
2010. július 10. (szombat)
88..3300::  ÜÜnnnneeppii  kkééppvviisseellőő--tteessttüülleettii  üüllééss

aa  ttoorrnnaatteerreemmbbeenn
– díszpolgári cím adományozása,
– „Csanytelek legvirágosabb utcája”

eredményhirdetése,
– Losonczi János tömörkényi fafaragó kiállítása,
– állófogadás a meghívottak részére.

1100..0000::  GGyyöönnggyyii  IImmrree  LLaabbddaarrúúggóó  EEmmlléékkttoorrnnaa
aa  SSppoorrttppáállyyáánn

1100..0000::  PPrrooggrraammookk  aa  SSzzeenntt  LLáásszzllóó  ÁÁllttaalláánnooss  IIsskkoollaa
ppáállyyáájjáánn
– arany fakanál főzőverseny,
– népi kirakodóvásár,
– ugrálóvár gyerekeknek,
– nagycsaládosok tombolája.

1100..3300::  RReennddőőrrssééggii  pprrooggrraammookk
(ügyességi verseny, KRESZ-teszt)

1133..3300::  EErreeddmméénnyyhhiirrddeettéésseekk::
– főzőverseny eredményhirdetése –

„Arany fakanál díj”,
– Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna

eredményhirdetése,
– éremátadás a csanyteleki ifjúsági

labdarúgó csapat részére.
1155..0000::  OOsszzttáállyyttaalláállkkoozzóókk

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 évvel ezelőtt a
Csanyteleki Általános Iskolában végzett diákok
találkozója a Szent László Általános Iskola tan-
termeiben.

1166..0000::  KKoorroosszzttáállyyookk  kkaavvaallkkááddjjaa::
– csanyteleki napközi otthonos óvodások

műsora,
– csanyteleki általános iskolások műsora,
– csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör előadása.

1177..0000::  SSzzeenntteessii  SSZZIILLVVEERR  TT..SS..EE..  vveerrsseennyy--
ttáánnccoossaaiinnaakk  mműűssoorraa

1188..0000::  SSzzeenntteessii  HHiipp--HHoopp  ttáánnccccssooppoorrtt  eellőőaaddáássaa
2200..0000::  AA  KKéétt  ZZssiivváánnyy  kkoonncceerrttjjee
2222..0000::  TTűűzziijjááttéékk  ((vváállllaallkkoozzóó  ffiinnaannsszzíírroozzáássáávvaall))
2233..0000::  UUttccaabbááll  kkiiffuullllaaddáássiigg  ((DDjj..  GGyyuusszzkkóó))

július 11. (vasárnap)
77..3300::  CCssaannyytteelleekkii  ffúúvvóósszzeenneekkaarrookk  kköözzööss  zzeennééss

éébbrreesszzttőőjjee
99..0000::  ÜÜnnnneeppii  sszzeennttmmiissee  aa  NNeeppoommuukkii  SSzzeenntt  JJáánnooss

tteemmpplloommbbaann
1100..0000 ––  1188..0000::  AAmmaattőőrr  ffooggaatthhaajjttóó  vveerrsseennyy  aa  TTiisszzaaii  úúttii

llőőttéérrnnééll
– egyes és kettes fogatok akadály- és

vadászhajtása,
– pónifogatok akadály- és vadászhajtása,
– látványos lovasprogramok,
– lovaglási és kocsikázási lehetőség

gyermekeknek,
– tombola.

4433..  sszzáámm HHíírreekk,,  iinnffoorrmmáácciióókk  CCssaannyytteelleekk  éélleettéérrőőll 22001100..  jjúúnniiuuss

Csanyi Hírmondó
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselõ – testülete

tisztelettel várja Önt és Kedves Családját a

XX. Csanyteleki Falunapok
rendezvényeire!

FFeellhhíívvááss!!
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testüle-

te nevében tisztelettel kérem mindazokat, akik a XX.
Csanyteleki Falunapok megrendezéséhez adományaik-
kal hozzájárulni szándékoznak, hogy felajánlásaikat szí-
veskedjenek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán
telefonon, vagy személyesen megtenni.

Köszönettel: FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester
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Az Országgyűlés 2010. június 21.-i ülésnapján megalkotta
a helyi iparűzési adóval kapcsolatos egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2010. évi LVII. törvényt, mely alapján a he-
lyi iparűzési adóban az adóigazgatási hatáskör a törvény
hatálybalépésének napjával, azaz 2010. június 29-ével az ál-
lami adóhatóságtól visszakerült az önkormányzati adóha-
tóságokhoz. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
(Htv.) előleg-fizetési időszakra vonatkozó szabályai (41. §)
azonban nem változnak, az adóelőlege(ke)t a 2010. évtől
kezdődő adóév(ek)re az adózónak kell megállapítania, be-
vallania és megfizetnie, e tárgyban új fizetési meghagyás ki-
adására nem kerül sor.  

Az iparűzési adót működtető önkormányzat illetékességi
területéhez kapcsolódó adókötelezettség keletkezése, illet-
ve változása (pl. új telephely létesítése/székhelyváltozás
esetén bejelentkezés, társaság/egyéb szervezet megszűné-
se, egyéni vállalkozási tevékenység megszüntetése/szüne-
teltetése esetén záró adóbevallás, ideiglenes jellegű iparűzési

tevékenység gyakorlásával járó valamennyi adókötelezett-
ség) adózó általi bejelentésének befogadása, feldolgozása
2010. június 29-től ismét az önkormányzati adóhatóság fel-
adatkörébe tartozik.

A már elfogadott törvényjavaslat 8–9. §-a értelmében az
önkormányzati adóhatóság az adók módjára behajtandó
köztartozások behajtására irányadó szabályok szerint a
nyilvántartott helyi adóval, illetve gépjárműadóval össze-
függő tartozások behajtása érdekében megkeresheti az álla-
mi adóhatóságot. Az elfogadott törvényjavaslat 15. §-a alap-
ján pedig az állami adóhatóság 2010. július 31-ig elektroni-
kus úton adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatósá-
goknak a 2010. január 1. és 2010. június 28. közötti időszak-
ban hozzá teljesített adózói adókötelezettségekről, illetőleg
a hivatkozott időszakban hozzá teljesített befizetésekről el-
számol az önkormányzati adóhatósággal.

(Forrás: Illetékek és önkormányzati adók
főosztálya 2010. június 25-i tájékoztatójából)

Jegyzõi tájékoztatás

A helyi iparûzési adót érintõ változásokról

TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  LLaakkoossookk!!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy a Csongrádi Körzeti

Földhivatal által a termőföldek hasznosítási kötelezettségé-
nek teljesítésére és a parlagfűvel veszélyeztetett területek
hatékony ellenőrzésére Csanytelek községben 22001100..  jjúúlliiuuss
2211––2222.. napokon hhaattáárrsszzeemmlléérree kerül sor. Felhívom a lako-
sok figyelmét a termőföld védelméről szóló 2007. évi
CXXIX. törvényben foglalt termőföld hasznosítási kötele-
zettség, valamint az egy hektárt meghaladó termőföldhasz-
nálatra vonatkozó bejelentési kötelezettség teljesítésére. 

FFeellhhíívvoomm  mmiinnddeenn  TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  LLaakkooss  ffiiggyyeellmméétt
aarrrraa  iiss,,  hhooggyy  aazz időszerű feladatok elvégzésére irányuló, a
köztisztaság fenntartásának rendjéről szóló 20/2009. (XI.
13.) Ökt. rendelet ttaarrttaallmmaazzzzaa  aa  tteelleeppüülléésseenn  ééllőő  iinnggaattllaannttuu--
llaajjddoonnoossookk  kköötteelleezzeettttssééggeeiitt  ééss  ttiillttóó  sszzaabbáállyyookkaatt  aazz  aalláábbbbii
sszzeerriinntt::

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatla-
nához tartozó zöldterület, valamint növényzet ápolásáról,
időszerű növényvédelmi munkák elvégzéséről, allergiát
okozó gyomnövények, parlagfű irtásáról, (a vonatkozó
központi jogszabályban rögzített időnek – június 30.– és
módnak megfelelően), az ingatlannal határos járdaszakasz
(járda hiányában 1 méter széles területsáv), illetőleg, ha a
járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő terület, szi-
lárd burkolattal nem rendelkező utcák esetében, az úttest
középvonaláig terjedő terület, valamint a gépjárműbehaj-
tók átereszeinek tisztántartásáról, az abban felgyülemlett
hulladék eltávolításáról, gyommentesítéséről, a járdasza-
kasz melletti nyílt árok és annak műtárgyai rendszeres ki-
tisztításáról (mederelemmel burkolt csatornák), továbbá a
kapubejárók tisztántartásáról és gyommentesítéséről, az
épület tetőzetéről az esővíz járdára való csorgásának meg-
akadályozásáról, az ingatlanáról a járdára kinyúló ágak,
bokrok megfelelő nyeséséről, az ingatlana előtti közterületre

lehullott lomb összegyűjtéséről, a járda, valamint az úttest
között az esetlegesen felburjánzó gyomnövény, parlagfű el-
távolításáról, gyommentesítéséről, az ingatlan előtti járda
szükség szerint, de legalább hetente egy alkalommal törté-
nő takarításáról.

A közterületről önálló bejárattal rendelkező üzletek és
egyéb elárusítóhelyek, vendéglátóegységek, intézmények
előtti járdaszakasz, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő szakasz annak folyamatos tisztántartásá-
ról nyitva tartás ideje alatt, az érintett tulajdonos, illetve
fenntartó köteles gondoskodni.

Aki az ingatlanához tartozó zöldterület, valamint nö-
vényzet ápolásáról, időszerű növényvédelmi munkák el-
végzéséről az ingatlanán lévő allergiát okozó gyomnövé-
nyek, és a parlagfű szakszerű irtásáról, az ingatlannal hatá-
ros járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles terület-
sáv), illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig
terjedő terület, valamint a gépjárműbehajtók átereszeinek
tisztántartásáról, az abba felgyülemlett hulladék eltávolítá-
sáról, a járdaszakasz melletti nyíltárok és ennek műtárgyai
(mederelemmel burkolt csatornák), továbbá kapubejárók
tisztántartásáról, az épület tetőzetéről az esővíz járdára va-
ló csorgásának megakadályozásáról, az ingatlanról járdára
kinyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, az ingatlan
előtt közterületre lehullott lomb összegyűjtéséről, a járda,
valamint az úttest között esetlegesen felburjánzó gaz eltá-
volításáról nem gondoskodik, köztisztaság fenntartási köte-
lezettséget előíró önkormányzati rendelet megszegése sza-
bálysértését követi el, amely 30.000,- Ft-ig terjedő pénzbír-
sággal sújtható.

A rendelet betartását helyszíni bejárással rendszeresen el-
lenőrzöm. Kérem a bírság kiszabása elkerülése érdekében a
fent írtak betartását, hiszen településünk köztisztasága
fenntartása – figyelemmel a közelgő falunapra – közös ér-
dekünk!

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

FELHÍVÁS!
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KKeeddvveess  SSzzüüllőőkk  ééss  VVeennddééggeekk!!
TTiisszztteelltt  MMuunnkkaattáárrssaakk!!

KKeeddvveess  DDiiáákkookk!!
Az iskola már csaknem egy hete

csendes, a táblát nem kell letörölni, a
csengő nem szól. A mai napon hivata-
losan is lezárjuk a tanévet és elbúcsú-
zunk a nyolcadikosainktól.

Ez a nap mindig várakozással teli.
Ballagó nyolcadikosainknak a várva

várt nagy esemény, a ballagás miatt,
amikor a szokásos módon búcsút vesz-
nek az iskolától, egymástól, tanáraik-
tól, az itt maradó volt diáktársaktól,
mindazoktól, akikkel együtt voltak,
együtt éltek, tanultak az itt eltöltött
nyolc év alatt. A többieknek pedig
azért, mert gazdára várnak a bizonyít-
ványok, amelyek vagy elégedettséget,
vagy csalódottságot varázsolnak az ar-
cokra.

KKeeddvveess  BBúúccssúúzzóó  DDiiáákkookk!!
Az ember életében teljesen természe-

tesen, előre meghatározott, olykor már
megszokott időben és módon érkez-
nek el kiemelkedő események, ame-
lyek életének jelentős, felejthetetlen ál-
lomásai, s amelyek emlékezetesek ma-
radnak egész életében. Egy ilyen ünne-
pi alkalomnak a részesei vagyunk
most – a búcsúzás megható érzésekkel
teli pillanatai ezek. 

A búcsú egy nemes feladat. Fontos,
mert lezár egy időszakot, az élet egy
szakaszát elhatárolja a többitől. A be-
záruló ajtótól azonban nem szabad
megijedni, tudni kell az új irány felé
fordulni, és meglátni a feltáruló lehető-
ségeket, ahogy Nagy László mondja:

„Töröld le könnyedet
Kisírt szemedben mosoly
legyen és derű,
Minden nap kezdődik valami
valami nagyszerű,
valami gyönyörű.”
Ugye minden ballagó diákban él egy

kép az első napokról, az első lépések-
ről, melyekkel a mára már jól ismert is-
kola fala közé lépett? Ugye mindany-

nyian őriztek néhány emléket az első
találkozásokról, az első benyomások-
ról? Szorongással, várakozással telve
indultatok el akkor azon az úton, ame-
lyen most egy útelágazáshoz értetek,
mely kezdete egy másik útnak. Ezek a
percek, órák remek alkalmat adnak ar-
ra, hogy gondolatban végigjárjátok az
iskola tantermeit, folyosóit és számo-
tokra kedves zugait, s közben visszate-
kintsetek korábbi életutatokra: betűve-
tés, számok írása, hamarosan egyenlet-
megoldás, drukk a dolgozatírás előtt,
ünnepek, melyeknek ti is részesei vol-
tatok, színjátszás, énekkar, közös prog-
ramok. A végbement változás jelentős:
kicsi, félős gyerekekből érett kama-
szokká nőttetek, akiknek – remélem –
vannak céljaik, elképzeléseik a jövőjü-
ket illetően. Vajon az itt töltött évek
alatt megkaptátok-e a választ a kérdé-
seitekre? Vajon valóra váltak-e a remé-
nyek, amelyekkel érkeztetek annak
idején? Vajon szereztetek-e elegendő
tudást, ismeretet, amellyel a középis-
kolában is megálljátok a helyeteket? A
választ bizonyára mindenki meg tudja
adni magának. Mi biztosak vagyunk
abban, hogy az alapokat leraktuk – raj-
tatok áll, hogy mit építetek rá: viskót
vagy palotát.

Azt mondják, hogy az emlék, a tu-
dás, a megszerzett tapasztalat az em-
ber kincse, kiváltsága és megkülön-
böztető jegye. Ennek a kincsnek csak a
kisebbik részét alkotja az, amit a múlt-
ból sikernek tartunk, amire büszkék le-
hetünk: a nagyobbik rész a tévedések
emléke, ami lehetővé teszi, hogy
ugyanazt a hibát ne kövessük el újra és
újra. Mi mást kívánhatnék most nek-
tek, mint azt, hogy a sikereitek gyűjte-
ménye számosabb legyen a tévedések-
nél, hogy sokkal több mindenre gon-
dolhassatok vissza a büszkeség, mint
az okulás miatt. Kívánom nektek,
hogy az itt eltöltött évek, az iskola falai
között megszerzett tudás, tapasztalat,
tanáraitok embersége elegendő éltető
erőt adjon nektek a mindennapok

helytállásához, küzdelmeihez. Azt kí-
vánom nektek, hogy ne csak kitűnő, de
hasznos emberekké is váljatok. Mert
egy közösség, egy nemzet számára
fontos, hogy sokan legyenek, akik a sa-
ját életükben sikeresek, de ennél is fon-
tosabb, hogy még többen legyenek,
akik hasznosak is tudnak lenni. Ke-
mény Zsigmond szavait idézve: „Kitű-
nővé egy szerencsés perc alatt is válha-
tunk; hasznos emberré a fáradtságos
évek tesznek.” Az első fáradtságos
éveken már túl vagytok! A célhoz érés-
hez azonban arra lesz szükségetek,
hogy ne csak a szemetekkel lássatok,
és az eszetekkel gondolkodjatok, de a
szívetekkel is. Tudjatok majd különb-
séget tenni értékes és értéktelen, igaz
és hamis, jó és rossz között, mert csak
így tudtok eligazodni minden helyzet-
ben, és így tudjátok magatokat meg-
őrizni akkor is, amikor a világ ezernyi
vonzó ajánlata arra csábít, hogy ne ma-
radjatok hűek önmagatokhoz. Befeje-
zésül engedjétek meg, hogy az élet
hosszú, göröngyös útját járva és halad-
va rajta egy James Clavell által íródott
idézetet adjak útravalóul: 

„Becsület is van a világon. Ha vala-
kivel dolgotok van, mondjatok neki
igazat és akkor neki is igazat kell be-
szélnie, különben nem becsületes em-
ber. Úgy védjétek a másik embert,
ahogy tőle elvárjátok, hogy titeket is
védjen. És ha valakinek nincs becsüle-
te, azt kerüljétek el, mert titeket is be-
szennyez. Ne felejtsétek el, vannak be-
csületes emberek és piszkos emberek.
Van becsületes pénz és mocskos pénz.
Igaz, hogy a becsületnek is vannak fo-
kozatai, de az embernek csak egy ér-
tékrendje van.”

KKeeddvveess  DDiiáákkookk  ééss  KKoollllééggáákk!!
TTiisszztteelltt  EEggyybbeeggyyűűlltteekk!!

E búcsúzó szavak, jó tanácsok után
engedjék meg, hogy egy röpke pillana-
tig a hátunk mögött hagyott tanévről is
beszéljek.

(Folytatás a 4. oldalon)

Ballagás a Szent László
Általános Iskolában
Szabó Ferenc igazgató úr búcsúztató beszéde
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Nagy utat tettünk meg a tanév kez-
dete óta, és most elérkezett a szám-
adás, a bizonyítványosztás ideje, ami
egész éves munkánkat mérlegre teszi.
Ilyenkor úgy helyes, ha nemcsak mi,
tanárok gondolkodunk el azon, ho-
gyan teljesítettünk, hanem az iskola
valamennyi szereplőjének (fenntartó,
szülők, diákok, civil és egyéb szerve-
zetek) is számot kell adnia arról, hogy
mit is tettek jól vagy rosszul ebben a
tanévben, elvégezték-e azokat a fel-
adatokat, amelyeket célul tűztek ki
maguknak, megtettek-e mindent azért,
hogy jó iskola legyünk.

A válasz összetett. 
Ha arra gondolok, hogy 
• iskolánk a csökkenő állami norma-

tívák és a növekvő költségek ellenére
is nemcsak, hogy megőrizte működő-
képességét, hanem a környékbeli köz-
ségi iskolákhoz képest egyedülálló
szolgáltatásokkal bír:

– óraszámban biztosított
tehetséggondozó órák

– bő szakköri kínálat (zene, kézmű-
vesség, színjátszás, énekkar, tánc)

– iskolaotthonos ellátás
– példaértékű SNI ellátás
– széles körű sportolási

lehetőség.
• Már felsőben is kiemelkedő tanul-

mányi eredményeink vannak.
• A környéken egyedüliként vág-

tunk bele a legmodernebbnek tartott
kompetencia alapú oktatásba.

• Az iskolai sportélet támogatására
rendbe hoztuk a pályánkat és eszközö-
ket vásároltunk több, mint 300 ezer fo-
rint értékben.

• A felsős napközit tv-vel, video-
magnóval, dvd-vel, cd-s magnóval és
több mint 100 ezer forint értékben játé-
kokkal szereltük fel.

• Valamennyi alsós osztályterem cd-
s magnót, a felsősök pedig 3–3 video-
magnót, dvd-t és tv-t kaptak.

• Iskolánk külső felújítása és esztéti-
kusabbá tétele (lásd ablakcsere, hőszi-
getelés, virágok kint és bent) megin-
dult.

• Negyedikből az ötödik osztályba
csak a gimnázium miatt hagynak el
bennünket, s képzeljék el, van olyan
tanulónk (s ez gondolom oktatásunk
színvonalát dicséri), akit elégséges év
végi átlaggal is felvettek a hatosztályos
gimnáziumba.

• Saját rendezvényeink mennyire
színvonalasak.

Akkor rendkívül boldog vagyok, és
köszönetemet kell kifejezni a fenntar-
tónak, s mindazon szülőknek, szerve-
zeteknek, akik pozitív hozzáállásukkal
segítették az iskola hétköznapjait, va-
lamint hozzájárultak a mind sikere-
sebb oktató-nevelő munkához.

Ha azonban eszembe jut, hogy:
• A fent említettek ellenére a felsős

diákok nem tudták megszokni azt,
hogy a felsős napköziben is rendnek
kell lenni és inkább kiiratkoztak, s ezál-
tal a napközi létszáma 21 főre csökkent.

• Minden fejlesztésünk és szolgálta-
tásunk ellenére is számos leendő elsőst
veszítettünk el.

• A diákok mennyit rongálták az is-
kola vagyonát (s ezáltal pénzt vontak el
saját maguktól, hiszen a rongálásokat
ki kellett javítanunk).

• Az az értékválság, amelynek követ-
keztében már nem csak a szigorúan
vett keresztény értékeket, hanem az
emberi együttélés legelemibb szabálya-
it meghatározó értékeket, mint egymás
tisztelete, becsületesség, megbízható-
ság, felelősségtudat is többször semmi-
be vették, felrúgták, akkor rendkívül

szomorú vagyok, s fel kell tennem azt
a kérdést, hogy miért nem tudunk mi
büszkék lenni az értékeinkre, miért
nem tudjuk a lehetőségeinket kihasz-
nálni, miért nem tudunk összefogni,
ha kell változtatni azért, hogy közösen
védhessük, óvhassuk gyermekeinket
jövőjük, jövőnk érdekében az értékeket
romboló hatásoktól. Miért kell a má-
sikra mutogatni? A hibákat mindig
meglátni, a sikereket pedig elhallgatni,
hiszen mindannyian itt szeretnénk él-
ni? Nem lenne jobb mindez egy olyan
iskolában, amelyet közösen építet-
tünk, formáltunk, hogy büszkén
mondhassuk el: számomra nincs na-
gyobb öröm annál, hogy gyermekem
Csanyteleken, a szemem előtt felnőve
olyan iskolában alapozza meg jövőjét,
ahol megértik, ismerik, tolerálják,
olyan iskolában, amelyet közösen épí-
tettünk és közmegelégedésre működ-
tetünk. Ugye ez lenne a legjobb gyer-
mekeinknek és mindannyiunknak?

Bízom abban, hogy a következő tan-
év végén e gondolatok szellemiségé-
ben tudom azt mondani, hogy teljes si-
kert arattunk.

KKeeddvveess  JJeelleennlléévvőőkk!!
KKeeddvveess  DDiiáákkookk!!

Minden tanév nehezebb akadály, s
eredményes leküzdésének a jól végzett
munka örömével kell eltöltenie azt, aki
túljutott rajta. Az eredmények alapján
kijelenthető, hogy a 2009/2010-es tan-
év diákjainak döntő többségét ez az ér-
zés tölti el. Ragadjuk meg most az al-
kalmat, s örüljünk közösen a legszebb
bizonyítványoknak, s legyünk büsz-
kék azokra a tanulókra, akik ezzel
megörvendeztették szüleiket:

KKeeddvveess  LLáánnyyookk  ééss  FFiiúúkk!!
TTiisszztteelltt  JJeelleennlléévvőőkk!!

Jó egészséget, nagyon szép nyarat
kívánok minden diáknak és családnak.
Jó pihenést, izgalmas kirándulásokat,
sok játékot és tartalmas felkészülést a
következő tanévre.

Útravalóul Goethe – a nagy német
író - gondolataival köszönök el:
„Tetteidnek tudjál örülni, 
más tetteit tudd megbecsülni, 
főként ne gyűlölj egy embert se,
s a többit hagyd az Úristenre!”

Ezen gondolatokkal a 2009/2010.
tanév szorgalmi idejét bezárom.

ÉÉRRTTEESSÍÍTTÉÉSS!!
A csapadékos időjárás következtében rendkívüli mértékben el-

szaporodott szúnyogok gyérítésére repülőgépes permetezésre
kerül sor településünkön – időjárástól függően – a hét második
felében (szerda, vagy csütörtök, vagy péntek), a késő esti órák-
ban. A szúnyoggyérítést fokozott lakossági kérésre, de állategész-
ségügyi okokkal is indokolhatóan végeztetjük.

A kiszórásra kerülő permetanyag emberre és melegvérű álla-
tokra veszélytelen.

Csanytelek Község Önkormányzata
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AA  ttrrüükkkkööss  llooppáássookk  mmeeggeellõõzzééssee  éérrddeekkéébbeenn

2010. első félévében csak Szegeden 43
trükkös lopást követtek el. A tolvajok
leggyakrabban hivatalos személyként
vagy valamilyen közüzemi szolgáltató
munkatársaként mutatkoznak be, és
vezetik félre áldozataikat, akik egyhar-
mada 60 év feletti. Az elkövetők ki-
használják hiszékenységüket, óvatlan-
ságukat, tájékozatlanságukat, vagy azt,
hogy a sértettek nagy része egyedül él,
egyedül tartózkodik a lakásban. A
trükkös lopások elkövetői gyakran már
előre feltérképezik a helyszínt, ismerik
a kiszemelt személyek életkörülménye-
it, családi viszonyait, szokásait. Így
tudnak például valamely családtag is-
merősének, barátjának kiadva magukat
arra hivatkozni, az érintett bajban van,
és segítségre (pénzre) van szüksége,
holott az ilyen történetek hitelességéről
sokszor akár egyetlen telefonhívással is
meg lehet győződni. A tapasztalatok
szerint a trükkös tolvajok leggyakrab-
ban valamely közüzemi szolgáltató
munkatársának adják ki magukat, így
jutnak be későbbi áldozataik lakásába,
és különféle módszerekkel megkárosít-
ják őket. Az ilyen jellegű bűncselekmé-
nyek megelőzése érdekében a CCssoonngg--
rráádd  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--ffőőkkaappiittáánnyyssáágg
2010. június 19-én sajtótájékoztatót tar-
tott. A tájékoztatóra meghívást kaptak
a nagyobb szolgáltatók (vízművek,
áram-, földgáz-, kábelszolgáltató)
munkatársai, akik ismertették ez irá-
nyú tapasztalataikat, és felhívták a fi-
gyelmet a megelőzés lehetőségeire.
Szinte minden esetben elhangzott,
hogy kollégáik fféénnyykkééppeess  iiggaazzoollvváánnyy--
nnyyaall, általában formaruhában és a cég
logójával ellátott járművel jelennek
meg az ügyfeleknél, és csak nagyon rit-
kán – kkiizzáárróóllaagg  eellőőzzeetteess  eeggyyeezztteettééss
aallaappjjáánn  ––  kkéérrnneekk  kkéésszzppéénnzztt a helyszí-
nen. Az EEDDFF  DDÉÉMMÁÁSSZZ  ZZrrtt.. képviselője
elmondta, hogy a trükkös tolvajok leg-
többször magukat leolvasónak álcázva,
mérőcserére vagy túlfizetésre hivatkoz-
va jutnak be ügyfeleik lakásába. Előfor-
dul, hogy pénzváltást kérnek, és hamis
bankjegyet adnak az érintetteknek,

még gyakoribb azonban, hogy kifigye-
lik, hol tartják a háziak a készpénzt,
majd a lakók figyelmét elterelve tulaj-
donítják el a bankjegyeket, értéktárgya-
kat. Felhívta a figyelmet, hogy a cég
csak előzetes egyeztetés után, kizárólag
postai vagy banki úton utal vissza
pénzt az ügyfeleknek. A mérőcserét
szintén előzetes értesítés előzi meg. A
szerelők – a leolvasó munkatársakhoz
hasonlóan – fényképes igazolvánnyal
rendelkeznek, megbízólevelet tudnak
felmutatni, ezenfelül a cég logójával el-
látott munkaruhában jelennek meg, és
a beavatkozásról munkalapot állítanak
ki. Szükség esetén a munkatársak az
igazolványon lévő név alapján az e-vo-
nalon keresztül is ellenőrizhetők
(40/82-22-82). A GGDDFF  SSUUEEZZ  EEnneerrggiiaa
MMaaggyyaarroorrsszzáágg  ZZrrtt.. tájékoztatása sze-
rint a hitelesítési gázmérők cseréjét a
földgázelosztó saját állományban lévő
szerelői formaruhában végzik, és a gáz-
mérő-leolvasókkal együtt arcképes iga-
zolványt tudnak felmutatni. Fontos,
hogy készpénzt egyik munkatárs sem
kezel, tehát ha valaki például mérőcse-
rére hivatkozva akar pénzt kérni, ne
adjanak neki. 

A SSzzeeggeeddii  VVíízzmműű  ZZrrtt..-nél vízmérő le-
olvasást csak fényképes vízműves iga-
zolvánnyal rendelkező munkatársak
végeznek, vízműves formaruhában. A
leolvasást megelőzően a mellékmérős
körzetekben (pl. társasházak lépcsőhá-
zai) „Hidegvízmérő leolvasás” értesítőt
helyeznek ki. A főmérős körzetekben
(jellemzően családi házas övezet) nem
értesítenek előre a leolvasásról, a mun-
katársak folyamatosan járják a körzete-
ket, sikertelen leolvasás esetén pedig
egy értesítő formanyomtatványt hagy-
nak a helyszínen (rajta a Vízmű emblé-
mája, elérhetőségei). Csatornatisztítást
a lakosság számára csak bejelentett
igény alapján látnak el, meghatározott
díjszabás szerint, átutalásos fizetéssel.
Vízmintavételt csak saját munkatársak,
sohasem külső cégek végeznek. A víz-
mintavétel és vizsgálat díjának rendezé-
se szintén átutalásos fizetéssel történik.

Vízmérő cseréje esetén (mellékmérők-
nél) előzetes értesítést küldenek a csere
szükségességéről (pl. mert lejárt a mérő
hitelessége), és kérés esetén a cserét sa-
ját szakembereik végzik előzetesen
egyeztetett időpontban. A mellékmérő-
ért készpénzben, a helyszínen kell fi-
zetni, előzetes egyeztetés szerint. Fő-
mérő cseréje esetén nem egyeztetnek
időpontot, a munkatársak váratlanul,
de egyértelműen beazonosítható mó-
don is megjelenhetnek. A főmérő-cseré-
nek nincs díja, ccssaakk  ééss  kkiizzáárróóllaagg  aa  mmeell--
lléékkmméérrőő  ccsseerrééjjee  ssoorráánn kerül sor helyszí-
ni, kkéésszzppéénnzzeess fizetésre. Az utóbbi idő-
ben több olyan eset történt, amikor a
tolvajok magukat kábelszolgáltató
munkatársának adták ki, és szerelésre,
kedvezmény igénybevételének lehető-
ségére, díjvisszafizetésre hivatkozva ju-
tottak be a lakásokba. A MMaaggyyaarr
TTeelleekkoomm  NNyyrrtt.. osztályvezetője szintén
felhívta a figyelmet, hogy munkatársa-
ik formaruhát viselnek, fényképes iga-
zolvánnyal tudják magukat igazolni, és
nem szednek be készpénzt. Nem kér-
nek szerszámot a munkához, nem
mennek ki a mellékhelyiségbe, és nem
kérnek vizet - az ilyen esetekben külö-
nösen indokolt az óvatosság. Fontos
hangsúlyozni tehát, hogy idegeneket –
főleg házalókat, „bekéredzkedőket”
(rosszullétre hivatkoznak, vizet kér-
nek) – lehetőleg ne engedjenek be a la-
kásba. Sok esetben jó szolgálatot tehet
az ajtóra szerelt biztonsági lánc és a
megfelelő látószögű kémlelő. A köz-
üzemi szolgáltatók munkatársaitól
mindig kérjenek igazolványt, kész-
pénzt pedig csak a fent említett eset-
ben, az előzetes egyeztetés alapján ad-
janak át  nekik. Ha valaki mégis bűn-
cselekmény áldozatává válik, először a
110077--eess rendőrségi, vagy a 111122--eess köz-
ponti sseeggééllyyhhíívvóótt tárcsázza. A tapaszta-
latok szerint ugyanis a sértettek előbb
családtagjaiknak, ismerőseiknek telefo-
nálnak, így a rendőrség csak később ér-
tesül az esetről, és nem tud forró nyo-
mon elindulni.

Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság

Bûnmegelõzési Osztály
6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 22-24 sz. • Telefon: 62/562-400/11-65,

62/562-410 • e-mail: barka@csongrad.police.hu
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KKeeddvveess  óóvvooddááss  ééss  lleeeennddőő  óóvvooddááss
SSzzüüllőőkk,,  NNaaggyysszzüüllőőkk,,  CCssaallááddookk!!

Őszintén remélem, hogy a szeptemberi évkezdéskor
Önök számára újszerű óvodánkban alkalmazandó vegyes
csoportbeosztással járó aggodalmak mára már mindannyi-
ukban elcsitultak vagy megszűntek. 

Mindannyian tudják, a bölcs mondás érvényes (természe-
tesen én is). MMiinnddeenn  kkeezzddeett  nneehhéézz!! Ez a szervezési módszer
nem újszerű, csak a mi óvodánkban. Több intézményben
sok-sok év óta alkalmazzák e formáját a gyermekcsoportok
elosztásának. A mi környezetünkben a demográfiai muta-
tók és a törvényi előírások betartása is indokolttá tette.

Gondolják el! Az egyik csoportban 32 pici kiscsoportos,
aki az állandó öltöztetést, orrtörlést, stb. igényli és egyetlen
SNI-s (még fokozottabb fejlesztést, odafigyelést igénylő), a
másik csoportban 23 nagycsoportos korú, akik nem túl sze-
lídek. Igyekeznek társaiknak megmutatni a bokszoló, rug-
dosó „tudományukat” és gyakorolni a lehető legtöbb adan-
dó alkalommal. Még nem is említem a fiúk és kislányok
aránytalan elosztását. 

Minden családnak elég a régi családmodellre emlékezni,
amikor még gyakori volt a 3-4 kisgyereket nevelő családok
száma. 

Gondoljanak csak a múltra! Mennyi jó dologra megtanít-
ják, tudatosan és akaratlanul megtanulják utánzás útján a
kicsik a nagyobbaktól az élet minden területén lévő okos
dolgokat a családban is. 

AA  mmii  vveeggyyeess  ccssooppoorrttjjaaiinnkk  iiss  eeggyy--eeggyy  kkiiss  ccssaallááddnnaakk  ffoogghhaa--
ttóóaakk  ffeell  22001100..  sszzeepptteemmbbeerrééttőőll..  

Kérem, bízzanak szakmai tudásunkban, elhivatottsá-
gunkban!

Emlékezzenek az iskolai években azokra az időkre, ami-
kor az iskolaotthonos oktatást kívánta az iskola vezetése
megszervezni. Ellenállás, aláírásgyűjtés követte. Lám, lám
eltelt jó pár év és most a családok nagy része nem is tudja
elképzelni, milyen lenne a nem iskolaotthonos osztályszer-
vezés. Ugyanígy lesz ez az elkövetkezendő év júniusában a
mi óvodánkban is, amikor majd megtapasztalják a vegyes
csoportelosztás hétköznapi előnyeit.

A testvérek is kerülhetnek akár egy csoportba, így még
zökkenőmentesebb lesz a beszoktatás. A törvényi előíráso-
kat is betartjuk, hiszen halmozottan hátrányos helyzetű
(HHH) gyerekek (hátrányos helyzetben élők) az SNI-s ap-
róságok, akiket a logopédus, gyógypedagógus fejleszt, a lá-
nyok fiúk arányának elosztása is megfelelő lehet. Higgyék
el, hogy nem könnyű feladat, a sok sokirányú megfelelés. 

„Tapasztalatom szerint az év elején vegyes csoportban a
kicsik beilleszkedése könnyebb. Egyrészt, mert kevesebben
vannak, s nincs olyan „pánikhangulat”, másrészt azért,

mert látják az óvónő és a gyerekek jó viszonyát. A légkörön
érzik a nagyobb gyerekek biztonságát, s ez megnyugtatja
őket. Látják, hogy semmi „baj nem éri őket”. Ez a felnőtt-
gyerek minta segíti őket a beilleszkedésben. A gyermek
nemcsak a felnőtteket, hanem nagyobb társait is utánozza.
Így észrevétlenül tanul. A vegyes csoport természetesebb
emberi közeg.

A tervben szereplő játéktémák nyolc éven keresztül más-
más módon keltek életre. A gyerekek mindig az életkoruk-
nak megfelelő módon kapcsolódtak be a játékokba. Az is-
métlés és folyamatosság ebből a szempontból szemmel lát-
ható biztonságot ad. A nagyobbakon látszik az „az én már
tudom” élménye. Gazdag motívumkészletüket variálják.

Van olyan gyerek, aki cselekvően nem kapcsolódik be,
mégis mindenre figyel, mindent tud. Ezt a szülők elbeszélé-
seiből tudtuk meg. Ennek szép példáját láttam egy nagycso-
portos kislányon. Kis- és középső csoportban mindenben
részt vett, minden érdekelte, de mindig a háttérben maradt.
Például körjátékokban nem vállalt szerepet, de beállt kö-
zénk. A negyedik évben teljesen megváltozott. Vezéregyé-
niség lett: sok mindent ő kezdett vagy talált ki. Meglepő,
hogy az előző évekre mennyire emlékezett, s hogy mennyi
mindent tudott. Öröm volt látni, hogy mennyire szeretett és
tudott játszani, énekelni, rajzolni, mesét hallgatni, beszél-
getni stb.

AA  sszzüüllőőkk  ééss  aa  ttaannííttóónnőőkk  vvéélleemméénnyyéébbőőll  ttuuddjjuukk,,  hhooggyy  aa  ggyyee--
rreekkeekknneekk  nneemm  ookkoozz  nneehhéézzssééggeett  aazz  iisskkoolláábbaa  vvaallóó  bbeeiilllleesszzkkee--
ddééss,,  aa  ttaannuullááss.. Látjuk, mindennek megvan a maga ideje, és
jó, hogy a gyerekeket az életkoruknak megfelelő hatások
érik. Ez a feltétele annak, hogy a következő kor követelmé-
nyeinek is megfeleljenek. Tapasztalataink nagyon jók. A
gyerekek találékonyak, együttműködők, értelmesek. A cso-
portban jól érezzük magunkat. Évek alatt olyan tapasztala-
tok és ismeretek birtokába jutottam, amelyek segítik, szép-
pé és örömtelivé teszik a munkámat.” (Részelt egy gyakor-
lóóvodai óvónő, Lőrinczné Szedenik Ágnes feljegyzései-
ből.)

Tegyük a szívünkre a kezünket. Probléma mindig volt,
van, és lesz is! Egy ember, vagy szervezet sem tökéletes,
nem tud mindenkinek megfelelni, de megpróbálunk. MMéégg--
ppeeddiigg  aa  ggyyeerrmmeekkeekk  lleeggjjoobbbb  nneevveelléésséééérrtt!! Le kell ülnünk és
meg kell beszélnünk a problémákat. A mai gyorsan változó
világban a kor követelményeinek, előírásainak való megfe-
lelés sem egyszerű! 

Szeretném a tájékoztatáshoz hozzá tenni, hogy az óvoda-
pedagógusi napi, heti és éves tervszerű tervező és gyakor-
lati munka sem lesz egyszerűbb. Mivel egy csoportban több
korosztály lesz, az óvodapedagógusi munka a több szintre
való tervező és mindennapi feladatellátásról fog szólni a jö-
vőben.

„Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem:
Hogyan segíthetnék abban hogy ÖNMAGA lehessen.”

(Janese Korczak)

A Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodában
végzett munka „jelene és jövõje”
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AAzz  óóvvóónnőőkk  eerrrree  hhiivvaattoottttaakk,,  hhiisszzeenn  mmiinnddeennkkii  aa  ttööbbbb  éévv  óóttaa
mmeeggsszzeerrzzeetttt  ddiipplloommáájjáávvaall  aa  zzsseebbéébbeenn  vvééggzzii  eellhhiivvaattoottttaann
mmuunnkkáájjáátt!!

Óvodai programunkban a kiemelt nevelési területek
megvalósításának érdekében 8 év óta anyanyelvi-, (vezető-
je: Kátai Benedek Istvánné) és a környezeti- (vezetője: Lajos
Jánosné) munkaközösség működik. 2007-től mindhárom
kistérségi óvodában, rendszeres tervszerű bemutató foglal-
kozások tartásával. Az egészséges életmód, életvitel alapja-
it is intézményünk falai között próbáljuk megalapozni, az-
zal, hogy a téli időszakban illóolajat párologtatunk, napon-
ta 11–12 óra között gyógyteát kínálunk, hetente zöldség-
gyümölcs napot tartunk és szerdánként magvas csírás ke-
nyeret adunk tízóraira a gyerekeknek. A báli bevételből (360
ezer Ft) 2005. év óta sikerül heti 2 alkalommal forgószín-
padszerűen a sószobát is igénybe venni a kicsiknek, ami ki-
válóan alkalmas a légúti betegségek megelőzésére és keze-
lésére. E három területet kiemelve írtunk „jó gyakorlatot”
(Kátai B. Istvánné, Lajos Jánosné, Márton Erzsébet), el lehet
olvasni educatio.hu honlapon az intézményi innovációk
alatti a „jó gyakorlatok” listájánál. Óvodánk épületének fel-
újításával (amit köszönünk a Csanyteleki Önkormányzat-
nak és a Szülőknek, amiért ennyi kisgyerek jár az óvodánk-
ba) a belső tartalmi megújulásra is támogatást kaptunk.
(Kompetencia alapú oktatás 6.636.997,-Ft ). Közelebb kerül
ezzel az óvodai és iskolai nevelés-oktatás, melynek beveze-
tő pedagógusai ez év szeptemberétől: Szabóné Pálinkás
Györgyi és Bánfi Tiborné,. Erről óvodánk  honlapján tájéko-
zódhatnak bővebben. 

Ezekkel a tartalmi fejlesztésekkel reméljük, hogy referen-
cia intézménnyé válunk a jövőben. Őszintén remélem azt is,
hogy az új kormány majd lehetővé teszi a kedvező gyerme-
ki fejkvóta igényelhetőségével, hogy a 2–3 éves korosztály

ellátását az 5. csoportszobába megtehessük. 
Az elmúlt évben eszköz és informatika pályázaton

534.471.-Ft-ot, az IPR, azaz  a HHH-s gyerekek fejlesztő
programjára összesen 2.717.232,-Ft-ot nyertünk.

2010. májusában Lajos Jánosné sikeresen pályázott
„Együtt környezetünk szebbé tételéért „címmel, amit
100.000,-Ft-tal támogatott  az Erste Bank. A Zöld Óvoda cí-
met is 2 év óta büszkén „viseljük”.

2010. szeptember-októberében nevelő-testületünk vállalta
a „zöld óvodák” találkozójának megszervezését, ami már a
hagyományossá vált egészséges délután megtartásával fog
párosulni.

EErrrree  aa  ddéélluuttáánnrraa  nnaaggyy  sszzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  oollyyaann  ffaa--
lluubbeellii  iiddőősstt  ééss  ffiiaattaalltt,,  aakkii  nneemm  ccssaakk  kkíívvüüllrrőőll  llááttjjaa  aa  mmii  ggyyöö--
nnyyöörrűű  óóvvooddáánnkkaatt,,  hhaanneemm  kkíívváánnccssii  aa  bbeellssőő  eelloosszzttáássrraa,,  bbeerreenn--
ddeezzééssrree  iiss..

Végül szeretném megköszönni minden SZÓSZ-tagnak,
csanyteleki szülőnek, nagyszülőnek és falubelinek a segít-
ségét, aki bármivel is hozzájárult az évek folyamán ahhoz,
hogy óvodánk gyarapodjon, fejlődjön, hozzájárult a gyere-
kek hétköznapjainak szebbé tételéhez, akár az elhasznált
fóliával, üveggel, báli segítséggel, tombolatárggyal, vagy
segítő munkájával. Köszönöm a rendezvényekre való ké-
szülődéskor, kirándulások lebonyolításakor, úszás „okta-
tás” kísérésekor, a Katica csoportosok szentesi gyermekna-
pi /szülős-gyermeki/ fellépésekor tanúsított, időt és fárad-
ságot nem kímélő együtt gondolkodást, munkálkodást.

Köszönöm minden munkatársamnak a lelkiismeretes
munkavégzést. Kívánom, hogy a Jóisten adjon mindenki-
nek jó egészséget, hogy sokáig legtöbbjük megelégedésére
nevelhessük, és gyönyörködhessünk féltett kincseinkben,
gyermekeinkben.

MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett  óvodavezető

RReekkvviieemm
TTeemmeettkkeezzééssii  VVáállllaallkkoozzááss

ÉÉjjjjeell--nnaappppaallii  üüggyyeelleett::  ++3366--3300//55775555552211

Az egyre szigorodó törvényi szabályozáson és
helyi rendeletben foglalt kötelezettségeken túl, a
szankcionálás helyett, annak megelőzésére ajánl-
ja fel minden érdeklődő számára a Polgármesteri
Hivatal szabad kapacitását a PPAARRLLAAGGFFŰŰ  ééss
eeggyyéébb  ggyyoommnnöövvéénnyyeekk  íírrttáássáárraa  aa  ffűűkkaasszzáállááss térítés

ellenében való igénybevételének lehetőségét.
Időpont egyeztetésre személyesen, vagy tele-

fonon állunk rendelkezésre.
Megrendelését leadhatja Bori Sándornál a +36

20/230-6285 telefonszámra.
Polgármesteri Hivatal

FFeellhhíívvááss  iiddõõsszzeerrûû  nnöövvéénnyyvvééddeellmmii  ffeellaaddaattookk  vvééggzzéésséérree!!

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken,

a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2010. július 28. napon

tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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RECEPT KLUB

EEpprreess
TTiirraammiissuu

HHoozzzzáávvaallóókk::
• 2 dl tej
• 3 evőkanál cukor
• 2 tojássárgája
• 10 dkg porcukor
• 25 dkg mascarpone 
• 10 dkg fehércsoki
• 2 dl tejszín, habbá verve
• 30 dkg eper 
• 35 dkg babapiskóta 

EEllkkéésszzííttééss:: A tejet melegítsük fel, keverjük hozzá a
3 ek. cukrot, a cukor teljesen olvadjon fel benne. A to-
jások sárgáját keverjük habosra a porcukorral, adjuk
hozzá a mascarponet és a habbá vert tejszínt. A fehérc-
sokit olvasszuk fel, keverjük ezt is a mascarponés
krémhez.

Egy őzgerincformát béleljünk ki folpackkal, az alját
és az oldalát rakjuk tele a cukros tejbe forgatott baba-
piskótával. Erre kerüljön a krém fele. A forma köze-
pén végighaladva a krémbe nyomkodjuk a megmo-
sott eper szemeket. Ráöntjük a krém második felét,
majd az egészet befedjük a tejbe mártogatott babapis-
kótákkal. Hűtőben dermedni hagyjuk, ezután tetszés
szerint díszíthetjük eperszemekkel, ribizlivel, málná-
val, idény gyümölcsökkel.

VERS
Ady Endre

ÜÜzzeenneett  eeggyykkoorrii
iisskkoolláámmbbaa

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek, szabad mellű örömök
S pusztuljatok, bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

Óh, ifjúi, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.

Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szívét.

Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.

Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.

Június van s nagyon magam vagyok
S kísértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskola-padok.

S én, vén diák, szívem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.

OLVASÓI OLDAL

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Mucsi Attila, Lovas József

E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Borbás Tamás
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