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Mit is jelent a szeretet?! 

 
 

Három évvel ezelőtt két kislány sírt fel a szentesi 
szülészeten, Licsicsányi Viktória és Boglárka. 
De hamarosan kiderült, hogy a várva várt öröm ürömbe 
fordult. 
Az orvosok megmentették az anya életét, de a gyermekek 
élete kritikus volt. A kis Bogi lábára, még a méhben 
rátekeredett a köldökzsinór, amitől az elsorvadt, és a 
kislány lábát két napos korában amputálni kellett. Ez a 
fertőzés Viki szemére is negatívan hatott. Akkor még azt 

          
Viki (jobbra) és 
Bogi  
önfeledten 
játszanak az 
apukájukkal. 
hitték, hogy vakon kell leélnie az életét. Azt mondták, 
hogy ebbe mind a ketten belehalhatnak. 
Sokáig küzdöttek a két kicsi életéért, akik kevesebb, mint egy kilóval, és a vártnál három hónappal 
korábban látták meg a napvilágot. Rengeteg szenvedést kellett kibírnia ennek a két csöppségnek, 
de csodával határos módon, négy hónappal később, pont karácsonykor közölték a síró szülőkkel, 
hogy hazavihetik a gyermekeiket. 
Nem sokkal hazatérésük után sok jó szándékú ember, a Csanyteleki Önkormányzat és a Tűzoltóság 
sietett a segítségükre. A közhiedelemmel ellentétben ez a család a kapott támogatásokat arra 
fordította, hogy a gyermekek fejlődéséhez szükséges körülményeket megteremtse. 
Viki és Bogi az immár 3 éves „nagy” lányok, két hónapja egy szegedi óvoda sérült gyermekek 
számára létrehozott csoportjába járnak, ahol speciális szakpedagógusok irányításával rengeteget 
fejlődtek. Ezt az is bizonyítja, hogy Bogi délelőtt az óvodatársaival ücsörög és felpattan a taps 
hallatán. Délután a kedvenc játékának hódol az oviudvaron, ami érdekes módon,  -és ezen sokan 
meg fognak lepődni- a foci, sőt ez a picúr már ilyen fiatalon, szinte úgy használja a művégtagját, 
amit „sétálónak” hív, mintha a saját lába lenne. A kis Viki, aki eddig még nem beszélt, ennyi 
óvodába járás után vidáman csacsog a társaival. Megtanult közlekedni a  csoportszobák között és 
fantasztikusan jól érzi magát ebben a kis közösségben. Bogi  hintáztatja 

testvérét, és  
gondoskodóan 
megigazítja a 
sapkáját. 

De ami a legnagyobb boldogsággal tölti el az emberek és a 
szülők szívét, hogy ez az ikerpár nagyon szereti egymást, 
és hatalmas gondoskodással fordulnak egymás felé. 
A Licsicsányi ikrek példája bizonyítja mindazt, hogy sérült 
gyermekként is tudnak ugyanolyan életet élni, mint 
egészséges társaik. Mindehhez a szülők kitartása, a család 
szeretete és hozzáértő gyógypedagógusok segítsége kellett.  
Bár a család szükségszerűen Szegedre költözött de a 
szívükben még mindig csanytelekinek érzik magukat. 
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Bemutatkozik - 
A Családsegítő Szolgálat 

 
A Remény Szociális Alapszolgáltató Központ keretein belül működő Családsegítő Szolgálat 2005. január 01-én 

kezdte meg működését a Kossuth utca 34 szám alatt. A családgondozó Majzikné Józsefné Rita minden hétköznap 
ügyfélfogadási időben 8-tól 12-óráig fogadja a segítségre szoruló embereket. Hozzá lehet fordulni tanácsért 
életvezetési, lelki problémákkal; tájékoztatást ad szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátási formákról, 
és az ellátáshoz való hozzájutás módjáról. Információt ad a mozgáskorlátozottak, és más fogyatékkal élők 
támogatásáról, valamint egészségügyi felvilágosítást nyújt, és foglalkoztatással kapcsolatban ad tanácsot. Szükség 
esetén biztosítja a dokumentumokat, és ha igény van rá segít azok kitöltésében. 
A Szolgálat az elmúlt év folyamán élelmiszereket, használt bútort, ruhákat és játékokat juttatott a rászorulóknak; a 
munkanélkülieknek elhelyezkedést elősegítő programokat szervezett. Pályázat útján nyert pénzből immár harmadik 
alkalommal szervezett nyári napközis tábort, melyek jóvoltából sok gyerek a vakációjából tartalmasan tölthetett el 
néhány hetet.  
A szolgálatnál ingatlanközvetítésre is van lehetőség, valamint szeretné a szolgáltatást kibővíteni gyógyászati 
segédeszköz kölcsönzéssel. A szolgáltatások igénybevétele mindenki számára ingyenes. 
                                                                                                                              Tápai Krisztina 

 
Idősek napi ünnepség 

 
A hagyományokhoz híven november 16-án 
a Kossuth utcai Idősek Klubjában tartotta 
idősek napi ünnepségét a Remény Szociális 
Alapszolgáltató Központ. Az ünnepség kb. száz 
meghívott vendég résztételével zajlott. Az 
intézmény vezetője Dr. Forgóné Magyar 
Marianna köszöntötte a meghívott vendégeket, 
intézmény lakóit és dolgozóit. Beszédében 
hangsúlyozta, hogy a szociális munkát csak 
nagy elhivatottsággal, lelkiismerettel és 
odaadással lehet csak végezni. November a 
szociális munka hónapja is. Ez alkalomból két 
dolgozó Kovács Józsefné és Tápai Tiborné 
kiváló munkájának elismeréséül dicsérő 
oklevélben részesült. Ezúton szeretnénk a 
szerkesztőség nevében is gratulálni. Az 
ünnepség verses műsorral folytatódott melyet az 
általános iskola néhány tanulója adott elő. 
Vidám nótákat hallhattunk a csongrádi Pávakör előadásában, és nem utolsó sorban az intézmény dolgozói 
villámjelenetekkel derítették jó kedvre a vendégeket és a lakókat. Az ünnepség közös vacsorával folytatódott majd 
zenés táncos mulatozással ért véget. Minden megjelent vendég jól érezte magát.   
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EGÉSZSÉG 
 

KEDVES CSANYTELEKI LAKOSOK! 

 
Nagy örömömre  szolgál, hogy végre van saját újságunk, ahol a csanytelekiek saját magukról, híreikről a bennünket 
érintő dolgokról olvashatnak. 
Külön köszönöm, hogy „EGÉSZSÉG” rovat is létesült, ahol elmondhatjuk az aktualitásokat, írhatunk betegségekről, 
gyógymódokról Csanytelekre szabottan, így első kézből és nem szóbeszéd alapján ismerik meg Önök a híreket. 
Remélem, hogy példámat más egészségügyi dolgozó is követni fogja, védőnő, körzeti nővérek, fogorvos is ír ebbe az 
újságba. 
 
SZŰRÉSEK 
A szűrővizsgálatok célja bizonyos – a lakosság szempontjából fontos – betegségek korai stádiumban való felismerése, 
kezelése annak érdekében, hogy időben és hatékonyan lehessen kezelni. 
Csanytelek lakossága élen jár, hiszen 2005 januárjától hétfő reggelenként vérvétel van Dr. Csehpál Etelka rendelőjében 
és kivétel nélkül minden önként jelentkezőnek levesszük a vért. Tanulmányt végeztünk az első félévben, mely szerint 
akkor 24 új cukorbeteget, 42 új magas vérnyomásos beteget és 21 zsíranyagcsere zavarban szereplő beteget szűrtünk ki. 
Azóta sem csökkent a csanyiak aktivitása, minden hétfőn 15-20 személynél végzünk vérvételt! Gratulálunk és további 
aktivitást várunk!! 
  
A csongrádi Dr. Szarka Ödön Rendelőintézet igazgatója Dr. Sipos Tibor kezdeményezésére három hétvégén: 
-november 18-án Dr. Kosár Klára kardiológus 
-november 25-én Dr. Drexler Donát szemész 
-és december 02-án Dr. Virág György ortopéd szakorvosok 
részvételével szűrést szervezett az önként jelentkező csanyteleki lakosok számára. 
Községünk elöregedő lakosságú, nagyon magas az idősek aránya, ezért rendkívüli segítséget jelentett az, hogy fárasztó 
utazás nélkül szakorvoshoz jutottak. 
 
HÍREK 
Sok szóbeszéd helyett szeretném tudatni Önökkel, hogy miért is van egy háziorvos a faluban. Dr. Baláspiri Csaba 
megtisztelő lehetőséget kapott, hogy Svédországban dolgozhasson, mint rheumatológus. Ehhez meg kell tanulnia 
svédül, ezért most hivatalosan nyelvtanfolyamon van külföldön. Tehát a doktor úr nem hagyta itt a falut, nem árulja a 
praxisát és sajnos nem kapott állandó helyettest, ezért én (Dr. Csehpál Etelka) helyettesítem. Amint az a kistérségi 
újságban is megjelent. 

 
Minden hétköznap 8-15 óráig van rendelés mindkét rendelőben. 

Szükség esetén Dr. Lajos György segít be az ellátásba ugyanilyen elérhetőséggel. 
Ezzel kapcsolatban magamról néhány szót:  Jó erőnek, egészségnek örvendek, ne tessenek sajnálkozni rajtam! Ha 
valaki figyelte eddigi munkásságomat, az láthatta, hogy ugyanennyit dolgoztam eddig is és két kiváló asszisztensem 
Simon Ottóné és Széll Csabáné olyan segítséget jelent, hogy déli 12-re mindkét körzet igényeit kielégítjük. 
Hivatalosan 3 évem van a nyugdíjig, és Önök tudják a legjobban, hogy még nyugdíj után is képes dolgozni az, aki 
szereti Önöket. 
Karácsony és Újév között Dr. Baláspiri Csaba látja el a körzeteket. 

 
MINDEN CSANYTELEKI POLGÁRNAK JÓ EGÉSZSÉGET, BOLDOGSÁGBAN, SZERETETBEN TÖLTÖTT 

ÁLDOTT KARÁCSONYT ÉS BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK 
DR. CSEHÁL ETELKA 
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MEGEMLÉKEZÉS HALOTTAINKRÓL 
 

Minden évben, Mindenszentek ünnepe és Halottak napja alkalmából  virágokkal, koszorúkkal és mécsesekkel feldíszítve megszépül a 
csanyteleki temető. A hozzátartozók ekkor felkeresik az ország bármely pontján nyugvó elhunyt hozzátartozójuk sírját, hogy méltóképpen 
megemlékezzenek róluk. Szomorú, de méltóságteljes megemlékezés ez, hiszen azon szeretteink nyughelyénél találkoznak ilyenkor a családok, 
barátok, akik már nem lehetnek közöttünk. 
A nemrég elhunytak frissen elkészült síremlékét Mindenszentek napján, november 1-én szomorkás, esős időben a gyászoló hozzátartozók 
körében szentelte fel Bánfi Sándor plébános Úr. 
 

 
 

EGYHÁZI HÍREK 
 

A felújított, esténként gyönyörűen kivilágított Nepomuki Szent János templomban a miserend a következő: 
Hétfőtől szombatig reggel 8 órakor, a vasárnapi nagymise 9 órakor kezdődik, melyre minél több hívőt vár, és nem csak ünnepnapokon a 
plébános úr. Kiemelkedő esemény a búcsú, a karácsony szentestéjén tartandó éjféli mise, valamint minden évben az elsőáldozás. 
 

 

 
CSALÁDI ESEMÉNYEK 

2006.10.01.-2006.11.20. 
 

ARANYLAKODALOM! 
 

Egy gyönyörű késő őszi napon, 2006. november 19-én örömteli esemény történt a csanyteleki templomban. 
50 évi boldog házasság után ismét örök hűséget esküdött egymásnak Varga Imre és Juhász Anna. Pannika néni /ahogyan 
itt Csanyon ismerik/ 21, Imre bácsi 31 éves volt, amikor 1956. november 22-én mondták ki először a holtomiglan-holtodiglant. 
Imre bácsi kőműves mester, Pannika néni tésztakészítő volt, Csanytelek megbecsült lakosai. Eddigi életük becsületben, munkával 
telt, fél évszázadon keresztül egymás mellett voltak jóban-rosszban. Ez manapság ritka dolog, álljon mindenki előtt pozitív 
példaként! 
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A megújított egyházi eskütétel után az iskola ebédlőjében tartották aranylakodalmukat, ahol rokonok, ismerősök köszöntötték az 
„ifjú párt”. A jó hangulatú ünneplés estig tartott. 
Pannika néni és Imre bácsi megígérték, hogy a 75. házassági évfordulójukon, ha Isten is úgy akarja, ismét találkozunk és fotót is 
készíthetünk róluk. 
Addig is jó egészséget, sok boldogságot kívánunk nekik! 

Éljen az ifjú pár! 

 
 
Született:  
-Fejes Ferencnek és Szemerédi Rozáliának    Krisztián András 
-Györgyi Róbertnek és Juhász Tímeának Stella 
-Magyar Péternek és Kalmár Enikőnek Koppány nevű gyermeke. 
 

Meghalt:  
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TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉS 

RÓZSIKA : TOVÁBB 
 

A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesületének Csanyteleki Csoportja 2006.november  18-án tartotta tisztújító 
közgyűlését a tornateremben. 

 
 

Bakony Zoltánné Rózsika, a csoport titkára köszöntötte a tagokat, meghívott vendégegeket, majd átadta a szót Meggyesi 
Józsefné levezető elnöknek. 
Sárika ismertette a napirendi pontokat, majd Bakony Zoltánné megtartotta beszámolóját, melyet a közgyűlés egyhangúlag 
elfogadott. Ezután a régi vezetőség lemondott. Meggyesi Józsefné ismertette az új vezetőségre tett jelöltek nevét, majd 
megkezdődött a titkos szavazás. 
A szavazatszámláló bizottság megállapította a hivatalos végeredményt, mely szerint a csanyteleki csoport új vezetőségének az 
összetétele a következő: 
 
Titkár:   Bakony Zoltánné 
Vezetőségi tagok: Bali Gáborné 
   Blaskó Lászlóné 
   Kurucz Zoltán 
   Seres Istvánné 
Küldöttek:  Ambrus Józsefné 
   Morvai Istvánné. 
 
A hivatalos részt követően a megjelent mintegy 120 személy egy jóízű ebédet fogyasztott el, majd a jó hangulatról és a 
talpalávalóról   Varga István és zenekara gondoskodott. 
 
 

 
 
HASZNOS INFORMÁCIÓK 

ELÉRHETŐSÉGEK, TELEFONSZÁMOK 

 
Csanytelek Község Önkormányzata: 
  63/578-510 
 Fax: 63/578-517 
  e-mail: csanytelek@csanytelek.hu
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  web: www.csanytelek.hu
 
Orvosi rendelő: 
  63/478-009 
 
Védőnők, Egészségház 
  63/478-019 
 
Napköziotthonos Óvoda 
  63/478-020 
   e-mail: ovoda@csanytelek.hu
 
Szent László Ált. Iskola és Könyvtár 
  63/478-018 
   e-mail: iskola@csanytelek.hu
 
Remény Gondozási Központ 
  63/478-004 
   e-mail: remeny@csanytelek.hu
 
Faluház           20/429-7188 
   e-mail: csanytelek@telehaz.hu
 
Magyar Posta 63/478-010 
 
Római Kat. Plébániahivatal 
  63/478-029 
 
Rendőrség      63/478-007  
 

A  J  Á  N  L  Ó 

 
Házhoz megy a Mikulás 

2006. DECEMBER 5-én este 
A szolgáltatás díja: 

800.-Ft családonként 
A csomagokat december 4-ig (hétfő) 

várjuk az óvodában. 
Bővebb információ: 

Napköziotthonos Óvoda 
Tel.: 478-020 

 
GRIMBUSZ SZÍNHÁZ 

2006.12.10. 14 óra 
A Nagycsaládos Egyesület Mikulás ünnepsége a Faluházban 

 
Karácsonyi ünnepség 

2006.12.22. 11 óra 
Közös karácsonyi ünnepség az iskola tornatermében 
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Karácsony Új megvilágításban 
 
„Én vagyok a világ világossága.,..” 
                                                                                                            (Jézus) 
 
Karácsony : Jézus születésének, a szeretetnek, a családnak az ünnepe. A magyar karácsony szó szláv eredetű korcsun-
jelentése lépő, átlépő utal az új esztendőbe való átlépésbe. Az angol Chrismas Krisztus nevét tartalmazza, a német Weihnacht 
szent éjt (SZENTESTE) jelent. A francia Noel, az olasz Natale születésnapot jelent, a napisten ill. Jézus születése napját jelölve. 
Ekkor születhetnek meg külömböző céljaink az életben…amik még megvalósításra várnak. 
   Advent: a karácsony várás András napjához legközelebb eső vasárnap és dec.25.-e közötti 4 hetes időszak.Egyházi 
hagyomány, a kis Jézus születése, egyben a fény eljövetelére való várakozás ez. Az adventi koszorút vasárnaponként 1-
1gyertyát meggyújtva készülünk a karácsony ünneplésére. Ez időtájt van a téli napforduló is. Ekkor áll meg a napok rövidülése, 
ekkor kezdenek újra hosszabbodni. Ezért a téli napfordulóra úgy tekintett a régi ember, mint a világosság győzelmére a sötétség, 
az élet győzelmére a halál felett. Érdekes, hogy Kínában nem ünneplik a Karácsonyt, viszont a tavaszünnep februárban 
beköszöntő Újév a karácsony és a farsang látványos keveréke. 
 
Karácsony ÚJ Fényben 
 
Nap Névnap Jelentése Ünnep 
24 Ádám ATYÁM SZENTESTE 
 Éva élet, életet adó SZENTESTE 
25 Eugénia Előkelő, nemes 

nemzetségből való 
JÉZUS 
SZÜLETÉSE 

26 István Virágkoszorú István 
27 János Isten kegyelme, Isten 

kegyelmes 
János 

28 Kamilla Nemesi születésű 
fiúgyermek, aki az 
áldozatoknál szolgált 

APRÓSZENTEK, VÉRTANÚK 
 

 
Vagyis megállapíthatjuk hogy, névnapjaink tükrözik Jézus eljövetelét, a Fény születését. Az ünnephez tartozik a fenyőfa. A 
hagyomány szerint a világon először Luther Márton állította a fenyőfát gyermekei örömére. Elődeink gyertyával, dióval, piros 
almával díszítették a fát. A gyertyaláng a sötétség elmúlását, a Fény Újjászületését jelképezi, a dió és az alma az élet 
gazdagságát, a jövő évi termés gazdagságát ígéri a család számára. Amikor a „családi szeretet” a  fény győzelmének 
ünnepén bontakozik ki  leginkább  ekkor minden érezhető változás bekövetkezésének ellenére is a család, a szeretet, 
Jézus születésével való egységbe rendezése. Mert bármi történjék is a család mindig család marad  a Fény Segítségével. 
 
„Ha szeretet nincs énbennem csak zengő érc vagyok…” 
 

(Pál I . Korinthusbeliekhez A Szeretetről) 
 
                                                                                                                                 Sipos Renáta  
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S  P  O  R  T 
 

LABDARÚGÁS, MEGYEI II. OSZTÁLY 
A Csanytelek SE novemberi mérkőzései: 
 2006.11.05. Csanytelek – Tömörkény   1- 1 
 2006.11.12. Deszk         - Csanytelek   3-0 
 2006.11.19. Csanytelek – Apátfalva      2 -2 
            2006.11.26. Csanytelek – Szentesi Kinizsi       - 
 
Első számunk beharangozójában ígértek szerint, a Tömörkény elleni hazai mérkőzre tekintünk most vissza. 
Csanytelek – Tömörkény 1 – 1 /0 – 0/ 
Csanytelek, 150 néző .Vezette: Kócsó 
Szeri László edző a következő összeállításban küldte pályára a csapatát: 
Mészáros Z, Gyöngyi, Mészáros D, Dr. Lajkó, Németh, Forgó /Bátki/, Tápai, Gál, Urbácsik /Domokos/, Magyar, 
Szeri.  
Tömörkény: Koós, Kormos, Póth, Túri J, Szél, Potor /Huszka/ , Túri B /Földesi/, Juhász, Sallai, Mészáros, Kádár. 
Kiemelt betűkkel jelöltük a csanyteleki, ill. a Csanytelek csapatában játszott játékosokat. 
Gólszerző: Dr Lajkó, ill. Szél. 
Az elmúlt évek gyakorlatához mérten mindenki egy parázs hangulatú, igazi presztizsmeccset szeretett volna látni a 
nézőtérről. 
Mindkét csapat dolgozott ki és természetesen ki is hagyta helyzeteit az első félidőben. Inkább a küzdelem dominált, 
mint a szép játék  Érdekes párharcok alakultak ki, amikor csanyi  a csanyi ellen játszott, hiszen mint fentebb említettük, 
a vendégcsapatnál szép számmal játszanak csanyteleki futbalisták… A félidő 0-0-s eredménnyel zárult. A második 
félidő 7. percében Dr. Lajkó megszerezte a vezetést a hazaiaknak. Ezután ismét a kimaradt helyzetek voltak mindkét 
oldalon, mígnem a 71. percben Szél kiegyenlitett. 
Összességében egy küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született a két szomszédvár összecsapásán, kiemelkedő 
egyéni teljesítmények nélkül. 
 
A tabellán Csanytelek a     ., Tömörkény a     .  helyen zárta az őszt. 
Az ifjúsági csapat sajnos az utolsó helyen áll, a tavaszi szezonban sikeresebb szereplést kívánunk nekik! 
 

A legszomorúbb hír: 2006-11-17-én elhunyt Puskás Ferenc, a magyar labdarúgás legnagyobb alakja, kicsik és nagyok 
példaképe. Emlékét  tisztelettel és becsülettel őrizzük. 
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Sporthírek röviden: 
A szokásokhoz híven az őszi-téli időszakban hétfő és csütörtök este teremfoci az iskolánál. 
  
Minden szerdán és pénteken este 5 órától a tornateremben nők számára kézilabda foglalkozások vannak, a leendő 
csanyteleki kézilabdacsapat felállásának reményében. 
 
Gál János vezetésével feléledőben van a sakk, csapatával több környékbeli versenyen vettek már részt, és értek el 
eredményeket. 
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Olvasói oldal 
 

Recept Reménytelen szerelem 
Puha mézes 

Hozzávalók: 6 egész tojás, 25 dkg porcukor, 
1-1 kávéskanál őrölt fahéj és szegfűszeg, 2 dl 
tej, 2 dl langyos méz, 35 dkg liszt, 1 csapott 
evőkanál szódabikarbóna 
Elkészítés: A tojások sárgáját a porcukorral, a 
fahéjjal és a szegfűszeggel kikeverjük, 
hozzáadjuk a tejet és a langyos mézet. A 
liszttel kevert szódabikarbónát a masszához 
adjuk, majd a keményre vert tojásfehérjehabot 
is óvatosan beleforgatjuk. Közepes tepsibe 
öntve megsütjük. 

 

 
Oh, te égi bűn,  

Te mély szenvedés, 
Miért kínzol ennyire? 
Kevesebb nem elég? 

 
Szívembe markoló áldott őrület, 
Miért büntetsz?   Miért engemet? 

Hatalmas áldozatot, szívemet adtam,  
S vissza mit? Semmit sem kaptam! 

 
Bár megoszthatnám veled,  
Szörnyű szenvedésemet, 

Nekem adnád szíved, 
Oda zárnál engemet! 
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Apróhirdetés Borúra derű 
 
Aranykoronát, szántót vásárolok: 
Tel.: 06-20/ 259-9284 
 
Csanytelek, Dózsa György utca 14. sz. 
ház van eladó 
Tel.: 06-63/478-524 
        06-20/314-2365 
 
126-os Polski Fiat tető eladó. 
Tel: 06-30/593-9427 

Az elmegyógyintézetben felmérést végeznek. 
Megkérdezik az egyik ápolttól: 
- 6X6=? 
- Negyvenkettő! 
Egy másiktól is megkérdezik: 
-6X6=? 
- Péntek! 
Egy harmadikat is megkérdeznek: 
- 6X6=? 
- Harminchat! 
- Hát ez fantasztikus! Hogyan találta ki? 
- A negyvenkettőből kivontam a pénteket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kellemes ünnepeket, boldog új esztendőt kívánunk minden kedves Olvasónknak! 
     

 
 

 
A Csanyi Hírmondót szerkesztették:  Majzik Józsefné, Kurucz Zoltán, Tápai Krisztina 

e-mail:  csanyihir@citromail.hu 
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