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A véradásnak köszönhetően sok ember életét meg lehet menteni.
2007. Szeptember 12.-én az orvosi rendelőben 14h-től 18h-ig

VÉRADÁS!
Néhány gondolatomat szeretném a véradással kapcsolatban megosztani Önökkel.
A vért a 20. század eleje óta használják, amióta a különböző vércsoportok meghatározásának köszönhetően a donort és a
beteget elfogadható biztonsággal lehetett párosítani. Azóta már a gyógyítás nélkülözhetetlen kellékévé vált. A nagyobb
műtéteknél, bizonyos életmentő kezeléseknél és a gyógyszerek gyártásánál is nagy szerepet játszik.
A Magyar Vöröskereszt 1939 óta vesz részt a térítésmentes véradás szervezésében. A biztonságos hazai vérellátáshoz
évente 500. 000 egység vérre van szükség. Ehhez évente közel fél millió önkéntes embertársunk véradományát,
önzetlen segítségét várják beteg embertársaink.
A véradás menete:
A véradás az a segítségnyújtás, amikor önkéntesen, saját vérünkből csekély mennyiséget más személy számára
felajánlunk. Véradó lehet mindenki, aki egészséges, betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves. A véradás
alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű segítségével 4, 5 deciliter teljes vért vesznek le és egy keveset
a vizsgálathoz mintacsövekbe. A véradás 30-45 percet vesz igénybe, adatfelvétellel és kivizsgálással együtt. Személyi
igazolványra és TAJ kártyára feltétlenül szükség van. Fontos a véradás előtti folyadékfogyasztás, hogy a folyadékot
előre pótolja a szervezet.
Véradás =Szűrővizsgálat
A véradás után a mintacsövekbe levett vért minden alkalommal kivizsgálják függetlenül attól, hogy a véradó hányszor
adott vért. A kötelező tesztek : HIV, Hepatitisz -B , Hepatitisz- C, szifilisz kimutatás és a vércsoport meghatározás.
„Adj vért és ments meg három életet!”
A levett vérből vörösvérsejt-koncentrátum, plazmakészítmények és vérlemezke -koncentrátum készül, így egy egység
teljes vér, azaz egy önkéntes embertársunk véradománya, három beteg életén segíthet!
Jelen valóság: Magyarországon aggasztóan kevés a vér az egészségügyi intézményekben. Úgy hírlik,
életmentő
műtéteket ugyan még nem kellett elhalasztani, de vannak olyan betegek, akik az átömleszthető vér hiánya miatt várnak
a sorukra.
…vért adni értük. Hatalmas lehetőséget kaptunk. Kézzelfoghatóan megélhetjük, átérezhetjük, mit jelent a vér és az élet
kapcsolata. Adhatok az enyémből és más talán emiatt életben marad. Az a néhány perc, amíg élet szivárog ki belőlem
-test és lélek imája. Hatalmas lehetőséget kaptunk. Idegenül is testvérként.
Úgy látszik azonban, hogy a közvetlen emberi törődést felváltja a „pénz”. Az Egészségügyi Minisztérium döntése
szerint minden véradónak a segítségért 500 forintos étkezési utalványt adnak a helyszínen, ugyanakkor a
vérkészítmények közel sem ingyenesek a rászorulóknak, vélhetően a gyógyszergyártók egyébként sem szerény
nyereségét növelve.
Így váltódik profitra a segíteni akarók szolidaritása…
Szerény véleményem: A véradónak a vér levétele után szüksége lenne az emberséges bánásmódra. Most egyszerű a
képlet: „pénz”, és viszlát. Szerintem elodázhatatlan az empatikus magatartás, amelyet ilyenkor mutatnunk kellene a
donor, véradó felé!
Csanytelek korábban híres volt arról, hogy kiemelkedően magas volt a véradók száma. Mára azonban csökkent a
lelkesedés, melynek oka lehet a társadalmi eseménynek számító vacsora elmaradása, amelyet a költségvetési törvény
alapján egyre inkább alulfinanszírozott önkormányzat évente csak egyszer tud támogatni, mivel a támogatás nem
kötelező önkormányzati feladat, tehát levonásra kerül a községi finanszírozásból.
Bárki ötletét, támogatását, vagy segítségét szívesen vesszük a hagyomány felelevenítéséhez - az étkezési utalvány
kiegészítéséhez - szept.07.-ig a rendelőben annak érdekében, hogy a közös vacsora most is megrendezhető legyen.
Köszönöm!
Széll Csabáné Erika
/Egy önkéntes véradó/
Körzeti asszisztensnő

Tisztelt Csanytelekiek!
Mielőtt az idei év történéseiről tájékoztatnám Önöket, néhány mondatban összefoglalom - a teljesség igénye
nélkül - az elmúlt közel 5 évet a Csanyteleken megvalósult főbb beruházások tükrében.
Teszem mindezt azért, mert az utóbbi időkben néhány türelmetlen visszajelzést kaptam, mely szerint
„nagyon leállt a lendület az utóbbi időkben.”
A 2002-es választások óta valósult meg településünkön a templomunkkal szembeni üzemépület
megvásárlása, felújítása – benne folyamatos foglalkoztatás átlag 30 fő feletti létszámmal –, bérletbe adása;
parkolók létesítése a temetőnél és az iskolánál; járdák a Radnóti úton; a templom külső felújítása; az Ady
Endre út teljes, valamint a Bercsényi út hiányzó szakaszának kiépítése, a Botond és a Kossuth út
burkolatának teljes felújítása – ez az összességében több, mint 6 kilométernyi önkormányzati út a lakosság
legalább felének jelent közvetlen minőségi változást, ingatlanaik felértékelődését. (A Pókföld és a Nagygyep földútjainak karbantartására sem volt korábban példa az ott lakók elmondása szerint.)
A volt piactér kisajátításával bővítettük óvodánkat; a „málnás” közparkká való visszaalakítása
megkezdődött; visszaállítottuk - aszfaltozva - a park köré a „régi utat”; a Faluház külső felújítása sem csak
„esztétikai eredmény” - bár annak sem kevés -, hiszen ezek elsősorban gyermekeinkké, de mindannyiunké
is, mert nagyon sokan használjuk, használhatjuk. A felsorolás közel sem teljes, az önkormányzati
ingatlanvásárlások (nem eladások, mint az korábban divatban volt) falunk jövőjének építését jelentik – igaz,
önerő híján csak lépésről lépésre tudunk haladni, mivel intézményeink működtetése is óriási erőfeszítéseket
igényel, gondoljanak csak az energia árak folyamatos emelkedésére, a bérek közterheire.
Már ebben a ciklusban épült meg a Gárdonyi út; kisajátításra került a falu legnagyobb értéknövekedésű
ingatlana („Cser bácsi”-féle trafik); önkormányzatunk megvásárolta – a biztonságos ivóvíz ellátás
szavatolhatósága érdekében – a volt TÉSZ telephelyet a hűtőházzal; és mint tapasztalhatják, a múlt héten
elkészült a Nefelejcs út – Pusztaszeri út két összekötő szakasza (sajnos, csak ennyi pályázati forrást tudtunk
„kicsikarni”); továbbá a 2006. évi árvízvédekezés során maradandó károsodást szenvedett Tiszai út
felújítása. (A felújításra címzett pénzt kaptunk – személyes közbenjárásomra – az Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztériumtól, azt másra felhasználni nem lehetett.)
A Nagy-gyepre 500 méter körüli makadámút készült, amely - reményeink szerint - jelentősen könnyíteni
fogja az arra élők életét, de adott esetben könnyebbé teszi a mentők, tűzoltók munkáját is.
Összességében tehát – véleményem szerint – nincs ok szégyenkezésre, hiszen az önkormányzat jelentős
vagyongyarapodása mellett 9 kilométernyi aszfaltozott út készült el/újult meg eddigi polgármesteri
működésem alatt – és amire külön felhívnám a figyelmüket: egyetlen forint lakossági hozzájárulás nélkül
(!). Szeptemberben kerül beadásra újabb három utca megépítésére a pályázat, remélve, hogy kedvező
elbírálásuk esetén a jövő évben tovább fejleszthetjük az önkormányzati úthálózatot.
Kistérségi együttműködés keretében fel kívánjuk újítani iskolánkat, a helyi piac létesítéséhez egy telket már
megvásároltunk. Saját fejlesztési forrásból képtelenek vagyunk ezeket az építéseket finanszírozni, sőt, a
pályázati önerő előteremtése is csak az Önök által naponta látható, tapasztalható szigorú, következetes
gazdálkodás mellett lehetséges. A sokak által sérelmezett „magas kommunális adó”, amely teljes egészében
fejlesztésre fordítható lenne, még a 2002 előtti idők „öröksége”, mára a 8.000Ft-os kommunális adóból
8.400Ft-ot (!) fizetünk ki évente, háztartásonként a kommunális hulladékszállítási díjra –, ebből tehát nem
hogy fejleszteni tudnánk, de még hozzá is kell tenni, hogy a lakosság kötelező közszolgáltatási számláját
kifizethessük…
A fentiek alapján kérem, legyenek türelemmel: ha a pazarló, vagyonfelélő gazdálkodást 12 évig eltűrték, az
eddigi eredmények adjanak hitet Önöknek: jó úton vagyunk, előre megyünk, gyorsabban szeretnénk, de
csak erre az „ütemre” van pénzünk az intézményeink takarékos, de biztonságos működtetése mellett.
Az én hitem, kitartásom, akaratom töretlen, a Képviselő-testület és a Polgármesteri Hivatal kiválóan segíti
munkámat, mint ahogy személyes kapcsolataim is: mindezek eredményeként - nem csak én mondom Csanytelek folyamatosan szépül, gyarapodik.
Csanytelek, 2007. augusztus 28.
Tisztelettel és a jövőbe vetett hittel:
Forgó Henrik
polgármester

Tisztelt olvasó!
A Csanyteleki Polgárőr Egyesület Vezetősége, tagsága és magam nevében köszöntöm Önt.
Egyesületünk életében az elmúlt időszakban olyan események történtek, melyet meg szeretnék osztani
Önökkel, remélve, hogy szívesen olvassák , így újabb betekintést adhatok a szervezetünkről.
Július 6.-án a Csanyteleki falunapok rendezvényén ünnepi testületi ülés keretén belül csapatzászlót
kaptunk az Egyesület megalakulásának 5 éves évfordulója alkalmából.
Az adományozó a Csanyi-Táp KFT és Csanytelek Község Önkormányzata volt.
A zászlónkra szalagot kötött az Önkormányzat és a falu lakosságának nevében Forgó Henrik Polgármester
Úr, a Csongrád Megyei Vám- és Pénzügyőrség részéről Luczó József őrnagy Úr, a Csongrádi
Rendőrkapitányságtól Dr. Rádi Norbert őrnagy Úr, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség elnökségének
megbízásából Kálmán József Úr, a Csanyteleki Ált. Iskola részéről Szabó Ferenc Igazgató Úr, a Remény
Szociális Alapszolgáltató Központ nevében Dr. Forgóné Magyar Marianna.
Zászlónk 90x130-as méretű dupla oldalú fehér selyem szatén, melynek a széleit nemzeti színű farkas fog,
és az alsó szélét óarany selyem rojt díszíti.
Az egyik oldalán Csanytelek címere látható és köré van elhelyezve az Egyesület neve, a másik oldalon
pedig a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség címere, szintén felirattal.
Nagy tisztelettel köszönjük az adományozóknak ezt a gyönyörű zászlót, melyre nagyon vigyázunk.

A következő szintén júliusi esemény volt. A helyi kertészek és vállalkozók pénzügyi támogatásával
eszközállományunkat tudtuk bővíteni. Vásároltunk egy éjjellátó készletet, mely két db készülékből áll.
Ezekkel az eszközökkel az éjszakai figyelő szolgálat tud hathatósan dolgozni.
A két készülékből az egyikkel digitális kamerához tudunk csatlakozni, így amit az éjjellátó készülék lát, a
kamera rögzíti.A szállító cég jóvoltából ajándékba kaptunk még két db kereső távcsövet is, aminek szintén
nagy hasznát tudjuk venni. Nagyon hálásak vagyunk e támogatóinknak is, mert segítségükkel komoly
eszközökhöz jutottunk.
Köszönjük!

Egy újabb esemény következett a sorban, a Csongrád Megyei Polgárőrnap, ami augusztus 4.-én került
megrendezésre Sándorfalván. A rendezvényen mi is részt vettünk 25 fővel. Forgó Henrik polgármester Úr
is megtisztelt bennünket jelenlétével.
Ez volt az első polgárőrnap, amikor ifjú polgárőreink is jelen voltak, valamint ide hoztuk el először
magunkkal az Egyesület zászlóját, amit sokan megcsodáltak
Kora reggel sátrat állítottunk, amelyet asztalokkal, padokkal rendeztünk be, Pintér István barátunk pedig
vadpörköltet főzött a részünkre és azt ebédre elfogyasztottuk.
Az ünnepség keretein belül Kovács Andrea polgárőrünk, az Ifjúpolgárőrségben végzett munkájáért
kitüntetést kapott a Csongrád Megyei Közgyűlés elnök asszonyától.
Szintén az ünnepségen adták át részünkre a Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság által leadott 7 éves,
1.7.-es Lada Niva terepjáró személygépkocsit. Ezzel a járművel ki tudjuk váltani a meglévő huszonéves
Nivát, és nagyon bízom az alacsonyabb üzemeltetési költségekben is.
Jelenleg folynak a gépkocsi átadásával kapcsolatos adminisztrációs munkák.
Különböző színvonalas zenei műsorokat, bemutatókat láthattunk, amelyen mindenki jól érezte magát. Az
esti órákban sátorbontás után sok jó élménnyel és egy Lada Niva-val tértünk haza Sándorfalváról
Csanytelekre.

Nagyon bízom abban, hogy sokaknak kellemes perceket okoztam a tájékoztatómmal és így Önök is velünk
együtt örülnek az Egyesületünk fejlődésének, előre haladásának.
Minél nagyobb és komolyabb felszereltséggel rendelkezünk, annál hathatósabb bűnmegelőzési
tevékenységet tudunk kifejteni.
Remélem, hogy az elkövetkezendő időszak is hoz számunkra olyan változást, amit úgyszintén megírok majd
ezen újságban Önök részére.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
Csanytelek, 2007. 08. 22.
Telefonos elérhetőségeink:

0630621-6219
0630621-6222
0630621-680
Tisztelettel: Nagy Sándor
elnök

Tisztelt betegek!
Az orvosi rendelőben a rendelési idő megváltozik.
2007.szeptember 05.-től:
Dr. Csehpál Etelka
Dr. Baláspiri Csaba

Szerda:
Péntek:

Hétfő:
8 – 11: 30
11: 30 – 15
Kedd:
11:30 – 15
8 – 11: 30
11:30 – 15
8 – 11: 30
Csütörtök: 8 – 11: 30
11: 30 – 15
Minden héten a szerdai napon lesz kiírva a rendelés.

Felhívjuk a betegek figyelmét, hogy szeptember 05.-től mindenki a saját háziorvosához legyen szíves
fordulni, mert ellenkező esetben :
EMELT ÖSSZEGŰ VIZITDÍJAT KELL FIZETNIE !!!

Megértésüket előre is megköszönjük:
Dr. Csehpál Etelka
Dr. Baláspiri Csaba

LEJÁRT BETÉTEIRE, ÚJ MEGTAKARÍTÁSAIRA ELŐNYÖS AJÁNLATTAL
AZ OTP BANK NYRT
NYÁRI MEGTAKARÍTÁSI PROGRAMJA

Befektetéseink, betéti termékeink között megtalálja az ÖNNEK éppen megfelelőt
-Lekötési lehetőség 2 hónapostól a 10 évesig magas kamat,illetve hozam mellett.
-Egyes termékeinknél kamatadó, illetve öröklési illetékmentesség, adókedvezmény igénybevétele, állami
támogatás lehetősége.
-Megközelítőleg húsz különböző befektetési alapból választhat a hozamgarantálttól a kockázatosig.
- Lehetőség van Európa, Ázsia, USA, Dél-amerika legjobb nagyvállalatainak részvényeibe befektetni.
NE HAGYJA KI, KERESSE AZ OTP BANK CSONGRÁDI FIÓKJÁT CSONGRÁD,SZENTHÁROMSÁG TÉR 2-6.

CSALÁDI ESEMÉNYEK

MEGHALT:
Bálint Ferenc
Bozó Sándorné
Gabriellának:
Piel Béla
Kovács Lajos
Sebők Sándor
Pintér Ferenc János
Juhász Istvánné
Szaszkó Ferenc
Czifra György Nagy Menyhértné
Hajdú József Lucz Mihály
Szemerédi Imre
Rostás Tivadar
Szemerédi Imréné
Boldogh István
Radulóv István Matuszka István

Gépi és kézi kaszálás megrendelhető az alábbi

SZÜLETETT:
Fehér Mihálynak és Fekete-Nagy Éva
BENCE
Forgó Jánosnak és Szabados Henriettének:
LUCA GRÉTA és CSANÁD JÁNOS
Horváth Józsefnek és Kővári Andreának:
JÓZSEF JÁNOS
Nagy Tibornak és Adravecz Juditnak:
TÍMEA
Darnai Lászlónak és Simon Tündének:
ANNA nevű gyermeke

telefonszámon:20/230-62-85

Horgászok nyara
A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület mozgalmas hónapokat hagyott maga mögött. Az éves
rendezvénytervnek megfelelően megkezdtük a nyári programjaink lebonyolítását.
Július 14-én a starthelyek kialakítását végeztük el Szabó Zoltánnál, amiért cserébe egy nagyon sikeres
versenyt tudtunk ott magunknak rendezni. Az egyesületi versenyre 15.-én került sor, melyre 37 tagunk jelentkezett.
Külön pályákon versenyeztettük azokat a horgász tagjainkat, akik versenyekre járnak, illetve azokat, akik úgy
mond, hobbi horgászok. Izgalmas verseny kerekedett. A versenyzők között sem fogásban, sem a halakkal való
bánásmódban nem lehetett különbséget tenni. Ebédünket felgyői barátunk, Sinkó István prezentálta részünkre pacal
formájában, melynek nagy sikere volt. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott a versenyen, versenyzői kategóriában:
Vidács László és Pigniczki Péter, ifjúsági kategóriában: ifj.Nemák Zoltán, egyéb kategóriában: Nemák Zoltán és
Mészáros László, de szerénység nélkül írhatom le, nem láttam elégedetlen horgászt vagy annak családtagját sem.
Mindenki szép emlékekkel távozott Szabó Zoltán taváról.
Egy hét múlva megkezdődött az év legnagyobb rendezvénye, a

IX. CSANYTELEKI 24 ÓRÁS PONTYFOGÓ ÉS HALÉTELKÉSZÍTŐ VERSENY.
Előzetesen 16 csapat jelezte részvételét, de csak 12 jelent meg a verseny reggelén. Sajnos az időjárás most sem
fogadott kegyeibe bennünket. Irdatlan forróságú afrikai eredetű levegő árasztotta el Csanyteleket. A hőmérséklet
napokon keresztül meghaladta a 35-40 Co-ot és ez árnyékban volt mérhető. Ilyen körülmények között kezdte meg
36 horgászhelyen 48 versenyző a maratoni versenyt. A csapatok az ország több részéről érkeztek. Szegedről,
Győrből, Pécsről, Csongrádról, Csanytelekről álltak össze a csapatok.
A horgászok a rettenetes meleg ellenére hatalmas elánnal estek neki a horgászatnak. Minden tudományt bevetettek,
de ez kellett is mivel a víz hőmérséklete 30, 1 C0 volt és köztudomású, hogy a ponty 28 C0 felett nem táplálkozik.
Volt a pecásoknál is jobban szenvedő alanya a versenynek: a szektorbírók és a kiszolgáló személyzet. Hihetetlen
energiával győzték a hölgyek és urak a lazsálást nem tűrő munkát. A Szabó család, Törköly család és Körmendi
család hölgy tagjai folyamatosan biztosították az ellátást és a szabályos versenyzéshez szükséges munkálatokat.
A horgászok és a kilátogató vendégek éhenhalása ellen kiválóan vette fel a harcot a csongrádi
horgászegyesületi elnök, Gyapjas Mihály finom babgulyásával, Balogh László hagyományos töltött káposztájával,
Pintér István disznótoros reggelijével, nem beszélve a csongrádi Eszik nyárson sült csirkéjéről. Délután öt órakor
megkezdődött a halételkészítő verseny, amelyen nagyon finom hallé és más halból készült ínyencségek készültek.
Nagyon sok vendég érkezett a bulira. Jöttek, ettek, ittak, táncoltak jól érezték magukat. Fogyott rendesen az ital és
étel, főleg a Szabó Lajos által készített sült halak ingerelték a gyomornedveket.
A versenyzők tették a „dolgukat”, nagyon izgalmas versenyt hoztak létre. Az éjszakai mérést követően még
senki sem tudhatta hogy kik lesznek a befutók. A csanytelekiek jól szerepeltek, de a győriek és a csongrádiak is
esélyesek voltak a nyerésre. Vasárnap 1030-kor a lefújás pillanatában mindenki megkönnyebbült, hiszen baleset,
illetve nagyobb rendbontás nélkül lement a verseny. A főbírók elkezdték a számolást. Hatalmas meglepetés alakult
ki. A Huszár István által vezényelt TINTAHAL-ak (Vidács László, Czombos Róbert, Gyöngyi Krisztián összetételű)
csapata megnyerte az embert próbáló versenyt.
A következő eredmények születtek:
1.TINTAHAL
2.GYŐRI PONTYVADÁSZOK
3.ECORGAN KFT. CSONGRÁD
A horgászok több mint 14 mázsa halat fogtak ki a verseny ideje alatt. Elmondásuk szerint jövőre szeretnének ismét
itt lenni Csanyteleken. Ennél nagyobb dicséret nekem nem is kell!

Tisztelettel: Körmendi József
alelnök

Minden év augusztus 20-án, Szent István napján, a magyarság

Szent István királyra és a keresztény magyar állam
megalapítására emlékezik.
Szent István Esztergomban született 975-ben. 997-ben fejedelemmé választották, 1000 karácsonya körül pedig
királlyá koronázták Esztergomban, a II. Szilveszter pápa által küldött koronával. Uralkodása alatt a magyar törzsek
szövetségéből létrehozta a keresztény magyar államot. Ő szervezte meg a magyar keresztény egyházat is.
István király 1038-ban halt meg. 1083. augusztus 20-án avatták szentté, ezért lett augusztus 20. Szent István napja.
1083-tól kezdve magyarok tömegei zarándokoltak el minden évben ezen a napon az államalapító király
székesfehérvári sírjához.

„Szent István napja nemzeti ünnep és az új kenyér ünnepe”
SPORT
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Bálint Zsolt
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Olvasói oldal
Recept klub

Községünk legszebb versei
Víkend a távolba
Forró nyári nap volt augusztus havában
Elindult három csaj Gyula városába
Ahogy ők kinéztek, nem voltak már csajok
A nyugdíjas klubban voltak régi tagok

Ünnepi fehér kenyér
különleges ízesítéssel
Hozzávalók: 1 kg finomliszt, 5 dkg cukor, 1
mokkáskanál õrölt gyömbér, 3dl tej, 1 dl cukros-meleg
víz, 1 dkg só, kevés vaj, 4 dkg élesztõ.

Elkészítés: Az élesztõt és az õrölt gyömbért
langyos, cukros-tejes vízben összekeverjük, 15-20
percig kelni hagyjuk. Közben a lisztet mély tálba
szitáljuk, hozzáadjuk a cukrot, a sót és a megkelt
gyömbéres élesztõt. Annyi tejet és vizet adunk hozzá,
hogy a tészta nagyon kemény legyen. Ha ragadós,
akkor lisztezzük meg. A tepsi méretétõl függõen 2 vagy
3 részre osztjuk. A tepsiket alaposan kizsírozzuk,
kilisztezzük, és a tésztát belehelyezzük.
1 - l,5 órán át letakarva hagyjuk kelni. Ha duplájára nõtt,
akkor már jó. Sütés elõtt olvasztott langyos vajjal
megkenjük, és elõmelegített sütõben közepes tűzön 455O percig sütjük. Sütés közben a kenyeret 2-szer vízzel
bepermetezzük.
Ezt a tésztát nagyon jól lehet fagyasztani. Kelesztés
elõtt hosszúkásra vagy cipó alakúra formázzuk és
alufóliába csomagoljuk. Sütés elõtt 4-5 órával
kivesszük a fagyasztóból és meleg helyen
megkelesztjük. Ezután ugyanúgy járunk el, mint a friss
tésztánál.

Fájt a kezük-lábuk, ráncos volt az arcuk
Gondolták, hogy ott majd segítenek rajtuk
Mentek az orvoshoz, kérték a kezelést
Beteg testrészükre valami enyhülést
Mondta a doktornő: kezelést én adok
De öregség ellen tehetetlen vagyok
Azért felírt nekik tíz-tíz masszírozást
Mellé egy jó adag injekció kúrát
Vacsorára pedig friss gyulai kolbászt
Kezelések után elmentek fürödni
Remélték felcsípi őket majd valaki
Már a kezük-lábuk kezdett jól mozogni
De az arcuk sajnos nem akart simulni
A három grácia mit gondolt magába
Kozmetikust keres gyorsan a városban
Találtak is rögtön ott a Hőforrásban
Az arcpakolásnak 800 volt az ára
Nem alkudoztak ők, beültek a székbe
De a fiatalság, sajnos az nem jött be
Ezért szépítkezni nem is mentek többet
Inkább a fürdőbe vitték a vén testet
Úgy érezték a víz a legtöbbet gyógyít
Ezért ott töltötték idejük nagy részét
Sajnos a víkendjük nagyon gyorsan lejárt
A három jómadár újra hazatalált

Révészné, Irénke
Csanytelek. 2001 augusztus

JÓ ÉTVÁGYAT KÍVÁNUNK!

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
A Csanyi Hírmondót szerkesztette: Varga Péterné
E-mail: csanyihir@citromail.hu

