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Csanyi Hírmondó
Meghívó
a XXI. Csanyteleki Falunapokra
2011. július 09. (szombat)
9.00 XXI. Csanyteleki Falunapok ünnepélyes
megnyitója a Szent László Általános
Iskola pályáján,
– vendégek fogadása,
– főzőhelyek elfoglalása.
10.00 Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna a
sportpályán
Csapatok összeállítása a futball-pályán
10.00 Programok a Szent László Általános
Iskola pályáján:
– Arany fakanál főzőverseny,
– népi kirakodóvásár,
– ugrálóvár gyerekeknek,
– nagycsaládosok tombolája.
10.30 Rendőrségi programok
(ügyességi verseny, KRESZ-teszt)
13.30 Eredményhirdetés
– „Arany fakanál díj” átadása,
– Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna
díjainak átadása.
14.00 „JOSERA” Gumikutya dobó verseny a
kutya-macskatáp forgalmazó
szervezésében (nevezés a helyszínen)
15.00 Osztálytalálkozók
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 évvel
ezelőtt a Csanyteleki Általános Iskolában
végzett diákok találkozója a Szent László
Általános Iskola tantermeiben.

16. 00 Korosztályok kavalkádja:
– Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodások
műsora
– Csanyteleki Általános Iskolások műsora
– Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör
előadása
17.00 Pom – Pom lányok bemutatója
20.00 Házibuli Attilával
22.00 Tűzijáték
23.00 Utcabál kifulladásig (Dj. Gyuszkó)

2011. július 10. (vasárnap)
PROFI AUTÓSISKOLA
önálló szponzori rendezvénye
a Szent László Általános Iskola pályáján
13. 00-13.30 Stunt Rider motoros show – Profi
Autósiskola motorosai
13. 30-14.30 Az oktató autók kipróbálása
ügyességi pályán, kerékpáros ügyességi
pálya gyerekeknek minden bátor versenyző
ajándékot kap
14. 30-15.00 Sinka Zsolt többszörös MagyarEurópa és Világbajnok magyar és világerőrekorder Guiness-rekod kísérlete
15. 00-16.00 Az oktató autók kipróbálása
ügyességi pályán
16. 00-16.30 Stunt Rider motoros Show – Profi
Autósiskola motorosai
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete tisztelettel várja önt és kedves családját
a XXI. Csanyteleki Falunapok rendezvényeire!

Felhívás
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében tisztelettel kérem mindazokat,
akik a XXI. Csanyteleki Falunapok megrendezéséhez adományaikkal hozzájárulni szándékoznak,
hogy felajánlásaikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán telefonon, vagy
személyesen megtenni.
Köszönettel: Forgó Henrik polgármester
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Jegyzõi tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ-testülete
2011. júniusi ülésén döntött
– a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása módosításáról akként, hogy az eddig általa
kistérségi feladatként elláttatott központi orvosi ügyeletet
2011. június 30. napjáig biztosítja, ezt követően más szervezeti struktúrában történik az ügyelet működtetése;
– az átruházott hatáskör saját hatáskörbe való visszavonásáról, mivel a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa a központi orvosi ügyelet eddigi ellátási formáját
megváltoztatva az Országos Mentőszolgálattal kötött szerződés felmondása mellett 2011. 07. 01. napjától az önkormányzatok képviselő-testületei által a kistérség társulása
átruházott feladat saját hatáskörbe való vonásáról, a Dr.
Szaka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft megbízásáról az egészségügyi alapellátás feladatának végrehajtásával. A központi orvosi ügyelet ellátása továbbra is a
Csongrádi Mentőállomáson történik (Csongrád, József Atti la utca 1. sz. alatt), hétköznap 15-07 óráig, hétvégén és ün nepnap 07-07 óráig;
– hatályon kívül helyezte a képviselő-testület a 11/2009.
(III. 31.) Ökt. határozatával elfogadott közbeszerzési szabályzatát, amely a közbeszerzésekről szóló 2003. évi

CXXIX. törvény többszöri módosítása okán került megváltoztatásra, és a 38/2011. (VI. 17.) Ökt. határozatával elfogadta az új Közbeszerzési Szabályzatát;
– véleményezte a képviselő-testület a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2010. évi tevékenységéről és az ön kormányzati társulásokban való részvételről szóló beszá molót;
– jóváhagyta az általa 22/2011. (IV. 01.) Ökt. határozattal
elfogadott közbeszerzési tervben kiemelt fejlesztési célkitűzések megvalósítása kapcsán a Polgármesteri Hivatal külső
felújítása és Piaccsarnok kiépítése megvalósítására közbe szerzési eljárások megindítását;
– véleményezte a Szent László Általános Iskola tagintézmény-vezetői pályázatára beérkezett pályázatot és támogatta Szabó Ferenc eddigi tagintézmény-vezető 5 évre történő kinevezését.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek. hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon érhető el.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Ballagás és tanévzáró az
általános iskolában
A Szent László Általános Iskola június 18-án tartotta ballagási és tanévzáró ünnepségét. A rendezvény ünnepélyességét emelte, hogy a megszokott forgatókönyvbe – 8. osztályos tanulók elbúcsúztatása, a tanév értékelése, könyv és
egyéb jutalmak kiosztása az iskola legeredményesebb tanulói és a végzős ifjú polgárőrök részére – három „hivatalos”,
de annál örömtelibb eseményt is beiktattunk.
Egyrészt két nyugdíjas kollégának adtuk át hosszú és
eredményes munkájuk elismeréseként az arany (Pusztai János) és gyémánt (Dr. Orosz Imréné) diplomát, másrészt
Forgó Henrik polgármester úr és B. Nagy László kormánymegbízott a Baross Gábor úti volt iskolaépület hivatalos átadására is sort kerített, harmadrészt pedig néhány gondolat
erejéig kedves kolléganőnktől, Domokos Mária tanárnőtől
is elköszöntem.
A tanévet értékelő beszédemet egy Antoine de SaintExupéry idézet – „Embernek lenni pontosan annyit jelent,
mint felelősnek lenni, érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez,
a világot építi tovább.” – köré építettem, és a következő
gondolatokat bontottam ki:
„Bizton állítom, hogy mi ebben a tanévben is sok-sok követ helyeztünk le – az apró homokszemektől egészen a
sziklákig – és remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk is
épült.
Terveztünk, küzdöttünk, izgultunk, örültünk a sikereinknek és tanultunk felelősen élni, felelősnek lenni a gondolatainkért, a szavainkért, a tetteinkért. Azon munkálkodtunk,

hogy a ránk bízott gyerekekből a bennük rejlő értékeket –
nyesegetve a vadhajtásokat – minél nagyobb sikerrel és
eredménnyel hozzuk felszínre. A lehetőségekhez mérten
igyekeztünk, hogy mind a tehetséges tanulók megkapják
azt a többletet, ami segíti kibontakozásukat, mind a rászorulók számára biztosított legyen a felzárkózás lehetősége.
Tettük ezt néha anyagi és erkölcsi megbecsülés nélkül, alkalmanként, szorgalomból, pedagógusi elhivatottságból fakadóan, önzetlenül.
Iskolánk nevelőtestülete mindig arra törekedett, hogy minél több legyen az az érték, amit a gyerekek tudásban, szociális - kulturális fejlődésben kaphatnak tőlünk. Iskolánk
nyíltan és tudatosan vállalja, belső és külső erőkkel megküzdve is, hogy az értékeit megőrzi és továbbadja. Értéket
kíván a tudáshoz hozzáadni egy olyan világban, ahol az értékek, mint egymás tisztelete, szeretet, becsületesség, megbízhatóság, áldozatkészség, egymásért vállalt felelősség tudatos megsemmisítése, nevetségessé tétele folyik.
Éppen ezért arra kérek minden szülőt, hogy közösen védjük, óvjuk gyermekeinket, jövőjük és általuk jövőnk érdekében az értékeket romboló hatásoktól! Keressük és találjuk
meg egymást továbbra is, de ne csak akkor, amikor vélt
vagy valós, esetleg felnagyított sérelmeiket zúdítják az iskola nyakára, hanem akkor is, amikor segíteni kell, amikor
szükség van az összefogásra. Ne feledjék: az iskola a helyi
társadalmat képezi le összetételében, külsőségeiben, gondolkodásában, tetteiben. Ha jól működik, büszkék lehe-

Csanyi Hírmondó

2011. június

tünk, hiszen mindannyian hozzátettük a külsőségeinket,
gondolkodásunkat, tetteinket, de ha nem, ne higgyük azt,
hogy nincs részünk benne! Van, éppúgy a vezetőnek, mint
a pedagógusoknak, a fenntartónak, a civileknek, a társin-
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tézményeknek és a helyi társadalomnak.”
Bízom abban, hogy a következő tanév végén mind többen
tudjuk azt mondani, lehelyeztem azt a követ, amelynek segítségével egyszer teljes sikert arathatunk.

A 2010/11. tanévben kiemelkedõ versenyeredményeket elérõ tanulóink névsora
ISKOLÁN KÍVÜLI VERSENYEK:
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny
(kistérségi forduló):
Répa Rebeka 1. hely,
Lucze Réka 3. hely,
Tóth Flóra 3. hely.
Kistérségi helyesírási verseny:
Fülöp Melani 2. hely,
Laczkó Dóra 3. hely.
Kistérségi matematika verseny:
Czombos Kevin 1. hely
Deák Zoltán Benjámin 4. hely
Kistérségi népdaléneklési verseny:
Farkas Péter és Vida Szabolcs 1. hely.
Kistérségi kémia verseny:
Kádár Dóra 2. hely.
„Demokratikus jogok” rajz és esszéíró
pályázat:
Tóth Flóra 1. hely.
Suli-Hód levelezőverseny:
Deák Zoltán Benjamin 3. hely
(matematika),
Dombovári Andrea 3. hely (magyar
nyelv),
Fülöp Melani 4. hely (magyar
nyelv).
MGYLSZ labdarúgó torna megyei
döntő:
I. korcsoport 3. hely,
II. korcsoport 3. hely.
Panol - plusz labdarúgó torna:
I. korcsoport 1. hely,

II. korcsoport 2. hely,
III. korcsoport 3. hely.
Kistérségi atlétikai verseny:
Mihály Attila súlylökés 1. hely és
100 m futás 2. hely,
Gyöngyi István távolugrás 2. hely és
800 m futás 3. hely,
Lekrinszki Dénes távolugrás 1. hely
és 800 m futás 2. hely,
Lekrinszki Máté egyéni összetett 1.
hely,
Magyar Barbara egyéni összetett 3.
hely,
Bánfi Roland egyéni összetett 3.
hely,
Bali Kamilla egyéni összetett 3. hely,
II. korcsoport fiú 2. hely,
III. korcsoport fiú 2. hely,
I. korcsoport leány 3. hely.
HELYI VERSENYEK:
A Magyar Kultúra Napja – mesemondóverseny:
1. osztály:
1. hely: Forgó Judit és Szabó Lotti,
2. hely: Gyöngyi Zsolt,
3. hely: Kovács Richárd és Répa
Erik.
2. osztály:
1. hely: Fülöp Melani,
2. hely: Huszár Vanda,
3. hely: Dombovári Andrea.
3-4. osztály:

1. hely: Gál Bianka,
2. hely: Kovács Máté.
3. hely: Mészáros Benjámin.
Mesehét – bábkészítő verseny:
1. hely: Laczkó Dóra,
2. hely: Gál Bianka,
3. hely: Urbán István.
Mesehét – meseíró verseny:
4-5. osztály:
1. hely: Gémes Tamás,
2. hely: Hencz Mátyás,
3. hely: Bali Richárd.
6-7. osztály:
1. hely: Tóth Flóra,
2. hely: Magyar Márk,
3. hely: Rácz Enikő.
Különdíj: Vida Klaudia.
Költészet Napja – vers és prózamondó
verseny:
5-7. osztály:
1. hely: Bali Kamilla,
2. hely: Tóth Flóra és Vida Klaudia,
3. hely: Kádár Dóra és Bali Richárd.
Az osztály legjobb olvasója:
Forgó Judit, Urbán István, Palati-nus
Dániel, Mikulai Klaudia, Gémes Kármen, Bali Richárd, Dombovári Ágnes,
Kádár Dóra, Vidács Dorina.
Tehetséges nyolcadikosként „Takarékos Útravaló” díjban részesült: Répa
Rebeka
Szabó Ferenc

2011 év az Önkéntesek éve!
A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesületének képviseletében önkéntes munkán vett részt, Muhel Erika, Bozsogi
Péter, Forgó Józsefné, Oláh Lászlóné, Fejes Lilla, Ürmös
Róbertné, Simó Judit Budapesten, a DANON gyárában.
Köztudott, hogy egyesületünk évente két alkalommal kap
adományt a Magyar Élelmiszerbanktól. Az adományozás

feltétele, hogy évente 1-2 alkalommal önkéntes munkát kell
végezni a megadott helyeken.
Az egyesület nevében köszönettel tartozom a munkában
résztvevőknek – és büszke vagyok rájuk, mert tökéletes
munkát végeztek, még dicséretet is kaptak!
Kopasz Imréné

Köszönet!

ben vacsorával köszöntük meg a vért adók segítséget.
A vacsora megrendezésében segített bennünket:
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Csanytelek Község
Önkormányzata, KÉBSZ KFT, a konyhai dolgozók és az Orvosi rendelő munkatársai. A Vacsorát Pintér István készítette, ami nagyon finom volt.
A véradáson megjelenteknek nagyon szépen köszönjük a
segítségnyújtást.
Simon Ottóné

Június 1-jén véradás volt Csanyteleken. Most is, mint mindig, az orvosi rendelőben vártuk a véradókat a Szentesi Kórház vérellátó osztályának munkatársaival. Véradásra 64 fő
jelenkezet, ebből 10 főt kiszűrtek az előzetes orvosi vizsgálaton. Most is volt 2 fő új véradó, szeretettel üdvözöljük mindkettőjüket a véradók táborában. Véradás után a tornaterem-
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Tájékoztatás tüdõszûrésrõl
Dr. Bálint Beatrix Ph.D. főigazgató főorvos és Dr. Somfay
Attila Ph.D. dél-alföldi pulmonológus szakfőorvos
jóváhagyásával, Csanytelek községben a lakossági
tüdőszűrés 2011. 08. 29 – 09. 01. közötti (4 szűrési nap )
időszakban került beütemezésre.
A tüdőszűrés igénybevételére vonatkozó szabályok a
kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető
betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló
egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok iga zolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM rendelet, továbbá a
térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi
sz o l g á l ta tá so k té ríté si d íj á ró l sz ó l ó 2 8 4 / 1 9 9 7 . ( XI I . 2 3 . )
Korm. rendelet alapján:
• 40 éves kor felett a tüdőszűrő vizsgálat évente egy alkalommal, beutaló nélkül, térítésmentesen vehető igénybe
• 40 éves kor alatt:
– a megelőző célú tüdőszűrésért térítési díjat kell
fizetni, melynek összege: 860 Ft
– Járványügyi szempontból indokolt esetben (tbc
gyanú), háziorvosi beutalóval térítésmentesen igénybe
vehető
• A foglalkozás egészségügyi („Alkalmassági”) vizsgálat
kortól függetlenül térítésköteles vizsgálat. Térítési díj:
860 Ft.
• Nem kell térítési díjat fizetni a tüdőszűrő vizsgálatért,
ha annak igénybevételére a szak-képzésről szóló 1993.
évi LXXVI. törvény 2. § (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti szakképzési intézményekben oktatásban részesülő
szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. A
szűrővizsgálat térítésmentes igénybevételéhez minden
esetben a vizsgálatkérő oktatási intézmény iskolaorvosának beutalója szükséges. A törvény hatálya alá tartozó szakképzési intézmények:
– szakközépiskola,
– szakiskola, ideértve a speciális szakiskola és a
készségfejlesztő speciális szakiskola,
– felsőoktatási intézmény.
A 40 év feletti biztosítottak részére az évente egy alka lommal igénybe vehető térítésmentes lakossági tüdőszűrést
csak abban az esetben tudják elvégezni, amennyiben ren delkeznek Csanyteleken állandó vagy ideiglenes lakcímmel . Ennek hiányában a Csongrádi Tüdőgondozó intézetet
lehet felkeresni.

A térítésköteles foglalkozás egészségügyi tüdőszűrést
valamennyi szűrésre jelentkező biztosított részére 860 Ft
térítési díj ellenében végzik el a Tüdőgondozó Intézet
munkatársai.
Tüdőszűrés térítési díjának befizetése:
Miután a tüdőszűrő gépjárműben a készpénz kezelés
technikai feltételei nem állnak rendelkezésre, ezért a
tüdőszűrés térítési díját előzetesen a Polgármesteri
Hivatalhoz eljuttatott csekken tudják a lakosok befizetni.
Célszerű a tüdőszűrés elvégzése előtt a tüdőszűrés díját
befizetni. A befizetést igazoló csekket a tüdőszűrés igénybevétele előtt kell átadni a szűrőbuszon. A szűrőbusz dolgozói számlát állítanak ki a befizetésről, melynek első
példányát megkapja a szűrésre jelentkező páciens.
Tüdőszűrési eredmények kiadása:
A térítésköteles tüdőszűrések negatív eredményeit a
tüdőszűrés elvégzése után 4 héten belül postázzák az
Orvosi Rendelőbe Dr. Stengl Éva háziorvos nevére.
A térítésmentes szűrési eredmények az eddigi gyakorlatnak megfelelően átvehetők a szűrés elvégzése után 4 héttel
a területileg illetékes Tüdőgondozó Intézetben
(Csongrádon).
A tüdőszűrésen kiemelt lakosok továbbvizsgálása akár
térítésköteles, akár térítésmentes tüdőszűrésről van szó, az
illetékes Tüdőgondozó Intézet (Csongrád) végzi el.
Szűrési időpontok:
2011. 08. 29. hétfő
09.00-15.00
2011. 08. 30. kedd
09.00-15.00
2011. 08. 31. szerda
09.00-15.00
20101 09. 01. csütörtök
09.00-15.00
A hosszú várakozás és a kényelmetlenség megelőzése
érdekében:
– a szűrésre jelentkezők a TAJ kártyájukat (betegbiztosítási kártya) és a lakcímkártyájukat szíveskedjenek
magukkal hozni a tüdőszűrésre.
Várandós és szoptatós nők a tüdőszűrést nem vehetik
igénybe!
A szűrővizsgálatokat a lakosság egészségének megőrzése
és a betegségek korai felkutatásának érdekében történik!
Forrás:
Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek
Szakkórháza Tüdőszűrő Állomás

Felhívás idõszerû növényvédelmi feladatok végzésére!
A szigorú törvényi szabályozáson és helyi rendeletben foglalt kötelezettségeken túl, a szankcionálás helyett, annak
megelőzésére ajánlja fel minden érdeklődő számára a Polgármesteri Hivatal szabad kapacitása kihasználása érdekében a
PARLAGFŰ és egyéb gyomnövények irtására a fűkaszálás térítés ellenében való igénybevétele lehetőségét.
Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk rendelkezésre.
Megrendelését leadhatja Bori Sándornál a +36 20/230-62-85 telefonszámon.

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézményének
alkalmazottja
(Schwartz Géza, gyepmester, tel.: 20/777-83-35)
havonta egy alkalommal
gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!
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Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság tájékoztatói
Felhívás Csongrád megye parlagfû-mentesítésére
A parlagfű (Ambrosia artemi-siifolia) az 1920-as évek elején jelent meg
Magyarországon, és az óta is folyamatosan terjed. A gyomnövény mezőgazdasági kártételén túlmenően a lakosság jelentős hányadánál légúti allergiát
okoz, tehát terjedésének humán-egészségügyi vonzatai is vannak. A fentebb
vázolt problémákra tekintettel széles
társadalmi összefogás alakult ki a parlagfű mentesítéssel kapcsolatban.
Az 2007-ben végzett V. Országos
Gyomfelvételezés adatai alapján a parlagfű hazánk legnagyobb borítással
szereplő gyomnövénye. Az országban
Somogy, Baranya, Bács-Kiskun és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tartoznak a legfertőzöttebbek közé. Csongrád megye a közepesen fertőzött területek közé sorolható. A megye délnyugati része, az ún. Szegedi-homokhátság képezi a legösszefüggőbb fertőzött területeket (mellékelt térkép). A
gyomnövény jelenléte meghatározó a
parlag területeken, a kapás kultúrák
közül napraforgóban, illetve gabona
tarlókon.

A helyes mezőgazdasági gyakorlat
elvárásai szerint a 150/2004. (X. 12.)
FVM rendelet alapján a mezőgazdasági termelést elősegítő támogatás csak
annak folyósítható, aki gyommentesítési kötelezettségeinek eleget tett.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény előírja a gyommentesítést. Konkrétan nevesíti a parlagfüvet, amelynek
irtása minden termelő, földtulajdonos
és földhasználó kötelessége. A törvény
rendelkezései előírják, hogy a termelők minden év június 30-ig kötelesek a
parlagfű-mentesítést elvégezni, illetve
a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, valamint a gyommentes állapotot a vegetációs időszak
végéig folyamatosan fenntartani.
A gyommentesítés ellenőrzésében a
Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI), a Földhivatalok, valamint a
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságok vesznek részt úgy, hogy a felderítést az előbb említett két intézmény, a
hatósági eljárás lefolytatását, pedig a
Növény-és Talajvédelmi Igazgatósá-

gok végzik.
A parlagfűvel fertőzött és felderített
területeken a Növény- és Talajvédelmi
Igazgatóság területarányosan 15.000–
5.000.000 Ft-ig terjedő növényvédelmi
bírságot szab ki, valamint elrendeli és
végrehajtja a területre a közérdekű védekezést elsősorban kaszálás formájában. A hivatkozott törvény rendelkezései alapján az igazgatóságok illetékességi területükön, tehát külterületen
végzik tevékenységüket, belterületen a
bírságok kiszabásának kivételével a település önkormányzatának jegyzője
jár el növényvédelmi hatósági jogkörében. A 2011. évben a tavaszi ár és belvíz helyzetet is figyelembe véve számottevő parlagterület, illetve parlagfű
fertőzés várható.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
tisztelettel kéri az ügyben érintetteket,
hogy a gyommentesítéssel kapcsolatos
feladataikat a jogvesztő határidőig végezzék el.

Segítsen, hogy Segíthessünk!
Ha kaptál olyan ajándékot, ami nem tetszik,
ha van olyan tárgyad, amit nem használtál, de
lehet, hogy valaki örülhetne neki – kérlek, adományozd el! Duplán örömet szerezhetsz, segíthetsz. Egyszer az adománnyal támogatod a
Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesületének
tombola tárgy gyűjtési akcióját, mellyel bevételhez juthat a Csanyteleki Falunapon (árusítás

helye), és örömet szerezhet annak, aki megnyeri.
Várjuk felajánlásaidat 2011. július. 06 napjáig
Csányi Csillánál.
Köszönettel fogadunk minden felajánlást, adományt.
Kopasz Imréné
Nagycsaládosok Csanyteleki
Egyesülete elnöke.

Kedves gyerekek!
Várjuk jelentkezéseteket a 2011. 07. 11 – 07. 15 napjáig tartó gyermektáborba – tudjátok, a nevezetes „Arankás táborba”!
Jelentkezési határidő: 2011. 07. 06. (Az időpont betartása
azért fontos, hogy fel tudjunk készülni a meglepetésekkel.)

A tábor várható költsége: 10.000 Ft/fő/hét.
Várható programok: csapatversenyek, kézműves foglalkozás, festés, biciklitúra, Vörös Kereszt egészségügyi programja, látogatás Ópusztaszerre, Pláza moziba, a szegedi álA szervezők
latkertbe.

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken a Polgármesteri
Hivatal dísztermében 2011. július 27. (szerda) napon tart ügyfélfogadást
de. 9.00-11.00 óra között.
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Tájékoztató termõföld használóknak,
földtulajdonosoknak!
A Csongrádi Körzeti Földhivatal a
hasznosítási kötelezettség teljesítése, a
művelési ág eltérések, az újrahasznosítás megszűnésének bejelentése, az ideiglenes hasznosítás, mellékhasznosítás, a termőföld engedély nélküli más
célú hasznosítás, a földminősítési mintaterek helytállósága a parlagfüvei fertőzött területek hatékony ellenőrzése
érdekében az előző évek tapasztalatai,
valamint a bejelentések alapján:
Az illetékességi területén lévő erdő
nélküli termőföldterület minimum

20%-án, azaz 5 094 ha nagyságú területen, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő,
Csongrád teljes külterületén végzi el a
termőföld hasznosításában bekövetkezett változások (hasznosítással, műveléssel, termőföld engedély nélküli más
célú hasznosításának feltárása, a művelési ágak ingatlan-nyilvántartási és
természetbeni állapot egyezőségének
ellenőrzésére), a termőföld védelméről
szóló 2007. évi CXXIX. törvény szerint
30 napon belüli bejelentési kötelezettségek ellenőrzését.

A határszemle lefolytatása 2011. június 6. napjától kezdődően, majd 2011.
július 1. napjától a határszemlével párhuzamosan a parlagfű-fertőzöttség
helyszíni ellenőrzésére a Csongrádi
Körzeti Földhivatal illetékességi területén a bejelentések, és az előző évi tapasztalatok, valamint a Földmérési és
Távérzékelési Intézet által készített
parlagfű veszélyeztetettségi térlép
adatainak figyelembe vételével az
alábbiak szerint kerül sor:

Augusztus hónaptól a helyszínelések a folyamatosan aktualizált FÖMI előrejelzései, lakossági bejelentések, valamint a
korábbi felderítések utóhelyszínelései alapján történnek.
Forrás: Csongrádi Körzeti Földhivatal

CSANYI HÍRPERMET
(Csanyi Hírmondó mezõgazdasági tájékoztató rovata)

A Földmûvelésügyi Igazgatóság tájékoztatói
Kártalanítják a gazdákat – A Kormányhivatal gyûjti
az uborkafertõzéssel kapcsolatos bejelentéseket
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága
megkezdte az E. coli uborkafertőzés
miatt kialakult zöldségpiaci károkra
vonatkozó bejelentések gyűjtését. Az
igazgatóság kéri a jegyzők segítségét
abban, hogy a válság következtében
kárt szenvedett uborka, paradicsom,
paprika, korai káposztaféle, salátafélék termelőit tájékoztassák arról,
hogy a falugazdászoknál jelentkezzenek.
A németországi E. coli uborkafertőzés miatt kialakult zöldségpiaci
válság komolyan érinti a magyarországi zöldségtermesztőket. Elsősorban az uborka, a paradicsom, a salátafélék, a paprika és a korai káposztafélék váltak eladhatatlanná. A kormány szándéka az, hogy felmérje az
ebből adódott károkat és kártalanítsa
a gazdákat. Ezért azt kérik, hogy a
helyi falugazdásznál jelentkezzenek
azok, akik a megtermelt zöldségfélé-

ket a baktériumfertőzés miatt nem
tudták értékesíteni.
A gazdáknak 48 órával a megsemmisítés, vagy ingyenes átadás előtt a
helyi falugazdásznál kell bejelentést
tenni. Az ehhez szükséges nyilatkozatok náluk, illetve a Földművelésügyi Igazgatóságnál átvehetők.
A kártalanítási eljárással kapcsolatban további információ kérhető személyesen a falugazdász irodákban a
megszokott ügyfélfogadási időben,
vagy telefonon a Földművelésügyi
Igazgatóságon. (Szeged, Deák Ferenc u. 17. Tel: 62/553-460).
Azok jelentkezését is várják, akik
az E. coli fertőzés miatti válság következtében csökkentett áron kénytelenek értékesíteni termékeiket.
Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy
a kártalanítás érdekében őrizzék
meg a zöldségfélék termelésével
kapcsolatos termeltetési-szállítási
szerződéseket, eladási bizonylato-

kat, felvásárlási jegyeket, illetve minden olyan dokumentumot, mely a
megsemmisítést, ingyenes átadást,
vagy a csökkentett értékű eladást bizonyítja.
A Magyar Közlöny 67. számában
megjelent a piacról kivont zöldségfélék után a zöldségtermelők részére
biztosított kártalanításról szóló
58/2011. (VI. 20.) VM rendelet.
Szécsi János falugazdász szabadsága ideje alatt a csanyteleki lakosok
2011. július hónapban a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Falugazdász Irodáját kereshetik telefonon a
06 63/481-004-es számon az alábbi
ügyfélfogadási időben:
hétfő:
kedd:
szerda
csütörtök:
péntek:

8.00-12.00
8.00-16.00
8.00- 16.00
8-12.00
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Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzõ Hírlevele 2011. június
Elérkezett a már nagyon várt nyári szünidő ideje. Az iskolai megpróbáltatások után a többnyire jól megérdemelt pihenésé a főszerep. A nagyobb szabadság, a kalandok keresése
azonban veszélyeket is rejthet magában. A Csongrád Megyei
Rendőr-főkapitányság célja, felhívni a figyelmeteket ezekre a
veszélyekre, hogy a szeptemberi iskolakezdésnél senkinek se
kelljen kellemetlen élményekről beszámolnia régi vagy új
osztálytársainak. A tapasztalatok szerint egy nyári szünidő
sem múlik el gyermektragédia nélkül. Sajnálatos módon a jó
idő beköszöntével az országban már történtek igen súlyos
balesetek, bűncselekmények, vízi tragédiák.
A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság évek óta kiemelten kezeli a diákok nyári szünidőre történő felkészítését.
A CSMRFK Bűnmegelőzési Osztálya ebben az esztendőben
már harmadik alkalommal szervezte meg a szünidőindító
biztonsági juniálist. A III. Vízparti 2011-ben a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság együttműködésében a Csongrád
Megyei Baleset-megelőzési Bizottság, a Szegedi Vízimentő és
Tűzoltó Szakszolgálat, a Hódmezővásárhelyi Mentőállomás,
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a programoknak helyet biztosító Hód- Fürdő Kft. és a
Rádió7 támogatásával valósulhatott meg.
A biztonsági juniális ebben az esztendőben kiegészült az országos „Szuperbringa” programmal is, amelyet a Csongrád
Megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőség és a CSMRFK MBB munkatársai a strand parkolójában bonyolítottak
le. A kerékpárral érkező általános iskolások biciklijét átvizsgálták, s amennyiben a jármű a műszaki üzemeltetési feltételeknek megfelelt úgy arra egy „szuperbringás” igazoló matricát ragasztottak. Abban az esetben, ahol nem megfelelő műszaki paraméterekkel találkoztak, ott a szülő kapott egy figyelemfelhívó dokumentumot.
Az eseménynek helyt adó hódmezővásárhelyi Gyarmati
Dezső Uszodában a szervezők 120 általános- és középiskolás
diákot készítettek fel egy bemutatóval egybekötött csoportfoglalkozás keretén belül a nyári veszélyek elkerülésének lehetőségeire.
A fiatalok személyes biztonsága érdekében a Bűnmegelőzési Osztály ebben az évben is összeállított egy prevenciós kiadványt gyerekek számára, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy
a „bajok”, az esetleges balesetek, bűncselekmények egy kis
odafigyeléssel, elővigyázatossággal általában elkerülhetőek:
• A nyári melegben, a legmelegebb nappali órákban ne
sportoljatok, ruházatotok legyen szellős! Fokozottan ügyelni
kell a rendszeres folyadékpótlásra, lehetőség szerint friss víz
formájában, pótolva ezzel a vízveszteséget.
• Fontos, hogy a szüleitekkel megbeszélt időpontokhoz
tartsátok magatokat, mindig tudjanak róla, hogy hol vagytok.
A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak gyakran bűncselekmény a vége. Nyaranta megnövekszik az eltűnés miatt körözött fiatalok száma…
• „Alkalom szüli a tolvajt” - hallhattátok szüleitektől, nagyszüleitektől. Ne hívjátok fel magatokra a figyelmet feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal (mobil, ékszerek stb.)!
• Készpénzt lehetőleg ne, vagy csak több helyen elosztva
tartsatok magatoknál. Ha van bankkártyátok, annak PINkódját ajánlatos a kártyától elkülönítve tárolni.
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• Ha valamilyen esti programon szeretnétek részt venni,
oda lehetőleg csoportosan, vagy idősebb személy kíséretében
menjetek. Kerüljétek a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
• Legyetek óvatosak az idegenekkel! Ne szálljatok be ismeretlen autóba, ne engedjetek idegent a lakásba.
• A szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes italt célszerű fogyasztani. Ne adjatok esélyt, hogy akaratotokon kívül bármi olyan szert tegyenek bele, keverjenek hozzá, amivel a cselekvőképességet, szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák!
• A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni" felfogás
könnyen vezethet el a kábítószerekig. Fontos tudnotok, sok
kábítószer akár csak egyszeri kipróbálása is függőséget okozhat.
• A „diszkóbalesetek”, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében bulik után használjátok a tömegközlekedést vagy a
taxit. Benneteket is hazavárnak!
• Sport, játék, strandolás közben is vigyázzatok értékeitekre. Fürdőzés közben se hagyjátok őrizetlenül a holmikat.
Pénzt vagy egyéb értéket tároljátok biztonságos helyen!
• Szabad vizek mentén csak a kijelölt fürdőhelyen történő
strandolás a biztonságos, ahol szükség eseten megoldható a
gyors mentés. 6 éven aluli, továbbá úszni nem tudó14 éven
aluli gyermek csak felnőtt kíséretében fürödhet. Felhevült
testtel, teli gyomorral, bódult állapotban, soha ne strandoljatok!
• A természetes vizekben, bányatavakban, víztározókban
való fürdőzés kiszámíthatatlan következményekkel járhat,
halálhoz is vezethet.
• A vízibicikli, gumimatrac használata is komoly felelősség.
Az arról vízbe ugró, vagy csúszó személytől eltávolodó fürdőeszközre nehéz visszakapaszkodni, és adott esetben el is
sodródhat.
• Ha csónakban élvezitek a vízi élet szépségét, tartsátok be
a vízi jármű felelős vezetőjének, a kapitánynak az utasításait!
A csónakot elhagyni, csak az azt vezető személy engedélyével
lehet. Ajánlatos mentőmellény, mentőgallér használata.
• A hőségben a figyelem csökkenhet, és bágyadtabbá válhatunk, ezért közlekedésnél fokozottan ügyelni kell a szabályok
betartására.
• Kerékpározás, görkorcsolyázás közben legyen rajtatok a
megfelelő védőfelszerelés (sisak, térd-, könyök, és tenyérvédő), szükség esetén pedig a láthatósági mellény!
• A biciklik megfelelő műszaki állapotát a biztonságos közlekedés érdekében rendszeresen ellenőrizni kell.
• A káros (játék)szenvedély kialakulásához az első lépés a
napi zsebpénz „felelőtlen” elköltése. Veszélyes lehet a bevásárló központokban történő céltalan őgyelgés. A szerencsejátékok, nyerőgépek és komputeres játékok függőséget okozhatnak. A függőség azt jelenti, hogy többé nem Ti döntötök
arról, hogy élvezitek-e ezeket, hanem azok döntenek Rólatok:
már nem tudtok meglenni nélkülük.
• Az internet kinyitja a világot, ugyanakkor észrevétlenül
bajba sodorhat, ha nem tartjátok be az alapvető felhasználói
szabályokat. Azaz: ne adjátok ki magatokat, teljes nevet, címet, telefonszámot, semmilyen személyes adatot ne szerepeltessetek! Ha a fényképeteket megjelenítitek a hálózaton, tudnotok kell, hogy azzal vissza lehet élni. Ha különböző fórumokon kapott üzenetek riadalmat, félelmet keltenek Bennetek, szóljatok a szüleiteknek, jelezzétek felnőttnek. Kérjetek
segítséget!
Legyetek jók, ha tudtok! A többi nem számít…? :-)

EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112, TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály
6722 S z e g e d Kossuth L. sgt. 22-24 sz. Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410, e-mail: barka@csongrad.police.hu

Csanyi Hírmondó

8

2011. június

OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

Málnás
fánk

Hozzávalók:
25 dkg liszt,
2 dkg élesztő,
2 dl tej,
3 dkg margarin,
csipet só és cukor,
1 cs. vaníliás cukor,
3 dkg liszt, friss málna

Elkészítés:
Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk, hozzáadjuk a lisztet, egy csipet sót, a margarint, a
kristály és a vaníliás cukrot is. Addig dagasztjuk, amíg el nem válik az edény falától, ha
szükséges még adunk hozzá tejet vagy lisztet.
Tegyük a tálat meleg helyre és hagyjuk kelni.
Amikor megkelt, nyújtsuk ki, vágjuk fel téglalap alakúra a tésztát. A téglalap egyik felére tegyünk egy-két szem málnát, majd hajtsuk rá a
tészta másik felét és tojássárgájával ragasszuk
össze. Forró olajban süssük ki a fánkokat.
Porcukorral meghintve melegen tálaljuk.

KULTÚRA

Természetbarát
A természetbarát nem csak néz, - de lát is.
Meglátja a természetben az apró csodát is.
A szivárvány színeit a harmatcseppeken,
Amint megcsillannak a fenyőleveleken.
A pákosztos méhecskét a virág kelyhében.
Egy apró gyík napozik a sziklarepedésben,
A pókháló a bokron mily mesterien van szőve
És máris látja a facsemetét óriássá nőve.
A selymes ökörnyál utazik a szélben
És meg - megcsillan az őszi napsütésben.
Egy madár a fiát repülni tanítja.
Tarka lepke a szárnyát, mint zászlót lobogtatja.
Meglát minden szépet a katicabogártól
A legelésző őzig, virágos tavasztól
Lombhullató őszig.
Klein Zoltán
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