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Csanyi Hírmondó
Kedves Testvérek!
Nem minden vasárnap olyan mély értelmű és ünnepélyes,
mint az Advent. Központi témája az Úrra való várakozás. Mit is
jelent az advent? Jelenti az Úr-jövetet, vagyis a 2000 év előtt
megtestesült Istenember, a Megváltó, a kis Jézus születése napját. Jelenti Krisztus eljövetelét a lelkekben, a mi lelkünkben is, a
kegyelem révén. Jelenti a liturgikus szövegek szerint Krisztus
második eljövetelét az utolsó ítéleten.
Gyertya ég az oltáron, gyertya ég az adventi koszorún, gyertya ég a keresztszülők kezében és ezzel áll az oltár elé a menyasszony is. Vajon mire figyelmeztet az égő gyertya az adventi
koszorún?
Arra a hitre és szeretetre, amelyen Jézus vezetésével eljuthaBánfi Sándor plébános
tunk az örök élet boldogságára.

A hatvanadik…
Hogy repül az idő: 2006 novemberében vehették
kezükbe a Csanyi Hírmondó első számát – kis „jubileum” ez, de a miénk! Ajánlom szíves figyelmükbe,
hogy aki teheti, nézze végig a honlapunkon –
www.csanytelek.hu – archivált, eddig megjelent számokat, érdekes lesz visszaidézni a „nem is olyan régmúlt” történéseit, melyek egy-egy példányból viszszaköszönnek, hűen tükrözve falunk utóbbi 5 évének
történetét. Az első számban megfogalmazott célok
ma is változatlanok, hiszen a Csanyteleken is megjelenő megyei lap előfizetőinek száma mára alig több
170-nél, a rólunk megjelent írások, híradások száma
talán emelkedő tendenciát mutat ugyan, de ebben a
helyi lapban azokat a helyi információkat, híreket is
közzé tudjuk tenni, melyeknek esélyük nem lenne a
napilapban való megjelenésre – ugyanakkor nekünk,
itt élőknek ezek a fontosak.
Bosszúság, de egyben öröm is, mikor időnként
„reklamáló telefonhívást” kapok, hogy valaki nem
kapta meg a Hírmondót, mivel ez azt jelenti, még
mindig nem hiba nélküli a terjesztés, viszont „hiányzik az újság”, tehát Önök elfogadták az információátadás ezen formáját. Higgyék el, ez a falu vezetése
számára is fontos, mivel időnként olyan „(ál)hírek”
kapnak szárnyra a faluban, melyeket másként szinte
lehetetlen megcáfolni. Amióta ugyanis nincsenek
botrányok a falugyűléseken, közmeghallgatásokon,
azóta ezen rendezvények látogatottsága lecsökkent –
de ha sokan is lennének, akkor sem lenne ott mindenki, a Hírmondó viszont (elvileg) minden háztar-

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete, Jegyzõje,
Polgármesteri Hivatala, intézményvezetõi, az intézmények dolgozói
nevében is kívánok Önöknek
és szeretteiknek áldott Adventet,
békés, boldog Karácsonyt,
jó egészséget, kitartást és hitet
a jövõben, munkát és sikereket,
megbecsülést az új évben:
Forgó Henrik polgármester

tásba eljut ingyenesen, így mindenütt azonos, szavatolt valóságtartalmú információk jelennek meg,
ugyanabban az időben.
A rendszeres olvasók tapasztalhatják, hogy a lakosság biztonságérzetének, elővigyázatosságának fokozása érdekében átveszünk írásokat a rendőrségtől, az
egészségmegőrzés, illetve az ingyenes szűrővizsgálatokra való felhívások is rendszeresen megjelennek,
mint ahogy a Jegyző asszony is rendszeresen tájékoztatja Önöket a jogszabályi változásokról (ez még
nagy városokban sem szokás!) – mivel „a törvények
nem ismerete senkit nem mentesít a lehetséges következmények alól” –, továbbá a képviselő-testületi
üléseken történtekről. Ha a falu életét jelentősen
érintő írás jelenik meg a megyei, vagy országos napilapban, akkor azt is átvesszük és „egy az egyben” leközöljük, esetlegesen az „eredetileg megírt szöveggel” együtt, mert időnként fontos gondolatok is kimaradnak a szerkesztők „áldásos tevékenysége” következtében.
Továbbra is ezen elvek mentén, aktuálpolitika nélkül – arra ott vannak az országos médiumok – szeretnénk „életben tartani” a Csanyi Hírmondót, kérem
Önöket, legyenek „társ-szerzőink”, írjanak újságunkba a közösséget érintő kérdésekről, eseményekről,
küldjék be a megadott elérhetőségekre, vagy hozzák
be személyesen kézirataikat.
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönetet szeretnék mondani Lovas József úrnak, a Hírmondó szerkesztőjének, a helyi társ-szerkesztőknek, valamint a
nyomdának, akikkel évek óta korrekt és kiegyensúlyozott kapcsolatban vagyunk.
Forgó Henrik polgármester
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Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület üléseirõl
A Képviselő-testület 2011. október 18-án rendkívüli ülést
tartott, melynek 1.) napirendi pontja keretében
a) A.S.A. Hódmezővásárhely Kft. 2010. évi költségelemzését,
b) a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2011. évi tevékenysége költségelemzését,
c) a KÉBSZ Kft. – település közműves ivóvíz ellátásáról
szóló 2011. évi költségelemzését,
d) a KÉBSZ Kft. – közétkeztetési tevékenysége 2011. évi
költségelemzését
vitatta meg és fogadta el, mely beszámolók keretében a
Közszolgáltatók a tevékenységük végzésére irányuló jogszabályokban és a közszolgáltatói szerződésben meghatározott beszámolási kötelezettségüknek tettek eleget, amely
az általuk nyújtott közszolgáltatások díjtételei alapját képezi.
Az ülés 2.) napirendje keretében a hatályos önkormányzati rendelet közül:
a) a település hulladékgazdálkodási tervéről,
b) a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről,
c) az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz díjáról
szóló önkormányzati rendeleteket formai szempontból a
hatályos vonatkozó központi jogszabályoknak való megfeleltetése okán felülvizsgálta és tartalmi változtatás, közszolgáltatási díjak emelése nélkül megalkotta tárgyi rendeleteit,
amelyek 2011. december 1. napján léptek hatályba.
A Képviselő-testület 2011. november 25-én tartotta soros
ülését, amelynek 1.) napirendje keretében felülvizsgálta
(formai szempontból), a hatályos vonatkozó központi jog-

szabályoknak való megfeleltetése okán) a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletét,
amely 2011. december 1. napján lépett hatályba. Módosult a
Faluház igénybevételének díjtétele, minimálisan emelkedtek a közüzemi szolgáltatási díjak, az ÁFA összegének várható növekedése miatt. A Képviselő-testület következő napirendje keretében elfogadta Csanytelek Község Önkormányzata rövid-, közép- és hosszú távú gazdasági és fejlesztési programját, mely a 2010. évben jóváhagyott polgármesteri gazdasági programra és az önkormányzat fejlesztési stratégiájára épül. Ezt követően az Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése háromnegyed éves
végrehajtásáról szóló beszámolót vitatta meg és fogadta el a
testület. A bevételek alakulása 57%-os, míg a kiadások teljesítési szintje 51.6%, a 2011. szeptember 30.-i állapot szerint
szállítói tartozásállomány 507 eFt, követelések között elszámolt vevői állomány 2.185 eFt, záró pénzkészlet 22.426 eFt.
A könyvvizsgálói vélemény szerint a 2011. évi önkormány zati költségvetés stabil, hitelállománnyal nem rendelkezik.
Önkormányzati vagyonértékesítés nem volt. A Képviselőtestület az ülés következő napirendje keretében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-ában
foglaltaknak megfelelően elkészített, az önkormányzat
2012. évi költségvetés fő elemeit meghatározó költségvetési
koncepciót fogadta el.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek. hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.közadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is hozzáférhető.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Felhívás a kihûléses halálesetek megelõzésére!
Évente sok magányos és idős ember válik a tél áldozatává és szenved kihűléses halált lakásán belül és kívül egyaránt.
A rendkívüli hideg miatt különösen nagy figyelmet
kell fordítanunk a kihűléses halálesetek megelőzésére,
amely közös felelősségünk és mindenkinek megvan
benne a maga szerepe.
Fontos, hogy figyeljünk a környezetünkben élőkre.
Különösen nagy veszélyben vannak ilyenkor a sok
esetben fűtetlen lakásukban élő, nehezen mozgó,
többnyire idős emberek.
Árulkodó jel lehet:
– a nem füstölő kémény,
– ha a ház előtti járdán, udvaron lévő havat már egy
ideje nem takarította el a gazdája,
– az ételhordó edényt nem vitte be senki,
– ha a szomszédot nem látjuk tüzelőt bevinni vagy

– a spórolós idős embernél folyamatosan ég a villany és jó ideje nem láttuk kimozdulni a lakásból.
NE KÉSLEKEDJÜNK A SEGÍTSÉGGEL! NE ÍTÉL JÜNK, HANEM SEGÍTSÜNK! TÖRŐDJÜNK EGYMÁSSAL!
Felkérem az egészségügyi és szociális szakembereket (háziorvosokat, védőnőket, szociális gondozókat),
polgárőröket, postásokat, szomszédokat és valameny nyi embertársunkat, hogy amennyiben olyan veszélyeztetett idős és elhagyatott emberről szereznek tudomást, akit bármilyen okból kihűlés fenyeget, úgy
azt jelezzék Kopasz Imréné családgondozó felé a 06
20/4900-987-es telefonszámon, vagy a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálatán a 06 63/578-510-es telefonszámon.
Köszönettel és tisztelettel: Kató Pálné jegyző

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy Csongrád Város Önkormányzata Városellátó
Intézményének alkalmazottja (Gulyás Sándor, gyepmester, tel.: 20/777-83-35) havonta egy
alkalommal gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!
Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2011. december 14. (szerda) napon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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Hasznos tanácsok a télen közlekedõknek
– Tájékozódjon az útviszonyokról
(rádió, TV és KHT ügyeletek).
– Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járművel induljon el, különös tekintettel a gumik
állapotára.
– Havas időszakban a gépkocsiban
legyen hólapát, hólánc, láthatósági
mellény, vonókötél, alkalmanként kismennyiségű érdesítő anyag.
– Óvatosan válassza meg a sebességet, ügyeljen arra, hogy a gépkocsiból
nem mindig észlelhetők a lokálisan lefagyott területek.
– Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a megnövekvő fékutat.
– Ne kockáztasson az előzésnél.
– A munkagépek mögött síkos az útszakasz, mert a só olvasztó hatása nem
azonnali, az ekék után pedig vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a sárga
villogóval felszerelt gépek megpillan-

Minden fűtési szezonban hallani
híreket
szén-monoxidmérgezés
okozta halálesetekről. Milyen tünetek figyelmeztetnek a mérgezésre?
Mit tegyünk? Erről írta le gondolatait a Szegedi Mentőállomás oktató
mentőtisztje.
A szén-monoxid könnyebb a levegőnél, tiszta formában színtelen,
szagtalan gáz. Könnyen áthatol falakon, földrétegen, mennyezeten. Keletkezhet a földgáz tökéletlen égésekor (pl. szakszerűtlenül szerelt kazánok, bojlerek, eldugult kémények
esetén). A legtöbb véletlen balesetet
ez okozza. De tartalmaz szén-monoxidot a kipufogógáz, széngáz, generátorgáz.
A mérgezés alattomos, mert a kezdeti tünetek sokszor általánosak,
sok más betegség okoz hasonló panaszokat és a szén-monoxidmérgezés is utánozhat más kórképeket.
Ezért is gyakori, hogy a beteg nem
gondol a mérgezésre, panaszait bagatellizálja. A gáz a légutakat nem

tásakor már fokozatosan vegye vissza
a sebességet, nehogy rácsússzon a
munkagépre és gyakori féklámpa villantásokkal figyelmeztesse arra az Önt
követő járművet is.
– Lemaradva kövesse a munkagépet
és ne próbálkozzon az előzéssel, nem
tudja milyen az út állapota a munkagép előtt.
– Ha szembe találkozik munkagéppel csökkentett sebességgel haladjon el
mellette, így elkerülheti, hogy szórás
esetén a nagyobb sószemek kárt okozzanak gépkocsijában és biztonsággal el
tudja kerülni az ekéző jármű méretén
túlnyúló ekeszárnnyal való találkozást.
– Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon áthaladni
(esetleg fokozott sebességgel), mert a
balesetveszély lényegesen megnő. Itt a
fő szabály az, hogy a hóeltakarítást ne
akadályozza a gépkocsi.

– Kerülje az elakadást. Kezdődő hófúvás, intenzív havazás esetén a legközelebbi lakott hely elérésekor helyezze
biztonságba gépkocsiját, úgy várja be,
míg az út ismét járható. Az elakadt járművek akadályozzák a hó eltakarítását és a legnagyobb gondosság esetén
is kárt okozhatnak benne a munkagépek vagy a ráekézett hó.
– Az elakadt gépkocsi lehetőleg ne
hagyja egyedül az úton, vagy ha ott
marad, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg feltűnően látható helyen.
– Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és ennivalót is becsomagol.
– Útközben időben gondoskodjon
üzemanyagról.
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Polgárvédelmi Felügyelőség

PoliceMail

találunk, és szén-monoxidmérgezésre gyanakszunk, fontos, hogy a
beteg ellátása során saját magunk
védelmét tartsuk szem előtt. Ne lélegezzünk abból a gáztérből, ahol a
mérgezést gyanítjuk! Még a helyiségbe lépés előtt vegyünk mély levegőt, lélegzetünket visszatartva szaladjunk be a szobába, nyissunk ablakot, szellőztessünk. Újabb friss levegőt véve, ezt követően próbáljuk
meg kihozni a beteget. Ezt követően
betegvizsgálat, amennyiben szükséges légút-biztosítás, lélegeztetés, újraélesztés.
Mentőt (akár csak a gyanú esetén
is) minden esetben hívjunk!
Mérgezés esetén veszélyeztetettebbek a csecsemők, gyermekek, várandós anyák, az idősek és a légzési
problémákkal küzdők. A szervezet
toleranciaszintje a szén-monoxidra
egyénenként változó (tehát nem biztos, hogy azonos koncentrációnak
kitette személyek egyszerre lesznek
rosszul).

izgatja, így akadálytalanul belélegezhető. A mérgezés sok esetben éjjel, alvás közben fordul elő és az
érintettek nem mindig ébrednek fel
rá. A szén-monoxid bármilyen koncentrációban belélegezve mérgezést
okoz, mert 300-szor jobban kötődik
a hemoglobinhoz (ez a molekula
szállítja a vérben az oxigént), mint
az oxigén.
Tünetek (a belélegzett gáz koncentrációjától függően): Halántéktáji
lüktető fejfájás, szívdobogásérzés,
szédülés, hányinger, gyomorfájdalom, az alsó végtagon kezdődő,
majd kifejezettebbé váló izomgyengeség, ami később bénulásba megy
át. (Ebből adódik, hogy a mérgezett
nem tud menekülni.) Zavart viselkedés, eszméletvesztés, görcsroham,
légzésbénulás, halál.
Ellátás: Abban az esetben, ha járásképtelen vagy eszméletlen beteget

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály
6722 S z e g e d Kossuth L. sgt. 22-24 sz.; 62/562-400/11-65, 62/562-410, e-mail: barka@csongrad.police.hu
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112, TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
CSANYTELEKI KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE:
Mérai Attila főtörzsőrmester Tel.: 20/852-06-95 • Pitrik Tamás törzsőrmesterTel.: 20/852-06-96

Értesítjük Csanytelek község lakosságát, hogy 2011. szeptember 01. napjától 24 órás rendõrségi
ügyelet mûködik településünkön. Elérhetõségek: 63/478-007, 20/43-43-196.

4

Csanyi Hírmondó

2011. november

OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Kávés keksz
falatkák

Honnan jöttél
Télapó?

Hozzávalók:
Tészta:
40 dkg finomliszt, 25 dkg vaj, 10 dkg cukor,
1 zacskó vaníliás cukor, 1 csipet só,
3 tojássárgája
Krém:
1 tábla csokoládé, 1 dl tejszín, 6 dkg vaj,
1 evőkanál őrölt kávé, 2 kávéskanál Nescafé
Máz:
1 tojásfehérje, 1 evőkanál citromlé,
10 dkg porcukor
Elkészítés:
Olvasszuk össze gyenge tűzön a tejszínt, a vajat,
a kávékat és a csokoládét, néhány órát hűtsük.
Állítsunk össze ruganyos tésztát, pár órára tegyük
hűtőbe, majd nyújtsuk vékonyra, szaggassunk ki
belőle köröket. Süssük 200 fokon 15 percig, míg
enyhe színt kap. A máz: a fehérjét a cukorral és a
citromlével verjük fel fényes mázzá. A korongok
felét mártsuk bele, tegyünk mindegyikre egy szem
kávét, tegyük vissza a langyos sütőbe, míg a máz
megszárad. A krémet robotgéppel habosítsuk fel. A
kihűlt korongokat kenjük meg vele, majd helyezzük rá „mázas párjukat”. Kis hűtés után a krém
megszilárdul.
Jó étvágyat!

Honnan jöttél Télapó?
Hóországból, hol a hó
hegyvastagnyi takaró,
a tenger meg hat akó.
Jegesmedve barátom
varrta meg a kabátom.
Kibélelte bundával,
hogy az úton ne fázzam.
Szarvasomat befogtam,
szíves szóval biztattam:
„úgy szaporázd a lábad,
szél se érjen utánad.”
Meseország világos
Hóországgal határos.
S Meseországból az út
egyenesen ide fut.
Szerencsémre nyitva volt,
útközben egy mesebolt.
Jöttek elém tündérek,
megkérdezték mit kérek.
Gazdag Erzsi
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