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A Csanyteleki Rekreációs Egyesület versmondó
versenyéről
2007. március 23-án a csanyteleki Faluház nagytermében a Csanyteleki Rekreációs Egyesület által szervezett
versmondó versenyen 9 óvodás és 40 általános iskolás mérhette össze korosztályán belül talpraesettségét,
kiejtését és szavalói tudását.
A kezdeti félelmekkel szemben meglepően sokan jelentkeztek, és egytől-egyig mindenki igen eredményesen
szerepelt. Ennek ellenére joggal gondolhatják egyesek, hogy ez egy amatőr kezdeményezés volt. Szervezői
szemszögből nézve is bőven akadt volna még javítanivaló, bár remélem, hogy a nézőközönség ezt nem vette
észre. Ezzel a feltevéssel azonban teljes mértékben egyetértek. Igen, amatőr kezdeményezés volt. Többek között
abból a szempontból, hogy ezelőtt a falu életében még nem volt hasonló rendezvény –legalábbis nincs ilyenről
információm-, illetve a Csanyteleki Rekreációs Egyesület sem vállalt még ekkora feladatot. Amatőr volt továbbá
a versenyzők szempontjából, hiszen nem tudhatták, hogy mit vár el tőlük a zsűri - de ezt megfelelően
megoldották. Valamint amatőr volt saját szempontomból is, hiszen én sem tudtam, hogy mit hogyan kellene
tenni, mert még nem szerveztem ehhez hasonlót. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy mindez nem fontos. És
hogy miért? Mert biztos vagyok abban, hogy senki sem születik profinak. Semmiben. Azok, akik megtiszteltek
bennünket jelenlétükkel, mindannyian részt akartak venni ebben a fejlődési folyamatban, ami remélhetőleg
valami jónak a kezdete, és ezért őszinte hálával tartozunk mindenkinek, aki akár egy jó szóval, akár
süteménnyel, akár a munkájával vagy a jelenlétével, de segítette bebizonyítani azt, hogy ilyen és ehhez hasonló
programokra igenis szükség van településünkön. Remélem, hogy pár év múlva már egy minden szempontból
profi rendezvényt tekinthetnek meg az érdeklődők, és arra kérek mindenkit, hogy tekintsük ezt egy indulási
pontnak a hasonló kaliberű események szervezéséhez.
A zsűri döntése alapján a következő fiatalok részesültek jutalomban:

1. helyezett
2. helyezett
3. helyezett
különdíjas

ÓVODA
Magó Amarílisz
Sallai Kornél
Gémes Tamás
-

1-4. OSZTÁLY
Deák Tekla
Varga Erik
Bali Kamilla
Koncz Vivien

5-8. OSZTÁLY
Magyar Ivett
Nagy Emese
Kádár Róbert
Dobák Rózsa

A verseny célja nem az volt, hogy mindenkiből profi versmondó legyen, csupán az, hogy minél hamarabb
felfedezzük és segítsük a tehetségeseket, és hogy a szürke hétköznapokban se feledkezzünk meg arról, hogy
fontos a jó kiállás, az érthetőség, anyanyelvünk ápolása, az összetartás és a kultúra visszacsempészése egyre
lazább értékrendszerünkbe.
Utólagosan is köszönjük a támogatást Csanytelek Önkormányzatának, a Faluház dolgozóinak, a felkészítő
pedagógusoknak és szülőknek, a zsűri tagjainak: Szabó Lajosnénak, Versegi Katinkának, Piti Katalinnak,
Posta Máriának, Túri Tamásnak, valamint mindenkinek, aki elhitte, hogy ez a program létrejöhet!

Forgó Marietta
A Csanyteleki Rekreációs Egyesület tagja
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Bemutatkozik
A Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület
A Csanyteleki Nyugdíjas Klub 1996 szeptember 30-án alakult és ekkor kezdte meg
működését. Ezt az idős civil szervezetet éppen az idős lakosság kezdeményezésére
alakítottuk. A klub 2005. május 20-tól egyesületi formában működik tovább. A tagság
jelenleg 48 fő. Összejöveteleket kéthetente, hétfői napokon délután 6 órakor szoktuk
megtartani az idősek otthona klubhelyiségében. Színes életet élünk. Gyakran eljárunk
gyógyfürdőkbe (pl. Cserkeszőlő, Gyopáros, Mórahalom, stb.), rendszeresen részt veszünk a
nyugdíjas találkozókon, ahol lehetőség adódik, hogy más nyugdíjas csoportokkal is
megismerkedjünk, tapasztalatokat cseréljük. Rendszeres kapcsolatot tartunk más klubokkal is
(Tömörkény, Pálmonostora, Csongrád, Baks). Gyakran hívnak bennünket programjaikra, és
mi is szívesen látjuk őket rendezvényeinken. Az egyesületünkön belül működik egy
népdalkör, mely megyei szinten is elismert eredményeket ért már el. A csanyteleki falunapok
alkalmával rendszeresen fellépnek különböző műsorral, nagy tetszést aratva. Az egyesületünk
működéséhez a helyi Önkormányzat és a Takarékszövetkezet járul hozzá, valamint a tagság a
tagdíjjal. Szeretnénk továbbra is aktív életet élni az egyesületen belül, reméljük sikerülni fog.

Csanytelek község kórházi ellátása 2007. április 1.-től
Forrás: Egészségügyi Minisztérium
Település név

Szakma csoport

Fekvőbeteg intézmény

CSANYTELEK

Belgyógyászat Sebészet Traumatológia
Szülészet-nőgyógyászat Csecsemő- és
gyermekgyógyászat
Fül- orr- gégegyógyászat Neurológia Urológia
Onkológia
Aneszteziológiai és intenzív betegellátás
Infektológia
Pszichiátria
Haematológia
Gasztroenterológia
Érsebészet
Stroke
Kardiológia
Alkohológia
Drogellátás
Addiktológia
Sürgősségi betegellátás, oxyológia
Gyermeksebészet
Plasztikai (égési)sebészet
Kézsebészet
Krónikus ellátás
Rehabilitáció
Ápolás

6600 Szentes,Cs.M.Önk.dr.Bugyi I.KH

CSANYTELEK

Szemészet Bőr- és nemibeteggyógyászat
Ortopédia
Fogászat és szájsebészet
Sugártherápia, onkoradiológia
Angiológia, phlebológia, lymphológia
Allergiológia és klinikai immunológia
Endokrinológia, anyagcsere és diabe
Tüdő- és mellkassebészet
Idegsebészet
PIC
Nephrológia
Szívsebészet
Gyermek- és ifjúsági pszichiátria
G06 Csecsemő- és gyermek fül-orr-gége
G40 Csecsemő- és gyermekkardiológia
G09 Gyermekneurológia
G19 Gyemek-tüdőgyógyászat
G31 Gyermek-gasztroenterológia
G07 Gyermekszemészet

6720 SZTE SZAOTE Centrum, Szeged

CSANYTELEK

Reumatológia

6800 Hódmezővásárhely,Erzsébet KH.R

CSANYTELEK

Tüdőgyógyászat

6772 Deszk, Mellkasi Betegs.Szakkh.

CSANYTELEK

AIDS diagnosztika és therápia

1097 Szent László Kórház, Bp.
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Csanytelek Község Önkormányzata Jegyzőjétől
6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.
63/578-510; 63/578-512; fax: 63/578-517; jegyzo@csanytelek
TÁJÉKOZTATÓ A PARLAGFŰ ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL
Mint ismeretes az Országgyűlés módosította a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvényt, amelynek eredményeként az
idei évtől kezdve jelentősen szigorodik a parlagfűvel szennyezett területek felderítése és a közérdekű védekezések kivitelezése az
elmúlt évek gyakorlatához képest.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívja az érintettek figyelmét, hogy a parlagfű elleni védekezés elsősorban
föld tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A hatóság feladata ezért csak a közérdekű védekezés elrendelésére
terjed ki.
A parlagfűvel fertőzött területek felkutatását a törvény a földhivatalok hatáskörébe utalta. Az ellenőrzést a földhivatalok
mezőgazdászai határszemlék során végzik - légi felvételek és az előző évi eljárások adataira támaszkodva - együttműködve a
növényvédelmi hatósággal, az önkormányzatok jegyzőjével, a civil szervezetekkel és a lakossággal.
A parlagfű legintenzívebb növekedési időszaka július hónapban, a virágpor szóródásának legnagyobb tömege július végén és
augusztus hónapban történik, ezért az ingatlan tulajdonosoknak a parlagfű elleni védekezést június 30-ig végre kell hajtani
azt követően pedig a parlagfű virágzását, az allergén pollen levegőbe kerülését folyamatosan megakadályozni. A védekezés
legegyszerűbb módja a június végétől két-három alkalommal végzett kaszálás, esetleg a vegyszeres gyomirtás. A művelési cél nélküli
talajbolygatás csak serkenti az egész szezonban folyamatosan csírázó parlagfű szaporodását.
A törvény hatálya kiterjed az ország teljes területére és az összes ingatlantulajdonosra.
Ez azt jelenti, hogy a hatóságok eljárásukat nemcsak termőföldön folytatják le, - amelybe a zártkertek is bele tartoznak hanem belterületen, ipari, kereskedelmi és egyéb telephelyeken, utak, vízpartok mentén is. A törvény lehetőséget ad szigorú eljárási rendben - hogy a parlagfűvel erősen fertőzött, rosszul művelt haszonnövény állományban is elvégezhessék a
hatósági védekezést.
A június 30-i dátum széleskörű ismerete azért fontos, mert az a szankciómentes, önkéntes jogkövetés lehetőségének
határnapja.
A megjelölt időpont után az ingatlan tulajdonosának, használójának személye ismeretének hiányában is el kell végezni
haladéktalanul a közérdekű hatósági védekezést, amire halasztó hatálya még a benyújtott fellebbezésnek sincs.
A védekezés alapvető alkotmányos jogokat is érint. A törvényi szabályozás a közvélemény elvárásából - a nagyszámú
allergiás beteg érdekében - az egészséges környezethez való jogot ezúttal a tulajdonjog elé helyezi, így az államigazgatási
eljárás általános szabályait betartva a védekezés zárt ingatlanon, telephelyen is elvégezhető.
A hatósági védekezést elrendelő határozatok közzététele oly módon történik, hogy a helyi önkormányzatok
polgármesteri hivatalainak hirdetőtábláján kerül kifüggesztésre.
A hatósági védekezés eljárásának teljes költségét köteles a föld használója, tulajdonosa megtéríteni, amely a helyi feltételektől függően több tízezer forint is
lehet hektáronként. Ez nem azonos a növényvédelmi bírsággal, amely húszezer és kétmillió forint közötti összegben az eljárás költségén felül kerül
kiszabásra.
A költségek meg nem fizetésük esetén adók módjára behajthatóak.
A folyamatos ellenőrzés és a hatósági szankcionálás eredményeként már egy év alatt is várhatóan jelentősen csökkenni fog a
parlagfű területe. A parlagfű mentes környezet fenntartása azonban folyamatosan igényli az ingatlan tulajdonosok jogkövető
magatartásán túl a hatóság intenzív közreműködését az elkövetkező években is (forrás: FVM - Kommunikációs Önálló Osztály kapcsolódó jogszabályok: 2005. évi XXXVIII. törvény a növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény és az azzal összefüggő
egyes ágazati törvények módosításáról ).
Kérem Önöket a településünk tisztántartása, a jó benyomást keltő összkép kialakítása és a fenti jogszabályban foglaltak végrehajtása
érdekében és nem utolsó sorban gyermekeink számára követendő magatartás-minta adása miatt, kiemelten az allergiás betegségben
szenvedőkre tekintettel, hogy soron kívül tegyenek eleget a fent részletezett kötelezettségüknek.
Tudom hogy Önök is rendkívül elfoglaltak és sok más esetleg fontosabb teendőjük van, mint ezen kötelezettségüknek
maradéktalanul eleget tenni, de ennek ellenére kérem, hogy amennyiben egészségi állapotuk, életkoruk miatt nem képesek eleget
tenni kötelezettségüknek, de szándékuk arra irányul, hogy teljesítsék azt, úgy lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban személyesen, vagy
telefonon a gyomirtás (fűkaszálás) megrendelésére Bori Sándornál, időpont egyeztetéssel.
Kérem Önöket, hogy szánjanak rá egy kevés időt, hogy méltán lehessünk büszkék a közelgő rendezvényeinkre és arra, hogy az ide
látogatók szemei elé Csanytelekről egy tiszta, virágos és rendezett községkép táruljon.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a jövőben is számítok együttműködésükre, jó egészséget és kellemes ünnepeket kívánok
Önnek és Családjának egyaránt!
C s a n y t e l e k, 2007. április 3.
Tisztelettel és köszönettel:
Kató Pálné
Jegyző
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Tavaszi méregtelenítés
Köztudott, hogy a téli hónapokban nagyobb mennyiséget, magasabb kalória tartalmú táplálékot
fogyasztunk, ugyanakkor még az átlagosnál is jóval kevesebbet mozgunk.
Az újjászületést szimbolizáló tavasz a legalkalmasabb időszak szervezetünk megtisztítására,
regenerálására. Immunrendszerünk annál jobban működik, minél kevesebb a sejtjeinkben, szerveinkben
elraktározott mérgek és savak mennyisége. Mindannyian egyetértünk abban, hogy a tavaszi méregtelenítés
szükséges és fontos, ám, hogy miként végezzük el, rengeteg elmélet létezik. A toxikus anyagoktól,
méreganyagoktól szervezetünk többféle módon igyekszik megszabadulni. Például kellemetlen testszagtól
kísérve a bőrön keresztül, látható jelei ennek a test bizonyos részein a pattanások, a viszkető, korpás, seborreás
fejbőr, de ugyanennek a folyamatnak a jelzője lehet a kellemetlen szagú vizelet és széklet, a rossz közérzet,
levertség, esetleges émelygés és hányinger is.
A sikeres tavaszi regeneráló kúra alapja a savak radikális csökkentése a szervezetben, s ezzel egy
időben, az energiában gazdag ásványi anyagok bevitelének nagymértékű növelése. A gyakorlatban ez friss
gyümölcsökben, zöldségekben, teljes őrlésű lisztből készült ételekben gazdag, állati fehérjében szegény
természetes táplálkozást jelent a savasító ételek és italok elhagyásával, bázikus test-, és fejbőrápolással.
A legegyszerűbb tisztító-méregtelenítő módszer a rendszeres – heti egy – léböjt, illetve a zöldség-,
vagy gyümölcsnap (1–1,5 kg/nap). Fogyasszunk ilyenkor legalább napi 3 liter folyadékot, mely lehet
gyógytea, szénsavmentes ásványvíz, frissen préselt és higított zöldség- vagy gyümölcslé. A búzafű vagy a
zöldárpa valóságos bioraktárai az éltető anyagoknak. Levelük tízszer több kalciumot tartalmaz, mint a tej,
ötször több magnéziumot, mint a banán és ötször több C-vitamint, mint a narancs. Tavaszi kúraként
reggelente fogyasszunk el 1 teáskanálnyi frissen préselt levet ásványvízzel hígítva.
A méregtelenítő kúrát hatékonyan kiegészítik egyes vízgyógyászati módszerek, aromaterápiás fürdők,
hideg-meleg váltózuhany (mindig a meleggel kezdjük, és a hideggel fejezzük be), mely serkenti a
vérkeringést, ledörzsölés, illóolajos lábáztatás, talpreflexológia, rendszeres szaunázás (segíti a méreganyagok
kiürülését), masszázsfélék és mértékletes testedzés. Iktassuk ki étrendünkből az édes italokat és a
fehérlisztből készült péksüteményt. Fogyasszunk teljes őrlésű lisztből készült kenyeret, így egyenletes
marad a vércukorszint, elmúlik az idegesség és fáradtság. Együnk naponta többször C-vitaminban
gazdag gyümölcsöt, zöldséget.
-

-

-

A tisztítást, méregtelenítést kezdjük mindig teliholdkor, mivel a szervezet bioritmusa szerint a
fogyó-hold a legalkalmasabb a méregtelenítésre és a fölösleges kilóktól való megszabadulásra.
Kezdjük el a rendszeres testmozgást tiszta levegőn, kalóriadús étrendünket váltsuk fel könnyű,
rostokban gazdag táplálékra. A zöldségekből, gyümölcsökből, magvakból sokkal értékesebb
tápanyagokhoz jutunk, mint amit a húsfélékből „gyűjtünk be”. A napi minimum 2–2,5 liter jó
minőségű víz (nem más folyadék) elfogyasztása – amely a veséknek, húgyutaknak,
bélrendszernek egyaránt hasznára válik – éppúgy része a tisztítókúrának, mint a bélműködés
serkentése
Éhgyomorra a 2-3 pohár szénsavmentes ásványvízzel – a víz már reggel jól átmossa a szervezetet.
Ha sokat fáj a fejünk, májvédő teákkal próbálkozzunk először.
Ha gyakran van székrekedésünk, a béltisztításra koncentráljunk, később pedig a vastagbélbaktériumok pótlására is érdemes odafigyelni. A biológiai erjesztéssel készült ételek: a savanyú
káposzta, a joghurt, a kombucha-tea segítenek ebben.
Ha kevés folyadékot iszunk, és csak ritkán járunk wc-re, akkor a vese szorul segítségre. Pompások
a veseműködést serkentő vízhajtó teák. Figyelünk arra, hogy a vízhajtó teák mellé sok vizet
igyunk, ilyenkor napi 2-3 liter folyadékra van szükség! Legalább 3-4 hétig tartson a
méregtelenítés, hiszen a kíméletes módszereknek időt kell adni, hogy gyógyító hatásukat
kifejthessék. A kúrát a fentebb említett módszerek alkalmazásával még sikersebbé lehet tenni, így
hónap végére érezni lehet a méregtelenítés könnyítő hatását.
A szájüregi problémák egy részének kialakulásáért a nyelvlepedék a felelős, de ez állhat a
kellemetlen szájszag hátterében is. Az éjszakai méregtelenítés során a szervezet a toxinok egy
részétől a nyelven keresztül szabadul meg. Mechanikus tisztítás nélkül a lepedék és annak
mérgezőanyag tartalma, a napi táplálkozás során rendszeresen visszakerül a tápcsatornába. Ezért
figyeljünk arra is, hogy a reggeli fogmosásnál mindig tisztítsuk le nyelvünket is a fogkefével vagy
egy lefelé fordított kanállal. S csak ez után igyuk meg az első pohár ásványvizet.
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Nagyszerű méregtelenítő tea a következő: gyermekláncfűgyökér, kamilla, nyírfalevél,
édesköménymag, csipkebogyó, hibiszkusz, borsmenta, citromfű, aranyvesszőfű 1:1 arányú keveréke.
A mixből két púpos teáskanálnyit két és fél deci vízzel leforrázunk, majd tíz perc állás után leszűrjük
és fogyasztjuk.
A vértisztító növények gazdag listájáról nem szabad egész évben fogyasztani, csak kúraszerűen,
a "nagytakarítások" idején, olyankor viszont kezdjük velük a napot és napközben is iktassunk be egykét csésze gyógyteát. Akinek ez túl bonyolult, számos méregtelenítő teakeveréket találhat a
gyógynövényboltok polcain, vagy igyon egyszerűen csak napi 2-5 dl csalánteát (2 dl-ről fokozatosan
emelve az adagot, 2 héten keresztül), ez a vesét tisztítja, az pedig - már megkönnyebbülten - az egész
szervezetet.
A legteljesebb tisztítókúra a hosszabb léböjt vagy teljes böjt, de ilyet csak azok végezhetnek,
akik nem szednek gyógyszereket, és biztosan egészségesek. Ha betegségekkel küzdünk, csak orvosi
felügyelet mellett lehet böjtölnünk.
Sajnos az alacsony vérnyomásúak és álmosak számára van egy drámai momentum is: kávét sem
szabad inni méregtelenítéskor. Igaz, hogy a koffein nem halálos méreg (mondhatni: legális drog), de
vizet von el a szervezetből és lerakódásokat okoz a kötőszövetekben, aminek leglátványosabb
megnyilvánulása a göcsörtös combhátsó. Ha valaki úgy érzi, hogy kávé nélkül az egész napja
félkómásan telik, igyon 1-2 csésze zöldteát, aminek ugyanolyan élénkítő hatása van, mint a kávénak.
A megemelt folyadékfogyasztás amúgy is segít egy kicsit az alacsony vérnyomáson is.
A legizgalmasabb a „vonzás törvénye”.
Amire sokat gondolunk, azt tudattalanul bevonzzuk életünkbe.
(Ezt már a kvantumfizika is alátámasztja!) Igen, a gondolataink valóságot teremtenek.
Csakhogy épp úgy teremthetnek kellemetlen, mint kellemes valóságot!
S mivel naponta mintegy 60 ezer gondolat fut végig agyunkon, a „valóság-teremtés” folyamatosan zajlik.
Könyvajánlat: Mi a csudát tudunk a világról?
Egészséges megújulást kívánok Mindenkinek!

Túri-Kis Mariann
okl. reflexológus

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kedves Leendő Első Osztályos Szülők!
Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni annak a 21 szülőnek, aki leendő első osztályos gyermeke
számára iskolánkat választotta.
Remélem bizalmukra rászolgálunk, hiszen célunk mindent megtenni annak érdekében, hogy
településünk felnövekvő nemzedéke minél jobban érezze magát saját lakóhelyén.
Köztudott tény, hogy az oktatási rendszer átalakulása miatt "óriási harc" folyik minden egyes
gyermekért, amelynek kapcsán álhírek és igaztalan vádaskodások is könnyen napvilágra kerülnek.
Megkérem Önöket, hogy gyermekük iskoláztatását érintő kérdésekben mindig hallgassanak meg
engem is, hogy döntéseiket a valós helyzet ismeretében tudják meghozni.
Ezért ha bármilyen kérdésük, problémájuk merülne fel, vagy ha bizonytalanok az állandóan létező,
kósza híresztelések miatt, forduljanak bizalommal hozzám.
Tisztelettel:
Szabó Ferenc
Iskolaigazgató
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Közérdekű információ

Családi események

Tisztelt Csanytelekiek!

Meghalt:
Kovács Gergely, Horváth János, Sebők Sándor,
Mucsi Erzsébet.

A Polgárőr Egyesület vezetősége kéri önöket, hogy
akik személyi jövedelemadó bevallásra kötelezettek
azok adójuk 1%-át adják a Csanyteleki Polgárőr
Egyesületnek.

A Nagyheti szertartások a templomban:
Nagypénteken és Nagyszombaton este 7 órakor
kezdődnek.

Egyesület adószáma: 18472163-1-06

Húsvéti mise:
Húsvét vasárnap: 9 órakor
Húsvét hétfőn:8 órakor

Továbbá kérjük a lakosságot, hogy aki az egyesületet
anyagilag támogatni tudja, az megteheti a
Takarékszövetkezetnél nyitott bankszámlaszámra
történő befizetéssel.

Telefonos elérhetőségeink: 06(30) 621-6219
06(30) 621-6804
Ingyenes jogi tanácsadás!
Polgármesteri Hivatalban minden hétfőn
13.00-tól 14.00-ig
Dr. Törzsi Tímea ügyvéd
Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesülete Csanyteleki Csoportja
Minden hónap első keddjén a következő rend
szerint működik:
Ügyintézés:
11.00-14.00-ig
Csoportgyűlés: 14.00-17.00-ig
Helye: Idősek Otthona klubhelyisége
Tisztelettel: Bakony Zoltánné
Csoporttitkár
Tel: 06 62/478-586
06 30/435-6098

Csanyteleki Nyugdíjas Egyesület taggyűléseit
kéthetente páratlan héten hétfő esténként 18
órakor tartjuk. Minden régi és új tagot
szeretettel várunk!
Amrus Sándorné
Elnök
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Sport
Labdarúgás
Megkezdődött a Megye II-es futball bajnokság tavaszi szezonja. Az első két mérkőzésen még
egy össze nem szokott csapat szerepelt, ami az eredményeken is megmutatkozott.
Székkutason a 4-0-s vereségre után a negyedik helyezett Fábiánsebestyén ellen elért döntetlen
már megfelelő eredménynek tűnt. A csapat játékában érezhető volt a kulcsjátékosok
elvesztése, Szeri László Csongrádra távozása pedig komoly vérveszteséget jelent.
Egyelőre az összeszokottság hiánya mellett az egyéni hibák kijavításán van a hangsúly, ami a
következő időszak fő iránya lehet az edzésmunkában.
Eredmények:
Székkutas- Csanytelek 4-0
Csanytelek:
Sallai, Szemerédi, Ujszászi, Magyar Z, Deák, Mészáros, Domokos (Szabó), Forgó A, Bátki,
Kelemen, Forgó T.
Fábiánsebestyén- Csanytelek 1-1
Csanytelek:
Sallai, Szemerédi, Magyar Z (Ujszászi), Szabó, Németh, Forgó A, Domokos (Deák), Bátki,
Mészáros, Tápai, Kelemen.
Góllövő: Tápai
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forma-1 kalauz
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Olvasói oldal
Recept klub

Községünk legszebb versei

Pintér Istvánné kedvenc receptje
Hólabda

Révész Ferencné
Este a klubban

Tészta: 8 tojássárgája, 2 kanál kakaó, 40 dkg
porcukor, 8evőkanál melegvíz, ezt habosra
keverjük. 8 tojásfehérjét felverünk habnak, majd
ebbe óvatosan beleforgatjuk a 25 dkg lisztet, és az
1 cs. sütőport. Zsírozott, lisztezett tepsibe önjük.
Töltelék: 3 dl tejből és 3 evőkanál lisztből krémet
főzünk, 20dkg vajat és 20 dkg cukrot, 1 cs.
vaníliáscukrot a langyos krémhez keverjük.
A tésztát hólabda formára szaggatom, kettévágom,
a közepét megkenem a töltelékkel és
összeragasztom. A külsejét is bekenem,, majd
kókusz reszelékbe forgatom. A tetejére csoki
mázat csorgatok.
Máz: 1 étcsoki, fél vaj, pici tej.
A
piskóta
maradékából
kókuszgolyót
készíthetünk!
Jó étvágyat kívánok!

Elérkezett hétfő este hat óra,
Idős hölgyek indulnak a klubjukba.
Készítettek férjüknek jó vacsorát,
Ne érezzék asszonyuk hiányát.
Ha férje nincs saját magát szépíti,
Hogy a klubban a legjobban nézzen ki.
Eltüntetnék arcukról a ráncokat,
De nem lehet, a hat-hét X nyomot hagy.
Csak az a jó, hogy a ráncok nem fájnak,
De helyettük sokkal jobban a lábak.
Fáj a derék, nyak, hát, kéz, mind nyomorék,
Ha zene szól, mind megújul újra még.
Járja a láb, mint ha húsz éves volna,
Mert belülről a szívünk ezt diktálja.
Muzsikaszó gyógyítja a szíveket,
Mit az élet oly sokat megsebzett.

Apróhirdetés
Végzősök figyelem!
A csanyteleki Fortuna Sörözőbe júliustól pultost
keresünk!
Érd: a helyszínen

Ezért próbáljuk a rosszat feledni,
És ha lehet, csak a jóra gondolni.
Felidézzük szép leányéletünket,
1983-ban gyártott 1200-as fehér Lada személygépkocsi
Amikor még vártuk a legényeket.
megkímélt állapotban eladó.
Hej, Istenem, hol van az már, de rég volt,
Amikor az első legény megcsókolt.
Azóta már megváltozott nézetünk,
Úgy érezzük, hogy megvagyunk mi nélkülük.

Érd: 20/22-63-785

Borúra derű

Így aztán a klubba is csak nők járnak,
A férfiak inkább sörözni vágynak.
Beszélgetünk, olyan gyorsan tíz óra,
Ilyen a mi életünk a klubunkba.
1998. november

Egy építkezésen az egyik munkás szaladgál az üres
talicskával. Megkérdezi a főnök:
- Te Gazsi, mit szaladgálsz azzal az üres talicskával?
- Jaj drága főnök úr, hát akkora a hajtás, hogy nincs
időm megpakolni!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES
OLVASÓNKNAK!
Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
A Csanyi Hírmondót szerkesztette: Majzik Józsefné, Kurucz Zoltán, Varga Péterné
lektorálta: Szabó Ferenc
Email: csanyihir@citromail.hu
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