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Csanyi Hírmondó

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee,,  JJeeggyyzzőőjjee,,  PPoollggáárrmmeess--
tteerrii  HHiivvaattaallaa,,  iinnttéézzmméénnyyvveezzeettőőii,,  aazz  iinnttéézzmméénnyyeekk  ddoollggoozzóóii  nneevvéébbeenn  iiss  kkíívváánnookk
ÖÖnnöökknneekk  ééss  sszzeerreetttteeiikknneekk  áállddootttt  AAddvveenntteett,,  bbéékkééss,,  bboollddoogg  KKaarrááccssoonnyytt,,  jjóó  eeggéésszz--
ssééggeett,,  kkiittaarrttáásstt  ééss  hhiitteett  aa  jjöövvőőbbeenn,,  mmuunnkkáátt  ééss  ssiikkeerreekkeett,,  mmeeggbbeeccssüülléésstt  aazz  úújj  éévvbbeenn::

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester

Tisztelt Csanytelekiek!

Tájékoztatom Csanytelek Polgárait arról, hogy CCssaannyy--
tteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee  22001100..  ddee--
cceemmbbeerr  1100..  nnaappjjáánn  dduu..  1133  óórraakkoorr  ttaarrttoottttaa  ssoorrooss  üülléésséétt..

Az ülés 1.) napirendje keretében a kötelező hulladékkeze-
lési közszolgáltatás igénybevételéről, a település közműves
ivóvíz ellátásáról és a vízmű üzemeltetése rendjéről szóló
rendeleteket felülvizsgálta, megalkotta fenti tárgyú új ren-
deleteit. Ugyanezen napirend keretében hatályon kívül he-
lyezte a vállalkozók kommunális adójáról szóló 27/2007.
(XI. 27.) Ökt és az idegenforgalmi adóról szóló 30/2007. (XI.
29.) Ökt rendeletét. 2.) napirendje keretében elfogadta az
önkormányzat képviselő-testülete 2010. évi költségvetése 3
éves végrehajtásáról szóló tájékoztatót, 3.) napirendje kere-
tében jóváhagyta Csanytelek Község Önkormányzata kép-
viselő-testülete 2011. évi költségvetési koncepcióját, 4.) na-
pirendje keretében döntött a működési célú folyószámla
(likvid) hitelkeret megkötéséről a Szegvár és Vidéke Taka-
rékszövetkezettel. 5.) napirendje keretében megtárgyalta és
elfogadta a Polgármesteri Hivatal informatikai rendszere és
a 2010. évi közbeszerzési terve és szabályzata ellenőrzéséről
szóló belső ellenőri jelentést. 6.) napirendje keretében elfo-
gadta a képviselő-testület 2011. évi munkatervét, 7.) napi-
rendje keretében véleményezte a Csongrádi Kistérség
Többcélú Társulása 2006–2010. évekről szóló beszámolóját,

8.) napirendje keretében felhatalmazást adott a Dél-Alföldi
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulásba a képviselő-testület kép-
viseletére. Zárt ülés keretében döntött a hátrányos helyzetű
diákok Arany János Tehetséggondozó Programjában való
részvételre benyújtott pályázatról. 

CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüülleettee
22001100..  ddeecceemmbbeerr  1166..  nnaappjjáánn  ddee..  99  óórraakkoorr  rreennddkkíívvüüllii  üüllééss  kkee--
rreettéébbeenn 1.) napirend versenytárgyalás tartásával elbírálta
a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás végzésére
beadott pályázatokat, melynek nyerteseként az eddigi
közszolgáltatót hirdette ki, jelesül a Csomifüst Plusz Kft.
2.) napirendje keretében megalkotta a kötelező kémény-
seprő-ipari közszolgáltatás igénybevételéről szóló rende-
letét, melynek díjtételeiről lentebb adok tájékoztatást. 3.)
napirendje keretében döntött Csanytelek, Bercsényi utca
40. sz. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan lakóház,
udvar művelési ág beépítetlen területre történő átváltoz-
tatásáról.

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.

Jegyzõi tájékoztató
A képviselõ-testület decemberi ülésérõl

Helyi védelemvezetőként tájékoztatom Önöket arról, hogy a helyi III. fokú belvízvédekezés elrendelése és munkálatainak
biztosítása érdekében a hulladékszállítást végző (.A.S.A.) közszolgáltatóval történt egyeztetés alapján – a belvízvédekezés idő-
tartama alatt a nagy mennyiségű csapadék okozta föld-út felázások miatt, lakossági kérésre – a szilárd burkolattal nem ren-
delkező utcákban a hulladékszállítás átmenetileg szünetel.

A földutakra történő – hulladékszállító – autók behajtási tilalmának feloldásáról az érintett utcák lakóit értesíteni fogom.
Ezen kényszerű intézkedésből adódó, – járattervtől eltérő – hulladékszállítás-kimaradás költségének díjtételét az érintett hul-

ladékszállítási közszolgáltatást igénybe vevőknek nem kell fizetniük, tehát díjfizetési kötelezettség erre a kimaradt időszakra
nem terheli. Fentiekre tekintettel a közszolgáltató az érintett közszolgáltatást időlegesen igénybe nem vevő lakos következő fi-
zetési számláján az adott összeget jóváírja.

Megértésüket és együttműködésüket köszönöm.
FFoorrggóó  HHeennrriikk  polgármester, védelemvezető

Tisztelt Csanyteleki Lakosok!
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TTiisszztteelltt  CCssaannyytteelleekkii  PPoollggáárrookk!!
AA  CCssaannyytteelleekk  KKöözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  KKééppvviisseellőő--tteessttüü--

lleettee  88//22001100..  ((XXIIII..  1100..  ))  ÖÖkktt..  sszzáámm  aallaatttt  mmeeggaallkkoottttaa  aa  kkööttee--
lleezzőő  hhuullllaaddéékkkkeezzeellééssii  kköözzsszzoollggáállttaattááss iiggéénnyybbeevvéétteelléérrőőll
sszzóóllóó  rreennddeelleettéétt

A képviselő-testület a közszolgáltató költségelemzését
az 5544//22001100..  ((XXII..  1122..))  ÖÖkktt határozatával elfogadta, mely-
nek értelmében 2011. január 1-jétől 2011. december 31.-ig
tartó időszakra 44%%--ooss díjmérték emelést hagyott jóvá,
melyet a rendelet ekként tartalmaz a 2011. január 1.-től
2011. december 31.-ig terjedő időre:

A hulladékkezelési közszolgáltatás eeggyyssééggnnyyii  ddííjjttéétteelleeii::
a 120 literes gyűjtőedény ürítése után fizetendő köz-

szolgáltatási díj: 441111,,--FFtt//üürrííttééss++ÁÁFFAA (206.-Ft+205.-Ft),
a 240 literes gyűjtőedény ürítése után fizetendő köz-

szolgáltatási díj: 664477,,--FFtt//üürrííttééss++ÁÁFFAA (442.-Ft+205.-Ft).
Az ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaatt  áállttaall az eeggyyssééggnnyyii közszolgáltatási

díjtételből nyújtott ddííjjttáámmooggaattááss::
a 120 literes gyűjtőedény ürítése után fizetendő köz-

szolgáltatási díj: 220055,,--  FFtt//üürrííttééss  ++  ÁÁFFAA
a 240 literes gyűjtőedény ürítése után fizetendő köz-

szolgáltatási díj: 220055,,--  FFtt//üürrííttééss  ++  ÁÁFFAA
A kköözzsszzoollggáállttaattáásstt  iiggéénnyybbee  vveevvőő által a Közszolgáltató-

nak ffiizzeetteennddőő  kköözzsszzoollggáállttaattáássii  ddííjj összege:
a 120 literes gyűjtőedény ürítési díja: 206,- Ft/ürítés +

ÁFA (egységnyi díjtételből)
a 240 literes gyűjtőedény ürítési díja: 442,- Ft/ürítés +

ÁFA (egységnyi díjtételből)
A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testü-

lete 9/2010. (XII. 10. ) Ökt szám alatt megalkotta aa  tteelleeppüü--
llééss  kköözzmműűvveess  iivvóóvvíízz  eellllááttáássáárróóll  ééss  aa  vvíízzmműű  üüzzeemmeelltteettééssee
rreennddjjéérrőőll  sszzóóllóó  rreennddeelleettéétt,, melynek értelmében 2011. ja-
nuár 1-jétől a képviselő-testület a közszolgáltató költség-
elemzését az 5566//22001100..  ((XXII..  1122..))  ÖÖkktt  hhaattáárroozzaattáávvaall elfogad-
ta és a fogyasztóhelyenkénti rreennddeellkkeezzééssrree  áálllláássii  ddííjj  eemmee--
lléésséétt jóváhagyta, melyet a rendelet ekként tartalmaz:

A vízi közművekből szolgáltatott vezetékes ivóvíz ház-
tartási célra való felhasználása díjtétele: 114400,,--  FFtt//mm33  ++
ÁÁFFAA

Nem háztartási célú (a 9. § (2) bekezdés szerinti átalá-
nyon túli) ivóvíz díja: 8888,,--  FFtt//mm33  ++  ÁÁFFAA

Fogyasztóhelyenkénti rendelkezésre állás díja: 220000,,--
FFtt//hhóó      ++  ÁÁFFAA

A helyi adókról szóló 11999900..  éévvii  CC..  ttöörrvvéénnyy  ((HHttvv..)) 2011.
január 1-jén hatályba lépő módosításával a törvény 2277..
§§––2299..  §§--áátt,,  (aammeellyy  aa  vváállllaallkkoozzóókk  kkoommmmuunnáálliiss  aaddóójjáárróóll
szóló rendelkezést tartalmaz) hhaattáállyyoonn  kkíívvüüll  hheellyyeezzii..

Ezzel 2011. évre vonatkozóan megszűnik a helyi vállal-
kozók, mint adóalanyok ezen helyi adó adófizetési köte-
lezettsége, mivel magát ezen adónemet szüntette meg a
jogalkotó. A képviselő-testület (10/2010. (XII. 10. ) Ökt
számú Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül
helyezéséről szóló) rendeletével hatályon kívül helyezte a
vállalkozók kommunális adójáról szóló 27/2007. (XI. 27.)
Ökt rendeletét 2011. január 1-jével.

FFeellhhíívvoomm  aa  hheellyyii  vváállllaallkkoozzóókk  ffiiggyyeellmméétt  aarrrraa,,  hhooggyy  aa
22001100..  éévvrrőőll  vvaallóó  vváállllaallkkoozzóókk  kkoommmmuunnáálliiss  aaddóójjáárraa  vvoonnaatt--
kkoozzóó  bbeevvaallllááss  bbeennyyúújjttáássii  kköötteelleezzeettttssééggüükkeett  eezzeenn  rreennddeell--
kkeezzééss  nneemm  éérriinnttii!!

A képviselő-testület (10/2010. (XII. 10. ) Ökt számú
(Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helye-
zéséről szóló) rendeletével (adóalany hiányában) hatá-
lyon kívül helyzete 2010. december 31. napjával aazz  iiddee--
ggeennffoorrggaallmmii  aaddóórróóll  sszzóóllóó  3300//22000077..  ((XXII..  2299..  ))  ÖÖkktt  rreennddeellee--
ttéétt..

A Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testü-
lete 11/2010. (XII. 16. ) Ökt. szám alatt megalkotta aa  kkööttee--
lleezzőő  kkéémméénnyysseepprrőő--  iippaarrii  kköözzsszzoollggáállttaattááss iiggéénnyybbeevvéétteelléérrőőll
sszzóóllóó  rreennddeelleettéétt,, melynek értelmében 2011–2012. évre az
alábbi díjmérték változást hagyta jóvá, melyet a rendelet
ekként tartalmaz:

Tisztelettel: KKaattóó  PPáállnnéé  jegyző

Jegyzõi tájékoztató

Jogszabályi változásokról
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BBeemmuuttaattóó  ttaannííttááss
2010. október 29-én a TÁMOP 3.1.4. pályázat ke-

retében iskolánk két pedagógusa – Varga Andrea
angol nyelvből és Szabó Ferenc történelemből –
tartott bemutató órát a kistérség érdeklődő taná-
rainak azzal a céllal, hogy a pályázat során meg-
ismert újszerű pedagógiai kultúrából, módsze-
rekből minél többet átadjanak, megmutassanak.
Reméljük, hogy az órákon látott technikák és
gyermekbarát légkör több érdeklődőt is meggyő-
zött a pályázat sikeréről és képet adott az intéz-
ményben folyó magas színvonalú munkáról.

ÚÚjjaabbbb  iinnnnoovváácciióó
Iskolánk a Csemegi Károly Könyvtárral együtt-

működve sikeres pályázatot nyújtott be a nevelé-
si-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatására. En-
nek keretében a tanév elejétől az alsósoknak me-
sedélutánokat, a nagyobbaknak kézműves foglal-
kozásokat, a felsősöknek pedig drámaszakkört
tartunk, a megvalósítás során pedig jelentős esz-
közbeszerzést indíthattunk el. Örülünk, hogy a
pályázatban való részvétellel hozzájárulhatunk
iskolánk egyre gyarapodó pedagógiai kínálatá-
hoz és növelhetjük intézményünk megtartó ere-
jét.

JJóóttéékkoonnyyssáággii  bbááll
November 13-án jótékonysági bált rendeztünk.
A műsort iskolánk színjátszó csoportja, a Classic

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény helyi ta-
nulói és a Szilver TSE versenyzői, meghívott ven-
dégként pedig az ÖNO-s amatőr színjátszók, va-

lamint az iskola pedagógusaiból álló tánckar szol-
gáltatta. A rendkívül gazdag, többfogásos vacso-
ra elfogyasztása után felhőtlen mulatozás kezdő-
dött, amelynek hangulatát a Jolly és a románcok
és Dj. Gyuszkó alapozta meg. A bevételt iskolánk
játszóterének felújítására, valamint a biciklitározó
és az alsós udvar környékének bekamerázására
szeretnénk felhasználni.

KKöösszzöönnjjüükk  ttáámmooggaattáássuukkaatt,,  sseeggííttssééggüükkeett!!
Mrlják József, Márton János, Ferenczik Gábor,

Kicel Kft, Csanyteleki Polgármesteri Hivatal,
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Koncz Bé-
la, E és K Bt, Kvalitas Bt, Németh Sándor,
Csanyteleki gyógyszertár, Ida fotó, Dr. Ördögh
József, Szeri Béla, Fazekas Lívia, Szabó Ferenc,
Szabó Lajosné, Túri-Kis Mariann, Magic Force Bt,
Csongrádiné Papp Zita, Tyukászné Oláh Anita,
Györgyiné Felföldi Éva, Felföldi Miklós, Orosziné
Ábel Tünde, Forgó János és családja, Radnóti úti
ABC, Kozma ABC, Márton Erzsébet, Classic
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Forgó
Henrik és családja, Csanyteleki Posta,
Csanyteleki Polgárőr Egyesület, Tápai Klára, Ko-
rom Zsolt és családja, Palásti Pál és családja,
Dombovári István és családja, Lucz Mihály és
családja, Valkai István és családja, Dömötör József
és családja, Berényi Anita, Gyöngyi Zsolt és csa-
ládja, Kovács Richárd és családja, Répa Róbert és
családja, Gémes Péter és családja, Fülöp Kornél és
családja, Deák Zoltán és családja, Urbán István és
családja, Huszár Ferenc és családja, Ürmös Ferenc
és családja, Mátyás Lajos és családja, Simon Ottó
és családja, Kurucz Zoltán és családja, Mago Fe-
renc és családja, Laczkó Ferenc és családja,
Lekrinszki Attila és családja, Tápai Lajos és csa-
ládja, Sipka Attila és családja, Laczkó Róbert és
családja, Kévés István és családja, Horváth Ferenc
és családja, Kalapács Mihály és családja, Gál Ró-
bert és családja, Varga István és családja, Ambrus
Zoltán és családja, Ürmös Sándor és családja, Vá-
ri László és családja, Kovács Antal és családja,
Mikulai Lajos és családja, Kovács Attila és család-
ja, Kanyó László és családja, Gémes János és csa-
ládja, Lekrinszki József és családja, Lajos Andrea,
Sallai György és családja, Koncz Zoltán és család-
ja, Mihály István és családja, Lakatos János és csa-
ládja, Bálint József és családja, Szél Gábor és csa-

Események rendezvények a
Szent László Általános Iskolában
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ládja, Bali Zoltán és családja, Juhászné Varga Éva,
Magyar József és családja, Kovács János és család-
ja, Körmendi József és családja, Márki Mónika,
Mészáros Dezső és családja, Varga István és csa-
ládja, Rostásné Faragó Margit, Zsótér Sándorné,
Petőné Simo Ibolya, Gyöngyi Julianna, Szász Eri-
ka, Koncz Zoltán és családja, Bálint János és csa-
ládja, Forgó János és családja.

RReennddhhaaggyyóó  éénneekkóórraa
November 22-én Tóbiás Péter és három kollégá-

ja rendhagyó énekórát tartottak „Népek zenéi”
címmel, amelyen a hangszerek széles kavalkádját
vonultatták fel. Legnagyobb örömünkre az elő-
adáson iskolánk tanulói csaknem teljes létszám-
mal vettek részt. A szűk egy órában színes, han-
gulatos műsort láthattunk, hallhattunk, a diákok
pedig tetszésüket gyakori tapssal fejezték ki. Bí-
zunk abban, hogy a négy előadónak sikerült egy-
két gyerekben kedvet teremteni a zene iránt. Kö-
szönjük a szuper előadást! Reméljük, máskor is
ellátogatnak hozzánk!

LLeeeennddőő  eellssőőssöökk  ffooggaaddáássaa
November 30-án a leendő első osztályos tanító

nénik játékos bemutatkozó foglalkozást tartottak
az érdeklődő szülőknek és gyerekeknek. Célunk
egyfelől az volt, hogy az iskolaválasztás előtt álló
gyerekek és szüleik reális képet kapjanak az isko-
láról, az itt folyó szakmai munkáról, másfelől pe-
dig, hogy a tanító nénik megismerésével meg-
könnyítsük az óvoda és az iskola közötti átmene-
tet. A program folytatásaként januárban a tagin-
tézmény-vezető fog tájékoztatást tartani az óvo-
dában, február elején pedig nyílt órát lehet meg-
tekinteni a most megismert tanító néniknél. Bí-
zunk abban, hogy a gyermekek megtartása érde-
kében tett erőfeszítéseink mind több szülőt meg-
győznek arról, hogy az önigazoló mendemondák
és felületes ígéretek helyett érdemes hinni az is-
kolánkban folyó színvonalas szakmai munkában,
hiszen a célunk közös.

SSzzaabbóó  FFeerreenncc

AA  MMaaggyyaarr  nnééppmmeessee  nnaappjjaa
Óvodánkban, már 4. éve hagyományőrző céllal rendez-

zük meg, a Magyar Népmese napját szeptember 30.-án. In-
tézményünkben, a 2010–2011-es nevelési év első jeles napja
is ehhez a dátumhoz kapcsolódott. Nevelőmunkánkban ki-
emelt szerepet kap a mese, az anyanyelvi nevelés. A mese,
gyermekeink mindennapi lelki tápláléka, hiszen képet te-
remt a hallottakról, ami csak az övé, s így gazdagítja belső
világát.

A projekt megvalósítása, mind a négy csoportban a hét ki-
emelt feladatai közé tartozott. Óvodapedagógusaink, min-
den nap, egy-egy magyar népmesével lepték meg az óvoda
kis lakóit. Egész héten a mesék világában éltünk. Felada-
tunk volt, hogy a csoport legkedvesebb meséiről a jeles nap-
ra illusztrációt készítsünk. Kátai B. Istvánné – az anyanyel-
vi munkaközösség vezetője- gyermekeink számára ver-
senyt hirdetett „Népmesei hétpróba” címmel. Az érdeklődő
gyerekek, részt vehettek a versenyen, szüleikkel együtt. A
mesetallérokért való „küzdés” meghozta gyümölcsét, hi-
szen itt eredményt hirdetett a zsűri. A jeles napon hallhat-
tunk Erika óvó néni által egy „ízes tájszólásban” előadott
magyar népmesét. A csoportok is készültek meglepetéssel,
elhozták kedvenc meséjük meseszereplőjét (jelmezbe öltöz-
tetett óvodás), s a többi csoport megpróbálta kitalálni, me-
lyik meseszereplő érkezett vendégségbe. A délelőtt prog-
ramját Szász Józsi bácsi és Erdei Imre bácsi citerazenéje szí-
nesítette, ami gyereknek és felnőttnek igazán nagy élményt
jelentett a közös énekléssel együtt. Köszönjük szponzora-
inknak, akik által a délelőtti ajándékozásra, díjazásra, ha-
muba sült pogácsa kóstolására is sor kerülhetett.

SSzzppoonnzzoorrookk:: Zákány Zoltán, Majzik József egyéni gazdál-
kodó, Tápai Lajos egyéni gazdálkodó, Balogh Ágnes (pék),

Pogonyi Judit (mézeskalács), KÉBSZ KFT, Erdei Imre, Szász
József (citera).

„„EEggyyüütttt  kköörrnnyyeezzeettüünnkk  sszzeebbbbéé  ttéétteelléééérrtt!!””
A projekt megvalósítására szeptember 24-én került sor. A

programra sok érdeklődő eljött. A belépő 2db őszi gyü-
mölcs volt. A vendégeket Forgó Henrik polgármester kö-
szöntötte, majd ismertette a program létrejöttének miben-
létét. Óvodai programról volt szó igyekeztünk játékos ke-
retbe foglalni a megvalósítást. Érkezett egy "Űrlény" egy
másik bolygóról, aki nem ismerte a növényeket, fákat, amit
az óvoda közössége a program keretében bemutatott neki,
mivel a növények ültetése szerves része volt a projektnek. A
gyermekek, szülők élvezettel vettek részt a játékban, közö-
sen ültették a fákat a csoportok, az előre kijelölt helyekre,
amelyeket Berényi Lajos bácsi karbantartónk készített el.
Az elültetett fákat csoport táblákkal is megjelöltük. Azután
akadályversenyt rendeztünk a felnőtteknek, gyerekeknek.
Az állomásokon különböző feladatokat kellett teljesíteni,
mint pl.: "Kuka Tündér játék – hulladékok szelektálása,
puzzle játék, ahol Magyarország térképét és a földgömböt
kellett kirakni. "Ki tud többet Földünkről"– Földünkkel
kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni. Azt követően
Pusztai János nyugalmazott tanár fogadta a csoportokat a
tornaszobában, ahol természetismereti bemutatóját és a
gyermekek által hozott kőzetkiállítást tekinthették meg a
résztvevők.A munkában, játékban megéhezett gyermekek
és felnőttek biocsírás kenyeret, gyümölcsöt és limonádét
kaptak uzsonnára. A projekt megvalósítását megelőző hé-
ten „Hulladékból játék" c. versenyt hirdettünk szülőknek,
nagyszülőknek: háztartási hulladékokból kellett játékot ké-
szíteni a gyermekekkel. Nagy örömünkre a verseny sokkal
sikeresebb volt, mint az elmúlt években.

Hírek, programok óvodánk életébõl
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„„HHuullllaaddéékkbbóóll  jjááttéékk””  cc..  ppáállyyáázzaatt  rréésszzttvveevvőőii:: Apró Alex,
Ábel Réka, Faragó Pál Joel, Forgó Csanád, Forgó Luca, Hor-
váth Adrienn, Huszár Dominik, Jaksa Brendon, Koska Csa-
ba, Korom Enikő, Kovács András, Kovács Áron,
Kresztyankó László, Laczkó Áron, Lekrinszki Kevin,
Locskai Nimród,  Magyar Gitta, Mátyás Tíciána, Urbán Lil-
la, Sörös Fanni, Szögi Zoltán, Vida Vivien. A játékok készí-
tése közben biztosan sok-sok értékes kellemes percet, töltöt-
tek el szüleikkel a gyerekek. A projekt zárásaként Szabóné
Pálinkás Györgyi, Tóth Margit Gyöngyi, Lajos Jánosné me-
sedramatizálásával szórakoztatta a gyermekeket.

AAnnyyaannyyeellvvii  bbeemmuuttaattóó
November 10-én az anyanyelvi munkaközösség soron kö-

vetkező bemutatóján (Kátai Benedek Istvánné tartotta) ven-
dégül láttunk egy csoportot a szegedi óvodákból. Fejlesztő-
pedagógusok, óvodapedagógusokból álló csoport tagjai
szakmailag feltöltődve, megelégedéssel köszöntek el. Az
igény- és elégedettségmérő lapra egyikük ezt írta: ”Meleg,
barátságos, szeretetteljes emberek. Kívánom, hogy nyissa-
nak, mutassák meg magukat másoknak is.” 

RReeffeerreenncciiaa  eellőőmmiinnőőssííttőő  nnaapp
November 25-én három közoktatási szakértőkből álló

csoport vizsgálta át óvodánk dokumentumait, nézte meg a
csoportszobáinkat kiszolgáló helyiségeinket a három „Jó
gyakorlat” elfogadása után. „Jó gyakorlataink” Lajos
Jánosné „Környezettudatosság játékosan”, Kátai Benedek
Istvánné „Gyöngyös szavak”, Márton Erzsébet „Egészséges
életmód, életvitel kialakítása az óvodában” címet viselték.
Az eredmény: mmeeggkkaappttuukk  aazz  eellőőmmiinnőőssííttéésstt  aahhhhoozz,,  hhooggyy  ppáá--
llyyáázzhhaassssuunnkk  ééss  nnee  ccssaakk  sszzeerreetteettbbőőll,,  hhaanneemm  bbeevvéétteellii  ffoorrrrááss--
kkéénntt  ffooggaaddhhaassssuukk  aazz  éérrddeekkllőőddőő  ccssooppoorrttookkaatt..

MMáárrttoonn  nnaappii  lláámmppaaggyyúújjttááss
Egy szép novemberi délutánon, Pillangó csoportosaink

vendégségbe hívták szüleiket, s bennünket, az óvoda dol-
gozóit, hogy egy kis meghitt családias körben a csoport ha-
gyományait élesztgessük. Igen élesztgessük, hiszen egy
néphagyományokat ápoló „Lámpagyújtási” ünnepségen
vehettünk részt, amely a gyermekek óvodai életét és irodal-
mi kezdeményezéseit végigkíséri. Egy lampionos felvonu-
lásba (melyet Szent Márton püspök tiszteletére rendeztek),
illetve egy jókedvű és gyermekien aranyos „libapásztor
lány” lakodalmának forgatagába csöppenhettünk. A lampi-
onos felvonulás mindig magával ragadó, hiszen úgy világí-
tanak a lampionok, mint szentjánosbogarak az éjszakában,
s ennek varázsa megindító. A tűz körül megemlékeztünk
Szent Márton püspök jóságáról, emberségességéről egy dal-
csokor keretében. Ezekben a napokban, a néphagyomány
fontos jelentőséget tulajdonít a Márton napi lúdnak, így Pil-
langó csoportos gyermekeink elkalauzoltak bennünket, a
„libapásztor lány” lakodalmába. Számunkra is tanulságos
volt ez a délután, hiszen megtanított bennünket arra, hogy
éljünk az élet adta lehetőségekkel, ismertessük meg gyer-
mekeinkkel a népszokásokat, mert a hagyományok fontos

hogy tovább öröklődjenek. A népszokás magával hordozza
az illemtant, az erkölcsi kódexet, az íratlan törvényeket, a
művészetet, költészetet, színjátszást és mítoszt. E szellem-
ben nevelt gyermekeink átérezhetik az összetartozás fon-
tosságát, megismerkedhetnek az igazi értékekkel. Köszö-
nettel tartozunk e meghitt délutánért. Köszönöm Kátai Be-
nedek Istvánné óvodapedagógus, fejlesztőpedagógusnak,
Tóth Zoltánné óvodapedagógusnak, Ambrusné Kátai Bene-
dek Mónika dajka néninek, akik megszervezték és lebonyo-
lították a gyönyörű délutánt. 

NNaaggyysszzüüllőőkk  kköösszzöönnttééssee  aa  KKaattiiccaa  ccssooppoorrttbbaann
A Katica csoportban dolgozó kollégák – Lajos Jánosné

óvodapedagógus, fejlesztőpedagógus és Tóth Gyöngyi
óvodapedagógus, Szász Erika dajka néni november végén
vendégségbe hívták a nagyszülőket, hogy egy meghitt dél-
után keretében köszönetet mondhassanak a szeretetért és a
sok-sok gondoskodásért. A gyerekek, egész héten izgatot-
tan várták azt a pillanatot, amikor az oviba nagymama és
nagypapa érkezik kis unokájáért, hogy eltölthessenek egy
órát együtt. A szorgos kis kezek ajándékot készítettek és
egy kis műsorral is kedveskedtek a nagyszülőknek, akik be-
tekintést nyerhettek óvodai életünkbe. Ez a rövid kis pilla-
nat, a nagyszülők és az unoka kapcsolatának elmélyítéséről
szólt. A meghatott nagyik szemében könny csillogott, és a
büszkeség dobbant meg szívükben. Mindenki számára fe-
lejthetetlen pillanatokat szereztek óvodásaink, hiszen meg-
illetődve, de annál nagyobb szeretettel köszöntötték nagy-
szüleiket. A hálás szemekbe nézve, megerősítést kaphat-
tunk, hogy az ilyen hagyományok ápolása az igazi köszö-
net a mindennapokért. A műsor után sok-sok finomsággal
kedveskedtek a vendégeknek azok az édesanyák, akik ide-
jüket nem kímélve sütöttek édességeket. Köszönet érte!

KKeeddvveess  OOllvvaassóó!!
Ugye a fentebb leírtakból kitűnik, hogy a közösen elvég-

zett munkával szép és tartalmas életet, intézményi hétköz-
napokat tudunk biztosítani az óvodásaink számára. Szeret-
ném minden munkatársamnak megköszönni ezúton is, a
lelkes odaadó munkáját. Szívből kívánom, hogy együtt még
sokáig jó egészségben nevelhessük a gyerekeket és Önök
szintén jó egészségben, sokáig és sokszor gyönyörködhes-
senek bennük..

Végül karácsonyi jókívánságként fogadják el tőlem egy
ismeretlen szerző sorait. 

„ A szeretetnél nincs semmi fontosabb, 
Ha szeretni tudsz, hidd el szép lesz az utad.

Ha szeretni tudsz, akkor szeretet is kapsz. 
A szeretetért az élet majd sikert, jólétet ad.

A szeretet erős, a szeretet küzd.
A szívekbe örömöt, boldogságot küld.

A szeretet a szívünknek a szava. 
Tudd: a szeretet nem adja fel soha.”

(Anonim)
Szeretettel: MMáárrttoonn  EErrzzsséébbeett óvodavezető

Az A.S.A Hódmezõvásárhely Köztisztasági Kft. Csanyteleken,
a Polgármesteri Hivatal dísztermében 2011. évben

a következõ napokon tart ügyfélfogadást de. 9.00-11.00 között.
január 26. február 23. március 23. április 27.
május 25. június 22. július 27. augusztus 24.
szeptember 28. október 26. november 23. december 14.
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BBIIZZTTOONNSSÁÁGGII  TTAANNÁÁCCSSOOKK
Ahogy mondani szokás, minden

évszaknak megvannak a maga
szépségei – és veszélyei is. Kezdjük
mindjárt a közlekedéssel! 

Az őszi-téli időszakban nem csak
a kerékpárosoknak, de a gyalogo-
soknak is fokozottan kell ügyelniük
magukra. A biztonságos kkeerréékkppáárroo--
zzáásshhoozz a KRESZ ismerete mellett
hozzátartozik a gyakorlat és a bicik-
li megfelelő felszerelése, műszaki ál-
lapota. Elindulás előtt a gumik, fé-
kek állapota mellett ellenőrizni kell
a világítást és a fényvisszaverő priz-
mákat is (elöl kötelező a fehér vagy
sárga fényű lámpa, hátul piros lám-
pa vagy villogó és piros fényvissza-
verő, az első keréken a sárga küllő-
prizma).

A kerékpárosok éjszaka és korlá-
tozott látási viszonyok között (pél-
dául esőben, sűrű hóesésben vagy
ködös időben) viseljenek láthatósági

mellényt, fényvisszaverő kiegészí-
tőket. Esős, havas időben nem java-
solt a kabát kapucniját a fejetekre
húzni, mert így nehezebben észlel-
hetőek a bicikli mellett elhaladó jár-
művek, nő a balesetveszély. 

„Látni és látszani” – ez a ggyyaallooggoo--
ssookk számára is fontos feltétel. Söté-
tedés után vagy rossz időben ők is
jobban láthatóak a fényvisszaverő
kiegészítők (matricák, táskára, ka-
bátra szerelhető prizmák, karpán-
tok, mellény…) használatával.
Emellett úttestre lépés előtt mindig
nézzetek jól körül, hiszen a ködtől,
esőtől, hótól csúszóssá váló útsza-
kaszokon a gépjárművek fékútja is
megnövekszik, és nem biztos, hogy
időben meg tudnak állni... 

Télen nagyon jó dolog a szánkó-
zás, korcsolyázás, ám hogy ez való-
ban vidám időtöltés lehessen, itt is
figyelembe kell venni a biztonsági
szabályokat. SSzzáánnkkóózzáásskkoorr kerüljé-

tek az úttestet! Dombról való csúsz-
kálás előtt érdemes ellenőrizni,
nincs-e valamilyen akadály (farönk,
hóval takart nagyobb kő…). Ne vá-
lasszatok túl meredek vagy belátha-
tatlan lejtőket, úttest vagy járda felé
ne csússzatok le, és tartsatok megfe-
lelő követési távolságot!

Ha a koripálya helyett a befagyott
szabadvizeken csúszkálnátok, ke-
rüljétek el a folyókat! Lehetőleg kkoorr--
ccssoollyyáázzáássrraa kijelölt terepet válassza-
tok, ha nincs ilyen, ellenőrizni kell,
elég vastag-e a jég. Jó tudni: 8 cm
vastagságú jég elbír 1 felnőttet, 12
cm vastagságú egy csoportot, a 18
cm-es jégen már lehet szánkózni, fa-
kutyázni is. BBáárrmmiitt  tteesszzüünnkk,,  ggoonnddooll--
jjuunnkk  aa  kköövveettkkeezzmméénnyyeekkrree  iiss!!

bbaarrkkaa@@ccssoonnggrraadd..ppoolliiccee..hhuu,,
wwwwww..ppoolliiccee..hhuu//ccssoonnggrraadd

CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--ffőőkkaappii--
ttáánnyyssáágg  BBűűnnmmeeggeellőőzzééssii  OOsszzttáállyy

EBADTA
A Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

bûnmegelõzési diákhírlevele
2010. november

KKeeddvveess  BBeetteeggeeiinnkk!!
CCssaannyytteelleekkii  GGyyóóggyysszzeerrttáárrbbaann  kköözzkkíívváánnaattrraa  lleehheettőősséégg  vvaann  eeggéésszzssééggppéénnzzttáárrii  kkáárrttyyáávvaall

iilllleettvvee  bbaannkkkkáárrttyyáávvaall  ttöörrttéénnőő  ffiizzeettééssrree..
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II..  FFookkoozzootttt  bbiizzaallmmaattllaannssáágg  ééss  eellőővviiggyyáázzaattoossssáágg  aa  sszzeerreetteett  üünnnnee--
ppee  eellőőtttt  iiss!!

Az utóbbi időben sajnálatos módon a megye több településén
követtek el ismeretlen tettesek magukat valamely szolgáltató –
többnyire víz, gáz, áram, távhő, kábel televízió, telefon – munka-
társának kiadva bűncselekményeket. Általában valamilyen rutin
ellenőrzésre vagy túlfizetésre hivatkozva jutnak be a lakásba,
majd elterelve a házigazda figyelmét, pénzt vagy egyéb értékeket
tulajdonítanak el. A lopással okozott kárt még azzal is tetézhetik,
hogy az „ellenőrzésért” pénzt kérnek.

Fel szeretnénk hívni a lakosság figyelmét, hogy a szolgáltatók
munkatársai formaruhában jelennek meg és sorszámozott, arcké-
pes igazolvánnyal rendelkeznek, amelyet felszólítás nélkül fel-
mutatnak! Abban az esetben, ha ezt mégsem teszik meg, kérni
kell őket, hogy igazolják magukat. A szolgáltatók munkatársai ál-
talában a lakók hibabejelentésére, vagy a mérőórák ellenőrzése,
cseréje céljából kereshetik fel a lakosságot, amit a legtöbb esetben
előre, postai úton jeleznek. Fontos tudni, hogy a szolgáltatók a
közüzemi díjaikat ma már kivétel nélkül postai úton szedik be. 

Az ünnepek előtti kiadások időszakában kedvezőnek hathat
bármilyen pénz-visszafizetési lehetőség is, ám kezeljünk minden
hozzánk becsöngető idegent kellő bizalmatlansággal, így sok kel-
lemetlenségtől kímélhetjük meg magunkat. 

IIII..  AA  sszzéénn--mmoonnooxxiidd  mméérrggeezzéésseekk  mmeeggeellőőzzééssee  éérrddeekkéébbeenn
Minden fűtési szezonban hallani híreket szén-monoxid mérge-

zés okozta halálesetekről. Milyen tünetek figyelmeztetnek a mér-
gezésre? Mit tegyünk? Hogyan lehetne ezeket megelőzni?

A szén-monoxid könnyebb a levegőnél, tiszta formában színte-
len, szagtalan gáz. Könnyen áthatol falakon, földrétegen, meny-
nyezeten. Keletkezhet a földgáz tökéletlen égésekor (pl. szaksze-
rűtlenül szerelt kazánok, bojlerek, eldugult kémények esetén). A
legtöbb véletlen balesetet ez okozza. De tartalmaz szén-monoxi-
dot a kipufogógáz, a széngáz, a generátorgáz. 

A szén-monoxid a mindennapi életben leggyakrabban úgy
képződik, hogy a fűtőberendezésben nem tökéletesen ég el a tü-
zelőanyag. Ha az égéstermékek elvezetése nem megfelelő, a
szén-monoxid a lakásba juthat és felgyűlhet. A legtöbb szén-mo-
noxid baleset télen történik, és minden télen történnek balesetek.
A mérgezés alattomos, mert a kezdeti tünetek sokszor általáno-
sak, sok más betegség okoz hasonló panaszokat és a szén-mono-
xid mérgezés is utánozhat más kórképeket. Ezért is gyakori, hogy
a beteg nem gondol a mérgezésre, panaszait bagatellizálja.

A gáz a légutakat nem izgatja, így akadálytalanul belélegezhe-
tő. A mérgezés sok esetben éjjel, alvás közben fordul elő és a be-
tegek nem mindig ébrednek fel rá. A szén-monoxid bármilyen
koncentrációban belélegezve mérgezést okoz, mert 300-szor job-
ban kötődik a hemoglobinhoz (ez a molekula szállítja a vérben az
oxigént), mint az oxigén. Szén-monoxid a tüdőn keresztül kerül a
szervezetbe és abból változatlan állapotban távozik. Friss leve-
gőn, egy óra alatt spontán légzés mellett távozik a belélegzett
szén-monoxid 50 százaléka.

TTüünneetteekk  ((aa  bbeelléélleeggzzeetttt  ggáázz  kkoonncceennttrráácciióójjááttóóll  ffüüggggőőeenn))::
A tömény szén-monoxid belélegzése bevezető tünetek nélküli

azonnali halálhoz vezet. A mérgezés azonban általában szakaszos
lefolyású:

11..  sszzaakkaasszz:: Halántéktáji lüktető fejfájás, szívdobogás érzés, szé-
dülés, hányinger, gyomorfájdalom, esetleg zavart viselkedés. Fi-

gyelemfelhívó jel lehet az alsó végtagon kezdődő, majd kifejezet-
tebbé váló izomgyengeség, ami később bénulásba megy át. Ebből
adódik, hogy a mérgezett nem tud menekülni.

22..  sszzaakkaasszz:: A beteg elveszti az eszméletét. Egyes esetekben az
arc kifejezetten világos piros színű. Székletét, vizeletét maga alá
engedheti, légzése felületessé válhat. Ebben a szakaszban foko-
zott a hányás általi megfulladás veszélye. A felső végtag hajlító iz-
maiban fokozott összehúzódás figyelhető meg, ami később görcs-
be megy át. Ezt követően görcsroham alakul ki.

33..  sszzaakkaasszz:: A görcsroham lezajlása után az áldozat eszméletlen,
teljesen tónustalan az izomzat, légzésbénulás fejlődhet ki, majd
beáll a halál. Súlyos szén-monoxid mérgezést követően, ha a be-
teg életben marad, maradandó agyi elváltozásokra lehet számíta-
ni.

Gyakori maradványtünet az agylágyulás, bénulások
ki-alakulása. A szén-monoxid mérgezett beteg maradéktalan
gyógyulása attól függ, hogy a szén-monoxid okozta oxigénhiá-
nyos állapot meddig tartott.

EEllllááttááss::EEllllááttááss:: Abban az esetben, ha járásképtelen vagy eszméletlen
beteget találunk, és szén-monoxid mérgezésre gyanakszunk, fon-
tos, hogy a beteg ellátása során saját magunk védelmét tartsuk
szem előtt. Ne lélegezzünk abból a gáztérből, ahol a mérgezést
gyanítjuk! Még a helyiségbe lépés előtt vegyünk mély levegőt, lé-
legzetünket visszatartva szaladjunk be a szobába, nyissunk abla-
kot, szellőztessünk. Újabb friss levegőt véve, ezt követően próbál-
juk meg kihozni a beteget. Semmiképpen ne kezdjük meg a beteg
ellátását még a feltételezhető mérgezés helyszínén, hisz azzal a
saját testi épségünket veszélyeztetnénk!Ezt követően: betegvizs-
gálat, amennyiben szükséges légútbiztosítás, lélegeztetés, újra-
élesztés.

MMeennttőőtt  ((aakkáárr  ccssaakk  aa  ggyyaannúú  eesseettéénn  iiss))  mmiinnddeenn  eesseettbbeenn  hhíívvjjuunnkk!!
Mérgezés esetén veszélyeztetettebbek a csecsemők, gyerme-

kek, várandós anyák, az idősek és a légzési problémákkal küz-
dők. A szervezet toleranciaszintje a szén-monoxidra egyénenként
változó (tehát nem biztos, hogy azonos koncentrációnak kitette
személyek egyszerre lesznek rosszul). 

Az évről-évre bekövetkező halálesetek elkerülhetőek lennének
a kémények rendszeres ellenőrzésével, a kazánok, kályhák szak-
ember által történő beszerelésével és felülvizsgálatával. A korsze-
rűbb kazánok, fűtési rendszerek olyan biztonsági elemekkel van-
nak felszerelve, amelyeknél szinte kizárt, hogy otthonunkban
szén-monoxid mérgezést kapjunk.

A legolcsóbb megoldás azonban szén-monoxid érzékelő jelző-
készülék beszerzése, amely a kritikus szint felett hangjelzéssel fi-
gyelmeztet a mérgezés veszélyére. A jelzőkészülékek napjaink-
ban könnyen elérhetőek néhány ezer forintért beszerezhetőek
bármilyen ezzel foglalkozó szaküzletben, illetve nagyáruházban.

A téli fűtési szezonban minden különösebb előzmény nélkül
kezdődő fejfájás, rossz közérzet, gyengeség, hányinger esetén jó,
ha felmerül a szén-monoxid mérgezés gyanúja, különösen akkor,
ha többen lesznek rosszul… 

MMiinnddeennkkiinneekk  bboollddoogg,,  bbéékkééss  KKaarrááccssoonnyytt  kkíívváánn
aa  CCssoonnggrráádd  MMeeggyyeeii  RReennddőőrr--ffőőkkaappiittáánnyyssáágg  !!

EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!
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RECEPT KLUB

AAddvveennttii  mmaanndduullááss
ffaallaattookk

HHoozzzzáávvaallóókk::
––  aa  ttéésszzttááhhoozz::
25 dkg vaj, 10 dkg porcukor, 1 cs. vaníliás cukor, 25 dkg

étkezési keményítő, 7,5 dkg liszt, 3 dkg kakaó, 1 kávéskanál
őrölt fahéj

––  aa  ttöölltteelléékkhheezz::
15 dkg marcipán, 7,5 dkg porcukor, 1 tojássárgája,  man-

dulaszemek
––  aa  tteetteejjéérree::
porcukor, méz, olvasztott csokoládé
EEllkkéésszzííttééss::
A vajat krémesre keverjük a porcukorral és a vaníliás

cukorral, majd beleszitáljuk az étkezési keményítő, liszt,
kakaó, fahéj keverékét. Összegyúrjuk, cipót formázunk
belőle és fóliába burkolva 1 órára hűtőbe tesszük. A mar-
cipánt összedolgozzuk a porcukorral és a tojássárgájával. A
tésztát 5 mm vastagra nyújtjuk és cakkos szélű szaggatóval
kiszaggatjuk.

A marcipánból kis golyókat formázunk, és mindegyik
tésztakorong közepébe teszünk belőle. A tésztát három
oldalról ráhajtjuk, majd ahol összeérnek a tésztaszélek,
belenyomunk egy szem mandulát. Sütőpapírral bélelt
tepsiben, 180 fokra előmelegített sütőben 15 percig sütjük,
majd hűlni hagyjuk. Meghintjük porcukorral, megkenjük a
felmelegített mézzel. Csokit csorgatunk rá.

Jó étvágyat!

VERS

Révészné

KKaarrááccssoonnyyrraa

Itt van újra a december,
Valakit úgy vár az ember.

Idős ember a családot,
Kisgyermek az ajándékot.

Mindenkinek más a vágya,
Sok ember az Urat várja.

Tiszta házba meleg szívvel,
Csak Őt várjuk szeretettel.

Mert benne van a reményünk,
Benne bízunk, Tőle kérünk.
De amikor jól megy sorunk,

Olyankor rá nem gondolunk.
De most a kérésünk oly nagy,

Segítsd Uram országunkat.
Adj ránk áldást, békességet,

Kő szívekbe melegséget.
Borús napon fényességet,
Gyermekeknek édességet.
Betegségben és bánatban,

Vigasztald szomorúságban.
Tartsd össze a családokat,

Mint pásztor a juhokat.
Uram arra is megkérünk,

Karácsonykor légy vendégünk.
És ha tetszik a családunk,
Maradj örökre minálunk.

2010. december

OLVASÓI OLDAL
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