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Csanyi Hírmondó

A képviselő-testület 2012. augusztus 03. napján tartotta
rendkívüli ülését, mely 1.) napirendjeként döntött pályázat
benyújtásáról a „KEOP-1.3.0./09-11-ivóvízminőségjavítás”
program keretében. 2.) napirendje keretében jóváhagyta a
KEOP.7.1.0/11/2011.-0027 jelű „Csanytelek Község Csator-
nahálózatának és Szennyvíztisztító telepének kiépítése cí-
mű pályázathoz EU Önerő Alap pályázat benyújtását. Kö-
vetkező két napirendje keretében döntött a Képviselő-testü-
let a Csanytelek, Kossuth utca 14. szám alatti 342 hrsz  ön-
kormányzati tulajdonú ingatlanok művelési ágának meg-
változtatásáról. 4.) napirendje keretében jóváhagyta a
Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Oktatási Intéz-
mény Tömörkény István Általános Iskola tagintézményére
vonatkozó Társulási Megállapodás melléklete (átadás-átvé-
teli) megállapodásának módosítását. 5.) napirendje kereté-
ben a Csongrádi Kistérség Egyesített Alapfokú Nevelési In-
tézmény Tömörkény István Napközi Otthonos Óvoda tag-

intézményére vonatkozó Társulási Megállapodás mellékle-
te (átadás-átvételi) megállapodásának módosítását.

Következő napirendje keretében döntött „Az alföldi ta-
nyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése ér-
dekében a települési és térségi fejlesztések támogatására”
pályázat benyújtásáról. 7.) napirendje keretében vélemé-
nyezte Csongrád Város Önkormányzata személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint
a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet-
tervezetét.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről ké-
szült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az ön-
kormányzatok címszó alatt és a www.közadattár.hu olda-
lon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papírala-
pon is hozzáférhető. 

Tisztelettel:
KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató 

A képviselõ-testület ülésérõl

Magyarország erdeiben a csapadékmentes és szeles időjá-
rás miatt fokozott tűzveszély alakult ki, ezért az erdőkre,
valamint az erdőterületek határától számított kétszáz méte-
ren belüli területre – átmeneti időre – 2012. augusztus 22-től
a Vidékfejlesztési Miniszter a 2009. évi XXXVII. tv. 67. § (1)
alapján általános országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el,
ami Csongrád megyében 2012. június 22-óta folyamatosan
fennáll.

A jogszabály szerint: Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, va-
lamint az erdőterületek határától számított kétszáz méteren
belüli területen, a kijelölt tűzrakó helyeken is, valamint a
közút- és vasút menti fásításokban, beleértve a parlag és
gazégetést is. 

A közúton és vasúton utazók, az erdőben kirándulók, va-
lamint a mezőgazdasági területeken dolgozók által eldobott
égő cigarettacsikk és dohánynemű fokozott tűzveszéllyel
jár, mivel a kiszáradt árokparton, illetve vasúti töltések mel-
lett keletkező tüzek sok esetben közvetlenül erdő- és mező-
gazdasági területeket is veszélyeztetnek.

Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, tűzvédelmi
bírsággal sújtható.

SSzzáánnttaaii  ZZssoolltt tű. szds. sk.
parancsnok – helyettes

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szen-
tes Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Cím: 6640 Csongrád,
Hunyadi tér 11/a. Tel./Fax:  (63) 571-265

Tûzgyújtási tilalom

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület megrendezi a IV. Alsó-
Tisza menti Népdalkörök Találkozóját a Szent László
Általános Iskola tornatermében.

Rendezvény ideje: 2012. október 6. (szombat) 10 óra.
Tervezett program: népdalkörök műsora, ebéd, jó zene, és

egy kellemes, táncos délután!
Várjuk a tagjaink és az érdeklődök jelentkezését a klub-

délutánokon, 2012. szeptember 10-én és szeptember 24-én
13 órától a klubhelyiségünkben!

BBaakkoonnyy  ZZoollttáánnnnéé,,  FFoorrggóó  JJáánnoossnnéé

NNééppddaallkköörröökk  ttaalláállkkoozzóójjaa

2012. szeptember 26-án (szerdán) 14:30-tól 18 óráig vér-
adás lesz Csanyteleken, az orvosi rendelőben.

Minden régi és új véradót nagy szeretettel várunk. A ren-
dezvényre mindenki hozza magával a TAJ-kártyáját és a
személyigazolványát. Idén ez már a harmadik ilyen szerve-
zés a községben. Utána vacsorával köszönjük meg a vér-
adók segítőkészségét.

SSiimmoonn  OOttttóónnéé

Véradás!!!
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AA  MMaaggyyaarroorrsszzáágg  KKiirráállyynnőőjjee  eellnneevveezzééssűű  oorrsszzáággooss
sszzééppssééggvveerrsseennyy  ffeellnnőőtttt  kkaatteeggóórriiáájjáábbaann  LLuucczz  LLeejjllaa
nnyyeerrttee  eell  lleeggiinnkkáábbbb  aazz  iinntteerrnneetteezzőő  kköözzöösssséégg  tteettsszzéésséétt..
AAzz  iiffjjúú  ccssaannyyii  hhööllggyy  mmáárr  áátt  iiss  vveettttee  aa  kköözzöönnssééggddííjjaatt,,  ss
mméégg  aazz  iiss  eellkkééppzzeellhheettőő,,  hhooggyy  ttoovváábbbbii  ssiikkeerrtt  aarraatt,,
uuggyyaanniiss  aa  vveerrsseennyy  sszzeerrvveezzőőii  aazz  oorrsszzáággooss  ddöönnttőő  eerreedd--
mméénnyyhhiirrddeettééssee  uuttáánn  ffééll  nnaappppaall  bbeejjeelleenntteettttéékk::  úújjrraasszzáá--
mmoolljjáákk  aa  sszzaavvaazzaattookkaatt,,  ss  kkéétt  kkaatteeggóórriiáábbaann  ccssaakk  kkééssőőbbbb
hhiirrddeettnneekk  eerreeddmméénnyytt..

Az ez évi Queen of Hungary – Magyarország Ki-
rálynője szépségverseny közönségdíjasa felnőtt kate-
góriában nem is lehetett volna más, csak a csanyteleki
Lucz Lejla, ugyanis már a szavazás indításakor a leg-
népszerűbbnek bizonyult. A róla szóló cikkünk nyo-
mán olvasóink közül is naponta több százan szavaz-
tak a húszéves egyetemistára. A táncsportban az el-
múlt években komoly sikereket elért leány már a Bé-
késcsaba Szépe választáson is közönségdíjas lett, s az
internetes szavazást ez alkalommal is „toronymaga-
san” nyerte.

A főváros első élményszínházában, a RAM Colosse-
umban szombat este tartott döntőn ugyan mind a
négy kategóriában hirdettek győztest, de – mint alább,
a verseny közösségi oldaláról ma este készült honlap-
képen is látható – a felnőtt- és az anyukák kategóriá-
ban újraszámolják a szavazatokat.

A szombat éjjel kihirdetett eredmény szerint felnőtt
kategóriában a kecskeméti Katona Renáta lett a király-
nő, a szervezők azonban ma délután háromnegyed
háromkor a verseny Facebook-oldalán közzétették,
hogy a tényleges végeredményt csak később közlik.
Így bármi megeshet, még az is előfordulhat, hogy Lej-
lának – a közönségdíja mellé – koronája is lesz.

A tanulmányait szeptembertől a Szent István Egye-
tem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kara
egészségturizmus szakán folytató Lejla egyébként
nem bánja, hogy nem ő lett az első helyezett, ugyanis
a koronával komoly kötelezettségek is járnak, a király-
nőnek például a következő egy évben számos rendez-
vényen reprezentálnia kell. Az ifjú hölgy főként a ta-
nulásra és a versenytáncra szeretne koncentrálni, a
szépségverseny számára csak egy „nyári tapasztalat-
szerző kirándulás” volt. 

Lejlának egyébként az okozta a legnagyobb örömet,
hogy négy nap alatt közel ezerhétszázan szavaztak rá,
s ismerősök és ismeretlenek is folyamatosan biztatták.
Szerinte ez a mai világban nem igazán jellemző, éppen
ezért közönségdíjasként érzi magát igazán győztes-
nek.

Lejla a verseny előválogatójától a döntőjéig csakis a
valódi énjét mutatta, mert arra volt kíváncsi, hogy a
szemlélők körében mit vált ki a személyisége. Szerin-
te minden nőnek ki kellene próbálnia egyszer, hogy
milyen érzés, ha ilyen módon is véleményt mondanak
róla. Lejla úgy gondolja, hogy a szépség fogalma min-
denkinek mást jelent, éppen ezért nem lehet minden-
kinek megfelelni, hiszen senki sem tökéletes, a tökéle-
tességre azonban szerinte sokféle módon lehet töre-
kedni.

Forrás: www.csongradihirek.hu; fotó:

Közönségdíjat nyert Lejla
A királynõ személye még ismeretlen

2012. július 7-én a 3300..  BBaallaattoonn--ááttúússzzáássoonn első alkalommal
Kátai-Benedek Szabolcs a Révfülöp-Balatonboglár közötti
5,2 km-es távot 2 óra 47 perc alatt teljesítette. Gratulálunk!

AA  ccééllbbaaéérrkkeezzééss  uuttáánn!!

Csanyteleki a 30.
Balaton-átúszáson
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A nyári szabadság után csak nemrég kezdtem újra dol-
gozni, és bizony a nagy reggeli lustálkodások után még ne-
hezemre esik a korán kelés. Gondolom, a legtöbben Ti is így
vagytok ezzel, de itt a szeptember, és vele együtt az óvoda-
és iskolakezdés. Én ugyan már rég kijártam a rendőr isko-
lát, de tudom, hogy ilyenkor nem könnyű visszarázódni a
régi rendbe. Éppen ezért néhány jó tanáccsal, hasznos tud-
nivalóval szeretném segíteni a tanévkezdést.

KKeezzddjjüükk  aa  kköözzlleekkeeddéésssseell……
Sok szó esik arról, hogy a közlekedési szabályok a gyalo-

gosokra és a kerékpárosokra is egyaránt vonatkoznak. Re-
mélem Ti is ismeritek ezeket a szabályokat! Ha nem, ajánla-
tos megismerni őket, szüleitek biztosan segítenek ebben, de
tőlem is kérdezhettek bátran!  És ha már szülők… Javaslom
nekik, hogy az egyedül (is) közlekedő kisebb gyermekek
esetében jelöljék ki a legbiztonságosabb útvonalakat, és eze-
ket - a lehetséges veszélyforrásokat megbeszélve - még a
tanévkezdés előtt akár többször is járják végig a kicsikkel. 

HHooggyy  kkeeddvveenncc  ttáárrggyyaaiinnkk  ttoovváábbbbrraa  iiss  aa  mmii  kkeeddvveenncceeiinnkk
lleeggyyeenneekk……

Megértem, ha szeretnétek megmutatni a többieknek, mi-
lyen játékot, mobilt, iPodot, fényképezőgépet… kaptatok.
Hogy ezeknek a dolgoknak minél tovább örülhessetek, vi-
gyázzatok rájuk, ha nem muszáj, ne vigyétek el az iskolába,
játszótérre. Ha mégis magatokkal viszitek, ne hagyjátok őri-
zetlenül értékesebb dolgaitokat. Ha van a suliban zárható
szekrény, használjátok, így nem kell majd azon szomorkod-
ni, hogy elvesznek vagy ellopják őket. 

Utcán, tömegközlekedési eszközökön (buszon, villamo-
son, trolin) figyeljetek a táskátokra. Zsebbe vagy hátizsák
külső rekeszébe ne tegyetek telefont, pénzt, igazolványo-
kat, azokat biztonságos helyen (például a táska belső reke-
szében) tartsátok. 

AAmmii  mméégg  ffoonnttooss  lleehheett……
Ha úgy érzitek, segítségre van szükségetek, forduljatok

egy olyan felnőtthöz, akiben megbíztok, vagy szóljatok tár-
saitoknak. Ahhoz, hogy biztonságban érezzétek magatokat,
fontos azoknak a telefonszámoknak az ismerete is, amelye-
ken keresztül segítséget kérhettek. 

IIssmméétteelljjüükk  áátt  eeggyyüütttt::  
A rreennddőőrrsséégg  aa  110077--eess,,  aa  mmeennttőőkk  aa  110044--eess,,  aa  ttűűzzoollttóókk  aa  110055--

ööss,,  aa  kköözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó  ((mmiinnddhháárroomm  eesseettbbeenn  hhíívvhhaattóó))  aa
111122--eess számon érhető el. Munkatársaimmal többféle, pénz-
tárcába, tolltartóba is behelyezhető Bárka kártyát készítet-
tünk, amelyek más hasznos információkat is tartalmaznak. 

Ha érdekel benneteket a munkánk, és játszani is szerettek,
látogassatok el www.bulisbiztonsag.hu oldalunkra, ahol
sok érdekes témáról olvashattok!

Vigyázzatok magatokra! Vigyázzatok egymásra!
Baráti üdvözlettel: Rend Örs

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!
RReennddőőrrssééggii  sseeggééllyyhhíívvóó::  110077,,  KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122,,

TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066//8800//555555--111111

Rend Örs õszi, iskolakezdõ gondolatai

Szentes és a környező települések a zöldségtermesztés
központjának tekinthetők Magyarországon. igen jelentős
vállalkozások találhatók e régióban. Több tíz hektáron ter-
mesztőházakban és szabadföldön folyik a zöldségter-
mesztés. iskolánk a szentesi Bartha János Kertészeti
Szakképző Iskola több mint 70 éve folytat kertészképzést.
Az indított szakokon a középiskolás korú diákok zöld-
ségtermesztő-kertész képzésben vehetnek részt, ha
elvégezte a 10. osztályt (16 éves kor után). Ha kedve tartja,
válthat középiskolát és tanulhatja a kertész szakmát. a
kertészetek jó kereseti lehetőségekkel várják a végzett diák-
jainkat, biztos a munkahely lehetősége.

– a virágkötő-berendező szak a lányok kedvenc képzése. 
– a szentesi Hungerit Zrt.-vel közösen – mely iskolánk

mellett 200 m.-re található, – húsipari termékgyártó szak-
munkásképzést folyatatunk a diákok számára végzés után.
lényeges megemlíteni, hogy biztos a munkahely lehetősége
és a képzés teljes ideje alatt állami szakmai tanulmányi
ösztöndíjat kapnak a diákok, mint hiányszakma. Ezenfelül
a Hungerit Zrt. a tanulmányi eredmények alapján kiemelt
ösztöndíjakat is ad. Ha érettségivel rendelkezik, vegyen
részt technikus képzéseinken: 

– kertész- és növényvédelmi technikus szakon (2 év)
végzett tanulók középszintű vezetőként helyezkedhetnek
el a kertészetekben. Megemlítendő, hogy nagyon keresettek
az itt végzett szakemberek.

– parképítő- és fenntartó technikus képzés (2 év) után a
technikusok a településeken igen nagy számban történő út-
és parkfelújításokon dolgozhatnak, és magánkertek ter-
vezését, kivitelezését végezhetik.

Remélem, a leírtakból kiderül, hogy iskolánk olyan szak-
mákat oktat, melyek a régiónkban folyó kertészeti termelést
szolgálják és végzésük után a diákok biztos munkale-
hetőséghez jutnak.

Figyeljék az iskola honlapját, melyen a tanév folyamán
fontos információkhoz juthatnak: a nyílt-bemutatkozó
napok időpontjairól és az ősszel és télen szervezendő fel-
nőttképzési tanfolyamokról.

Várjuk jelentkezésüket és érdeklődésüket iskolánk iránt!
További információ: 63/562-265, bartaigh@szentes.hu.

Szentes, Kossuth u. 45. VM ASzK – Bartha János Kertészeti
Szakképző Iskola

UUddvvaarrddii  IIssttvváánn
igazgató

Jelentkezzen most szeptemberben
induló képzéseinkre!
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2012. július 16-21-ig az Erzsébet Program támogatásával
egy sikeres pályázaton túljutva 40 csanyteleki kisdiák és 4
pedagógus lehetett tagja a Vajtai Gyermeküdülő 170 táboro-
zójának.

Ez a kis település a Dunántúlon, Simontornyától 6 km-re,
délre fekszik. Igazi retro tábornak mondható, de remekül
megfelel a mai fiatalok igényeinek is. Időtöltésünkről a tá-
bor vezetősége, és főiskolás diákok gondoskodtak. Minden
napunk nagyon programdús volt. Részt vettünk focimecs-
csen, kézműves foglalkozásokon (agyagozáson, pólófesté-
sen, sógyurmázáson és karkötő készítésen), filmvetítésen,
akadályversenyen, simontornyai kiránduláson, fürdőzésen,
a helyi Zichy kastély meglátogatásán, Erzsébet vetélkedőn
és rajzversenyen. Saját diákjainknak rendeztünk éjszakai
rókavadászatot, valamint számháborút, és hazafelé jövet
még a Balatonra is tettünk egy kis kitérőt, ahol egy igazi vi-
torlás hajót vezethettek a gyerekek. Azt nem tudom, melyik
program tetszett diákjainknak a legjobban, de egy biztos.
Szomorkodó, unatkozó gyermeket a 6 nap alatt nem lehe-
tett látni.

Büszkeséggel töltött el bennünket, hogy az egy hét alatt
megrendezett vetélkedők nagy részén a mi diákjaink szere-
peltek a legjobban. A legnehezebb az Erzsébet vetélkedő és

az akadályverseny volt, de ezeken is szép eredménnyel zár-
tunk. Az Erzsébet vetélkedő I. és II. helyezését hoztuk el. Az
I. helyezett csapat tagjai: Dombovári Ágnes, Gál Bianka és
Gémes Tamás, a II. helyezett csapat tagok: Kristóf Kitti, Mé-
száros Evelin és Tolnai Attila. Az akadályverseny I. helye-
zettje a Pegazus nevű csapatunk lett, melynek tagjai: Gál Bi-
anka, Gémes Csanád, Gémes Tamás, Kalapács Bence, Kris-
tóf Kitti, Mészáros Benjamin, Tolnai Attila, Urbán Lilla és
Ürmös Roland. A rajzversenyen az első 6 legjobb alkotásból
2 lett csanyteleki diáké, ők: Bali Csanád és Gémes Kármen.
Fociban II. helyezett lett a csapatunk, melynek tagjai: Arany
Máté, Bali Kamilla, Gál Bianka, Gémes Csanád, Kalapács
Bence, Károlyi Patrik, Koncz Dominik, Korom Zsolt, Répa
Erik, Simon István és Tolnai Attila. A legjobb kapus címet
Károlyi Patrik kapta, a gólkirálynő pedig Gál Bianka lett.
Öröm volt nézni, hogy milyen lelkesedéssel, odaadással és
becsülettel küzdöttek gyerekeink a focipályán.

Aki akart, még úszni is tanulhatott a hét folyamán, mert
ugye a foci nem mindenkinek nyerte el a tetszését. Nyolcan
döntöttek úgy, hogy az úszást választják, aminek meg is lett
az eredménye. Többen meg tanultak siklani, de a legszebb
eredményt Kanyó Hédi érte el, mert osztálytársa, Gémes
Tamás odaadó türelmének és segítségének köszönhetően
szépen megtanult úszni. Nagyon boldog volt Hédi, ettől
kezdve alig lehetett a vízből kiimádkozni.

Rengeteg képet készítettünk, ami Orosziné Tünde kollé-
ganőnknek köszönhetően fel is került a
www.csanytelek.linkdoboz.hu internetes oldalra, Kibővítve
a gyerekek által írt fogalmazásokkal. Így a szülők szinte
napra készen láthatták, olvashatták, milyen élményekkel
gazdagodtak a gyerekek.

Úgy gondolom, egy jól sikerült nyáron vagyunk túl, hi-
szen a fonyódligeti 10 focitáborozóval együtt összesen 50
diákunknak teremthettük meg a lehetőséget arra, hogy szí-
nesebb lehessen a nyári szünetük. Remélem, jövőre is foly-
tatódik az Erzsébet táboroztatási program, aminek a pályá-
zatán mindenképpen indulni szeretnénk!

Szöveg: GGyyöörrggyyiinnéé  FFeellffööllddii  ÉÉvvaa
Fotó: OOrroosszziinnéé  ÁÁbbeell  TTüünnddee

Nyaralni voltunk

• 11551144  SSzzeeggeedd  --  SSzzoollnnookk  --  EEggeerr autóbuszvonalon 111133  sszz..
jjáárraattoott Szeged, aut. áll. indul 6.15 óra, Eger, aut. áll. ér-
kezik 11.00 óra, CCssaannyytteelleekk,,  KKááddáárr--hháázz  ééss  CCssaannyytteelleekk,,
SSaajjóó  ssaarrookk  mmeeggáállllóóhheellyyeekkeenn  mmeeggáállllííttjjuukk..

• 55000011  SSzzeeggeedd  --  BBaakkss  --  CCssaannyytteelleekk  --  TTöömmöörrkkéénnyy  --  CCssoonngg--
rráádd autóbuszvonalon 112211  sszz..  jjáárraattoott Szeged, aut. áll. in-
dul 5.20 óra, Csongrád, aut. áll. érkezik 6.50 óra,
SSáánnddoorrffaallvvaa  bbeettéérréésssseell  kköözzlleekkeeddtteettjjüükk..

• 222200  sszz..  jjáárraattoott Tömörkény, aut. vt. Indul  3.55 óra, Sze-
ged, aut. áll. érkezik  5.10 óra, mmeeggsszzüünntteettjjüükk.

• 223300  sszz..  jjáárraattoott Tömörkény, aut. vt. indul 3.55 óra, Sze-
ged, aut. áll. érkezik 5.20 óra, 55  ppeerrcccceell  kkoorráábbbbaann  ééss  nnaa--
ppoonnttaa  kköözzlleekkeeddtteettjjüükk..

• 55111100  TTöömmöörrkkéénnyy  --  CCssaannyytteelleekk  --  FFeellggyyőő  --  CCssoonnggrráádd  --
SSzzeenntteess autóbuszvonalon 443388  sszz..  jjáárraattoott Tömörkény,
aut. vt. indul 6.20 óra, Szentes, aut. áll. érkezik 7.30 óra
55  ppeerrcccceell  kkoorráábbbbaann  kköözzlleekkeeddtteettjjüükk..

DDrr..  SSzzeerrii  IIssttvváánn
TISZA VOLÁN Zrt 

A Tisza-Volán Zrt. 2012. szeptember 1-tõl (szombat)
az alábbi helyközi menetrend módosításokat vezeti be:

Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát, hogy Csongrád Város

Önkormányzata Városellátó Intézményének alkalmazottja

((GGuullyyááss  SSáánnddoorr,,  ggyyeeppmmeesstteerr,,  tteell..::  2200//777777--8833--3355))  havonta egy

alkalommal gyepmesteri tevékenységet végez Csanytelek területén!
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Ebben az időszakban is nagyon sok rendezvényt szervez-
tek az ügyes kezű óvónőim, akik idejüket nem kímélve még
otthonukban, az esti órákban is igyekeztek, olyan ötleteket
megvalósítható programokat kigondolni, ami a gyerekek
nevelését, illetve a szülőkkel való eredményes kapcsolatot
szolgálja. Sokszor gyerekeiktől, családjuktól vették el az
időt, hogy az intézményi boldog gyermekkort valamennyi-
en összefogva, meg tudjuk teremteni az intézménybe beíra-
tott gyermekek számára. Köszönöm az egész éves munká-
jukat, melyet közösen összefogva a dajka nénikkel, a segítő
titkárnővel és karbantartóval sikeresen fejeztünk be. 

Úgy érzem sikeres és eredményes évet zártunk, amely in-
tézményünk valamennyi munkatársának (kisegítő köz-
munkás személyzet) lelkiismeretes munkáját bizonyítja.

Szeretném megköszönni közvetlen segítőimnek a SZÓSZ
tagjainak együttműködését, kiknek vezetője az elmúlt ne-
velési évben búcsúzott el óvodánktól. Társaival együtt szin-
tén idejét nem kímélve sokszor vállalt, olyan szervező és
egyéb feladatokat mellyel jobbította az intézménybe folyó
munkát. 

Megérdemlik, hogy nevüket most is megemlítsem:
SZÓSZ elnöke Kátainé Rita, a SZÓSZ titkára Hollóné Tün-
de. A tagok, akikkel gyakorta megbeszéléseket folytattunk,
hogy a problémákat meg tudjuk oldani gyerekeink érdeké-
ben: Nyuszi csoportból Tóth Andrea, Apró Anita és a két
fent említetett anyuka, Pillangó csoportból Mihályné Koncz
Zsuzsanna, Vida Tiborné, Szabóné Dombi Ibolya, Napra-
forgó csoportból Nagyváradi Szilvia, Kovácsné Klárika, aki
a pénzügyeinkkel év folyamán sokat foglalkozik, Katica
csoportból Kovácsné Szilvia, Forgóné Henrietta, Andrikó
Margit.

AAzz  aalláábbbbii  bbeesszzáámmoollóó  rreemméélleemm  aazz  ÖÖnnöökk  sszzáámmáárraa  iiss  ttüükk--
rröözznnii  ffooggjjaa,,  aazz  óóvvooddáábbaann  ffoollyyóó  mmuunnkkaa  mmiinnőőssééggéétt..

22001122  ffeebbrruuáárrjjáábbaann farsangi mulatságot szerveztek a cso-
portos óvónők, mely nagyon vidám jelmezes felvonulás
volt, ahol az óvó nénik is maskarába bújva együtt nevettek,
kacagtak. A nap befejezéseként télűzésre került sor, mely-
nek fénypontja a kiszebáb elégetése volt, az óvoda udvarán.
A felnőttek és gyerekek körbe táncolták közös énekléssel, és
verseléssel próbálták elűzni a telet. Lajos Jánosné és Tóth
Gyöngyi óvó néni mókás jelenettel örvendeztette meg a
gyerekeket. A február után a márciusi hónapban valameny-
nyi magyar ember számára az év egyik legszebb ünnepét az
iskolásokkal töltöttük iskolánk tornatermében. Azt valljuk,
hogy az ünnepelni tudás képességének kialakítása nagyon
fontos ebben a korszakban. A nemzethez fűződő pozitív at-
titűd kialakításának előmozdításával az ehhez kapcsolódó
ünnepekkel, hagyományokkal értékeltetni tudjuk a gyer-
mekekkel, hogy annak a környezetnek, világnak, amelybe
beleszülettek nem csak jelene, hanem múltja is van.

E nagyon szép műsort, mely a picinyeink számára is átél-
hető és szívmelengető volt, Kátai Istvánné és Tóth Zoltánné
óvó nénik hozták létre.

MMáárrcciiuussbbaann minden csoportban az anyanyelvi munkakö-
zösség által meghirdetett versmondó verseny került meg-
rendezésre.  A Nyuszi csoportos kolléganőim Szabóné
Györgyi és Dóczi Olga körültekintő szervezésében, esztéti-
kus környezetben kápráztatták el a középső csoportos gye-
rekek a zsűri tagjait. Ismét bebizonyosodott, hogy verset
választani szavalni jó dolog. Ezúton is köszönöm a szülők-
nek a segítő hozzáállásukat, hiszen esténként a vers válasz-
tásával, gyakorlásával sok időt töltöttek. A családtagok ké-
szítették fel a gyerekeket erre az emlékezetes délelőttre. 

A Víz Világnapját szintén ebben a hónapban tartottuk
meg a Tömörkényi Tagintézményben. Mindhárom óvoda
nagycsoportosai kirándulva, ismerkedtek egymással. Sok
ügyességi és versenyjáték eredménye bizonyította, hogy
mennyi mindent tudnak gyerekeink vízi állatokról, -
növényekről. 

EEzz  éévv  áápprriilliissáábbaann Berényi Bogi és Kávainé Betti óvó né-
nik igényes, színvonalas mesemondó versenyt szerveztek
meg, mind a négy csoportban lévő nagycsoportosok ré-
szére. Most sem maradt el a gyönyörű magyar népmesék
meghallgatása után a megérdemelt jutalom. Mindegyik
pici résztvevő emléklapot, apró ajándékot kapott, a helye-
zettek egy kicsivel nagyobb irodalmi művel lettek gazda-
gabbak. 

ÁÁpprriilliiss  2233--aa délelőttjét, a „Föld Napját” a szülőkkel együtt
próbáltuk emlékezetessé, hasznossá tenni a szemétgyűjtési
akciónkkal. Minden résztvevő gumikesztyűvel, láthatósági
mellénykében tisztította „Földünket”, hogy tudatosodjon
mennyire fontos környezetünk milyensége. Óvodásaink
sokszor egymást is figyelmeztetik, a szemetes használatára.
Ezeket látva érezzük, hogy kezdeményezésünk nem hiába-
való. AAzz  éévv  nneeggyyeeddiikk  hhóónnaappjjáábbaann a Nyuszi és Napraforgó
csoportban egy különleges délutánt, „Apák Napját” töltöt-
tek el az édesapák. Érdekes játékokat, ügyességi versenye-
ket játszottak közösen, majd saját készítésű süteményüket
fogyasztották el. Vidám hangulatban telt a délután, ahol ki-
csik és nagyok egyaránt ráébredtek, hogy együtt játszani jó. 

HHúússvvéétt  eellőőtttt a Katica csoportban „Nyusziváró” ünnepre
ráhangoló kézműves foglalkozáson vehettek részt a szülők
gyerekeikkel, ahol kiemelt szerepet a tojásfestés, ragasztás
és versenyjátékok kaptak. Óvodánkban újszerű program
volt ez, melyet érdemes hagyománnyá teremteni vala-
mennyi csoportunkban. 

A nevelési év végén minden csoportban, szívesen láttuk
nnyyíílltt  nnaappjjaaiinnkkoonn az első osztályos tanító néniket és vala-
mennyi érdeklődőt, hogy betekintést nyerjenek óvodai éle-
tünkbe, lássák, pár év óta milyen eredményesen és sikere-
sen működnek vegyes csoportjaink, hogyan tükröződik a
gyerekek tanulási folyamata. A gyermek saját érési szintjé-
hez, egyéni képességeihez igazodó fejlesztést kap, az óvoda
szakembereitől. Nem játszva tanulnak hanem „játszanak”
és ennek a „játéknak” természetes hozadéka lesz a kisgyer-
mek tudása. Nagy hangsúlyt kap az erkölcsi nevelés és a

A télûzéstõl, napjainkig 

Összefoglaló óvodánk életébõl
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közösségi nevelés melynek köszönhetően, gyorsabban ta-
nulnak meg alkalmazkodni. Felgyorsul önállóságuk és a
szocializációjuk. Úgy érezzük eredményesek voltak a nyílt
délelőttök, de sajnos nem tudtuk a faluban élő vegyes cso-
portunk iránt kétkedő leendő óvodás szüleinket vendégül
látni. 

MMáájjuussbbaann ünnepeltük az év legszebb napját, „Anyák
Napját” melyen minden csoportos óvó néni szívét lelkét ki-
tette, hogy gyerekeink szép és megható élménybe részesít-
sék édesanyjukat, nagymamájukat. 

Érzékeltették a műsorokkal valamennyien a feltétel nél-
küli szeretetet, törődést, amit csak egy anya adhat. Legye-
nek áldottak!

ÉÉvvzzáárróó ünnepségre is ebben a hónapban került sor, ame-
lyek csoportonként vidám, táncos, zenés, verses összeállí-
tással mutatták meg gyermekeink, hogy mit tanultak egész
éven keresztül. AA  bbaallllaaggóó  mműűssoorr szervezése színvonalas
megtartása Bogi és Betti óvó néninek volt köszönhető.
Nagycsoportosaink nagy örömmel röpítették az óvoda te-
raszáról, jellel ellátott lufijukat, hogy elindulnak új állomá-
suk, az iskola felé. 

JJúúnniiuussbbaann fóliagyűjtést szerveztünk köszönöm szépen az
összes falubélinek, aki a fólia bevételével támogatta óvodán-
kat. Gyöngyiné Marika és családja a fóliatelepen lévő összes
fóliát az óvodások részére ajánlotta fel, támogatásukat köszö-
nöm. Egész éven át gyűjtöttük konténerbe az óvoda udvarán
a műanyagflakonokat és a papírhulladékot. Mindenkinek kö-
szönöm, aki a konténerekbe bármennyi mennyiséget is elhe-
lyezett. Külön köszönöm: Kovácsné Erzsike, Németh Sándor

és családja, Erhard Gyula és családja támogatását. Akinek
még bármilyen papír vagy műanyag hulladéka van feleslege-
sen, azt várjuk az óvoda udvarán elhelyezett konténerekbe.

JJúúnniiuuss  88--áánn egy vidám gyereknapot töltött együtt felnőtt,
gyermek óvodai dolgozó. Óvodánkban első alkalommal
hívták a Katica csoportos óvó nénik, Gyöngyi és Locsi óvó
néni a szülőket, gyerekeket, a gyerekek testvéreit ssááttoorrttáábboo--
rroozzáássrraa. 12 sátor került felállításra, nagy hancúrral próbál-
ták egymás éjszakai lakosztályát, majd az ügyes óvó nénik
kincskeresésre, versenyjátékokra invitálták a sátortábor la-
kóit. Az est koronája a szalonna és kolbászsütés volt. Nem
minden család töltötte el ezt az éjszakát mély álmodozással,
de a másnapi reggeli elfogyasztása után a szülők vélemé-
nye az óvó néniknek a következő volt: „Nagyon jól éreztük
magunkat, ha nem hívtok bennünket, jövőre akkor is itt le-
szünk.” 

Remélem sikerült ízelítőt adnom óvodánk elmúlt idősza-
káról, melyet alátámaszt az alábbi idézet: „Egynek minden
nehéz, Soknak semmi sem lehetetlen.” (Széchenyi István)

Eltelt a nyár augusztus 1-jétől ismét a szülők rendelkezé-
sére állunk. Remélem, hogy munkatársaimnak sikerült a
szünetben feltöltődni, és új ötletekkel, lendülettel kezdjük a
következő nevelési évet, melynek mottója: „Az óvodában
történik az első alapvetés, az első elhatározó zenei élmé-
nyek gyűjtése. Amit itt tanul a gyermek, az vérévé válik. Az
óvodával, annak zenéjével foglalkozni nem mellékes peda-
gógiai kérdés, hanem országépítés.” (Kodály Zoltán: Zene
az óvodában)

MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett  igazgató

2012. augusztus 1-jén hatályba lépett az új Magyar
Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kama-
ráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény. Az új törvény
alapján a hazai agrártermelői és élelmiszeripari szek-
tor gyakorlatilag valamennyi piaci szereplője – a gaz-
dasági társaságoktól az őstermelőkig – kötelezően tag-
jává válik a jövő év elején megtartandó országos ka-
marai választások révén létrejövő új agrár köztestület-
nek. A mintegy 400 ezer fős várható tagsággal megala-
kuló új szervezet fogja felváltani a jelenlegi, kb. 10
ezer fős tagságú megyei és országos agrárkamarákat.
Utóbbiak a törvény szerint általános jogutódlással be-
olvadnak az új Agrárkamarába, annak megalakulásá-
nak pillanatában – áll a Magyar Agrárkamara közle-
ményében. A törvény hatályba lépését követő 30 na-
pon belül a vidékfejlesztési miniszter 21 tagú „Átme-
neti Elnökséget” nevez ki, amely előkészíti és lebo-
nyolítja a kamarai választásokat, és az új köztestület
megalakulásáig jogfolytonosan átveszi a jelenlegi me-
gyei agrárkamarák és az országos kamara irányítását.
Utóbbiak összes választott tisztségviselőjének mandá-
tuma az „Átmeneti Elnökség” kinevezésével egy idő-

ben megszűnik. A kamarai ügyintéző szervezet az át-
meneti időszakban is zökkenőmentesen működik, és
zavartalanul teljesíti a kamarai közfeladatokat. 

Az „Átmeneti Elnökség” feladata többek között a
választási szabályok kidolgozása az „egy tag-egy sza-
vazat" elve alapján, a tagnyilvántartási rendszer felál-
lítása, a választói névjegyzék összeállítása és az új ka-
mara alapszabály-tervezetének megalkotása. A vá-
lasztások időpontját a vidékfejlesztési miniszter tűzi
ki, de a jogszabály szerint az új köztestületnek legké-
sőbb 2013. március 31-ig kell megalakulnia. 

A tagnyilvántartási rendszer felállításához a törvény
előírja, hogy az agrárkamarai tagságra kötelezettek a
jogszabály hatályba lépését követő 60 napon belül kö-
telesek bejelentkezni az agrárkamarai nyilvántartásba,
és 5.000 Ft összegű egyszeri kamarai hozzájárulást (re-
gisztrációs díjat) tartoznak fizetni. A leendő kamarai
tagok tehát legkésőbb idén, szeptember 30-ig kötele-
sek a Magyar Agrárkamara honlapján működő online
regisztrációs felületen bejelentkezni és a kamarai hoz-
zájárulást befizetni.

Forrás: www.piacesprofit.hu

Gazdálkodók figyelem!

Hatályba lépett az új agrárkamarai törvény
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FFeellhhíívvááss  iiddõõsszzeerrûû  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  vvééggzzéésséérree!!
A szigorú törvényi szabályozáson és helyi rendeletben foglalt kötele-

zettségeken túl, a szankcionálás helyett, annak megelőzésére ajánlja fel
minden érdeklődő számára a Polgármesteri Hivatal szabad kapacitása ki-
használása 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 telefonszá-

mon.

Keressük a legszebb, legfotogénebb babákat, gyermekeket,
akik az országos gyermekszépségversenyen vesznek részt novemberben,

Budapesten.
A résztvevőknek először egy válogatáson kell bemutatkozniuk.

Minden, a válogatáson résztvevő gyermek hozzon magáról egy fényképet!
Azok a gyerekek, akik bejutnak az országos versenyre, bekerülnek

a Menő Manó Gyermek Modell Management adatbankjába,
ezáltal (kiválasztás esetén) lehetőségük nyílik további szereplésre.

A KÉBSZ KFT tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy

a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség

365.000,-Ft+ÁFA áron. További információ Ambrus László ügyvezetőnél

KÉBSZ KFT, 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft.

Csanyteleken, a Polgármesteri Hivatal dísztermében

2012. szeptember 26-án tart ügyfélfogadást 9.00-11.00 óra között.

CCSSAANNYYTTEELLEEKKII  KKÖÖRRZZEETTII  MMEEGGBBÍÍZZOOTTTTAAKK  EELLÉÉRRHHEETTŐŐSSÉÉGGEE::
MMéérraaii  AAttttiillaa  ffőőttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  tteell..::  2200//885522--0066--9955,,  
PPiittrriikk  TTaammááss  ttöörrzzssőőrrmmeesstteerr  tteell..::  2200//885522--0066--9966..

2244  ÓÓRRÁÁSS  RREENNDDŐŐRRSSÉÉGGII  ÜÜGGYYEELLEETT  CCSSAANNYYTTEELLEEKKEENN::
EElléérrhheettőőssééggeekk::  6633//447788--000077,,  2200//4433--4433--119966..
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RECEPT KLUB

MMuussttáárrooss--tteejjffööllööss
ppááccbbaann  éérrlleelltt

ssüülltt  hhúúss,,  rriizzzzsseell
HHoozzzzáávvaallóókk::
– néhány szelet vékonyra kiklopfolt karaj,
– egy pohár tejföl,
– kb. 2 evőkanál mustár,
– mustáros pác (fűszerkeverék),
– rizs,
– salátának paradicsom és salátaöntet,
– pici olaj a sütéshez..
EEllkkéésszzííttééss::
A tejfölt a mustárral és a fűszerkeverékkel jól

kikeverjük, majd beletesszük a kiklopfolt karaj
szeleteket. Lehetőleg egy éjszakát érleljük a
hűtőben, hogy az ízek még jobban összeérjenek,
de az sem baj, ha csak egy órát pácolódik.
Pácolást követően hozzákeverünk egy kis sót, és
kevés olajon az egészet forró serpenyőben
kisütjük, addig, míg a tejfölös máz teljesen rásül a
husira.

A rizst a szokásos módon megfőzzük egy kis
sós, ételízesítős vízben, majd az egészet melegen
tálaljuk néhány szelet vágott paradicsommal, egy
pici salátaöntettel. 

Nagyon finom, egyszerűen elkészíthető húsos
különlegesség akár ünnepekre is.

KULTÚRA
JJuuhháásszz  GGyyuullaa

AAuugguusszzttuuss

Sötét szemem az éjbe réved,
Köszöntelek, dús álmú élet!
Ott künn a rózsák násza van ma:
Az örök vágynak diadalma !

Az éj szerelme szerte árad,
Mámor ölébe hull a bánat,
Halk dal száll, száll, erőre kapva
És szilajan törtet az agyba.

S a szentiváni boldog éjjel
Szűz fátylát oldja, bontja széjjel,
S én álmodom gyönyörűt, mélyet,
Felüled Élet, Élet, Élet!

POÉN SAROK
– Az én anyósom olyan, mint egy
jó pohár sör!
– Miért, olyan finom?
– Nem. Jéghideg, és amikor elém
kerül, habzik a szája.

OLVASÓI OLDAL

KKöösszzöönnjjüükk  íírráássaaiikkaatt!!  TToovváábbbbrraa  iiss  vváárrjjuukk  éésszzrreevvéétteelleeiitt,,  hhiirrddeettéésseeiitt,,  ööttlleetteeiitt!!
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