Új védőnő a községben…
BIHARI TIBORNÉ /FARKAS IBOLYA/ vagyok. 1958.01.14-én születtem Budapesten. Férjem, BIHARI
TIBOR, jelenleg egy bp-i. BRÓKER cégnél dolgozik és biztosításokkal foglalkozik. Egy fiú gyermekünk
van -BALÁZS -, aki informatikusként dolgozik egy budapesti számítástechnikai cégnél.
Tanulmányaimat Budapesten folytattam, s 1979-ben diplomáztam az Eü. Főiskola Védőnői Szakán. 1979
szeptemberétől 2001 júniusáig Dorogon dolgoztam körzeti védőnőként, ill. a dorogi Gimnáziumban, mint
ifjúsági védőnő.
Munkám mellett több szakmába vágó tanfolyamot végeztem - /Optimális családtervezés (Czeizel iskola),
Menthalhygiénés tanfolyam, Természetgyógyászat, Talpmasszázs, Számítógépkezelői, stb/. Ezen
tanfolyamokat a napi munkám mellett jól tudtam hasznosítani.
Dorog Komárom-Esztergom megyében közismert bányász város. Több, mint 20 éves dorogi védőnői
pályafutásom alatt nagyon jó kapcsolatokat alakítottam ki, mind gondozottaimmal, mind a szülőkkel,
valamint kolléganőimmel is. Ezen kapcsolatok a mai napig is működnek, akár személyes találkozások
során, akár telefonon keresztül.
Itt említeném meg, hogy volt munkahelyemen kolléganőimmel közösen hoztuk létre és működtettük a
szülésfelkészítő tanfolyamot, a „BABA-MAMA” KLUBBOT, ahol a csemeték is jelen voltak, sőt az apák
is szívesen részt vettek a klub életében.
Az ünnepeket mindig megtartottuk, eljött hozzánk a TÉLAPÓ és a JÉZUSKA, de még tavasszal a
NYUSZIKA is meglátogatott. Ezeken az ünnepeken saját készítésű ajándékokkal és süteményekkel várták
egymást a Mamák.
Az előadásokon mindig volt egy-egy meghívott vendég előadó, az éppen aktuális témában, s ezért eléggé
nagy volt az érdeklődés, ill. a részvétel.
Sajnos az élet közbeszólt és átestem egy nagyon súlyos betegségen, ami ma már a múlté, s újra
egészséges vagyok.
2001-ben visszaköltöztünk Budapestre, mert édesapám súlyos beteg lett, anyukám egyedül nem tudta
ellátni. /2 éve sajnos el is hunyt/. Édesanyám jelenleg a fiammal él együtt Pesten.
Mivel Budapesten nem találtam 6 órás védőnői állást -,/de azért, hogy ne essek ki a gyakorlatból, egy
gyermekorvos mellett dolgoztam asszisztensként/. Szívem azonban visszahúzott eredeti hivatásomhoz és
végül egy pályázat során megtaláltam ezt a lehetőséget, így kerültem a községbe, ahol Terikével
együttműködve 2 körzetben dolgozunk.
Eddig úgy érzem szeretettel fogadtak és bizalmat szavaztak jövőbeni munkámhoz, amelyet előre is
köszönök, s igyekszem legjobb tudásom alapján meghálálni.
Tudom nehéz egy messziről jött idegennek beilleszkedni és elfogadtatni magát ilyen kis közösségben, de
remélem ez sikerülni fog és jó kapcsolatokat tudok kialakítani a körzetemben élő családokkal, s egyben
kérem őket, hogy bizalommal forduljanak hozzám a Fogadóóráimon vagy akár azon kívül is.
Szeretnék minél előbb beilleszkedni e kedves község életébe, részt venni mindennapjaikban.
Jövőbeni tervem, hogy itt is szeretnék kialakítani egy SZÜLÉSFELKÉSZÍTŐ tanfolyamot, s amennyiben
érdeklődés mutatkozik iránta, kérem jelezzék felém akár személyesen a védőnői Tanácsadóban, akár a
következő telefonszámon: 06-20-981-2987.
Talán ennyit tudnék magamról röviden elmondani bemutatkozásképpen, s egyben kívánok minden
csanyteleki lakosnak nagyon BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT, ERŐT ÉS EGÉSZSÉGET!
FOGADÓÓRÁIM: Hétfő
10 – 12-ig
Csütörtök: 13 – 15-ig
Bihari Tiborné /Ibolya/
Védőnő

EGÉSZSÉGROVAT
Boldog Újévet!
Jó egészséget!
(Ahogy Bánfi Atya szokott köszönteni bennünket)
Aktualitások
Szeretettel köszöntöm a lakosságot az újév alkalmából! Jó néhány változás lesz ebben az évben az
egészségügyben, először erre szeretném felhívni a figyelmet.
- Megváltozik a központi ügyelet hívószáma dec. 20-tól
06-62-474-374. Ez a szegedi Mentésirányító Központ száma
A 104-es hívószámot csak életveszély esetén hívják!
- Miután február közepétől bevezetésre kerül a vizitdíj, arra kérjük a lakosságot, hogy
szíveskedjenek rendszeresen szedett gyógyszereikért befáradni a rendelőbe, januártól telefonos
gyógyszerrendelést nem áll módunkban elfogadni.
- A beutalás rendje is megváltozott, beutalót csak a háziorvos, számítógéppel írhat,
magánorvos beutalója nem érvényes.
-influenza elleni védőoltások még felvehetők!
Új szolgáltatások
- A tavaszi hónapoktól kezdődően heti két alkalommal Dr. Stengl Éva belgyógyász
magánrendelést fog tartani, engedélyezése folyamatban van.
Arteriográf
Januártól kezdődően szintén magánrendelés keretében arteriográfos vizsgálatokat végzek, előjegyzés
alapján. Ez az eszköz az érelmeszesedés korai felismerésére szolgáló eszköz, mely egyszerű, nagyon
hasznos és minden életkorban ajánlott.
Miért fontos tudni az érelmeszesedésről? Mert káros következményei (szívinfarktus, agyi
érkatasztrófa) MEGELŐZHETŐ megfelelő gyógykezeléssel, életmódváltással.
Magyarországon évente 11 ezer férfi (és valamivel kevesebb nő) hal meg évente szívinfarktusban!! Egy
kisvárosnyi lakosság!! Emellett közismert az agyi szövődmények nagy száma is (részleges vagy teljes
bénulás, átmeneti emlékezetzavar, szédülés, zsibbadás, roncsoló agyvérzés).
Hogyan történik mindez? Az erekben lévő meszes csomók fellazulnak, megrepednek, elzárják az eret és az
általa ellátott szerv szövetei nem kapnak vért. Az így keletkezett infarktus egyre fiatalabb korosztályokat
fenyeget.
Védekezni csak szűréssel lehet !
Tavaly egy orvos konferencián gyanútlanul próbáltam ki ezt az eszközt, mert azt hittem magamról „engem
agyon sem lehetne ütni”. A lelet kezdődő érelmeszesedést mutatott. Képzelhetik, hogy meglepődtem. Jó a
vérnyomásom, a vércukrom, a koleszterin értékem. Mi lehet a baj? Mozgásszegény életmód! Vettem hát
uszodabérletet, még jobban odafigyeltem magamra és ősszel már normális volt a lelet. Tehát a baj
megelőzhető!
Kiknél érdemes szűrni? – 35-65 évesek (főleg férfiak), dohányos, elhízott, cukorbeteg, magasvérnyomásos
betegeket, de mindenkinél fontos volna egy vizsgálat évente egyszer.
A vizsgálat díja 5000 Ft, mert a társadalombiztosító nem támogatja. ( Ez napi 13 forint 70 fillért jelent
évente!)
Megér Önnek ennyit?
Szeretettel várok mindenkit:
Dr. Csehpál Etelka

BEMUTATKOZIK:

CSANYTELEKI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület 1968-ban alakult, Csanyteleki Horgászegyesület néven.
Első és alapvető célja volt az akkori alapító tagoknak, az hogy, a horgászat legális tevékenységgé váljon
szűkebb régiónkban is. Az első alapszabály tükrözte az akkori társadalmi elvárásokat és követendő
irányokat, mégis ki kell jelenteni nagyon megfelelt az igényeknek, hiszen az alapító tagoknak és az első
vezetőségnek sikerült a csanyi horgászokat egy csapatba tömöríteni. Másik lényeges dolog, amit elértek és
ezért minden tisztelet az övéké, olyan fiatal generációval szerettették meg a horgászatot, akik ma már nem
egészen fiatalok de azokat a gondolatokat próbálják meg átadni a mostani ifjúságnak, ami nem elvetendő a
mai világban. Ez nem más, mint a természet szeretete! A mai nevét, és alapszabályát 1996-ban fogadta el
az egyesület Közgyűlése. A ’90-es évek közepétől a tagság összetétele egyre inkább előrevetítette az Unió
elvárásait, vagyis az egyesületet nem csak Csanytelekiek, hanem a környező települések polgárait is
magába foglalja.
A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület önálló gazdálkodással, tagdíjjakból, minimális
önkormányzati támogatásból tartja fenn magát. Az egyesület 2006-ban 94 felnőtt 7 ifjúsági és 30 gyermek
tagot mondhatott magának. A vezetőség szilárd elhatározása hogy, a gyerekekkel megszerettesse a
horgászatot, de sajnos erre minimális anyagi háttér áll a rendelkezésére. Saját vízterülettel nem
rendelkezik, az akkori Csanytelekinek mondott agrárszövetkezet vezetősége a Megyesi tavat eladta más
szervezetnek (holott akkor már hosszú éveken keresztül bérelte, és még érvényes bérleti szerződése volt
több évre), mivel a pillanatnyi érdeke akkor úgy kívánta, nem törődve a horgászegyesülettel és a benne elő
csanyiakkal sem! Azóta az egyesület bérli a tavat. A horgászatra még lehetőség van a Tisza folyón is, de
itt sajnos lassan több lesz a rabsic (orvhorgász) mint a horgász és ez ellen, nem igazán tesznek semmit az
arra illetékes szervezetek.
A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület évente jelentős rendezvényeket bonyolít le. Mint említettem
maga ez egyesület is kistérségi, így az egyesületi rendezvényeinket is több faluból és városból látogatják.
A versenyeink családias jó hangulatban folynak le. A kiemelt rendezvényeink évente nem túlzás több ezer
látogatót vonz Csanytelekre. A rendezvényeink nyíltak. Nem titkolt vágyunk, az hogy minél többen
ismerjék meg, majd szeressék meg ezt a sportot. Mert sport ez a javából!

Körmendi József
alelnök
Figyelem! A Csanyteleki Sporthorgász Egyesület évi rendes közgyűlését 2007. január 13-án
14 órai kezdettel tartja a Faluházban.

MIBEN SEGÍTHETÜNK?
A Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei
Egyesületének Csanyteleki Csoportja 1993-ban
alakult meg a községben 35 taggal. Jelenlegi
taglétszámunk 140 fő, akik kivétel nélkül
befizetik az éves tagdíjukat jövedelmükkel
arányosan. A civil szervezetek közül a
legnagyobb létszámú egyesület.
Minden
hónap
első
keddjén
tartjuk
összejöveteleinket
az
Idősek
Otthona
klubhelyiségében.
11-14 óráig ügyintézés /kérelmek kitöltése,
üdülési kérelmek, közlekedési és szerzési
támogatás,
fogyatékossági
támogatással
kapcsolatos ügyek intézése, tagfelvétel, stb./.
14 órától klubdélután – általában 50-60tag
részvételével
–
beszélgetés,
névnapok
ünnepségek megtartása, közérdekű információk
ismertetése.
-Lakás akadálymentesítési ügyet 5 év alatt 106
esetben intéztünk, ez hozzávetőlegesen 15 millió
forintot jelent, melyet főleg fürdőszoba
átalakításra és gázbekötésre használtak fel
tagjaink.
-Gépkocsi szerzési támogatást idén 12 fő kapott.
-Rehabilitációs eszközeink: szobakerékpár, tenskészülék, masszírozógép.
-Csoportunk pénzéből vásároltunk egy 2X2 hetes
üdülési
jogot
a
Gyulai
Hőforrás
Üdülőszövetkezetben, amit tagjaink 400,
kívülállók 600 forintért vehetnek igénybe
naponta.
-Gyógyfürdőbe járunk: pl. Mórahalom
Cegléd , Kiskunmajsa, Gyula.
-Minden megyei találkozón részt vesz
csoportunk.
-Az Önkormányzattól, Takarékszövetkezettől,
magánszemélyektől
kapott
támogatásokat
gyógyfürdőkre,
Nőnapi,
Anyáknapi, Mikulás ünnepségekre használjuk
fel.
A fenti témákkal kapcsolatosan keressék
csoportunkat, segítünk!
Bakony Zoltánné
csoporttitkár

Híres versmondóink
A szegedi Bartók Béla Művelődési Központ
adott otthont a „Cantana Profana Nemzetközi,
Többnyelvű Vers és Prózamondó Verseny
Csongrád megyei elődöntőjének, melyet Bartók
Béla születésének 125. évfordulójára írtak ki.
Tizenhárom
versenyző
érkezett
a
megmérettetésre, köztük két csanyteleki – Antal
Ferencné és Papp Mátyásné.
A zsűrielnök megnyitója után minden versenyző
egy-egy Bartók Béla verset szavalt el, majd egy
zenéről szóló verset vagy népballadát kellet
előadni.
Ezután a zsűri visszavonult, és országos
viszonylatban is kiemelkedő eredmény született:
Csongrád megyéből Antal Ferencné mellett még
4 szavaló jutott be a december 2-án Budapesten
tartott országos döntőbe.

Budapesten folytatódott a remek szereplés,
ország-világ előtt bizonyította felkészültségét,
tehetségét Antal Ferencné, méltón képviselte
Csongrád megyét és Csanyteleket a végső
megmérettetésen, ahol a neves szakmai zsűri
Manci nénit különdíjjal jutalmazta.
Sikerükhöz gratulálunk!

Mesés előadás

A GRIMM-BUSZ

FALUKARÁCSONY
A TORNAREMBEN

SZINHÁZ A FALUHÁZBAN
Csanytelek Község az iskola tornatermében
tartotta december 22-én közös karácsonyi
ünnepségét.

A Nagycsaládosok Csanyteleki Egyesülete
mikulás ünnepséget szervezett a Faluházban
2006. december 12-én. Évek óta tartó hagyomány
folytatódott, hogy a GRIMMBUSZ színház mesejátékával, előadásával
egybekötve érkezett meg a Télapó és adta át
ajándékait a megjelent mintegy 90 gyerekeknek.
A szülőkkel együtt 150-en tekintették meg a
nívós, vidám, ünnepi hangulatot varázsoló
előadást.
Két erdei manó, Vaczkor és Kaczor el akarták
dugni az ajándékokat a Télapó elől, hogy az övék
legyen minden. Azt hazudták, hogy elvesztették
az ajándékokat rejtő kamra kulcsát. Szerencsére
Bendegúz bácsi és Krampuszka egy igazmondó
szék segítségével kiderítette az igazságot, és a
Télapó így Krampuszka segítségével át tudta adni
a csomagokat a gyerekeknek.
Aki itt volt, nagyon jól érezte magát, egy
kellemes családi programon vehetett részt a
gyerekek nagy-nagy örömére.

Az ünnepséget megtekintették óvodások,
iskolások, szülők és nagyszülők, idősek és
fiatalok egyaránt.
Színvonalas és igazi karácsonyi hangulatú
műsort láthattunk a Múzsások, a Hittanosok, a 4.
osztályosok és az Óvoda előadásában.
________________________________

Ajánló
Tornaterem - Óvodabál
2007.01.27. 19 órától
Faluház Horgász közgyűlés
2007.01.13. 14 óra
Polgárőr közgyűlés
2007.01.20. 18 óra
Nagycsaládosok Egyesülete
2007.01.26. 16.30 óra
Idősek Otthona – Nyugdíjasklub
minden második hétfőn
Népdalkör
minden kedden

Családi események
Született: Szabó Attila és Dombi Ibolyának
Emma, Kovács László és Dimovics Beátának
Amina Kármen, Lénárt Tibor és Horváth
Máriának Lili és Levente nevű gyermeke.
Keresztelő: Gémes Dorina, Kovács András,
Györgyi Stella, Szántói Zolta Simon nevű
gyermekek.
Meghalt: Berényi Margit, Faragó Valéria, Kátai
Urbán Ferenc, Bozó Sándor, Laczkó István, Papp
Anna, Varga Ilona.

SPORT
Labdarúgás
Véget ért az őszi labdarúgóbajnokság, egy kis összefoglalót-értékelést kértünk Szeri László edzőtől.
Véget ért az őszi szezon, a csapatunk a megyei II. osztály 9. helyén zárt. Felemás, hullámzó szereplés
jellemzi az elmúlt idényt. Misem bizonyítja ezt jobban, minthogy az első négy fordulóban 9 pontot
szereztünk, így a negyedik helyen álltunk a tabellán, majd az azután következő 11 mérkőzésen
mindösszesen 8 pontot gyűjtöttünk be. Tehát ebből kiderül, hogy a 15 mérkőzésen összesen 17 pontot
kapartunk össze.
Természetesen akadtak idény közbeni problémák, gondolok itt arra, hogy nem egy mérkőzésen
mezőnyjátékossal a kapuban vágtunk neki a 90 percnek és volt amikor hazai pályán 11 emberrel
cserejátékos nélkül kellett neki vágni a mérkőzésnek.
Pozitívum viszont, hogy egyre több fiatal játékos kap lehetőséget a felnőtt csapatban, így a bizonyítás csak
rajtuk múlik.
Összességében tehát sokkal jobb őszt is magunk mögött tudhatnánk, igaz, ehhez a hozzáállás mellett, az
edzéslátogatottságon is változtatni kellene, s akkor biztos vagyok benne, hogy ez a társaság sokkal többre
lenne hivatott!
Az őszi szezonban 24 gólt szereztünk (Szeri 7, Urbácsik 4, dr. Lajkó, Tápai, Magyar 3-3, Forgó 2,
Gyöngyi és Németh 1-1)
A játékosok télen a tornateremben folytatják a sportot, különböző tornákon vesz részt a csapat nagy része.
Majd ezek után január végén kezdődik a felkészülés a 2007-es rajtra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azon támogatók segítségét, akik szerepet vállaltak a csapat új
mezgarnitúrájának megvásárlásában.
Bízunk a sikeresebb tavaszi szereplésben.

A csanyteleki küzdőszellem 3 pontot ért Fábiánsebestyénben

ASZTALITENISZ
A csanyteleki asztalitenisz csapat lelkes tagjai / Vidács László, Huszár István, Szabó Tamás, Törköly
János és Tóth Endre Lajos / elindultak a Szentes Körzeti amatőr bajnokságban, ahol heti rendszerességgel
versenyeznek.
Eddig három fordulón vannak túl, és még vereséget nem szenvedtek, pedig Cserkeszőlőtől Mindszentig
sok jó csapattal mérkőztek. A bajnokságban az önkormányzat támogatása mellett saját önerőből indultak,
maguknak állva az ütőket, labdákat, felszereléseket, utazást.
Szeretnék, ha egy szponzor melléjük állna, hogy legalább egységes felszereléssel, megjelenéssel
öregbítenék Csanytelek hírnevét. Régi hagyományaikat folytatva évente egy alkalommal egy kupát
szeretnének megrendezni több csapat, idősebbek és fiatalok részvételével, ehhez kérnének egy kis anyagi
támogatást.

Olvasói oldal
Recept klub
Kiri Mihályné kedvenc receptje

Reszelt túrós
Tészta: 40 dkg liszt, 25 dkg margarin, 10
dkg cukor ½ cs. Sütőpor, 2 e.k. kakaó, 1
tojássárgája, csipetnyi só. A tésztát
összegyúrjuk, 4 fele osztjuk és 1 órára a
hűtőszekrénybe tesszük.
Töltelék: fél kg túrót 20 dkg porcukorral 2
vaníliás cukorral, 4 tojássárgájával és 5 tojás
habjával összedolgozzuk. A hűtőben lévő
tészta felét nagy lyukú reszelőn belereszeljük
a kikent tepsibe, majd rátesszük a tölteléket.
Ennek a tetejére szintén ráreszeljük a tészta
másik felét. Tűpróbáig sütjük. Sülés után
amikor a tészta kihűlt porcukorral
megszórom a tetejét.
Jó étvágyat!

Községünk legszebb versei
Révész Ferencné

Szeretet
Újév napján a jó Istent alázattal kérem,
Adjon mindenkinek sokat abból ami nincsen,
Mert ami van azt nem kérek, beosztom én szépen
Nem vagyok én telhetetlen adjon ami nincsen.
Nem kérek én arany hintót sem fényes palotát,
Azt se kérem, hogy az élet adjon sok új csodát.
De azt kérem, könyörögve, tekintsen le reánk,
Mert nélküle hamarosan elvesz ez a világ.
Sokat kértem segített is érzem a szívemben
Most is arra kérem én őt, adjon ami nincsen
Szeretetet kérek én most mindenki szívébe
Mert ez a szó, hogy szeretet ez az ami nincsen.
Az az ember kinek nincsen szeretet a szívében
Olyan mint egy száraz kóró a szép zöld mezőben
Annyi a baj a világban, mert szeretet nincsen
Szeretetet mindenkinek sokat adjon Isten.
Csanytelek, 2003. dec. 29.

Apróhirdetés

Borúra derű

Megnyitottam új és használt ruha
kereskedésemet Csanyteleken a Széchenyi
utca 14 szám alatt. Ugyanitt színes és fekete
fehér fénymásolást is vállalok.
Nyitva tartás: hétfőn szünnap, keddtőlpéntekig 9-14, illetve heti váltásban 12-17-ig.
Január 01-től 14-ig szabadság miatt zárva.
Nyitás január 15-én de. 9 órakor.
Szeretettel várom a kedves vásárlókat!

Két vadász cserkészik az erdőben,
sárkányrepülő száll a fejük felett. Egyikük
villámgyorsan a vállához emeli a fegyverét,
céloz és lő.
-Milyen madár volt ez komám? – kérdezi a
társa.
-Fogalmam sincs róla. De az biztos, hogy az
embert azonnal elengedte.

Ki
az
abszolút
udvarias?
Ingyenes jogi tanácsadás a Polgármesteri - Aki a fáradt olajat is hellyel kínálja.
Hivatalban hétfőnként 13 órától.
Dr Törzsi Tímea ügyvéd
A Csanyi Hírmondót szerkesztették: Majzik Józsefné, Kurucz Zoltán. Köszönjük írásaikat!
e-mail: csanyihir@citromail.hu

