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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

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésein
hozott döntésekrõl
A képviselő-testület 2013. március 29-én tartotta soros ülését, ahol napirendi pont előtt a két ülés között
eltelt időszak alatt hozott döntésekről szóló Polgármesteri beszámolót hallgatta meg, majd fogadott el a
képviselő-testület.
Az ülés 1. napirendje keretében változtatás nélkül
jóváhagyta a Belső ellenőr önkormányzatnál 2012. évben végzett ellenőrzésről szóló összefoglaló jelentésben foglaltakat, miszerint az ellenőrzés során intézkedésre okot adó szabálytalanság nem fordult elő.
Az ülés 2. napirendjeként tárgyalta a képviselő-testület Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2013. évi közbeszerzési tervét, melyben a sikeres KEOP pályázat esetén a szennyvíz csatornahálózat kiépítése, és tisztítómű kialakítása, szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, ártalmatlanítása szerepel.
A képviselő-testület az ülés 3. napirendi pontjaként
tárgyalta a Településszerkezeti Terv és Helyi Építési
Szabályzat módosításának jóváhagyása szennyvíztisztító mű helyének meghatározása ügyében teendő
feladatokat, melyet azt tett szükségessé, hogy ugyanezen napirend keretében módosította a képviselő-testület a Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét (a
fent írtak okán) amely 2013. április 28-án lép hatályba.
Az ülés 4. napirendjeként tárgyalta a képviselő-testület a 98/2012. (XII. 14.) Ökt. határozata módosításáról szóló előterjesztést és az ahhoz csatolt adásvételi
megállapodásban foglaltakat. Az önkormányzat a kisteleki székhelyű Vízközmű Szolgáltató Kft törzstőkéjéből 780.000,- Ft összegben üzletrészt vásárolt, melylyel azonos szavazati jogot szerzett a taggyűlési dön-

téshozatalban. 2013. május 30. napjától ez a kft. fogja
ellátni a település ivóvíz (víziközmű-szolgáltatás)
üzemeltetési feladatokat a vonatkozó hatályos központi jogalkotói akaratnak megfelelve.
Az egyebek napirend keretében véleményezte a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő Remény Szociális Alapszolgáltató Központ alapító okirata és szakmai programja módosítását, melyet változtatás nélkül elfogadott.
A képviselő-testület ülés előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon
az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban
pedig papíralapon is hozzáférhető.
Tisztelettel:
Kató Pálné
jegyző

Csanyi Hírmondó

2

2013. március

FELHÍVÁS

A Szent László Általános Iskolában
Az 1. osztályosok beíratásának idõpontja:
2013. április 08. (hétfő)
2013. április 09. (kedd)
helye:
az iskola gazdasági irodája
ideje:
830–1630 óráig
Szükséges iratok:
• óvodai szakvélemény
• gyermek születési anyakönyvi kivonata
• lakcímkártya
• Taj kártya
• amelyik gyermeknek van szakértői vélemény, javaslat

Programok 2013. március - június
1. 2013. 03. 07.:
2. 2013. 03. 14.:
3. 2013. 03. 18.:
4. 2013. 03. 28. – 04. 02.:
5. 2013. 04. 04.:
6. 2013. 04. 11.:
7. 2013. 04. 12.:
8. 2013. 04. 16.:
9. 2013. 04. 19.:
10. 2013. 04. 20.:
11. 2013. 04. 22.:
12. 2013. 05. 31.:
13. 2013. 06. 03. – 11.:
14. 2013. 06. 15.:

Farsang
Iskolai ünnepség az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére
Igazgatói tájékoztató az óvodában a leendő első osztályosok részére
Tavaszi szünet
JAM kirándulás Szegeden az 5. osztályosok részvételével
Költészet napi versmondó verseny
Honismereti verseny Csongrádon a 6. osztályosok részvételével
Elsősegélynyújtó verseny Csongrádon a 6-8. osztályosok részvételével
Gyermekszínjátszó találkozó Szegeden az iskolai színjátszó csoport részvételével
Simonyi Zsigmond helyesírási verseny megyei fordulója Szegeden (Mikulai
Klaudia, Lucze Réka részvételével)
Föld napi szemétgyűjtési akció
Gyermeknap az iskolában
Osztálykirándulások
Ballagás és tanévzáró ünnepség
Szabó Ferenc intézmény-vezető

NÕNAPI ÜNNEPSÉG
A Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja március 3-án nőnapi ünnepséget tartott az iskola tornatermében.
Forgó Henrik polgármester úr köszöntője után az óvodások Katica csoportjának nagy sikerű műsora következett Kátainé
Erika és Tóth Gyöngyike óvónők vezetésével. Mucsi István és Ambrus László verssel köszöntötte a hölgyeket. A jó hangulatról a Silver zenekar gondoskodott, a finom ebédet a konyha dolgozói készítették.
Támogatóink: Önkormányzat, KÉBSZ Kft, konyha dolgozói, Mrlják József, Ifj. Márton Mihály, Szeri Béla és tagjaink,
akik adományaikkal, munkájukkal hozzájárultak az ünnepség sikeréhez.
Köszönjük a támogatást, a segítséget mindenkinek!

Az Anyák Napi Ünnepség május 7-én a 14 órakor a klubhelységben.

Nyugdíjas Egyesület tervezett nyári programja:
Április 13: Bordány –Eurorégiós Nyugdíjas Amatőr Művészeti Fesztivál
Június 11-12: Kirándulás – Gödöllő, Visegrád, Esztergom, Szentendre, Szlovákia. Jelentkezés ápr. 15-ig.
Július 27-28: Szolnok – Fürdőnap.
Bővebb információ a klubnapokon.
Bakony Zoltánné
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Csanyteleki Napközi Otthonos
Óvoda életébõl
2013. március 9-én ismét megrendeztük jótékonysági óvodabálunkat, melyet nőnapi hangulatban töltöttünk el.
Ügyes kezű óvónőim, már hónapokkal ezelőtt készítették a
nőnapi virágot és a különleges fali díszeket. Tervezője és
megvalósítója Berényi Boglárka óvó néni volt, köszönet neki. Minden hölgy vendégünk egy-egy szál rózsát kapott,
tiszteletünk kifejezéséül, hogy már családjával a jegy vásárlásával is segítette óvodánk SZMK pénztárának gyarapodását. Már hagyományunkhoz híven az est 7 órakor kezdődött a nagycsoportos óvodások „Pinokkió” táncával. Négy
csoportunkból az iskolába menőket nagy-nagy szeretettel
és hozzáértéssel Szabóné Pálinkás Györgyi és Dóczi Olga
óvó nénik tanították be, és segítőjük Papp Gyöngyi dajka
néni volt. A sárga szoknyás kislányok és farmeros kisfiúk
meglepetése nagyon tetszett a közönségnek. A gyerekeknek
is élvezetes volt. A műsor végén „Pinokkió” születésnapi
tortáját felvágták és megehették. A gyerekműsort finom vacsora követte, melynek elkészítését a KÉBSZ Kft. konyhai
dolgozói vállalták. Nagyon ízletesre sikerült minden étel,
köszönöm a segítségüket. Amikor a gyomrunk megtelt a
vendégek számára közkedvelt zenekar, a Reflex együttes
kiváló hangulatot teremtett. Vendégeink apraja-nagyja
megtalálta a számára való mulatozási lehetőséget. 11 óra
körül az óvodai dolgozók, és a szülők alkalmi színjátszó
csoportja szintén hagyományőrzésként mutatta be a „Fix
Faktor” műsorát. Rengeteg nevetés és taps kísérte a fellépést. Köszönöm az óvó néniknek akik „kitalálták, megzenésítették, koreografálták” ezt a produkciót. Oroszlán része
Dóczi Olga óvó néninek köszönhető. A jó hangulatot a táncolás közben egy-egy virágárus, tombola és zsákbamacska
árus szakította meg. A dínom-dánom hajnal 4-ig tartott.
Minden kedves munkatársamnak szívből köszönöm a bál
szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos segítségadást.
Az összes csanyteleki óvodás és magam nevében köszönöm azt, hogy szervezéssel, vacsora hozzávalóval, tombolatárgyakkal, virággal, de bármilyen aprósággal hozzájárul tak ennek a számomra kedves jótékonysági bálnak a létre jöttéhez.
A bevétel nagy részéből a már elhasználódott és a gyermekeink számára veszélyes játékok cseréjét próbáljuk megoldani, óvodánk gyönyörű udvarára.

2013. március 21.
Az anyanyelvi munkaközösség vezetője Kátai B. Istvánné
és kolléganője Tóth Zoltánné már hagyományként szervezték meg „Gyöngyös szavak” címmel a középsős csoportosok versmondó versenyét. A szülők esténként hetekkel korábban felkészítették gyermekeiket e szép délelőttre. Remélem sok időt töltöttek együtt és sok verset megismertek gyerekeikkel. Ezek után kicsinyük számára a legmegfelelőbb
költeményt választották ki és tanították meg velük. E produktum bemutatása 21-én, csütörtökön körültekintő szervezéssel, gyönyörű esztétikus körülmények között zajlott
le. Marcsi néni tartalmas, aranyos bevezetőjével, körjátékkal hangolta rá a gyerekeket a vers elmondására. Vivaldi
zenéjére, a „Tavasz” hangjaira történt a bevonulás. Csodálatos élmény volt a zsűrinek is, mely az óvodánk 4 csoportjában dolgozó óvó nénik és a felgyői Gyöngyössyné Editke
óvó néni, és Dócziné Marika óvó néni volt. Nagy-nagy örömünkre szolgált, hogy ezen alkalommal is köztünk volt a
nyugdíjas klub országos versenyeket is megnyerő
Mátyásné Mariska néni és Kádárné Mancika néni. Mariska
néni nagyon szép tavaszi verssel kedveskedett a gyerekeknek, hogy példát mutasson és megkezdődhessen a versek
elmondása. A délelőtt végén minden kisgyerek emléklapot
és ajándékot vihetett haza.
A dobogós nyertesek, akik a 16-ból a legjobb helyezést érték el a következők:
I. helyezett Laczkó Áron,
Móricz Zsigmond: „Iciri-piciri” c. versével,
II. helyezett Vida Vivien,
Cser Magdolna: „Májusi dal” c. versével,
III. helyezett: Vida Tibor,
Drégely László: „Tavasz hívása” c. versével,
Különdíjas: Pigniczki Péter,
Zelk Zoltán: „Tavaszi dal” c. versével.

2013. március 22-én méltóképpen ünnepeltük meg a Víz
Világnapját. Már kicsi korban nagyon fontos tudatosítani,
hogy a víz milyen fontos az emberek számára.
(folytatás a 4. oldalon)
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(folytatás a 3. oldalról)
2007 augusztusától, amióta Kistérségi Társulásként működik a felgyői és csanyteleki óvoda hagyományként ünnepeljük ezt a napot. Forgó színpad szerűen, mindig másik
óvodában kerül megrendezésre a nagycsoportos korúak részére. Az eseménynek ebben az évben a mi óvodánk adott
helyet. A felgyői óvó nénik és dajka nénik gyerekeikkel papírból hajtogatott halacskákat hoztak ajándékba a
csanyteleki gyerekeknek. A csanyteleki óvó nénik szívószálas tarka-barka halacskákkal lepték meg a szomszéd falubelieket. Az egész délelőtt a víz, a vízi élőlények, növények és

2013. március

állatok jegyében zajlott. Tanúbizonyságot tettek akár a felgyői, akár a csanytelekiek, hogy e több év alatt az óvó nénik
mennyi rengeteg, „tudománnyal” látták el őket. Gyermekeink ezt most vetélkedő, versenyzés formájában mutatták
meg. A délelőtt oklevelek átadásával, sok-sok nevetéssel,
cukorka evéssel zárult.
2013. március 25. és március 26.
Három csoportban zajlott (Napsugár, Katica, Napraforgó)
nyílt nap. A Pillangó csoportban 2013. április 10-én tartanak
az óvó nénik nyílt napot, melyre szeretettel várjuk az érdeklődőket. A délelőtt folyamán a szülők részesei lehettek
gyermekeik játszó és tanulási folyamatának. A nagycsoportos gyerekek bebizonyították, hogy már iskolára készülnek.
Nagyon örülök, hogy szinte minden nagycsoportos korú
gyermekünk szülője belátogatott erre a délelőttre. A Katica
csoportos szülők a délelőtt végén – nyuszi várás keretében
– barkácsoltak, különböző húsvéti kedvességeket.
Nemcsak a kedves óvodás szülőknek és nagyszülőknek,
hanem a falu valamennyi családjának szeretettel, tiszta
szívből kívánom:
„Húsvét örömére
Az a kívánságom
E háznak népére
Áldás, öröm szálljon.”
Népköltés –
Márton Erzsébet
intézményvezető

Türr István Képzõ és Kutató Intézet
A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) felnőttképzési és kutatás-módszertani intézményként a kilencvenes évek elején létrehozott Regionális Képző Központok hálózatának bázisán jött létre. Ennek köszönhetően a
közel két évtizedes felnőttképzési tevékenység, valamint
a kapcsolódó munkaerő-piaci szolgáltatások ellátása révén felhalmozott tudással rendelkezik. Intézetünk többek
között uniós forrásokból finanszírozva, hátrányos helyzetűek képzésével foglalkozik. Jelenleg a TÁMOP 5.3.8-B12/1 kiemelt projekt megvalósításához keres stratégiai
együttműködő partnereket. A projekt a leghátrányosabb
helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése
érdekében motiváló képzések szervezését és támogató
szolgáltatások nyújtását tűzte ki céljául. Olyan önkormányzatokkal keressük az együttműködés lehetőségét,
amelyek szívesen fogadják a képzéseinken résztvevőket
munkagyakorlatuk megszerzése érdekében. A stratégiai
együttműködési megállapodások alapján olyan szolgáltatásokat kínálunk az önkormányzatok számára, amelyek
segítik az önkormányzati humánerőforrás-gazdálkodást,
növelik a hatékonyságot, eredményességet (további közös projektek, pályázatok kidolgozása, önkormányzati
képzések biztosítása, munkakör- és kapacitás-elemzések,
felnőttkori kompetenciamérés, érzékenyítő tréningek, stb.
révén). Segítjük továbbá az önkormányzatokat a társadalmi felelősségvállalás kapcsán tervezett feladataik megvalósításában (önkormányzati ösztöndíj programok kialakítása, új módszerek, munkaerő-piaci innovációk közös
megvalósítása, pl. szociális építészet, zöldgazdaság stb.).
Az együttműködés nemcsak a képzésben résztvevők, hanem az önkormányzatok számára is előnyös: az önkor-

mányzatok a profiljukhoz illeszkedő képzettségű munkaerőhöz jutnak,
- a gyakorlati képzés alatt megismerik a jövőbeli potenciális alkalmazottjukat,
- a későbbi beruházásaikhoz kapcsolódó munkaerő igények jobban tervezhetők lesznek,
- illetve a hátrányos helyzetű alkalmazottaik számára –
bizonyos feltételek esetén
- bér-és járulékkedvezmény is biztosítható további projektekből a TKKI segítségével.
Mindennek köszönhetően a TKKI és az önkormányzat
együttműködése komplex módon segíti a munkaerő-piaci
kereslet és kínálat hatékonyabb összekapcsolását.
Amit a TKKI nyújt:
Megélhetési támogatást nyújtunk a foglalkoztatást elősegítő szakmai képzésen résztvevőknek a képzés végéig,
melynek köszönhetően nem jelentkezik a partner önkormányzatnál bérköltség.
A képzésben résztvevők kompetenciamérésen vesznek
részt, mellyel mintegy „előszűrjük” őket, ezáltal a partner
önkormányzatokat komoly HR-feladat alól mentesítjük és
HR-költséget takarítunk meg számukra.
A TKKI biztosítja a partner önkormányzatok igényein is
alapuló, elsősorban építőipari, kézműipari, szociális és
egészségügyi szolgáltatási szakmacsoportokba tartozó foglalkoztathatóságot elősegítő szakmai képzéseket.
Szakképzett, már kipróbált munkaerőt kap a partner önkormányzat.
A TKKI – felnőttképzési tapasztalataira alapozva – segít a
partner önkormányzatnak más képzési pályázatokat feltérképezni és ezeken elindulni.
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Amit a partner önkormányzatoktól várunk:
Együttműködési megállapodás aláírása a TKKI-vel,
amelyben az önkormányzat vállalja, hogy a TKKI képzéseiben résztvevők számára szakmai gyakorlati helyet és –
amennyiben a későbbiekben lehetséges –munkalehetőséget
biztosít.
Kik vesznek részt a képzéseken?
A projekt célcsoportjába tartoznak azok a társadalmi csoportok, amelyek a jelenlegi munkaerőpiacról kiszorult inaktívak vagy álláskeresők. Ebbe beletartoznak a hátrányos
helyzetű, a súlyosan hátrányos helyzetű (legalább 24 hónapja munkanélküliek), és a fogyatékkal élő munkavállalók
egyaránt.
Milyen tevékenységek valósulnak meg a projekt során?
Kompetenciamérés
A programban résztvevők először készségfelmérésen,
alapkompetencia-mérésen vesznek részt. A felmérés elsősorban azokra az alapkészségekre irányul, melyek a foglalkoztathatóság szempontjából alapkövetelménynek számítanak (pl. olvasás, szövegértés, számolás, anyanyelvi kommunikáció, tanulás tanulása). A kompetenciaméréshez országosan egységes eszközöket és módszereket használunk.
A kiértékelés is egységes szempontrendszer szerint történik, így a résztvevők teljesítménye az egységesen elfogadott normákhoz és egymáshoz képest is viszonyítható lesz.
Egyéni fejlesztési és cselekvési tervek
A készségfelmérések eredményeinek figyelembevételével
a szakemberek a résztvevőkkel közösen alakítják ki az
egyéni fejlesztési tervet, amely kijelöli a résztvevő fejlesztési irányait, pl. olyan tréningen vehet részt, melynek segítségével képessé válik a munka világában való jobb tájékozódásra, ezzel együtt az öngondoskodási képessége is erősödik. Az egyéni tervek kialakításakor számbavételre kerülnek a foglalkoztatást akadályozó tényezők, illetve a kezelésükre tervezett intézkedések, továbbá a határidővel megjelölt célokhoz a résztvevő által megtenni szükséges feladatok és azok ütemezése is.
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Alapkompetenciák fejlesztése – eszköz a továbbtanuláshoz
A felmérések és az egyéni fejlesztési tervek elkészítése
után – az eredmények figyelembevételével- a programba
bevontak egy része „Alapkompetenciák fejlesztése” elnevezésű akkreditált (180 órás, napi hat órás elfoglaltságot jelentő) képzési programban vesz részt. A programrész az olvasás, írás, számolás, szövegértés, logikus gondolkodás és digitális írástudás fejlesztésére hivatott annak érdekében,
hogy a képzésen résztvevők a továbbiakban alkalmasak legyenek a gyakorlatorientált szakmai képzésen történő eredményes részvételre.
Készségfejlesztő, szocializáció tréning
A munkáltatói igények függvényében valamennyi foglalkoztathatóságot elősegítő szakmai képzést megelőzhet egy
120 órás akkreditált, az önálló életvitelt, a megfelelő motiváció megszerzését, illetve a csoportmunkában történő
együttműködést elősegítő készségfejlesztő, szocializációs
tréning.
Foglalkoztathatóságot elősegítő szakmai képzések
Potenciális munkáltatói igényekre épülő szakmai képzések átlagosan 480 órában kerülnek megvalósítása, ahol
megkezdődik a partner önkormányzatok számára közvetlenül is fontos szakmai ismeretek átadása.
Munkagyakorlat
A szakmai képzések részeként valósul meg az együttműködő partner önkormányzatoknál a foglalkoztatást is elősegítő szakmai gyakorlati képzés. A program során az előkészítő, betanító és szakmai képzés összes feltételét, a képzésre járás költségeit, az étkezést, a tananyagokat és a munkaruhát is a TKKI biztosítja.
Elérhetőség: TKKI Békéscsabai Igazgatóság (5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 1.) Telefon: 66/519-400
E-mail: t538b.bekescsaba@tkki.hu
Tevékenységeinkről és a fent leírt programunkról bővebben: www.tkki.hu
Érdeklődni és jelentkezni a családgondozónál. 2013.04.05
déli 12 óráig. Csanytelek Kossuth 34. sz. alatt.

Nyugdíjas Ki mit tud? az Agórában
Szeged - 23 fellépő részvételével tartották meg tegnap a
VI. Szegedi és Szeged-kistérségi Nyugdíjas Ki mit tud?
döntőjét a Szent Györgyi Albert Agórában.
Vers, próza és színjátszás kategóriában első lett Csapó
Jánosné, második Batári Ferencné és Lajtosné Vincze Rozália, harmadik pedig a Szentmihályi Nyugdíjas Együttes. Az
énekkarok és népdalkörök közül a tápai Török József Hagyományőrző Egyesület, az üllési Estike Népdalkör és a
zsombói Bokréta Népdalkör lett dobogós. A néptánc, társas
és egyéb tánc kategória legjobbjai: az Apátfalvi Hagyományőrző Együttes, a tápai hagyományőrzők és a szentmi-

hályi nyugdíjasok. Szólóének és szóló hangszer kategóriában Mizsei Zoltán harmonikás, Gyuris János egy Kodálydallal és Antal Ferencné summás énekekkel végzett az élen.
A polgármester különdíját a 94 éves Gyimesiné Dudás Irén
kapta, a kistérségi különdíjat Baka Mihály apátfalvi népdalénekes, az idősügyi tanács különdíját a sándorfalvi Kalamajka Együttes érdemelte ki. A délutáni gálán a kategóriák
győztesei léptek fel, valamint a Nosztalgia Népitánc Együttes és a Kender zenekar, az Agóra tánccsoportja, verset
mondott Trényi Pálné Annuska néni.
Forrás: Délmagyar.hu

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.
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Jótékonysági est és vacsora a 100 tagú cigányzenekar mûvészeivel
A Tiszta Szívvel a Gyermekekért Alapítvány javára
Helyszín: Sághy Mihály Szakképző Iskola, Csongrád, Gyöngyvirág u. 18.
100 Tagú Cigányzenekar 2x50 perces műsorral (30 fő)
További fellépők:
Tyúkászné Balázs Katalin, a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,
Diákotthon, és Gyermekotthon Csongrádi Tagintézményeinek diákjai, Szociális
Ellátások Intézménye, Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye, Az Aranysziget
Otthon Kisréti Otthonának gondozottjai
Belépőjegy: 1500 Ft
Belépőjegy vacsorával: 4000 Ft
Támogatói jegyek: 500 és 1000 Ft
Bővebb információ és jegyvásárlás:
Művelődési Központ Turinform Iroda, Csongrád, Szentháromság tér 8.
8-16 óráig a 63/483-414 telefonszámon

Csanytelek SC hazai futball mérkõzései
Időpont
2013. 04. 07.
2013. 04. 21.
2013. 05. 01.
2013. 05. 05.
2013. 05. 26.

Nap
vasárnap
vasárnap
szerda
vasárnap
vasárnap

Óra
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00

Csapat
Csanytelek SC - Gyálaréti LSC
Csanytelek SC - Makói FC II
Csanytelek SC - Tömörkény KSE
Csanytelek SC - Tiszasziget SE
Csanytelek SC - Székkutas TC

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken a Polgármesteri Hivatal
dísztermében 2013. április 24-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!
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.

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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A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi
területén 2012. évre vonatkozóan is megállapítható, hogy az
állampolgárok a legtöbb esetben vagyon elleni bűncselek mények sértettjei voltak. A tapasztalatok szerint sajnos sok
esetben maguk a sértettek is hozzájárultak áldozattá válásukhoz.
Az alkalmi és besurranásos lopások esetében ilyen
például az óvatlanság, a kellő körültekintés hiánya (pl. felügyelet nélkül hagyott értékek, nyitva hagyott bejárati ajtók,
ablakok…), a betöréses lopások esetén a szükséges vagyonvédelmi intézkedések elmulasztása. Az időskorú sértetteket
sokszor fizikai kiszolgáltatottságuk, a közszolgáltatók,
hivatalos szervek működési rendjére, az igazoló okmányok
formájára, tartalmára vonatkozó ismereteik hiányossága
teszi könnyű célponttá. Az is több esetben előfordult, hogy
a későbbi sértettek orvosi várótermi, kocsmai beszélgetés
során tettek utalást a lakásukon található ékszerekre, nagyobb mennyiségű készpénzre, akár még azok rejtekhelyét is
felfedve beszélgetőpartnereik előtt. Mindezek mellett a
környezet közömbössége is több alkalommal segíthette a
jogsértések sikeres véghezvitelét.
Éppen ezért kérjük, hogy a hatékonyabb megelőzés
érdekében fogadják meg ajánlásainkat:
• A kaput, bejárati ajtót akkor is tartsák zárva, amikor
otthon tartózkodnak! Gondoskodjanak a lépcsőház,
pince, tároló folyamatos zárásáról is.
• Végzettséget, címeket (dr., özvegy…) csak akkor
tüntessenek fel a postaládán, névtáblán, ha az
feltétlenül szükséges, mert ezzel is felkelthetik a
bűnözők figyelmét! Egyedül élő nőknél ajánlott csak a
vezetéknév kiírása.
• Ajtónyitás előtt próbáljanak meggyőződni az Önökhöz
érkező személy kilétéről (pl. optikai kitekintő, biztonsági lánc igénybevételével). Ha idegenek csengetnek be,
és információt vagy szívességet kérnek, szolgáltatást,
eladó árut kínálnak, ne engedjék be őket a lakásba,
házba. A hivatalos személyektől, szolgáltatók
munkatársaitól kérjenek igazolványt!
• Rablás, betörés elkerülése érdekében kiemelt figyelmet
kell fordítani az ingatlanok védelmére. Az elkövetők
általában olyan helyen próbálkoznak, ahol gyengének
tűnik a védelem, ahová viszonylag rövid idő alatt be
lehet hatolni. A bejárati ajtó zárását minimum 2 db,
különböző rendszerű biztonsági zár biztosítsa, de
hatékonyabbak a több ponton záródó zárszerkezetek. A
szakszerűen felszerelt hevederzár megfelelő zárást biztosít, és az ajtólapot is merevíti. Emellett érdemes odafigyelni az ajtó anyagára, vastagságára, a vasalatok,
sarokvasak kialakítására, az ajtólap és a tok záráspontosságára stb. Vásárlás előtt érdemes szakember tanácsát kérni.
• Üvegezett bejárati ajtó zárjában belülről se hagyjanak
kulcsot, mert egy betörőnek nem jelent gondot a kettős
ablaküveg betörése sem, benyúlva pedig már egyszerű
az ajtó kinyitása.
• Viszonylag olcsó (típustól függően kb. 1500 forinttól lehet
már kapni) technikai eszköz
az elektronikus ajtóék, melyet

a bejárati ajtó alá, a padlóra kell helyezni. Az ajtó feszítése, nyitása hozza működésbe a billenő kapcsolót,
ami hangjelzést generál, így a tulajdonos azonnal észleli
a behatolást, és szükség esetén segítséget tud kérni.
• Valamivel drágább megoldás a riasztós
lakat alkalmazása, amely mozgatás,
ütés, feszegetés hatására hangjelzéssel
reagál. Kerékpár, motorkerékpár mellett tároló, hétvégi ház … (kiegészítő)
védelmére is használható.
• Az ajtók mellett fordítsanak figyelmet a lakás, pince,
padlás, garázs… ablakainak védelmére is (rácsok, biztonsági fólia illetve redőny stb.), hiszen behatolás szempontjából ezek is kockázatot jelentenek. (Még az emeleti
ablakok is!)
• Az elektronikai védelem a mechanikai védelem (zár,
rács, lakat stb.) kiegészítője lehet. Felszerelhetünk helyi
riasztású hang- és fényjelző készülékeket, illetve kép
rögzítésére alkalmas eszközöket is - ezekre hívjuk fel a
szomszédban lakók figyelmét.
• Emellett ún. távriasztás, távfelügyelet is alkalmazható.
Ennek lényege, hogy betörés
• Észlelésekor az erre szakosodott központ kivonuló
szolgálatot küld a helyszínre.
• Ha elutaznak, szóljanak valamelyik megbízható szomszédnak vagy rokonnak, adják meg elérhetőségüket,
kérjék meg őket a levélszekrény kiürítésére, az újságok,
értesítők összegyűjtésére, esetleg a redőnyök fel - és
lehúzására. Ha tudják, hogy szomszédjuk nem
tartózkodik otthon, figyeljenek a gyanús személyekre.
Ha ismeretleneket látnak csomagokkal, használati tárgyakkal, műszaki cikkekkel stb. közlekedni, figyeljék
meg, melyik lakásból jöttek ki, próbálják ismertetőjegyeiket megjegyezni, az általuk használt jármű típusát,
rendszámát felírni.
• Lakáskulcsot még a bejárat közelében található „biztos
rejtekhelyen” (lábtörlő, mérőóra szekrénye stb.) se
hagyjanak. A kulcsokat az igazolványoktól elkülönítve
tartsák maguknál, és a kulcstartón se legyen feltüntetve
a lakcím.
• Ha otthonról való távozás előtt azt tapasztalják, hogy
valamelyik zárat nem lehet bezárni (pl. mert azt kívülről
beragasztózták), gondoskodjanak zárcseréről. Közben
lehetőleg ne hagyják felügyelet nélkül a lakást, mert
lehet, hogy a bűnözők így készítették elő a betörést.
• A gépjárműfeltörések és - lopások elkerülése érdekében
- főleg látható helyen - ne hagyjanak értéket (GPS,
táska, fényképezőgép….) az autóban, mert az nem biztonságos tárolóeszköz! Mindig zárják be az ajtókat,
húzzák fel az ablakokat, kapcsolják be a riasztót - akkor
is, ha csak pár percig vannak távol a kocsitól. A jármű
leállítása során válasszák az őrzött parkolókat, bevásárlóközpontokban lehetőleg a bejárathoz közeli, kivilágított részen lévő parkolóhelyeket.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112,
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
barka@csongrad.police.hu
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Tavaszi
retekleves

Weöres Sándor

Hozzávalók:
– 1 csokor friss retek,
– 1 kisebb burgonya,
– 1/4 fej karalábé,
– 1 db leveskocka,
– vaj,
– liszt,
– petrezselyem apróra vágva.

Elkészítése:
Apróra vágjuk a megmosott retkeket, a burgonyát, a karalábét, 4 dl vízben, feltesszük
főni, és hozzáadjuk a leveskockát is.
Amikor puhára főtt, akkor összeturmixoljuk, és a legvégén vajas rántással
behabarjuk. Egy kevés petrezselymet teszünk
hozzá.
A legvégén retekkel díszítjük a levest.
Jó étvágyat!

Tavaszköszöntő
Sándor napján
megszakad a tél,
József napján
eltűnik a szél.
Zsákban Benedek,
hoz majd meleget,
nincs több fázás,
boldog aki él.
Már közhírré
szétdoboltatik,
minden kislány
férjhez adatik.
Szőkék legelébb,
aztán feketék,
végül barnák
és a maradék.

POÉN SAROK

– Őrmester úr, van-e valami,
ami elveszi a vöröshagyma szagát?
– Hogyne volna!
– A fokhagyma.

A szőke nő férje konyhában
főz, mikor megérkezik a
barátja
– Szevasz öregem hát mi van veled?
– Semmi, semmi épp az ebédet készítem.
– Az asszonnyal mi van?
– Benn van a szobában. Menj, köszönj be neki!
A barát bemegy azután futva jön vissza
– Te, a feleséged az ágyban van!
– Igen tudom.
– De egy másik férfival!
– Jesszusom! Akkor nem lesz elég a krumpli!
Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
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