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Csanyi Hírmondó
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Felhívás köztisztaság rendjének betartására!
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Tájékoztatom Önöket arról, hogy egyre több olyan
lakossági bejelentés érkezik hozzám, amely a település
köztisztasága fenntartásának rendjéről szóló 24/2007.
(XI. 29.) Ökt rendelet szabályainak megszegésére vonatkozik. A Kossuth Lajos, Botond, Damjanich, Petőfi
Sándor és Jókai Mór utcákban lévő csapadékvíz elvezető csatornákba arra illetéktelenek szennyvizet engednek, mellyel több hatályos jogszabályt is megszegnek, így pl. a jelzett önkormányzati rendelet 6. §-a a)
pontjában foglalt alábbi tiltó rendelkezést; „a helyiségek, területsávok takarításánál keletkezett szennyeződést, szennyvizet közterületre, csapadék-levezető
rendszerbe, csapadék-levezető árokba belesepreni, belevezetni tilos” amely a fenti rendelet 10. § (3) bekezdése a) pontjába ütköző cselekmény, amely 30.000,- forintig terjedő szabálysértési pénzbírsággal sújtható, továbbá 10.000,- forintig terjedő helyszíni bírság is kiszabható az elkövetővel szemben. Az elkövetőt sújtó
szankció nem ellensúlyozza a tilalmazott cselekmény
következményeit azok számára, akik nap mint nap

szenvedik el a szabálysértést elkövetők felelőtlen magatartása következményeit, amely a beköszöntött meleg időjárás következtében közegészségügyi szempontból is komoly problémákat vet fel. Településünk
élhetőbbé tétele érdekében a természeti környezet
megóvása (talaj, föld, levegő, vízbázis védelme) megengedhetetlenné teszi annak mindenfajta károsítását,
nem beszélve arról, hogy a tilalmazott cselekmény
gyakorlása a gyermekek számára rossz mintát ad. A
büntetés és tiltás mellett, illetve ahelyett, felhívok minden olyan érintett állampolgárt, aki a saját háztartásában termelődött szennyvizet bármely okból (akár a
magas szállítási költség, akár a szabályszerű tárolás lehetőségének hiánya miatt) eddig a csatornába, csapadékvíz elvezető árokba engedett, hogy tartsa tiszteletben az önkormányzat rendeletében foglalt szabályokon túl a szűkebb környezetében élők, az utca lakossága, illetve az egész település köztisztasága rendjének
fenntartására irányuló érdekeit is, mert ellenkező esetben nem tekinthetek el a fent jelzett jogszabályban foglaltak szerinti szabálysértési eljárás lefolytatásától!

Köszönőlevél
Köszönettel tartozom mindazoknak akik az 500 db
Canna virághagyma ültetésében saját anyagi forrásból
vásárolt, továbbá általuk nevelt hagymák ültetésre való átadásával önzetlenül segítettek abban, hogy virágosabbá tegyük a településünkön átmenő forgalmat
bonyolító utak melletti területeket.
Megtiszteltetés számomra, hogy sokan vállalták a
virághagymák ültetését és gondozását is, ami plusz
munkát jelent. Köszönet érte idősnek, fiatalnak, iskolás, óvodás gyermekeknek és szüleiknek egyaránt és
minden jó-szándékú, a virágültetés szervezésében és
bonyolításában résztvevőnek.
Köszönöm azon helyi polgárok virágadományait
(muskátli, ternye, szőlővirág, vasvirág, stb.), amellyel
a hivatal és a faluház környéke parkosítását tudtuk elvégezni önkormányzati költségvetési kiadás nélkül.
Remélem minden településünkön élőnek szemet
gyönyörködtető látványban lehet része a virágok nyílásakor és a falunapok keretében nehézséget okoz
majd a „Csanytelek legvirágosabb utcája” cím odaíté-

lése az arra felkért személyek számára.
Köszönöm a példaértékű együttműködésüket abban, hogy nagyon sokan virágosítják előkertjeiket,
gondozzák szebbnél szebb növényeiket.
Ezúton fejezem ki köszönetemet minden
Csanyteleken élő Polgárnak aki pénzt, időt, fáradságot nem kímélve tett azért, hogy községünkről kialakult kép kedvező irányba változzon. Ez részben a parlagfű- és gyomirtásban, fűnyírásban kézzelfogható
eredményt hozott, de sajnos még vannak olyan területek, ahol semmibe veszik úgy a központi, mint a helyi
jogszabályokba foglalt ez-irányú kötelezettségüket. Ismét felajánlom a Polgármesteri Hivatal szabad kapacitása kihasználása lehetőségét a térítés ellenében
igénybe vehető fűkaszálást, melynek megrendelése a
20/230-6285-ös telefonszámon Bori Sándornál, vagy a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatot ellátó ügyintézőjénél Ábelné Deák Anitánál (ügyfélfogadási rendben) van mód.
Tisztelettel: Kató Pálné jegyző
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KÖZLEMÉNY
A fóliasátrakat szabályozó rendelet módosításáról
Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium néhány
nap leforgása alatt módosította a
f ó l i a sá tra k a t é ri n tő j o g s z a b á l y tervezetet. A tárca a mezőgazdasági termelők igényeit szem előtt
tartva, egyetértésben a mezőgazdasági szaktárcával és a szocialista frakcióval, tovább egyszerűsíti a miniszteri rendeletet. Ezzel a gazdák érdekeihez még inkább igazodó, precízebb és
egyértelműbb szabályozás születik.
A jogszabály-tervezetet a tárca
a témában érintett szakértőkkel
egyeztette, így a MAGOSZ képviselőivel is megvitatta a tervezett módosításokat, amelyet a
MAGOSZ vezetői örömmel
fogadtak.Az 1998. és a 2007. között hatályos szabályozás valamennyi fóliasátor és üvegház
esetében kötelezővé tette az építési engedélyezési eljárást,
amelyhez bonyolult tervdokumentációt kellett a gazdálkodóknak csatolniuk.
A 2008. január 1-jétől hatályos
rendelet az építmények mérete
és létesítésének helye alapján
differenciálta a fóliasátrak építé sét. Ez jelentős könnyebbséget
jelentett a gazdálkodók számára,
ugyanis megszüntette az enge délyezési eljárást, helyette egy –

egy viszonylag szűk körben –
bejelentési kötelezettséget írt elő.
Az év eleje óta hatályos szabályozás bevezette a bejelentési el járást, amely az elbírálás határidejét a korábbi 60 nap helyett 15
napra csökkentette.
A rendelkezés alapján nem
nőttek, hanem csökkentek az el járás költségei, mert alacsonyabb
illeték mellett, a korábbiakhoz
képest szűkebb tartalmú és olcsóbb lett – a benyújtandó tervdokumentáció is.
Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a gazdálkodók igényeit figyelembe véve – a
műszakilag indokolható mérté kig – tovább egyszerűsíti a fólia sátrak létesítését. A többi között
fontos újdonság:
– A beépítésre nem szánt mezőgazdasági területen idő- és méretkorlát nélkül, beépítésre
nem szánt egyéb területen pedig idényjelleggel engedély
nélkül építhető bármekkora
méretű fóliasátor.
– Idényjellegű fóliasátor enge dély és bejelentés nélkül he lyezhető el a beépítésre szánt
területen is, ha magassága ki sebb 7 méternél, és alapterüle te nem haladja meg az 500
négyzetmétert.
– Már nem szükséges engedély

és bejelentés a beépítésre szánt
területen a 3 méternél nem magasabb, állandó fóliasátrak építéséhez.
– A fóliasátrak építésekor többé
már nem kell a hagyományos
építési engedélyezési eljárást
lefolytatni, az építtetőnek csak
bejelentési kötelezettsége lesz.
– Bejelentés csak a beépítésre
szánt területen megépíteni kívánt, 7 méternél magasabb,
vagy 500 négyzetméternél na gyobb alapterületű ideiglenes,
vagy 3 méternél magasabb ál landó fóliasátor esetében, illetve a beépítésre nem szánt, nem
mezőgazdasági területen ál landó jelleggel elhelyezett fóliasátor esetében szükséges.
Ezen túlmenően a Kormány a
szabálytalanul létesített fóliasátrak esetében a kiszabható építésügyi bírság mértékét azonnal és
jelentősen (huszadára) csökkenti. 2009. április 30-ig tartó moratórium meghirdetésével a Kormány pedig lehetőséget kíván
adni a gazdálkodóknak, hogy
meglévő fóliasátraikat a jogszabályoknak megfelelően szabályossá tegyék.
(Forrás: Önkormányzati és
Területfejlesztési Minisztérium
Sajtó és Kommunikációs
Főosztály)

Tájékoztató a jogviszony ellenőrzésről
Mi az a jogviszony-ellenőrzés,
miért van erre szükség?
Az egészségbiztosítás rendszere a nemzeti kockázatközösségre
épül. A Magyar Köztársaság területén élő magyar állampolgárok valamennyien térítésmentesen jogosultak az egészségügyi
ellátásokra.
Az ellátásra való jogosultságot
a biztosítási jogviszony, vagy a
jogosulti státusz határozza meg.

Ettől függ az is, hogy valaki járu- lék bevallására és megfizetésélékfizetésre kötelezett, vagy a re. Biztosított, ha valamilyen
szolidaritási elv érvényesülése munkát vagy jövedelemszerző
alapján az állam fizeti utána a já- tevékenységet végez és ennek
alapján járulékfizetésre kötelerulékot.
zett. A biztosított a természet– A biztosítottak (pl.: munkavállalók, vállalkozók, önálló tevé- beni (orvosi vizsgálat, gyógykenységet folytatók): bejelenté- szer, stb.) és pénzbeli ellátásosüket az egészségbiztosítás kat (táppénz, gyed, tgyás, stb)
nyilvántartásába munkáltató- egyaránt igénybe veheti.
juk teljesíti, ugyancsak a mun- – A jogosultak (pl.: nyugdíjasok,
káltató köteles utánuk a járu- a GYED-en, GYES-en, GYET-
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en lévők, a különböző szociális
ellátásban részesülők, a gyermekek és a továbbtanuló fiatalok): bejelentését az ellátást folyósító szerv, intézmény, iskola, stb. teljesíti, de utánuk az
egészségügyi szolgáltatási járulékot az állam fizeti meg. Jogosult pedig tulajdonképpen
mindenki más, akik nem biztosítottak és egyéb jogosulti kategóriába sem tartoznak,
egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek,
melynek összege jelenleg
4350,-Ft/hó, melyet az APEHhoz kell befizetni. A jogosultak
az egészségbiztosítás természetbeni ellátásait vehetik
igénybe.

Járulékfizetés, jogviszony közötti összefüggés
Fontos hangsúlyozni, hogy a
jogviszony és a járulékfizetés között az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szempontjából szoros összefüggés nem áll
fenn.
Valóban ingyenes-e az egészségügyi ellátás?
Az egészségbiztosítás szolidaritási alapon működik, azaz az
igénybe vehető egészségügyi
szolgáltatások mértéke nem
függ a biztosított által befizetett
összeg nagyságától, azokat a
biztosított, egészségi állapota ál tal indokolt mértékben veheti
igénybe.
Az egészségügyi szolgáltatások azonos módon illetik meg a
szolgáltatásra jogosult személyeket is.
Az egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai a járulékfizetési kötele zettséggel arányosan vehetők
igénybe.
Ki jogosult az orvosi ellátásra?
A társadalombiztosítás rend szerében való részvétel kötelező.
A hatályos jogszabályok alapján
mindenki jogosult a társadalombiztosítás által finanszírozott ellátásokra.
Mi a TAJ és mitől érvényes?
A TAJ az egészségbiztosító által használt egyedi azonosító
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szám. A TAJ bemutatása szüksé ges ahhoz, hogy valaki bármely,
a tb által finanszírozott egész ségügyi szolgáltatást igénybe
vehessen. Érvénytelenné (pasz szív TAJ) abban az esetben válik
a TAJ, ha tulajdonosa meghalt,
vagy véglegesen külföldre távozott, s ez az illetékes hivatal tu domására jut. Rendezetlen jogvi szonnyal igen, viszont érvényte len TAJ kártyával nem lehet
igénybe venni a társadalombiz tosítás terhére egészségügyi ellá tást. Ugyanakkor a TAJ érvényessége nem jelent rendezett
jogviszonyt!
Hogyan történik a jogviszonyellenőrzés?
Jogviszony-ellenőrzést valamennyi egészségügyi szolgáltató köteles végezni 2008. január
elsejétől. A szolgáltató a beteg
TAJ számának megadásával az
OEP nyi l vántartási rendszerén
keresztül végzi el az ellenőrzést,
a rendszer pedig egy igen vagy
nem választ ad, arra a kérdésre,
hogy az ellátottnak van-e érvényes jogviszonya. Ezt neveztük
el „zöld” (igen válasz) vagy „piros” (nem válasz) lámpának.
Mi is az a jogviszony-ellenőrzés?
A jogviszony-ellenőrzés lénye ge, hogy jelenleg valamennyi
egészségügyi szolgáltató az ellátást megelőzően (kivételeket a
jogszabály rögzíti) on-line módon megvizsgálja, hogy a TAJ
mögött van-e biztosítási jogvi szony.
Mi történik akkor, ha valakinek rendezetlen a jogviszonya?
A jogviszony-ellenőrzés ered ményétől függetlenül mindenki
megkapja a szükséges egészség ügyi ellátást, viszont a szolgáltató köteles a betegnek tájékoztatást adni a jogviszony hiányáról
értesítés formájában. Hangsú lyozandó, hogy a beteg jogviszonyának hiánya miatt az OEP
nem szankcionálja az egészség ügyi szolgáltatót.
Mit kell tennie a betegnek?
Az írásban is megkapott tájékoztató alapján, haladéktalanul
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fel kell keresnie a lakóhelye sze rint illetékes Megyei Egészség biztosítási Pénztárat (MEP) és
kezdeményeznie kell jogviszonyának rendezését.
Hogyan kezdeményezheti valaki jogviszonyának rendezését?
Abban az esetben, ha eltérés
van saját élethelyzete és a rá vonatkozó adat között, többféle
módon kezdeményezheti a jog viszony rendezését.
Hogyan kaphat tájékoztatást
jogviszonyáról?
2008 január elsejétől, ha valakinek rendezetlen a jogviszonya a
szolgáltató erről és csak erről adhat tájékoztatást a betegnek. A
betegnek számtalan lehetősége
van arra, hogy ellenőrizze jogvi szonyára vonatkozó adatát: sze mélyesen, írásban, interneten. A
jogviszonnyal kapcsolatos tájékoztató anyagok megtalálhatóak
a www.oep.hu (nyitó oldal/tájékoztató a jogviszony ellenőrzésről a lakosság részére menüpont
alatt).
Mi történik akkor, ha valaki
nem kezdeményezi jogviszonyának rendezését?
2008. január 1. után a jogvi szony hiánya esetén az OEP köteles átadni a jogviszonnyal nem
rendelkező beteg adatait az Adó
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal nak, amely a bejelentési és járulékfizetési kötelezettség teljesítését megvizsgálja, mulasztás esetén az elmaradt járulékot behajtja. (Fontos! Nem az ellátás költségét, hanem az elmaradt járulékot hajtja be az APEH!)
Általános felvilágosítást az
OEP honlapján (www.oep.hu /
ellátások
Magyarországon
menűpont), illetve a megyei
egészségbiztosítási péztár telefonos ügyfélszolgálatától kaphat.
Jogviszonyadatait – az okmányirodában történt előzetes
regisztráció után – a kormányzati portál ügyfélkapu szolgáltatásának segtségével is ellenőrizheti (www.magyarorszag.hu/
ügyfélkapu/TAJ szolgáltatások).
(Forrás: Országos
Egészségbiztosítási Pénztár)
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Tisztelt Csanytelekiek!
Ez év július 11-12-13-án már 18. alkalommal kerül megrendezésre a

CSANYTELEKI FALUNAPOK!
A rendezvénysorozat egyik legnépszerűbb eseménye - immár hagyományosan az Általános Iskolában 5, 10, 15, … 55, 60, 65 éve végzettek osztálytalálkozói.
Tisztelettel kérem, akinek az idén „kerek évfordulós” az Általános Iskolai Bizonyítványa,
keresse személyesen vagy telefonon Mucsi István alpolgármester urat
(Takarékszövetkezet, 578-080), vagy az önkormányzat központi számán (578-510)
Ábelné Anitát, illetve az 5 évvel ezelőtti szervezést segítő „osztálybizalmikat”
hogy minél többen résztvehessenek ezeken a bensőséges, múltidéző,
barátságokat megerősítő találkozókon.

Forgó Henrik
polgármester

A Csanyteleki Diák és Szenior Sportegyesület közhasznúsági jelentése
2007. évi pénzügyi beszámoló
2007. évi tartalmi beszámoló
Díjak a 24 órás focihoz: 2396
Bevétel:
forint
Megalakulás: 2007.05.11.
Postaköltség: 587 forint
Nyilvántartásba
vétel: Adomány: 75000 forint
Egyenleg: 67952 forint (háziTagdíj: 12000 forint
2007.07.04.
Szerződés az iskolával tor- Kiadás:
pénztárban)
Számlán: 9055 forint
Számlanyitás: 10000 forint
naterem bérlésére
Aláírási címpéldány: 1500 Összesen (záró pénzkészlet):
Mrlják József lemondása
77007 forint
forint
Részvétel a 24 órás focin
Bartus László
bélyegző,
Névváltoztatás, elnökválasztás Nyomtatványok,
számlatömbök stb.: 4565 forint
Évzáró közgyűlés
(CSDSE elnök)

Csanytelek kupa
2008. 05. 16-án a Szent László
Általános Iskola és a Csanyteleki
Diák és Szenior Sportegyesület
hagyományteremtő jelleggel focitornát szervezett a Bartus - tanyán. A résztvevő 4 iskola (Baks,
Csanytelek, Csongrád – Gróf
Széchenyi István Általános Iskola, Felgyő) 2 korcsoportban (3-4.
és 5-6. osztály) mérte össze focitudását. A szponzori felajánlásoknak köszönhetően a csapatok
mellett díjaztuk a legjobb mezőnyjátékost, a legjobb kapust,
illetve a gólkirályt is.
A tornát jóízű ebéddel zártuk,
amelyet Gyöngyi Zsolt főzött a
gyerekek részére.
Eredmények:

3-4. osztály:
1. hely: Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
2. hely: Általános Iskola Baks
3. hely: Szent László Általános
Iskola 1. csapat
4. hely: Szent László általános
Iskola 2. csapat
Legjobb mezőnyjátékos: Süli
Kristóf
Legjobb kapus: Fejes Ferenc
Gólkirály: Selyem Zsolt
5-6. osztály:
1. hely: Gróf Széchenyi István
Általános Iskola
2. hely: Szent László Általános
Iskola
3. hely: László Gyula Általános
Iskola Felgyő

4. hely: Általános Iskola Baks
Legjobb mezőnyjátékos: Győri
Szabolcs
Legjobb kapus: Szabó Bence
Gólkirály: Csikós János
Reméljük minden résztvevő jól
érezte magát, s jövőre hasonló
körülmények között tudunk újra
találkozni!
Támogatók:
Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet Csanytelek
Polgármesteri Hivatal Baks
Csanyteleki Diák és Szenior
Sportegyesület
Bartus László
Gyöngyi Zsolt
Bartus László
(CSDSE elnök)
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TERMÉSZETGYÓGYÁSZAT
„Minden igazság három szakaszon megy keresztül.
Először kinevetik.
Aztán erőszakosan szembeszállnak vele.
Végül pedig elfogadják, mint magától értetődő dolgot.”
(Schopenhauer)

Tiszta (a) víz?
A szervezet kizárólagos energiaforrásai: a belélegzett levegő,
a megivott víz és a megevett étel.
Logikus lenne feltételezni, hogy
haladó gondolkodásunk a levegőt egyre tisztábbá, vizeinket kevésbé szennyezetté, táplálékforrásainkat táplálóbbá tesszük.
Sajnálatos és szomorú, de épp az
ellenkezőjét tapasztalhatjuk! Sokan panaszkodnak elhízásra,
gyomorégésre, puffadásra, vagy
egyszerűen csak itt fáj, ott fáj, de
nem jó. Ennek természetesen nagyon összetett okai vannak,
ilyen esetekben legtöbbször egyegy gyorsan ható gyógyszer
után nyúlunk (melyek savképzők!), s a tüneteket megszüntetjük, de a kiváltó okot nem.
A mai – a tévével, rádióval,
magazinokkal, internettel jellemezhető – kommunikációs világban nehéz az agyafúrt reklámok mögé látva elkülöníteni a
jót a rossztól.
A savas és a lúgos víz használata a betegségek kezelésére és
az öregedés lassítására fontos kiegészítő eszköz a betegségek holisztikus kezelésében. A méregtelenítésre az aktivált víz talán a
legjobb megoldás. Természetesen más módszerek is működnek, a helyes válasz megtalálásához belső önmagunkhoz kell fordulunk.
A diéták folyamán a vízről ál tálban megfeledkeznek, nem tekintik ételnek, pedig a diétának
nagyon fontos része, hogy sok
vizet, ionizált lúgos vizet
igyunk. A lúgos víz azért fontos,
mert minden kiürítendő bomlástermék savas, mint az ecetsav, a
koleszterin, a zsírsavak és a tej sav. Ezeket a savakat semlegesí-

teni kell ahhoz, hogy kiürülje nek. A Föld kétharmadát víz borítja, de az egészséges ivóvízhez
való hozzájutás a mai napig az
egyik fő problémánk
Születésünk pillanatában vagyunk életünk „leglúgosabb” állapotában. A fejlődő embrió az
anyából származó lúgos vegyületeket szív fel. Ez az oka annak,
hogy a várandós kismamának
lúghiány miatti reggeli rosszullétei, továbbá kalcium és más
lúgképző anyagok hiányára
visszavezethető panaszai vannak. Születésünk után minden
eltelt nappal egyre több savas
szerves bomlástermék halmozódik fel a szervezetünkben. Évtizedekkel később ez a felhalmozódás válik az életkori betegségek fő okozójává. Az emberek
ezt és az összes ehhez kapcsolódó szenvedést a „normális” öregedési folyamat részeként fogadják el.
De figyeljük csak a vizet!
Olyan, hogy „tipikus” csapvíz,
nem létezik, mivel a lakossági
vízellátás számtalan féle környezetből veszi a vizet, és így azok
mind-mind különbözőek. Talán
az lehet tipikus a csapvízben,
hogy az ember az összes csapvizet beszennyezi olyan vegyi
anyagokkal, melyek az egészégre ártalmasak. Ezeket a vegyszereket különböző okokból használják: az ivóvíz fertőtlenítésére,
a víz semlegesítésére, hogy ne
korrodálja a vízvezeték csöveit,
a víz keményítésére, hogy ne
oldja ki a szerelvények forrasztásában lévő ólmot, a „vízben lévő
szennyeződések” (mint pl. a kalcium) lerakódásának megakadályozására, nehogy elduguljon a
vezeték, azoknak a vegyi anya-

goknak a semlegesítésére, melyeket az imént felsorolt célok
valamelyikére használtak. (A felmérések során elhangzott egy
vegyész szájából az is, hogy némely városban a vízvezetékrendszert 27 különféle vegyszerrel kezelték, hogy „egészséges”
legyen!)
A legfontosabb vegyi anyagok
közül gyakran használják a víz
fertőtlenítésére a zöldessárga
gázt, a klórt. A klórnak van néhány nem kívánt mellékhatása:
nagyon aktív elem, reakcióba lép
a vízzel, sok fémmel és szerves
vegyületekkel, kellemetlen szaga van. Van, aki allergiás a klórra; elvonja a vízből az oxigént
csökkenti a víz pH-értékét, a klórozott vízben a halak elpusztulnak.
A vezetékes víz pH-jának kiegyensúlyozására a kezelési folyamatnál meszet, szódát, nátriumhidroxidot vagy mész és
széndioxid keverékét használnak! Néha az ivóvízhez fluort,
fluoridot adnak. A fluor állítólag
jó a fogazatnak !? A fluor nagyon
reaktív, mérgező gáz, nehezebb a
levegőnél és korróziót okoz, átható és kellemetlen szaga van.
Sok ember palackozott vizet
vásárol, hogy elkerülje az olyan
adalékanyagok, mint a klór és a
fluor káros mellékhatásait, vagy
úgy gondolja, hogy azok természetes ásványokat tartalmaznak,
s pozitív irányban befolyásolják
szervezetét, ha nagyobb menynyiségen fogyasztja. Felmérések
szerint az ásványvizekkel kb.
200 kg kőport viszünk be szervezetünkbe. Itt most nem térek ki a
palackozott
ásványvizek
szárazanyagtartalmára!
Létezik az un. vízaktivátor ,
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ami szétválasztja a vizet lúgossá
és savassá. Egyszerű készülék,
amely elektrolízis útján ionizálja
a vizet. A desztillált vízben egyáltalán nincsenek ásványi anyagok, így az nem alkalmas savas
vagy lúgos víz előállítására. A
vízaktivátor a legjobb eszköz,
hogy oxigéngazdag lúgos vizet
készítsünk.

Miért jó az ionizált lúgos víz?

élénkíti az immunrendszert.
Enyhíti a stresszt.
Vizet, és különösen lúgos vizet,
fél órával étkezés előtt vagy után
célszerű fogyasztani, máskülönben felhígítja a gyomornedvet,
lúgossá is teszi, ami nem kívánatos az emésztésben.
A kávé vagy tea lúgos vízzel
való elkészítése semlegesít néhány nem kívánatos mellékhatást. Előnye továbbá, hogy a lúgos vízben lévő kalcium a főzés
alatt semlegesíti a foszfort az
olyan ételekben, mint a burgonya és a rizs.

2008. május
re, jó ekcéma, pikkelysömör, herpesz
kezelésére, nagyon hatásos öblítő - a
haj csillogó és egészséges lesz. Puhítja a bőrt, a lábszár ionizált savas vízzel való borogatásával sikeresen kezelhető a cukorbetegség okozta lábszárfekély, kiváló gombás bőrre,
gombás körömre, orvosolja a rovarcsípések okozta fájdalmat/viszketést. A növények számára rovarirtó
szerként hasznos, ionizált savas vízzel megmosva fertőtleníthetjük az
élelmiszereket, pl. a zöldséget.

Jótékonyan hat az ún. életkortól függő és más betegségek kezelésénél. Visszafordítja az öregedési folyamatot. Közömbösíti
Bővebb tájékoztatással szívesen ála testben felhalmozódott savas
lok az érdeklődők rendelkezésére!
bomlástermékeket. Az iontöltés Mikor használjunk ionizált sa hatástalanítja a szabadgyököket. vas vizet?
Nagy mennyiségű oxigénnel lát- A savas vizet rendszerint csak kül- Tanuljunk meg magunkra gondolja el a szervezetet. Csökkenti a sőleg alkalmazzuk. Mellékhatások ni!
Túri-Kis Mariann
fájdalmat. Energiát ad. Közöm- nélkül kezelhetők a pattanások, jótémasszőz
bösíti a savasságot. Erősíti és kony hatással van a korpa kezelésé-

2008. április 24-én Szegeden tartották meg a
„Reneszánsz daloskönyv”
elnevezésű magyar vers- próza és énekmondó versenyt
Csanytelekről Antal Ferencné tozott, hogy a reneszánsz kultúés Papp Mátyásné indult ezen a ra értékeire irányítsák a figyelmet.
neves rendezvényen.
A zsűri tagjai között volt SzéA meghirdetők céljai közé tar- kely Anna és Dálnoky Zsóka, a

Szegedi Nemzeti Színház művésznője.
Nagy volt a tét, a szegedi válogatóról a legjobb versenyző juthatott be az országos döntőbe.

Örömmel adunk róla hírt,
hogy Antal Ferencné Dóka Mancika néni 1. helyezett lett a megyei versenyen.
Papp Mátyásné Valkai Mariska
néni is nagyon szép eredményt
ért el.

Mancika néni a versmondó versenyeken kapott okleveleivel.

Mancika néni két költeménynyel szerepelt:
Balassi Bálint: „Egy könyörgés”, és Illyés Gyula: „Rendet”
című verseit szavalta el.
Sikeres szereplésével bekerült
az országos döntőbe, amit október 17- én Sárospatakon rendeznek.
Gratulálunk és további
sikereket kívánunk!

2008. május
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HIRDETÉSEK
FIGYELEM!
A FALUHÁZ ELÕTT
2008. MÁJUS ELEJÉN
EGY AUTÓKULCSOT
TALÁLTUNK,
mely átvehetõ
a Polgármesteri Hivatalban.

FEJÕS KECSKE
ELADÓ.
Kecsketej, kecskesajt
kapható.
Csanytelek, Damjanich utca 1.
Telefon: 63/478 – 317

CSANYI
SZEMÜVEGSZERVIZ
Fényre sötétedô szemüveglencsék dioptriás és dioptria nélküli változatban

20% kedvezménnyel vásárolhatók.
További akciónk:
Hozza el ezt a hirdetést és a kiválasztott keret árából 15% engedményt kap!
A részletekrôl érdeklôdjön személyesen!
Csanyi szemüvegszervíz (orvosi rendelô várótermében)
Marinkáné Ági optikus
A Bereczki Optika képviselôje

A.S.A. Hódmezõvásárhely
Köztisztasági Kft.
értesíti a lakosságot, hogy
az Ügyfélfogadás
következõ idõpontja
Csanytelek Község
Polgármesteri Hivatalának
dísztermében
2008. május 28. napján
12-14 óra között.

Csanytelek Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
hatályban lévő
rendeletei a
www.csanytelek.hu
honlapon olvashatók!

A rovatban meg nem jelet hírdetések
a községben kihelyezett hírdetőtáblákra kerülnek kihelyezésre!
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

VERS

MÉZES KRÉMES

Édesanyám

Hozzávalók:
5 dkg margarin, 1 tojás, 15 dkg kristálycukor, 34 evőkanál tej, 6 dkg méz, 40 dkg liszt, 1 kiskanál
szódabikarbóna.
Töltelék:
3 dl tej6 dkg búzadara, 20 dkg kristálycukor, 20
dkg margarin, 1 citrom reszelt héja, 15 dkg baracklekvár.
Elkészítés:
A margarint, az egész tojással, a cukorral, a tejjel és a mézzel vízgőz fölött kevergetve sűrű
krémmé főzzük.
Ha egy picit meghűlt, a lisztet meg a szódabikarbónát hozzáadjuk és sima tésztává gyúrjuk.
Négy részre osztjuk, legalább fél órán át pihentetjük. Egyenként kinyújtjuk, sütőpapírral borított
sütőlapon vagy a tepsi hátán előmelegített sütőben 180 fokon 8-10 perc alatt megsütjük.
A töltelékhez a tejet fölforraljuk, beleszórjuk a
búzadarát és lassú tűzön, folyamatosan kevergetve sűrűre főzzük. Ha kihűlt, hozzáadjuk a cukorral habosra kevert margarint, reszelt citromhéjjal
ízesítjük.
A lapokat egyenként lekvárral vékonyan megkenjük, krémet simítunk rájuk, majd egymásra
helyezzük. Tetejét porcukorral meghintjük és néhány órányi pihentetés után szeleteljük.
Jó étvágyat kívánunk!

Elnézem őt, amint ott a teraszon
Mint beteg kiscsirke üldögél a padon
Két keze ölében - már nem kötöget
Dolgos tíz ujján dagadt az izület
Elnézem őt, oly fáradt, összetört
Felette rohanni látom az időt
Mióta ősz volt és betegen feküdt
Nagy életereje lassan tovatűnt
Zihálva beszél már pár lépés után
Fáradt a motor – kattogva, zúgva jár
Fekszik, üldögél, ki szinte meg sem állt
Hisz pihenve is mindig valamit csinált
Hová lett az a dinamikus erő, a sok energia
Mindent átütő? - Nagy akarat
Amely téged mozgatott
Melyből segítség nekünk is mindig jutott
Anyu úgy félek, hogy időd lejár
Szerető jó szíved távozóba már
Most úgy hagynám a munkát, csapot-papot
Együtt tölthetnénk még sok-sok szép napot
Ha élhetnél annyit, mint a Nagymamám
Sok szép dologra időnk jutna ám
Mit úgy hiányolsz – beszélgethetnénk sokat
Nem futnék mindig – hallgatnám szavadat
Várj Édesanyám, várj!
Majd ha én is nyugdíjas leszek
Meglátod mennyi sok mindent tervezek
Felnőnek a gyerekeim,
Akkor majd sokat leszek veled
Anyám, Édesanyám,
Maradj még meg sokáig énnekem!
Antalné Mancika néni

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
A Csanyi Hírmondót szerkesztette: Csányi Csilla • Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző
E-mail: csanyihir@citromail.hu
SZVSZ Kft Nyomda, Szentes, Petőfi u. 1.

