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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy a településen folyó szennyvízcsatorna- és szennyvíztisztító-mű kiépítése félidőhöz
érkezett. Az alábbi utcákban készült el, épült ki a gerincvezeték, összesen 482 bekötéssel: Járandó u., Nagy Imre u., József
Attila u., Arany János u., Ady Endre u., Árpád u., Baross Gábor u., Bercsényi u., Botond u., Kossuth u., Szent László u.,
Petőfi Sándor u., Gárdonyi utcán.

A közeljövőben (2015. július-augusztus) kerül sor a gerincvezeték még hiányzó részeinek fektetésére, majd 212 db be-
kötése kivitelezésére. Ahhoz, hogy hhaattáárriiddőőrree  mmeeggvvaallóóssuullhhaassssoonn  aa  bbeerruuhháázzááss,,  eelleennggeeddhheetteettlleenn  aazz  ÖÖnnöökk  kköözzrreemműűkkööddééssee  aa
hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzééssee körében, melyhez a fővállalkozó képviseletében eljárni jogosult nyújt segítséget abban, hogy
az érintett ingatlantulajdonos költségén beszerzendő szabványos ccssőő és iiddoommookk szükséges mennyiségét – térítésmentesen
– ffeellmméérrii,, mellyel pénz és idő takarítható meg. Felhívom a figyelmet arra, hogy aa  mmeeggaaddootttt  sszzaabbvváánnyyttóóll  eellttéérrőő  mmiinnőőssééggűű,,
mméérreetteezzééssűű  ccssőővveell,,  iiddoommmmaall  kkéésszzüülltt  hháázzii  bbeekkööttéésstt  aa  jjöövvőőbbeennii  üüzzeemmeelltteettőő  ((AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..))  nneemm  ffooggjjaa  ááttvveennnnii!!!!

Tájékoztatom Önöket továbbá arról, hogy 22001155..  jjúúlliiuuss  hhóónnaappttóóll  minden munkanapon 9 órától 16 óráig, szombaton 8
órától 12 óráig a Magic Force Bt-nél (vasbolt) a szennyvíz házi bekötéséhez szükséges sszzaabbvváánnyyooss  ccssőő,,  és iiddoommookk  mmeeggvváá--
ssáárroollhhaattóókk!!  

A bekötéshez szükséges anyag árfekvése lényegesen előnyösebb a környékben beszerezhető anyagok áránál, kevesebb
a szállítás költsége és az esetleges pótlás, csere is könnyebben lebonyolítható. 

AA  hháázzii  bbeekkööttéésseekkeett  önállóan, saját kivitelezésben megvalósítani nem képes ingatlantulajdonosok figyelmébe ajánlom
FFoorrggóó  MMiihháállyy mmééllyyééppííttőő--kköözzmműűééppííttőő  tteecchhnniikkuuss,,  aakkkkrreeddiittáálltt  hheellyyii  vváállllaallkkoozzóótt  (30/743-35-83-as telefonszámon elérhető) és
SSzzaabbóó  MMiihháállyy mmééllyyééppííttőő  sszzeenntteessii  aakkkkrreeddiittáálltt  vváállllaallkkoozzóótt (30/978-52-65-ös telefonszámon elérhető), akik szakértelmükkel
állnak rendelkezésre: csatorna rákötését szakszerűen, nagy gyakorlattal, szabványos csőanyaggal, szerelvényekkel, rövid
határidővel, garanciával végzik a szennyvízcsatornázás hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzéésséétt..

AA  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzééssee  kkiizzáárróóllaagg  aazz  AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..  áállttaall  kkiiaaddootttt  íírráássooss  ttáájjéékkoozzttaattóóbbaann  ((aammeellyy  22001155..  aauugguusszzttuuss  eell--
ssőő  nnaappjjaaiibbaann  lleesszz  aazz  éérriinntteetttteekk  sszzáámmáárraa  eelléérrhheettőő))  ffooggllaallttaakk  sszzeerriinnttii  mműűsszzaakkii  lleeíírrááss  aallaappjjáánn  vvaallóóssuullhhaatt  mmeegg..

FFoonnttooss,, hogy aa  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  eellkkéésszzííttéésséétt  kköövveettőőeenn  ––  aazz  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnooss  áállttaallii  ssaajjáátt  kkiivviitteelleezzééssee  eesseettéénn  ––  aa  sszzeennnnyy--
vvíízz  hháázzii  bbeeeemmeellőő  ttaarrttáállyyhhoozz  vveezzeettéésséétt  sszzoollggáállóó  rráákkööttőő  sszzeennnnyyvvíízzvveezzeettéékk  eellttaakkaarráássáárraa  ((aazz  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnooss  kkööllttssééggéénn  kkii--
áássootttt  áárrookkbbaa  hheellyyeezzeetttt  sszzeennnnyyvvíízzccssőő  bbeetteemmeettééssee))  ccssaakk  aazz  üüzzeemmeelltteettőő  AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..  kkééppvviisseellőőjjéénneekk  hheellyysszzíínnii  sszzeemmllééjjee  uuttáánn
vvaann  mmóódd, mivel az Alföldvíz Zrt. eltakarással nem veszi azt át, ez pedig akadályozza a próbaüzem beindítását és ezzel az
egész beruházás szabályszerű megvalósítását. A munkában  való közreműködésüket előre is köszönöm!

Legalább ennyire fontos az áátteemmeellőő  sszziivvaattttyyúúkk  bekötése és annak szakszerű kivitelezése, amely két fázisban zajlik:
– első fázis: a ffőővváállllaallkkoozzóó az ingatlantulajdonos által megjelölt területen házi beemelő tartályba helyezett szennyvíz-

szivattyú, a 2 méteres körzetébe telepített kapcsolószekrény és ezek villamos kábellel történő összekötését térítés-
mentesen végzi.

– második fázis: aazz  iinnggaattllaannttuullaajjddoonnooss  ssaajjáátt  kkööllttssééggéénn  kell, hogy gondoskodjon az áramvételi ponttól való szakszerű
lekötésről a telepített kapcsolószekrényig. Ebben nyújt segítséget minden érintett ingatlantulajdonos számára VViiddááccss
LLáásszzllóó,, mobil száma 30/995-01-95, valamint HHüürrkkeecczz  IImmrree,, mobil száma 30/6061-384.

A felelősségvállalás miatt és az üzemeltető elvárásának való megfelelés érdekében szükséges olyan dokumentum be-
szerzése, amely tanúsítja a villanyszerelési munka szakszerű elvégzését, melyet MMuuccssii FFeerreenncc  vállalkozó jogosult kiadni,
aki a 20/97-52-957-es telefonszámon érhető el.

ÖÖsssszzeeffooggllaallvvaa::  a feladatok sorrendje:
11..))  aannyyaaggsszzüükksséégglleett  ffeellmméérrééssee  a házi bekötéshez;
22..))  a felmérésnek megfelelő mennyiségű és szabványok áárruukk  ((ccssöövveekk,,  iiddoommookk))  mmeeggvváássáárrlláássaa;;
33..))  aa  hháázzii  bbeekkööttééssii  hháállóózzaatt  kkiiaallaakkííttáássaa  (fürdőszobából kivezető cső és a szennyvíztároló összekötése, tisztítóakna kiala-

kítása, stb.), átvétele előtt takarás nélkül kivitelezői nyilatkozattal;
44..))  áátteemmeellőő  sszziivvaattttyyúú  kkaappccssoollóósszzeekkrréénnyyee  bbeekkööttééssee – tanúsítvány birtokában – az ingatlan áramvételi helyére.
AA  hháázzttaarrttáássii  ((kkoommmmuunnáálliiss))  sszzeennnnyyvvíízz  hháázzii  bbeeeemmeellőő  ttaarrttáállyyhhoozz  vveezzeettééssee,,  aa  mmeeggaaddootttt  mmiinnőőssééggűű  ccssőő,,  aa  sszzüükkssééggeess  iiddoo--

mmookk,,  aa  lleeffeekktteettéésshheezz  sszzüükkssééggeess  áárrookkáássááss  kkööllttssééggee,,  ttoovváábbbbáá  aa  bbeeeemmeellőő  sszziivvaattttyyúú  mműűkkööddééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  eelleekkttrroommooss  áárraamm--
vvéétteelleezzééssii  lleehheettőősséégg  bbiizzttoossííttáássaa  aazz  éérriinntteetttt  iinnggaattllaann--ttuullaajjddoonnoosstt  tteerrhheellii.. (Folytatás a 2. oldalon.)

Ismételt tájékoztatás

A szennyvízcsatorna beruházás
lakossági feladatairól
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––  TTeelleeppüüllééssüünnkköönn 2015. július 11-én került sor egész na-
pos, szerény költségvetésű FFaalluunnaappii  rreennddeezzvvéénnyy  megtartá-
sára

––  AA HHeellyyii  VVáállaasszzttáássii  BBiizzoottttssáágg július 17-i ülésén 2 napi-
rendi pontról tárgyalt és hozott döntést. BBaallii  JJóózzsseeff képvise-
lő 2015. július 31. napjával lemondott önkormányzati kép-
viselői listás mandátumáról, így egy képviselői hely meg-
üresedett, melynek betöltésére a listán soron következő leg-
több szavazatot elért jelölt hivatott. Ő vállalta a képviselő-
séggel járó kötelezettség teljesítését, ezért a HVB a megüre-
sedett önkormányzati képviselői mandátumot GGéémmeess  PPéétteerr
(Csanytelek, Járandó 10. sz. alatti lakos) számára kiadta. Be-
iktatására a 2015. augusztusi soros képviselő-testületi ülé-
sen kerülhet sor.

––  AA RReemméénnyy  SSzzoocciiáálliiss  AAllaappsszzoollggáállttaattóó  KKöözzppoonntt  Baross
Gábor 2. sz. alatti telephelyén július 21-én helyszíni ellenőr-
zést tartottak a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei
Kincstár képviselői. Az intézmény külső- belső megtekinté-
sén túl fotókat készítettek és áttanulmányozták az intéz-
mény működése alatt keletkezett dokumentációkat, az idő-
arányos vállalások teljesítését, melyet rendbe találtak, az el-
lenőrzést hiánypótlás nélkül lezárták.

––  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk ppéénnzzüüggyyii  eelllleennőőrrzzőő,,  ffooggllaallkkoozzttaa--
ttáássppoolliittiikkaaii  ééss  tteelleeppüüllééssffeejjlleesszzttééssii  bbiizzoottttssáággaa  július 28.-án,
soros ülésén tárgyalta a „Település Esélyegyenlőségi Prog-
ramjában” foglaltakat, melyet elfogadott és a képviselő-tes-
tület soros ülése elé terjesztett tárgyalásra.

––  JJúúlliiuuss  3311--éénn  ((hhaattáárriiddőőrree))  tteettttüünnkk  eelleeggeett  aa NNeemmzzeettii
FFööllddaallaappkkeezzeellőő  SSzzeerrvveezzeett által kezdeményezett „Vagyonke-
zelői Szerződésben” vállalt kötelezettség ellenőrzése kere-
tében lefolytatott helyszíni bejárást követő adatszolgáltatás-

nak 2013–2014. évekre vonatkozóan, mindenre kiterjedően,
amely a közfoglalkoztatásba bevont földterületet érinti.

––  JJúúlliiuuss  hhóónnaappbbaann a polgármesteri hivatalban és általa a
védőnői szolgálatnál, továbbá a könyvtárban való elhelye-
zéssel 88  ffőő  kköözzééppiisskkoollááss  ffiiaattaall  sszzáámmáárraa  bbiizzttoossííttoottttaa  nnyyáárrii
sszzaakkmmaaii  ggyyaakkoorrllaattoonn  való részvételét. A programban jövő
hónapban újabb 8 fiatal vehet majd részt.

––  CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüüllee--
ttee  július 31.-én tartotta soros ülését, amelyen három napi-
rendi pontot tárgyalt. A napirend előtt Forgó Henrik pol-
gármester adott tájékoztatást a két ülés között eltelt időszak
alatt általa a képviselő-testület nevében, illetve saját jogán
hozott döntésekről, melyet a testület határozathozatal nél-
kül elfogadott. Az ülés 1. napirendi pontjaként tárgyalták a
képviselők a (2 évvel ezelőtt általuk jóváhagyott) „Települé-
si Esélyegyenlőségi Programja” felülvizsgálatát, melyet –
az illetékes bizottság véleményét is figyelembe véve – hatá-
rozatba foglalva jóváhagyott. Ez a program öleli fel az egész
település lakosságára kiterjesztett módon az eddig nyújtott,
meglévő közszolgáltatásokat és a jövőbeni elvárásokat, az
infrastruktúra területén való elmaradásokat, annak okát, a
pótlásokra irányadó vállalásokat. Nagy jelentőséggel bír a
program azért is, mert a település pályázatai bírálatainál
egyrészt vizsgálják a program meglétét, másrészt az abban
foglalt vállalásokat, az eddigi vállalások teljesítését, a hátrá-
nyos helyzet feltárását és annak megszüntetése érdekében
teendő intézkedéseket. A felülvizsgálatra hívatott esély-
egyenlőségi referens elismerően szólt a program mind tar-
talmi, mind formai elemeire vonatkozóan, javasolva annak
képviselő-testület elé terjesztését és elfogadását. A program
(a többi előterjesztéssel együtt) megtalálható az önkor-
mányzat honlapján.

Az ülés 2. napirendi pontja keretében a képviselő-testü-
let jóváhagyta Forgó Henrik  polgármester éves szabadsága
ütemezését az általa benyújtottak szerint.

Az ülésen 3. napirendi pontként terjesztette be a polgár-
mester a már fentebb leírt, a HVB határozatba foglalt azon
döntését, hogy Bali József önkormányzati képviselő úr le-
mondott mandátumáról és a megüresedett mandátum be-
töltése érdekében megtett intézkedésként a mandátumot ki-
osztotta Gémes Péter úr részre.

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2015. július

(Folytatás a címoldalról.)
Nyomatékosan felhívom minden érintett ingatlantulajdonos figyelmét arra, hogy a közműves szennyvízhálózatra való

rákötés mmiinnddeennkkii  sszzáámmáárraa    kk  öö  tt  ee  ll  ee  zz  őő,,  aannnnaakk  eellmmaarraaddáássaa    aa  CCssoonnggrrááddii  JJáárráássii  HHiivvaattaall  áállttaall  lleeffoollyyttaattootttt  hhaattóóssáággii  eelljjáárráásstt
vvoonn  mmaaggaa  uuttáánn,,  mmeellllyyeell    sszzaannkkcciióó  kkiillááttáássbbaa  hheellyyeezzéésséévveell  ffooggjjaa  kkiikkéénnyysszzeerríítteennii  aa  kköözzmműűhháállóózzaattrraa  vvaallóó  rráákkööttéésstt..  A
megadott határidő utáni időszakra pedig mmaaggaass  öösssszzeeggűű  ttaallaajjtteerrhheellééssii  ddííjj  ffiizzeettééssii  kköötteelleezzeettttsséégg  tteerrhheellii  mmaajjdd  ééss  aannnnaakk  iiggaa--
zzoolláássaa  iiss,,  hhooggyy  a nem közművel (szippantás módszerével) összegyűjtött háztartási szennyvizet hova helyezte el, mivel
évente legalább 1 db erről szóló számlát be kell tudni mutatni. A szankciók elkerülése és a tárgyi beruházás megvalósítása
sikere érdekében, a gyermekeink felé fennálló, a település környezetvédelmi szempontjain alapuló kötelezettségünk miatt
is elengedhetetlen a szennyvízhálózatra való öönnkkéénntteess  rráákkööttééss  aa  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzééssee  áállttaall!!  

FFoonnttooss  kkiieemmeellnnii,,  hhooggyy  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattuunnkk  nneemm  vváállllaallhhaatt  rréésszztt  mmaaggáánnttuullaajjddoonnoonn  llééttrreehhoozzootttt  bbeerruuhháázzááss  ffiinnaann--
sszzíírroozzáássáábbaann,, mmiivveell  kköözzppéénnzzbbőőll  ccssaakk  jjooggsszzaabbáállyyookkbbaann  mmeegghhaattáárroozzootttt  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattii  kköözzffeellaaddaattookk  eellllááttáássáábbaann  vváállllaallhhaatt
sszzeerreeppeett,,  tteelljjeess  eellsszzáámmoollttaattááss  mmeelllleetttt,,  eebbbbee  ppeeddiigg  nneemm  lleehheett  ppll..  aa  hháázzii  bbeekkööttééss  kkiivviitteelleezzééssee,,  llss  aa  bbeekkööttééss  kkööllttssééggéénneekk  vviisseellééssee..
KKöösszzöönnjjüükk  mmeeggéérrttőő  eeggyyüüttttmműűkkööddééssüükkeett!!  

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

AA  XXXXVV..  CCssaannyytteelleekkii  FFaalluunnaapp  ffőő  sszzppoonnzzoorraaii::
CCssaannyyiiTTáápp  KKfftt..,,  CCssoommiiffüüsstt  KKfftt..,,  GG..LL..LL..AA..  KKfftt..,,
GGrrooww  GGrroouupp  KKfftt..,,  KK  &&  KK  MMéérrnnöökkii  IIrrooddaa  KKfftt..,,  

SSzzeeggvváárr  ééss  VViiddéékkee  TTaakkaarréékksszzöövveettkkeezzeett,,
SSzzeemmeerrNNeett  KKfftt..,,  SSaajjóó  RRóóbbeerrtt,,  FFoorrggóó  HHeennrriikk..  
((AA  ttoommbboollaattáárrggyy--aaddoommáánnyyoozzóókk  nnéévvssoorráátt  aa

kköövveettkkeezzőő  CCssaannyyii  HHíírrmmoonnddóóbbaann  tteesssszzüükk  kköözzzzéé..))
SSeeggííttssééggüükkeett  ttiisszztteelleetttteell  mmeeggkköösszzöönnjjüükk!!
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AA  NNeemmzzeettii  AAggrráárrggaazzddaassáággii  KKaammaarraa  NNoonnpprrooffiitt  KKfftt--jjee az elmúlt évekhez hasonlóan, továbbra is vállalja – az FM ajánlásá-
val – a PPrrooPPllaannttaa programmal a környezet és költségkímélő trágyázási szaktanácsadás elkészítését.

„Nitrát-érzékeny területeken gazdálkodóknak talajvizsgálaton alapuló 
ápanyag-gazdálkodási tervvel kell rendelkezniük. ”

DÍJAINK:
• Szántóföldi kultúrák esetén: 60 Ft + ÁFA / ha Ezen felül:
• Szántóföldi zöldségnövényekre: 700 Ft + ÁFA / ha 500 Ft + ÁFA alapdíj
• Szőlő ültetvényre: 1500 Ft + ÁFA / ha fizetendő,
• Gyümölcsültetvényekre: 1000 Ft + ÁFA / ha táblánként.

A feltüntetett összeg minden megkezdett hektár után fizetendő.
AA  tteerrvv  eellkkéésszzíítttteettééssééhheezz  sszzüükkssééggeess  ffőőbbbb  aaddaattookk::

az előzetes talajvizsgálati eredmények talajjavítási, trágyázási, növénytermesztési adatok
ültetvények esetén levélanalízis

További tájékoztatásért keresse munkatársainkat, az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Szabó Zoltán: 30/619-3081 62/551-002 szaboz@gazdaportal.hu
Seprenyiné Erdei Gizella: 30/303-4517 62/551-000 gseprenyi@gazdaportal.hu

SSzzoollggáállttaattáássuunnkkkkaall  kkaappccssoollaattbbaann  ffoorrdduullhhaatt  ffaalluuggaazzddáásszzááhhoozz  iiss!!
Körzetenként az alábbi szakértő falugazdászokhoz fordulhat:

Szeged Mavracic Beáta 70/489-3849 mavracic.beata@nak.hu
Hódmezővásárhely Vízhányó Gábor 70/902-5005 vizhanyo.gabor@nak.hu
Makó Vízhányóné Czene Orsolya 70/489-3850 czene.orsolya@nak.hu
Mórahalom Tóth András 30/327-3077 toth.andras2@nak.hu
Szentes-Csongrád Groditzki Péter 30/339-1870 groditzki.peter@nak.hu
Kistelek Halászné Ács Éva 30/338-0162 acs.eva@nak.hu

A NAK Nonprofit Kft.-je az Ön figyelmébe ajánlja:

Tápanyag-gazdálkodási terv
készítése

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatja a közlekedőket, hogy 2015. augusztus 3-ától megkezdik a 4518-as jelű ösz-
szekötő út 12-es és 13-as kilométer szelvénye, a Tömörkény és Pusztaszer között található Dong-ér- híd burkolatának fel-
újítását.

A híd szigetelésének és burkolatának cseréje várhatóan hat hétig fog tartani. A munkavégzés miatt az utat teljes széles-
ségében le kell zárni, ezért a Magyar Közút kerülőutat jelölt ki egyrészt Pálmonostora, másrészt Csanytelek-Baks-Ópusz-
taszer-Kistelek felé.

A menetrendszerinti autóbuszjáratok közlekedésének változásairól a DAKK Zrt. érintett járatain és a megállóhelyeken
kapnak tájékoztatást az utasok.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kéri a közlekedők megértését és türelmét a munkálatok befejezéséig!
MMaaggyyaarr  KKöözzúútt  NNoonnpprrooffiitt  ZZrrtt..

KKoommmmuunniikkáácciióóss  oosszzttáállyy
E-mail: kommunikacio@kozut.hu, weboldal: www.kozut.hu, facebook: 
www.facebook.com/MagyarKozut, twitter: www.twitter.com/magyarkozut

Sajtóközlemény – Tömörkény, 2015. július 29.

Felújítják a Tömörkény és
Pusztaszer közötti Dong-ér-hidat
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Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft. 2015. évben a következô

idôpontokban tart ügyfélszolgálatot Csanytelek településen:

2015. október 29. csütörtök 10:00-14:00

Telefonszám: 63/483-956

Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy 22001155..  aauugguusszzttuuss
33..--áánn  ((hhééttffőőnn))  megkezdik a 4518-as jelű összekötő út 12-es
és 13-as kilométer szelvénye, a Tömörkény és Pusztaszer
között található Dong-ér-híd burkolatának felújítását. A
munkavégzés miatt az utat teljes szélességében le kell zár-
ni, ezért a Magyar Közút kerülőutat jelölt ki egyrészt
Pálmonostora, másrészt Csanytelek–Baks–Ópusztaszer–
Kistelek felé. AAzz  aauuttóóbbuusszzjjáárraattookk  aazz  úúttzzáárr  mmiiaatttt  aa
PPuusszzttaasszzeerr––KKiisstteelleekk––PPáállmmoonnoossttoorraa––TTöömmöörrkkéénnyy  tteerreellőőúúttvvoo--
nnaalloonn,,  iilllleettvvee  rröövviiddíítteetttt  úúttvvoonnaalloonn  kköözzlleekkeeddnneekk,,  ééss  nneemm
éérriinnttiikk  „„TTöömmöörrkkéénnyy,,  bbeettoonnhhíídd““,,  „„TTöömmöörrkkéénnyy,,  BBeerréénnyyii  bboolltt““
ééss  „„TTöömmöörrkkéénnyy,,  MMaajjssaaii  úúttii  iisskkoollaa““  eellnneevveezzééssűű  mmeeggáállllóóhhee--
llyyeekkeett..  A várhatóan 2 hónapig tartó hídfelújítási munkála-

tok miatt az érintett autóbuszjáratok iiddeeiigglleenneesseenn  tteerreellőőúútt--
vvoonnaalloonn  ééss  mmóóddoossííttootttt  iiddőőppoonnttookkbbaann  kköözzlleekkeeddnneekk::
55111100//445577  sszz..  jjáárraatt  SSzzeenntteess,,  aauutt..  áállll..--ttóóll  (indul ®14:50) Tö-
mörkényi major helyett TTöömmöörrkkéénnyy,,  aauutt..  vvtt--  megállóig köz-
lekedik (érkezik ®16:15 óra) 55111100//445544  sszz..  jjáárraatt  Tömörkényi
major helyett Tömörkény, aut. vt. megállóhelyről indul
016:30 órakor CCssaannyytteelleekk,,  SSíírróóhheeggyy  megállóhoz (érkezik
Csanytelek, Síróhegy <8> 16:45 óra) 

AAzz  55111122  CCssoonnggrráádd  --  CCssaannyytteelleekk  --  TTöömmöörrkkéénnyy  --  PPuusszzttaa--
sszzeerr  --  KKiisstteelleekk--  SSzzeeggeedd  vvoonnaall  jjáárraattaaii  aa  ttúúlloollddaalloonn  ffeellttüünntteett--
tteett,,  mmóóddoossííttootttt  mmeenneettrreenndd  sszzeerriinntt  kköözzlleekkeeddnneekk..

Forrás: DAKK Zrt

Augusztus 3-tól FORGALMI VÁLTOZÁS!

Teljes útzár a Tömörkény
és Pusztaszer közötti

Dong-ér-híd felújítása miatt

Megyei Nyugdíjas Egyesület augusztus 28-án műsoros

fürdőnapot tart Mórahalmon. Várjuk tagjaink jelentkezését

klubnapokon 2015. augusztus 10-én és 24.-én. 

A Népdalkörök és Nyugdíjas Egyesületek találkozóját ok-

tóber 3-án, szombaton tartjuk. Tagjaink aktív részvételére és

támogatására számítunk! Vezetőség

Nyugdíjas Egyesület programja

A Mozgáskorlátozottak Egyesülete augusztus 25-én (ked-
den) Mórahalomra, ingyenes fürdőnapra várja a tagjaink je-
lentkezését! A délutáni órákban megnézzük a MINI Ma-
gyarország makettet – kedvezményes belépővel. Jelentke-
zés: Bali Gábornénál és Seres Istvánnénál 2015. augusztus
19-ig. 

A megyei találkozó Forráskúton lesz szeptember 19-én,
(műsor és ebéd) Várjuk az érdeklődők jelentkezését!

Hulladékszállítási ügyben az FBH-NP Nonprofit Kft.
2015. évben a következő időpontban tart ügyfélszolgálatot
Csanytelek településen: 2015. október 29. Csütörtök 10:00-
14:00. Telefonszám: 63/483-956

Meghívó a mórahalmi fürdõnapra
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FFoorrdduullóó ddááttuumm iiddőő hhaazzaaii  ccssaappaatt --  vveennddéégg  ccssaappaatt
1 2015.08.23 17:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  TTÖÖMMÖÖRRKKÉÉNNYY  KKSSEE
2 2015.08.29 17:00 SSTT..  MMIIHHÁÁLLYY  FFCC  SSPPOORRTTEEGGYYEESSÜÜLLEETT --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
3 2015.09.06 16:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  DDEESSZZKK  SSCC
4 2015.09.12 16:30 AAPPÁÁTTFFAALLVVAA  SSCC --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
5 2015.09.20 16:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  KKIISSKKUUNNDDOORROOZZSSMMAAII  EESSKK
6 2015.09.26 16:00 MMÓÓRRAAVVÁÁRROOSSII  KKIINNIIZZSSII --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
7 2015.10.04 15:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  CCSSEENNGGEELLEE  KKSSEE
8 2015.10.11 15:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  BBOORRDDÁÁNNYY  SSKK
9 2015.10.17 14:30 KKOOMMLLÓÓSSII  TTRRAANNSS  BBAAKKTTÓÓ  SSCC --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
10 2015.10.25 14:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  SSZZÉÉKKKKUUTTAASS  TTCC
11 2015.11.01 13:30 HHMMVVHHEELLYY  FFCC  //HHFFCC// --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
12 2015.11.08 13:30 ÜÜLLLLÉÉSSII  IISSEE --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
13 2015.11.14 13:30 KKSSEE  BBAALLÁÁSSTTYYAA --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
14 2015.11.22 13:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  ZZSSOOMMBBÓÓ  SSEE
15 2015.11.29 13:00 NNAAGGYYMMÁÁGGOOCCSS  SSEE --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

Csanytelek SC
Megye IV. csapat mérkõzései

1 2015.09.05 16:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  ZZSSOOMMBBÓÓ  SSEE  IIII
2 2015.09.13 16:30 DDEERREEKKEEGGYYHHÁÁZZ  SSKK --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
3 2015.09.19 16:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  SSZZAATTYYMMAAZZ  SSEE
4 2015.09.26 16:00 PPUUSSZZTTAASSZZEERRII  IISSEE --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
5 2015.10.03 15:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  ÖÖTTTTÖÖMMÖÖSS  SSEE
6 2015.10.10 15:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  DDOOMMAASSZZÉÉKK  SSKK
7 2015.10.17 14:30 ÓÓPPUUSSZZTTAASSZZEERR  SSEE  --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
8 2015.10.24 14:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  DDÓÓCC  KK..  EE..
9 2015.11.01 13:30 ÜÜLLLLÉÉSSII  IISSEE  IIII --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
10 2015.11.07 13:30 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  EEPPEERRJJEESS  KKSSKK
11 2015.11.15 13:30 TTÖÖMMÖÖRRKKÉÉNNYY  KKSSEE  IIII --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

Csanytelek SC nõi csapat
mérkõzései

1 2015.09.06 11:00 KKIISSTTEELLEEKKII  TTEE --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
2 2015.09.13 11:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  PPUUSSZZTTAAFFÖÖLLDDVVÁÁRRII  LLKK
3 2015.09.20 11:00 SSZZOOLLNNOOKKII  MMÁÁVV  UUTTÁÁNNPPÓÓTTLLÁÁSS  FFCC  KKFFTT.. --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
4 2015.09.27 11:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  NNAAGGYYMMÁÁGGOOCCSS  SSEE
5 2015.10.04 11:00 SSTT..  MMIIHHÁÁLLYY  FFCC  SSPPOORRTTEEGGYYEESSÜÜLLEETT --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
6 2015.10.11 11:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  SSZZEEGGEEDDII  VVSSEE
7 2015.10.18 11:00 MMEEZZŐŐBBEERRÉÉNNYYII  FFCC --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
8 2015.10.25 #### CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  HHMMVVHHEELLYY  FFCC  //HHFFCC//
9 2015.11.01 11:00 KKAASSZZAAPPEERR  FFCC --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC
10 2015.11.08 11:00 CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC --  KKIISSÚÚJJSSZZÁÁLLLLÁÁSSII  SSEE
11 2015.11.15 11:00 SSZZAABBAADDNNAAPP --  CCSSAANNYYTTEELLEEKK  SSCC

Labdarúgás
Csanytelek SC

Megye II. csapat mérkõzései
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK
Tűz volt a kórházban. Miután eloltották a

tüzet, a tűzoltók főnöke jelenti a főorvosnak:
– A tüzet eloltottuk. Az alagsorban talál-

tunk hét áldozatot. Mesterséges légzést alkalmaztunk.
Egyiküket sikeresen visszahoztunk az életbe, de a többi
hatnál sajnos nem jártunk sikerrel.

A főorvos elájul, majd mikor magához tér, kérdik mi tör-
tént, mitől lett rosszul?

– Attól, hogy az alagsorban nincs semmi más, csak a hul-
laház!

* * *
Az apuka megkérdi kisfiától:
– Nem vette észre a tanító néni, hogy én segítettem a há-

zi feladat megoldásában?
– Nem.
– Na és mit mondott a megoldásodra?
– Azt, hogy napról napra hülyébb leszek.

Egy gazdag gróf kéthetes nyaralásból jön haza, a kocsisa
kinn várja az állomáson.

– Na, fiam, történt valami, míg távol voltam?
– Nem történt semmi, hacsak az nem, hogy a Bodri, a

nagyságos úr kedvenc kutyája megdöglött.
–És mitől döglött meg a szerencsétlen?
– Megfeküdte a gyomrát a sok sült lóhús.
– Hogy jutott a Bodri annyi lóhúshoz?
– Hát mert a lovak bennégtek az istállóban.
– Hogy-hogy, leégett az istálló?
– Igen, a tűz átterjedt a palotáról.
– Leégett a palota? De miért?
– Mert a nagyságos úr anyja ravatalán felborult a gyertya.
– Meghalt az anyám?
Az ijedt kocsis:
– Hát hogy ne kapott volna szívrohamot a szerencsétlen,

amikor megtudta, hogy a nagyságos úr felesége megszö-
kött a titkárával!

Forrás: www.viccesviccek.hu

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

RECEPT KLUB

GGoommbbááss--hhúússooss
hháárroommsszzööggeekk

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 1 csomag leveles tészta,
– 1 db tojás,
– 150 g csirkemell,
– fél db fejes saláta,
– 2 db paradicsom,
– 80 g sampinyongomba,
– 100 g reszelt sajt,
– 3-4 evőkanál zöld fűszeres salátaöntet,
– grillfűszer, só, bors.
EEllkkéésszzííttééss::
A tésztát nyújtsuk vékonyra, majd derelyevágóval

szeleteljük fel kb. 12 cm széles négyzetekre. Mindegyiket
hajtsuk keresztbe, és a közepükbe tegyünk egy összegyűrt
alufólia gombócot, így a tészta szélei nem sülnek majd
össze. A háromszögeket tegyük egy sütőpapírral bélelt
tepsibe, kenjük meg a felvert tojással, majd 200 °C-ra
előmelegített sütőben süssük kb. 15 percig, és hagyjuk
kihűlni. Közben készítsük el a tölteléket. A csirkemellet
vágjuk vékony csíkokra, szórjuk meg grillfűszerrel, és forró
olajban jól pirítsuk meg. Adjuk a húshoz a felszeletelt gom-
bát és süssük át. Vegyük le a tűzről. Adjuk a gombás
húshoz a felkarikázott paradicsomot, a sajtot, majd az
öntetet is, végül az egészet alaposan keverjük össze. A tész-
taháromszögekből vegyük ki a fóliát, mindegyikbe rakjunk
egy salátalevelet, és töltsük meg a húsos töltelékkel. 

JJóó  ééttvváággyyaatt!!
Forrás: www.mindmegette.hu



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 450
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 450
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03B5002003C503C803B703BB03CC03C403B503C103B7002003B103BD03AC03BB03C503C303B7002003B503B903BA03CC03BD03C903BD002003B303B903B1002003B203B503BB03C403B903C903BC03AD03BD03B7002003C003BF03B903CC03C403B703C403B1002003B503BA03C403CD03C003C903C303B703C2002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002E0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020062806230639064406490020062F06420629002006440644063506480631062900200645064600200623062C06440020062A062D0633064A06460020062C0648062F062900200627064406370628062706390629002E0020064A064506430646002006440648062B06270626064200200050004400460020062306460020064A062A064500200641062A062D064706270020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000730020007600790161016100ED006D00200072006F007A006C006901610065006E00ED006D0020006F006200720061007A016F002C002000610062007900730074006500200064006F007300E10068006C00690020007600790161016100ED0020006B00760061006C0069007400790020007400690073006B0075002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A002000770079017C0073007A010500200072006F007A0064007A00690065006C0063007A006F015B0063006901050020006F006200720061007A006B00F30077002C0020007A0061007000650077006E00690061006A0105006301050020006C006500700073007A01050020006A0061006B006F015B0107002000770079006400720075006B00F30077002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E04320020044100200431043E043B0435043500200432044B0441043E043A0438043C00200440043004370440043504480435043D04380435043C00200441002004460435043B044C044E0020043F043E043B044304470435043D0438044F0020043B04430447044804350433043E0020043A04300447043504410442043204300020043F04350447043004420438002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF004400610068006100200069007900690020006200610073006B01310020006B0061006C006900740065007300690020006900E70069006E002000640061006800610020007900FC006B00730065006B0020006700F6007200FC006E007400FC002000E700F6007A00FC006E00FC0072006C00FC011F00FC006E0065002000730061006800690070002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020006F006C0075015F007400750072006D0061006B00200061006D0061006301310079006C006100200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e9007400720065002000610020006a006f006200620020006e0079006f006d00740061007400e1007300690020006d0069006e0151007300e90067002000e9007200640065006b00e900620065006e0020006d00610067006100730061006200620020006b00e9007000660065006c0062006f006e007400e1007300fa002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2540 2540]
  /PageSize [2976.378 2976.378]
>> setpagedevice


