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Csanyi Hírmondó
Az „Európai Csanytelekért” Közhasznú Alapítvány kuratóriuma
tisztelettel kéri a csanyteleki adófizető polgárokat, hogy
adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek
a Csanytelek fejlesztését szolgáló alapítvány részére felajánlani.
Adószám: 18474952-1-06

Jegyzõi tájékoztatás

Jogszabályváltozásokról
Tájékoztatom az érintetteket arról, hogy a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés
feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Kormány
rendelet módosításáról szóló 69/2009. (IV. 2.)
Kormány rendelet megjelent.
Ami a leginkább szembetűnő és „filozófiai"
mélységű módosítás, hogy a sebességtúllépések
kategorizálása nem a megengedett legnagyobb
sebesség százalékában, hanem konkrét sebességértékekben jelenik meg (lásd a táblázatot). Nyilvánvalóan, nem a jogsértő magatartás védelme, a
szankciók lazítása a cél, hanem az arányosítás miatti szűk mozgástérből való, nem gondatlanságból elkövetett szabálysértés felesleges „túlbüntetésének” elkerülése.

Ugyancsak elvi alapú az a kiegészítés, amelyik a
közigazgatási bírság kiszabásánál a méltányosság
lehetőségét kizárja. Bekerült viszont egy új bekezdés ehhez a ponthoz, melynek értelmében az
ügyfél számára az eljárás irataiba való betekintést
lakó-, szállás-, telephely, stb. szerint illetékes kapitányságon biztosítani kell.
Módosít a rendelet az ORFK, a közút kezelője,
valamint a közreműködők együttműködésének
szabályain is, valamint a bírságbevételt az ORFK
közlekedésrendészeti feladataihoz rendel: eszközök beszerzésére, valamint a szabálysértésekkel
kapcsolatos költségek fedezésére.
A fuvarozókat leginkább érintő módosítások
közül a sebesség-túllépések és azokra kiszabandó
bírságokat tartalmazó új 1. számú melléklet 2009.
május 2-án, a rendőr-(fő)kapitányságok illetékességét módosító passzus 2010. január 1-jén lép hatályba.

Bírságtételek (tájékoztatás!):
A megengedett legnagyobb
sebesség túllépés mértéke
A bírság összege Ft

30 km/óra felett, 45 km/óráig ......................45.000
45 km/óra felett, 60 km/óráig .....................60.000
60 km/óra felett, 75 km/óráig ......................90.000
75 km/óra felett, 90 km/óráig ...................130.000
90 km/óra felett, 105 km/óráig ..................200.000
105 km/óra felett...........................................300.000

50 km/óra sebességig
15 km/óra felett, 25 km/óráig ......................30.000
25 km/óra felett, 35 km/óráig ......................45.000
35 km/óra felett, 45 km/óráig ......................60.000
45 km/óra felett, 55 km/óráig ......................90.000
55 km/óra felett, 65 km/óráig ....................130.000
65 km/óra felett, 75 km/óráig ....................200.000
75 km/óra felett.............................................300.000
50 km/óra sebesség felett, 100 km/óra sebességig
15 km/óra felett, 30 km/óráig .....................30.000

100 km/óra sebesség felett
20 km/óra felett, 35 km/óráig ......................30.000
35 km/óra felett, 50 km/óráig ......................45.000
50 km/óra felett, 65 km/óráig .....................60.000
65 km/óra felett, 80 km/óráig ......................90.000
80 km/óra felett, 95 km/óráig ...................130.000
95 km/óra felett, 110 km/óráig...................200.000
110 km/óra felett ...........................................300.000
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Az eboltásról
Tisztelt Hölgyek/Urak!

ad)b) az oltási könyvet megőrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állategészségügyi hatóság felszólítására beTájékoztatom Önöket arról, hogy településünmutatni, illetve tulajdon-átruházás esetén
kön az eddig jól bevált gyakorlatnak megfelelően
az új tulajdonosnak átadni, továbbá biztokerül sor az ebek összeírására, az eb oltási díj besítani, hogy az oltási könyvet a közterüleszedésére és magára az eboltásra is, mely az alább
ten az ebre felügyelő személy magánál
közölt időpontban és kijelölt helyen történik. Váltartsa az oltás érvényességének bizonyítátozott, az eddigiekhez képest több olyan előírást
sa céljából;
is tartalmaz a veszettség elleni védekezés részleae) c) az oltásai könyv megrongálódása, elvesztes szabályairól szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM
tése esetén az oltást végző állatorvostól
rendelet (2009. 01. 01-től hatályos), amely elsősornyolc napon belül az oltási könyv pótlását
ban hatásköri kérdéseket érint a feladat-ellátáskérni.
ban résztvevő állatorvos és jegyző között, viszont
6. §
kötelezettséget ró az állattartókra is, melyből kiAz e rendelet szerint kötelező, vagy az állatemelem a legfontosabb részleteket kérve annak
maradéktalan betartását, ezzel megelőzve a mu- egészségügyi hatóság által elrendelt veszettség
elleni oltás alól elvont állatokat a hatósági állatorlasztás várható jogkövetkezményeit.
vos határozata alapján be kell oltani, és az állat tulajdonosával szemben a külön jogszabályban fogIdézet a jogszabályból:
laltak szerint bírságot kell kiszabni.
17. §
3. §
(1) Az állatok leölését vértelen úton kell elvé(1) Az eb tartója köteles az állata állat-egészséggezni.
ügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvosnak
(2) Veszettségre gyanús állatot levágni, az ilyen
bejelenteni, ha az állata
állatot gyógykezelni, vagy a gyógykezelést
a) három hónapos kort elérte
megkísérelni tilos.
b) elhullott vagy elkóborolt, vagy
(3) Eb, macska, vadászgörény, továbbá hat hóc) új tulajdonoshoz került.
napon belül engedéllyel befogott és egyéb
(2) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a váltovadon élő állat leölését állami kártalanítás
zást az új tartási helyen az állata állat-egésznélkül, egyéb háziállatok leölését állami kárségügyi felügyeletét ellátó magán-állatorvos
talanítás mellett kell elrendelni.
felé az új tulajdonosnak is be kell jelenteni. A
19. §
bejelentésnek tartalmaznia kell a veszettség
(1) A veszettségre gyanús húsevő által megfielleni legutóbbi immunizálás helyszínét,
gyelését gyepmesteri telepen, annak hiányáidőpontját, és az immunizálást végző állatorban a rendelkezésre álló más, erre alkalmas,
vos kamarai bélyegzőjének számát és nevét
más állatokkal és emberrel való érintkezést
is. A bejelentés történhet az oltási könyv bekizáró helyen kell végezni.
mutatásával is.
(8) Az állattartó figyelmét a megfigyelést elren4. §
delő határozatba fel kell hívni arra, hogy a
(1) az állattartó köteles:
megfigyelés alá vont állaton észlelt minden
a) minden három hónaposnál idősebb ebet – a
rendellenességről vagy az állat megszökésétudományos-kutatási és laboratóriumi vizsről, elhullásáról, illetve ha az állat embert
gálati célból zártan tartott állatok kivételével
mart a határozatban megnevezett, megfigye– veszettség ellen saját költségén az állat állatlést végző állatorvost azonnal értesíteni köegészségügyi felügyeletét ellátó magán-állatteles. Ilyen esetben az állatorvos soron kívüorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
li vizsgálatot köteles végezni.
aa) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
Tisztelettel:
ab) az első oltást követően 6 hónapon belül,
Kató Pálné jegyző
ac) ezt követően évenként,
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Eboltás
A három hónaposnál idősebb ebek veszettség
elleni védőoltása és féregtelenítése az alábbi he lyeken és időpontokban történik:
2009. május 18. (hétfő)
7 óra Urbán István - József A. u. 6.
8 óra Gyöngyi Jánosné - Arany J. u. 1.
10 óra Bugyi István - Móricz Zs. u. 1.
14 óra Kása Józsefné - Gábor Á. u. 1.
2009. május 19. (kedd)
7 óra Sajó-sarok
9 óra Lajos István - Nagy I. u. 8.
10 óra Tóth József - Bercsényi u. 11/c.
14 óra Varga András - Nagy-gyep 12.
2009. május 20.(szerda)
7 óra Papp Balázs - Baross G. u. 58.
9 óra POSTA előtt - Szt. László u. 3.
10 óra Kecskeméti István - Damjanich u. 38.
14 óra Kiss Imre - Béla u. 2.
2009. május 21.(csütörtök)
7 óra Mázsaház
9 óra Kulik György - Nefelejcs u 1.
10 óra Tábith Béla - Pusztaszeri u. 60.
14 óra Bencsik Istvánné - Dögállás 6.
PÓTOLTÁS
2009. május 25.(hétfő)
9 óra Mázsaház
Az oltás és a féregtelenítés KÖTELEZŐ, valamint DÍJKÖTELES.
Az oltás díja: 2500,- Ft/eb, a féregtelenítő tabletta ára: testtömeg kilogrammtól függően változó.
Az oltás árát az ebek összeírásakor, kétpéldányos nyugta ellenében kell befizetni az összeírást
végző személynél, a tabletta árának kifizetése pedig oltáskor, a helyszínen történik.
Az eboltási igazolványt, valamint az oltás díjá nak befizetését igazoló nyugtákat szíveskedjenek
magukkal hozni!
Dr. Dorogi Zsolt sk.
Hatósági Állatorvos
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Új temetkezési
vállalkozás
„Rekviem; a lélek útja”
A Rekviem Temetkezési
Vállalkozás 2009. április hó
15. napján nyitotta meg irodáját Csanyteleken, a Kossuth
utca 34. szám alatt, a régi temetkezési iroda helyén.
Az irodában a teljes körű temetési ügyintézés
mellett a kegyeleti kellékek is kiválaszthatóak a
kialakított bemutatóteremben, így a gyászoló
családoknak nem kell más városba utazniuk a
kegyeleti szertartás lebonyolítása, a szükséges
kegyeleti kellékek beszerzése miatt.
Cégünk teljes körű szolgáltatást végez az ország számos településén, így állunk rendelkezésükre Csanytelek határain túli szertartások lebonyolításában, illetve távoli elhunytjuk végtisztessége megadásának ügyében, legyen szó szállításról, vagy csupán tanácsadásról, mely utóbbi
természetesen díjmentes.
A Rekviem Temetkezési Vállalkozás dolgozói
évek óta arra törekednek, hogy a gyászoló családoknak a lehető legkevesebb problémával kelljen szembenézniük az elmúlással járó fájdalmas
időkben. Megpróbáljuk a részünkről telhető legtöbbet megtenni annak érdekében, hogy segítségükre tudjunk lenni Önöknek ebben a nehéz
időszakban, meggyőződésünk, hogy biztosítani
tudjuk a feltételeket az elhunytak utolsó útjának
- a gyászolók elvárásainak megfelelő - kegyeletteljessé tételéhez. Sajnos ezen fájdalmas teendők
költségeket vonnak maguk után, mely költségeket cégünk próbálja a lehető legalacsonyabb
szinten tartani.
Lászlóffy Szilvia Petra
Rekviem Temetkezési Vállalkozás

Rekviem
Temetkezési Vállalkozás
Csanytelek, Kossuth u. 34.
Éjjel-nappali ügyelet: 06-30/5755521
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Virágos, tiszta Csanytelekért
Tisztelt Hölgyek/Urak!
Ezúton köszönöm meg minden csanyteleki lakosnak a település esztétikus megjelenítése, a
környezetbarát, kulturált község
kialakításában való tevékeny
részvételét. Ez elsősorban a közterületek növényekkel történő
díszítésében, új zöldfelületek kialakításában, a község parkja,
egyéb területeinek fásításában,
épületek, intézmények virágosításában nyilvánult meg, melyet
látványosan múlhat felül az
Önök által kiültetett cserjék, évelők (Canna) örökzöldek, egynyári virágok és gyepfelületek harmóniája, a lakókörnyezet gondozottsága. Gyermekeinknek a
környezetvédelem, környezetgazdálkodás és ökológiai követelmények szabályai betartására
való tudatos nevelése, az oktatási-nevelési intézmények külsőbelső virágosítása nem utolsó
sorban a szülői ház és annak
környezetében szerzett pozitív
benyomások teremtenek esélyt a
kulturális értékeink megőrzésére, egészséges élettér fenntartására és nem utolsó sorban a parlagfű irtására.
Mindannyiunk életminőségét
javítja ha utcáink előkertjei nem
„gazzal dúsan borított zöldterü-

let”, hanem gyommentesített,
parlagfű- mentes, mind az itt
élők, mind a településünkön áthaladók számára szemet gyönyörködtető látványt nyújt.
Ennek érdekében kérek minden olyan magánszemélyt, aki
még nem kapcsolódott be az
évek óta tartó virágosítási programba, hogy szánjon rá egy kevés időt és ne jogkövetkezmények (bírság) hatására várva, hanem önkéntes, jogkövető magatartást tanúsítva vegyen részt lakóháza előkertjének, az utcakertnek gyomtalanításában és
virágosításában. Kérem a településünkön a vállalkozást működtetőket,
üzlettulajdonosokat,
hogy egy-két díszcserjét, évelőt,
tartó ládát, vagy esztétikus megjelenéssel bíró megoldással járuljanak hozzá, hogy a településünkre látogatók kellemes benyomással távozzanak mind az
üzletükből, mind településünkről. Nagyon sokan tesznek is
ezért, időt, pénzt, fáradságot
nem kímélve, amiért őszinte
tisztelettel mondok ismételten
köszönetet és azon túl azért, is
akik a Canna virág ültetését,
gondozását vállalták, (és remélem az idei évben is) vállalják. A
tavalyi hagymák szaporulatából
még több helyen nyílhat virág és

teheti szebbé a közelgő falunapi
rendezvényeinkre kilátogatók
óráit. Kérem, hogy akik még a
májusi fagyokra számítva nem
ültették ki az évelő virághagymákat, már ne sokáig várjanak
az ültetéssel.
A környezetünk tisztasága értékrendet teremt mindennapjainkban. Ezért sokadjára is kéréssel fordulok azokhoz, akik nem
tartják tiszteletben a település
közössége értékeit és nap-nap
után szeméttel borítva, csikkel
beterítve, plakátokkal teleragasztva rongálják meg a nemrégiben festetett, felújított buszvárókat, hogy gondolják végig,
magatartásuk milyen mintát ad
gyermeküknek, aki mást lát és
tanul szüleitől otthon, mint az
óvodában vagy az iskolában, holott azonos cél vezérel gyermeket, felnőttet egyaránt: tiszta,
gyommentes, virágos településkép megjelenítése. Ezért kérem,
hogy tegyünk érte közösen.
Előre is köszönöm tevékeny
közreműködésüket és kívánok
jó egészséget a közös feladat
megvalósításához.
Tisztelettel:
Kató Pálné
jegyző

Mozgáskorlátozottak csanyteleki csoportja
Anyák Napi Ünnepségét
2009. május 5-én, 14:00 órakor rendezi a klubhelyiségben.
Várjuk az Anyákat és a Nagyapákat is.
Bakony Zoltánné
Csoporttitkár
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Figyelemfelhívás
Európai SORS-TÁRSAK
Közhasznú Egyesülete A lakásmaffia Áldozatainak
Érdekképviseleti Szervezete.
Elérhetőségeink: 1086 Budapest, Dobozi út 7-9. Fsz 3.
Tel. / üzenetrögzítő/ fax.: 06-1/210-7525; 06-1/210-7021; 06-30/924-3183
Az iroda megközelíthető: A Blaha Lujza tértől a 28-as, a 37-es, a Keleti pályaudvartól a 24-es villamossal. (leszállás a Salgótarjáni útnál)
Új ügyfeleket előzetes telefon egyeztetés alapján tudunk fogadni.
Internet: www.sors-tarsak.hu • E-mail: sorstarsak@freemail.hu

VIGYÁZZUNK!
KÉRÜNK mindenkit, hogy a saját érdekében olvassa el.
Miért, mire vigyázzon ? Főleg kiért.
A legnagyobb értékünk az otthon és az egészséges család.
Otthon a családi fészek, a joggal való visszaélés az utcára tesz téged.
Óvjuk egészségünket,
a már megszerzett értékeinket,
Figyeljünk egymásra, embertársainkra,
környezetünkre.
Aki értékkel ingó és ingatlannal rendelkezik,
bármikor – akár jogi segítségnyújtással is az elveszítheti vagyonát, akár a legféltettebb kincsét az
otthonát is! Különböző trükkökkel, ötlettel, behízelgéssel, bármilyen csalás-sorozat áldozatává
válhat. Ma már az ingatlan hitelesek is veszélybe
kerültek. Ingerlékenyek és feszültebbek lettünk,
így sajnos hamarabb elkövethetünk súlyos hibát.
Ezért mindenki nagyon gondolja meg minden lépését.
EZÉRT hívjuk fel a figyelmüket, hogy Önökből
ne legyen áldozat, vagy sértett.
A Magyar Igazságszolgáltatásban, a jogi képviselőkben bízó magyar választó, magyar adófizető
állampolgárok, bizalmát kihasználva, érik ezt el.
Nem vagyunk elég figyelmesek és tájékozottak,
és nem figyelünk egymásra. A hatóság nem tette
és nem teszi meg a kellő felelősségre vonást – talán valakit/valakiket védelmez! Megrendítő, ez a
folyamat, egyúttal felháborító, hogy ezt a következtetést kell levonnunk: érdemben például ezért
nem jut előrébb a lakásmaffia -áldozatok helyzetének a megoldása, az elkövetők felelősségre vonása sem.
Én, a tájékoztatót aláíró Török-Szabó Erzsébet,
az emberi segítségnyújtás, akkor (1996) általam
még nem, azóta annál jobban megismert uzsorakamatos kölcsön, jog(i)gazság – áldozata lettem.
Az Egyesületet ennek szellemében 2002 februárjában alapítottam abból a célból, hogy segítséget,

információt juttassak el lehetőleg mindenkihez,
aktuálisan mire figyeljenek. Magánjelzálog bejegyzéséről, fedezetadásról, adóstársról szeretnék
pár szót szólni, milyen kockázattal járhat, ha nem
vagyunk eléggé körültekintőek. Magánjelzálogjog akkor keletkezhet, ha nem banktól, hanem
magánszemélytől veszünk fel hitelt és hozzájárulunk aláírásunkkal a tulajdonlapra történő bejegyzéséhez. Legtöbbször, el is veszítjük a felajánlott értékünket, ingatlanunkat, végrehajtás útján.
Banki hitel esetében az adóstárs is egyetemlegesen felel a felvett hitelért. Ha a hitelfelvevő nem
fizet, a felajánlott fedezetett, elárverezik. Kilakoltatásra kerül sor, mindegy, hogy ki vette fel a hitelt. Ezért nem szabad, nem oda figyelni. Nagyon
körültekintőnek kell lenni. Mindig gondoljuk
meg mi az ára, egy meggondolatlan aláírásnak.
Az Egyesület célja: a szabadság, az emberi méltóság, az esélyegyenlőség, a tulajdonhoz való jog,
az ingatlanjaiktól, értékeiktől különféle jogsértő
módon megfosztottak a hajléktalanná válás a lecsúszás veszélyétől valamint, ennek számos, következményeinek megelőzése, az értékeink, az
otthonunk, a környezetünk megőrzése, és az érdekérvényesítés lett vállalt feladatunk.
Az igazságszolgáltatás politika és korrupciómentes legyen.
Csanytelek Község Önkormányzata
ELADÁSRA KÍNÁL
BONTÁSBÓL SZÁRMAZÓ ÉPÍTÕANYAGOKAT
(vályog, tégla, faanyag).
Érdeklõdni: Bori Sándornál személyesen,
vagy a 20/230-6285 mobil számon.
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PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Hírlevele – 2009. április
Kerülhetünk olyan helyzetbe, hogy baleset,
vagy más sérüléssel járó esemény helyszín segítenünk kellene. Biztos, hogy ösztönből és emberségből mindent megtennénk, de adott egykét olyan dolog, amit legjobb úgy csinálni, hogy
azzal a „szakma” későbbi munkáját a leginkább
segítsük. A társszervek közül az egyik kiemelkedően fontos partnere a rendőrségnek a Mentőszolgálat. Sokat és rendszeresen dolgozunk
együtt, így az alábbiakban a Szegedi Mentőállomás vezetője fogalmazza meg, hogy mire is érdemes figyelnünk „eseménykor”:
„Mentőt Magyarországon közvetlenül a 104es, vagy a rendőrségen keresztül a 112-es segélykérő számon hívhatunk. Ez utóbbi számot mobiltelefonról kártya nélkül is tudjuk tárcsázni! A
telefont ilyenkor az adott megye, megyeszékhelyének rendőrségi ügyelete fogja felvenni, és
szükség esetén ők kapcsolják a mentőket. A segélyhívás INGYENES!
A mentőhíváskor néhány kérdést fognak nekünk feltenni:
– Mi történt?
– Hol történt? (Mi a pontos cím, helyszín? Hogyan közelíthető meg a terület?)
– Hány sérült van és milyen súlyos az állapotuk? Műszaki mentés szükséges-e?
– Mi a beteg neve? Mennyi idős?
– Mi a telefonáló neve és a telefonszáma?
Ezek a kérdések nagyon fontosak, hiszen a telefon másik végéről „látatlanul” kell eldönteni,
hogy küldjenek-e, és ha igen, milyen szintű és
mennyi segítséget.
A mi történt kérdésre nem elegendő válaszok,
hogy „két autó összeütközött”, „valaki fekszik a
földön”, „nem tudom mi történt, a szomszéd
szólt, hogy azonnal hívjak mentőt”. Ennél pontosabb információk lényegesek, hiszen nem
mindegy, hogy egy baleset helyszínére hány, és
milyen felszereltségű mentőegységet indítanak.
Ezért az elsődleges teendőnk a tájékozódás!
Ezt természetesen a saját biztonságunkra fokozottan ügyelve tegyük! A baleset helyszínén
hány sérült van? Körülbelül milyen súlyos a sé-

rülésük? Kell-e egyéb intézkedés? (Például: kigyulladt autó, beszorult sérült, kifolyt üzemanyag, felborult tartálykocsi, leszakadt villanyvezeték, verekedés stb. esetén tűzoltóságra,
rendőrségre lehet szükség). Ilyen esetekben is
elegendő csak a mentőknek telefonálni, ugyanis
ha a bejelentés alapján tűzoltóságra, rendőrségre
van előreláthatólag szükség a helyszínen, a
mentőindítással egy időben őket is értesítik. Bármilyen közlekedési baleset esetén, ahol sérülés
történt, automatikusan, minden esetben megtörténik a rendőrség értesítése is. (Ez természetesen
viszont is igaz, azaz, ha a jelzés elsőként például
a rendőrségre fut be!)
Rosszullét esetén a feltalálás miatt fontos lehet
a beteg neve. A körülbelüli vagy pontos kora pedig bizonyos betegségek valószínűségét szűkítheti le (pl. középkorú férfi mellkasi fájdalmai
esetén nagyobb a szívinfarktus esélye, míg egy
tizenöt éves lány esetében szinte teljesen kizárt).
Ha tudunk kezelt betegségről, esetleg gyógyszerekről, amit a beteg szed, lényeges információ lehet. Rosszullét esetén az általunk látott vagy a
beteg által panaszolt tüneteket mondjuk el (pl.
tudunk vele beszélni vagy nem, epilepsziás beteg rángatózik, mellkasi fájdalma van, fullad, feje fáj, stb.).
A helyszín megjelölése nagyon fontos: a baleset melyik úton, hányas kilométer környékén,
vagy melyik településhez közel található. Autópálya esetén lényeges, hogy melyik oldalon történt az esemény. Ha lakáson történt eseményről
van szó, és több épület, lépcsőház, emelet van,
ezt pontosan közölni kell, hiszen a mentő adott
esetben percek alatt a helyszínre érhet, de a pontatlan cím miatt értékes idő veszhet el, ami akár
a beteg életébe is kerülhet! Ha a kapucsengőn lévő név nem a betegé, ne felejtsük el azt bemondani, vagy valaki menjen le a mentő elé. Ha a
helyszín nehezen megközelíthető (pl. tanya éjszaka), valakit ki kell küldeni egy könnyen megtalálható helyre (pl. főút, útkereszteződés, telefontorony stb.), hogy ott várja a mentőt.

Bárka Csoport

A telefonáló nevét minden esetben megkérdezik, a telefonszámmal együtt, annak ellenére,
hogy a telefont felvevő előtt megjelenik a beszélő telefonszáma. Erre a folyamatos kapcsolattartás, a hamis hívások kiszűrése, illetve a később
felmerülő esetleges problémák miatt van szükség. (Például: az ideges bejelentő elfelejtett emeletet, kapucsengőn lévő nevet vagy bármilyen
olyan adatot elmondani, ami a beteg feltalálásához szükséges.) Egyéb esetben a bejelentőt automatikusan nem hívják vissza!
Ha szükséges, addig amíg a mentő meg nem
érkezik, ellátják a bejelentőt tanácsokkal, a beteg
ellátásával kapcsolatban. (Például: égés esetén
hideg, folyóvízzel hűtsék, az ájult beteget fektessék le, lábait emeljék meg, vérzések esetén mit
tegyenek stb.)
Az elsősegélynyújtásról a világ legtöbb országában, így Magyarországon is törvény rendelkezik (1997. évi CLIV.tv. az egészségügyről 5 §. e.):
„Mindenkinek kötelessége – a tőle elvárható
módon – segítséget nyújtani és a tudása szerint
arra illetékes egészségügyi szolgáltatót értesíteni, amennyiben sürgős szükség, vagy veszélyeztető állapot fennállását észleli, illetve arról
tudomást szerez.” Ez azt jelenti, hogy adott
helyzetben segítsünk az ellátásban, akár ténylegesen, akár az autónk elsősegélydobozát felajánlva vagy segítség hívásával telefonon, esetleg személyesen.
Az elsősegély célja az élet megmentése,
megakadályozni a további egészségkárosodást
és elősegíteni a gyógyulást. Eredményes elsősegély csak attól várható el, aki rendelkezik
alapvető ismeretekkel, határozott, képes úrrá
lenni saját és környezete ideges, sokszor pánikszerű hangulatán. Mindig csak a szükséges
beavatkozásokat végezzük el, de azt tudásunkhoz mérten a legkorrektebben tegyük.”
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410
e-mail: mozesnetm@csongrad.police.hu
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FONTOS INFORMÁCIÓK:
Család a társadalom legkisebb érzelmi, fizikai,
gazdasági közössége. Ha ezen az egységen belül –
azaz családtagok, vagy volt rokonok között – testi-, lelki-, szexuális erőszakot megvalósító cselekmények történnek, családon belüli erőszakról beszélünk. (A büntetőjog nem ismeri magát a kifejezést, de bizonyos jogsértéseket ebbe a fogalomkörbe sorol.)
Leggyakoribban megvalósuló formái a testi sértés és a kiskorú veszélyeztetése:
• A könnyű testi sértés olyan testi épséget vagy
egészséget sértő cselekmény, amelynek eredménye 8 napon belül gyógyuló sérülés vagy betegség. Ez olyan bűncselekmény, amely magánindítványra büntetendő, azaz a sértettnek nyilatkozatot kell tennie, amelyben az elkövetővel szemben,
az eljárás lefolytatását és megbüntetését kéri.
• Súlyos testi sértésnél a sérülés 8 napon túl
gyógyuló, az eljárás pedig, feljelentés alapján
vagy hivatalból indul meg.
• A család legfontosabb tényezője a gyermek,
amely személy testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődésének biztosítása alap kötelezettség. Ha a kiskorú
nevelésére, felügyeletére vagy gondozására köteles személy (szülő, nevelőszülő, gyám stb.), e feladatából adódó kötelességét súlyosan megszegi,
megvalósítja a kiskorú veszélyeztetése tényállását.
• Gyakran fordul elő, hogy a sértettnek akarata
ellenére a magánéletébe beleavatkoznak abból a
célból, hogy megfélemlítsék. Ekkor beszélünk
zaklatásról, amely esetben feljelentéssel lehet élni.
• A sértett kérheti az elkövető távoltartását,
amely annak szabad mozgásához és a tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozó kényszerintézkedés. A hatályos jogi szabályozás szerint alkalmazására csak akkor van mód,
ha büntetőeljárás indul az adott ügyben.

Rendőrség: 107
Mentők: 104
Központi segélyhívó: 112
Országos Kríziskezelő és Információs Telefon szolgálat:
Ingyenesen hívható a családon belüli erőszak
következtében beállt súlyos válsághelyzet kezelésére.
Tel: 06-80-20-55-20 (0-24-óráig)
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Humán
Szolgáltató Központ
Családok Átmeneti Otthona:
Regionális ellátó központ, akut krízishelyzetben
lévő nők, anyák és gyermekek számára.
Cím: 6710 Szeged-Szentmihály, Kapisztrán u.60.
E-mail: humanum@invitel.hu
Tel: 06-62-475-809 (0-24-óráig)
NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen
Egyesület):
Ingyenesen hívható segélyvonal bántalmazott
nők és gyerekek részére.
Tel: 06-80-505-101 (szerda kivételével naponta
este 6 és 10 óra között)
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn megelőzési Osztály:
Tájékoztatás, felvilágosítás.
Cím: 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 22-24.
Tel: 62/562-410
(hétköznap, hivatali munkaidőben)
E-mail: mozesnetm@csongrad.police.hu

A kiadványt készítette a Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

TÁ J É K O Z TATÁ S
Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. 2009. évben
Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2009.
május 27. napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT
KLUB
Baconos
krumplistészta
Hozzávalók:
8 szelet bacon szalonna, 4 ek
olaj, 2 dl tejszín, 5-6 nagyobb
krumpli, 15 dkg penne tészta,
15 dkg trappista sajt, 1 kis fej
hagyma, fűszerek ízlés és bátorság szerint.
Elkészítés:
A kockára vágott krumplit és
a penne tésztát fövő sós vízbe
tesszük.
A hagymát üvegesre sütjük,
majd a felkockázott bacon szalonnát az olajon ls hagymán
megpirítjuk.
Hozzáöntjük a 2 dl főzőtejszínt, majd elkeverjük benne a
vegetát, pirospaprikát, őrölt
borsot és a majorannát. Ha a
szósz besűrűsödött, elzárjuk.
Egy jénai tál aljára csíkokban
bacon szalonnát rakunk, és ráöntjük az előzőleg összekevert
krumplit, tésztát és szószt.
Reszelt sajttal megszórjuk,
majd lefedés nélkül a sütőben
addig sütjük, míg a sajt meg
nem pirul a tetején.
Jó étvágyat kívánunk!

VERS
Gyimóthy Gábor

NYELVLECKE
Egyik olasz óra során,
Ím a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.
Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet – és
Bár alakra majdnem olyan,
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezőn átvág,
De tán vágtat valahol.
Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, –
Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!
Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér . . .
Más nyelven, hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó mint halad,

Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!
Aki „slattyog“, miért nem „lófrál“?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál?
S aki kullog, hol marad?
Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,
Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,
Ki „beslisszol“ elinal,
Nem „battyog“ az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?
Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
- Elárulja kósza nesz Itt kóvályog, itt ténfereg...
Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet.

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Szabó Csaba

