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Csanyi Hírmondó

Tájékoztatom Önöket arról, hogy Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete augusztus 28. napján megtartott
munkaterv szerinti soros ülésén 7 főnapirendi pontot tárgyalt, melyből a 4.-6. és 7. napirendi pontot az Ügyrendi Bizottság, a
4.-7. napirendi pontokat pedig a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság ülésén napirendje
keretében tárgyalta és elfogadó javaslattal terjesztette képviselő-testület elé a tárgyi előterjesztéseket.

A főnapirendi pontok tárgyalása előtt Forgó Henrik polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszak alatt általa tett
intézkedésekről, melyet a képviselő-testület határozathozatal nélkül tudomásul vett.

Az ülés 1. napirendi pontjaként a Bali József képviselő úr önkormányzati képviselői mandátumáról való lemondása követ-
kezményeként a megüresedett képviselői mandátum betöltésére a Helyi Választási Bizottság által hozott döntés értelmében
Gémes Péter úr szerzett jogosultságot, aki e napirend keretében a képviselő-testület előtt esküt tett, majd erről okmányt írt alá,
ezt követően a HVB elnöke átadta a képviselői megbízólevelet, melynek átvételét a képviselő úr aláírásával hitelesítette. Ettől
az időponttól Gémes képviselő úr az őt megillető önkormányzati képviselői jogokat teljes mértékben gyakorolhatja. További
kötelezettsége vagyonnyilatkozat, összeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtása, a köztartozásmentes adatbázisba való bejelent-
kezés, majd képviselői oktatáson való részvétel. Gémes képviselő úr a képviselői tevékenysége végzése címén jogosulttá vált
képviselői tiszteletdíjra, a vonatkozó önkormányzati rendeletbe foglalt feltételek teljesítése esetén. 

A képviselő-testület az ülés 2. napirendi pontjaként a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bi-
zottság személyi összetételének megváltoztatásáról döntött, mivel eddigi nem képviselői (külsős) tagsági jogáról lemondott
Tápainé Karkas Krisztina (összeférhetetlenségi ok miatt) és helyébe jelölt Fülöpné Szeri Noémit választotta meg, aki a képvi-
selő-testület előtt, a polgármester úr által előmondottan, esküt tett, arról okmányt írt alá. A külsős bizottsági tag is köteles ösz-
szeférhetetlenségi nyilatkozat benyújtására, továbbá a köztartozásmentes adatbázisba való bejelentkezésre. A képviselő-tes-
tület köszönetét fejezte ki e lemondott külsős tag eddigi bizottsági tagként végzett tevékenysége elismeréseként és sok sikert
kívánt a megüresedett bizottsági helyet betöltő külsős bizottsági tagnak a jövőbeni feladatellátásához.

Az ülés 3. napirendi pontja keretében az ügyrendi bizottság személyi összetételének megváltoztatására tett javaslatot tár-
gyalta és fogadta el a képviselő-testület. A bizottság összetételének megváltoztatására azért volt szükség, mert Bali József volt
önkormányzati képviselő úr a képviselői mandátumról való lemondásával egy időben megüresedett az általa több évtizeden
át betöltött elnöki pozíció, melyet az eddigi elnökhelyettes Forgó János képviselő úr, helyébe pedig az eddigi képviselői joggal
bíró tag Kopasz Imréné, tagként pedig Pető Sándor képviselő úr szerzett bizalmat. A bizottság külsős tagsága összetétele (Dr.
Papp Erika és Tápai Gáborné személyében) változatlan maradt. A képviselő-testület ennél a napirendi pontnál is köszönetét
fejezte ki Bali József úrnak az általa több cikluson át, önzetlenül, nagy odaadással végzett bizottsági elnöki tevékenységéért,
majd sok sikert kívánt az új összetételű bizottság tagjainak a sokasodó feladat ellátásához.

A képviselő-testület az ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjté-
se közszolgáltatás szervezése keretében a közszolgáltató kijelölése, továbbá a közszolgáltatási szerződés kötése tárgyában ki-
adott előterjesztésben foglaltakat, melynek keretében a tárgyi közszolgáltatás végzésére PPaattaakkii  SSáánnddoorr  ssáánnddoorrffaallvvaaii  eeggyyéénnii  vvááll--
llaallkkoozzóótt  jjeellööllttee  kkii,,  ss  vveellee  kköött  kköözzsszzoollggáállttaattáássii  sszzeerrzzőőddéésstt..  

E napirendi ponthoz kötődően, de 5. napirendi pontként vitatta meg a képviselő-testület a tárgyi közszolgáltatás költség-
elemzésén alapuló díjkalkulációját tartalmazó előterjesztést, majd a tárgyi önkormányzati rendelet-tervezetet, melyet 2 tartóz-
kodás mellett, 5 igen szavazattal fogadott el. Az önkormányzati rendelet hatálya aa  kköözzmműűvveess  sszzeennnnyyvvíízzhháállóózzaattbbaa  bbee  nneemm  kköö--
ttöötttt  llaakkóóiinnggaattllaannookk  ttuullaajjddoonnoossaaiirraa terjed ki, hatályba lépésének időpontja: 22001155..  ookkttóóbbeerr  0011..  nnaappjjaa..  Ettől az időponttól kezdve
a háztartási szennyvíz begyűjtésére jogosított egyéni vállalkozóval kötött szerződés szerint köteles minden olyan ingatlantu-
lajdonos a közszolgáltatás igénybevételére, aki külterületen él és nincs lehetősége a közműves szennyvízhálózatra rákötni. A
közszolgáltatás annak igénybevételére kötelezett általi megrendelés alapján, szippantásos módszerrel zajlik, Szegedi szenny-
víztisztító telepre való szállítással. Ezen közszolgáltatás igénybevételére kötelezett évente legalább egy szippantás megtörtén-
tét igazoló számla meglétére kell, hogy törekedjen, mert ennek hiányában szankcióval kell számolnia. A közszolgáltatás díjté-
teleként egytényezős, általány-díjat állapított meg a képviselő-testület (igazodva a közszolgáltató közszolgáltatás végzéséből
eredő költségeihez) melynek általános forgalmi adó nélküli összegét 33..990000..--FFtt//mm33-ben határozta meg, amely a közszolgáltató
által kiállított számlán már ÁFA összegét is tartalmazva: m3-ként 44..995533..--  FFtt..  Ez a díjtétel várhatóan változni fog attól az idő-
ponttól, amikor a helyi szennyvíztisztítómű próbaüzemi időszakát követően átveszi a közműves ivóvízellátást biztosító Al-
földvíz Zrt. a közműves szennyvízhálózat és tisztítómű üzemeltetését és meghatározza a szippantott háztartási szennyvíz le-
ürítése díját, amely része a közszolgáltatás díjának.

(folytatás a 2. oldalon)

Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-
testülete augusztusi ülésén hozott döntésekrõl
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(folytatás a címoldalról)
Ezen közszolgáltatás kétféle módon történő megszervezését nem a képviselő-testület döntötte el saját jogán, hanem egyrészt

Európai Uniós előíráson alapuló Kormányhatározat, és arra épülő törvények, rendeletek végrehajtására más törvénnyel köte-
lezettként, mint kötelező önkormányzati feladatot hajtott végre, annak pontos tudatában, hogy jelentős diszkriminációs, esély-
egyenlőséget sértő helyzetet teremt. A tárgyi önkormányzati rendelet meg nem alkotása nagyon komoly szankciók alkalma-
zását teremtheti meg, pl. a képviselő-testület helyett az arra törvénnyel jogosított által megalkotott rendelet jóváhagyása, pénz-
büntetés kiszabása a polgármester és a jegyző számára, bírósági eljárás lefolytatása és nem utolsó sorban, mint kötelező ön-
kormányzati feladat végre nem hajtása okán, a központi költségvetésből, feladat finanszírozás címén kapott állami támogatás
folyósítása felfüggesztésével járna. Bizonyíthatóan a közműves szennyvízhálózat kiépítése tárgyában benyújtott pályázati el-
járás során készített tervek és annak engedélyezése a település teljes közigazgatási területére kiterjedt, de támogatást kizáró-
lag a település belterületére vonatkozóan fogadott be a pályázat kiírója, mivel az EU nem ismeri a „külterület” fogalmát. En-
nek a rendkívül méltánytalan döntésnek tudható be a jelenlegi helyzet, melyen egy módon tudunk és akarunk is változtatni,
konkrétan a tárgyra vonatkozó hazai pályázaton való indulással, melyet már nem külterület és belterületként, hanem lakott
területként lehet jelölni. Amennyiben megnyerjük a jelenlegi közműves szennyvízhálózat bővítésének lehetőségét, úgy mód
nyílik a háztartási szennyvíz szippantás módszerével, tengelyen való szállítása helyett a majd jövő évtől működő közműves
szennyvízhálózatra való rácsatlakozásnak és azonos feltételek mellett a tárgyi közszolgáltatás igénybevételének. Ez a pályá-
zati eljárás sajnos egy hosszan tartó folyamat, több hatóság közreműködését igényli, ezért szíves türelmét és megértését kér-
jük mindazon érintett lakóingatlan tulajdonosától, aki jelenleg – önhibáján kívül – nem tud csatlakozni a közműves közszol-
gáltatáshoz. Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével – a büntetések elkerülése érdekében is – szíveskedjenek a tárgyi ön-
kormányzati rendeletben foglaltak betartásával elősegíteni az önkormányzat kötelező feladata végrehajtását annak reményé-
ben, hogy az évek óta tartó lobbitevékenységet siker koronázza és ugyanolyan, vagy hasonló feltételek mellett valósulhat meg
a beruházás kivitelezése. Együttműködésüket és megértésüket előre is köszönöm!

Az ülés 6. napirendi pontjaként tárgyalta és egyhangú szavazással fogadta el a képviselő-testület az általa alapított Európai
Csanytelekért Közalapítvány Alapító Okirata módosítását, amelyre egyrészt a korábbi elnök Németh Sándor úr tisztségről va-
ló lemondása, másrészt a közalapítvány szervezeti felépítésének átalakítása miatt volt szükség. A közalapítvány elnöki tiszt-
ségét Szabados Pál csanyteleki lakosú vállalkozó tölti be 2015. szeptember 01. napjától. 

A képviselő-testület az ülés 7. napirendi pontjaként tárgyalta a Családsegítés- és a Gyermekjóléti Szolgáltatás integrálása, a
család- és gyermekjóléti központ létrehozása forgatókönyvének elfogadása, társulásba bevitt feladatról szóló döntés módosí-
tása tárgyában benyújtott jegyzői előterjesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül, egyhangú szavazással fogadott el. Az
előterjesztés lényege, hogy 2016. január 01. napjától központi, tehát nem a helyi képviselő-testület döntéseként, az eddigi két
szolgáltató egy Szolgálattá: Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálattá alakul át akként, hogy a hatósági feladatok nagyobb ré-
szét át kell adni az újonnan csongrádi székhellyel működtetett, az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulásba Csongrád Vá-
ros Önkormányzata által bevitt Esély Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központba beintegrált Családsegítő- és Gyer-
mekjóléti Központ feladatellátásaként. 

Az ülésen írásban egyebek napirend benyújtására nem került sor.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkormány-

zatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhe-
tő.

Tisztelettel
KKaattóó  PPáállnnéé

jegyző

SSzzeennnnyyvvíízzhháállóózzaattbbaa
vvaallóó  bbeekkööttéésssseell

kkaappccssoollaattooss  eelléérrhheettőőssééggeekk
A lakossági szennyvízhálózatról való

lekötés és a házi bekötéssel felmerült

kérdésekkel és problémákkal kapcsolatosan

kérem keressék 

CCssoommoorr  DDáávviidd-ot a 30/625-54-53-as tele-

fonszámon.

AA  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzééssee:: FFoorrggóó

MMiihháállyy (30/743-35-83), SSzzaabbóó  MMiihháállyy

((30/978-52-65),

VViillllaammooss  bbeekkööttééss  kkiivviitteelleezzééssee:: VViiddááccss

LLáásszzllóó (30/995-01-95).

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ  VVÉÉRRAADDÁÁSSRRAA
Csanyteleken 2015. szeptember 15-én

(kedden) 14:30-tól-18 óráig az orvosi ren-
delőben véradást szervezünk.

Minden kedves régi és új véradót - 18 és
65 éves kor között - szeretettel várunk. Kér-
jük, hozzák magukkal személyi igazolvá-
nyukat és TAJ kártyájukat. Véradás előtt fo-
gyasszanak sok folyadékot!

A véradóknak véradás után – az önkor-
mányzat és a KÉBSZ Kft. támogatásának
köszönhetően – (pacal) vacsorával köszön-
jük meg segítségüket.

Kérjük, ne feledjék: egy véradó legalább
három ember életét mentheti meg!

SSiimmoonn  OOttttóónnéé
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• Augusztus 11.-én az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülést tartott, ahol  3
főnapirendi pontot tárgyalt, melyből az 1. napirend kereté-
ben a társulás fenntartásában lévő Esély Szociális és Gyer-
mekjóléti  Alapszolgáltatási Központ  által ellátott szociális
feladatok közül a tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztésére
irányuló pályázat benyújtásáról döntött, elsősorban elhasz-
nálódott, célhoz kötött eszközök cseréjére, 2 millió Ft össz-
értékben, melynek 10 % önerejének anyagi fedezetét Csong-
rád Város Önkormányzata az éves költségvetése pénzma-
radványa terhére vállalta. Az ülés 2. napirendi pontjaként a
Társulás Társulási Tanácsa pályázatot írt ki a Tömörkényi
székhelyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthon
Intézményvezetői álláshelyének betöltésére, amely 2016. ja-
nuár 01. napjától tölthető be az irányadó végzettséggel ren-
delkező szakember által. Az ülésen 3. napirendi pontként
tárgyalta a Társulás Társulási Tanácsa a családsegítés- és
gyermekjóléti szolgáltatás integrálásáról, a család- és gyer-
mekjóléti szolgálatok és központ létrehozásáról, továbbá
szociális feladatok ellátásáról szóló szakmai tájékoztatóban
foglaltakat, melynek részleteiről a jegyzői tájékoztatóban
adtam bővebb információt. 

• Augusztus 15-től megkezdődött a településen adófize-
tésre kötelezett állampolgárok számára a II. félévi adóérte-
sítők helyi kézbesítése, amelyek a 2015. augusztus 3. napjá-
ig történt befizetések könyvelt tételeit tartalmazzák, így aki
ezen dátum és az értesítő kézhezvétele közötti időszak alatt
vette át az értesítést, és fizetett be, úgy ezen befizetett ösz-
szeggel korrigált adófizetési kötelezettséggel kell hogy szá-
moljon. Felhívom a figyelmet arra, hogy késedelmes fizetés
esetén (2015. szeptember 15. napját követően) nem lehet el-
tekinteni késedelmi pótlék kiszabásától, továbbá az értesí-
tésben írt összeghatár szerinti adótartozás esetén, a tarto-
zást felhalmozó adatai nyilvánosságra hozásától, továbbá a
tartozás összegének behajtási eljárása lefolytatásától. 

• Pályázaton elnyert támogatásból megújult a település
Sportöltözőjének épülete, melynek ünnepélyes átadására
augusztus 23. napján került sor.

• A település könyvtárosa Szabó Lajosné augusztusban
szabadságát tölti, mely idő alatt Csomorné Tabakovits Ni-
koletta helyettesíti őt. A Csanyteleki könyvtár megváltozott
nyitva tartási rend szerint várja a régi és leendő Olvasóit a
Szent László 4/A. sz. alatti általános iskola épületén belül
kialakított könyvtárban hétfőn–szerdán–pénteken de.
10–12 és du. 13–15 óráig, kedden és csütörtökön de. 8–10 és
du. 15–16 óráig, továbbá szombaton de. 9 órától 11 óráig. A
kikölcsönzött könyvtári könyveket a csanyteleki.konyv-
tar@gmail.com e-mail címen is lehet hosszabbítani. Törek-
vésünk arra irányul, hogy a magyar- és a világirodalom
gyöngyszemeiből válogatva alapozzuk meg a hangos-
könyvtárat azért, hogy akik nem tudnak vagy nem akarnak
olvasni, se maradjanak le a szépirodalmi remekművekről.
A regények többségében közismert színészek hangja csen-
dül fel. 

• Adósságkonszolidációban nem részesült települési ön-
kormányzatként jogot szereztünk arra, hogy vissza nem té-
rítendő támogatás formájában maximum 44 millió Ft érték-
ben pályázatot nyújtsunk be a település Faluháza felújításá-
ra, hiányzó eszközök beszerzésére, meglévők cseréjére. To-
vábbi részletekről a támogatási szerződés aláírása után tu-
dok beszámolni.  

• A vonatkozó központi előírásoknak megfelelve, határ-
időre hajtottuk végre a rendszeres gyermekvédelmi támo-

gatásban részesülő szociálisan rászorulók Erzsébet utal-
vánnyal való ellátását, melyet 165 jogosult vett igénybe ru-
hanemű, tanfelszerelés vásárlása céljára 958.-000.- Ft érték-
ben.

• Településünkön 98 szociálisan rászoruló gyermek vette
igénybe a nyári gyermekétkeztetés lehetőségét, 53 napig,
amely központi költségvetésből kapott feladat finanszíro-
zás által, önkormányzati költségvetésből sajáterő biztosítá-
sa nélkül valósult meg 2.285.360.- Ft-ból. 

• „Egy lépés az egészségünkért” szlogen alatt folyik
Csongrád megye lakossági egészségtudatosságának fejlesz-
tése, megelőző célzatú szűrése és élet-mód tanácsadás 7 já-
rásban, mint megyei népegészségügyi program, amely Eu-
rópai Uniós forrásból valósulhatott meg községünkben is.
Az ingyenes szűrővizsgálat lebonyolításához a helyi általá-
nos iskola biztosított teret, augusztus 28.-án de. 8-tól du. 15
óráig. Sajnos a szervezők által leadott szórólapok nyomdai
előállítása késleltette a település lakossága időben való tájé-
koztatását, mivel arra a szűrővizsgálat előtt mindössze 2
nap állt rendelkezésre, így nem tudtuk logisztikailag meg-
oldani a teljes körű lefedettséget, tehát csak a szokásos tele-
pülési hirdető felületeken (buszvárók és direkt hirdető táb-
lák) tettük közzé az eseményt. A vizsgálatokra a
Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Kft Egészségügyi
Központ által biztosított mobil szűrőbuszban és tantermek-
ben szeparált módon került sor, ahol vérvétel, EKG, ultra-
hang vizsgálatok, hallás, látás vizsgálat és több értékes dié-
tás és mentálhigiénés tanácsadás történt. Az ingyenes szű-
rővizsgálatot végzők szerint nagy sikerként könyvelik el,
hogy településünkön 58 fő vette igénybe a fenti szolgálta-
tást. 

• Augusztus 31-én a Szent László Általános Iskola tanu-
lói számára tanévnyitóval kezdetét vette az új tanév, 172
gyermekkel, amelyből 21 gyermek kezdte meg tanulmá-
nyait az első osztályban. Sok sikert kívánunk tanulmánya-
ikhoz és jó munkát a pedagógusoknak! 

• AA  tteelleeppüüllééssüünnkköönn  ffoollyyóó  sszzeennnnyyvvíízzhháállóózzaatt  kkiiééppííttééssee,,  aa
sszzeennnnyyvvíízzttiisszzttííttóó--mműű  mműűsszzaakkii  kkiivviitteelleezzééssee  aa  vvééggééhheezz  kköözzee--
lleeddiikk,, eezzéérrtt eeggyyrree  nnaaggyyoobbbb  hhaannggssúúllyytt  kkaapp  aa  hháázzii  bbeekkööttéésseekk
üütteemmeezzeetttt  vvééggrreehhaajjttáássaa,,  aammeellyy  eellssőő  kköörrbbeenn::  aazz  AAddyy  EEnnddrree,,
ÁÁrrppáádd,,  aa  BBaarroossss  GGáábboorr,,  aa  BBoottoonndd,,  aa  BBeerrccsséénnyyii,,  ééss  aa  GGáárrddoo--
nnyyii  uuttccáákkbbaann  kkeellll,,  hhooggyy  mmeeggvvaallóóssuulljjoonn  aahhhhoozz,,  hhooggyy  aa  ttiisszzttíí--
ttóó--mműű  pprróóbbaaüüzzeemmee  eelliinndduullhhaassssoonn..  FFeellhhíívvoomm  aa  ffiiggyyeellmmeett  aazz
AAllffööllddvvíízz  ZZrrtt..  áállttaall  aa  hháázzii  bbeekkööttéésseekk  kkiivviitteelleezzééssee  ttáárrggyyáábbaann
kkiiaaddootttt  ttáájjéékkoozzttaattóójjáábbaann  ffooggllaallttaakk  mmaarraaddéékkttaallaann  bbeettaarrttáássáárraa
ééss  aazz  ootttt  ffeellttüünntteetteetttt  tteelleeffoonnsszzáámmookk  aallkkaallmmaazzáássáárraa..

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

HÍRMORZSÁK
Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról,

a településen történt eseményekrõl – 2015. augusztus

SSzzeennnnyyvvíízzsszziippppaannttááss
mmeeggrreennddeellééssee
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2015.08.23. - a nap melyet vártunk elérkezett! Immár hi-
vatalosan is birtokba vehettük felújított öltözőépületünket.
Ez a nap a fociról, az ünneplésről szólt.

A fociról, melyet Csanytelek és a Tömörkény csapatai
vívtak egymással. Nem is egy, nem is kettő, hanem mindkét
egyesület részéről hat gárda lépett pályára. Délelőtt folya-
mán az U-7, U-9, U-11, U-13-14 korosztályos csapatok mér-
kőztek meg egymással, majd délután már az induló új me-
gye II-es bajnokságban az U-19 és a felnőtt csapatok csaptak
össze. Egy nap, hat Csanytelek-Tömörkény meccs! A hazai
csapataink közül mind az öt utánpótlás gárda győzedel-
meskedett a vendégeink felett, csak a felnőtt mérkőzés ho-
zott döntetlent, a vendégek utolsó percben szerezték meg a döntetlent hozó gólt. A kisebbek közül mindenki megkapta

a megérdemelt kupát, majd közös ebéd zárta tornájukat.
Az utánpótlás torna után ünnepélyes keretek között

Nógrádi Tibor, az MLSZ Csongrád megyei igazgatója átad-
ta a csanytelekieknek, sportolóknak a sportfunkciójának
közösségi térként is megfelelő, minden igényt kielégítő öl-
tözőépületünket. Forgó Henrik polgármester is elismeréssel
méltatta a beruházást.

Mi pedig, a Csanyteleki Sport Club örülünk annak, hogy
a pályázati lehetőségeinket kihasználva gyarapíthattuk a
község vagyonát a sporttelep fejlesztésével, továbbra is vár-
va minden sportolni vágyót, érdeklődőt!

A Csanyteleki Sport Club továbbra is várja 2003-2010 év
között született fiúk és lányok jelentkezését a Bozsik prog-
ramban szereplő korosztályos csapataiba. 

KKuurruucczz  ZZoollttáánn  elnök

Felavattuk Csanytelek
megújult öltözõépületét!

CCssaannyytteelleekk  --  115500  ffőővveell  ccssöökkkkeenntt  aazz  uuttóóbbbbii  éévveekkbbeenn  aa  llaakkooss--
ssáággsszzáámm  CCssaannyytteelleekkeenn,,  aahhooll  jjeelleennlleegg  22990000--aann  ééllnneekk..  AA  ffiiaattaallookk
kköözzüüll  llaassssaann  ttööbbbbeenn  ddoollggoozznnaakk  mmáárr  NNéémmeettoorrsszzáággbbaann,,  AAnnggllii--
áábbaann  vvaaggyy  AAuusszzttrriiáábbaann,,  mmiinntt  CCssaannyytteelleekkeenn..  

Csanyteleken 130-an kapnak foglalkoztatáshelyettesítő tá-
mogatást, közülük 80 embert alkalmaz az önkormányzat, de
a fiatalok megtartásához újabb munkahelyekre lenne szük-
ség.

– Erre azonban esélyünk sincs, az infrastruktúra hiányossá-
gai miatt komoly, de még kisebb vállalkozás sem települ
Csanytelekre. Márpedig csakis munkahelyek teremtésével te-
hetnénk élhetőbbé a falut, állíthatnánk meg az elvándorlást,
az utóbbi években 150 fővel csökkent a lakosságszám. 

A helyi fiatalok közül lassan többen dolgoznak Németor-
szágban, Angliában vagy Ausztriában, mint Csanyteleken.
Ha a tendencia folytatódik, elöregszünk, alvófaluvá válunk –
vázolta félelmeit Forgó Henrik polgármester.

Most felcsillant a fény az alagút végén: a faluvezetés felvet-
te a kapcsolatot ddrr..  JJuuhháásszz  TTüünnddee kkoorrmmáánnyymmeeggbbíízzoottttaall,, vala-

mint B. Nagy László CCssoonnggrráádd  mmeeggyyeeii  ffeejjlleesszzttééssii  kkoorrmmáánnyy--
bbiizzttoossssaall,, aki megyejárása keretében Csanytelekre is ellátoga-
tott. Neki is elmondták, szeretnék, ha a forráshiány miatt el-
utasított pályázataikhoz pénzt kapnának, és megvalósíthat-
nák a község életében létfontosságú fejlesztéseket, beruházá-
sokat.

FFoorrggóó  HHeennrriikk  22000022  óóttaa  vveezzeettii  aa  22990000  lleellkkeess  CCssaannyytteelleekkeett.. El-
mondta, az utóbbi 5 évben több pályázatuk műszaki tartalma
rendben volt, formai hibát sem találtak, de forráshiány miatt
mindet elutasították, leszámítva aa  vvaassáárrnnaapp  ááttaaddootttt  llaabbddaarrúú--
ggóóppáállyyaa  ööllttöözzőőjjéénneekk  rreekkoonnssttrruukkcciióójjáátt  ééss  aa  llaakkoossssáágg  sszzáámmáárraa
nnyyúújjttootttt  aallaappsszzoollggáállttaattáássookk  ffeejjlleesszzttéésséétt  sseeggííttőő  mmiikkrroobbuusszz  bbee--
sszzeerrzzéésséétt  ccééllzzóó  ppáállyyáázzaattoott.. Így elmaradt a csapadékvíz-elve-
zető, valamint a szárnycsatornák kiépítése, az utak aszfalto-
zása, eeggyy  kköözzöössssééggii  ttéérr  kkiiaallaakkííttáássaa,,  aammeellyy  aa  jjeelleennlleeggii  FFaalluuhháázz --
kkoorráábbbbaann  MMűűvveellőőddééssii  hháázz  --  ffeellúújjííttáássáávvaall  vvaallóóssuullhhaattnnaa  mmeegg..

Forrás: www.delmagyar.hu 2015.09.01. (AA  DDééllmmaaggyyaarr--
oorrsszzáággttóóll kért ppoonnttoossííttáássookkkkaall  kkiieeggéésszzííttvvee,,  eeggyyssééggeess  sszzeerrkkee--
zzeettbbeenn))

Németországba és Angliába
mennek a csanyteleki fiatalok



2015. augusztus Csanyi Hírmondó 5

A CCssaannyytteelleekkii  NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett és a KKéékknneeffeelleejjccss  NNééppddaallkköörr ebben az évben is megrendezi baráti találkozóját,
melynek keretében sor kerül az

VVIIII..  AAllssóó--TTiisszzaa--mmeennttii  NNééppddaallkköörrii  TTaalláállkkoozzóórraa
Ideje: 22001155..  ookkttóóbbeerr  0033..  ((sszzoommbbaatt))  1100  óórraa..

Helye: CCssaannyytteelleekk,,  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  ttoorrnnaatteerrmmee
A műsor után kellemes ebéd, majd zenés, táncos délután következik.

Menü: csontleves, cigánypecsenye, sütemény, aperitif, ásványvíz, bor, kávé. Ára: 1700,-Ft
Rendezvényre várjuk nem csak a nyugdíjasok jelentkezését a faluházban 2015. szeptember 07.-én és 21.-én 13-16 óra

között! Tombolatárgyakat elfogadunk!!
MMiinnddeenn  nnóóttaa--  ééss  nnééppddaallkkeeddvveellőőtt,,  kkeelllleemmeess  kkiikkaappccssoollóóddáássrraa  vváággyyóótt  ttiisszztteelleetttteell  ééss  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk!!

NNyyuuggddííjjaass  EEggyyeessüülleett KKéékknneeffeelleejjccss  NNééppddaallkköörr

Meghívó

A NNaaggyyccssaallááddoossookk CCssaannyytteelleekkii  EEggyyeessüülleettee nevében kö-
szönöm, a tagjaink nagylelkű felajánlásait. Továbbá köszö-

netet szeretnénk mondani: E és K Bt., Kínai ruházati bolt
Csanytelek, Őrangyal Patika, Kozma ABC, Csongrádiné
Papp Zita virágüzlete, Tápai Lajos és családja, Ambrus An-
géla, Forgóné Szabados Henriett, Magic Force Kft.,
Pigniczki és Társa Bt., Földtulajdonosi Vadásztársaság
Csanytelek és térsége, Blaskó Jánosné, Csongrád Megyei
Vöröskereszt, Puskás Zoltánné, Seres Istvánné vállalkozók-
nak és magánszemélyeknek, hogy segítő kezet nyújtottak és
a 2015. évi falunapi egyesületi tombolára nagylelkű adomá-
nyaikat felajánlották. Tájékoztatásul kívánom leírni, hogy a
tombola bevétele az egyesületnek 84.000 Ft bevételt jelen-
tett, melyet 48 család karácsonyi élelmiszer csomagjára fog-
juk fordítani. Engedjék, meg hogy további munkájukhoz
erőt, egészséget kívánjunk. 

KKooppaasszz  IImmrréénnéé
Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesületének Elnöke

Köszönet

Augusztus 1-jén lép hatályba az egészségügyi alapellátási
törvény, amely azt is rögzíti, hogy az alapellátás továbbra is
önkormányzati feladat marad, az orvosok segítséget kapnak a
praxisvásárláshoz, valamint kedvezményekkel ösztönzik a
részvételt az állami szűrővizsgálatokon.
A törvény kimondja, hogy az alapellátás továbbra is önkor-
mányzati feladat marad. Az alapellátást, mint szolgáltatást
érintő jogviszony megváltoztatásáról a települési önkormány-
zat kikéri az alapellátást végző orvos, védőnő véleményét –
rögzítették. A jogszabály rendelkezik az alapellátás körében
nyújtható és nyújtandó megelőző ellátásokról. A megelőző el-
látások keretében az állam szűrővizsgálatokat szervez, ame-
lyek igénybevételét kedvezményekkel ösztönzik. A települési
önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondos-
kodik a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról, a fogorvosi
alapellátásról, az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi
gyermekorvosi és fogorvosi ügyelet ellátásról, a védőnői ellá-
tásról és az iskola-egészségügyi ellátásról. A praxisjog adásvé-
telének megkönnyítéséért a háziorvosi tb-finanszírozásból be-
folyó fix bevétel fedezetként felhasználható a praxis megvá-
sárlásához. Ugyancsak ennek érdekében – a törvény egy jövő

januártól életbe lépő rendelkezése szerint – a kormány felha-
talmazást kap arra, hogy a felvett hitelhez kamattámogatási
rendszert dolgozzon ki. A törvény lehetőséget ad praxisközös-
ségek, illetve csoportpraxisok létrehozására. (A praxisközös-
ség a háziorvosi, házi gyermekorvosi, alapellátást nyújtó fog-
orvosi, védőnői szolgáltatók feladatainak ellátására létrejött
működési forma, a csoportpraxis pedig olyan együttműködé-
si forma, amelynek keretében a háziorvosi, házi gyermekorvo-
si alapellátási feladatok mellett a járóbeteg-szakellátás körébe
tartozó egyes ellátások is nyújthatók.) A törvény szabályozza a
foglalkozás-egészségügy feladatait is. A törvény jövő januártól
lehetőséget ad arra, hogy ha a háziorvos, házi gyermekorvos,
alapellátást nyújtó fogorvos a meglévő szakképesítésén kívül
egyéb szakorvosi vizsgával is rendelkezik, akkor az egészség-
biztosítóval arra is finanszírozási szerződést köthet, ha ezt kez-
deményezi. Az egységes színvonalú ellátás összehangolásáért
a törvény jövő januártól előírja az úgynevezett kollegiális
szakmai vezető háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvos intéz-
ményének újbóli bevezetését. A kollegiális szakmai vezető az
alapellátásért felelős országos módszertani intézet keretein be-
lül végzi tevékenységét. Szerző: MMTTII

Augusztustól változik
az egészségügyi alapellátás
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OLVASÓI OLDAL

POÉN SAROK

A szabálytalanul közlekedő szőke nőt
megállítja a rendőr, majd azt mondja neki:

– Hölgyem, ezért a szabálytalanságért 10.000 forint
helyszíni bírságot kell fizetnie!

Mire a nő:
– Huhh, úgy látszik, szerencsés napom van, tegnap

ugyanezért még a jogosítványomat is elvették!

* * *

Az idős házaspár kimegy a telekre. A férj kint kapál
éppen, amikor meglát az égen egy sárkányrepülőt. Erre
gyorsan beszalad a házba, kihozza a puskáját és rálő. Az
asszony ijedten:

– Béla mi történt, mit lőttél le?
Erre a férj:
– Hogy milyen állat volt ez azt nem tudom, de az embert

már elengedte!

– Képzeld, tegnap 20 percig ültem egy villamosszékben.
– Huhh, és hogy maradtál életben?
– Leszálltam a végállomáson.

* * *

Az egyetemista diák először megy haza iskolakezdés óta.
Az anyja mondja neki:
– Kisfiam, levágtam két tyúkot. Mit főzzek belőlük?
Erre a diák:
– Pálinkát!

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

DDiiaabbeettiikkuuss  hháázzii
ssöörrppeerreecc

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 300 g liszt,
– 80 g margarin,
– 1 csomag sütőpor,
– 1 tojássárgája,
– só,
– 2-3 evőkanál tej,
– 2 dkg reszelt sajt.
EEllkkéésszzííttééss::
Gyúrjunk a tojás kivételével a felsorolt alap-

anyagokból kemény tésztát. Sodorjunk ceruza
vékonyságú pálcikákat, majd formázzunk kicsi,
egyforma pereceket. A darabokat fektessük sütő-
papírral bélelt tepsibe, kenjük meg a tojássárgájá-
val, hintsük meg a reszelt sajttal és sóval. Előme-
legített sütőben, 200 fokon süssük aranybarnára.

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


