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Csanyi Hírmondó
XIX. Csanyteleki Falunapok
2009. Július 11. (szombat)
08.30 Ünnepi Képviselő-testületi ülés a Szent
László Általános Iskola Sportcsarnokában
„Posztomusz Díszpolgár” cím
adományozása
„Csanytelek legvirágosabb utcája”
eredményhirdetése
„Tehetséges fiatal” cím adományozása
Döbrőssyné Dr. Seres Ilona
festménykiállítása
Hollóné Lukács Tünde porcelán kiállítása
Állófogadás a meghívottak részére

15.00 Osztálytalálkozók
5, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, évvel
ezelőtt a Csanyteleki Általános Iskolában
végzett diákok találkozója a Szent László
Általános Iskola tantermeiben.
16.00 Korosztályok kavalkádja:
Csanyteleki Napközi Otthonos Óvodások
műsora
Csanyteleki Általános Iskolások műsora
Csanyteleki Kéknefelejcs Népdalkör
előadása

10.00 Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna a
Sportpályán

17.00 Alföld Néptáncegyüttes - Csongrád
17.30 SILVER T.S.E. Táncosainak bemutatója
- standard, latin
18.30 „Kelet lányai” - hastáncbemutató

10.00 Programok a Szent László Általános Iskola
pályáján
Civil szervezetek főzőversenye
Népi kirakodóvásár
Ugrálóvár gyerekeknek

20.15 Josh & Jutta koncertje
22.00 Utcabál kifulladásig (Dj. Gyuszkó)
23.00 Tűzijáték

14.00 Eredményhirdetés
Főzőverseny eredményhírdetése –
„Aranyfakanáldíj”
Gyöngyi Imre Labdarúgó Emléktorna
eredményhírdetése
Oklevelek átadása a Labdarúgó Magyar
Kupa megyei selejtező győztesének,
a Csanytelek SC játékosainak

Július 12. (vasárnap)
09.00 Fogatok felvonulása Csanytelek utcáin
10.00 – 18.00 Amatőr fogathajtó verseny a Tiszai
úti lőtérnél: egyes és kettes fogatok
akadály- és vadászhajtása; pónifogatok
akadály- és vadászhajtása
látványos lovasprogramok; lovaglási és
kocsizási lehetőség gyermekeknek;
tombola.

Felhívás
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében tisztelettel kérem mindazokat,
akik a XIX. Csanyteleki falunapok megrendezéséhez adományaikkal hozzájárulni szándékoznak,
hogy felajánlásaikat szíveskedjenek a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán telefonon,
vagy személyesen megtenni.
Köszönettel: Forgó Henrik polgármester
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Jegyzõi tájékoztatás

Az öregségi nyugdíjra jogosultság
életkori feltételei
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló
1997. évi LXXXI. törvény és az azt módosító 2009. évi XL. törvény
2010. január 1-jétõl hatályos rendelkezései alapján*

* Az öregségi teljes nyugdíjra jogosultsághoz legalább 20, a résznyugdíjra jogosultsághoz pedig legalább 15 év szolgálati idi szükséges.
** Az 1956. január 1-jén született személy az öregségi nyugdíjkorhatárát a 64. életéve betöltését követi 183. napon, azaz 2020. július 2-án éri el, mivel a 2020. év szökiév.

Kedves Operettkedvelõ!
2009. július 25-én (szombat)
Kübekházán az Operettfaluban rendezik meg
a magyar operett ünnepét,
melyre kirándulást szervezünk.
Indulás: Csanytelekről 16 órakor
Útiköltség díja: 1000 Ft
Jelentkezni: Györgyiné Mészáros Erzsébet
Tel: 06-30-445-93-85
Szeretettel várjuk, jöjjön velünk
2009. július 25-én szombaton az
Operettfalu 10. jubileumi gálaestjére.
Jó szórakozást!

Az öregségi nyugdíj – ideértve a korhatár alatti és a korhatár feletti nyugdíjakat is – igénybevételének feltétele a társadalombiztosítás
ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéril szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (1) bekezdésének
a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszony megszüntetése.

Az A.S.A Hódmezõvásárhely
Köztisztasági Kft.
2009. évben Csanyteleken
a Polgármesteri Hivatal
dísztermében
2009. július 22. napon tart
ügyfélfogadást
de. 9.00-11.00 között.
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Négykerekû segédmotoros
kerékpár a közúti forgalomban
való részvételérõl
2009. július 1-jétől a négykerekű segédmotoros
kerékpár (quad, mopedautó) a közúti forgalomban csak érvényes engedéllyel és jelzéssel vehet
részt.
Erről a 2008. évi C. törvénnyel módosított közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kkt.)
25/A. § d) pontja rendelkezik.
A 2009. április 1-jét megelőzően használatba
vett négykerekű segédmotoros kerékpárok hatósági engedéllyel és jelzéssel való ellátását 2009.
április 1-jét követően az üzembentartó kérheti
bármely okmányirodában, feltéve, hogy járművét
a közúti közlekedésben kívánja használni. Az eljárásban származás-ellenőrzési eljárás elvégzésére, előzetes eredetiség vizsgálatra, törzskönyv kiadására nem kerül sor, és a jármű időszakos műszaki vizsgálata és illeték fizetési kötelezettség
sincs előírva. Előzetes eredetiségvizsgálatot
(14.000 Ft) a jövőbeni tulajdonjog-változás nyilvántartásba vételekor kell elvégeztetni.
A R. módosított szabályai értelmében a kérelemhez csatolni kell:

• A közlekedési hatóság által a forgalomba helyezést megelőző műszaki megvizsgálás során kiállított „Műszaki Adatlap”-ot;
• a tulajdonjog jogszerű megszerzését igazoló
okiratot;
• Az „Igazolólap” elnevezésű forgalmi engedély és a rendszámtábla igazgatási szolgáltatási
díjának (4800 Ft) megfizetését tanúsító igazolást.
A kérelem benyújtásakor be kell mutatni:
– a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás meglétét tanúsító igazolást; – a regisztrációs adó megfizetését tanúsító igazolást;
– új, vezérképviselet által forgalmazott jármű
esetén a forgalmazó által kiállított jármű kísérőlapot.
A jármű forgalomba helyezése a nyilvántartásba
vétellel, az „Igazolólap” elnevezésű forgalmi engedély, valamint a segédmotor kerékpárokra
rendszeresített „E” típusú különleges rendszámtábla (3.500 Ft) kiadásával valósul meg.
Kató Pálné
jegyző

HIRDETÉSEK
szakkereskedés
és szakszerviz
Pálikó Mihály e.v.
Szerviz: 6640 Csongrád, Bem J. u. 15.
Tel.: 63/482-476
Üzlet: 6640 Csongrád, Széchenyi u. 1/4.
Tel.: 63/481-077

Hirdessen ingyen az interneten!
www.gazdalkodok.hu
Tel.: 63/478-990, mobil: 20/9505-777
E-mail: erhardgyula@csanytelek.hu

Takarmánygyártás,
szemestermény
forgalmazás
Csanytelek
Kuruzc tanya
Tel.: 63/480-069

Magyar-Holland Palántanevelõ Kft
e-mail: growgroup@invitel.hu
info@growgroup.hu
Telephely: 6645 Felgyõ, Majsai u. 1.
63/480-050, fax: 63/480-045
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Emlékezetes ballagás
a Csanyteleki Napközi Otthonos
Óvodában
Utolsó alkalommal „billegtek –
ballagtak” régi óvodánkban
2009. május 30-án – a megszokottnál kissé korábban - az elköszönő nyuszi csoportosaink,
hogy minél hamarabb megkezdődhessen az épület régen várt
felújítása, bővítése. Ezúton is szeretném megköszönni azt az évek
hosszú során át kapott sok-sok
segítséget minden
szülőnek,
nagyszülőnek, amit szabadidejükben, fáradtságot nem ismerve, ellenszolgáltatást nem várva,
önzetlenül nyújtottak kicsi gyermekeik „második otthona”, az
óvoda szebbé, csinosabbá tételéhez, a változatos programok
megvalósításához. Köszönöm,
hogy bármilyen kérésünk volt,
mindig támogattak, mellettünk
álltak a hétköznapokban és ün-

nepi előkészületek alkalmával
egyaránt.
Ezzel a ballagással nem csak az
iskola padjaiba készülő óvodások életében zárult le egy fejezet,
de az óvodánk története is jelentős állomáshoz érkezett.
A kollégák és a közcélú foglalkoztatottak
összefogásával
ugyanis - a ballagást követően rendben megtörtént az átköltözés a „fóti lakásotthon“, az egykori Baross Gábor utcai iskola
épületébe, melyet az önkormányzat az utolsó előtti pillanatban szerzett vissza a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től.
Június első hetében már az „átmeneti“ helyen, de mondhatom
megfelelő, jó körülmények között folytattuk a nyári óvodai életet. Szeptemberben a megszokott

4 csoportbontásban és esztétikus,
hangulatos környezetben kezdjük majd a 2009-es, új nevelési
évet ebben a sok-sok generációt
„életbe indító” épületben. Az
óvodánk átépítése reményeink
szerint még ez évben befejeződik, a műszaki átadást és a szükséges hatósági engedélyek megszerzését követően azonnal megkezdjük a visszaköltözést a minden részében megújuló „régi –
új” helyünkre. A 2010-es nevelési
évet pedig már egészen biztosan
a valamennyi uniós elvárásnak is
megfelelő, korszerű óvodában
fogjuk kezdeni, ahol az eddigieknél jóval komfortosabb körülmények között, de változatlan szeretettel fogjuk várni a településen élők apró gyermekeit.
Márton Erzsébet óvodavezető
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Ballagás és évzáró a Szent László
Általános Iskolában
2009. június 20-án hivatalosan is
lezártuk a 2008/2009-es tanévet.
Az ünnepség a 8. osztályosok
búcsúműsorával kezdődött, majd
hagyományainknak megfelelően
jutalomkönyveket osztottunk ki a
kiemelkedően teljesítő tanulóinknak, ajándékot kaptak az elballagó ifjú polgárőrök, sőt hagyományteremtő szándékkal - így az
idei tanévben először - polgármesteri dicséretben és egy kis jutalomban részesítettük azokat a 8.
osztályosokat, akik a 8 év alatt sokat tettek a közösségért, kiemelkedően teljesítettek a tanulmányi
munkában vagy a sportban.
Igazgatói beszédemben köszönetemet tolmácsoltam mindazon
partnerek – szülők, fenntartó önkormányzat, diákok, munkatársak, civil szervezetek (Csanyteleki Polgárőrség, Nagycsaládosok
Egyesülete, Diák és Szenior
Sportegyesület) – felé, akik áldozatos munkájukkal, önzetlen segítségükkel hozzájárultak iskolánk stabil működéséhez, céljaink
eléréséhez.
Komoly sikerként értékeltem:
• az idén elindított IPR programot, amelynek keretében 3 millió
forintot nyertünk,
• a kompetencia alapú oktatás
elterjesztésére kiírt pályázaton
megnyert 24 millió forintot,
amelynek segítségével az itteni
diákok jórészét is a legmodernebb oktatási módszerek segítségével taníthatjuk a következő tanévtől,
• a nyílászáró cserére és hőszigetelésre elnyert 20 millió forintot,
• a kézilabda pálya melletti hereföld átalakításának elkezdését
(saját „atlétikai pálya” kialakítását),
• az alsós udvar kezdődő átalakítását (a sikeres iskolabál pénzéből),
• egyhetes ingyenes tábor meg-

pályázását az arra érdemes diákok részére.
Töretlenül bízom abban, hogy a
példamutató,
felelősségteljes
munka, a megfontolt építkezés
meghozza gyümölcsét, s azok a
szülők is újra értéket látnak bennünk, akik korábban bármilyen
ok miatt „elfordultak tőlünk”.
Éppen ezért továbbra is arra
biztatom önöket, szülőket, hogy
helyben keressünk megoldást
gyermekeink jövőjére. Lássanak
el tanácsaikkal, véleményükkel,
építsük, formáljuk iskolánkat,
hogy büszkén mondhassuk el:
számomra nincs nagyobb öröm
annál, hogy gyermekem Csanyteleken, a szemem előtt felnőve
olyan iskolában alapozza meg jövőjét, ahol megértik, ismerik, tolerálják, olyan iskolában, amelyet
közösen építettünk és közmegelégedésre működtetünk.
Ebbéli reménnyel és hittel kívánok mindenkinek feltöltődést és
kellemes nyári szünetet!
F ON T OS IN F ORMÁCIÓK A
NYÁRI SZÜNETRE

gusztus 13. (9 – 12.00 óráig)
6. A nyári szünetben lesznek táborok, kirándulások:
• Június 22 - 27.: Tánctábor a
Classic Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében
• Június 29 - július 03.: focisuli
Kálmán Róbert tanár úrral
• Július 06 - 10.: Kézműves tábor
• Július 13. - 17.: Családsegítő
által szervezett nyári tábor
• Augusztus 01-08.: Ingyenes
tábor Egyházaskozárra
A 2008/2009. tanév végén jutalomkönyvet kapott tanulóink:
1.a. Gál Bianka, Horváth Eszter,
Kalapács Bence, Laczkó Dóra,
Magó Amarilisz, Palatinus Dániel
1.b. Bali Rebeka, Forgó Kamilla,
Kovács Bálint, Kovács Máté,
Mikulai Klaudia
2.o. Faragó Judit, Gémes Kármen, Kanyó Hédi, Kristóf Kitti,
Lekrinszki Máté, Magyar Barbara, Mészáros Benjamin, Palásti Ildikó
3.o. Bali Richárd, Bende Nóra,
Hencz Mátyás, Kacziba Barbara,
Lakatos Vanessza
4.a. Androvics Márk, Antal
Adriána, Deák Tekla, Korom Lilla, Lucz Laura, Tyúkász Dávid,
Vida Klaudia
4.b. Bali Kamilla, Bánfi Zénó,
Dombovári Ágnes, Lucze Réka,
Magyar Márk, Varga Erik, Zsótér
Dóra
5.o. Kádár Dóra, Koncz Vivien,
Petö Brigitta, Tóth Flóra
6.o. Pősze Alexandra, Répa Rebeka
7.o. Szőke Kitti
8.o. Lajos Adél, Ürmös Petra

1. Akiknek étkezési díjhátralékuk van, kérem minél hamarabb
rendezzék a gazdasági irodában,
mert nem fizetés esetén a népjóléti irodának le fogjuk adni a névsort és gyermekük szeptembertől
nem étkezhet!
2. A belepecsételt tankönyveket
a következő két héten belül kérem visszahozni a gazdasági irodába, ellenkező esetben nem tudunk tankönyvet biztosítani a diáknak a következő tanévre!
3. A szekrénykulcsokat két héten belül kérem leadni a gazdasági irodában.
4. A pótvizsgáról minden diák Polgármesteri dicséretben ré időben értesítést kap (ideje: au- szesült: Lajos Adél, Szeri Dávid és
gusztus utolsó hete)
Ürmös Petra
Szabó Ferenc
5. Nyári ügyelet időpontja: júlitagintézmény-vezető
us 01., július 16., július 30., au-
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SZÜNIDEI TANÁCSOK,
NYÁRI „TINI-KÉK”
Elérkezett a már nagyon várt nyári szünidő ideje. Az iskolai megpróbáltatások után a többnyire jól megérdemelt
pihenésé a főszerep. Töltsétek tartalmasan, és használjátok ki a vakáció, a jó idő nyújtotta lehetőségeket! A nagyobb szabadság, a kalandok keresése azonban veszélyeket is rejthet magában. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmeteket ezekre a veszélyekre, hogy a szeptemberi iskolakezdésnél senkinek se kelljen kellemetlen élményekről
beszámolnia régi vagy új osztálytársainak. Személyes
biztonságotok érdekében fogadjátok meg tanácsainkat,
hiszen a „bajok”, az esetleges balesetek, bűncselekmények egy kis odafigyeléssel, elővigyázatossággal általában elkerülhetők. Szeretnénk, hogy valóban élvezzétek a
vakációt. Kívánunk Nektek hasznos időtöltést földön vízen, vízben, vagy akár a levegőben ?!
 A nyári melegben, a legmelegebb nappali órákban
ne sportoljatok, ruházatotok legyen szellős! Fokozottan
ügyelni kell a rendszeres folyadékpótlásra, lehetőség szerint friss víz formájában, pótolva ezzel a vízveszteséget.
 Fontos, hogy a szüleitekkel megbeszélt időpontokhoz tartsátok magatokat, mindig tudjanak róla, hogy hol
vagytok. A kalandvággyal kezdődő csavargásoknak
gyakran bűncselekmény a vége. Nyaranta megnövekszik
az eltűnés miatt körözött fiatalok száma…
 „Alkalom szüli a tolvajt” - hallhattátok szüleitektől,
nagyszüleitektől. Ne hívjátok fel magatokra a figyelmet
feltűnő viselkedéssel, értékes tárgyakkal (mobil, ékszerek
stb.)!
 Készpénzt lehetőleg ne, vagy csak több helyen elosztva tartsatok magatoknál. Ha van bankkártyátok, annak PIN-kódját ajánlatos a kártyától elkülönítve tárolni.
 Ha valamilyen esti programon szeretnétek részt
venni, oda lehetőleg csoportosan, vagy idősebb személy
kíséretében menjetek. Kerüljétek a rosszul kivilágított, elhagyatott helyeket!
 Legyetek óvatosak az idegenekkel! Ne szálljatok be
ismeretlen autóba, ne engedjetek idegent a lakásba.
 A szórakozóhelyeken lehetőleg palackozott, alkoholmentes italt célszerű fogyasztani. Ne adjatok esélyt,
hogy akaratotokon kívül bármi olyan szert tegyenek bele, keverjenek hozzá, amivel a cselekvőképességet, szabad akaratot akadályoznák, befolyásolnák!
 A szabados élet, a „mindent ki kell próbálni“ felfogás könnyen vezethet el a kábítószerekig. Fontos tudnotok, sok kábítószer akár csak egyszeri kipróbálása is függőséget okozhat.
 A „diszkóbalesetek”, közlekedési tragédiák elkerülése érdekében bulik után használjátok a tömegközlekedést vagy a taxit. Benneteket is hazavárnak!
 A kamaszkor egyik nagy változása, hogy szexuálisan éretté váltok, amely a testi örömökön túl komoly veszélyforrás is lehet. Saját teste felett mindenki maga rendelkezik, jogotok van nemet mondani az akaratotok ellenére hozzátok közeledőnek! A szexualitás nem arra való,
hogy másoknak szívességet tegyünk.
 Sport, játék, strandolás közben is vigyázzatok érté-

keitekre. Fürdőzés közben se hagyjátok őrizetlenül a holmikat. Pénzt vagy egyéb értéket tároljátok biztonságos
helyen!
 Szabad vizek mentén csak a kijelölt fürdőhelyen történő strandolás a biztonságos, ahol szükség eseten megoldható a gyors mentés. 6 éven aluli, továbbá úszni nem
tudó 14 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében fürödhet. Felhevült testtel, teli gyomorral, bódult állapotban, soha ne strandoljatok!
 A természetes vizekben, bányatavakban, víztározókban való fürdőzés kiszámíthatatlan következményekkel
járhat, halálhoz is vezethet.
 A vízibicikli, gumimatrac használata is komoly felelősség. Az arról vízbe ugró, vagy csúszó személytől eltávolodó fürdőeszközre nehéz visszakapaszkodni, és adott
esetben el is sodródhat.
 Ha csónakban élvezitek a vízi élet szépségét, tartsátok be a vízi jármű felelős vezetőjének, a kapitánynak az
utasításait! A csónakot elhagyni, csak az azt vezető személy engedélyével lehet. Ajánlatos mentőmellény, mentőgallér használata.
 A hőségben a figyelem csökkenhet, és bágyadtabbá
válhatunk, ezért közlekedésnél fokozottan ügyelni kell a
szabályok betartására.
 Kerékpározás, görkorcsolyázás közben legyen rajtatok a megfelelő védőfelszerelés (sisak, térd-, könyök, és
tenyérvédő), szükség esetén pedig a láthatósági mellény!
 A biciklik megfelelő műszaki állapotát a biztonságos
közlekedés érdekében rendszeresen ellenőrizni kell.
 A káros (játék)szenvedély kialakulásához az első lépés a napi zsebpénz „felelőtlen” elköltése. Veszélyes lehet a bevásárló központokban történő céltalan őgyelgés.
A szerencsejátékok, nyerőgépek és komputeres játékok
függőséget okozhatnak. A függőség azt jelenti, hogy többé nem Ti döntötök arról, hogy élvezitek-e ezeket, hanem
azok döntenek Rólatok: már nem tudtok meglenni nélkülük.
 Az Internet kinyitja a világot, ugyanakkor észrevétlenül bajba sodorhat, ha nem tartjátok be az alapvető felhasználói szabályokat. Azaz ne adjátok ki magatokat: teljes nevet, címet, telefonszámot, semmilyen személyes
adatot ne szerepeltessetek! Ha a fényképeteket megjelenítitek a hálózaton, tudnotok kell, hogy azzal vissza lehet
élni. Ha különböző fórumokon kapott üzenetek riadalmat, félelmet keltenek Bennetek, szóljatok a szüleiteknek,
jelezzétek felnőttnek. Kérjetek segítséget!
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési
Osztály: 62/562-410, mozesnetm@csongrad.police.hu
(ha a témával kapcsolatban kérdésed, gondolatod van,
ezen az elérhetőségeken várjuk jelentkezésed)
Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat.
06/80/20-55-20 (ingyenes zöldszám 0-24 óráig)
Szegedi Tini Telefon: 06/80/ 820-011
(Hétköznap 16.00-18.45 óra között hívható, a 62/63-as
körzetből vonalas telefonról ingyenesen)
62/420-011 (mobilról kezdeményezett hívásra)
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HIRDETÉSEK
FÖLDMÉRÉS!
• megosztások, telekhatár kitűzések,
• épületfeltüntetés,
• szolgalmi jog bejegyzés,
• művelési ág változás,
 Elérhetőségünk:
• személyesen: hívására személyesen felkeressük
• telefon: 30-218-8953
• fax: 62-424-404
• weboldal: www.infogeobt.hu
• email: infogeo@vnet.hu
• levélcím: INFOGEO Földmérő Iroda, 6724 Szeged, Pál u. 8/a

6728 Szeged, Dorozsmai út 9.
Tel.: 62/551-700 · Fax: 62/551-701
E-mail: szeged@tmax.hu
6800 Hódmezõvásárhely,
Szántó K. J. u. 178.
Tel.: 62/535-700 · Fax: 62/535-701
E-mail: hmv@tmax.hu
• MÛSZAKI VIZSGÁZTATÁS
• ZÖLDKÁRTYA
• ÚJAUTÓ ÉRTÉKESÍTÉS
• HASZNÁLTAUTÓ BIZOMÁNYOS
ÉRTÉKESÍTÉS
• HITEL, BIZTOSÍTÁS, ÁTÍRÁS
• MOBIL EREDETVIZSGA (20/448-4000)
• KAROSSZÉRIAJAVÍTÁS, KÁRFELVÉTEL
• SZERVIZ
• KÉZI MOSÓ

Rekviem
Temetkezési Vállalkozás
Csanytelek, Kossuth u. 34.
Éjjel-nappali ügyelet: 06-30/5755521
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OLVASÓI OLDAL
RECEPT KLUB

VERS

Málnás-krémes
desszert

József Attila

Hozzávalók:
– 20 dkg málna
A krémhez
– 3 tojás
– 3 dl tej
– 3 evőkanál liszt
– 5 evőkanál cukor
– 1 csomag vaníliacukor

Elkészítés:
A tojásfehérjét a cukor felével kemény habbá
verjük. A tojássárgákat a liszttel, a maradék cukorral és egy deci hideg tejjel simára keverjük. A
többi tejet a vaníliával felforraljuk, majd hozzáadjuk a tojássárgás keveréket, folyamatos keverés mellett felfőzzük, amíg sűrű nem lesz.
Félretesszük a tűzröl és hozzáforgatjuk a fehérjehabot óvatosan, hogy össze ne törjön.
A desszert összeállítása:
A poharak aljára egy evőkanál krémet, majd a
krém tetejére egy sor málnát teszünk. Addig folytatjuk a rétegezést, amíg minden pohár tele nem
lesz. Hűtőben állni hagyjuk 1 órát.

A csodaszarvas
Ükös ükünk, ősök őse,
ázsiai puszták hőse,
vágyat nevelt csodavadra,
szarvast űzött napnyugatra.
Űztön űzte kis sereggel,
éjten éjjel, reges reggel,
át az éren, át az áron,
fegyveres népű határon.
Csodaállat, csak elillant,
lombokon át, ha megcsillant.
Csak a nyomát hagyta minden
füves földön, fájó szívben.
Az az előd nem volt boldog.
Nem boldogok az utódok.
Az ős haza odaveszett,
de a vágy nem emlékezet.
Hejh magyarok, hajh szegények,
hova űzni azt a gímet?
Aki hajtja, belepusztul
asszonyostul, csapatostul.

Jó étvágyat kívánunk!
Az is, aki látta, végre,
hagyja immár békességbe.
Tisza mellett, Duna mellett,
az a szarvas itt legelget.
Ázsiai nehéz szaga
ázott pusztán füstöl tova
s aranyszőre, mikor illan,
gyári füstön általcsillan.
Kortyolgat az ég tavából,
villó aggancsa világol ága-boga tükörképe
csillagvilág mindensége.

Köszönjük írásaikat! Továbbra is várjuk észrevételeit, hirdetéseit, ötleteit!
Kiadásért felelős: Kató Pálné jegyző • Szerkesztette: Csányi Csilla
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, csanyihir@citromail.hu
Nyomdai munkák: SzVSz Kft. Nyomdaüzeme, Szentes • Felelős vezető: Szabó Csaba

