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Csanyi Hírmondó
Nõnap alkalmából tisztelettel köszöntöm

községünk valamennyi hölgy lakosát,
a gyermekektõl a nagymamákig.

Forgó Henrik polgármester

A víztoronynál lévő hűtőház körül nagyon sok indulat
kavargott már, szinte az egyetlen pozitívuma, hogy önkor-
mányzati tulajdonba tudtuk venni az utolsó pillanatban, ár-
verésből. Szerencsére az azóta eltelt időszakban „kidolgoz-
ta” a vételárát bérleti díjakból, így továbbra is megvan az
esély, hogy a falu árutermelő kistermelői segítségére le-
gyen. A múlt évben nem üzemelt, mert az utolsó – kecske-
méti – bérlő nem volt a „tisztesség bajnoka”, a vele való vi-
tánk bíróságon vár döntésre.

Sokan megkerestek viszont – főleg idősebb emberek –,
hogy nagyon nagy szükség lenne a felvásárló hely újra in-
dítására, mert jó lenne a kevéske nyugdíjat, de akár a – saj-
nos szintén nagyon kevés – minimálbért kiegészíteni. Több
felvásárlóval vettük fel a kapcsolatot, napjainkig az alábbi
lehetőségekről számolhatok be: 

FFűűsszzeerrppaapprriikkaa  tteerrmmeellééss:: Mórahalmon indul a Fűszerma-
lom Kft. tevékenysége, mely a Kotányi cégcsoportba tarto-
zik. Hódi Pál köti a termelői szerződéseket, előfinanszíroz-
za a vetőmagot, a szerződött felvásárlási ár I. osztályú pap-
rikára 130.-Ft/kg, a II. osztályúra 105.-Ft/kg + mindkét
esetben a kompenzációs felár (12,%), március 8-ig lehet je-
lentkezni a termelésre Szeri Lászlónál (20/9812-987), aki
összegyűjti és továbbítja Hódi úrnak a termelésben
résztvenni szándékozók névsorát a szerződéskötéshez.

KKááppiiaa--  ééss  pprriittaammiinn  ppaapprriikkaa  tteerrmmeellééss:: A Bács Zöldért
(Kecskemét) képviselője jelentkezett, hogy az idén korlátlan
mennyiségben vásárolna a két paprika fajtából. Szerződést
és védőárat ugyan nem ajánlott, de a jelentkezőknek meg-
adom a telefonszámát, és meg tudják beszélni a részleteket.

Őszintén remélem továbbá, hogy Csanytelek egyik legje-
lentősebb foglalkoztatója, a nagy konyhák elismert beszállí-
tója MMrrlljjáákk  JJóózzsseeff úr a korábbi évekhez hasonlóan az idén is
jelentős mennyiségű iiddéénnyyzzööllddssééggeett  ffoogg  ffeellvváássáárroollnnii, segít-
ve a termelők értékesítési nehézségein.

Nagyot változott a világ a ’60-as évek óta, amikor a – ta-
vaszi – „csanyi búcsúkor” 28 kamion állt sorban a Kossuth
utcán, hogy svéd és finn exportra vigye a szabadföldön ter-
mesztett karalábét – tudomásul kell venni, hogy ma azt kell
termelni, amit a piac igényel minőségben és mennyiségben.
A „nagy kertészek” pontosan tudják ezt, ezért – bár időn-
ként nekik is adódik értékesítési nehézségük – ők már akár
saját jogon is beszállítójává válhatnak a multiknak. A kis
árualappal rendelkezők egyre kiszolgáltatottabbak, ha nem

„jó időben” jön a termés, gyakran még szinte az előállítás
költsége sem térül meg. Az is komoly akadály, hogy szinte
ahány termelő, annyi féle a termék is, amelyek egyedi sajá-
tossága miatt nagyon nehéz egységesen kezelni a kereske-
dőnek, aki továbbadja a kistermelőktől átvett árut. A kerté-
szettől, mezőgazdaságtól független, ipari területen szinte
alig van munkalehetőség, ezért – véleményem szerint – ér-
demes elgondolkodni a fenti két termelési lehetőségen, ezt
még talán kiegészítő tevékenységként is érdemes lehet föl-
vállalni.

FFoorrggóó  HHeennrriikk polgármester

Tisztelt Csanytelekiek!
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A képviselő-testület 2014. február 28. napján tartotta soros ülését, melyen napirendi pont előtt tárgyalta és elfogadta For-
gó Henrik polgármester két ülés között tett intézkedéseiről szóló beszámolóját.

Kétfordulós eljárásban 1. napirendi pontként tárgyalta és közmeghallgatás elé terjesztette változtatás nélküli elfogadás-
ra az önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetét, me-
lyet a képviselő-testület ugyanezen napon tartott közmeghallgatáson minősített többséggel jóváhagyott. Az önkormány-
zat 2014. évi költségvetését 11..331100..115599  EE  FFtt  bbeevvéétteellii  ééss  kkiiaaddáássii  eellőőiirráánnyyzzaattttaall,, az önkormányzati hivatal 2014. évi költségve-
tését 111199..667722  EE  FFtt  bbeevvéétteellii  ééss  kkiiaaddáássii  ffőőöösssszzeeggggeell hagyta jóvá a testület. Mind az önkormányzat, mind az önkormányzati
hivatal 2014. évi költségvetése külső finanszírozás (hitelfelvétel) nélkül tervezett, a gazdálkodás az elmúlt évekhez hason-
lóan kiegyensúlyozott. Az önkormányzati rendelethez csatolt 24 melléklet és 8 függelék részletesen tartalmazza az állam-
háztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásainak megfelelő bon-
tású adatsorokat. Az idei költségvetést az elmúlt évi költségvetéssel összevetve a jelentős összegbeli eltérést az okozza,
hogy az önkormányzat költségvetése már tartalmazza az idei évben várhatóan megvalósuló közműves szennyvíz beruhá-
zás teljes bekerülési költségét, ami közel 800 millió forint. Fontos kiemelni, hogy a képviselő-testület a beruházás megva-
lósításához sem állított be hitelfelvételt, hiszen az önerőt a BM kiváltotta, így az önkormányzatot terhelő 118 millió Ft ösz-
szegének fedezeteként hitel felvételét nem kellett betervezni az önkormányzat idei évi költségvetésébe. Az önkormányzat
több rövid távú cél megvalósítása érdekében pályázati önerő alapot hozott létre, így az adott témában pályázat kiírásakor
rendelkezésre fog állni az önerő összege. Szorosan kapcsolódik a napirendhez, hogy társulásba adott költségvetési szer-
vek, az óvoda és a szociális intézmény 2014. évi költségvetését ezen a napon tárgyalta és a beterjesztésnek megfelelően
változtatás nélkül elfogadta az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa. Egyrészt a központi költség-
vetésből biztosított feladat finanszírozásból, másrészt az intézmények saját bevételeiből és a társulást alkotó 3 önkormány-
zat által közös költségek finanszírozására átadott pénzeszközökből minden intézmény zavartalan működtetéséhez szük-
séges feltétel biztosított, hitelek felvétele nélkül a folyamatos gazdálkodás magas szakmai színvonalon megoldott.

A képviselő-testület az ülés 2. napirendi pontja keretében tárgyalta, elfogadta és megalkotta  a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendeletet. A rende-
let a fenti társulásba adott csanyteleki székhelyű Remény Szociális Alapszolgáltató Központban és a tömörkényi székhe-
lyű Gondozási Központ Rózsafüzér Szociális Otthonban nyújtott szociális ellátások igénybevétele után fizetendő intézmé-
nyi térítési díj összege változását foglalja magába. Konkrétan a bentlakásos idősek otthonában való ellátás és az étkezte-
tés díjtételeit, melyet az infláció mértékével arányosan emelt meg a fenntartó, mindhárom tagönkormányzat támogató ja-
vaslata alapján.  

A képviselő-testület az ülés 3. napirendi pontjaként vitatta meg a csanyteleki I. számú házi orvosi körzet megüresedése
miatt kialakult helyzetet. Emlékeztetem Önöket arra, hogy a képviselő-testület Dr. Hornyák Edina háziorvossal, kérésére
2014. február 28. napján szerződést bontott, a körzet jelenleg betöltetlen. Az álláshelyre folyamatos keresés ellenére sincs
jelentkező, melynek oka lehet a közismert orvoshiány, de a kedvezőtlen finanszírozási feltételek is szerepet játszhatnak
benne. Annak érdekében, hogy a településen a két körzetbe sorolt lakosság minden tagja azonos feltételek mellett juthas-
son orvosi alapellátáshoz, a képviselő-testület a rendelkezésre álló működési, finanszírozási engedélyek birtokában az
üres állás betöltéséig megbízási szerződést kötött Dr. Steingl Éva háziorvossal (II. házi orvosi körzet) a település I. házi or-
vosi körzete alapellátása és iskola- ifjúságorvoslásra tartós helyettesítés keretében történő végzésére.

A képviselő-testület az ülés 4. napirendje keretében tárgyalta és változtatás nélkül elfogadta a nem közművel összegyűj-
tött háztartási szennyvíz összegyűjtésére kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítása és új közbeszerzési el-
járás kiírása tárgyában benyújtott előterjesztésben foglaltakat. A közbeszerzési törvény szerint eljárva, hirdetmény nélkül
indult ajánlattételi eljárás során, tárgyalás nélküli, ajánlattevőként meghívott 3 szakvállalkozástól a megadott határidőre
nem érkezett ajánlat, ezért a képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítette és ismételt, ugyan-
ezen feltételekkel való közbeszerzési eljárás lefolyatását rendelte el. 

A képviselő-testület az ülés 5. napirendi pontjaként tárgyalta a Helyi Választási Iroda Vezetője által a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjai és póttagjai választására beterjesztett indítványt, melyet változtatás nélkül fogadott el.

A képviselő-testületi ülés előterjesztései és az ülésről készült jegyzőkönyv a www.csanytelek.hu honlapon az önkor-
mányzatok címszó alatt és a www.kozadattár.hu oldalon érhető el, a hivatalban és a könyvtárban pedig papíralapon is
hozzáférhető.

Tisztlettel: KKaattóó  PPáállnnéé jegyző

Jegyzõi tájékoztató

A képviselõ-testület ülésén
hozott döntésekrõl
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TTáájjéékkoozzttaattóó  lleevvééll  aa  CCssaannyytteelleekkii
GGaazzddaabboolltt  uunniióóss  ttáámmooggaattáássbbóóll
mmeeggvvaallóóssuulltt  ssiikkeerreess  bbeerruuhháázzááss  bbee--
ffeejjeezzéésséérrőőll..

Egyéni vállalkozóként 2012. júli-
us 2-án nyújtottam be a „Mezőgaz-
dasági üzletrész fejlesztése” elne-
vezésű pályázatot az Alsó-Tisza Vi-
dék Fejlesztéséért Egyesülethez a
47/2012. (V.11.) VM rendelet alap-
ján, mely a mikro vállalkozások fej-
lesztésére adott támogatási lehető-
séget. A pályázat pozitív elbírálásá-
ról 2012. december 17-én kaptam

értesítést a Mezőgazdasági és Vi-
dékfejlesztési Hivatal Igazgatósá-
gától. 

A megvalósult beruházáshoz a
kiírás alapján 35% önerőre volt
szükség és az elnyerhető támoga-
tás 65% vissza nem térítendő uniós
forrást jelentett. A kivitelezési
munkálatokkal a szegedi CleanStar
Complex Építőipari Kft. bíztam
meg, amely cég április elején el-
kezdte a kivitelezést és az első fá-
zisban május 31-re elkészült a meg-
lévő üzletrész bővítése. A második
fázisban valósult meg az üzlet tel-
jes körű hőszigetelése, nyílászárók
cseréje az akadálymentesítés és a
fűtés korszerűsítés valamint a
meglévő üzletrész festése.

Itt szeretném megköszönni a he-
lyi és térség lakosságának a megér-
tő és támogató türelmét az idősza-
kos kellemetlenségekért.

A beruházás eredménye a fent
említett munkákon kívül, két
egyenként 18,25 m2-es raktárhelyi-
ség kialakítása, ami a jövőben na-
gyobb és szélesebb árukészlet táro-
lását teszi lehetővé, tovább javítva
a térség kereskedelmi színvonalát.

A fejlesztés eredményét látva úgy
gondolom, hogy tudatos és körül-
tekintő tervezéssel másoknak is
célszerű a helyi pályázati lehetősé-
gekkel élni a mezőgazdaságot érin-
tő pályázatok területén, mivel a jö-
vőben csak fejlesztésekkel lehet
bárki versenyképes ezen a terüle-
ten.

Lakossági

tájékoztatás
Tájékoztatjuk Csanytelek község lakosságát,

hogy Csanytelek Község Önkormányzata  aa
ffooggoorrvvoossii  rreennddeellőőbbee  uullttrraahhaannggooss  ffooggkkőő
eellttáávvoollííttóó  kkéésszzüülléékkeett épített be a fogorvosi alap-
egység készülékbe. A fogkő-eltávolítás – tár-
sadalombiztosítási alapellátási egészségügyi
szolgáltatás részeként – ingyenesen igénybe
vehető.

LLaakkoossssáágg  ffiiggyyeellmméébbee  aajjáánnlljjuukk  aazz  iiggéénnyybbee
vveehheettőő  ttéérrííttééssmmeenntteess  sszzoollggáállttaattáássookkaatt::

• fogtömések (fotopolimerizációs eszközzel
történő esztétikus fogszínű anyaggal)

• fogeltávolítások,
• fogorvosi szájüregi szűrések, góckutatás,

orvosi vizsgálat, igazolás kiállítása,
• gyermekfogászati, iskolafogászati ellátások,
• nyugdíjasok számára műfogsor viselés gon-

dozása,
• fogkőeltávolítás,

A betegbiztosítási (TAJ) kártyát és a
lakcímkártyát szíveskedjenek magukkal hozni.
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Szülők, pedagógusok, bűnmegelőzési szakemberek
számára egyaránt kiemelkedően fontos, hogy a gyerme-
kek és a fiatalok felelősen és biztonságosan használják az
internetet, a hozzá kapcsolódó technikákkal és tartal-
makkal együtt. Ehhez kapcsolódva szeretnénk felhívni a
figyelmet néhány, a fiatalokat kiemelten érintő problé-
mára.

IInntteerrnneetteess  zzaakkllaattááss  ((ccyybbeerrbbuullllyyiinngg))
Internetes zaklatásról beszélünk, amikor valaki az

internetet arra használja, hogy szándékosan bántson má-
sokat. Ez olyan személyes indíttatású viselkedési forma,
ahol a leggyakrabban 10-16 éves elkövető (vagy elköve-
tők) hosszabb ideig, rendszeresen „kínozza” hasonló ko-
rú áldozatát, aki sokszor úgy érzi, nem tud menekülni.
Egyrészt mert a zaklató sokszor az anonimitás álarca
mögé bújik, áldozata nem is tudja beazonosítani. Más-
részt az iskolai zaklatástól eltérően ez nincs időhöz és
helyszínhez kötve, nem fejeződik be a tanítás végén.
Emellett nagyobb nyilvánosság előtt zajlik, és amennyi-
ben az események tanúi nem lépnek fel, nem tesznek a
zaklatás ellen semmit, úgy tűnhet, mintha egyetértené-
nek azzal. 

Az internetes zaklatás a gyerekek beszámolói szerint
komoly problémává nőtte ki magát világszerte. Ezt bizo-
nyítják az időnként tragikus végkimenetelű esetek, ami-
kor a fiatalok önerőből nem tudják megoldani a problé-
mát, és segítséget sem mernek kérni, például mert szé-
gyellik magukat, vagy, mert a felnőttek sem mindig érzé-
kelik a helyzet súlyosságát. 

EErroottiikkuuss  kkééppeekk  kküüllddöözzggeettééssee  ((sseexxttiinngg))  
A tizenévesek körében egyre gyakoribb és egyre fiata-

labb korban megjelenő „divatos” viselkedés a sexting,
vagyis a saját magukról maguk vagy ismerősök által ké-
szített erotikus képek és videók interneten keresztül tör-
ténő küldözgetése. Magánszférájukat sokszor ismeret-
len, vagy alig ismert személyek előtt nyitják meg. Ezen
felvételek közzétételének következménye kiszámíthatat-
lan, hogy később kikhez jut el, és azok mire használják
fel, már nem rajtuk múlik. Felelőtlenségük következté-
ben nagy a veszélye annak, hogy akaratuk ellenére felke-
rülnek bizonyos oldalakra, vagy a képek nyilvánosságra

hozatalával, esetleges módosításával, terjesztésével elin-
dul teljes lejáratásuk. Ráadásul ezen fiataloktól könnye-
dén juthatnak felvételekhez az anonimitást kihasználó
pedofilok is. 

OOnnlliinnee  jjááttéékkookk
Az online játékok nagyszerű kikapcsolódást ígérnek,

de könnyen előfordulhat, hogy egyesek annyira beleélik
magukat egy játékba, hogy úgy érzik, bármit megtenné-
nek azért, hogy nyerjenek, vagy eljussanak a következő
szintre. Fontos az időkorlátok felállítása és betartása! A
regisztrációnál elég becenevet, nick-nevet használni,
nem szükséges személyes információkat megosztani!
Fontos, hogy az álnév mögé bújva se szólogasson be má-
soknak senki, úgy érdemes kommunikálni, ahogy azt
személyesen is tennénk. 

KKöözzöössssééggii  oollddaallaakk
A közösségi oldalak népszerűségének fő oka, hogy

könnyen lehet kapcsolatokat létesíteni, ismerkedni. Eh-
hez szükség van rá, hogy a regisztráló adatokat osszon
meg magáról. Aki ismerkedni szeretne, az igyekszik mi-
nél „pozitívabb” képet kialakítani magáról, esetleg minél
inkább feltűnni. Sokan elkövetik azt a hibát, hogy túl so-
kat mutatnak meg magukból, így válnak nevetség tár-
gyává, esetleg gusztustalan vagy lejárató kommentekkel
posztolják őket a különböző oldalakon, Ekkor viszont
már hiába magyarázkodnak. Ráadásul ezek a dolgok
nem csak a figyelmetlen „áldozat” életét, de családja
mindennapjait is megkeseríthetik. 

CChhaatt
Különösen a fiatalok körében divatosak az internetes

beszélgető programok. Ezeknek is megvan a veszélye.
Megeshet, hogy évek óta chatelünk valakivel, úgy érez-
zük, nagyon jól ismerjük, aztán az illetőről kiderül, hogy
nem az, akinek kiadja magát, vagy bizonyos dolgokról
folyamatosan hazudik. Vannak olyan felnőttek is, akik
hátsó szándéktól vezérelve kimondottan gyerekekkel, fi-
atalokkal akarnak chatelni.

bbaarrkkaa@@ccssoonnggrraadd..ppoolliiccee..hhuu
EEGGÉÉSSZZ  ÉÉVVBBEENN  AAZZ  ÖÖNNÖÖKK  BBIIZZTTOONNSSÁÁGGAA  ÉÉRRDDEEKKÉÉBBEENN!!

KKöözzppoonnttii  sseeggééllyyhhíívvóó::  111122
TTEELLEEFFOONNTTAANNÚÚ::  0066//8800//555555--111111

PoliceMail
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság

Biztonságosabb Internetet

A KÉBSZ KFT. tájékoztatja Csanytelek község lakosságát, hogy
a Hősök és Áldozatok kápolnájában temetkezési hely váltására van lehetőség

365.000 Ft+ÁFA áron.
További információ Ambrus László ügyvezetőnél

KÉBSZ KFT., 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2., tel.: 63/478-551.
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2014.03.08 14:30
CSANYTELEK SC - USC TANÁRKÉPZŐ SZEGED

2014.03.16 15:00
CSANYTELEK SC - USC TANÁRKÉPZŐ SZEGED

2014.03.23 15:00
BORDÁNY SK - CSANYTELEK SC

2014.03.30 16:00
CSANYTELEK SC - SZÉKKUTAS TC

2014.04.06 16:30
ÜLLÉSI ISE - CSANYTELEK SC

2014.04.13 16:30
CSANYTELEK SC - MINDSZENT SE

2014.04.19 17:00
GYÁLARÉT LSC - CSANYTELEK SC

2014.04.27 17:00
CSANYTELEK SC - TISZASZIGET SE

2014.05.04 17:00
SZŐREGI RSE - CSANYTELEK SC

2014.05.11 17:00
CSANYTELEK SC - CSENGELE KSE

2014.05.17 17:00
DESZK SC - CSANYTELEK SC

2014.05.24 17:00
ZSOMBÓ SE - CSANYTELEK SC

2014.06.01 17:00
CSANYTELEK SC - KISKUNDOROZSMAI ESK

2014.06.07 17:00
MÁRTÉLY SK - CSANYTELEK SC

2014.06.14 17:00
CSANYTELEK SC - MAKÓI FC

2014.03.22. 15:00
CSANYTELEK SC  -  CSONGRÁD TSE II

2014.03.29. 15:00
BAKS BARÁTI SE -  CSANYTELEK SC

2014.04.13. 16:30
BALÁSTYA-ALFAPAKK - CSANYTELEK SC

2014.04.27. 17:00
SZÉKKUTAS TC -  CSANYTELEK SC

2014.05.03. 17:00
CSANYTELEK SC - FÁBIÁNSEBESTYÉN KSC

2014.05.10. 17:00
KISTELEKI TE II - CSANYTELEK SC

2014.05.25. 17:00
CSANYTELEK SC - DÓC K. E.

2014.05.31. 17:00
CSANYTELEK SC - PUSZTASZERI ISE

2014.06.08. 17:00
CSANYTELEK SC - FC SZEGVÁR

2014.06.15. 17:00
DEREKEGYHÁZ SK - CSANYTELEK SC

CCssaannyytteelleekk  SSCC
MMeeggyyee  IIII..  llaabbddaarrúúggóó MMeeggyyee  IIIIII..  llaabbddaarrúúggóó

mméérrkkõõzzéésseekk  iiddõõppoonnttjjaaii

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület a Nőnapi rendezvényét 2014. március 17-én,
14 órakor tartja a klubhelyiségben. A rövid műsor után finom ebéddel várjuk

tagjainkat. Jelentkezés: 2014. március 12-ig Szeri Józsefnénél,
Csanytelek, Botond u 12

Bakony Zoltánné elnök

Nyugdíjas Egyesület rendezvénye

Értesítjük Csanytelek Község zöldségtermelőit,
hogy a Dorozsmai Nagybani Piacról aktuális információkat

a www.dornagypiac.hu honlapon, vagy a facebookon:
www.facebook.com/DorozsmaiNagybaniPiac?ref=hl olvashatnak.

Az „„EEUURRÓÓPPAAII  CCSSAANNYYTTEELLEEKKÉÉRRTT””  KKÖÖZZAALLAAPPÍÍTTVVÁÁNNYY kuratóriuma
tisztelettel kéri a Csanyteleki adófizetõ polgárokat,

hogy adóbevallásuk készítésekor jövedelemadójuk 1%-át szíveskedjenek a
Csanytelek fejlesztését szolgáló közalapítvány részére felajánlani.

AAddóósszzáámm::  1188447744995522--11--0066
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RECEPT

KLUB

ZZööllddffűűsszzeerreess
ttaavvaasszzii  lleevveess

HHoozzzzáávvaallóókk::
– 1 csokor zöldhagyma,
– 2 zsenge cukkini,
– só,
– babérlevél,
– citromlé,
– 2 dl tejföl,
– 2 evőkanál aprított kapor,
– 1 evőkanál aprított citromfű,
– borsikafű.
EEllkkéésszzííttééss::
A felaprított hagymát a babérlevéllel 1 liter vízben

felfőzzük, sózzuk. Hozzáadjuk a lereszelt cukkinit, ha
sűrűnek találjuk, hígítsuk forró vízzel.

A tejfölt kevés vízzel keverjük simára, és a megfőtt
leveshez adjuk a fűszernövényeket, a zöldfűszerekkel
együtt. Összeforraljuk, és citromlével ízlés szerint
savanyítjuk.

Melegen, hidegen egyaránt jó. Ha gazdagabban
akarjuk, tehetünk bele virslit, csíkokra vágott sonkát.

FFoorrrrááss::  wwwwww..mmiinnddmmeeggeettttee..hhuu

OLVASÓI OLDAL

PPOOÉÉNN  SSAARROOKK
Két részeg a kocsmában:
– Te, haver, meghívlak egy kisfröccsre! – mondja egyik.
– Köszi, haver, de nem keverem a piákat – válaszolja a

másik.
– Miért, eddig mit ittál? – kérdi az első.
– Nagyfröccsöt. 

A sebész, a pszichiáter és a belgyógyász kacsavadászatra
megy. Egyszer csak egy kacsa repül el felettük, mire a bel-
gyógyász felemeli a puskáját, de nem tüzel.

– Miért nem lőttél? – csodálkozik a sebész.
– Biztos vagy benne, hogy kacsa volt? – kérdez vissza a

belgyógyász. – Másféle madár is lehetett.
Megint elhúz felettük egy kacsa. A pszichiáter megcéloz-

za, de ő sem lő.
– Most mi a baj? – dühöng a sebész.
– Vajon tudja-e a kacsa, hogy ő kacsa? – töpreng a

pszichiáter.
Ekkor újabb kacsa emelkedik a magasba. A sebész kikap-

ja a puskát a pszichiáter kezéből, és kapásból lelövi a
madarat.

– Biztos vagy benne, hogy kacsa volt? – kérdezi a belgyó-
gyász és a pszichiáter.

– Majd a boncolásnál kiderül!

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