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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 alapítvány részére felajánlani.
Adószám: 18474952-1-06

A képviselõ-testület 2011. március 11.-én megtartott rendkívüli ülésérõl

Jegyzõi tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 11. napján du. 14. 00 órakor tartotta soros ülését.
A képviselő-testület 1.) napirendje keretében megalkotta az önkormányzat 2010. évi költségvetése módosításáról szóló önkormányzati rendeletét, 2./a) napirendje keretében az egyes önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásával hatályon kívül helyezte a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletét. 2./b) napirendje keretében véleményezte a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásában
adott felhatalmazás alapján a Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testülete által megalkotandó,
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról,

azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet. 3.) napirendje keretében felhatalmazta Forgó Henrik polgármester urat a
Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2005. (XI. 29.)
ÖKT rendeletben foglaltak felülvizsgálata és módosítása érdekében tárgyalások folytatására, 4.) napirendje keretében döntött pályázati önerő biztosításáról a
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása által fenntartott és a Csongrádi Kistérség Egyesített Oktatási Intézménye tagintézményeként működő Szent László Általános Iskola felújításához.
A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről
készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon
az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon érhető el.
Tisztelettel:
Kató Pálné jegyző

A Csanyteleki Polgárõr
Egyesület éves beszámolója
A Csanyteleki Polgárőr Egyesület
vezetősége nevében szeretném Önöket tájékoztatni a 2010-es évben végzett munkánkról. A 2010. évi beszámoló, és tisztújító közgyűlésünket
március 12-én tartottuk a Faluházban. Az Egyesületünk igen eredményes évet hagyott maga mögött, mivel megkaptuk az „Év Polgárőr
Egyesülete“ elismerő kitüntetést,
amire nagyon büszkék vagyunk.
Szervezetünk továbbra is közhasznú szervezetként működik. Célunk:

településünk közrendjének, közbiztonságának fenntartása, a közösségi
tulajdon védelme, a bűnesetek megelőzése, a lakosság biztonság érzetének javítása, valamint gyermek és ifjúságvédelem. A tagságunk létszáma az év eleji 28 főről az év végére
34 főre emelkedett. Ezen kívül 15 fő
pártoló tagunk és 25 fő „Ifjú polgárőrünk” van. Szolgálatteljesítés terén
jelentős emelkedés tapasztalható az
előző évhez képest. Emelkedett a
szolgálati esetek száma, a szolgálati

óraszám és a felhasznált kilométer
is. Az év során összesen 376 szolgálati esetről számolhatunk be, amelyet 3434 órában hajtottunk végre, a
szolgálati gépkocsival 12320 kilométert tettünk meg. Az egy főre eső
szolgálati idő 127 óra volt. Köz- és
külterületi járőr szolgálatunk 243
esetben valósult meg 2147 órában,
10959 km felhasználással. Különböző rendezvények biztosítását 15
esetben láttuk el, 465 órában.
(Folytatás a 2. oldalon.)
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Jelentősen növekedett a rendőrséggel történő közös szolgálataink
száma. A rendőrökkel 121 esetben,
852 órában és 5402 km felhasználással vettünk részt közös szolgálatban. A tagságunk katasztrófa elhárítási feladatokból is kivette a részét. Június hónapban 3 esetben
137 órában, decemberben pedig 17
esetben 252 órában 243 km felhasználással vettünk részt belvíz védekezési munkálatokban.
Az évben tovább folytattuk a
visszatérő szolgálati feladatokat.
Ezek:
- a tanévkezdés időszakában történő iskolai szolgálat.
- házi riasztórendszeres
szolgálat,
- temetői szolgálat.
Tanévkezdésnél minden tanítási
napon reggel 2 fő polgárőr teljesített szolgálatot az iskolánál egy hónapon keresztül. A házi riasztórendszeres szolgálat ügyeletét már
negyedik éve végezzük. A temetői
szolgálatot október 30–31én, és november 1-jén láttuk el reggel délelőtt 9 órától este 7 óráig. A szolgálatot 13 fő hajtotta végre 100 órában. Az év során több alkalommal
segítettük szállítással a védőnői
szolgálatot. Szeptemberben eleget
tettünk az Országos Polgárőr Szövetség elvárásának: megszerveztük polgárőreink szakmai felkészítését és vizsgáját. A tagságból 29 fő
tett sikeres vizsgát, így 2011 januárjától már csak vizsgázott polgárőrök adhatnak szolgálatot. Az év
során karitatív tevékenységet is végeztünk. A devecseri iszapkataszt-
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rófa sújtotta területre szállítottunk
adományt, melyet a csanyteleki lakosság és civil szervezetek, a polgárőrség tagjai, valamint a baksi,
ópusztaszeri lakosok és polgárőrök
gyűjtöttek össze, közel 1 millió forint értékben. Ezzel kapcsolatosan
szeretném megköszönni mindazon
csanyteleki lakosok és polgárőrök
segítségét, akik adományaikkal segítették a károsultakat. Külön köszönöm annak a két kertésznek a
támogatását, akiknek segítségével
díjmentesen el tudtuk szállítani az
adományt. Az általunk szállított
dolgokat külön raktárban helyezték el, szétosztása elsősorban a katasztrófában érintett polgárőr családok körében történt meg. A megmaradt holmikat pedig a civil lakosság kapta meg.
Az elmúlt évben a pályázati és támogatói pénzeknek köszönhetően
tovább tudtuk fejleszteni eszközeink számát. Vásároltunk 3 db lámpát, 1 db légkompresszort, 1 db
nagynyomású mosóberendezést, 1
db nagy teljesítményű vízszivatytyút és 1 db laptopot.
A továbbiakban szeretnénk Önöket tájékoztatni az egyesület múlt
évi pénzügyi bevételeinek és kiadásainak alakulásáról. Bevételeink a Csanyteleki Önkormányzat, a
Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség, az Országos Polgárőr Szövetség, a Magyar Posta, a Szegvár és
Vidéke Takarék Szövetkezet, valamint a lakosság támogatásaiból,
ezen felül NCA pályázati pénzből,
APEH 1% személyi jövedelemadóból, tagdíjbevételből és kapott ban-
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ki kamatból tevődtek össze. Az
éves bevételünk a felsorolt forrásokból adódóan 1.477.016.- forint,
volt. Kiadásainkat tárgyi eszközök
beszerzése, anyagköltségek, szolgáltatási költségek, és banki költség tette ki. az éves kiadásunk
1.447.519.- forint volt. Egyesületünk megfelelt az alapszabályban
kitűzött céloknak. Vállalkozási tevékenységet nem folytattunk, fizetett alkalmazottunk nem volt, a
végzett munkát mindenki önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül végezte. Az egyesület elmúlt évi működése során jogszabálysértés, mulasztás nem történt. Bevallási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettségeinknek eleget tettünk, kiegyenlítetlen számláink, köztartozásaink nincsenek.
Tisztelt Olvasó!
Ennyiben szerettem volna beszámolni az elmúlt évi munkáinkról.
Most engedjék meg, hogy megköszönjem azon személyek támogatását, akik 2009. évi SZJA 1%-át az
egyesületünknek ajánlották fel. Az
így befolyt összeget 48.236.-Ft-ot a
szervezetünk működésére használtuk fel. Ismét kérem Önöket, hogy
a 2010 évi SZJA 1%-ának rendelkezésekor vegyék figyelembe a bűnmegelőzési tevékenységünket, és
az 1%-ot részünkre szíveskedjenek
adni, ezzel is segítve a munkánkat.
Adószámunk: 18472163-1-06
Elérhetőségi telefonszám: 0630/621-6219
Tisztelettel:
Nagy Sándor elnök

Hírek a Szent László Általános Iskola életébõl
Beiratkozás:
Minden leendő első osztályost 2011. április 27-28-án
800-1400 között várunk beiratkozni. Helye: Szent
László Általános Iskola gazdasági iroda. Szükséges
iratok: születési anyakönyvi kivonat, lakcímkártya,
diákigazolványhoz 1 darab fénykép és 550 forint.
Papír- és pet palack gyűjtés:
A Szent László Általános Iskola újra gyűjti a papírt
és a pet palackokat.
Az átvétel módja: A pet palackokat az alsósok az
osztályfőnököknek, a felsősök pedig Répa Róbert

gondnoknak adhatják át április 27-ig. A papírt kizárólag április 27-én 8–13 óra között lehet az iskolába behozni.
Az összegyűjtött papír és pet palack átvételi árát a
DÖK kapja meg.
Csanyteleki diákok sikerei
Nagy örömömre szolgál, hogy a 2007-ben elindított
tehetséggondozó programok egyre több elismerést
hoznak iskolánk számára.
(Folytatás a 3. oldalon.)
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2011. február 16-án rendezték meg Csongrádon a
Simonyi Zsigmond országos helyesírási verseny kistérségi fordulóját, amelyen rajtunk kívül 8 iskola vett
részt (Bokros, Tömörkény, Felgyő, Csongrádról az
Ének-zene, a Kossuth, a Széchenyi, a Piroska városi és
a Batsányi Gimnázium).
A mi három tanulónk közül Lucze Réka a 6. osztályosok között 3., Tóth Flóra a 7. osztályosok között szintén
3., Répa Rebeka pedig a 8. osztályosok között 1. helyezést ért el, s ezzel az iskolák közötti versenyben csak a
Batsányi János Gimnázium előzött meg bennünket.
2011. március 8-án rendezték meg Csongrádon a kis-
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térségi népdaléneklési versenyt „Diákélet régen és
ma” címmel. Az eseményen Farkas Péter és Vida Szabolcs 4. osztályos tanulók első helyezést értek el.
Mindkét versenyen részt vett diákok teljesítménye
több mint figyelemre méltó, s bízunk abban, hogy
munkánk nyomán mind több szülő látja meg értékeinket, s gondolja úgy, hogy mi, „csanyteleki pedagógusok” is tudunk jó munkát végezni, és hisznek abban,
hogy érdemes a tehetséges gyerekeket ránk bízni, mert
nálunk jobban senki sem akar és tud többet tenni értük.
Tisztelettel: Szabó Ferenc

Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hetedik alkalommal
tartja meg hagyományos országos szemétszedő akcióját 2011. április 22-én. A Föld Napja alkalmából szervezett eseményre ismét több ezer önkéntes jelentkezését
várja a társaság. A rendezvény az elmúlt három évben
az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi mozgalmává nőtte ki magát.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hetedik alkalommal
szervez országos szemétszedési akciókat az általa
üzemeltetett 30 ezer kilométeres közúthálózat és környezetének megtisztítására. Idén is április 22-én, pénteken, a Föld Napján rendezi meg szokásos tavaszi
szemétszedési akcióját a társaság.
Á cég egész évben végzett útmenti szemétszállítási
munkáját az utóbbi időben sajnos szélmalomharc jellemzi, az illegális szemétlerakók nap mint nap szaporodnak. A társaság évente egy kisebb megyeszékhely
éves kommunális hulladékának megfelelő mennyiségű szemetet gyűjt össze az általa üzemeltetett utak
mellől. A gazdasági társaság ebben a küzdelemben
szeretne a szemléletváltozást elérni. Az akciók sikerét
mi sem bizonyítja jobban, mint hogy az elmúlt hat alkalommal összesen 225 ezer önkéntes csaknem 36 ezer
köbméternyi szemetet gyűjtött össze országszerte.
„A szemétszedési akcióink célja, hogy a fiatalabb generációnak is természetessé váljon a környezet megóvása. Az akció megszervezésével a társaság hozzá kíván járulni ahhoz, hogy az a több ezer - többségében
fiatal - ember, akik részt vesznek a szemétgyűjtésben,
később jobban odafigyeljenek szűkebb és tágabb környezetük megóvására. A Magyar Közút Nonprofit
Zrt. éppen ezért várja az egyénileg és csoportosan jelentkezőket, számítunk az önkormányzatok, civil

szervezetek, iskolák és baráti társaságok csatlakozására is - mondta Kovács Ákos, a társaság vezérigazgatója.
A vezérigazgató szerint a társaság szemétszedési akciója az ország legtöbb önkéntest megmozgató környezetvédelmi eseményévé nőtte ki magát. „Ez reményt ad arra, hogy a következő generációk a mainál
jobban megbecsüljék az utak környezetének állapotát,
reményeink szerint, aki egyszer aktívan részt vesz a
szeméthegyek felszámolásában, az biztosan nem válik
notórius szemetelővé“- tette hozzá a vezérigazgató.
A közútkezelő főszervezőként, az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosít
kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodik az összegyűjtött hulladék maradéktalan elszállításáról is. Az utak menti szemétszedéshez a cég szakmai
felügyeletet biztosít, szükség esetén ideiglenes forgalomkorlátozást vezet be.
Az akció további részleteiről a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. megyei igazgatóságain érdeklődhet (elérhetősége a www.kozut.hu Kapcsolat menüpontjában).
Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Csatlakozzanak országos szemétszedési akciónkhoz, amelyet
2011. április 22-én, a Föld napján rendezünk reggel 9
órától délután 14 óráig. A jelentkezéseket 2011. április
l-ig várjuk Csongrád megyei igazgatóságunkon.
További információ: Farkas László
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Csongrád Megyei
Igazgatóság
Telefon: 62/622-150, 30/740-1737
E-mail cím: farkas@csongrad.kozut.hu

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében
2011. április 27. (szerda) napon tart ügyfélfogadást
de. 9.00-11.00 óra között.
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NÕNAPI ÜNNEPSÉG
A Mozgáskorlátozottak Csanyteleki Csoportja március 12-én műsoros, zenés nőnapi ünnepséget tartott
az iskola tornatermében 96 fő részvételével. Forgó
Henrik polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Antal Ferencné mondott verset, és jöttek a fiatal
táncosok: Dombovári Ágnes-Varga Erik és Gyovai
Roletta-Apró Mihály páros modern táncokat mutattak
be, nagy sikerük volt! A finom marhapörköltet
Gyapjas Mihály és barátai főzték, a jó hangulatról
zenészeink, Varga István és Kósa Mihály gondoskod-

tak. Ebéd után a hölgyek egy-egy szál virágot kaptak,
amit Ambrus Sándorék küldtek, a polgármester úr
szintén virággal köszöntötte őket.
TÁMOGATÓINK: Csanytelek Község Önkormányzata, Ambrus Sándor, Mrlják József és tagjaink,
akik munkával, adománnyal, itallal, tombola tárgyakkal, kaláccsal, sok finom süteménnyel segítettek.
Köszönjük az önzetlen segítséget!
Bakony Zoltánné csoport titkár

CSANYI HÍRPERMET
(Csanyi Hírmondó mezõgazdasági tájékoztató rovata)

Paradicsomtermesztõk figyelem!
Új veszélyes kártevő tömeges elszaporodása és súlyos kártétele
várható az előttünk álló termesztési évben. A kártevő neve Paradicsom-aknázómoly, tudományos
nevén Tuta absoluta. A moly melegkedvelő, de -15 celsius fokon is
áttelel. Nyári melegben havonta új
nemzedéke károsíthat, egy nőivarú
egyed 250–300 db tojást rak, tehát
nagyon szapora.
A lárva a tojásrakást követő 4–7.
napon kel ki és berágja magát a növény levelébe, szárába, illetve a termésbe. A levélben foltszerű, több ujjszerű elágazódású aknát képez. Déleurópai országokban több helyen 100 %-ban kipusztította a növényeket,
de múlt évben már Magyarországon is okozott teljes pusztulást hajtatott
állományban. Az agresszivitására jellemző, hogy több kertész azt hitte,
paradicsomvész pusztította el növényeit. A védekezés nagyon nehéz.
Fontos, hogy amíg lehet, megakadályozzuk a kártevő bejutását az állományba. Legtöbbször használt göngyölegre tapadt bábbal került be a
még nem fertőzött területekre. Fontos a rekeszek tisztítása. Azonban a
kártevő már megjelent községünkben is, így egyszerűen átrepülhet egyik
növényházból a másikba. A házak teljes védelmét úgynevezett vektorhálóval lehetne megoldani, azonban ez igen költséges és a szellőzést akadályozza, így mesterséges légcseréről is gondoskodni kell.
A lepkéket úgynevezett feromon, illetve fénycsapdával is befoghatjuk,
de ez inkább csak az előrejelzésre
alkalmas. A fertőzött levelek eltávolítására, valamint kémiai, illetve
biológiai védekezésre mindenképp
szükség lesz.
A védekezés lehetőségeiről a következő lapszámban adunk tájékoztatót, addig is keressenek személyesen, vagy telefonon a 06-302079162 számon.

Pető Sándor

Csanyi Hírmondó

2011. március

5

Internet + Telefon!
Villámgyors internet elérhetô áron!

Internet + Telefon egy csomagban már 990 Ft-os havidíjtól!
SzemerNet Távközlési Szolgáltató

 Napi 24 órás, folyamatos, stabil internet elérés
 Kedvezô ár/teljesítmény viszony
 Tervezhetô fix havidíj
 Korlátlan internetes adatforgalom
 Vezetékes telefon, kábel TV mellôzhetôsége
WLAN (antennás rendszer) esetén a bekötés 15-18.000 Ft.

A bekötés hónapja ingyenes!
Áraink

Sávszélesség le-/feltöltés
2 Mbit 2048/256 Kbit/s
3 Mbit 3072/348 Kbit/s
4 Mbit 4096/512 Kbit/s
6 Mbit 6144/1024 Kbit/s
8 Mbit 8192/2048 Kbit/s
10 Mbit 10240/2560 Kbit/s

Ár (Ft)
1990 Ft
2990 Ft
3990 Ft
4990 Ft
6490 Ft
7990 Ft

Garantált érték le-/feltöltés
512/64 Kbit/s
768/96 Kbit/s
1024/128 Kbit/s
1536/256 Kbit/s
2048/512 Kbit/s
2560/640 Kbit/s

Minden csomag korlátlan adatforgalmat,
1 db fix, publikus IP-címet,
5 db e-mail postafiókot,
1 db webtárhelyet tartalmaz.
A tájékoztatás nem teljeskörü.
A kedvezményekrôl érdeklôdjön ügyfélszolgálatunkon!
További információ www.szemernet.hu, e-mail: info@szemernet.hu,
Ügyfélszolgálat: 62/202 202, mobil: 30/893-7236
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PoliceMail
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MEGELÕ-ZOO
Kalandos, prevenciós élménynap általános iskolai csapatok számára
a Szegedi Vadasparkban 2011. május 06-án!

A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a
Szegedi Vadasparkkal közösen évek óta kiemelt
figyelmet fordít a térségben élő fiatalok biztonságának megteremtésére. Az elmúlt időszakban
több olyan programot is sikerült elindítanunk és
megvalósítanunk, amely legfontosabb eszméjének a „fiatalok biztonsága - jövőnk záloga” gondolatot tartja. Fontos feladatunknak tekintjük,
hogy az elkövetkezendő évek felnőtt nemzedékének figyelmét kellő időben felhívjuk környezetünk védelmének fontosságára, a természet szeretetére és tiszteletére. Biztonságos jövőt megalapozni csak olyan generációval lehet, amely kellő
információval rendelkezik az őt körülvevő világról, megfelelő tárgyilagossággal tudja szemlélni azt, és el tudja helyezni benne önmagát.
Ez olyan folyamat,
melynek során számtalan pozitív és negatív
impulzus éri a fiatalokat. Ezek feldolgozásában és rendszerezésében a családon és a pedagógusokon kívül fontos szerep hárul mindazokra, akik nevelő-oktató, illetve tájékoztató szerepükön, feladataikon keresztül kapcsolatba kerülnek e nemzedékkel, hiszen csak széleskörű társadalmi összefogással lehet igazán hatékony és
eredményes bármilyen jellegű prevenciós tevékenység. A 2011-es év egyik kiemelkedő közös
rendezvénye a „Megelő-Zoo” elnevezésű komp lex vadasparki prevenciós élménynap általános

iskolások számára, amelyen különböző programokkal és bemutatókkal a két főszervezőn kívül
részt vesz még a mentőszolgálat, a tűzoltóság, valamint a katasztrófavédelem is.
A „Megelő-Zoo”: Az élménynapra a megye öszszes általános iskolájából várjuk 5 fős csapatok jelentkezését 5-8. osztályig.
A részvétel feltétele, hogy a mellékelt feladatokat a csapatok megoldva visszaküldjék.
A beérkezett pályaművek beküldői közül az
elő-zsűri 30 csapatot (150 főt) választ ki, amelyekre egy kalandos nap vár érdekes előadásokkal, izgalmas játékokkal, feladatokkal - és természetesen nyereményekkel a Szegedi Vadasparkban
2011. május 6-án.
A „Megelő-Zoo” napra jelentkezők köre:
10-14 év/ 5 fős csapatokban
A feladatokra/pályaművekre kérjük írják rá:
- az iskola nevét, posta címét és e-mail címét,
- a plakát címét,
- a készítő tanulók nevét és életkorát,
- valamint az értesítendő felkészítő tanár nevét,
telefonos elérhetőségét és e-mail címét!
A benyújtás módja:
Postai úton: Szegedi Vadaspark 6725 Szeged,
Cserepes sor 47. címen,
vagy
személyesen a Vadaspark jegypénztárában
09:00-17:00 óra között

A három részből - totó, plakát, esszé - álló feladatsor beérkezésének végső határideje:
2011. április 15.
A pályaművek elbírálása:
A versenymunkákat a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Szegedi Vadaspark által
delegált szakmai zsűri fogja elbírálni. Az elkészült plakátokat kiállítjuk a Vadasparkban.
Várjuk a csapatok jelentkezését! A sikeresen továbbjutókat e- mailben értesítjük,
hogy 2011. május 06-án együtt tölthessünk egy kalandnapot a Szegedi Vadasparkban!
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

Citromos
póréhagyma
leves

Hozzávalók 4 főre:
1 póréhagyma,
5 dkg vaj,
só, őrölt fekete bors,
2 evőkanál liszt,
1 kiskanál morzsolt majoránna,
1.5 dl főzőtejszín,
fél citrom leve,
1 liter húsleves (készülhet leveskockából is).
Elkészítés:
A póréhagyma külső levelét lehúzzuk, megmossuk, majd vékony karikákra vágjuk. A vajat
egy fazékban fölolvasztjuk, a póréhagymát rádobjuk, kevergetve kissé megpároljuk. Megsózzuk, megborsozzuk, a majoránnával fűszerezzük, a liszttel meghintjük, pár percig pirítjuk,
majd a húslevessel felöntjük. Kis lángon 15 percig főzzük. A tűzről lehúzva a tejszínt belekeverjük, majd a tűzre visszatéve még néhány
percig forraljuk. Legvégül citromlével ízesítjük,
majd hűtőszekrénybe téve lehűtjük.
Jó étvágyat!

VERS
Áprily Lajos

Mennék eléd
Mennék eléd, mert itt vagy már közel.
A déli oldalon leselkedel.
Gyökerek hallják könnyű léptedet,
átküldesz egy-egy halk leheletet,
mely szűzies még és illattalan,
de sejtető, jó langyossága van.
Csak arcom érzi még, nem sejti más,
varázs van benne, keltető varázs.
Ahol jársz, néma éberség fogad,
keresed a rügyes sombokrokat,
hogy langyosságoddal rájuk lehelj
s kipattanjon a sárga kis kehely.
Feljössz az élre, melyet hó erez,
íj válladon, a hátadon tegez,
benne az arany nyilakat hozod,
melyekkel a telet megnyilazod.
Mennék eléd, s mint fényváró anyám,
még utoljára elkiáltanám
nevedet, melyből napfény sugaraz:
Tavasz, tavasz! Tavasz, tavasz, tavasz!
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