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Csanyi Hírmondó
Jegyzõi tájékoztató

Csanytelek Község Önkormányzata
Képviselõ-testülete ülésérõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a képviselő-testület munkaterve szerinti soros ülését 2015. január 30. napján tartotta, ahol 5 napirendi pontot tárgyalt. A napirendi pontokat előzetesen a pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési bizottság, a 4. napirendi pontot pedig az ügyrendi bizottság véleményezte, az abban foglaltakat a képviselő-testület változtatás nélkül elfogadta.
Az 1. napirendi pontként az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetése előkészítése keretében tárgykör a) pontjaként a Csanytelek községben működő civil szervezetek és önszerveződő közösségek 2015.
évi működési célú támogatása c. előterjesztést tárgyalta. Az önkormányzat nevében kiírt tárgyi pályázatra 9 helyi civil szervezet nyújtott be igényt, 3.675.000.- Ft összértékben, melyből a képviselő-testület a beterjesztés szerinti indokok alapján 2.865.000.-Ft összegű támogatást hagyott jóvá, és az összeg költségvetésbe való beépítését rendelte el.
Az 1. napirend b) pontjaként tárgyalta a testület az önkormányzati lakások és garázsok 2015. évi díjainak megállapítására vonatkozó előterjesztést, melyben az alacsony inflációs hatásokra és a költségek számottevő emelkedése
elmaradása okán tett kezdeményezést, hogy a díjtételek a 2014. évben megállapított összeggel azonos mértékűek
maradjanak, tehát ne emelkedjenek a bérlők bérleti díjai. A képviselő-testület az előterjesztést egyhangú szavazással jóváhagyta, és az önkormányzat költségvetésébe a tételek bevételi oldalon való megjelenítését rendelte el.
Az 1. napirend c) pontja előterjesztésében Csanytelek Község Önkormányzata és az önkormányzati hivatal által
ellátott egyéb szolgáltatói tevékenységek (szabadkapacitás kihasználás) 2015. évi díjtételeire tett javaslatot az arra
kötelezett polgármester és jegyző. A javaslattételben a 2014. évi díjtételeknek megfelelő – emelés nélküli – összegek
megtartása szerepelt a reklámtevékenység, reklámfelület biztosítása, a Hírmondó megjelentetése, a fénymásolás, a
faxszolgáltatás és a fűnyírás, fűkaszálás és parlagfű mentesítésre vonatkozóan, mivel az önköltségszámítás alapján
nem indokolható a költségnövekedés beállítása. A képviselő-testület egyetértett az előterjesztők érveivel, az előterjesztésben foglaltakat változtatás nélkül, egyhangú szavazással fogadta el.
Az 1. napirend d) pontjaként terjesztette be az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatában rögzített eljárásrend szerint a polgármester és a jegyző közös előterjesztésében a költségvetési évet követő három évben várható önkormányzati saját bevételek körének, összegének és a Kormány hozzájárulását igénylő – adósságot keletkeztető – ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek meghatározását. Az önkormányzat saját bevételi forrástervét a költségvetési rendelet előkészítéseként készült kalkuláció szerint, a bázisadatokra és a várható bevételi forrásokra alapozva, 2016. – 2018. évekre vélelmezett 29.300.000.- Ft és 29.550.000.- Ft összegben hagyta jóvá a testület. Az önkormányzat saját bevétele legnagyobb tételét a helyi adók beszedése jelenti, melynek 2014. évi terve 96 %-ra teljesült.
Részben ennek tudható be, hogy a képviselő-testület korábbi döntése értelmében nem vezetett be új helyi adót, mert
annak beszedése szinte reménytelen, viszont a költségvetésben többletköltséget jelentene. Másrészt nem szolgálná a
kieső központi költségvetési támogatás pótlását sem, mert az új adónemből beszedett forrásból és az iparűzési adóból (amelynek felhasználásáról eddig szabadon dönthetett a testület) kellene fedezni az önkormányzati segély helyébe lépő települési támogatás iránt a szociálisan rászorulók által benyújtott kérelmekben foglalt igényeket, ami reálisan nem tervezhető és a rászorultsághoz mérten (eddigi ismereteink szerint) nem teljesíthető.
Az ülés 2. napirendi pontja keretében tárgyalta és határozatával elfogadta a képviselő-testület Csanytelek Község
Önkormányzata és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetése tervezésének ellenőrzéséről szóló belső ellenőri jelentésben foglaltakat. A jelentés összegzése értelmében mind az önkormányzat, mind a hivatal költségvetése
tervezése mindenben megfelel a vonatkozó hatályos jogszabályokban írt követelményeknek, határidőben történő
beterjesztéssel, tartalmát tekintve közgazdaságilag megalapozottan, a közfeladatok ellátásához szükséges mértékű
kiadások beállításával, a saját bevételi források konkrét felmérésével, hatásvizsgálattal alátámasztottak, így a belső
ellenőr záradéka szerint intézkedés kezdeményezésére nincs szükség.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás a címoldalról)
A képviselő-testület az ülés 3. napirendi pontjaként a házhoz menő elkülönített települési szilárdhulladék gyűjtésének bevezetésével összefüggő feladatokról szóló jegyzői tájékoztatót vitatott meg és fogadott el. Határozatában
felhatalmazta a település polgármesterét a feladat ellátásában érdekelt FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt
Felelősség Társaság ügyvezető igazgatójával, az Orosháza város székhelyű DAREH Társulási Tanácsa elnökével és
a Békés- Manifest Nonprofit Kft. ügyvezetőjével való tárgyalás folytatására. Egyben elrendelte az önkormányzati
rendelet-tervezet közmeghallgatás elé terjesztését és felkérte a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésére jogosított közszolgáltató képviselőjét lakossági tájékoztatásra. A tájékoztatást a 2015. február 13. napján tartandó közmeghallgatás 2. napirendjeként tűzte ki. Az eddigi hulladékgazdálkodási közszolgáltatás bővítésére vonatkozóan a
település lakossága részletes tájékoztatást a közmeghallgatáson, az ott elhangzottakról pedig, a soros Hírmondóban
kap általam.
A képviselő-testület a nemzetiségek jogairól szóló törvényben foglalt kötelezettségének tett eleget azzal, hogy az
ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalta és az ügyrendi bizottság véleményét figyelembe véve elfogadta a Csanytelek
Község Önkormányzata Képviselő-testülete és a Csanyteleki Roma Nemzetisége Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata c. előterjesztésben foglaltakat. A két testület nem látott okot az általuk 2014. év végén határozattal elfogadott együttműködési megállapodás módosítására, ezért felhatalmazást adott a település polgármesterének annak aláírására.
Az ülés 5. napirendi pontjaként vitatta meg és fogadta el a képviselő-testület a Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ ápolást, gondozást nyújtó idősek otthona intézményi ellátás kapacitása bővítésének kezdeményezése tárgyában benyújtott előterjesztést. Abban javaslatot fogalmazott meg a jelenlegi 26 fő bentlakó ellátott létszámának 28
főre való emelésének indokoltságára, és felkérte az intézmény fenntartóját, hogy a település jegyzője által kiadott ellátásra való jogos igény meglétének igazolása alapján indítványozza a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalnál az ellátotti létszám emelésének engedélyezését. Ez jelentős költségvetési bevételt eredményezne a szociális intézmény idei évi gazdálkodásában, amely lehetővé tenné – az önkormányzat rendeletében meghatározott intézményi
térítési díj fizetése ellenében – a felvételre várakozók közül 2 fő szociálisan rászoruló személy intézményen belüli ellátását. A központi költségvetésből feladatfinanszírozásra lehívható anyagi forrás az intézmény költségvetési bevételeként biztosítaná (a jelenleg is foglalkoztatott) 1 fő gondozónő illetményfedezetét.
A képviselő-testületi 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

Jegyzõi tájékoztató

A Csanyteleki Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselõ-testülete ülésérõl
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.
január 30. napján tartott ülésén 2 napirendi pontot tárgyalt.
Az ülés 1. napirendi pontja keretében vitatta meg a Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete
és a Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között létrejött együttműködési megállapodás felülvizsgálata tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat, melyet változtatás nélkül elfogadott
és felhatalmazta az elnököt az együttműködési megállapodás aláírására.
A képviselő-testület az ülés 2. napirendjeként tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a Csanyteleki Roma
Nemzetiség Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata felülvizsgálata tárgyában benyújtott előterjesztést. Az abban rögzítetteket értelmében az eredeti SZMSZ-ben foglaltakhoz képest módosításra okot adó
körülmény nem merült fel, ezért a korábban hozott elfogadó határozatában írtakat hatályban tartja.
A képviselő-testületi 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
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MEGHÍVÓ
„Csanytelek szennyvízelvezetése és Tisztítása című projekt”

Ünnepélyes projektnyitó rendezvényére, közmeghallgatásra és sajtótájékoztatóra
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Ezúton szeretnénk meghívni Önt a KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005 számú projekt 2015. február 13.-án,
15.00 órai kezdettel tartandó ünnepélyes projekt nyitó rendezvényére, közmeghallgatásra és sajtótájékoztató rendezvényünkre.
A nyitó rendezvény helyszíne:
Csanytelek Község, Piactér (Radnóti M. u.)
Közmeghallgatás helyszíne:
Csanytelek Község faluház (Kossuth L u. 15/G.)
Program:
15.00-15.30 Nyitórendezvény, ünnepélyes alapcső letétel
16.00-17.30 Közmeghallgatás (Csatornázás napirend várható kezdése 16.30h)
Közmeghallgatást követően válaszolunk a sajtó munkatársainak.
Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!
Üdvözlettel: Forgó Henrik polgármester
Csanytelek Község Önkormányzata, cím: 6647 Csanytelek, Vollentér János tér 1.
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, www.csanytelek.hu, www.ujszechenyiterv.gov.hu

Meghívó
Csanytelek Község Önkormányzata Polgármestere
tisztelettel meghívja a Község Polgárait
2015. február 13.-án (pénteken) 16 órakor
a Faluházban tartandó közmeghallgatásra.
Napirend:
1.) Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal
2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné
jegyző, Bali József ÜB elnök, Pető
Sándor PEFTB elnök
2.) Az önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatai keretében:
a.) a házhoz menő elkülönített települési szilárd
hulladék gyűjtésének bevezetésével összefüggő feladatokról tájékoztatás

Előadó: FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit
Kft. képviselője
b.) az önkormányzat hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátásáról és igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet
megalkotása
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató
Pálné jegyző, Bali József ÜB elnök
3.) KEOP (1.2.0/09-11-2013-0005) „Csanytelek
Község Szennyvízcsatornázásának kiépítése”
tárgyú kivitelezéséről tájékoztatás
Előadó: Forgó Henrik polgármester, Kató Pálné
jegyző, projektmenedzser, kivitelező képviselője
4.) Egyebek
Tisztelettel várom minden érdeklődő megtisztelő
megjelenését!
Csanytelek, 2015. január 30.
Képviselő-testület nevében:
Forgó Henrik polgármester

Tájékoztató!
EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom
Ellenőrző Rendszer): Aránytalanul nagy mulasztási
bírság és hatalmas kockázat a magyar adóalanyok
számára! Minden eddiginél rövidebb idő alatt kell(ett)
az EKAER-re felkészíteni az adózók beszerzési,
logisztikai és raktározási szervezeti egységeit. Ha a
magyar adóalany elmulasztja a bejelentési
kötelezettségét az EKAER rendszerbe, akkor a NAV

2015. március 1-től hatósági zár alá veheti a szál lítóeszközök rakterét, lefoglalhatja a rakományt és a
be nem jelentett áruk értékének 40%-áig terjedő
mulasztási bírságot szabhat ki. Éles rendszer január 1től, bírságolás és szankciók március 1-től
Részletes információ:
https://ekaer.nav.gov.hu/
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Az önkormányzat és szervei feladatellátásáról, a településen történt eseményekrõl
(2015. január)
A szegedi Holdkő Alapítvány számítógépes pályázatot hirdetett ingyenes számítógépekre, melyekre a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal is benyújtotta igényét, mivel az új számítógépek nagyban segítenék a köztisztviselők munkavégzését.
A pályázat elbírálására 2015. március 16-án kerül
sor.
A Nemzeti Művelődési Intézet a Kulturális
Közfoglalkoztatási Program lehetséges folytatása
érdekében immár harmadik alkalommalvárja a
partnerszervezetek jelentkezését. A Csanyteleki
Polgármesteri Hivatal leadta szándéknyilatkozatát 2 fő foglalkoztatására.
A Nemzeti Agrár-szaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet által a Falusi és
Agroturizmus Szövetség a helyi szervek segítségét kérte a 2015. évben megrendezésre kerülő kulturális (hagyományőrző, kézműves, folklór), aktív- és zöldturisztikai, valamint gasztronómiai
programok adatainak összegyűjtésében. A programok a Vidékjáró kezdeményezés országos
adattárába kerülnek majd be.
A Magyar Természetjáró Szövetség által vállalt
– nyilvánvalóan közérdekű – feladata a turistautakon, ezek körén belül kiemelten az Országos
Kékkör útvonalán biztosítani a természetjárók
minél zavartalanabb túrázását. A feladat teljesítésének lényeges része a biztonságos tájékozódás
elősegítése, és az útvonalon látható nevezetességek, fontos ismeretek felől való tájékoztatás. A
Magyar Természetjáró Szövetség a rendezett körülmények kialakítása érdekében erőforrásokra
pályázott, ezekkel az eszközökkel készen áll,
hogy a nyomvonalakat, turista-jelzéseket, irányító és tájékoztató táblákat rendezze, illetve felújítsa és kiegészítse, amely érinti településünket is.
Ez évben is folytatódnak a Nippon Zengo edzések. A Faluházban minden kedden 17-18 óra között Veres Irén edző változatos, jó hangulatú
edzésekkel várja a mozogni, fogyni vágyókat!
Január 22.-én, a Magyar Kultúra Napján Csongrád Város Önkormányzata, a Csongrádi Városkép Nonprofit Kft. közreműködésével ünnepi
műsort rendezett a Csongrádi Művelődési Központban. A rendezvényt Bedő Tamás polgármes-

ter ünnepi beszéde nyitotta, majd azt követte a
„Képzőművészet Csongrádon” című művészeti
könyv bemutatója. Az ünnepség keretében került
sor a „Kultúra Mecénása 2014” díj átadására. Az
est zárásaként a Csongrádi Színtársulat előadásában a résztvevők megtekinthették „A színek szélhámosai” című színjátékot. Az eseményen képviseltette magát a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal.
Január 27.-én véradó napot tartottak településünkön. Az eseményen 62 fő véradó jelent meg,
59 főtől vettek vért és 4 új véradót is köszönthettünk. Véradás után a szervezők vacsorával kedveskedtek a donoroknak az önzetlen támogatásukért. A többszörös véradók kitüntetésben részesültek. Tízszeres véradó: Antalné Molnár Zsuzsanna, Fekete János, Gál Róbert, Gyöngyi Krisztián. Húsz alkalommal adott vért Mészáros Ferenc, harmincszor Balogh Krisztián, Juhász Magdolna, Patai Elemérné és Széll Csabáné. Negyvenszeres véradó: Forgó Imre, Kádár József, Lajos József, Mátyás Zsolt. Koncz György ötven, míg, Budai József és Forgó János hatvan alkalommal
adott vért. Pintér Istvánt pedig hetvenötszörös
véradóként köszöntötték a szervezők. Még egyszer gratulálunk nekik A vacsora megrendezésében támogattak bennünket: Forgó Henrik, Márton János, Mrlják József, Ferenczi Gábor, Csanyi
Pékség, Start program csanyteleki kertészet,
konyhai dolgozók, és egészségügyi dolgozok. A
véradóknak, a szentesi kórház vérellátó osztálya
dolgozóinak és a támogatóknak nagyon szépen
köszönöm a segítséget.
A Csongrád Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 2015. január 15. napján megküldött
CSI/01/117-5/2015. számú határozatában foglaltak szerint Csanytelek települést a sertés reprodukciós zavarokkal és légzőszervi tünetekkel járó
szindrómájától (PRRS) mentesnek minősítette.
A képviselő-testület 2015. 02. 13.-án (pénteken)
16 órára tűzte ki a közmeghallgatás időpontját,
melynek meghívóját külön jelenítjük meg.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

2015. január

Csanyi Hírmondó

5

DR. SZARKA ÖDÖN
KISTÉRSÉGI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT.
6640 CSONGRÁD, GYÖNGYVIRÁG U. 5.
TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0066
Kedves Olvasó! Tájékoztatom, hogy az Egészségfejlesztési Iroda által szervezett egészségmegőrző
klubfoglalkozásokra, ingyenes szűrővizsgálatokra, előadásokra örömmel és nagy érdeklődéssel jelennek meg településünk lakói. Eddig közel 3500 főt ért el a Csongrádi Szakrendelő egészséggel kapcsolatos hitvallása, „az egészség nem az orvosi rendelő várótermeiben és a kórházakban kezdődik, hanem a mindennapokban…”
A jövőben ugyanilyen lelkesedéssel és szakértelemmel folytatjuk a munkánkat.
Továbbra is várjuk Csongrád és kistérségének lakosait, akiknek fontos a saját és hozzátartozóik
egészsége. Tájékoztatom a Kedves Olvasót, hogy a szűrések, előadások, klubfoglalkozások mindenki
számára ingyen elérhetőek.
Az érdeklődőket a Csongrádi Szakrendelőben várják az Egészségfejlesztési Iroda munkatársai. Jelentkezni lehet személyesen a Rendelő recepciójánál, illetve a 06/63/570-800-as telefonszámon.

Forrás: Gurdon Lajos EFI Iroda vezetője

Felhívás adatszolgáltatás
teljesítésére
Tisztelt Kutyatulajdonosok!
Csanytelek Község Önkormányzata eb rendészeti feladatainak ellátása érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel az állatok védelméről szóló 1998. évi
XXVIII. törvény 42/B. § alapján a településen eb
összeírás végeztetéséről köteles gondoskodni.
Felérem a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat,
hogy a mellékelt formanyomtatvány kitöltésével
és leadásával
2015. március 31-ig
a Csanytelek közigazgatási területén tartott
ebek adatairól nyilatkozni szíveskedjenek!
Az adatszolgáltatás a fent hivatkozott törvény
42/B. § (5) bekezdése alapján kötelező. Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget,
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998.
(XII. 31.) Kormányrendelet alapján ebenként 30
000-90 000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető.
Tájékoztatom a kutyatulajdonosokat, kutyatartókat, hogy központi jogszabály változása következtében 2013. január 1-től négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel)
megjelölve tartható. Ha természetes személy az
állat kötelező jelölését nem végezteti el, 45.000135.000 Ft állatvédelmi bírsággal büntethető.
Amennyiben az eb transzponderrel (mikrochip-

pel) történő megjelölése még nem történt meg,
úgy kérem a veszettség elleni oltás időpontja előtt
(2015. május) végeztessék el azt, mert addig az oltás nem adható be az ebnek.
Amennyiben az összeírással, ebtartással kapcsolatban bármilyen kérdés merül fel, úgy Kecskeméti Dorottya (telefonszám: 63/578-015, e-mail
cím: iktatas@csanytelek.hu) készséggel áll a lakosok és tulajdonosok rendelkezésére. Az adatlapokat a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájában kérem leadni.
Amennyiben az ingatlanon nincs eb, úgy akkor
az adatlapon ezt jelezve és aláírással ellátva kérjük leadni szintén a Csanyteleki Polgármesteri
Hivatalban.
Elismert tenyésztő szervezet által törzskönyvezett eb esetén a származási igazolás másolatát is
kérem csatolni a kitöltött nyomtatványhoz!
Csanytelek, 2015. január 22.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző
Az adatlap a 6. oldalon található!
(Amennyiben egy ingatlanon több ebtulajdonos
/ ebtartó van, úgy plusz adatlap a Polgármesteri
Hivatal ügyfélszolgálatánál térítésmentesen beszerezhető, vagy az önkormányzat honlapjáról
www.csanytelek.hu letölthető).
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Tájékoztató
a szennyvízelvezetést érintõ
beruházásról!
Aktuális közérdekű információk:
– A településen jelenleg a kivitelezést megelőző
előkészületi munkák folynak (nyomvonal kitűzések),
– A vezetéképítés várhatóan február első hetében megkezdődik,
– A házi bekötések tervezési és kivitelezési határa a telekhatártól 1 m-re elhelyezésre kerülő
házi átemelő akna. Az ingatlan tulajdonos feladata és költsége ezen akna rákötése a meglévő belső szennyvíz hálózatra.
– A házi átemelő aknában lévő merülő szivattyú
(fázis:1, U=230V, P=0,75kW) elektromos bekötéséhez a meglévő mért oldali hálózatra,
mind a vállalkozó, mind a tulajdonos számára
feladatot és költséget jelent.
Várhatóan Vállalkozói kötelezettség:
– A szivattyú elektromos bekötéséhez 20 fm
elektromos vezeték biztosítása,
– A szivattyú bekötése: csapóeső elleni védettségű dugaszoló aljzat építendő ki a házi átemelő akna 2 méteres sugarán belül, egységes kialakítással a beruházás terhére, a házi átemelő

akna 2 méteres sugarán kívül elektromos vezetéképítési kötelezettsége nincs a kivitelezőnek,
– Szivattyú bekötés dokumentálása, jegyzőkönyvek elkészítése.
Várhatóan Ingatlan tulajdonosi kötelezettség:
– Elektromos bekötő vezeték lefektetése az
áramvételi hely és a házi átemelő akna 2 m-es
sugarán belül lévő kültéri dugaszoló aljzathoz
között, a vezeték 20 fm-t meghaladó szakaszára a beépítésre kerülő anyagok biztosítása
(pl.:védőcső, vezeték)
– A szivattyú villamos csatlakozásához szabvány szerinti csatlakozási pont biztosítása, ennek érdekében előzetes állapotfelmérés javasolt.

CSÁNYI FERENC mélyépítési építésvezető
KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
6722 Szeged, Gutenberg u. 25-27.
Telefon: +36 62 566 600, Fax: +36 62 566 699,
Mobil: +36 30 695 4675,
e-mail: csanyif@kesz.hu, web: www.kesz.hu

Kedves Csanytelekiek!
A 2015-ös évre szívből kívánom, hogy adjon a Jóisten minden idősnek és fiatalnak jó egészséget, sok-sok
mosolygós vidám megelégedett napot. A 2014-es év a
hagyományos programokkal mozgalmasan telt az intézményünkben. A különleges dolog év végén történt
óvodánkban. Sikerült a Napsugár csoportba járó Kolompár Dominik nevű kisfiú kis családjának szebbé
tenni az ünnepeket. A Szegedi Szent-Györgyi Albert
Rotary Club és Délmagyar című napilap évek óta öszszefogva kart-karba öltve segítenek minden év végén
az Adventi időszakban egy-egy családnak. 2014. november 10-én kértem tőlük segítséget. A 24 rászorulóból szerencsére a Kolompár család is támogatást kapott. Így sikerül újra lámpafénynél olvasni Balázskának, anyuka pedig már mosógéppel moshat, és a hűtőben tarthatja az élelmiszert. Hálával tartozom Tóth
Gábor főszerkesztő úrnak és munkatársainak, valamint a Rotary Club vezetőségének és valamennyi tag-

jának. A tavalyi évben először szerveztünk a februári
hónapban karnevált, ami a szülők véleménye alapján
hagyománnyá kell, hogy váljék, ugyanis minden
résztvevő nagyon jól érezte magát. 2015. február 20-án
(pénteken) újra szervezünk farsangi karnevált. Szere tettel várunk minden érdeklődőt, természetesen jel mezes maskarába.
Program:
14:45 Gyülekező az óvoda előtti téren
15:00 Lovas kocsizás, séta
15:45 Szabadidő Központ előtt szabadtéri színház
16:30 Kiszebáb égetés
Kukorica pattogtatás
17:00 Farsangi eszem-iszom,
Fánk, Zsíros kenyér,, Forralt bor
Tea vásárlásának lehetősége.
Márton Erzsébet intézményvezető
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PoliceMail
a Csongrád Megyei
Rendõr-fõkapitányság hírlevele

Hogyan elõzzük meg
a zseblopások bekövetkeztét?
A zsebesek általában nem alkalmaznak semmiféle
erőszakot a kiszemelt dolog ellopása érdekében. Alkalmanként egyedül, többnyire azonban társakkal együtt,
begyakorlott módszerekkel „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. (pl. kabát belső zsebébe, olyan
zárt táskába, melyet a kézre tudunk erősíteni, vagy
ruházat alatt nyakba akasztott, illetve elől hordott
táskába).
• Ha forgalmas helyen, hosszabb 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, hisz
az ilyen jellegű bűncselekményeknél a tényleges
kárérték mellett plusz kiadásként jelentkezhet az
iratok beszerzésére fordított pénz és idő.
Minden fűtési szezonban hallani híreket szén-monoxidmérgezés okozta halálesetekről. A következő pár
sor a tüneteket, és az ellátásra vonatkozó tanácsokat
foglalja össze (a Mentőszolgálat alapján):
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 ki-

pufogógáz, 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 a hemoglobinhoz (ez a
molekula szállítja a vérben az oxigént), mint az oxigén.
Tünetek (a belélegzett gáz koncentrációjától függő en): 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 próbáljuk meg kihozni a beteget. Ezt követően: 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…
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!
Csongrád Megyei RFK Bűnmegelőzési Osztály,
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112,
www.bulisbiztonsag.hu,,
TELEFONTANÚ: 06/80/555-111,
barka@csongrad.police.hu
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Felhívás
A Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozat keretében
Farsangi szemüveg- és álarckészítő versenyt hirdetünk!
Az elkészült munkákat várjuk
2015. február 11. napjáig, 16 óráig
a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ Családsegítő épületében
(6647 Csanytelek, Baross Gábor u. 2.)
Az alkotásokból kiállítást rendezünk 2015. február 13-án (péntek), a Faluházban 14 órától.
A kiállított munkákra a helyszínen szavazni lehet.
Eredményhirdetés: 2015. február 14. (szombat), 11 órakor a Faluházban.

FARSANGI ÁLARCKIÁLLÍTÁS ÉS
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Várunk mindenkit sok szeretettel a Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozat keretében megrendezendő álarckészítő verseny kiállítására és kézműves foglalkozásra!
. . .
FARSANGI ÁLARCKIÁLLÍTÁS
Helyszín: Csanyteleki Faluház/ Dátum: 2015.02.13. / Időpont: 14:00/ Belépési díj: Ingyenes
A farsangi álarckészítő versenyre érkezett alkotások kiállítása.
A helyszínen szavazni lehet a kiállított művekre.
Eredményhirdetés: 2015.02.14. 11:00
Az első három helyezett díjazásban részesül!
. . .
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS
Helyszín: Csanyteleki Faluház/ Dátum: 2015.02.14. / Időpont: 9:00-11:00/ Belépési díj: Ingyenes
Kézműves foglalkozás keretében asztali tolltartó készítése papírból.
A foglalkozás után az álarckészítő verseny eredményhirdetése következik.
. . .
A rendezvény támogatója a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal.
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Batyus
csirkecomb
Hozzávalók batyunként:
– 1 db csirke alsó- vagy felsőcomb,
– 1/4 fej hagyma feldarabolva,
– 1 gerezd fokhagyma feldarabolva,
– 1-1,5 szem krumpli,
– 1 szelet bacon,
– néhány darab aszalt paradicsom,
– 1 szelet sajt,
– 1 kiskanál szárított bazsalikom
(vagy 2-3 levél a frissből),
– só, bors.
Elkészítés:
A combot enyhén sózzuk, borsozzuk, betekerjük a
baconbe. Egy nagyobb darab fóliát kiterítünk, rárakjuk a
húst, köré a hasábokra vágott krumplit, a hagymákat és a
paradicsomot, és a hús kivételével mindent sózunk, megszórjuk a bazsalikommal, ráteszünk egy szelet sajtot. A fóliát becsomagoljuk.
A batyukat tepsire rakjuk, és 200 fokos sütőben kb. 1 óra
alatt megsütjük. Az utolsó 10 percben grill fokozatra is állíthatjuk, hogy meg is piruljon.
Jó étvágyat!
Forrás: www.mindmegette.hu

POÉN sarok
A kalózok megtámadnak egy hajót. A kapitány szól
a hajósinasnak:
– Hozd ide a piros ingem!
A piros ingében végig az élen harcol, visszaverik a
kalózokat.
Legközelebb két hajónyi ellenséges kalóz jön, de a
kapitány megint csak a piros ingét kéri, nagy nehezen
megint visszaverik a kalózokat.
Kérdezik a matrózok, hogy miért mindig a piros
ingben harcol, erre azt mondja nekik, hogy így nem
látszik a vér, ha megsebesül, és ezért ők továbbra is
ugyanolyan bátran harcolnak.
A matrózok be is látják, milyen okos a kapitány.
Harmadszor viszont már egy 20 hajóból álló flotta
támadja meg őket. A kapitány szól a hajósinasnak:
– Hozd a barna nadrágom!

– Doktor úr! A beteg jobban van!
– Miből gondolja?
– Megszólalt.
– És mit mondott?
– Azt, hogy nagyon rosszul van.

Forrás: www.viccesviccek.hu
Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
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