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Csanyi Hírmondó
CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee,,  vvaallaammiinntt  PPoollggáárrmmeess--
tteerrii  HHiivvaattaallaa  nneevvéébbeenn  iiss  sszzeerreetteetttteell  bbúúccssúúzzoomm  aa  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa
bbaallllaaggóó  ddiiáákkjjaaiittóóll  ––  sszzíívvbbőőll  kkíívváánnoomm,,  hhooggyy  ttoovváábbbbii  ttaannuullmmáánnyyaaiikkkkaall,,  mmuunnkkáá--
jjuukkkkaall  eeggyy  éélleettrree  mmeeggaallaappoozzhhaassssáákk  jjöövvőőjjüükkeett,,  ttaalláálljjáákk  mmeegg  sszzáámmííttáássuukkaatt  úúggyy  aa
mmuunnkkáájjuukkbbaann,,  mmiinntt  aa  mmaaggáánnéélleettüükkbbeenn,,  lleeggyyeenneekk  eeggéésszzssééggeesseekk,,  ssiikkeerreesseekk,,  sszzee--
rreennccsséésseekk  ééss  bboollddooggookk!!

FFoorrggóó  HHeennrriikk,,  ppoollggáárrmmeesstteerr

Kilencedik éve már, hogy az Önök bizalmának,
akaratának következtében igyekszem a lehetsé-
ges legjobb útra téríteni a falu szekerét, megélve
sikereket, időnként kudarcokat, mint ahogy több-
ségünknek a magán életünkben is váltakozó a
szerencsével való viszonyunk.

Ahhoz is hozzászoktam már – bár még mindig
nehezen viselem –, hogy vannak, akik a fogcsi-
korgatva elért eredmények láttán is fanyalognak,
mi több, néhányan a „rossznak” örülnek igazán.

Az az „(ál)hír” azonban, amely mintegy három
hete terjeng a faluban, még az én edzett tűrőké-
pességemet is kikezdte, mert igazából ez egy sze-
gedi diszkóból ideszivárgó, továbbá egy szom-
szédos településen már „lefutott” hasonló témájú
pletyka-hullámon felerősödött, rosszindulatú,
minden alapot nélkülöző, az önkormányzat jó
hírnévhez fűződő jogának megsértésére, vala-
mint rágalmazásra alapot adó információ volt. A
közel fél évig tartó bevízvédekezés eredményes-
ségéről közel sem kaptam annyi érdeklődő tele-
fon-hívást, mint ezzel a „falu lélekszámának pá-
lyázati úton történő növelése” álhírrel kapcsolat-
ban. Senkit nem zavart, hogy minden évben be-
számolok a falu vagyongyarapodásáról, amely-
ben tájékoztatást adok a község birtokába került –
és lebontott(!) – ingatlanokról, melyek vagy köz-
célt szolgálnak (Béla úti, Petőfi úti, Kossuth úti,
Árpád úti ingatlanok), vagy majd a kötelező csa-
tornázási beruházáskor – szükség esetén – nyo-
másfokozó műtárgy elhelyezésére lesznek föl-

használva (Ady E. úti, Bercsényi úti, Tömörkényi
úti, Damjanich úti ingatlanok). AA  ffeellssoorroolltt  iinnggaattllaa--
nnookk  kköözzööss  ssaajjááttoossssáággaa,,  hhooggyy  mmiinnddeeggyyiikkeett  lleebboonn--
ttoottttuukk,, vagy majd ha a közjegyzői végzés és a
bontási kötelezés megérkezik, le fogunk bontani –
tehát sem negyven, sem ötszáz fő elhelyezésére
nem alkalmasak! A két varroda-épületről, a hűtő-
házról, a mostmár hivatalosan is az önkormány-
zat birtokába kerülő Baross Gábor úti iskola épü-
letéről, a Faluházról, az önkormányzat és intéz-
mények épületeiről azért nem írok, mert minden
építmény meghatározott funkciót ellátó, önkor-
mányzati törzsvagyonba tartozó, tehát nem for-
galom-képes ingatlanok. EEllaaddóó  iinnggaattllaannaa  eeggyyéébb--
kkéénntt  aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk  nniinnccss (2002-től én csak
vásároltam ingatlant a képviselő-testület(ek) tá-
mogatásával) – az „eladás gondját” az előző pol-
gármester levette a vállamról –, ccssaakk  mmaaggáánnsszzee--
mmééllyyeekknneekk  vvaann  CCssaannyytteelleekkeenn  eellaaddóó  iinnggaattllaannaa,,
nem is kevés! Ezek közös sajátossága viszont,
hogy aazz  öönnkkoorrmmáánnyyzzaattnnaakk  aazz  ééggvviilláággoonn  sseemmmmii
kköözzee  aahhhhoozz,,  hhooggyy  mmiikkoorr,,  kkiinneekk,,  mmeennnnyyiiéérrtt  ffooggjjaa
éérrttéékkeessíítteennii  aa  ttuullaajjddoonnoossaa……

Az „álhírrel” kapcsolatos lakossági érdeklődé-
sek során megérlelődött bennem a gondolat, hogy
talán egy községi önkormányzatnak – és az azt
képviselő polgármesternek is – van joga megvéde-
ni magát a jog biztosította eszközzel, tehát isme-
retlen tettes ellen feljelentést teszek jóhírnévhez
fűződő jog megsértése és rágalmazás miatt.

(folytatás a 2. oldalon)

Krétakör – Csanyteleken…
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(folytatás az 1. oldalról)
Ami miatt végül is elálltam ezen szándékomtól

az az volt, hogy – egyrészt – nneemm  sszzeerreetttteemm  vvoollnnaa
aa  ffaalluu  nneevvéétt  mmeegghhuurrccoollnnii,, másrészt – időközben –
ppoonnttooss  iinnffoorrmmáácciióóhhoozz  jjuuttoottttaamm  aazz  „„iissmmeerreettlleenn  tteett--
tteess””  sszzeemmééllyyéétt  iilllleettőőeenn,, sajnos, az „érdekek mocs-
ka” időnként arra is ráfröccsen, akire nem is gon-
dolnánk –, lelkes terjesztőkből pedig „több mint
elegendő” ücsörög a vendéglátóhelyeken… 

ÖÖnnöökknneekk  ppeeddiigg  iiggaazzáábbóóll  aazz  iiddőő  ffoogg  bbiizzoonnyyííttéékkoott
sszzoollggáállttaattnnii – megszívlelendő tanulságul a kom-
munikáció tudományának első számú alapszabá-
lyát idézném: „„nneemm  aazz  aa  ffoonnttooss,,  mmiitt  mmoonnddaannaakk,,
hhaanneemm  hhooggyy  kkii  mmoonnddjjaa..””    

AAmmeennnnyyiibbeenn  ppeeddiigg  kkééttssééggeeiikk  ttáámmaaddnnáánnaakk  eeggyy,,
aa  ffaalluu  éélleettéévveell  kkaappccssoollaattooss  hhíírr  „„vvaallóóddiissáággaa””  mmiiaatttt,,

nnyyuuggooddttaann  hhíívvjjaannaakk,,  vvaaggyy  kkeerreesssseenneekk  ffööll  eennggeemm,,
mmiieellőőtttt  ttoovváábbbbaaddnnáákk  aazztt  ––  hhiiggggyyéékk  eell,,  sseemmmmii
ookkoomm  hhaazzuuddoozznnii,,  hhiisszzeenn  mmiinntt  ttuuddjjuukk,,  „„aa  hhaazzuugg
eemmbbeerrtt  hhaammaarraabbbb  uuttoolléérriikk,,  mmiinntt  aa  ssáánnttaa  kkuuttyyáátt””,,
eezz  mmoosstt  iiss  bbeebbiizzoonnyyoossooddootttt……

Tájékoztatom Csanytelek község lakosságát,
hogy a fogorvosi feladatokat megbízási szerződés
alapján az Apollónia Dent Bt. képviseletében DDrr..
TTöörröökk  TTiibboorr  ffooggsszzaakkoorrvvooss úr helyettesítés kereté-
ben 2011. június 06. naptól BBaakkss,,  FFőő  uu..  9922..  sszzáámm
aallaattttii  rreennddeellőőjjéébbeenn látja el az alábbi rendelési idő
szerint.

Rendelési idő: hétfő: 8-12 óráig, kedd, szerda,
csütörtök: 10-1730 óráig.

FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester

Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-
testülete 2011. május 27.-én tartotta munkaterve
szerinti soros ülését, ahol napirendje keretében át-
fogóan értékelte az önkormányzat hatáskörébe
tartozó gyermekjóléti- és gyermekvédelmi felada-
tok ellátását, melyet jónak értékelve változtatás
nélkül elfogadott. A képviselő-testület ülése 2. na-
pirendi pontjaként döntött arról, hogy a települé-
sen a belvíz által önkormányzati tulajdonú köz-
utakban keletkezett károk helyreállítására vis-
maior támogatás iránt pályázatot nyújt be 6 millió
forint összegben, melyhez több mint 2 millió fo-
rintot az önkormányzat saját forrásként biztosít.
Sajnos csak belterületi utakra lehet eséllyel pá-
lyázni a pályázati kiírásból adódóan, ezért több
kárt szenvedett közút sem kerülhetett be az igény-
lések sorába. A pályázat elbírálása idén nyár vég-
éra várható, így nyertes pályázat esetén talán ok-
tóberre kerülhet sor a megpályázott 3 utca (Szent
László, Járandó, Damjanich) helyreállítási munká-
latára.

A képviselő-testület napirendje keretében elfo-
gadta a KÉBSZ Kft. 2010. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolóját, melyet a vállalkozás könyvvizs-
gálója záradékolt.

Mindhárom napirendi pontot véleményezte a
pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és tele-
pülésfejlesztési bizottság és az önkormányzati
SZMSZ szerint terjesztette azt a képviselő-testület
elé.

A képviselő-testület elfogadta a DIA-DENT 2000
Bt. Képviselője, Dr. Kovács Zsolt fogszakorvos úr
ellátási szerződése felmondását, melynek határ-

ideje 2011. május 29. napján ért véget azzal, hogy
a vonatkozó jogszabályban foglaltakat betartva
(miután nem tudta értékesíteni azt más fogorvos
részére), visszaadta praxisjogát az önkormányzat
számára. A polgármester úrral történt öt levélvál-
tás után felajánlotta az általa használt fogorvosi
eszközöket - melyeket 1996 áprilisában, az akkori
képviselő-testület 100 EFt-ért számára eladott -
megvásárlásra. A képviselő-testület 100 EFt ösz-
szegben állapította meg az eszközök visszavásár-
lási árát, amely eszközök a továbbiakban ismét az
önkormányzat vagyonát képezik, akárcsak a pra-
xisjog, mint szellemi vagyoni jog. Az eszközök át-
adás-átvételére 2011. május 30.-án sor került, a vé-
telár kiegyenlítése pedig az önkormányzat 2011.
évi költségvetése dologi kiadása terhére megtör-
tént.  

AA  ddookkttoorr  úúrr  kkéérréésséérree  lleevveelléétt  iiddéézzeemm::  „„SSzzeerreettnnéémm
kkiiffeejjeezznnii  kköösszzöönneetteemm  CCssaannyytteelleekk  llaakkoossaaiinnaakk  --  vvoolltt
ppáácciieennsseeiimmnneekk  --  aa  ffeellmmoonnddáássii  iiddőősszzaakkoomm  aallaatttt  ttaa--
nnúússííttootttt  mmeeggéérrttőő,,  ttoolleerráánnss  mmaaggaattaarrttáássuukkéérrtt  ééss  ttáá--
mmooggaattáássuukkéérrtt..””

A képviselő-testület határozatával felhatalmazta
a település polgármesterét arra, hogy a megürese-
dett fogorvosi álláshely betöltésére helyettesítés
címén fogorvossal tárgyalást folytasson, megbízá-
si szerződést kössön a fogorvosi feladatok ellátá-
sára.

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: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Jegyzõi tájékoztató
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A Csongrádi Körzeti Földhivatal a hasznosítási köte-
lezettség teljesítése, a művelési ág eltérések, az újra-
hasznosítás megszűnésének bejelentése, az ideiglenes
hasznosítás, mellékhasznosítás, a termőföld engedély
nélküli más célú hasznosítás, a földminősítési minta-
terek helytállósága a parlagfüvel fertőzött területek
hatékony ellenőrzése érdekében az előző évek tapasz-
talatai, valamint a bejelentések alapján.

Az illetékességi területén lévő erdő nélküli termő-
földterület minimum 20%-án, azaz 5 094 ha nagyságú
területen, CCssaannyytteelleekk,,  TTöömmöörrkkéénnyy,,  FFeellggyyőő,,  CCssoonnggrráádd
teljes külterületén végzi el a termőföld hasznosításá-
ban bekövetkezett változások (hasznosítással, műve-
léssel, termőföld engedély nélküli más célú hasznosí-

tásának feltárása, a művelési ágak ingatlan-nyilván-
tartási és természetbeni állapot egyezőségének ellen-
őrzésére), a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény szerint 30 napon belüli bejelentési kö-
telezettségek ellenőrzését.

A határszemle lefolytatása 22001111..  jjúúnniiuuss  66.. napjától
kezdődően, majd 22001111..  jjúúlliiuuss  11.. napjától a határszem-
lével párhuzamosan a parlagfű-fertőzöttség helyszíni
ellenőrzésére a Csongrádi Körzeti Földhivatal illeté-
kességi területén a bejelentések, és az előző évi tapasz-
talatok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Inté-
zet által készített parlagfű veszélyeztetettségi térlép
adatainak figyelembe vételével az alábbiak szerint ke-
rül sor:

Tájékoztató termõföld használóknak,
földtulajdonosoknak!

Augusztus hónaptól a helyszínelések a folyamatosan aktualizált FÖMI előrejelzései, lakossági bejelentések,
valamint a korábbi felderítések utóhelyszínelései alapján történnek.

FFoorrrrááss::  CCssoonnggrrááddii  KKöörrzzeettii  FFööllddhhiivvaattaall

„Minden embernek kell, legyen egy feladata eb-
ben az életben - kötelességen belül, vagy azon
felül is talán -, mert különben nem lenne értelme
annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen,
mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben min-
den ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Min-
den embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos
küldetése, mely Istentől való.”

Wass Albert
Alapszolgáltatás

HHáázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss
A házi segítségnyújtás során azoknak a rászo-

rultaknak a saját otthonában nyújtunk segítséget,
akik önállóan már nem tudják ellátni magukat. A
szolgáltatás az igénybevevők lakásán, lakókör-
nyezetében, az önálló életvitel fenntartása mellet,
a szükségleteiknek megfelelően nyújt segítséget.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre
történik.

A szolgáltatás térítésmentes.

AA  hháázzii  sseeggííttssééggnnyyúújjttááss  ssoorráánn  aazz  aalláábbbbii  sszzoollggáállttaa--
ttáássookkaatt  bbiizzttoossííttjjuukk::

Segítséget nyújtunk az ellátást igénybevevő
háztartásának vitelében: bevásárlás, takarítás,
mosás, meleg étel biztosítása, főzésben való segít-
ség, tálalásban való segítségnyújtás.

(folytatás a 4. oldalon)

Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ Csanytelek

HHeellyysszzíínnii  sszzeemmllee  iiddőőppoonnttjjaa TTeelleeppüüllééss
JJúúnniiuuss 2211--2222  ((kkeedddd--sszzeerrddaa)) CCssaannyytteelleekk
JJúúlliiuuss 1199--2200  ((kkeedddd--sszzeerrddaa)) CCssaannyytteelleekk  ((++  ppaarrllaaggffűű  eellll..))
JJúúlliiuuss 2222  ((ppéénntteekk)) CCssaannyytteelleekk  ((++ppaarrllaaggffüü  eellll..))
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Az otthon Csanytelek Kossuth utca 39-ben talál-
ható. Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelem-
re történik. Egyénre szabottan,

az életkor, egészségi állapot, valamint a  szociá-
lis helyzet miatt rászorult személy helyzetének,
állapotának megfelelő teljes körű ellátást biztosí-
tunk.

Az otthon 23 férőhelyes. Egy-, két-, és több-
ágyas lakószobákban biztosítjuk az elhelyezést.
Ebédlő, társalgó, látogatók fogadására kialakított
rész, orvosi szoba és gondozott kert áll rendelke-

zésre. Az otthon biztosítja a 24 órás nővéri ügye-
letet, az orvosi rendelést heti két alkalommal, il-
letve szükség esetén bármikor. Az ellátásért sze-
mélyi térítési díjat kell fizetni.

Szolgáltatásaink:
FFiizziikkaaii  eellllááttááss::
Étkezés: naponta háromszor. Ruházat: elsősor-

ban a saját ruházat használata biztosított. Szükség
szerint ruházattal, textíliával való ellátás. Segít-
ségnyújtás a személyi higiénia megtartásában.

Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ – Idõsek Otthona

Segítséget nyújtunk a személyi higiénia megtar-
tásában: fürdésben segítünk az ellátást igénybe
vevő saját otthonában, vagy fürdési lehetőséget
biztosítunk az alapszolgáltató központban.

Segítséget nyújtunk a személyes ruhaneműk,
textíliák kimosásában a szociális gondozó által,
vagy segítünk a mosásban az ellátást igénybeve-
vővel együttműködve a saját otthonában.

Orvoshoz kísérést biztosítunk, gyógyszer felíra-
tásban, annak kiváltásában, kiadagolásában nyúj-
tunk segítséget.

Orvos utasítására kisebb egészségügyi ápolást
biztosítunk az orvossal és a körzeti ápolónővel
együttműködve.

Segítséget nyújtunk az ellátást igénybe vevő
környezetével való kapcsolattartásban, az őt érin-
tő veszélyhelyzet megelőzésében, a kialakult ve-
szélyhelyzet elhárításában.

Egyéni és csoportos szabadidős programokat
szervezünk, és segítséget nyújtunk a szükséges
szociális ellátáshoz való hozzájutásban, hivatalos
ügyek intézésében.

Szociális étkezés
Azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi

legalább egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik
a Remény Szociális Alapszolgáltató Központ,
akik azt önmaguknak tartósan, vagy átmeneti jel-
leggel nem képesek biztosítani. Az ellátás igény-
bevétele önkéntes, kérelemre történik. 

Az étkezésért személyi térítési díjat kell fizetni.
Étkezés, igény szerint reggeli, ebéd, vacsora biz-
tosítása, mely az intézmény ebédlőjében elfo-
gyasztható, elvihető, vagy lakásra szállítása kér-
hető.

Az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fo-
gyasztását az Idősek Otthona ebédlőjében

Csanytelek Kossuth utca 39. sz. lehet igénybe
venni naponta. 

Az étkezések időpontja: Reggeli 8 -9 óra között,
ebéd 12 óra 45 perc és 13 óra 30 perc között, va-
csora 17-18 óra között fogyasztható el. 

Az étel elvitele esetén elvihető 12-13 óra között
az KÉBSZ Kft. Iskola Konyháról Csanytelek Szt.
László u. 4/A, vagy az Idősek Otthona ebédlőjé-
ből. Az étel lakásra történő szállítása esetén a
szállító kocsi legkésőbb 14 óráig házhoz szállítja
az ételt.

Családsegítés
A szociális vagy mentálhigiénés problémák, ill.

krízishelyzetek miatt segítséget igénylő szemé-
lyek, családok számára az ilyen helyzethez veze-
tő okok megelőzésében, a krízishelyzetek meg-
szüntetésében, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

Segítséget nyújtunk speciális programon való
részvétel biztosításával az aktív korú nem foglal-
koztatott személyeknek a munkaerőpiacra való
visszakerülésben.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, térítés-
mentes. 

ÜÜggyyffééllffooggaaddááss:: hétfő 9 -12 óra, kedd 14 -18 óra,
csütörtök 14-16 óra, péntek 9 -12 óra Csanytelek
Kossuth utca 34. sz. alatti Családsegítő Szolgálta-
tás Irodájában. Tel.: 20/4 90-09-87.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek érdekeit védő speciális szolgálta-

tás, amelynek igénybe vétele önkéntes vagy hiva-
talból elrendelhető, kérelemre vagy intézkedés
alapján történik, és térítésmentes. Helye:
Csanytelek Radnóti utca 2. Ügyfélfogadás hétfő
és csütörtök 9 -10 óra között. Tel.: 63/ 478 019,
20/2 306 284
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TTáájjéékkoozzttaattjjuukk  CCssaannyytteelleekk  kköözzsséégg  llaakkoossssáággáátt,,
hhooggyy  CCssoonnggrráádd  VVáárrooss  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa

VVáárroosseellllááttóó  IInnttéézzmméénnyyéénneekk  aallkkaallmmaazzoottttjjaa
((SScchhwwaarrttzz  GGéézzaa,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))

hhaavvoonnttaa  eeggyy  aallkkaalloommmmaall  ggyyeeppmmeesstteerrii
tteevvéékkeennyyssééggeett  vvééggeezz  CCssaannyytteelleekk  tteerrüülleettéénn!!

EEggéésszzssééggüüggyyii  eellllááttááss::
Rendszeres orvosi felügyelet, szakorvoshoz va-

ló hozzájuttatás segítése, ápolás, gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz ellátás. 

MMeennttáálliiss  ggoonnddoozzááss::
Egyéni bánásmódban való részesítés, az egyén

régi és új kapcsolatainak ápolása.
FFooggllaallkkoozzttaattááss::
Fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató fog-

lalkozások megszervezése.
ÉÉrrddeekkvvééddeelleemm::
Az egyén érdekeinek érvényesítése, problémák

megoldásában segítségnyújtás, tanácsadás. Ér-
dekképviseleti Fórum működése és az ellátottjogi
képviselő.

Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ nappali ellátása

A nappali ellátást nyújtó szolgáltatás
Csanytelek Kossuth utca 39. sz. alatt található,
mely egy helyiségből áll. Az ellátás igénybevétele
önkéntes, kérelemre történik, és az étkezésért kell
személyi térítési díjat fizetni.

SSzzoollggáállttaattáássaaiinnkk::
Étkezés: reggeli, ebéd, vacsora. Hétvégenként is

van étkezési lehetőség, vagy hideg csomag. Mo-
sási, vasalási, tisztálkodási lehetőség. Tanácsadás-
ok, felvilágosító előadások. Egészségügyi szolgál-
tatások. Érdekvédelem. Kulturális programok, fi-
zikai, szellemi, szórakoztató foglalkozások.

HÍVOGATÓ
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenn-

tartásában van egy hely Csanyteleken, a Kossuth
utcában, ahol el lehet felejteni a napi gondokat,
szépséget, szeretetet, felüdülést kaphatnak a hoz-
zánk betérő embertársaink.

SZERETI A VÁLTOZATOSSÁGOT?
SZERETI A BIZTONSÁGOT?
SZERETI A NYUGALMAT?

SZERET SZÓRAKOZNI?
Szolgáltatásainkról és programjainkról tájékoz-

tatjuk Önt, és információt adunk a Remény Szoci-
ális Alapszolgáltató Központban, Csanytelek
Kossuth utca 39-ben, telefonon: 63/478-004, in-
tézményvezető: 20/9762-673. E-mail cím: reme-
ny@csanytelek.hu

VÁRJUK ÖNT SZERETETTEL
A REMÉNY SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ

KÖZPONTBAN
RRagaszkodás, jog a boldog öregkorhoz. 
EEgészségmegőrzés, szinten tartás, javítás. 
MMagány nélküli napok. 
ÉÉrzelem gazdag környezet. 
NNyyugalmas kiegyensúlyozott élet.

HÁT AKKOR MIÉRT NE
PRÓBÁLNÁNK MEG EGYÜTT?

Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető
Gyöngyi Julianna főnővér
Majzik Józsefné mentálhigiénés munkatárs
Kopasz Imréné családgondozó
Kovácsné Habling Teréz családgondozó
és minden dolgozó!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely
Köztisztasági Kft. Csanyteleken,
a Polgármesteri Hivatal díszter-
mében 2011. június 22. (szerda)
napon tart ügyfélfogadást de.

9.00-11.00 óra között.

A szigorú törvényi szabályozáson és helyi rendeletben foglalt kötelezettségeken túl, a szankcionálás
helyett, annak megelőzésére ajánlja fel minden érdeklődő számára a Polgármesteri Hivatal szabad
kapacitása kihasználása érdekében a PPAARRLLAAGGFFŰŰ  ééss  eeggyyéébb  ggyyoommnnöövvéénnyyeekk  iirrttáássáárraa  aa  ffűűkkaasszzáállááss
térítés ellenében való igénybevétele lehetőségét. Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon
állunk rendelkezésre. Megrendelését leadhatja BBoorrii  SSáánnddoorrnnááll  aa  ++3366  2200//223300--6622--8855 telefonszámon.

FFeellhhíívvááss  iiddõõsszzeerrûû  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  vvééggzzéésséérree!!



Iskolánk és a csongrádi Csemegi
Károly Könyvtár TÁMOP
3.2.11/10/01-2010-0011 számú kö-

zös pályázatának eredményeként
újabb színházi előadásban volt ré-
szük tanítványainknak 2011. április

29-én. Ekkor léptek fel ugyanis a
tornatermünkben alsós tanulóink
legnagyobb örömére a Szegedi
Miniszínház tagjai. Előadásuk cí-
me: „Három szabólegények”,
amely nagy sikert aratott a gyer-
mekek körében.

Nagyon tetszett az apróságok-
nak, hogy a színészek az előadá-
sukba őket is bevonták. Így egy pár
diákunk is részesülhetett a siker-
ből. Tanulságos történetet adtak
elő, amellyel felhívták a tanulók fi-
gyelmét arra, mennyivel nagyobb
erény a szerénység, kedvesség,
mint a gőgös viselkedés.

Örülünk, hogy a pályázatban va-
ló részvétellel ilyen remek előadás-
ban lehetett részük iskolánk diákja-
inak.

GGyyöörrggyyiinnéé  FFeellffööllddii  ÉÉvvaa

A Szegedi Miniszínház a Szent
László Általános Iskolában

Kedves kerttulajdonosok! Engedjék
meg, hogy ha csak felsorolásszerűen
is, de fölhívjam a figyelmüket néhány
fontos károsítóra.

Almafélék: a lisztharmat és varaso-
dás kórokozója folyamatosan fertőz,
az almamoly rajzása folyamatos.

Csonthéjasok: őszibaracknál még ta-
lálható tafrinás fodrosodás, már csak
felszívódó szerekkel védekezhetünk.
Folyamatosan fertőz a zöld őszibarack
levéltetű.

Szőlő: 10 Celsius fok fölött 10 mm-t
meghaladó egyszeri csapadék után
már fertőz a szőlőperonoszpóra, a
lisztharmatfertőzés a párás melegben
folyamatos. Szőlőmoly ellen csak ak-
kor védekezzünk, ha a virágzás illatos
szakasza lezajlott.

Gyökérzöldségek: Folyamatos a tetű
és szeptória fertőzés.  Ha kései vetést
tervezünk, vegyük figyelembe, hogy a
petrezselyem 25 Celsius fok fölött ne-
hezen, vagy egyáltalán nem csírázik –
takarjuk a vetést újságpapírral és tart-
suk nedvesen.

Burgonya: Fertőz a burgonyavész, a
betegség igen gyors lefutású, naponta
ellenőrizzük az állományt és azonnal
permetezzünk. Megelőzésre kontakt
olcsóbb szerek is alkalmazhatók, de ha
már föllépett a betegség, csak fölszívó-
dó szertől várhatunk jó eredményt. A
burgonyabogár fertőzés nem olyan je-
lentős, egyelőre olyan, mint a múlt év-
ben volt, de várható mindenhol. A ko-
rábbi években jól bevált Actara
(Venus) még mindig jó hatású, de cél-
szerű más szercsoportba tartozó szer
használata is, hogy megelőzzük a re-
zisztencia kialakulását.

Borsó: A tetű már megjelent, de ké-
szüljünk föl a gyapottok bagolylepke
kártételére is.

Csemegekukorica: A múlt évben tar-
lón hagyott kukorica-szármaradvá-
nyokban nagy tömegben áttelelt a ku-
koricamoly, kártételére a kukoricák cí-
merhányásától számolhatunk.

MMiivveell  ppeerrmmeetteezzzzüünnkk??
A növényvédőszer-gyártók által ki-

adott brosúrák illetve a fizetett hirde-

tések igen hasznosak, de minden eset-
ben kérjék ki a gazdaboltok szakembe-
reinek segítségét.

MMiikkoorr  ééss  hhooggyyaann  ppeerrmmeetteezzzzüünnkk??
Legjobb és legolcsóbb a megelőzés,

de ha már megjelent a kártevő vagy a
kórokozó, akkor azonnal. A permet-
szerek toxikusak a növényre is, ezért
25 Celsius fok fölött ne permetezzünk
a perzselés veszélye miatt. A vegysze-
rek mellékhatását csökkenthetjük, ha
egyidejűleg lombtrágyát is adagolunk
a permetlébe. A fölszívódó szerek álta-
lában 2 óra elteltével esőállóak, de a
maximális fölszívódás érdekében az
esti órákban permetezzünk, hogy mi-
nél lassabb legyen a száradás. A jobb
fedés, illetve tapadás érdekében alkal-
mazzunk tapadásfokozó adalékot. 

Bármilyen kérdéssel forduljanak bi-
zalommal hozzám személyesen, vagy
telefonon a 30/207-91-62-es telefon-
számon.

Üdvözlettel: PPeettőő  SSáánnddoorr
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CSANYI HÍRPERMET
(Csanyi Hírmondó mezõgazdasági tájékoztató rovata)

Gyorsjelentés a kertészeti kultúrák károsítóiról
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AA  SSzzeeggeeddii  VVaaddaassppaarrkk  vvoolltt  aa  hheellyysszzíínnee  mmáájjuuss  66--
áánn  aannnnaakk  aa  MMeeggeellőő--zzoooo  mmeeggyyeeii  vveettééllkkeeddőőnneekk,,
aahhooll  CCssoonnggrráádd  mmeeggyyee  áállttaalláánnooss  iisskkoollááiinnaakk  2266  ccssaa--
ppaattaa  vveetttt  rréésszztt..  A Csongrád Megyei Rendőr-főka-
pitányság a Szegedi Vadasparkkal közösen im-
már évek óta kiemelt figyelmet fordít a térségben
élő fiatalok biztonságának megteremtésére. Fon-
tos feladatuknak tekintik, hogy kellő időben fel-
hívják az elkövetkezendő időszak felnőtt nemze-
dékének figyelmét a környezet védelmének fon-
tosságára, a természet szeretetére és tiszteletére.

A Főkapitányság és a Vadaspark által életre hí-
vott – már második ilyen jellegű megyei rendez-
vény – játékos vetélkedő formájában biztosított
lehetőséget a fiatalok számára, hogy egy csodála-
tos, természet-közeli környezetben ismerjék meg
a rendőrség (bűn- és balesetmegelőzés) mellett a
tűzoltók és a mentőszolgálat munkáját is

A pénteki verseny a vetélkedő-sorozat végső ál-
lomása volt, hiszen a csapatoknak korábban már
elméleti- és rajzfeladatot is teljesíteniük kellett. A
rajzpályázatra nagyon sok igazán jó mű érkezett,
így a zsűrinek igencsak nehéz dolga volt kivá-
lasztani a legjobbat.

A megnyitón Veprik Róbert, a Szegedi
Vadaspark igazgatója köszöntötte a fiatalokat, a
rendezvényt dr. Lukács János r. dandártábornok
nyitotta meg.

A gyerekeknek a délelőtt folyamán változatos és
izgalmas feladatokat kellett teljesíteniük. A „pró-
bák” között szerepelt többek között az állatsimo-
gatás, állati bőrök és szőrök felismerése, elsőse-
géllyel összefüggő feladatok, tűzoltó-készülékkel
történő célba-locsolás, de kerékpáros ügyessé-
gükről, drogmegelőzéssel kapcsolatos ismereteik-
ről is számot kellett adniuk.

A rendezvény keretében a verseny szimbólumá-
nak, Brifkó kengurunak az örökbefogadására is
sor került. Az örökbefogadó a főkapitányság mel-

lett az a csapat volt, aki a rajzpályázaton a legjobb
helyezést érte el, méghozzá a szegedi Zrínyi Ilona
Általános Iskola Kenguru csapata.

A szervezők a tudás és jártasság mellett értékel-
ték többek között a bátorságot és az aktivitást is,
melyeket értékes ajándékokkal jutalmaztak.

AA  vveerrsseennyy  aa  kköövveettkkeezzőő  eerreeddmméénnnnyyeell  zzáárruulltt::
I. helyezett: sszzeeggeeddii  TTaabbáánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa

FFoosssszzaa  ccssaappaattaa..
II. helyezett holtversenyben: ddeesszzkkii  ZZoollttáánnffffyy

ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  TTeevvee  ccssaappaattaa  ééss  aa  sszzeeggeeddii  PPeettőőffii
ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  BBáálliinntt  SSáánnddoorr  TTaaggiisskkoollaa  UUhhuu
ccssaappaattaa..

III. helyezett: szegedi FFeekkeettee  IIssttvváánn  ÁÁllttaalláánnooss  IIss--
kkoollaa  CCssiiggaa  ccssaappaattaa..

IV. helyezett holtversenyben: sszzeeggeeddii  MMaaddáácchh
ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  FFoollttooss  hhiiéénnaa,,  vvaallaammiinntt  SSttrruucccc
ccssaappaattaa..

A főkapitányság különdíjában – amivel Brifkó
kenguru örökbefogadója lett - a legjobb rajzot ké-
szítő ZZrríínnyyii  IIlloonnaa  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa  KKeenngguurruu  ccssaa--
ppaattaa részesült. A Vadasparki különdíjat pedig a
legjobb esszét író sszzeeggvváárrii  FFoorrrraaii  MMááttéé  ÁÁllttaalláánnooss
IIsskkoollaa  MMóókkuuss  ccssaappaattaa kapta.

A délelőtti megmérettetésekben valamennyi fia-
tal kellemes élménnyel, hasznos tapasztalatokkal,
és a biztonságot szolgáló Bárka csomaggal gazda-
godott.

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK
BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!

RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077,,  KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíí--
vvóó::  111122,,  TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066//8800//555555--111111  

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--ffőőkkaappiittáánnyyssáágg  BBűűnn--
üüggyyii  IIggaazzggaattóóssáágg  BBűűnnmmeeggeellőőzzééssii  OOsszzttáállyy

66772222,,  SSzzeeggeedd,,  KKoossssuutthh  LL..  ssggtt..  2222--2244  sszz..
TTeelleeffoonn::  6622//556622--440000//1111--6655,,  6622//556622--441100,,  ee--mmaaiill::

bbaarrkkaa@@ccssoonnggrraa

PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnmegelõzõ Hírlevele 2011.

CCssaannyytteelleekkii  KKöörrzzeettii  mmeeggbbíízzoottttaakk  eelléérrhheettőőssééggee::
MMéérraaii  AAttttiillaa PPiittrriikk  TTaammááss

ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr
TTeell..::  2200//885522--0066--9955 TTeell..::  2200//885522--0066--9966
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RECEPT KLUB

RRoozzmmaarriinnggooss--
aallmmááss  hhaall

HHoozzzzáávvaallóókk::
1 kg halfilé,
1 kg alma,
2 dl zsemlemorzsa,
1 dl olaj, só,
1 púpozott teáskanál fahéj,
1 teáskanál őrölt rozmaring,
1 dl citromlé,
1 citrom,
1 teáskanál cukor.

EEllkkéésszzííttééss::
Az almákat mossuk-hámozzuk, durvára re-

szeljük, összekeverjük a fahéjjal és a citromlé-
vel, egy csipet sóval és a cukorral. A citromot
alaposan megmossuk és felszeleteljük. A hal-
szeleteket bedörzsöljük a citromkarikákkal, a
sóval, megszórjuk őket pici rozmaringgal. Alu-
fóliával kibéleljük a tepsit, bekenjük olajjal. Rá-
szórjuk a morzsa felét, erre fektetjük egymás
mellé az előkészített halszeleteket, amelyek te-
tejére a maradék morzsa kerül. A halszeletekre
halmozzuk az almás-fahéjas masszát, majd 45
perc alatt 180 fokon készre sütjük.

KULTÚRA

AA  kkrrééttaakköörr
Salamon király híres volt bölcsességéről, igazságos

ítéleteiről. Egy napon két asszony jelent meg előtte.
Az egyikük a következőket mondta:

„Uram, én és ez az asszony ugyanabban a házban
lakunk. Nemrégen a világra hoztam egy fiút. Három
nappal később neki is fia született. Továbbra is együtt
éltünk ugyanabban a házban. Mindegyikünk a saját
gyermekét gondozta. De az elmúlt éjszaka ennek az
asszonynak meghalt a fia. Erre éjnek idején felkelt, s
míg én aludtam, és nem vettem észre, hogy mit cse-
lekszik, elvette a mellemről a fiamat, és a halott gyer-
meket fektette oda helyette. Virradatkor vettem észre,
hogy nem a saját fiam fekszik mellettem.”

A másik asszony azonban ellene szólt: „Hazudsz! A
te fiad halt meg, az enyém maradt életben.”

A másik azonban váltig állította, hogy az ő gyerme-
ke az, aki életben maradt.

A király végighallgatta őket, és elgondolkodott a
történteken. Nagy csend lett körülötte, mindenki vár-
ta az ítéletet. Akkor a király a következőt mondta:
„Rajzoljatok egy krétakört a földre, és helyezzétek el
benne a gyermeket!”

A szolgák teljesítették a parancsot, és mindenki kí-
váncsian várta, hogy mi fog történni. Salamon király
akkor így szólt az asszonyokhoz:

„Azé lesz a gyermek, aki a kettőtök közül magához
tudja húzni őt, az igazi anyának biztosan nagyobb az
ereje.”

Akkor az az asszony, akinek meghalt a fia, teljes ere-
jéből maga felé vonta a gyermeket, mert erősen akar-
ta, hogy az övé legyen. A másik asszony azonban
megijedt, hogy fájdalmat okoz a kicsinek, és elenged-
te őt:

„Inkább lemondok róla, minthogy kettészakítsam!”
Salamon erre meghozta az ítéletet:
„Az az igazi édesanya, aki inkább lemond a gyerme-

kéről, de nem engedi, hogy baja essék. Kapja tehát ő
vissza a fiát!”

OLVASÓI OLDAL
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