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Csanyi Hírmondó
Az „Európai Csanytelekért” KözAlapítvány 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
Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy 2012. április 23. napon (hétfőn)
18 órakor a Szent László Általános Iskola tornatermében Csanytelek Község
Önkormányzata Képviselő-testülete FALUGYŰLÉST tart
a TELEPÜLÉS CSATORNÁZÁSA tárgyában.
Meghívott előadók: Dr. Ördögh József tervező, Dely Attila projektmenedzser
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Forgó Henrik polgármester

Tisztelt Lakosság!
Csanytelek község szennyvíz-elevezető hálózatának
megvalósíthatóságára az alábbi változatelemzés készült.
A. változat: Gravitációs hálózat:
Olyan csatornahálózat, ahol az ingatlanokból gravitációsan kifolyó szennyvizek az utcai gerincvezetékbe folynak
bele, majd tovább, a terep adta legalacsonyabb pontig. Ott
egy átemelő akna segítségével magasabb szintre kell felemelni a szennyvizet, amely így tovább folyik lefelé a tisztító telep irányába.
Előny: A lakosság szempontjából alapvetően semmilyen
üzemeltetési, műszaki feladatot nem jelent.
Hátrány: A csatornadíjban megjelenik a drágább közületi
áramdíj, ami a szennyvíz átemeléséhez szükséges, nagyobb
létszám szükséges a működtetéshez, mint a B. változat esetén, mivel nagyobb a karbantartási igény. Azaz: összességében – figyelembe véve a település domborzati viszonyait –
magasabb a szennyvíz díjat képező beépítendő költségek
nagyságrendje.
B. változat: Nyomott rendszer egy ingatlan/egy beemelő
megoldással
Olyan csatornahálózat, ahol minden ingatlan saját beemelő egységgel rendelkezik. A beemelő egységek nyomják a
szennyvizet az utcai gerinc vezetékbe, onnan pedig a
szennyvíztisztítóba.
Előny: jóval olcsóbb, a szennyvízelvezetés költségei részben vagy egészben mérhetőek. Saját tulajdonú a beemelő

egység, tehát lakossági árammal működik a saját beemelő
zagyszivattyú. A saját karbantartás lehetősége miatt nem
kell a mások okozta, például dugulások miatti karbantartási többletköltséget a közösségnek viselnie. A költségek jelentős része így nem jelenik meg a teljes településre vonatkozó szennyvízdíjban, tehát majdnem teljesen használatarányos/mért a díj, kevésbé függ a vízmérőórától. Jelenleg
kidolgozás alatt áll a teljes mennyiség mérésének lehetősége (ez azonban nem garantált).
Hátrány: Saját tulajdonú a beemelő egység, tehát foglalkozni kell vele – ugyanúgy, mint minden „saját tulajdonnal”, a lakóházzal, kerttel, stb. –, karbantartani, időnként
felújítani, hosszú távon a gépészetet és az elektronikát cserélni. Hanyag üzemeltetés esetén szaghatás keletkezhet.
Pénzügyi feltételek (jelenleg csak becsült nagyságrendű
költségek, a tervezés folyamatban van):
A lakossági hozzájárulás kb. a fele nyomott rendszer esetében a gravitációs változathoz viszonyítva . A saját tulajdonba kerülő átemelőhöz tartozó földmunkát, aknaépítést
típusterv alapján (műszaki felügyelet mellett) a tulajdonos
is elkészítheti, ezzel tovább csökkentheti költségeit. Egy átlagos beemelő egység ára bruttó 250–350 ezer forint között
változik, típustól függően. Ezeken a költségeken igyekszünk csökkenteni.
A szennyvíz beruházás várható költségeit a 2012. április
23-i falugyűlésen a tervezővel együtt fogjuk ismertetni.
Dely Attila, projektmenedzser

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 március 1-jén tartott rendkívüli
ülésén elbírálta a csanyteleki szennyvíztisztító telep és
csatornahálózat létesítése vízjogi létesítési engedélyezési terveinek elkészítése tárgyában elindított közbeszerzési eljárás keretében beérkező ajánlatokat. A bírálat eredményeként a K&K Mérnöki Irodát bízta meg a
tervezői feladatok végrehajtásával, melyre vonatkozó
szerződések aláírására a település polgármesterét felhatalmazta. Következő napirendje keretében az önkormányzat Sió- és Duna-menti Regionális Vízi-közmű és Közszolgáltatási Társuláshoz való csatlakozásról döntött.
A képviselő-testület március 30.-án tartott soros ülésén a polgármester úr beszámolt a két ülés között eltelt időszakban általa tett intézkedésekről, majd az
ülés 1.) – 7.) napirend keretében a központi vonatkozó
hatályos jogszabályok változását lekövetve, annak
rendeletben, határozatokban, szabályzatokba való beépítéséről döntött az alábbiak szerint.
1.) napirendje keretében megalkotta a település kötelező hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről szóló önkormányzati rendeletét, a 2012. évi hulladékkezelési díjak 2011. évi díjára való változtatásával. Következő napirendjében megalkotta Csanytelek
Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét, majd 3.)
napirendjeként megalkotta az önkormányzat 2011. évi
módosított költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét.

4.) napirendjeként módosította Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala alapító okiratát, majd ezt követően módosította Csanytelek Község
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Szervezeti és
Működési Szabályzatát. Az ülés 6.) napirendje keretében elfogadta a 2011. évről szóló éves belső ellenőrzési összefoglaló jelentést, majd 7.) napirendjeként módosította az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát, és elfogadta a Közbeszerzési Tervét. 8.) napirendjében elfogadta az önkormányzat Helyi Sportfejlesztési Koncepcióját. 9.) napirendjében döntött az önkormányzat sportfeladatai megvalósításához 2012. évi
kötelezettségvállalásainak jóváhagyásáról. 10.) napirendjeként döntött, kistérségi pályázathoz, saját erő
biztosításáról a „közbiztonság növelést szolgáló fejlesztések megvalósítására” tárgyában a Csongrádi
Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázathoz. 11.) napirendjében a tornaterem felújítására
benyújtandó pályázathoz 2.217.465.-Ft önerő biztosításáról hozott határozatot. 12.) napirendjében – figyelembe véve a jövőbeni folyamatos gyermekszámcsökkenést – 2012. július 1. napjától 1 körzetté összevonta az eddigi 2 védőnői körzetet.
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

Nõnapi ünnepség
Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja március
11-én műsoros nőnapi ünnepséget tartott az iskola tornatermében. Forgó Henrik polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, Antal Ferencné és Mucsi István
verset mondott és jöttek a Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ifjú táncospárjai: Dombovári
Andrea–Varga Erik, Dombovári Ágnes–Mrlják Máté,
Palásti Ildikó–Gémes Tamás, Laczkó Dóra–Kalapács
Bence páros. Nagy sikerük volt, sok tapssal jutalmaztuk az előadásukat! Gyapjas Mihály és csapata ismét
finom marhapörköltet főzött, a jó hangulatról Varga

István és társa gondoskodott. Ebéd után a hölgyeket
egy-egy szál virággal köszöntöttük, amit Ambrus
Sándorék adományoztak a csoportnak. Polgármester
Úr is külön köszöntötte egy-egy szál virággal a jelenlévő hölgyeket! TÁMOGATÓINK: Csanytelek Község
Önkormányzata, Ambrus Sándor, Mrlják József és
tagjaink, akik munkával, adománnyal, itallal, tombola
tárgyakkal, finom kaláccsal, sok süteménnyel támogatták az ünnepséget.

Mozgáskorlátozottak csoportjának
2012. év II. negyedévi programja:
Április 3.: Aktuális tudnivalók ismertetése, Húsvéti előzetes,
Május 8.: Anyák Napja a klubhelyiségben, /ebéd, sütemény,/
Június 5.: Névnaposok köszöntése
Július: nyári szünet
Tisztelettel: Bakony Zoltánné csoport-titkár

Köszönjük az önzetlen segítséget!
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.

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2012. április 25.-án tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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Illegális hulladéklerakók felszámolása
A Csanyteleki Új Élet Vadásztársa ság tagjai a társaság vadászterületén Csanytelek, Felgyő és Tömörkény 2012. március 24. napon illegális hulladéklerakók felszámolása keretében önkéntes hulladékgyűjtést végeztek. Az
előzetes felmérések kisebb mennyiséget mutattak, mint a hulladékgyűjtés
eredménye. A hulladékok fajtája nagy
arányban üdítős és ásványvizes palackok, sörös dobozok voltak. Az összegyűjtött összesen 4 pótkocsi hulladék
elszállítása Felgyő hulladéklerakó telepére történt.
Tartsuk tisztán környezetünket!
Csanyteleki Új Élet
Vadásztársaság

PoliceMail - április
Zsebtolvajlások, alkalmi lopások…
A jó idő beköszöntével a megye terü letén megszaporodott az alkalmi illetőleg a zseblopások száma. Az ilyen
jellegű bűncselekmények elkövetése
szempontjából kiemelten veszélyes
helynek számítanak a nagyobb üzletilletve bevásárlóközpontok, a különböző jellegű szórakozóhelyek, a tömegközlekedési eszközök, forgalmasabb közterületek. Az időjárási frontok
gyors váltakozása, a vásárlással járó figyelemkoncentráció, a szabadidőhöz
kapcsolódó felszabadultabb magatartásformák a külső ingerekkel szemben
figyelmetlenebbé tehetnek bennünket.
A bűnelkövetőkkel szemben senki
sincs biztonságban. Ezen személyek –
sajnos a rendőrségi statisztikai adatok
is ezt támasztják alá – gyakran találnak
alkalmat jogsértő szándékuk megvalósítására.
A zsebesek általában nem alkalmaznak semmiféle erőszakot a kiszemelt dolog ellopása érdekében. Alkalmanként egyedül, többnyire azonban
társakkal együtt, begyakorlott mód-

szerekkel „dolgoznak”. Nagyobb tömegben, tömegközlekedési eszközökre történő fel- illetve leszálláskor lökdösődni, tülekedni kezdenek, és a szoros érintkezést kihasználva próbálják
elemelni a pénztárcákat, különböző értéktárgyakat. Mások kézben tartott tárgyak (bevásárló szatyor, újság) takarásában kutatnak értékeink után, vagy
esetlegesen zsebmetszés módszerével
próbálják eltulajdonítani a kiszemelt
zsákmányt. A figyelemelterelés, és az
ellopott értékek mentése szintén jellemző bűnelkövetői magatartás lehet.
Az alkalmi tolvajok a kínálkozó lehetőségeket igyekeznek kihasználni.
Ilyen lehet a külső zsebben elhelyezett
telefon, pénztárca, a hanyagul hátunkra vetett, esetlegesen nyitva hagyott
táska, a szórakozóhelyen, asztalon,
széken hagyott kabát, táska, mobiltelefon stb.
Vagyontárgyainkra, iratainkra igyekezzünk minden helyzetben fokozottan ügyelni! A pénztárcát, iratot, telefont ellenőrizhető, biztonságos helyre
tegyük. (Például: kabát belső zsebébe,

olyan zárt táskába, melyet a kézre tudunk erősíteni, vagy ruházat alatt
nyakba akasztott, illetve elől hordott
táskába.) Ha forgalmas helyen hoszszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő személyt látunk magunk mellett,
tekintsük azt figyelmeztetésnek, és legyünk fokozottan óvatosak! Ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira helyezett táskánkat, kabátunkat, mert a
vásárlás ideje alatt a tolvajok néhány
másodperc alatt eltulajdoníthatják
azokat. Hasonlóan járjunk el a szórakozóhelyeken is, hiszen az ilyen jellegű bűncselekményeknél a tényleges
kárérték mellett plusz kiadásként jelentkezhet az iratok beszerzésére fordított pénz és idő. A gépjármű sem biztonságos tároló. Semmilyen értéket,
csomagot ne hagyjunk látható helyen,
és lehetőleg megfelelően biztonságos,
őrzött parkolót vegyünk igénybe.
Bankkártyát vagy mobiltelefont eltulajdonítás esetén azonnal tiltassunk le,
gépkocsi- vagy lakáskulcs ellopása
esetén ajánlott a zárcsere! Amennyiben
mégis lopás áldozatává válnánk, haladéktalanul hívjuk a 107-es vagy a 112es segélyhívót.

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 törzsőrmester Tel.: 20/852-06-96

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!
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Tejfölös –
csiperkés szelet

Útszéli cserje

Hozzávalók:
• 1 kg sertéscomb vagy karaj,
• 50 dkg csiperkegomba,
• 1 db nagy vöröshagyma,
• 1 pohár tejföl,
• só, bors, őrölt paprika,
• liszt, kevés olaj.
Elkészítés:
1. A felszeletelt húst enyhén kiklopfoljuk,
mindkét oldalát megsózzuk és őrölt borssal
fűszerezve, lisztbe forgatva forró zsiradékon
mindkét oldalát kisütjük.
2. A visszamaradt zsiradékon az apróra
vágott vöröshagymát megpároljuk, a húsokat
rátesszük, hozzáadjuk a felszeletelt gombát,
picit megsózzuk és vízzel felöntve, lefedve
puhára pároljuk.
3. A tejfölbe belekeverünk 2 evőkanál
lisztet, pici pirospaprikát és vizet, behabarjuk
vele az ételt és összeforraljuk. Spagettivel
tálaljuk.
Jó étvágyat!

Itt is úgy van, mint az emberi világban!
Az egyik fa már szinte égig ér,
a másik törpe, fanyar bogyókat érlel,
s azt tartják róla, hogy semmit sem ér.
Tűzre se jó, mert göbecses az ága,
ő tudja jól s szerényen meglapul
az útszélen, hol szelek vitorláznak,
de az ég napja rásüt vigaszul.
A pillék és a méhek látogatják,
mert a virága csupa, csupa méz...
körülzsongják, s egymásnak hírül adják:
– Ez egy jó fácska, másfelé ne nézz!
Ő meg irul-pirul nagy örömében és kivirul,
már szebb, mint aki szép,
fanyar bogyója sötétvörösre érik,
a darazsak is döngik jó hírét.
Kis törpe fácska, te csak ragyogj a fényben,
s birkózz, mikor a jégvihar dühöng,
mikor tölgyek és jegenyék meghasadnak,
téged ölel és megvéd az anyaföld.
Belőle lettél, kicsinynek születtél
szélfútta magból, mint a végtelen
változat itt a létező világban,
mint az örök törvények szerinti Értelem!
Várnai Zseni

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
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