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Családsegítő Szolgáltatás
„Felelősek vagyunk mindenért,
Amit az emberekkel, az embereknek
és az emberekért cselekszünk”
                         Albert Schweitzer

A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ keretein belül működik a családsegítő szolgáltatás.
Helye: Csanytelek Kossuth utca 34.  Telefon: 20 4900 987
Intézmény vezetője:           Dr. Forgóné Magyar Marianna
Családgondozó:                  Kopasz Imréné
Nyitva tartás:           munkanapokon :                 08-16 óráig 
                         ügyfélfogadás :        Hétfő:          9- 12

Kedd:          14- 18
Szerda:        NINCS

              Csütörtök:   14-16
Péntek:         9-12 óráig 

Kérjük  Önöket  a  gördülékeny  ügyintézés  érdekében  ügyfélfogadási  időben  szíveskedjenek  felkeresni  a 
családgondozót.
Csanytelek Község Önkormányzatának vezetése és a fent nevezett szolgáltató úgy gondolja, hogy egy falu közösségének 
fontos, miként bánik a leginkább kiszolgáltatott emberekkel. Az elmúlt évtized gyors változásai eltérő mértékben érintették a 
lakosságot. Gyakori probléma a népesség fogyása, a szenvedélybetegségben szenvedők számának növekedése, valamint a 
tartós munkanélküliség, a lakásfenntartás nehézségei.  A család már nem tudja betölteni a hagyományos gondozó- ellátó 
funkciót, ami megnehezíti az arra rászoruló időskorúak ellátását, és ez a veszélyeztetett gyermekek számának növekedéséhez 
vezet.
Célunk:
- a szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett családok segítése,
- az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése,
- a veszélyeztetettek életében jelentkező problémák megszüntetése
Szolgáltatásaink:
- tájékoztatást adunk a családtámogatási ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról,
- segítséget nyújtunk hivatalos ügyek intézésében (kérelmek elkészítése, nyomtatványok kitöltése),
- életvezetési, mentálhigiénés, szociális tanácsadással segítünk a krízishelyzet kialakulásához vezető okok megelőzésében,
- meghallgatjuk az egyén, a család panaszát, és lehetőség szerint intézkedünk annak orvoslása érdekében,
- adományok gyűjtése, közvetítése,
- alkalmi munkalehetőségek közvetítése
- jogi, pszichológiai, pszichiátriai, adósságkezelési tanácsadás igénye esetén megfelelő szakszolgálathoz való     irányítás.
-  aktív  korú,  nem  foglalkoztatott  személyek  részére  -  a  beilleszkedést  segítő  program  keretein  belül  -  álláskereső 
klubfoglalkozások tartása, havi rendszerességgel, a hónap első hétfőjének napján 10 órai kezdettel. Célunk olyan program 
nyújtása, amely elősegítheti, hogy ismét munkába állhasson a nem foglalkoztatott személy.
- egyéb gyermek és szabadidős programok szervezése
Ha gyermekeiknek vagy Önöknek  megunt játékai,  vagy feleslegessé vált ruhái, cipői, könyvei, bútorai,  használati 
tárgyai vannak, kérjük, juttassák el intézményünkbe, hogy továbbíthassuk a rászorulóknak!
Ha  ismernek  olyan gyermekeket,  családokat  ahol  problémák vannak,  kérjük  jelezzék  felénk!  Működik  észlelő  és 
jelzőrendszerünk,  melynek  célja,  hogy  az  olyan  családi,  környezeti,  társadalmi  helyzet,  vagy  ezek  következtében 
kialakult  állapot  megelőzésre  kerüljön,  amely  az  egyén,  vagy  család  testi  vagy  lelki  megrendülését,  társadalmi 
ellehetetlenülését okozza. Cél: a kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez 
vezető okok feltárása és a probléma feloldása. 
A jelzés történhet személyesen, telefonon, vagy írásban. A jelző számára biztosítjuk az anonimitás lehetőségét. 

Kopasz Imréné
 Családgondozó



Csongrádi Kistérség Egyesített Nevelési Intézménye
Csanyteleki Tagintézményének Dolgozói és Szülői Közössége

Szeretettel vár minden érdeklődő
gyermeket és felnőttet 2007. október 5-én (péntek)

du. 13 órától az Óvoda
udvarán megrendezésre kerülő

                     

                                         

- 1300  Gyülekezés az óvoda udvarán
            (belépő 2 db alma/ fő)

- 1315   Kistérségi vezetők bemutatása

- 1330  Séta egészségünkért falunk főutcáján

- 1400   Mesedramatizálás

- 1500  Uzsonna
            (reformtáplálkozás megismerése)

- 1530  Közös programok

                -Egészségünkért (felnőtteknek)
- vérnyomásmérés
- vércukorszint mérés
- magasság és súlymérés
- masszázs gyógyító hatása

             -Műhelyfoglalkozások (gyerekeknek)
- színezés feladatlapokkal
- társasjáték az egészségért
- kereső-válogató játék

                  - puzzle játék



HEVESI SÁNDOR EMLÉKVERSENY

A rendezvény augusztus 18-án a Tiszán  került lebonyolításra.  Rövid megnyitó után emlékeztünk Hevesi 
Sanyi bácsi munkásságára, majd sorsolást követően 17 horgász kezdte meg a versenyt.
Az  időjárás  kedvező  volt,  csak  a  halak  nem  akartak  versenyezni!  Most  is,  mint  máskor,  csak  sikerült 
valamilyen szinten becserkészni őkelméket. A két kategóriában versenyzők jól szórakoztak. Szabó Zoltán 
pazar tiszai halászlével várta a megfáradt népet. Nem is maradt egy csepp sem, pedig nem keveset főzött. Mi 
horgászok próbáltuk az elvesztett folyadékot pótolni, vagyis: a büfének fogyott az itala rendesen.
A verseny vezetője Németh Sándor összesítette az eredményeket, és kialakult a helyezési sorrend. A díjakat  
Szabó Zoltán jelenlegi egyesületi elnök és Németh István örökös tiszteletbeli elnök adta át.
Eredmények:                       Versenyzői kategória:

1. Szabó Tamás
2. Ormándi Róbert
3. Németh Sándor

                                                Szabad kategória:
1. Dr Lajkó Norbert
2. Körmendi József
3. Nemák Zoltán

Ezen a versenyen a Tisza a szép arcát mutatta, nem jött a folyón sem a békalencse, a víz is tiszta volt, ő is 
tisztelgett régi barátja emlékére, mert Sanyi bácsi nagy szerelmese volt a Tiszának!

Mi van veled Meggyesi-tó?

Tisztelt  Horgászok!  Elnézést  kell  kérnem  a  horgászok  többségétől,  de  a  következő  sorokkal  szeretnék 
reagálni egy-két horgász kocsmai, bolti beszólására.
Egyik csanyteleki horgász kissé arrogáns hangnemben felvetette a nyári telepítések elmaradását! Számon 
kérte a BOLTBAN a vezetőség hozzáállását a horgászokhoz. Én próbáltam normális módon elmagyarázni 
részére, hogy nem ez a hely, ahol ezeket a kérdéseket meg kellene tárgyalni.
Röviden válaszolva a felvetéseire:

1. A nyári telepítés a nyári időjárás miatt maradt el. Miért is? Mert a víz hőmérséklete magas, viszont 
az oxigén tartalma alacsony volt. Ehhez jött a nagy arányú algásodás. Ha akkor kihelyezzük az ígért 
halmennyiséget,   nagy  a  valószínűsége,  hogy   tetemes  halpusztulást  idéztünk  volna  elő.  A 
szeptemberi kihelyezés kiegészítve a nyárival meg fog történni az eredeti tervek szerint.

2. A versenyeket nemcsak a versenyzőknek szervezzük, hanem minden egyes tagnak! Ezt bizonyítja a 
nagy arányú részvétel is.  Sajnálom, ha valaki nem szeret közösségben tartózkodni, de a többség 
igényli  az  ilyen fajta  rendezvényeket.  Megnyugtatom a Tisztelt  Horgásztársat,  hogy csak annyit 
költünk a versenyekre amennyit a költségvetésben a Közgyűlés részünkre engedélyez.

3. Vezetők hozzáállásáról a következőket szeretném megjegyezni. Bármikor sürgős azonnali munkára 
van szükség, tisztelet a kivételnek, (a beszóló nem tartozik a kivételbe!) a vezetőségi tagokon kívül 
nem igen lehet ráérő horgászt találni!  A vezetőségi tagok bármikor ráérnek és nem kis mértékű 
munkát végeznek. Saját költségükön utaznak az egyesület érdekében. Sokszor kétkezi munkára sem 
találok  a  vezetőkön kívül  mást!  Szabadidőt,  energiát,  családot,  saját  egészségüket  nem kímélve 
dolgoznak az egyesületért, a horgászokért!

4. Elgondolásainkról, terveinkről, rendezvényeinkről mindenki tájékozódhat az interneten a 
www.csanytelekishe.fw.hu   portálon.

Tisztelt  Horgászok!  Bárkinek hajlandó vagyok tájékoztatást  adni  az egyesület  pillanatnyi  helyzetéről,  de 
kérem Önöket, hogy ez a hely ne a bolt legyen, nagybevásárlás idején.

                                                  Tisztelettel:
Körmendi József

HE  alelnök

http://www.csanytelekishe.fw.hu/


A masszázsról és hatásairól
Ma már tudjuk, hogy a lelki és testi egészség nem választható el egymástól, valamint azt is, hogy a testet ellazító masszázs 
megnyugtatja a lelket is. Nagyon jó hatása van az idegrendszerre, hiszen aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, ezzel 
ellensúlyozza a test stresszre adott negatív válaszreakcióit, feloldja az izmok akaratlan feszülését, lehetővé teszi a normális 
szívritmus és keringés helyreállását. A masszázs csökkenti a vérnyomást azáltal,  hogy a test ellazul,  és feltöltődik pozitív 
energiákkal.  A masszázs valódi öröme, hogy jót tesz nekünk, egészségmegőrző hatású, erősíti az immunrendszert, jó közérzetet  
biztosít, a jó kedély-állapotú emberek pedig köztudottan egészségesebbek, mint a borúlátóak. Szorongásoldó hatása is van, valamint a  
depresszió kezelésében is nagy segítséget nyújt.
A svéd, kondicionáló-frissítő masszázs:  
A masszőr simító, dörzsölő, gyúró, ütögető, rezegtető mozdulatokkal frissíti fel a szervezetet. A test bizonyos részeit, illetve teljes 
területét meghatározott fogásokkal és sorrendben dolgozza át. A kezelés javasolt ideges fáradtság, izomfáradtság, gyengeség esetén. 
Javallt  az  izomzat  erejének,  anyagcseréjének,  rugalmasságának  fokozására,  mozgás-szervi  betegségek  kezelésére,  degeneratív 
elváltozások kezelésére, fájdalmas myalgiák kezelésére, vérkeringési zavarokra. Csökkenti a fájdalmat, felgyorsítja a sérülések utáni 
felépülést, megakadályozza a nem használt izmok sorvadását, enyhíti az álmatlanságot, fokozza az éberséget, elősegíti a relaxációt és 
csökkenti a stressz hatását. Akár naponta is elvégezhető. 
Relaxáló – aromaterápiás masszázs  
A masszázs lassú, nyugodt, finom, simító mozdulatainak köszönhetően lazító, nyugtató, stresszoldó hatású. Illóolajak, illetve azok 
kombinációjának felhasználásával történik. Hatására intenzívebbé válik a masszázs relaxáló, vitalizáló ereje. Serkenti az izmok és 
kötőszövetek oxigén ellátását. Az illóolajok illata lelkileg is frissé teszi az embert.
Nyak-, váll-, arc- és fejmasszázs  
A masszázs  gyengéd,  lassú  mozdulatokkal  történik.  Az  egész  arcon  frissítő  masszázst  végzünk finom,  pumpáló  mozdulatok 
segítségével masszírozva végig a homok, az orr, a szem, a fül körüli részeket és a fejbőrt,  majd a tarkó és nyak tájékát. Az 
izomfeszültség oldásával a masszázs helyreállíthatja a véráramlást, elmulaszthatja a fájdalmat.
Fogyókúrás masszázs - narancsbőr kezelés – anticellulit kezelés  
A kórosan felgyülemlett sejtközötti folyadék elvezetése, amelyek főként az ödémák formájában jelennek meg. A narancsbőrt a 
meglazult kötőszövet, zsír és a felhalmozódott anyagcseretermékek összessége alkotja. A cellulitis állománya, minősége változó, 
mindig egyéni.  A kezelés erőteljes gyúró,  dörzsölő fogásokból  áll,  amely kifejezetten az érintett  területekre irányul.  Erősíti  a 
kötőszövetet, fokozza a méregtelenítést, javítja a nyirok-áramlást és a vérkeringést, fokozza a bőr és a kötőszövet rugalmasságát, 
javítja a fogyókúra hatékonyságát, csökkenti a bőr alatti zsírszövetet, üdévé, szebbé „varázsolja” a bőrt.
Mézes méregtelenítő masszázs  
A speciális masszázsfogásokhoz használjuk a mézet. Serkenti az adott területen található testrészt, fokozza a vérkeringést és ezáltal a 
sejtek anyagcsere-folyamatait is javítja. Tisztítja, méregteleníti az egész testet. A mézes masszázs terápia hatásaként tapasztalható a 
test  általános  állapotjavulása,  teljesítmény növekedése.  Az  immunrendszer  erősödése  lévén  a  szervezet  ellenálló  képessége  is 
jelentősen  javul.  Alkalmazása rendkívül  hatékony gerincbántalmak,  nyak-,  váll-  és  hátfájdalmak,  reumatikus  panaszok,  izületi 
problémák, neuralgiák, visszatérő fertőzések, krónikus kimerültség, depresszió esetén. 
Talp- és kézmasszázs  
Ősi keleti eljárás, melyet a szervezet szabályozási rendszereinek befolyásolására ajánlok. A hagyományos kínai orvoslás szerint az egyes 
talpi és kézi zónákon keresztül befolyásolható a szervek működése. A talpmasszázs az emberi test minden egyes részének ideális 
működésére  kiható,  reflexpontokra  gyakorolt  nyomás  tudományos  technikája.  A kéz  vagy  a  láb  bizonyos  területein  tapintható 
reflexpontok érzékenysége a test  azzal kapcsolatban álló részén kialakult problémákra utal. A talpmasszázs célja a kettő közötti 
egyensúly helyreállítása, a feszültség csökkentése, újra működésbe hozása, regenerálása. Így tudjuk helyreállítani a teljes rendszer 
harmóniáját természetes módon. Hatékonysága megkérdőjelezhetetlen bármely korosztály egészségének és vitalitásának helyreállítása 
érekében.
Thai masszázs  
Hatása elsősorban az energiarendszer kiegyensúlyozásában rejlik. A thai masszázs az izmok nyomásával, nyújtásával a különböző 
testhelyzetek  felvételével  a  szabad  energiaáramlást  igyekszik  biztosítani  a  megfelelő  energiapályákon.  A cél  a  fájdalmak  és 
merevségek oldása, rugalmas, hajlékony, elengedett állapot létrehozása. A masszázs elősegíti a testi-lelki harmóniát. A masszőr a 
nyomást hüvelykujjal, tenyérrel, könyökkel, térddel, talppal végzi az energiapontokon. A kezelés földre terített szőnyegen, kényelmes 
pamut ruhában történik.
Forró guriga –lazító hátmasszázs  
A masszázs két, forró vízzel átitatott hengerré összetekert törölközővel történik. A nyakon, vállakon, felkaron, a teljes háton egészen a 
keresztcsontig végezzük a masszázst úgy, hogy a guriga egy pillanatra sem áll meg. A kezelés 20 percig tart, melyet 5 perces relaxáció 
követ.

Fülgyertyázás:  a  fül,  a  homlok  és  a  melléküregek  gyulladásos  folyamatainál,  ill.  lezajlott  gyulladások  után  utókezelésre  alkalmazható.  A 
felgyülemlett fülzsír eltávolítására, továbbá fülzörejek és a fül keringési zavarának kezelésére is használható. Fejfájás, migrén, tarkótájéki nyomás, 
szédüléses problémák esetén is hatékonyan használható.
Testgyertyázás: Bárhol használható a test bőrfelületére helyezve, gyulladások kezelésére, fájdalomcsillapításra egyaránt.
Köpölyözés:  a köpöly segítségével  létrehozott  ”vákuum” hatására a  test  adott  pontjain  vérbőség alakul ki.  Ezzel  felgyorsul  az anyagcsere, 
hatékonyabbá válik a méregtelenítés. Növeli a szervezet ellenálló képességét, kiválóan alkalmas a betegségek megelőzésére.

Túri-Kis Mariann
 Masszőz



Véradás Csanyteleken

2007. szeptember 12.-én délután Csanyteleken megrendezésre került az év harmadik véradó 
napja.

Dolgos őszi napon közel hatvan véradó jelentkezett, ebből kiszűrésre került hat fő, ők sajnos nem adhattak vért, 
nekik jobbulást kívánunk!
Három új igen fiatal véradó is jelentkezett, példa értékű és követésre méltó a lelkesedésük.
A véradás Csanyteleken családias légkörben zajlik, „öreg” véradóink „haza” járnak,
igen nagy jókedvvel.
A vöröskereszt méltón osztotta az elismeréseket, majd este következett az igen szerény, de annál finomabb 
vacsora.
Sajnos támogatást pénzhiány miatt nem kaptunk, de mi ebbe nem nyugodtunk bele. Egészségügyi dolgozók és 
ismerősök a zsebünkbe nyúltunk és megszerveztük a vacsorát.
Köszönjük a véradóknak, hogy önfeláldozásukkal segítik a betegek gyógyulását!
Köszönjük a támogatóknak és az egészségügyi dolgozóknak a munkáját!

Nagyon sok szeretettel várjuk majd januárban is az önkéntes véradókat, mi pedig  igyekszünk majd ennél többet 
tenni a fehér asztalra.

Szponzorok:
-EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK

-KÉBSZ KFT
-TÓTH MARGIT

                                                                                                           Köszönettel:
Kovácsné Szeri Mária (Taci)

                                                                                                          Pintér István
                                                                                                           Főszervezők

CSALÁDI ESEMÉNYEK

                                                                                                                          
             SZÜLETETT:                                                                                                       MEGHALT:

Vida Zsoltnak és Szin Annamáriának:                                                                 Csikós Mihály
                  VIVIEN KATA                                                                                 Papp Béláné

  Borsos József
  Vígh Istvánné

Murár Ferencnek és Faragó Erzsébetnek                                                             Krucsai Franciska
                      VIVIEN                                                                                         Fekete Rózsa
                                                                                                                              Dénes Margit
               nevű gyermeke



A  Csanyteleki  labdarúgás  háza –tájáról

Augusztus   18 -án   elrajtolt  a    Csongrád    megyei  II.  osztályú  labdarúgó  - bajnokság .
Csanytelek    ifi  és  felnőtt  csapata     július    9-én  játékos  értekezlet  keretén
belül      alakította   ki  csapatát.   Heti    3  edzéssel   készültek   a  fiúk  a  bajnoki  idényre.   
Hazatért   igazolásával    Bálint  Zsolt, Kósa  Dániel,  Tóth   Dániel, Tóth  Miklós   és ifj. Varga Péter,  akik  ugy 
gondolták,   hogy  településük   csapatait   kell  hogy   erősitsék.  
Uj  játékosként  érkezett   Palatinus  István.

Jelenlegi       Felnőtt  keret                 23 fő
                      Ifi          keret                 22 fő
                      Serdülő   keret              18 fő     

A  pályahitelesítésre    saját  erőből   megújult   az  öltöző   is.    Forgó   Mihály   vállalkozó     társadalmi 
munkában   segített   az   egyesületnek  az  átalakításban.   Elkészült  a   labdafogó  háló,  az  eredmény-jelzőtábla, 
Vincze   Ferenc és    16  szponzor  jóvoltából     -akik  vasanyaggal ,  illetve  társadalmi  munkában támogattak 
minket.  Az  ötletgazdának  az  ötletért  és  a  megvalósitásért is  köszönet.
Külön  köszönet  azon   játékosoknak,  akik      nappal     pakolták  a  szórókat ,      segítettek  az   éjszakai 
locsolásban ,   hogy     a  nagy    melegben   is   meg  tudjuk  óvni     a   pálya   gyepét,  ne  legyen  kemény  a 
talaj,  és  ne  szerezzenek  sérüléseket  játékosaink.   
Külön  köszönet   Mészáros   Dezsőnek    aki  tapasztalt    játékosként   tudja,   hogy  a  pálya
minősége  mennyit  segit, illetve  árt  a  játékos  lábának.

Kulturált  körülmények  között   1  hetes  sporttábort    szerveztünk   a  legifjabb  korosztály
részére.    Napról  napra     nőtt  a  táborozók   száma.
A  gyerekek  fáradhatatlanul   rúgták  a  bőrt,   végezték  a  feladatokat,  örömteli  játékukkal   sokszor 
elkápráztatták   a   lelkes    szülőket,  akik   persze  üdítővel,  csokival  honorálták   a  gyermekek  lelkesedését. 
Köszönjük  a   szponzori   segítséget ! 

A jó  hangulatú  tábor   az   őszi    szünetben     ( október  29-től  november  2-ig ) folytatódik.

Azóta  is  a  leglelkesebbek   hetente  kétszer,   kedden  és  csütörtökön   aktív  résztvevői
az    edzéseknek.  A   tábor   célja   nemcsak  a  hasznos  időtöltés   megszervezése  volt,   hanem  az  is ,  hogy 
felfedezzük     a  serdülő    csapat   utánpótlás   tagjait.   A  szülők  egyetértésével   a  legeknek  már   igazolás  is 
készült   és  tehetségükkel,  szorgalmukkal 
erősitik  a  serdülő  csapatot.   

Újjá   szerveződött     csapataink  mellett  a   rendezőség  is.   Sikerült  megnyerni  a  csapat
mellé     10  olyan  személyt,  aki   munkájával,  jelenlétével   segíti  az   egyesület  munkáját.
Bár  nincs  pályagondnok,  nincs  szertáros,   közös  összefogással  az  elnökség  két  tagja   hetente  mos,  a 
játékosok   gereblyéznek,   kifestik  a  pályát,   olyanná   varázsolják,  hogy   a  hitelesitett  pályán   mérkőzést 
lehessen   játszani. 

  Korábban  az  önkormányzat   biztositotta   a  pályagondnokot,  aki  egyben  szertáros  is  volt,     havi 
munkabérért .
Úgy  gondoljuk,  ha  ezt   a  munkabért   megsporolja  az  egyesület,  akkor  legalább  a képviselő  testület  által 
megitélt    támogatást    kellene    zavartalanul    biztositani..  

Anyagi  helyzetünk    mérvadója   az   önkormányzati  támogatás.



év Kért 
támogatás
pályázat 
utján

Képviselő 
testület  által 
jóváhagyott

Megérkezett
támogatás

2004. - 850 850
2005. 3095 2376 2376
2006. 2700 2350 1750
2007. 2500 1820 Eddig   1160 

A  CSLSZ  felé  évente  
                 nevezésre                                       130 e  Ft 
                 játékvezetői  dijra                          600 e  Ft
                 játékosok  játékengedélye              140 e Ft 

 utaztatás-  busz  költség  évente                     600 e Ft

Ezekből   a  számokból  egyértelműen  látszik  ,  hogy  nehéz  a  megélhetése  az  egyesületnek
Több  helyre pályázik , amiből  próbálja   a   további  fenntartást  biztositani.   Az  elnökség   nem  is  mer  arra 
gondolni,  hogy   játékost   szponzoráljon,  esetleg   átigazolás  idején   anyagit    igérjen.
Az  egyesületnek   gondot  okoz,  hogy    anyagi   erőforrását,  hogyan  gyarapitsa.  Még  mindig  vannak  olyanok 
akik  sajnálják   a   havi   6oo.-Ft-ot   ettől  az
egyesülettől  és  inkább   többet  fordulnak   a  szomszédba, de vannak  olyan  fiatalok  is
akik   az  egyesület   hálóját   szaggatják,  de   belépődijat   nem  hajlandók  fizetni. 

A  szakosztály  tagjai  és  az  elnökség  köszöni  minden   segítőnek  munkáját,  az
eddig  felajánlott       anyagi ,    támogató    szponzori    segítséget.  Köszönet    Csányi  József   edzőnek       aki 
szponzorként  az  első  vacsorát,  és Jaksa  Árpád   kocsmárosnak  aki  a  további   vacsorákat   biztositotta   a 
csapatnak.    Külön  köszönet  azon  serdülős  gyermekek   szüleiknek,  akik    időt  és  anyagiakat  áldoznak  arra, 
hogy  gyermekeiket      gépjármüvel    viszik   a     mérkőzésekre.

      Az   elnökség,  szakosztály    vezetés    mindent  megtesz  azért,  hogy   kulturált  környezetet   kialakítva 
épüljön  ,  szépüljön  a  sportpálya.
A  játékosaink  igyekeznek  a   mérkőzéseken  sportszerű  játékkal   ,  jó   hangulatban  és    jó  teljesítménnyel 
szerepelni,   ezzel  is   szórakozási  lehetőséget  biztosítani  a  kilátogató     szurkolóknak.

HAJRÁ   CSANYTELEK    !



Olvasói oldal
Recept klub

Községünk legszebb versei

CSOKIS - KEKSZES TORTA

Hozzávalók: 

• 22 dkg vaj

• 22 dkg étcsoki

• 5 dkg aszalt meggy

• 16 db szögletes  keksz 

Elkészítés:

A  diót  és  meggyet  apróra  vágjuk.  A  vajat  a  csokival 
összeolvasztjuk  (alacsony  fokozaton  egy  jénai  tálban, 
gőz felett).  Az alufóliával  bélelt formába lerakunk egy 
sor  kekszet,  megszórjuk  a  diós-meggyes  keverékkel, 
rákanalazzuk az olvadt  csoki  kb.  harmadát.  4 réteget 
rakunk  így  egymásra.Legfelülre   vékony  csokibevonat 
kerüljön.  Várunk 20 percet,  majd hűtőbe tesszük 6-8 
órahosszára, felszeleteljük.

NYÁRI EMLÉK

Hol van az a nyár
Azon a vén, kedves kis tanyán,
Hol oly boldog voltam én,
Szerelmünk lágy ölén.

Most méheket sem ringat ott a szél,
Már csak a régi, öreg fa mesél;
Hogy nem volt itt mindig ilyen hideg,
Valaha melegek voltak itt a szívek.

A nap forrón ölelte a tájat,
Hűs szellő lengette a fákat,
Fenn könnyű felhők úsztak a szelíd
 kék égen,
Lenn buján sarjadzott a mérges zöld
 a réten.

Selymes fű bontott ágyat nékünk,
Selymességén olvadt eggyé létünk,
Boldogság hulláma ringott tova,
De hova, hova, hova?

Most sötéten zúg, süvít a konok szél,
Hol egykor oly vakítón ömlött szét 
a boldog fény,
A magány szomorú, bús emléket költ,
S lám a régi, öreg fa is kidőlt!

A fénylő életet elűzte a sötét halál,
Csak én gondolok vissza már,
Hogy mekkora volt a szerelem,
Amikor TE voltál a mindenem.

                          Joe

Gépi és kézi kaszálás 
megrendelhető az alábbi 

telefonszámon:20/230-62-85 

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
A Csanyi Hírmondót szerkesztette: Varga Péterné   

  E-mail: csanyihir@citromail.hu

mailto:csanyihir@citromail.hu

