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Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjai 2010. október 03. napjától:

MUCSI ISTVÁN képviselő úr
KOPASZ IMRÉNÉ képviselő asszony
BALI JÓZSEF képviselő úr
FORGÓ JÁNOS képviselő úr
PETŐ SÁNDOR képviselő úr
MÁRTON ERZSÉBET képviselő asszony
Kató Pálné
helyi választási iroda vezetője

Tisztelt Csanytelekiek!
Végtelenül megtisztelő számomra, hogy ilyen
arányban választottak ismét a falu vezetőjévé,
minden bizonnyal nem csak eddigi, Csanytelek
érdekében végzett munkámért, hanem azért is,
mert még sok hasonló, a lakosság jogos elvárását
megvalósító beruházás létrejöttét remélik ebben a
választási ciklusban.
A Polgármesteri választási programomban öszszefoglaltakat természetesen kötelező érvényűnek tekintem magamra nézve – azonban ne feledjék: a program megvalósulására az előttünk álló
négy évben lesz lehetőség az önkormányzati finanszírozási rendszer változatlanul maradása
mellet.

Reményeim – és a Nemzeti Egység kormánya
nyilatkozatai – szerint a vidék fejlesztése kiemelt
jelentőséggel bír majd ezen kormány irányítása
alatt, ebben az esetben viszont gyorsítani tudjuk a
program elemeinek megvalósítását a mindenkori
anyagi lehetőségeink függvényében.
Rajtam nem fog múlni, továbbra is mindent
megteszek a csanyteleki jövő építése érdekében,
ebben kiváló segítőim lesznek az Önök által megválasztott új képviselő-testület tagjai, valamint a
jegyző asszony irányításával eddig is kiemelkedő
munkát végző Polgármesteri Hivatal dolgozói.
Forgó Henrik
polgármester
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Jegyzõi tájékoztató

Jogszabályi változásokról
Tisztelt Hölgyek, Urak!
Az alábbi csak címre, tárgyra való utaló jogszabály-ismertetés által hívom fel a figyelmet több
közérdeklődésre számot tartó jogforrásra, melyről annak terjedelme okán nincs módom részletekbe menő tájékoztatásra, de az érintettek számára jelzésértékű lehetőség az utánjárásra és felkészítés a jogkövető magatartásra.
A Magyar Közlöny 114. számában jelent meg a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény és a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képvise lők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény
módosításáról szóló 2010. évi LXVIII. törvény,
mely 2010. október 4-én lépett hatályba.
2010. évi LXVI. törvény 2010. augusztus 30-ai
hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jog intézményét. Az új jogintézmény célja a tankötelezettség teljesítésének, ezáltal a gyermek helyes
irányú fejlődésének elősegítése. Ha gyermek nem
teljesíti tankötelezettségét és összegyűlik 10 igazolatlan órája, az iskola ezt jelzi a jegyzői gyámhatóságnak. A jegyzői gyámhatóság végzésben figyelmezteti a szülőt arra, hogy az adott tanévben
mulasztott ötvenedik igazolatlan óra után el fogja rendelni az iskoláztatási támogatás felfüggesztését és ezzel egyidejűleg a gyermek védelembe
vételét. Amennyiben a gyermek továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 igazolatlan órája
összegyűlik, a jegyzői gyámhatóság – az iskola
jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási támogatást és védelembe veszi a gyermeket. A
jegyzőnek e körben mérlegelési lehetősége nincsen. Az 50 igazolatlan óra automatikusan az iskoláztatási támogatás felfüggesztésével és a gyermek védelembe vételével jár. Az iskoláztatási támogatás felhasználásáról a jegyzői gyámhatóság
által kirendelt eseti gondnok gondoskodik.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése mellett továbbra is megmarad a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtása a következő
esetekben:
– nem tanköteles gyermek elhanyagolása,
– tanköteles gyermek az iskolába nem járáson
túli egyéb elhanyagolása (nem megfelelő ruháztatása, étkeztetése).
A családi pótlék természetbeni formában történő biztosítását szintén módosította a törvény a

következőknek megfelelően:
– nem 1 évre, hanem legfeljebb 6 hónapra lehet
elrendelni a természetbeni nyújtást,
– nem a családi pótlék legfeljebb 50 százalékát,
hanem kötelezően a teljes összegét kell természetben nyújtani.
A 2010. szeptember 16. napjától hatályos, egyes
gyermekvédelmi tárgyú kormányrendelet módosításáról szóló 237/2010. (XI. 13.) kormányrende let az alábbi rendelkezéseket tartalmazza:
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztése határozatlan időre történik. Háromhavonként (3 tanítási hónapot magában foglaló időszakonként) és
a tanév végét követően azonban a jegyzőnek felül
kell vizsgálnia, hogy továbbra is indokolt-e a felfüggesztés, azaz a gyermek helyzete rendeződötte, teljesíti-e tankötelezettségét. A jegyző csak akkor szüntetheti meg a felfüggesztést, ha a felülvizsgálattal érintett időszakban a gyermek egy
óráról sem hiányzott igazolatlanul.
Az iskoláztatási támogatás felfüggesztésének időtartama alatt az iskoláztatási támogatás (egy eset
kivételével) a családi támogatási folyószámlán
gyűlik. A felfüggesztés megszüntetésekor az összegyűlt iskoláztatási támogatás – az eseti gondnok
közreműködésével- természetben kerül a gyermek
számára biztosításra. A természetbeni juttatást ekkor sem egyszerre, hanem a felfüggesztés időtartamával megegyező számú hónapra elosztva, részletekben kell nyújtani a kivételes, egyedi eset a legrászorultabb, azaz a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek jelentik. Ha
rájuk tekintettel állapították meg az iskoláztatási támogatást, számukra a felfüggesztés időtartama
alatt az iskoláztatási támogatás teljes összegét természetben kell nyújtani.
Az iskoláztatási támogatás megszüntetését követően a gyermek védelmébe vételét még legalább a felfüggesztés idejével megegyező időtartamig, de legkésőbb a nagykorúság eléréséig fenn
kell tartani, megelőzendő az újbóli tankötelezettség-mulasztását.
Minden most jelzett jogszabály teljes hatályos
szövege az interneten, a kormányzat.lap.hu oldalon megtalálható.
Szívesen állok személyesen rendelkezésre az ismertetett jogszabály-helyek értelmezése, jogalkalmazása megkönnyítése érdekében.
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Pályázati felhívás!
kezdeni kívánó fiatalok számára („B” típusú pályázati kiírás).
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. október 29.
A részletes pályázati felhívás a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, valamint a www.
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati csanytelek.hu honlapon a Pályázati híreknél megÖsztöndíjpályázat felsőoktatási hallgatók számá - tekinthető, a pályázati űrlap a Polgármesteri Hira a 2010/2011. tanév második és a 2011/2012. vatal Ügyfélszolgálati Irodáján átvehető, valatanév első félévére vonatkozóan („A” típusú pá- mint a honlapról letölthető.
Minden érintett pályázónak sikeres pályázást
lyázati kiírás);
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati kívánunk!
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
Ösztöndíjpályázat felsőoktatási tanulmányokat
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselőtestülete felkérése alapján Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjeként a Nemzeti Erőforrás
Minisztériummal együttműködve, 2011. évre az
alábbi pályázati kiírásokat teszem közzé:

Pályázati felhívás iskolai büfé
üzemeltetésére
Pályázat kiírója: Csongrádi Kistérség Egyesített
Alapfokú Oktatási Intézménye (igazgató: Cseri
Gábor)
Pályázat beadási helye: Szent László Általános
Iskola (Csanytelek, Szent László u.4/a)
Pályázat beadási határideje: 2010. október 22.
(péntek) du. 16 óra
A büfé üzemeltetésének helye: Csongrádi
Kistérség
Egyesített
Alapfokú
Oktatási
Intézménye Szent László Általános Iskola 6647
Csanytelek, Szent László utca 4/a
A büfé üzemeltetésének időtartama: Az aktuális
tanév kezdő és záró időpontja közötti időszak
(2010. évben 2010. november 1. – 2011 tanév vége)
A pályázat tartalmi elemei:
• a pályázó személyes adatai vagy cégadatai,
• elképzelés a bérleti díjról.

• elképzelés az üzemeltetés módjáról.
• elképzelés az árusított termékekről.
• elképzelés a nyitvatartási időről.
• szándéknyilatkozat, amelyben a büfé leendő
üzemeltetője vállalja, hogy a bérleti szerződés
megkötéséig a büfé működtetéséhez és
üzemeltetéséhez szükséges engedélyeket
megszerzi, amennyiben azzal jelenleg még
nem rendelkezik.
A pályázat elbírálásánál előnyt élveznek az
állandó csanyteleki lakóhellyel, esetleges referenciával rendelkezők, valamint azok, akik vállalják,
hogy a büfé árukínálatában az egészséges életmódnak megfelelő termékek is megjelennek.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Szabó
Ferenc
tagintézmény-vezetőnél
(20/9381585)

KÖSZÖNTJÜK
Nagyváradi Helgának és Losonczi Zoltánnak: Lilien,
Papp Zitának és Csongrádi Csabának: Janka és Csaba,
Patai Edinának és Samu Csabának: Noel Márkó,
Nagy Magdolnának és Kósa Jánosnak: Bianka,
Tinka Ibolykának és Patkany Sanyinak: Zsolt,
Fűri Andreának és Faragó Attilának: Nimród Attila
nevű gyermekét.

GRATULÁLUNK!
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Fontos információk a Szent László
Általános Iskola fenntartásáról, életérõl
(A tanévnyitón elhangzottak összefoglalása)
• A késő őszre csúszott felújítások miatt tavaly nem volt lehetőség iskolánk meszelésére, amely
nyáron jelentős önkormányzati ráfordítással az iskola egészében
megtörtént.
• A nyár folyamán teljesen felszereltük a felsős napközis termünket videóval, dvd-vel, tv-vel,
cd-s magnóval, társasjátékokkal és
labdákkal, hogy a diákok minél
kulturáltabban tölthessék el a szabadidejüket.
• Kialakítottunk egy játékszobát
különböző játékokkal, tv-vel, videóval, dvd-vel felszerelve a legkisebbeknek.
• A felsősöknek a szünetek hasznosabb eltöltése céljából egy-egy
csocsót és léghokit tettünk be az
előtérbe.
• Folytattuk az alsós udvaron a
játszótér kialakítását, amelyet egy
utolsó nagy játék telepítésével
idén be is szeretnénk fejezni.
• A Diáksport Egyesület segítségével további sporteszközöket és
az aszfaltpálya újrafestéséhez festéket szereztünk be.
• Megkezdtük a számítástechnika terem felújítását, amelyet idén
a géppark cseréjével szeretnénk
befejezni.
• Sikeresen pályáztunk a tornaterem hangosítására, amellyel helyi rendezvényeinket teljesen ki
tudjuk szolgálni.
• A Csanyteleki Polgárőr Egye-

sülettel egyeztetve tervbe vettük a
biciklitároló és a tornaterem felőli
rész bekame-rázását a rengeteg
rongálás miatt.
• Diákjaink állandó kijárkálásának megakadályozása érdekében
újból tárgyalásokba kezdtem egy
büfé megnyitásáról. Ígéretet kaptam arra, hogy ez az idei tanévben
meg fog történni.
• A kompetencia alapú oktatásra
megnyert pályázat tovább folyik,
mégpedig az 1., 5-8.osztályban
magyarból és matematikából, a 4.
osztályban pedig angol nyelvből.
• A TIOP 1.1.1. pályázat keretében megnyert interaktív táblákat
és projektorokat meg fogjuk kapni. (előreláthatólag decemberig)
• Egy sikeres pályázat – a
TÁMOP 3.1.12. – eredményeképpen a felsősökkel elmegyünk a
Nemzeti Színházba, szervezünk
egy egészséghetet májusban, kézműves foglalkozásokat, valamint
a legkisebbeknek havonta mesedélutánt tartunk és két alkalommal a Szegedi Miniszínház mutat
be Csanyteleken egy-egy színdarabot.
• A szünetek hossza 15 percesre
nő, ugyanis azt vettük észre, hogy
ennyi idő szükséges ahhoz, hogy
diák és pedagógus nyugodtabban
fel tudjon készülni a következő
tanórára. Az időbeosztásról bővebb információt az osztályfőnökök fognak adni.

• A felsős napközibe bárki beiratkozhat, de ha az oktatási törvényben megszabott 30 főt meghaladja a beiratkozók száma, akkor először az 5., majd a 6., majd a
7. és végül a 8. osztályosokat veszszük fel.
• A felvett diák szülőjének aláírásával jeleznie kell, hogy tudomásul veszi a napközi szabályrendszerét.
• Ha a diák ezeket a szabályokat három alkalommal megszegi,
akkor automatikusan elbocsátjuk
a napköziből és a helyét egy másik
jelentkező diáknak adjuk át.
• Az iskolai agresszió megfékezésére rendőrségi előadásokat tartunk, valamint 8.00 óra után csak
iskolánk könyvtár felőli bejáratait,
valamint a déli étkezők miatt 11.30
és 13.00 óra között a tornaterem felőli hátsó bejáratot hagyjuk nyitva.
• A szociális törvény változása
miatt az étkezési díjhátralékok behajtása lehetővé válik, ezért megkértem a szülőket, hogy akiknek
tartozásuk van, azok minél hamarabb rendezzék, ellenkező esetben
gyermekük nem étkezhet.
• Az iskolai életet érintő eseményeket, szabályzatokat, információkat megtalálják az interneten is:
www. csanytelek.hu, www.csongrad.hu/iskolak, www.csanytelek.
hu/linkcenter
Szabó Ferenc
tagintézmény-vezető

Felhívás idõszerû növényvédelmi feladatok végzésére!
Az egyre szigorodó törvényi szabályozáson és helyi rendeletben foglalt kötelezettségeken
túl, a szankcionálás helyett, annak megelőzésére ajánlja fel minden érdeklődő számára a
Polgármesteri Hivatal szabad kapacitását a PARLAGFŰ és egyéb gyomnövények írtására a
fűkaszálás térítés ellenében való igénybevételének lehetőségét. Időpont egyeztetésre személyesen, vagy telefonon állunk rendelkezésre. Megrendelését leadhatja Bori Sándornál a +36
Polgármesteri Hivatal
20/230-6285 telefonszámra.
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Tájékoztató

A rókák veszettség elleni orális immunizálása
(2010. október 02-22.)
A veszettség az egyik legrégebben
ismert, embert és állatokat egyaránt
megbetegítő, a tünetek jelentkezése
esetén halálos kimenetelű fertőző betegség. A világon még napjainkban is
évente 30-40 ezer ember hal meg ebben a betegségben. Hazánkban a 70es, 80-as évek óta az úgynevezett „erdei veszettség" okoz nagy problémát.
Ennek legfőbb terjesztője a róka.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium folytatja az 1992ben elkezdett, évente kétszeri (áprilisban és októberben) végrehajtott, rókák veszettsége elleni immunizálási
programot. A 2004-ben elnyert, három évre szóló Phare-pályázat és saját
költségvetési forrás eredményeként
az ország egész területén végrehajtott
vakcinázás nagyon eredményes volt,
a 2007. őszi kampánnyal befejeződött.
Az EU támogatásával ez év őszén is
sor kerül az ország valamivel több,
mint 46 ezer km2-es területrészének
vakcinázásra.
Az október 2-ával kezdődő és várhatóan mintegy két hétig tartó vakcinázási kampányt az FVM Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatala irányításával az MgSzH Állatgyógyászati Termékek Igazgatósága koordinálja.
Az előkészületek már jóval korábban megkezdődnek. A vakcinázási
kampányt szervezők és a technikai
végrehajtást végzők szeptember közepétől minden érinteti megyében
szakmai értekezleteken tájékoztatják
a résztvevőket a 2010. évi tavaszi
kampány eredményeiről, és a 2010.
őszi kampány feladatairól. Ekkor
kapják meg a vadászatra jogosultak a
tájékoztató anyagokat és a mintagyűjtéshez szükséges eszközöket. Ekkor
kerül kihirdetésre az adott megyében
a vakcinázás konkrét időintervalluma, az egyes megyék területéről beküldendő mintamennyiség, valamint
a mintagyűjtés kezdete, vége.
A vakcinázási kampányban közreműködnek a megyei MgSzH

Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságai, a Földművelésügyi Igazgatóságok Vadászati és Halászati Osztályai, a regionális
és kistérségi ÁNTSZ-ek, a települések
önkormányzatai, és nem utolsó sorban az ország valamennyi vadászatra
jogosultja (alkalmazottaik, a mintegy
háromezer ötszáz hivatásos vadász).
A közel egymillió adag, csalétekbe
rejtett vakcina döntő hányadát az a
hat repülőgép és személyzete juttatja
ki a területre, amelyek öt repülőtérről,
szigorú előírások szerint, precízen
tervezett útvonalakon és program
alapján startolnak, és megyei ütemezésben (folyamatos ellenőrzés alatt)
végzik munkájukat. Az ország kijelölt
területének minden km2-ére átlagosan 20 adag csalétekbe rejtett vakcina
kerül (kivéve a településeket, a folyókat, tavakat, közutat, vasutat).
Azokon a területeken, ahol nem célszerű, vagy nem szabad repülni, gyalogosan, kézzel kerül a vakcina kihelyezésre (pl. a Balaton Somogy megyei parti települései közelében és repülési tilalmi övezetekben).
A vadászatra jogosultak fontos feladata a kampányokat közvetlenül
megelőzően a lakosság tájékoztatása.
A hivatásos vadászok ennek érdekében a vadászterületük több forgalmas
pontjára feltűnő piros színű, kétnyelvű plakátokat helyeznek ki, és a települések hirdetőtábláira is kikerülnek
a megfelelő tájékoztatást adó Felhívás... című plakátok. Az önkormányzatok a rendelkezésükre álló eszközökkel (helyi rádió, tv, újság, stb.) segítik a lakosság minél pontosabb informálását.
A már évek óta tartó (de 2004-et
megelőzően csak kisebb régiókat
érintő) vakcinázás eredményeként jelentősen lecsökkent Magyarországon
a veszettségi esetek száma. Amíg
1992 előtt átlagosan mintegy 1400 esetet regisztráltak évente, addig 2004ben a bejelentett esetek száma alig haladta meg a százat (124 eset). 2009ben már csak 1 veszettségi esetet je-

lentettek hazánkban. 2010. első felében azonban öt esetet regisztráltak.
Ezek a beteg állatok mindegyike az
országhatáron átkelve jutott át hazánk területére (Szerbia felől).
A munka eredményességét tehát
egyértelműen igazolja a veszettségi
esetek nagyságrendekkel történt
csökkenése. Ennek dacára a folyamatos kontroll nem maradhat el. A mintagyűjtés a nem vakcinázott területeken egész évben folyamatos. A vakcinázás után (egy hónapos várakozást
követően) a vadászterületek kezelőinek az ország immunizált területéről,
meghatározott számban - a hatósági
állatorvosok útján - rókákat kell vizsgálatra küldeni az MgSzH Központ
Állategészségügyi
Diagnosztikai
Igazgatóságára. Ott a szükséges kontroli-vizsgálatokat elvégzik.
Noha a veszettség elleni beavatkozás az ember érdekében történik, annak minden terhét az FVM és intézményei viselik. A humánegészségügyért felelős tárca mind ez ideig
nem tudott hozzájárulni a költségekhez.
Bár a veszettség elleni védekezés
már 18. éve tart, az ország mentességéig még további évek vannak hátra.
A WHO előírása szerint az a terület
nevezhető veszettségtől mentesnek,
ahol két egymást követő évben nem
regisztráltak veszettségi esetet. Ennek
eléréséhez még komoly erőfeszítésékre van szükség. Annál is inkább állítható ez, mert a szomszédaink közül
csak Ausztria, Szlovákia, Szlovénia
védeke-zik hasonló módszerrel a veszettség ellen, mint hazánk. Románia
ez évben kezdi el a védekezést. Ukrajna, Horvátország, valamint Szerbia
felől – a nem immunizált rókák bevándorlása miatt – továbbra is rendszeres védekezésre kell fölkészülni.
Ezért a veszettség elleni vakcinázást a
következő években is folytatni kell.
Budapest, 2010. szeptember
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2010. október 27. napon tart
ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 óra között.
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Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Információs Hírlevele
2010. szeptember
Drog minden olyan kémiai anyag, mely a szervezetbe kerülve megváltoztatja annak normális
működését, általában a központi idegrendszerre
hat, s rendszeres használata előbb, vagy utóbb
függőséget alakít ki. Jogilag két csoportba soroljuk, legálisak és illegálisak. Fontos tudni, hogy ez
a szétválasztás a szerek élettani veszélyességével
nincs összefüggésben. Számtalan legális anyag
tudatmódosítóként használva halálos lehet. Ilyen
például az öngyújtógáz is, amely élettani hatásairól, veszélyeiről a szakember az alábbiak szerint
vélekedik:
Az elmúlt hónapokban több tragikusan végződött eset kapcsán lehetett hallani az öngyújtók
töltésére használt butángázról. Olcsó és könnyen
beszerezhető. Hatását, mint más szerekét is az alkohol fokozza.
Két dolog miatt használják ezt a gázt a fiatalok,
egyrészt hallucinációs, érzékcsalódásos állapotot
okoz (pl. látomások), illetve eufóriát ad. Néhány
szívás és meg is van a kívánt hatás...
Mint minden szernek, azonban ennek is lehetnek mellékhatásai, többek között járásbizonytalanság, koordinációs zavarok, hányinger, szédülés, különféle görcsök, fulladás, akár halálos szívritmuszavar. Szerencsétlen esetben a hányadékba
való megfulladás, vagy valamilyen halálos szerencsétlenség (pl. magasból leesés, közlekedési
baleset) bekövetkezte. Minden évben van néhány
alkalom, amikor az öngyújtótöltő palack tartalma
végzetesnek bizonyul. Ilyenkor többnyire egyébként makkegészséges fiatalokról van szó, ami
még inkább aláhúzza a halál értelmetlenségét.
„Az öngyújtógáz áldozatai nem megrögzött
drogosok, hanem egyszerű hétköznapi – és kíváncsi – fiatalok, akiket vonz az újdonság varázsa, esetleg a társak nyomására vállalkoznak a
szer kipróbálására. Tipikus „nagyszüneti” kábítószerről beszélhetünk, hiszen a szokásos forgató-

könyv szerint a fiatalok a húszperces szünetben
elvonulnak a mosdóba – és mint ahogyan a korábbi generációk elfüstöltek egy-egy szál cigarettát két tanóra között –, szívnak néhányat a gázból.
Majd két-három perces eufória után kitisztulva,
mintha mi sem történt volna, visszamennek az
osztályterembe a következő órára – és a tanár általában semmit nem vesz észre.
A történet többnyire eddig tart, mindig van
azonban néhány tragikus eset, és előre senki nem
tudhatja, hogy nem éppen ő lesz-e a szerencsétlen
kisebbség.
A helyzetet tovább rontja, hogy a rosszullét időpontjában az áldozat általában már egyedül van,
így hamar letelik az a néhány perc, amikor még
időben jöhetne a szakszerű segítség.” (Dr. Zacher
Gábor toxikológus)
A mentők szintjén eddig „csupán” néhány esetben találkoztunk tragédiával végződő használattal. Ez azonban az ő szüleiket aligha vigasztalja,
hiszen nekik ez pontosan 100% volt…
Nyeste Zsolt
állomásvezető
Országos Mentőszolgálat,
Szeged Mentőállomás
A megelőzés, a szülői odafigyelés, a prevenciós
jó tanácsok önmagukban nem elegendőek. Alternatívák nélkül több esélye van, hogy gyermekünk „rossz társaságba keveredik”, hogy felelőtlenül súlyosan egészségkárosító anyagokat próbál ki. Ezért nagyon fontos a szabadidő megfelelő, ellenőrzött, ugyanakkor a fiatal számára örömet jelentő hasznos eltöltése. Az egyik legjobb,
kipróbált alternatíva a sport. Tegyünk minél többet azért, hogy fiataljaink sportolhassanak!
EGÉSZ ÉVBEN AZ ÖNÖK BIZTONSÁGA
ÉRDEKÉBEN!
Rendőrségi segélyhívó: 107, központi segélyhívó: 112, TELEFONTANÚ: 06/80/555-111

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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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB
Almás tejberizs
sütőben
Hozzávalók:
• 12 dkg rizs,
• 12 dkg cukor,
• 5 dl tej,
• 1 kg alma,
• 2 tojásfehérje,
• vaj,
• fél citrom, fahéj, szegfűszeg
Elkészítés:
A tejet 2 dkg cukorral és fahéjjal felforraljuk. Beleöntjük a rizst és megfőzzük. A meghámozott almát vékonyra szeleteljük, citromos, szegfűszeges
vízben 2 percig pároljuk. A tejberizst kivajazott
tűzálló tálba öntjük, ráhalmozzuk a leszűrt almakompótot. A tojásfehérjét kemény habbá verjük,
belekeverjük a maradék cukrot. A habot a kompótra simítjuk. A tejberizst előmelegített, forró sütőben a felső rácson rózsaszínűre sütjük.
Ízlés szerint málnaszörppel, áfonyaöntettel, ribizli lekvárral ízesítjük.
Jó étvágyat!

VERS
Kiss Benedek

Késő-indián-nyár
Gesztenye gurul,
mint a nevetés:
puttó-hasát csiklandozza a fény.
Levelek cseppje sárgáll,
mint a méz.
Darazsak dongnak
rakott venyigén.
Szüreti idő, késő-indián-nyár.
Ha ki most nem szed,
bort másnál iszik.
Méz hulló cseppje
akáclevél sárgáll.
Langy sugár: tarts meg,
tarts ki tavaszig!
Tengerek hava szakad ránk nemsokára,
jég-fog őröl majd,
zabál a fehér.
De most még
késő-indián-nyár van.
Darazsak dongnak
rakott venyigén.
S gesztenye gurul,
mint a nevetés.
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