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Csanyi Hírmondó
Meghívó
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere tisztelettel meghívja községünk lakosságát

2013. február 15-én (pénteken) 16 órakor a
Faluházban tartandó közmeghallgatásra.
Napirend:
1.) Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök,
Pető Sándor PEFTB elnök
2.) Egyebek
Tisztelettel várom minden érdeklődő megtisztelő megjelenését.
A képviselő-testület nevében: Forgó Henrik polgármester
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
Remény Szociális Alapszolgáltató Központ ellátási színvonalának fejlesztése
telephely integráció és racionalizáció által, a szociális alapszolgáltatások
és gyermekjóléti alapellátások minõségi feltételeinek javítása érdekében
A Dél-alföldi Operatív Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra, DAOP-4.1.3/A-112012-0032 azonosítószámon a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása nyújtott be pályázatot,
mely támogatásban részesült.
A beruházás pályázat szerinti összköltsége: 52.630.990Ft
Pályázati támogatás: 49.999.440Ft.
A projekt megvalósításának idõszaka: 2012.11.15 - 2013.06.30.
A pályázatnak köszönhetõen a csanyteleki szociális intézmény ellátási színvonalának növelését
elõsegítõ felújítás valósulhat meg a 6647 Csanytelek, Baross Gábor utca 2. szám alatt.
A kivitelezésre kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a nyertes kivitelezõ a GOMÉP Ipari
és Kereskedelmi Kft. A vállalkozási szerzõdés aláírására 2012.11.15.-én került sor, a teljesítés
határideje 2013.05.31.
Jelenleg a pályázat megvalósítása folyamatban van.
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FELHÍVÁS!
Ezúton szeretnénk település lakosságát értesíteni, hogy
képzőintézményünk az Önök településén is jogosultságot
szerzett a TÁMOP 2.1.2 projekt angol nyelvi képzéseinek
megtartására.
A projekt lényege: a település besorolásának függvényében min. 1800 Ft (a leghátrányosabb helyzetű településeken), max. 4500 Ft (egyéb más településeken) önerő befizetésével a lakosság részt vehet egy 60+60, összesen tehát 120
órából álló angol nyelvtanfolyamon. Az önrész vállalása
pályázati előírás, nem nyelviskolánk kezdeményezése. A
fennmaradó 88.200 Ft, ill. 85.500 Ft finanszírozása európai
uniós forrásból történik.
Fontos kikötés, hogy aki
– jelenleg tanuló vagy hallgató, hallgatói jogviszonyban
van valamely egyetemen, és költségtérítéses képzésen
van, úgy ő is pályázhat (azaz az állalmilag támogatott
képzésen részt vevők nem pályázhatnak erre a képzésre),
– részt vesz a munkahelyén vagy bárhol hazai vagy uniós
forrásból támogatott idegen nyelvi képzésben, úgy ő
nem pályázhat már erre a képzésre.
Az Önök településén elsősorban kezdő, igény szerint újrakezdő csoportok indítását tervezzük. Csoportlétszám: 12
fő/csoport
Természetesen minél több ember vehet részt a programban, az a település számára annál jobb, nyelviskolánk akár

több csoport kialakítást és lebonyolítását meg tudja oldani,
az Önök igényeihez alkalmazkodva. Időpontok tekintetében hétköznap 8-20 óráig, szombaton 8-14 óráig állunk szíves rendelkezésre.
A képzés a Traveller tankönyvcsaládból történik majd, a
csomagban van tankönyv, szótár, munkafüzet és hozzá CD!
Fontos tudnivaló, hogy a tankönyvcsalád kiadójának
Nyelviskolánk Referencia iskolája 2009 óta! A tankönyv IN GYENES, benne van a támogatásban. Ez az Európai Uniós
forrásból megvalósuló képzés - úgy véljük - nagy segítséget
tud nyújtani az Ön településének lakosai számára, hiszen
mindannyian tudjuk, hogy a kistérségek nagyon kevés lehetőséget, konkrét segítséget kapnak a lakosaik tudásának,
kompetenciáinak fejlesztésére. Mindemellett az Ön települése egy olyan pályázatban tud részt venni, ami nagyon magas intenzitású (95-98%-os), így a pályázat az Ön településén, hosszú távon több embernek, családnak segítséget adhat a munkaerő piaci elvárásoknak való megfelelésben. Az
általunk kezdeményezett együttműködés hosszú távon,
több ütemben is kamatoztatható lehet, miután a pályázatot
kiíró szervezet a pályázat végéig, 2014. augusztus 31-ig kötötte meg Nyelviskolánkkal a szerződést.
Dohány Anna, MATRIX CBS Kft. megbízott ügyvezető,
Tel.: +36-70/4-534-834, fax: +36-62/998-486, E-mail:
dohany.anna@matrixcbs.com, Web: http://www.matrixcbs.com, Felnőttképzési intézmény száma: 06-0003-07

Pályázati lehetõség nem mezõgazdasági tevékenységek fejlesztésére
2013. február 15-től forráskimerülésig, de legkésőbb 2013.
július 2-ig, legalább 1 millió Ft, legfeljebb 35 millió Ft támogatás igényelhető nem mezőgazdasági tevékenységek (pl.:
falusi turizmus, szolgáltatások, stb.) fejlesztésére. A rendelkezésre álló keretösszeg 7,8 milliárd forint. A támogatás
mértéke hátrányos helyzetű területen az összes elszámolható kiadás 65%-a, nem hátrányos helyzetű településeken
60%-a. A támogatási kérelmet kizárólag elektronikusan lehet benyújtani.A pályázaton azon őstermelő, mikrovál lalkozás indulhat, akinek 2011. évben a mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétele a teljes árbevételének
50%-át meghaladta, és az éves nettó árbevétele vagy mér-

legfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
Az ügyfél köteles a támogatott műveletet legkésőbb 2015.
január 31. napjáig megvalósítani.A támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos részletes szabályokat az 129/2012.
(XII. 17.) Vidékfejlesztési Miniszteri rendelet tartalmazza.
A támogatási kérelemmel kapcsolatos tájékoztatást nyújt
az Alsó-Tisza Vidék Fejlesztéséért Egyesület a munkaszervezeti irodában (6640 Csongrád, Dózsa György tér 18.), és a
63/850-954 telefonszámon, valamint a leader@csongrad.hu
e-mail címen.

Hosszú hétvégék 2013. évben
A 2013. évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel
járó - munkarend a következő:
2013. augusztus 24. szombat munkanap
2013. augusztus 19. hétfő pihenőnap
2013. december 7. szombat munkanap
2013. december 24. kedd pihenőnap
2013. december 21. szombat munkanap
2013. december 27. péntek pihenőnap
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Csanyteleki Sport Club –
focizunk és báloztunk
A Csanyteleki Sport Club futball szakosztályában jelenleg
90 focista – amelyből 56 utánpótlás korú, 18 év alatti – sportol versenyszerűen. Az idei új jelentkezések alapján nyárra
igazolt játékosaink száma eléri a bűvös 100-at. Jelenleg U-7,
U-9, U-11, U-16, U-19 és felnőtt csapatunk szerepel a bajnokságokban, melyhez nyártól indítunk egy U-12-es csapatot is a Bozsik-programból kiöregedő, de teljes pályán még
nem szerepeltethető most 11 éveseink számára. Működésünk feltételeit főként az önkormányzati támogatásból, pályázati úton és a „Baráti Kör” támogatásából tudjuk biztosítani. A „Baráti Kör” önkéntesen jött létre, részben régi focistáinkból, részben a futballt szerető sportbarátokból. Ők
mindig is mellénk álltak, ha bármiben kellett segíteni minket, számíthattunk rájuk.
Pályázati úton nyertünk fedezetet edzőtáborozásra,
amelyre február 15-én utazik el Salgótarján fölé,
Salgóbányára, a Medves-fennsík csodálatos hegyvidékére
szakosztályunk. Sok kisgyermeknek ez lesz az első hoszszabb távolléte szüleitől, otthonuktól. Sportfelszerelésre, új
szerelésekre is nyertünk pénzt, azonban a pályázat lebonyolítója még tárgyalásban van a beszállítókkal, így annak
fedezetét még nem biztosították, de a tavasz folyamán erre
is sor kerül. A pályázattal 5x2, 3x2 és 2x1 méteres méretű
kapukat szeretnénk beszerezni, biztosítva annak feltételét,
hogy minden korosztályos csapatnak saját szabványméretű
pályája legyen, ezzel is fejlesztve sporttelepünket. Ehhez
azonban saját forrás is kell, melyet elő kellett teremtenünk.
Így merült fel a sportbál ötlete, bízva abban, hogy a sporto-

A Csanyteleki Sport Club jótékonysági Sportbálját
támogatták:
Mrlják József és családja, Csanyi Pékség, Hotel
Medves, Kozma ABC, Szentesi Egészség Centrum,
Csongrád Tv, Csanytelek Község Önkormányzata, Szent
László Általános Iskola, Gyuszkó Sound, E és K Bt,
Unicum Band, Szabó Zoltán, Bartus László és családja,
Kovács Richárd és családja, Magic Force Bt., Szegvár és
Vidéke Takarékszövetkezet, Gringos Pub és Étterem, Turbó Kft., KÉBSZ Kft, dolgozói, felszolgáló Csanyi Lányok,
Polgármesteri Hivatal, Mucsi Attila, Ürmös Kft. Benzinkút, Tápai Ervin és családja, Tóth Tibor és családja, Nagyváradi Helga és családja, Sportvilág Budapest, Ida fotó,
Fortuna söröző–büfé, Ferenczik Gábor és családja, Dudás
Tímea és családja, Mészáros Dezső és családja, Gyöngyi
Zsolt és családja, Arany Gábor és családja, Bartus Róbert,
Papp Zsolt és családja, Gyergyádesz Istvánné, Korom
Zsolt és családja, Zákány Zoltán és családja, Simon Ottó
és családja, Kósa Ferenc és családja, Lekrinszkiné Deák
Anita és családja, Lekrinszki Attila és családja, Lekrinszki
József és családja, Szeri Katalin és családja, Szeri Béla és
családja, Kurucz Zoltán és családja, Gémes Péter és
csalájda, Borda Máté és családja, Lócskai Józsefné és családja, Gál Róbert és családja, Dömötör József és családja,
Valkai István és családja, Forgó Attila és családja, Répa
Róbert és családja, Bali Sándor és családja, Czombos Róbert és családja, Czeigersmidt Rolad.

lókon kívül részt vesznek a hozzátartozó, szurkolók.
A sportbál ötletét sokan támogatták, bíztattak, hogy vágjunk bele. Elkezdtük, és sikerült! Soha nem tapasztalt támogatói kör állt mellénk, a résztvevők száma messze felülmúlta várakozásainkat. A négyszáz fő bálozót finom ételekkel,
italokkal szolgáltuk ki, jó zenékkel, meghívott vendégekkel,
Laci betyárral igyekeztünk szórakoztatni. Köszöntöttük köreinkben a csanyteleki születésű Meggyesi Istvánt, aki futball karrierje után visszatért a községbe, itt lakik köztünk,
példaként szolgálva minden futballpalántának: innét indulva több évig játszott a Fradiban, játszott KEK-döntöt, UEFA-kupa elődöntőt, többszörös válogatott, magyar bajnok
és kupagyőztes. A bál keretén belül meglátogatta őt egykori játékostársa, Takács Laci, aki egy örömteli hírt közölt: egy
meccsre összehozza velünk a Fradi öregfiúkat! Ezen a január 26-i éjszakán a jókedv, a mulatás, baráti találkozások játszották a főszerepet. Ezzel sikerült elérni, hogy támogatóink és a bálon részt vevők jóvoltából nyereségesen zárjunk,
így a pályák kialakítása a kapuk megérkezésével megvalósulhat.
Köszönjük mindenkinek, aki támogatásával, felajánlásá val, munkájával, részvételével hozzájárult a Csanyteleki
Sportbál sikeres megrendezéséhez!
Kurucz Zoltán elnök
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NYUGDÍJAS EGYESÜLET
NEGYEDÉVES PROGRAMJA

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK CSOPORTJA
– első negyedéves program:

Február 4: klubnap
Február 12-13-án: Mohács – busójárás,
Február 18: klubnap,
Március 4: Nőnap a klubhelyiségben,
Március 10: operett és nóta délután Szegeden, az Ifjúsági
Házban,
Március 18: kártyaparti
Április 8: sportnap.

Minden hónap első keddjén, délután 2 órakor a klubhelyiségben találkozunk tagjainkkal.
Február 5: aktuális tudnivalók ismertetése, tagdíj
befizetés,
Február 12-13 busójárás (Mohács) a nyugdíjasokkal,
Március 5: Nőnapi előkészületek,
Április 2: Húsvéti népszokások.
Programjaink változhatnak egyéb rendezvények miatt!

Bakony Zoltánné

Bakony Zoltánné

Köszönet

műre nem kell pénzt fordítaniuk, hiszen már a közüzemi
számlák kifizetése, az élelem beszerzése is gondot okoz.
Továbbra is szívesen fogadunk használható, már megunt
gyermekruhákat és felnőtt ruhákat, bútorokat, gyermekjátékokat, tányérokat, konyhai eszközöket. Ha útban van,
már nem kell, ne dobja ki, ajánlja fel, hogy tovább segíthessünk!
Köszönettel és nagy tisztelettel: Kopasz Imréné

Kopasz Imréné családgondozó köszöni a Csanyteleki és
vidéki lakosság 2012. évben a szolgáltatáshoz juttatott ruha
és egyéb tárgyi adományait. Higgyék el, sokat segítettek a
rászoruló családoknak. Sajnos egyre több a mélyszegénységbe jutott család, akiknek óriási segítség, ha már ruhane-

FELHÍVÁS
Tisztelt földhasználók!
I. A földhasználati nyilvántartásba 2012. december 31-ig bejegyzett földhasználó KÖTELES a 2013. február 1-jétől 2013. március 30. napjáig terjedő időszakban
a) magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítóját és az állampolgárságát,
CSONGRÁD MEGYEI
b) gazdálkodó szervezet földhasználó a statisztikai azonosítóját bejelenteni.
KORMÁNYHIVATAL
A bejelentés módja:
FÖLDHIVATALA
A „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” használatával.
A bejelentéshez (adatlaphoz) csatolni kell:
– magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
– gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát.
Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes.
A bejelentés helye:
– az adatlapot és kötelező mellékleteit a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani.
– Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését egy
földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon (II. pont) elegendő feltüntetnie azoknak a településeknek a nevét,
amelyeken a földhasználatával érintett földrészletek vannak.
Az azonosító adatlap, illetve további részletesebb tájékoztatás:
– a járási földhivatalok ügyfélszolgálatán,
– a Csongrád Megyei Kormányhivatal Földhivatalának honlapjáról (www.csmfhiv.t-online.hu/nyomtatványok/földhasználati nyomtatványok, ill. aktualitások menüben a hirdetmény),
– a www.foldhivatal.hu/ügyintézés/nyomtatványok honlapról érhető el.
Az ingatlanügyi hatóság (járási földhivatal) földhasználati bírsággal sújtja azt a bejegyzett földhasználót, aki adatszolgáltatási kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget.
II. 2013. január 1-jével kibővült a földhasználati nyilvántartásba bejelentendő földhasználatok köre azáltal, hogy a földhasználóknak területi mértéktől függetlenül minden termőföld (zártkert is), valamint mező-, és erdőgazdasági belterületi
föld – kivéve az erdő művelési ágú területek – használatát be kell jelenteniük az illetékes járási földhivatal felé.
Szeged, 2013. január 28.
Gósz Zoltán hivatalvezető

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.
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Nyílt hét programja
Hagyományainkhoz híven idén is várjuk az érdeklődő szülőket a Szent László Általános Iskola nyílt hetére, amelynek
időpontja 2013. február 04-08.

Együttmûködés a Citibank és
a Szent László Általános Iskola között
Örömmel jelentem be, hogy iskolánk együttműködési
megállapodást kötött a Citibankkal 2012 decemberében,
amelynek keretében az idei tanév második felétől és a következő két tanévben gazdasági-pénzügyi ismereteket fogunk oktatni a felsős tanulóknak.
A megállapodás értelmében a Citibank biztosítja az oktatási programcsomagot, a tanév végén, Szegeden egy já-

tékos vetélkedő részvételi költségeit és díjazását, valamint az iskolai számítógépes hálózat fejlesztéséhez eszközöket.
A program elindítását a karácsonyi ünnepségen jelentettem be, ahol átadásra került egy laptop és egy projektor az iskola számára.
Szabó Ferenc
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PoliceMail - 2013. január
Bünmegelõzési hírlevél
Rendkívüli idõjárás:
A szokatlanul hideg, változékony időjárás kemény próba
elé állítja nem csak az utcán élőket, hanem a mozgásukban
korlátozottakat és fűtetlen otthonaikban egyedül élő idős
embereket is.
A veszélyhelyzetek megelőzésére a rendőrség fokozta közterületi tevékenységét, kiemelt figyelmet fordít a közterületeken élő hajléktalanokra, egyedül élő idős emberekre. Az itt
szolgálatot teljesítő járőrök, körzeti megbízottak együttműködve az önkormányzatokkal, polgárőrséggel, civil szervezetekkel visszatérően ellenőrzik a településeken, külterületen egyedül élő idős személyeket, haladéktalanul gondoskodnak a szabadban tartózkodó hajléktalanok menhelyre
szállításáról, meleg étellel való ellátásáról.
Azonban nem lehetünk mindenhol jelen! Ezért kérjük, az
elkövetkező időszakban fordítsanak még nagyobb figyelmet:
• közeli és távoli hozzátartozóikra, főleg egyedül, magányosan élő, vagy mozgásukban korlátozott családtagjaikra,
szomszédjaikra, ismerőseikre!
• Ellenőrizzék, hogy a fagyásveszélynek jobban kiszolgáltatottaknak van-e megfelelő mennyiségű tüzelője, élelmiszere, ivóvize, gyógyszere.
• Ha tehetik, gondoskodjanak arról, hogy a rászoruló hozzátartozóiknak legyen alternatív fűtőteste, tartalék tüzelője, elegendő meleg ruházata, legyenek elérhetőek telefonon vagy mobiltelefonon (célszerű feltöltött tartalék akkumulátorról is gondoskodni), legyen felhalmozva pár napra elegendő tartós élelmiszerük, gyógyszerük!
• Amennyiben az idős emberek rászorulnak, segítsenek a
lakás, ház befűtésében, a bevásárlásban, hogy ne kelljen
kimozdulni otthonaikból!
Haladéktalanul hívják a rendőrséget az ingyenesen hívható számon (112) amennyiben:
• azt tapasztalják, hogy egyedül élő szomszédjuk nem ad
életjelet magáról, vagy nem észlelnek fűtésre utaló jeleket
náluk,
• ha nem tudják felvenni hozzátartozóikkal a kapcsolatot,
• ha az utcán, közterületen hajléktalan, segítségre szorulót,
utcán fekvő embert látnak.
Gondoskodjon saját maga biztonságáról is:
• Folyamatosan figyelje az időjárás előrejelzést, amennyiben
nem feltétlenül szükséges, ne induljon útnak gépjárművel.
• Téli gumiabroncs, hólánc nélkül ne induljon útnak!
• Semmi esetre se induljon hosszabb útra csecsemővel, kisgyermekkel.
Amennyiben feltétlenül el kell indulnia:
• Azt csak kísérővel tegye, öltözzön rétegesen!
• Tankolja fel indulás előtt gépjárművét, legyen önnél tartalék üzemanyag!
• Készüljön fel arra, hogy előfordulhat, hogy hosszabb időt
kell szabadban tölteni, esetleg gyalog kell útját folytatnia,
öltözékét így állítsa össze!
• Legyen önnél vízhatlan felsőruházat, meleg takaró, meleg
tea, kávé, egy napi élelmiszer, elektromos kézilámpa, hólapát!
• Ne feledje, ha hosszabb időn át fűti álló gépjárművét, úgy,
hogy eközben az utastérben tartózkodik, a kipufogógázok
beszivároghatnak, rosszullétet, súlyosabb esetben halált
okozhatnak. A rosszullétek megelőzésére, ha megállásra
kényszerül negyedóránként szellőztesse gépjárműve utasterét!
ORFK Bűnmegelőzési Osztály

Minden fûtési szezonban hallani híreket
szén-monoxidmérgezés okozta halálesetekrõl.
Milyen tünetek figyelmeztetnek a mérgezésre?
Mit tegyünk? A következõ sorokban
errõl szeretnénk tájékoztatást adni.
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, bojlerok, 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-monoxid mérgezés is utánozhat más kórképeket.
Ezért is gyakori, hogy a beteg nem gondol a mérgezésre, panaszait bagatellizálja. A gáz a légutakat nem 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
ahemoglobinhoz (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 találunk, és szén-monoxid mérgezésre 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
követi a betegvizsgálat, amennyiben szükséges légútbiztosítás, 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).
A téli fűtési szezonban minden különösebb előzmény nélkül kezdődő fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, hányinger
esetén fel kell, hogy merüljön a szén-monoxid mérgezés
gyanúja, különösen akkor, ha többen lesznek rosszul…
Szegedi Mentőállomás CSMRFK Bűnmegelőzési Osztály
barka@csongrad.police.hu
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112,
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
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„Mikulásgyár”
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata az elmúlt év decemberében
karácsonyi ajándékozás céljából adománygyűjtést kezdeményezett a rászoruló családok számára. A 34 család 86 gyermekének kiválasztásában Tóth Zoltánné Csanytelek Község
Napközi otthonos Óvoda gyermekvédelmi felelőse, valamint Kovács Andrea, a Szent László Általános Iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse segített. Az adományokat
néhány önkéntes segítővel csomagoltuk össze. A csomagok
úgy véljük tartalmasak lettek: minden gyermek kapott „cipős dobozt”, ruhaneműt, játékot, szaloncukrot, zöldséget és
gyümölcsöt is. A 2012. december 21. napján a Faluházban a
gyerekek egy kis sütemény és tea elfogyasztása után vehették át szüleikkel az ajándékokat. Ezúton szeretnénk megköszönni Csanytelek lakosságának a „Mikulásgyárba” beadott
ruhákat, játékokat, édességet. Külön szeretnénk megköszönni Forgó Henrik polgármester úrnak a közmunkaprogram
keretében megtermelt zöldségadományt, valamint szaloncukrot is és Mrlják Józsefnek és családjának a rengeteg gyümölcsöt. A cipős dobozokat a Baptista Szeretetszolgálat bo-

csátotta rendelkezésünkre, a Magyar Vöröskereszt Területi
Szervezete ruhával és játékkal támogatott bennünket.
Elmondhatjuk, hogy működött a „Mikulásgyár”. Mindenkinek köszönjük a segítséget, mert így mi is segíthettünk
szebbé tenni néhány gyermek karácsonyát 2012-ben.
Kopasz Imréné és Kovácsné Habling Teréz családgondozó

Erzsébet Üdülési Program pályázata
Erzsébet Üdülési Program pályázata
RSZAK Családsegítő Szolgáltatás családgondozója értesíti a lakosságot, hogy kiírták az Erzsébet Üdülési Program
pályázatát, melynek beadási határideje: 2013.03.20.
Az alábbi csoportok pályázhatnak:
– Belügyminisztérium és az irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek (együtt: belügyi szervek) hivatásos állományú tagjai, kormánytisztviselői, közalkalmazottai és
munkavállalói,
– Az állami közmunkaprogram keretében foglalkoztatott
munkavállalók,
– Fogyatékossággal élők,

– Nagycsaládosok,
– Belföldi illetékességű 60. évét betöltött, öregségi nyugellátásban részesülő személyek,
– Az egészségügyi ellátórendszer munkavállalói,
A pályázatot csak kizárólagosan az interneten lehet benyújtani. Ebben kíván segítséget nyújtani igény esetén a
családgondozó ügyfélfogadási időben mely hétfő: 14-16,
kedd:14-16, SZERDA ÜGYFÉLFOGADÁS NINCS, csütörtök: 9-12, péntek:9-12 óráig áll rendelkezésre Csanytelek
Kossuth 34. szám alatti irodában.
Kopasz Imréné
családgondozó

Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete azzal a kéréssel fordul minden adózó állampolgárhoz,
hogy személyi jövedelemadója 1 % át az egyesület számára felajánlani szíveskedjen.
Az adószámunk: 18455326-1-06. A felajánlásokat előre is köszönjük.
A befolyt összeget karácsonyi élelmiszercsomag vásárlására szeretnénk fordítani.
Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2013. február 27-én tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.

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!
Csanyteleki Körzeti megbízottak elérhetősége:
Mérai Attila főtörzsőrmester tel.: 20/852-06-95,
Pitrik Tamás törzsőrmester tel.: 20/852-06-96.
24 ÓRÁS RENDŐRSÉGI ÜGYELET CSANYTELEKEN
Elérhetőségek: 63/478-007, 20/43-43-196
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Almás
káposztasaláta

Január lekocog
a lépcsőn

Hozzávalók:
– 4 evőkanál tejszín,
– 1 teáskanál dijoni mustár,
– tengeri só,
– 25g natúr mogyoró félbevágva,
– fél fej kelkáposzta,
– 70g Trappista sajt,
– 1 ropogós piros héjú alma,
– egy marék zsázsa.
Elkészítése:
Keverjük ki az öntetet mustárból, tejszínből és
sóval.Pörköljük meg serpenyőben a mogyorót.
Szeleteljük finomra a káposztát, sajtot és almát.
Keverjük össze egy nagy tálban, szórjuk meg zsázsával és frissen őrölt borssal. Az öntettel tálaljuk.
Jó étvágyat!

Január lekocog a lépcsőn,
hóval teríti a vedlett falakat,
itt-ott kibukkan kutyafej, gyerekorr,
ahol a kabátja elszakadt.
Vigyázva lépkedek a hóesésben,
meg-megcsúszó sarokkal a Dunáig,
fehér lett üstököm, s a hátamon
habzó angyalszárny világít.
Lábammal írom most a verset,
e séta lesz most a költemény,
bár összevissza ritmusban lépeget,
de azért van benne zene és remény,
hogy lábtörés nélkül elérek a célig,
s mint vérbeli utazó, nem nézek hátra,
válluk vonogatva elmaradnak a fák,
sarkcsillagként pislog egy félszemű lámpa.
Kisandítok a hó alól, a tél alól,
sirály sípol, beérkező vonat dudál,
kemény sarokkal hersegve csúszkál
s a jégbe monogramokat vés február!
Csukás István

POÉN SAROK
Diákok látogatnak a húsüzembe tanulmányi kiránduláson. Egy öreg hentes magyarázza a gyártási technológiát:
Úgy képzeljétek el, hogy itt az elején bemegy a marha,
és a végén meg kijön a kolbász.
Az egyik diák jópofáskodni akar:
- És olyan nincs, hogy az elején bemegy a kolbász, és
a végén kijön marha?
A hentes végigméri a srácot:
Kérdezd meg apádat, öcsi!...
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