuk otthon. Az esetek többségében nehézséget
okoz, hogy a sértettek legtöbbször csak távozáskor veszik
észre a bűncselekményt, így szemtanúk hiányában nehéz
felderíteni a tettest. A strandokon az óvatosságra a hangosbemondó is rendszeresen figyelmeztet, ahol a saját
felelősséget hangsúlyozzák, valamint azt, hogy egymásra
figyeléssel is megelőzhetőek a lopások. Elég, ha valaki
odafigyel szomszédja holmijára, amíg Ő távol van. Ha nem
viszünk magunkkal nagyobb mennyiségű ékszert és
készpénzt, ha nem hagyjuk felügyelet nélkül a csomagunkat benne értéktárgyainkkal, akkor tulajdonképpen
nem történhet meg, hogy meglopnak bennünket. A
rendőrségnek nincs könnyű helyzete, az esetek felderítését
megnehezíti, hogy a sértettek sokszor csak a strandolás
végeztével észlelik a cselekményt, az elkövetőről legritkább
esetben van információjuk. Egy-egy napon bár rengetegen
megfordulnak egy strandon, nehéz szemtanúkat találni.
2. Biztonságban külföldön.
Külföldi utazás előtt tanulmányozza át a Külügyminisztérium honlapján megjelentetett, az egyes országokról
külön-külön elkészített beutazási feltételeket, valamint
konzuli tárgyú tájékoztató kiadványokat, e mellett tanácsos
a honlapon szereplő listákból kigyűjteni a felkeresni kívánt
országokban működő nagykövetségek, főkonzulátusok,
tiszteletbeli konzuli képviseletek címeit, telefonszámait.
Utazás előtt kössön általános, mindenre kiterjedő utas- és
balesetbiztosítást. Soha ne váltson pénzt illegális
pénzváltóknál, könnyen előfordulhat, hogy hamis pénzt
kínálnak, illetve egyéb módon károsítják meg a turistákat.
A szállodában amennyiben arra lehetőség van, vegyen
igénybe értékmegőrzőt. A szállodai szobában annak
elhagyásakor ne hagyjon elöl értéktárgyat, távozáskor a
szoba ajtaját, ablakát mindig zárja be, így védve értékeit a
besurranó tolvajoktól. Gépkocsival történő utazáshoz rendelkeznie kell zöldkártyával és nemzetközi kötelező biztosítással, szükség esetén szerezzen be nemzetközi vezetői
engedélyt. A magyar állampolgároknak személyazonosításra alkalmas irataikat a schengeni tagállamokban is
maguknál kell tartanai az esetleges igazoltatások miatt.
Személyazonosításra alkalmas okmány az útlevél, a személyi igazolvány és a jogosítvány. Külföldön elvesztett, vagy
ellopott okmányait, a helyi rendőrségen jelezze, és az erről
kiállított jegyzőkönyv másolatával forduljon a magyar
külképviselethez, ahol a kiállított Ideiglenes úti okmánnyal
haza lehet térni Magyarországra. Ilyen okmány nélkül ne
induljanak el!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112,
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111,
barka@csongrad.police.hu
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Kekszes
kókusztekercs
Hozzávalók:
– 50 dkg darált háztartási keksz,
– 15 dkg porcukor,
– 10 dkg margarin,
– 4 dl tej,
– 4 evőkanál kakaópor,
– 1 csomag vaníliás cukor,
– 2-3 evőkanál sárgabarack lekvár,
– 1 üvegcse rumaroma.
A töltelékhez:
– 20 dkg margarin,
– 20 dkg kókuszreszelék,
– 15 dkg porcukor,
– 1 dl tejszín,
– 1 dl kókuszlikőr.
A tetejére:
– 5 dkg kókuszreszelék.
Elkészítés:
A tésztához az összetevőket begyúrjuk, a hűtőbe tesszük.
A töltelékhez a margarint kihabosítjuk a porcukorral, hozzáadjuk a kókuszt, a tejszínt és a likőrt. Hagyjuk állni 10
percet. A tésztát kókuszreszelékkel bőven megszórt alufólián téglalap alakúra nyújtjuk. A tölteléket kézzel elosztjuk a
tésztán, lenyomkodjuk. A tésztát óvatosan felcsavarjuk,
megformázzuk, és kókuszreszelékben meghempergetjük.
Szeletelés előtt 1 órára a hűtőbe tesszük. Jó étvágyat kívánok hozzá!

POÉN sarok
Amikor az apjuk meghal, a két rendőrfivér úgy
dönt, öltönyben temetik el. Az idősebbik fiú ezért
elküldi a fiatalabbat, hogy vegyen öltönyt.
Szépen fel is öltöztetik az apjukat, és megadják
neki a végtisztességet. Egy hónap múlva aztán a
fiatal rendőr így szól az idősebbhez:
– Testvér, kéne egy kis pénz, hogy ki tudjam
fizetni apa öltönyét.
– Jól van – feleli a bátyja.
A kérés ezután hónapról hónapra megismétlődik, és a fivér egyre kevésbé érti a dolgot.
Végül megkérdezi:
– Te, miért vettél részletre ilyen drága öltönyt a
halott apánknak?
– Én nem részletre vettem azt az öltönyt, hanem
kölcsönöztem!

Pistike meséli az óvodában az óvó néninek:
– Képzeld, az én apukám havonta 300.000 forintot keres!
– Nahát, az majdnem háromszor annyi, mint az
én fizetésem – mondja az óvó néni.
– Persze, de ő azért a pénzért dolgozik is, te meg
csak itt játszol velünk egész nap!
Forrás: www.viccesviccek.hu
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