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Csanyi Hírmondó
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete, valamint Polgármesteri Hivatala nevében is szeretettel búcsúzom a Szent László Általános Iskola
ballagó diákjaitól – szívből kívánom, hogy további tanulmányaikkal, munká jukkal egy életre megalapozhassák jövőjüket, találják meg számításukat úgy a
munkájukban, mint a magánéletükben, legyenek egészségesek, sikeresek, szerencsések és boldogok!
Forgó Henrik, polgármester

Krétakör – Csanyteleken…
Kilencedik éve már, hogy az Önök bizalmának,
akaratának következtében igyekszem a lehetséges legjobb útra téríteni a falu szekerét, megélve
sikereket, időnként kudarcokat, mint ahogy többségünknek a magán életünkben is váltakozó a
szerencsével való viszonyunk.
Ahhoz is hozzászoktam már – bár még mindig
nehezen viselem –, hogy vannak, akik a fogcsikorgatva 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 tűrőképességemet is kikezdte, mert igazából ez egy szegedi diszkóból ideszivárgó, továbbá egy szomszédos településen már „lefutott” hasonló témájú
pletyka-hullámon felerősödött, rosszindulatú,
minden alapot nélkülöző, az önkormányzat jó
hírnévhez fűződő jogának megsértésére, valamint rágalmazásra alapot adó információ volt. A
közel fél évig tartó bevízvédekezés eredményességéről közel sem kaptam annyi érdeklődő telefon-hívást, mint ezzel a „falu lélekszámának pályázati úton történő növelése” álhírrel kapcsolatban. Senkit nem zavart, hogy minden évben beszámolok a falu vagyongyarapodásáról, amelyben tájékoztatást adok a község birtokába került –
és lebontott(!) – ingatlanokról, melyek vagy közcélt szolgálnak (Béla úti, Petőfi úti, Kossuth úti,
Árpád úti ingatlanok), vagy majd a kötelező csatornázási beruházáskor – szükség esetén – nyomásfokozó műtárgy elhelyezésére lesznek föl-

használva (Ady E. úti, Bercsényi úti, Tömörkényi
úti, Damjanich úti ingatlanok). A felsorolt ingatla nok közös sajátossága, hogy mindegyiket lebon tottuk, 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 hűtőházról, a mostmár hivatalosan is az önkormányzat birtokába kerülő Baross Gábor úti iskola épületéről, a Faluházról, az önkormányzat és intézmények épületeiről azért nem írok, mert minden
építmény meghatározott funkciót ellátó, önkormányzati törzsvagyonba tartozó, tehát nem forgalom-képes ingatlanok. Eladó ingatlana egyéb ként az önkormányzatnak nincs (2002-től én csak
vásároltam ingatlant a képviselő-testület(ek) támogatásával) – az „eladás gondját” az előző polgármester levette a vállamról –, csak magánsze m é l y e k n e k v a n Csa n y te l e k e n e l a d ó i n g a tl a n a ,
nem is kevés! Ezek közös sajátossága viszont,
hogy az önkormányzatnak az égvilágon semmi
köze ahhoz, hogy mikor, kinek, mennyiért fogja
értékesíteni a tulajdonosa…
Az „álhírrel” kapcsolatos lakossági érdeklődések során megérlelődött bennem a gondolat, hogy
talán egy községi önkormányzatnak – és az azt
képviselő polgármesternek is – van joga megvédeni magát a jog biztosította eszközzel, tehát ismeretlen tettes ellen feljelentést teszek jóhírnévhez
fűződő jog megsértése és rágalmazás miatt.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Ami miatt végül is elálltam ezen szándékomtól
az az volt, hogy – egyrészt – nem szerettem volna
a falu nevét meghurcolni, másrészt – időközben –
pontos információhoz jutottam az „ismeretlen tettes” személyét illetően, sajnos, az „érdekek mocska” időnként arra is ráfröccsen, akire nem is gondolnánk –, lelkes terjesztőkből pedig „több mint
elegendő” ücsörög a vendéglátóhelyeken…
Önöknek pedig igazából az idő fog bizonyítékot
szolgáltatni – megszívlelendő tanulságul a kommunikáció tudományának első számú alapszabályát idézném: „nem az a fontos, mit mondanak,
hanem hogy ki mondja.”
Amennyiben pedig kétségeik támadnának egy,
a falu életével kapcsolatos hír „valódisága” miatt,
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nyugodtan hívjanak, vagy keressenek föl engem,
mielőtt továbbadnák azt – higgyék el, semmi
okom hazudozni, hiszen mint tudjuk, „a hazug
embert hamarabb utolérik, mint a sánta kutyát”,
ez most is bebizonyosodott…
Tájékoztatom Csanytelek község lakosságát,
hogy a fogorvosi feladatokat megbízási szerződés
alapján az Apollónia Dent Bt. képviseletében Dr.
Török Tibor fogszakorvos úr helyettesítés keretében 2011. június 06. naptól Baks, Fő u. 92. szám
alatti rendelőjében látja el az alábbi rendelési idő
szerint.
Rendelési idő: hétfő: 8-12 óráig, kedd, szerda,
csütörtök: 10-1730 óráig.
Forgó Henrik polgármester

Jegyzõi tájékoztató
Csanytelek Község Önkormányzata képviselőtestülete 2011. május 27.-én tartotta munkaterve
szerinti soros ülését, ahol napirendje keretében átfogóan értékelte az önkormányzat hatáskörébe
tartozó gyermekjóléti- és gyermekvédelmi feladatok ellátását, melyet jónak értékelve változtatás
nélkül elfogadott. A képviselő-testület ülése 2. napirendi pontjaként döntött arról, hogy a településen a belvíz által önkormányzati tulajdonú közutakban keletkezett károk helyreállítására vismaior támogatás iránt pályázatot nyújt be 6 millió
forint összegben, melyhez több mint 2 millió forintot az önkormányzat saját forrásként biztosít.
Sajnos csak belterületi utakra lehet eséllyel pályázni a pályázati kiírásból adódóan, ezért több
kárt szenvedett közút sem kerülhetett be az igénylések sorába. A pályázat elbírálása idén nyár végéra várható, így nyertes pályázat esetén talán októberre kerülhet sor a megpályázott 3 utca (Szent
László, Járandó, Damjanich) helyreállítási munkálatára.
A képviselő-testület napirendje keretében elfogadta a KÉBSZ Kft. 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, melyet a vállalkozás könyvvizsgálója záradékolt.
Mindhárom napirendi pontot véleményezte a
pénzügyi ellenőrző, foglalkoztatáspolitikai és településfejlesztési 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 levélváltás 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 öszszegben állapította meg az eszközök visszavásárlási árát, amely eszközök a továbbiakban ismét az
önkormányzat vagyonát képezik, akárcsak a praxisjog, mint szellemi vagyoni jog. Az eszközök átadás-átvételére 2011. május 30.-án sor került, a vételár kiegyenlítése pedig az önkormányzat 2011.
évi költségvetése dologi kiadása terhére megtörtént.
A doktor úr kérésére levelét idézem: „Szeretném
kifejezni köszönetem Csanytelek lakosainak - volt
pácienseimnek - a felmondási időszakom alatt tanúsított megértő, toleráns magatartásukért és támogatásukért.”
A képviselő-testület határozatával felhatalmazta
a település polgármesterét arra, hogy a megüresedett fogorvosi álláshely betöltésére helyettesítés
címén fogorvossal tárgyalást folytasson, megbízási szerződést kössön a fogorvosi feladatok ellátására.
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
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Tájékoztató termõföld használóknak,
földtulajdonosoknak!
A Csongrádi Körzeti Földhivatal a hasznosítási kötelezettség teljesítése, a művelési ág eltérések, az újrahasznosítás megszűnésének bejelentése, az ideiglenes
hasznosítás, mellékhasznosítás, a termőföld engedély
nélküli más célú hasznosítás, a földminősítési mintaterek helytállósága a parlagfüvel fertőzött területek
hatékony ellenőrzése érdekében az előző évek tapasztalatai, valamint a bejelentések alapján.
Az illetékességi területén lévő erdő nélküli termőföldterület minimum 20%-án, azaz 5 094 ha nagyságú
területen, Csanytelek, Tömörkény, Felgyő, Csongrád
teljes külterületén végzi el a termőföld hasznosításában bekövetkezett változások (hasznosítással, műveléssel, termőföld engedély nélküli más célú hasznosí-

tásának feltárása, a művelési ágak ingatlan-nyilvántartási és természetbeni állapot egyezőségének ellenőrzésére), a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvény szerint 30 napon belüli bejelentési kötelezettségek ellenőrzését.
A határszemle lefolytatása 2011. június 6. napjától
kezdődően, majd 2011. július 1. napjától a határszemlével párhuzamosan a parlagfű-fertőzöttség helyszíni
ellenőrzésére a Csongrádi Körzeti Földhivatal illetékességi területén a bejelentések, és az előző évi tapasztalatok, valamint a Földmérési és Távérzékelési Intézet által készített parlagfű veszélyeztetettségi térlép
adatainak figyelembe vételével az alábbiak szerint kerül sor:

Helyszíni szemle időpontja
Június
21-22 (kedd-szerda)
Július
19-20 (kedd-szerda)
Július
22 (péntek)

Település
Csanytelek
Csanytelek (+ parlagfű ell.)
Csanytelek (+parlagfü ell.)

Augusztus hónaptól a helyszínelések a folyamatosan aktualizált FÖMI előrejelzései, lakossági bejelentések,
valamint a korábbi felderítések utóhelyszínelései alapján történnek.
Forrás: Csongrádi Körzeti Földhivatal

Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ Csanytelek
„Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben 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 minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy titkos
küldetése, mely Istentől való.”
Wass Albert

Alapszolgáltatás
Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás során azoknak a rászorultaknak a saját otthonában nyújtunk segítséget,
akik önállóan már nem tudják ellátni magukat. A
szolgáltatás az igénybevevők lakásán, lakókörnyezetében, az önálló életvitel fenntartása mellet,
a szükségleteiknek megfelelően nyújt segítséget.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre
történik.
A szolgáltatás térítésmentes.

A házi segítségnyújtás során az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk:
Segítséget nyújtunk az ellátást igénybevevő
háztartásának vitelében: bevásárlás, takarítás,
mosás, meleg étel biztosítása, főzésben való segítség, tálalásban való segítségnyújtás.
(folytatás a 4. oldalon)
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Segítséget nyújtunk a személyi higiénia megtartásában: 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 igénybevevővel együttműködve a saját otthonában.
Orvoshoz kísérést biztosítunk, gyógyszer felíratásban, annak kiváltásában, kiadagolásában nyújtunk 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 érintő veszélyhelyzet megelőzésében, a kialakult veszélyhelyzet 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 jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik.
Az étkezésért személyi térítési díjat kell fizetni.
Étkezés, igény szerint reggeli, ebéd, vacsora biztosítása, mely az intézmény ebédlőjében elfogyasztható, elvihető, vagy lakásra szállítása kérhető.
Az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztását az Idősek Otthona ebédlőjében
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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, vacsora 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 ebédlőjéből. 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 személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzésében, a krízishelyzetek megszüntetésében, valamint az életvezetési képesség
megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.
Segítséget nyújtunk speciális programon való
részvétel biztosításával az aktív korú nem foglalkoztatott személyeknek a munkaerőpiacra való
visszakerülésben.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, térítésmentes.
Ügyfélfogadás: hétfő 9 -12 óra, kedd 14 -18 óra,
csütörtök 14-16 óra, péntek 9 -12 óra Csanytelek
Kossuth utca 34. sz. alatti Családsegítő Szolgáltatás Irodájában. Tel.: 20/4 90-09-87.

Gyermekjóléti szolgáltatás
A gyermekek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amelynek igénybe vétele önkéntes vagy hivatalból 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

Remény Szociális Alapszolgáltató
Központ – Idõsek Otthona
Az otthon Csanytelek Kossuth utca 39-ben található. Az ellátás igénybevétele önkéntes, kérelemre történik. Egyénre szabottan,
az életkor, egészségi állapot, valamint a szociális helyzet miatt rászorult személy helyzetének,
állapotának megfelelő teljes körű ellátást biztosítunk.
Az otthon 23 férőhelyes. Egy-, két-, és többágyas 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 ügyeletet, az orvosi rendelést heti két alkalommal, illetve szükség esetén bármikor. Az ellátásért személyi térítési díjat kell fizetni.

Szolgáltatásaink:
Fizikai ellátás:
Étkezés: naponta háromszor. Ruházat: elsősorban a saját ruházat használata biztosított. Szükség
szerint ruházattal, textíliával való ellátás. Segítségnyújtás a személyi higiénia megtartásában.
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van étkezési lehetőség, vagy hideg csomag. Mosási, vasalási, tisztálkodási lehetőség. Tanácsadások, felvilágosító előadások. Egészségügyi szolgáltatások. Érdekvédelem. Kulturális programok, fizikai, szellemi, szórakoztató foglalkozások.

HÍVOGATÓ
Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában van egy hely Csanyteleken, a Kossuth
utcában, ahol el lehet felejteni a napi gondokat,
szépséget, szeretetet, felüdülést kaphatnak a hozzánk betérő embertársaink.
SZERETI A VÁLTOZATOSSÁGOT?
SZERETI A BIZTONSÁGOT?
Egészségügyi ellátás:
SZERETI A NYUGALMAT?
Rendszeres orvosi felügyelet, szakorvoshoz vaSZERET SZÓRAKOZNI?
ló hozzájuttatás segítése, ápolás, gyógyszer és
Szolgáltatásainkról és programjainkról tájékozgyógyászati segédeszköz ellátás.
tatjuk Önt, és információt adunk a Remény SzociMentális gondozás:
Egyéni bánásmódban való részesítés, az egyén ális Alapszolgáltató Központban, Csanytelek
Kossuth utca 39-ben, telefonon: 63/478-004, inrégi és új kapcsolatainak ápolása.
tézményvezető: 20/9762-673. E-mail cím: remeFoglalkoztatás:
Fizikai, szellemi, kulturális és szórakoztató fog- ny@csanytelek.hu
VÁRJUK ÖNT SZERETETTEL
lalkozások megszervezése.
A REMÉNY SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÓ
Érdekvédelem:
KÖZPONTBAN
Az egyén érdekeinek érvényesítése, problémák
Ragaszkodás, jog a boldog öregkorhoz.
megoldásában segítségnyújtás, tanácsadás. ÉrEgészségmegőrzés, szinten tartás, javítás.
dekképviseleti Fórum működése és az ellátottjogi
Magány nélküli napok.
képviselő.
gazdag környezet.
Remény Szociális Alapszolgáltató ÉNrzelem
yugalmas kiegyensúlyozott élet.
HÁT AKKOR MIÉRT NE
Központ nappali ellátása
PRÓBÁLNÁNK MEG EGYÜTT?
A nappali ellátást nyújtó szolgáltatás
Mucsiné Mészáros Tímea intézményvezető
Csanytelek Kossuth utca 39. sz. alatt található,
Gyöngyi Julianna főnővér
mely egy helyiségből áll. Az ellátás igénybevétele
Majzik Józsefné mentálhigiénés munkatárs
önkéntes, kérelemre történik, és az étkezésért kell
Kopasz Imréné családgondozó
személyi térítési díjat fizetni.
Szolgáltatásaink:
Kovácsné Habling Teréz családgondozó
Étkezés: reggeli, ebéd, vacsora. Hétvégenként is
és minden dolgozó!

Felhívás idõszerû növényvédelmi feladatok végzésére!
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 PARLAGFŰ és egyéb gyomnövények irtására a fűkaszálás
térítés ellenében való igénybevétele lehetőségét. Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon
állunk rendelkezésre. Megrendelését leadhatja Bori Sándornál a +36 20/230-62-85 telefonszámon.

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,
hogy Csongrád Város Önkormányzata
Városellátó Intézményének alkalmazottja
(Schwartz Géza, gyepmester, tel.: 20/777-83-35)
havonta egy alkalommal gyepmesteri
tevékenységet végez Csanytelek területén!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely
Köztisztasági Kft. Csanyteleken,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2011. június 22. (szerda)
napon tart ügyfélfogadást de.
9.00-11.00 óra között.
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CSANYI HÍRPERMET
(Csanyi Hírmondó mezõgazdasági tájékoztató rovata)

Gyorsjelentés a kertészeti kultúrák károsítóiról
Kedves kerttulajdonosok! Engedjék
meg, hogy ha csak felsorolásszerűen
is, de fölhívjam a figyelmüket néhány
fontos károsítóra.
Almafélék: a lisztharmat és varasodás kórokozója folyamatosan fertőz,
az almamoly rajzása folyamatos.
Csonthéjasok: őszibaracknál még található 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 akkor 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 nehezen, vagy egyáltalán nem csírázik –
takarjuk a vetést újságpapírral és tartsuk 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 fölszívódó szertől várhatunk jó eredményt. A
burgonyabogár fertőzés nem olyan jelentős, egyelőre olyan, mint a múlt évben volt, de várható mindenhol. A korábbi években jól bevált Actara
(Venus) még mindig jó hatású, de célszerű más szercsoportba tartozó szer
használata is, hogy megelőzzük a rezisztencia kialakulását.
Borsó: A tetű már megjelent, de készüljünk föl a gyapottok bagolylepke
kártételére is.
Csemegekukorica: A múlt évben tarlón hagyott kukorica-szármaradványokban nagy tömegben áttelelt a kukoricamoly, kártételére a kukoricák címerhányásától számolhatunk.
Mivel permetezzünk?
A növényvédőszer-gyártók által kiadott brosúrák illetve a fizetett hirde-

tések igen hasznosak, de minden esetben kérjék ki a gazdaboltok szakembereinek segítségét.
Mikor és hogyan permetezzünk?
Legjobb és legolcsóbb a megelőzés,
de ha már megjelent a kártevő vagy a
kórokozó, akkor azonnal. A permetszerek toxikusak a növényre is, ezért
25 Celsius fok fölött ne permetezzünk
a perzselés veszélye miatt. A vegyszerek mellékhatását csökkenthetjük, ha
egyidejűleg lombtrágyát is adagolunk
a permetlébe. A fölszívódó szerek általában 2 óra elteltével esőállóak, de a
maximális fölszívódás érdekében az
esti órákban permetezzünk, hogy minél lassabb legyen a száradás. A jobb
fedés, illetve tapadás érdekében alkalmazzunk tapadásfokozó adalékot.
Bármilyen kérdéssel forduljanak bizalommal hozzám személyesen, vagy
telefonon a 30/207-91-62-es telefonszámon.
Üdvözlettel: Pető Sándor

A Szegedi Miniszínház a Szent
László Általános Iskolában

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

zös pályázatának eredményeként
újabb színházi előadásban volt részük tanítványainknak 2011. április

29-én. Ekkor léptek fel ugyanis a
tornatermünkben alsós tanulóink
legnagyobb örömére a Szegedi
Miniszínház tagjai. Előadásuk címe: „Három szabólegények”,
amely nagy sikert aratott a gyermekek körében.
Nagyon tetszett az apróságoknak, hogy a színészek az előadásukba őket is bevonták. Így egy pár
diákunk is részesülhetett a sikerből. Tanulságos történetet adtak
elő, amellyel felhívták a tanulók figyelmét arra, mennyivel nagyobb
erény a szerénység, kedvesség,
mint a gőgös viselkedés.
Örülünk, hogy a pályázatban való részvétellel ilyen remek előadásban lehetett részük iskolánk diákjainak.
Györgyiné Felföldi Éva
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Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bûnmegelõzõ Hírlevele 2011.
A Szegedi Vadaspark volt a helyszíne május 6án annak a Megelő-zoo megyei vetélkedőnek,
ahol Csongrád megye általános iskoláinak 26 csa pata vett részt. A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság a Szegedi Vadasparkkal közösen immár évek óta kiemelt figyelmet fordít a térségben
élő fiatalok biztonságának megteremtésére. Fontos feladatuknak tekintik, hogy kellő időben felhívják az elkövetkezendő időszak felnőtt nemzedékének figyelmét a környezet védelmének fontosságára, a természet szeretetére és tiszteletére.
A Főkapitányság és a Vadaspark által életre hívott – már második ilyen jellegű megyei rendezvény – játékos vetélkedő formájában biztosított
lehetőséget a fiatalok számára, hogy egy csodálatos, 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 állomása 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 kiválasztani 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 „próbák” között szerepelt többek között az állatsimogatás, állati bőrök és szőrök felismerése, elsősegéllyel összefüggő feladatok, tűzoltó-készülékkel
történő célba-locsolás, de kerékpáros ügyességükről, drogmegelőzéssel kapcsolatos ismereteikről is számot kellett adniuk.
A rendezvény keretében a verseny szimbólumának, 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 értékelték többek között a bátorságot és az aktivitást is,
melyeket értékes ajándékokkal jutalmaztak.
A verseny a következő eredménnyel zárult:
I. helyezett: szegedi Tabán Általános Iskola
Fossza csapata.
II. helyezett holtversenyben: deszki Zoltánffy
Általános Iskola Teve csapata és a szegedi Petőfi
Általános Iskola Bálint Sándor Tagiskola Uhu
csapata.
III. helyezett: szegedi Fekete István Általános Iskola Csiga csapata.
IV. helyezett holtversenyben: szegedi Madách
Általános Iskola Foltos hiéna, valamint Strucc
csapata.
A főkapitányság különdíjában – amivel Brifkó
kenguru örökbefogadója lett - a legjobb rajzot készítő Zrínyi Ilona Általános Iskola Kenguru csa pata részesült. A Vadasparki különdíjat pedig a
legjobb esszét író szegvári Forrai Máté Általános
Iskola Mókus csapata kapta.
A délelőtti megmérettetésekben valamennyi fiatal kellemes élménnyel, hasznos tapasztalatokkal,
és a biztonságot szolgáló Bárka csomaggal gazdagodott.
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK
BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107, Központi segélyhívó: 112, TELEFONTANÚ: 06/80/555-111
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűn ügyi Igazgatóság Bűnmegelőzési Osztály
6722, Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24 sz.
Telefon: 62/562-400/11-65, 62/562-410, e-mail:
barka@csongra

Csanyteleki Körzeti megbízottak elérhetősége:
Mérai Attila
Pitrik Tamás
főtörzsőrmester
törzsőrmester
Tel.: 20/852-06-95
Tel.: 20/852-06-96
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

KULTÚRA

Rozmaringosalmás hal

A krétakör

Hozzávalók:
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.

Elkészítés:
Az almákat mossuk-hámozzuk, durvára reszeljük, összekeverjük a fahéjjal és a citromlével, egy csipet sóval és a cukorral. A citromot
alaposan megmossuk és felszeleteljük. A halszeleteket bedörzsöljük a citromkarikákkal, a
sóval, megszórjuk őket pici rozmaringgal. Alufóliával kibéleljük a tepsit, bekenjük olajjal. Rászórjuk a morzsa felét, erre fektetjük egymás
mellé az előkészített halszeleteket, amelyek tetejére a maradék morzsa kerül. A halszeletekre
halmozzuk az almás-fahéjas masszát, majd 45
perc alatt 180 fokon készre sütjük.

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 cselekszik, elvette a mellemről a fiamat, és a halott gyermeket 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 gyermeke az, aki életben maradt.
A király végighallgatta őket, és elgondolkodott a
történteken. Nagy csend lett körülötte, mindenki várta 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 kíváncsian 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 erejéből maga felé vonta a gyermeket, mert erősen akarta, hogy az övé legyen. A másik asszony azonban
megijedt, hogy fájdalmat okoz a kicsinek, és elengedte őt:
„Inkább lemondok róla, minthogy kettészakítsam!”
Salamon erre meghozta az ítéletet:
„Az az igazi édesanya, aki inkább lemond a gyermekéről, de nem engedi, hogy baja essék. Kapja tehát ő
vissza a fiát!”
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