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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 közalapítvány részére felajánlani.
Adószám: 18474952-1-06

Értesítés
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 10-én
(pénteken) 17 órakor a Remény Szociális Alapszolgáltató Központban
közmeghallgatást tart az önkormányzat 2012. évi költségvetése elfogadása tárgyában. Tisztelettel várjuk a község lakosságát!
Forgó Henrik polgármester

FELHÍVÁS A KIHÛLÉSES HALÁLESETEK MEGELÕZÉSÉRE!
A rendkívüli időjárási körülmények miatt a HVB vezetője Csanyteleken
az Idősek Otthonában jelölt ki melegedő helyet az arra rászorulók részére
– információs telefonszám: 06 20/9381-680
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 tu domást, 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.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

Értesítjük Csanytelek község lakosságát, hogy 2011. szeptember 01. napjától
24 ÓRÁS RENDÕRSÉGI ÜGYELET mûködik településünkön.
Elérhetõségek: 63/478-007, 20/43-43-196.
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Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület üléseirõl
A képviselő-testület 2012. január 13. napján tar- ből Csanytelek Község közigazgatási területén
totta első soron kívüli ülését, mely 1.) napirendje belül fekvő, szántó, legelő, gyep és a Natura 2000keretében a Csanytelek, Radnóti Miklós utcai pi- es területekből ingyenes vagyonkezelésbe adását
accsarnok építés módosítási kérelmének MVH ál- a szociálisan hátrányos helyzetű rétegek megéltal elutasított határozata ellen az önkormányzat hetésének elősegítése érdekében szervezett mezőáltal benyújtott fellebbezése visszavonása tárgyá- gazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása céljából.
ban hozott határozatot.
Az ülés 3.) napirendje keretében a képviselő-tesKövetkező napirendje keretében kezdeményezte a közfoglalkoztatási program megvalósítása tület elfogadta Kató Pálné jegyző 2011. évi teljesítcéljából a Nemzeti Földalapba tartozó földrészlet- ményének értékelését.

PoliceMail
RENDKÍVÜLI IDÕJÁRÁSI VISZONYOK!
(Megnõhet a kihûlés és fagyás veszélye.)
Az időjárási viszonyok alakulása,
a következő napokra prognosztizált rendkívüli és tartós hideg miatt fokozottan kell figyelni az időjárással összefüggő különböző veszélyhelyzetek megelőzésére és elhárítására. A tél veszélyei között
nemcsak a megváltozott időjárási
és útviszonyokra, vagy a különféle
balesetek lehetőségeire érdemes figyelmet fordítani, hanem a kihűlés, fagyás veszélyére is.
Amint Nyeste Zsolt mentőtiszt
elmondta, kihűlés akkor keletkezik, ha a szervezet több hőt veszít,
mint amennyit akár fokozott
anyagcserével (testmozgás), akár
külső forrásból származó melegítéssel pótolni lehet. A szél, a hideg
felületen való ülés vagy fekvés, a
hideg vízben való tartózkodás fokozza a hőveszteséget. A belső,
úgynevezett maghőmérséklet 35
°C alatt már kihűlést jelez, melynek
mértéke különböző lehet. Különösen veszélyeztetettek, akik valamilyen okból - pl. betegség, sérülés,
tudatmódosító szerek miatt bekövetkező eszméletvesztés - huzamosabb ideig fekszenek mozdulatlanul a hideg környezetben, melyet
maguktól rendszerint nem is képesek elhagyni.

A kihűlés tünetei általában fokozatosan alakulnak ki. Kezdetben
reszketés és fogvacogás jelentkezik, majd a reszketés alábbhagy, a
mozdulatok lassúvá és ügyetlenné
válnak, megnő a reakcióidő, a gondolkodás zavart lesz. Az érintett
személy akár teljesen magatehetetlenné válhat, eszméletét is elveszítheti. A szívverés és a légzés lassabb, gyengébb lesz, különböző
szívritmuszavarok alakulhatnak
ki. Végül a szív megáll.
Kihűlt személy ellátásánál szükség szerint biztosítani kell az alapvető életműködéseket (légzés és
keringés), eszméletlen embernél
fontos a légútbiztosítás. Adott esetben távolítsuk el a nedves, hideg
ruházatot. Hívjunk mentőt (104)!
Annak érkezéséig biztosítsunk meleg ruhát, takarót, megfelelő hőmérsékletű környezetet, eszméleténél lévő beteggel itassunk meleg
folyadékot. Kerüljük a felesleges
mozgatást!
A tartós hideghatás akár 0 °C felett is okozhat fagyási sérülést (először a kiálló testrészek, az orr, az
áll, a térdek, a fülek és az ujjak
fagynak meg). Az alkohol tompítja
a hidegérzést, ezért az ittas állapotú emberek különösen veszélyeztetettek. A különböző fagyási fokoza-

toknak megfelelően a fagyott területen égő, szúró fájdalom jelentkezik, ami egy idő múlva csökken,
vagy érzéstelenségbe megy át. A
bőr sápadt, hűvös, majd később kipirul, kékes-lilává válik és megduzzad. Ezután hólyagok keletkeznek, melyekből nehezen gyógyuló
fekélyek maradhatnak vissza. Ezt
követően a bőr minden rétege megfagy (esetleg az alatta lévő szövetek is). A hólyagok összefolyhatnak, megrepedhetnek, a fagyott terület piszkosszürke színű.
Ellátásnál a fagyott területet nem
szabad hirtelen felmelegíteni! A beteget takarjuk be, de a hideg, nedves ruházatot előtte vegyük le. Ha
szükséges, a fagyott területeket steril fedőkötéssel lássuk el. Első fokú
fagyásnál az érintett területeket
óvatos dörzsöléssel melegíthetjük,
a beteget meleg folyadékkal itathatjuk. Ebben az esetben is hívjunk
mentőt!
Különösen oda kell figyelni az elesett, magukra hagyott, elszigetelten élő emberekre, az idős, magányosan élő, támogatásra szoruló
rokonokra, ismerősökre. Amennyiben huzamosabb ideig nem adnak
életjelt magukról, nem tudják elérni őket, illetve feltételezhető, hogy
az adott körülmények miatt segítségre szorulnak, értesítsék az illetékeseket, szükség esetén forduljanak a rendőrség munkatársaihoz,
hogy a lehetőségekhez mérten minél gyorsabban megtehessük a
megfelelő intézkedéseket.

Központi segélyhívó: 112 • Rendőrség: 107 • Mentők: 104 • TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztály
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
CSANYTELEKI KÖRZETI MEGBÍZOTTAK ELÉRHETŐSÉGE:
Mérai Attila főtörzsőrmester Tel.: 20/852-06-95 • Pitrik Tamás törzsőrmesterTel.: 20/852-06-96
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véradásért Bagi Róbert és Bozsogi Péter, harmincszoros véradásért Makai Kiss László, Korom
Attila és Tóth Ottilia, ötvenszeres véradásért
2012. január 25-én volt Csanyteleken idén Nyilas János vehetett át kitüntetést. Gratulálunk
először véradás. Az orvosi rendelőben a szentesi nekik!
Dr. Bugyi István Kórház vérellátó osztályának
A vacsora megrendezésében támogattak benmunkatársaival vártuk a véradókat. A véradásra nünket: Gazdabolt Német Sándor, Csanyi Tüzép,
74 fő jelentkezett, közülük 4 főt kiszűrtek, így 70 Erhard Gyula, Mrják József, Csanyi Pékség,
fő adott vért. Három új véradót is köszönthet- KÉBSZ KFT, Polgármesteri Hivatal. Külön
tünk. Véradás után vacsorával köszöntük meg az szeretnék köszönetet mondani a konyhai dolgoönzetlen segítségnyújtást. Vacsora előtt a több- zóknak a vacsora elkészítéséért és az egészségüszörös véradók kitüntetést kaptak.
gyi dolgozóknak a segítségért.
Simon Ottóné
Tízszeres véradásért Gál Róbert, húszszoros

Köszönet!

A Kormányablakokban is
beadhatók a nyilatkozatok
A január l-el változott az egészségkárosodáson
alapuló nyugellátás rendszere. Az új jogi szabályozásról és az azzal kapcsolatos teendőkről január első felében több ezer ügyfél kapott tájékoztató
levelet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságától. A levél mellékleteként postázott Nyilatkozatot minden olyan ügyfélnek kitöltve vissza kell küldenie,
aki 2011. december hó 31-ig III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, és az öregségi korhatárt 5 éven túl éri el (azaz 1954. december
31-ét követően született). A Nyilatkozatot március 31-ig kell visszaküldeni, hogy az ellátás folyósítása zavartalan legyen. A juttatást ezt követően
már rehabilitációs ellátásként kapják meg az érintettek, és összege változatlan.
Az ellátásra jogosultaknak mind a megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság állandó- és kihelyezett ügyfélszolgálatain (Szegeden, Szentesen,
Hódmezővásárhelyen, Makón és Mórahalmon),
mind pedig a szegedi és a hódmezővásárhelyi

Kormányablakokban segítséget tudnak nyújtani
a nyomtatvány kitöltésében.
A Kormányhivatal arra kéri az érintetteket,
hogy aki csak teheti, a sorban állás elkerülése
érdekében, illetve a hosszabb nyitva tartás és a
könnyű megközelítés (villamosmegálló és buszpályaudvar közelsége) miatt használják ki a kormányablakok kínálta lehetőséget, és Szegeden a
Csongrád Megyei Kormányhivatal épületében
(Megyeháza, Rákóczi tér 1.), illetve Hódmezővásárhelyen a Polgármesteri Hivatalban (Kossuth
tér 1.) adják le a kitöltött nyilatkozatot. Ha esetleg
valaki nem kapta meg az egészségkárosodás mértékének megállapításához szükséges nyomtatványt, akkor kérjük, az említett ügyfélszolgálatokon ezt jelezzék, ott a munkatársak ezt pótolni
tudják.
A nyilatkozatok postai úton is eljuttathatók a
CSMKH Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság címére:
6726 Szeged, Fő fasor 16-20.
Csongrád Megyei Kormányhivatal

A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy a Hősök és Áldozatok
kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség 365.000,-Ft+ÁFA áron.
További információ Ambrus László ügyvezetőnél
KÉBSZ KFT., 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.

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 2012. évben a következõ
napokon tart ügyfélfogadást de. 9.0011.00 óra között: február 22., március 28.,
április 25., május 23., június 27., július 25.,
augusztus 22., szeptember 26.,
október 24., november 28., december 19.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Mákos
rácsos

Emlékezz
vissza

Hozzávalók:
– 25 dkg liszt,
– 15 dkg vaj,
– 13 dkg porcukor,
– 2 tojás.
Töltelék::
18 dkg darált mák, 15 dkg cukor, 2 dkg vaj,
1 citrom reszelt héja, 1,5 dl tej
Elkészítés:
A lisztből a vajjal, porcukorral, 2 tojás sárgájával tésztát gyúrunk. Kisebbik felét rácsozásra levágjuk, a másik felét tepsi nagyságúra kinyújtjuk.
A töltelékhez a darált mákot, cukrot, vajat,1
citrom reszelt héját 1,5 dl tejben megfőzzük.
Amikor kihűlt, 1/2 citrom levét és 2 tojás kemény habját belekeverjük a mákos masszába,
rátesszük a tepsiben lévő tésztára, megrácsozzuk és a tetejét tojással megkenjük. 200°
C -on sütjük 30 percig.
Jó étvágyat!

Bárhol élsz-e földön kerek e világban,
Bánat és fájdalom Tőled messze járjon.
Lehet sorsod jó, rossz, vagy mostoha,
De hogy honnan jöttél, ne feledd el soha.
Ebben az életben csak porszemek vagyunk,
Sokszor úgy érezzük, ragyogni akarunk.
De ha nem sikerül fényesen csillogni,
Próbálj meg emberként alázattal élni.
Ne törj bársonyszékre, bíboros palástra,
Főleg úgy, hogy mások becsülete bántja.
Tudjál mindenkinek a szemében nézni,
Ha nehéz is, próbálj embernek maradni.
Dolgozva és küzdve haladj csak előre,
Ennek eredménye ott lesz a jövődben.
Legyen benned mindig kitartás és erő,
Egy őszinte ember az mindig megnyerő.
Mikor szeretettel a gyengén segítesz,
Beteget, öreget embernek tekintesz,
Kezet nyújtasz annak, ki a lejtőn ballag,
Akkor lesz életed Emberi és gazdag.
És ha majd az élet a Tenyerén hordoz,
Akkor se feledd el, hogy van még itt dolgod.
Tekints fel az égre, s próbáld megköszönni,
Annak, ki segített Embernek maradni.
Révészné Irénke
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