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Önkormányzati Hírek
Csengele Község Önkormányzati Képviselõ-testülete

2008. november 27-én tartotta közmeghallgatással egy-
bekötött soros, nyílt ülését. Elsõ napirendként a pol-
gármester tartotta meg beszámolóját. Elmondta, hogy a si-
keres pályázatok és a kapcsolódó mûszaki átadások
megtörténtek. A támogatási pénzek lehívása is rendben
történik. Dr. Tóth Tibor jegyzõ beszámolt arról, hogy a
tanyagondnoki jármû a jövõ héten jön meg az autó-
kereskedésbe, utána be tudja a hivatal nyújtani a támo-
gatásra a kifizetési kérelmet. A polgármester elmondta, hogy
a dél-alföldi régióból összesen 90 nyertes lett a tanyagond-
noki busz tekintetében. A busz beszerzése 100%-os támoga-
tottságú, de ez a nettó összeget jelenti, az általános forgalmi
adót a hivatal teszi hozzá. 
Beszámolt arról is, hogy LEADER pályázaton belül van
lehetõség falumegújítás és fejlesztési program meg-
valósítására. Várhatóan erre községünknek 40 millió forint
jut, a tervek készíttetése folyamatban van. Ez a projekt is 100
%-os támogatottságú, de lehet, hogy az általános forgalmi
adót szintén a hivatalnak kell állnia, errõl még nincs pontos
információ. A pályázaton belül a József Attila tér felújítása,
díszburkolattal való ellátása, sétány kiépítése, továbbá a
Petõfi utca és Május 1 utca csomópontnál egy körforgalom
kiépítése történne meg. Ezt a pénzt csak erre a célra lehet fel-
használni. 
A leghátrányosabb helyzetû kistérségeket érintõ pályázat
keretében 1,7 milliárdot pályáz a térség, az önkormányzat
bízik abban, hogy az iskola felújításának következõ üteme
belefér ebbe a pályázatba.

A temetõút szilárd burkolattal való ellátásának pályáza-
ta a napokban kerül beadásra. Beszámolt arról is, hogy az
önkormányzat kapott 5 ezer rózsát ajándékba Tóth Ferenc
deszki kertésztõl, és 5 ezer tulipánt egy szegedi kertésztõl. A
virágok ki lettek ültetve, a falut ezzel is szebbé kívánják
tenni.

A Tûzoltó egyesület részére megvételre került egy sze-
mélygépkocsi, 180 ezer forintért. A Faluõrség ezzel fog
járõrözni. A gépjármû a tûzoltószertárban található, onnan
veszi fel a szolgálatot teljesítõ személy, és oda kell vissza-
vinni. 
Heim Géza igazgató úr köszönetet mondott az iskola ener-
getikai korszerûsítése beruházásért, valamint az iskola elõ-
kertjének rendbetételéért.  

Rendelet született a 2009. január 1-tõl érvényes vízszol-
gáltatás díjának megállapításáról. A Testület a vízmûvet
üzemeltetõ Magmaplus Kft. által benyújtott két változatból
egyhangúlag a "B" változatot fogadta el, mely szerint a víz-
szolgáltatás díja nettó 138 Ft/m3 + ÁFA, amely 10 Ft + ÁFA
bérleti díjat tartalmaz (változatlan vízdíj, 1 Ft/m3-el emelt
bérleti díj) és 1260 Ft/Év/ bekötés + ÁFA  (105 Ft/hó/bekötés
+ ÁFA) rendelkezésre állási díjat.

A Magmaplus Kft. benyújtotta az Önkormányzatnak
Csengele Vízmû 2008. január és október hó közötti idõsza-
kának üzemeltetési tapasztalatairól szóló beszámolóját. A
beszámoló tartalmazta az üzemviteli eseményeket, a
vízminõség tapasztalatait. Szó esik a beszámolóban a víz- és
talajvédelemrõl és a vízdíj javasolt összegérõl, az ivóvíz
bázis tanulmány elkészítésérõl.

A következõ napirendként tárgyalta a Testület a 2009. évi

költségvetési koncepciót, melyben kiemelt célként az
intézményhálózat mûködtetése legyen elsõrendû. A meg-
valósításra váró fejlesztésekhez lehetõleg szerezzen az Ön-
kormányzat pályázati forrásokat. A fejleszteni kívánt felada-
tok újra gondolásával végezzen szûrést, felkészülve a
meglévõ intézményhálózat mûködtetésére, mindenekelõtt
biztosítva elsõsorban kötelezõ feladatok végrehajtását, egy
visszafogottabb fejlesztés megvalósítása mellett.

A 2008. évi költségvetési rendeletet módosította a
Testület. Az eredetileg jóváhagyott 2008. évi költségvetés
fõösszege: 351.347 E Ft. A jelenlegi módosításokkal a kiadási,
és bevételi fõösszeg 393.124 E Ft-ra módosul.

Beterjesztésre kerültek a 2009. évi kéményseprõ-ipari
szolgáltatások díjai. A Testület egyhangú szavazattal elfo-
gadta a javaslatot és a szolgáltatásról szóló beszámolót. 

Az Önkormányzati Képviselõ-testület felfüggesztette
további egyeztetésig a települési szilárdhulladék kezeléssel
kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló rendeletének
módosítását, melyben a díjtételek mértékérõl kellett volna
dönteni.

A Testület megalkotta rendeletét a 2009. évi átmenetei
gazdálkodásról - mely iránymutatást ad arra, hogy a 2009.
január 1-tõl a 2009. évi költségvetés végleges megalkotásáig
az önkormányzatot megilletõ bevételeket folyamatosan szed-
je be, kiadásait teljesítse. A nem kötelezõ önként vállalt fela-
datra kifizetés a végleges költségvetés teljesítéséig nem tel-
jesíthetõ. A folyamatban lévõ beruházások, felújítások foly-
tathatók. A 2009. évben indítani tervezett új beruházás,
felújítás a végleges költségvetési rendelet megalkotásáig
nem indítható.

A Testület döntött arról, hogy a Csengele községben
állandó bejelentett lakással rendelkezõ 70 éven felülieket,
valamint akik 2008. december 31. napjáig betöltik a 70.
életévüket, személyenként 1.500,Ft/fõ természetbeni juttatás-
ban részesíti (idõsek csomagja).
Természetbeni támogatásban részesíti továbbá a Csengele
községben állandó bejelentett, valamint tartózkodási hellyel
rendelkezõ gyermekes családokat - szociális rászorultság
alapján 22 családot 1.500,-Ft/család mértékben.

Tájékoztatást kapott a Testület a 2008. III. negyedévi
gazdálkodásról. A beszámoló részletesen tartalmazta a
bevételi elõirányzatok teljesülését, valamint a kiadások tel-
jesítését. A bevételi erõirányzatok 217.600 E Ft-ban, míg a
kiadási elõirányzatok 194.219 E Ft-ban teljesültek.
Elfogadásra került a 2009. évi étkezési nyersanyag norma az
alábbiak szerint: 
Óvodai étkezõk háromszori étkezése 2009 .évi 300,-Ft/fõ/nap
Iskoláskorúak egyszeri étkezése 2009. évi 220,-Ft/fõ/nap
Felnõtt étkezõ egyszeri étkezése 2009 .évi 310,-Ft/fõ/nap

Elfogadásra került az Önkormányzati Képviselõ-testület
2009. I. félévi munkaterve. Elfogadta a Testület Grezsáné
Franczia Gyöngyi Csengele Dózsa Gy. u. 17. szám alatti lakos
Kelõpatak utcai telkének megvételre felajánlását, 120 Ft/m2
áron., tehát az Önkormányzat a telket 114.120,-Ft áron
megvásárolja. Döntött a Testület egy további telek
megvételérõl, melyet Tóth-Andor Lajos és neje Csengele
Dózsa Gy. u. 12. sz. alatti lakosok ajánlottak fel vételre szin-
tén 120,-Ft/m2 áron, a telek az Ady E. utcában található. A
következõ elõterjesztésben viszont a Testület értékesítette az
önkormányzat tulajdonát képezõ Árpád utcai telket, szintén
120 Ft/m2 áron Franz Josef Schmid
(Laaber/Németország/Burghof 2.) lakos részére.
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A Testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2009. évi
belsõ ellenõrzési tervét. Csengele község Képviselõ-testülete
ezen kötelezõ feladatot a Kistelek Környéki Települések
Többcélú Társulásán belül, vállalkozóval kötött megál-
lapodás útján látja el.

A polgármesteri beszámolóban elhangzott falumegújítás-
sal és fejlesztéssel kapcsolatos pályázat beadása. A szándék
kinyilvánítására a Képviselõ-testület határozatot fogadott el.
A Testület a polgármester és a köztisztviselõk éves munkájá-
nak elismeréseként jutalom odaítélésérõl döntött. 

A Testület zárt ülés keretein belül döntött a BURSA HUN-
GARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
odaítélésérõl 14 fõ részére, 3000,-Ft/fõ/hó összegben. 12 db
"A" típusú pályázat érkezett, ahol a támogatás idõtartama
2x5hónap, a 2 db "B" típusú pályázat korábban beadott igény
jogosultságának felülvizsgálata volt, szintén 3000,-Ft/fõ/hó
összegben.

Közmeghallgatás
A Testületi ülést követõen közmeghallgatást (falugyûlést)

tartott a testület a Faluházban. A lakosság köszöntése után
Sánta Ferenc polgármester ismertette beszámolóját. 

Beszámolója elsõ felében az ország politikai, gazdasági
helyzetérõl adott tájékoztatást, beszélt az ország sajnálatos
pénzügyi helyzetérõl, az országot irányító kormányról. 

Ezután tájékoztatást adott a község fejlesztési terveirõl.
2008-ban több pályázatot is benyújtott az Önkormányzat
melynek egy része nyert is. Elsõként a szennyvíz pályázattal
kezdte. Ismertette az elõzményeket, majd a pályázatról is
beszélt. Pályázni kizárólag a 2000 LE (lakosegyenérték)
feletti agglomerációs besorolású településeknek lehetett.
Csengele megfelelt ennek a kritériumnak. Elmondta, hogy
megszerezték a pályázathoz szükséges engedélyeket,
elkészítették a különbözõ vizsgálatokat, és ezután nyújtot-
ták be a pályázatot, melyet be is fogadtak, a döntés mégis
elutasító volt. A bíráló háromtagú bizottság kritériumként a
következõt jelölte meg: Csengele község lélekszáma 2006 fõ,
ebbõl a bekötések csak a belterületi 868 fõt érintik, így a
község a 2000 LE alatt marad. Természetesen tovább pályáz-
nak és mindent megtesznek, hogy a tervezett beruházás
megépüljön. 

Ezután a sikeres pályázatos beruházásokról adott
tájékoztatást. Ilyen volt a Csengelei Általános Iskola ener-
getikai korszerûsítése, melyre támogatást a Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt pályázaton nyertek.
Ezzel a beruházással az iskola fõutca felöli nyílászáróinak
cseréje és hõszigetelési munkálatok valósultak meg. 

Második nyertes pályázat a fõutca szilárd burkolatának
felújítása, harmadik nyertes pályázat a "Csengele Árpád
utcai játszótér felújítása, fejlesztése és korszerûsítése el-
nevezésû projekt volt. A következõ a tanyagondnoki buszpá-
lyázat, melybõl egy VW busz beszerzését szeretnék meg-
valósítani. Ezeken kívül még voltak kisebb nyertes pályáza-
tok. A pályázatokkal együtt a községben 54 millió forint érõ
beruházás valósult meg, melybõl 37,5 millió forint támo-
gatás.

Beszámolt arról, hogy megkezdték a dûlõutak karban-
tartását, valamint még egy pályázathoz kapcsolódó képzés-
rõl. A Tanyagondnokok Országos Egyesületének vezetõje -
Csörszné Zelenák Klára - pályázati lehetõséget kínált fel az
Önkormányzatnak dajkaképzésre. Négyen nyújtották be erre

igényüket, melyek közül két fõ lesz a nyertes. 
Ezt követõen részletesen beszámolt a község szociális

helyzetérõl. 
A község oktatási intézményeirõl is beszélt. Elmondta,

hogy eddig mindent megtettek az önállóságért, és ameddig
lehetõségük engedi, és kellõ pénz jut a mûködtetésre nem
kívánnak társulni. Az iskola kimagasló tanulmányi ered-
ményeket tud felmutatni országos szinten, ezért is
megtesznek mindent, hogy a tanulók megfelelõ körülmények
között tudják a tananyagot elsajátítani, és a pedagógusok is
jól érezzék magukat. 

A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat keretein belül a 2007/2008-as tanévben
18 fõt támogattak, 2008/2009-es tanévben 14 fõ pályázott az
ösztöndíjra. Az oktatáson belül említette meg a hitoktatást
és köszönte meg a hitoktatók munkáját, akik a szûkös
anyagi helyzetben is mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a gyerekek elsajátítsák a Katolikus Egyház normáit,
tanításait. Szorosan az oktatáshoz tartozik a mûvészetok-
tatás is, ahol a gyerekek szintén nagyon jó eredményeket
érnek el. Ez az iskola is úgy tud mûködni, hogy az Önkor-
mányzat támogatást nyújt. A mûvészeti iskola
vezetõségének is megköszönte munkájukat. 

Ezután beszélt a Faluház mûködésérõl és az itt helyet
kapó csoportokról, akiknek munkájukhoz szintén további
szép eredményeket kívánt. 

Beszámolójában fontosnak tartotta megemlíteni a
környezetvédelemrõl szóló szilárdhulladék és szeny-
nyvízkérdést is. Mindkettõre nagy szükség van, hiszen a
lakosok érdekeirõl van szó. Felhívta a figyelmet a hul-
ladékudvar használatára és kérte, hogy használják ki a
lehetõséget és szállítsák oda azt a hulladékot ami oda való. 

Szorosan kapcsolódik a környezetvédelemhez saját
környezetünk is. A közelmúltban az általános iskolás
gyerekek állami utak mentén szemétgyûjtést végeztek.
Sajnos nagyon nagy mennyiségû hulladékot gyûjtöttek
össze. Kérte, hogy kellõ komolysággal kezeljük ezeket a prob-
lémákat. 

Három civil szervezet mûködik a községben -
Polgárõrség, Önkéntes Tûzoltó és Faluõr Egyesület, Sport
Egyesület - melyek szintén kapnak önkormányzati támo-
gatást. Mindhárom egyesületnek és vezetõségének
megköszönte munkáját és kérte a további együttmûködést. 

Végezetül elmondta az Önkormányzat közelebbi és
távolabbi terveit. 
1. Az iskola felújításának folytatása.
2. Temetõút kiépítése.
3. A József Attila tér szabadidõs parkjának és a hozzá 

csatlakozó Petõfi és Május 1 u. keresztezõdés 
csomópontjának megépítése, szökõkutas, körforgalmas 
megoldással.

4. Szennyvízcsatornázás és tisztítómû megépítése.
5. Tanuszoda építése.

A polgármesteri beszámoló után a lakosság tehette fel
kérdéseit, mondhatta el hozzászólásait. 

A közmeghallgatás zárásaként a Képviselõ-testület min-
den jelenlévõ lakosnak békés, boldog karácsonyi ünnepeket
kívánt!

(folytatás a következõ oldalon)
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Házassági évfordulók
Csengele Község Polgármesteri Hivatala nevében szeretet-

tel köszöntjük házassági évfordulósainkat. Kívánunk nekik
még szeretetben, egészségben eltöltött sok-sok boldog évet!

"Érted vagyok, és Te értem vagy
Te értelmet és fényt adsz minden napnak
Szeretlek én és kettõnk dolgán
Nem változtat többé semmi már."

Thomas Hardy

25 évvel ezelõtt kötöttek házasságot az alábbi személyek,
akik jelenleg is csengelei lakosok:
- Rácz Zoltán és Fehér Mária 1983. 06. 04.

- Pálinkás István és Kordás Ágnes Mária 1983. 08. 20.

- Bakos Dániel és Busa Klára Ilona 1983. 10. 01.

- Magyar Zoltán János és Túri Etelka Erzsébet 1983. 10. 15.

- Szarka-Kovács Sándor és László Mária Magdolna1983. 11. 12.

50 évvel ezelõtt kötöttek házasságot az alábbi személyek,
akik jelenleg is csengelei lakosok:
-  Muhel András és Szeifert Rozália 1958. 11. 19.

-  Hegedûs Sándor és Papp Teréz 1958. 11. 22.

-  Szarka-Kovács József és Kucsora Matild 1958. 11. 26.

Laczkó Magdolna 
anyakönyvvezetõ

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz

beruházással kapcsolatban a Kistelek és Térsége Viziközmû
Társulat munkatársa 2008. december 9-én (kedden) 9
órától-10 óráig tart fogadó órát a Polgármesteri Hivatal
házasságkötõ termében. Kérdéseiket, észrevételeiket, beje-
lentéseiket a fenti idõpontban és helyszínen megtehetik.
Tisztelettel: 

Mészárosné Papp Ildikó 
Viziközmû Társulat elnöke

Pályázati felhívás
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a
2008/2009-es tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok
számára, a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre.

A programba jelentkezhet minden halmozottan hátrányos
helyzetû tanuló.
Halmozottan hátrányos helyzetû az a tanuló, akit családi
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe
vett, illetve akinek a jegyzõ rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultságát megállapította és a törvényes
felügyeletet ellátó szülõ legfeljebb az általános iskola 8.
évfolyamát fejezte be a gyermek általános iskolába
lépésekor; halmozottan hátrányos helyzetû az a tanuló is,
akit tartós nevelésbe vettek.
A programba történõ bekapcsolódás további feltétele, hogy a
tanuló szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik és
egyúttal kollégiumi ellátást kér.
Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja:
• a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók eredménye-

sen tanulhassanak a szakképzésben
• tanulmányaikat - évismétlés nélkül - sikeresen befejez-

zék 
• piacképes szakmához jussanak 
A programban részt vevõk számára az alábbi alapszolgál-
tatások biztosíthatók:
• ingyenes kollégiumi étkezés
• ingyenes tanulói bérlet helyközi- és helyi közlekedéshez

Rászorultsági alapon további támogatásként biztosítható:
• egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez támogatás

(gyógyszer, fogszabályozás, látásjavítás, stb.)
• tanfelszerelés, tankönyvtámogatás
• szükség szerint ruhanemû vásárlása
Tanulmányokban nyújtott segítség:
• szakiskolai tanulmányaikhoz megfelelõ pedagógiai 

környezet
• tantárgyi korrepetálások
• egyéni tanulási képességek fejlesztése
• egyéni fejlesztési terv kialakítása
• önismereti-, pályaorientációs foglalkozások
Egyéb ingyenes szolgáltatások a szakiskola befejezéséig:
• szociális és kulturális hátrányok kompenzálása
• úszás-, sí-, korcsolya és falmászás oktatása
• színház-, mozi és kiállítások látogatása
• belföldi és külföldi tanulmányutak 
• gépjármûvezetõi engedély megszerzéséhez támogatás
• felkészítés az ECDL- számítógépes vizsga megszerzésére

Pályázni a programban részt vevõ szakiskolák választása
esetén lehet: 
1. Csonka János Mûszaki Szakközépiskola és Szakiskola 

6726 Szeged, Temesvári krt. 38.
2. Fodor József Élelmiszeripari Szakközépiskola és 

Szakiskola 
6725 Szeged, Szabadkai út 3.

3. Hansági Ferenc Vendéglátóipari és Idegenforgalmi 
Szakiskola és Szakközépiskola 
6725 Szeged, Kenyérgyári út 8.

4. József Attila Általános Iskola és Szakiskola 
6723 Szeged, Gyík u. 3.

5. Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Egészségügyi és 
Könnyûipari Szakképzõ Iskola 
6724 Szeged, Kodály tér 1.

6. Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola és Szakiskola 
6725 Szeged, József Attila sgt. 122-126.

Idõsek Napi megemlékezés

A községben élõ 70 éven felüliek köszöntését
az Önkormányzat 

2008. december 9-én (kedden) 14 órakor

tartja a Faluházban. 

Sor kerül az ajándékcsomagok átadására,
valamint a mûvészeti iskola tanulói és a

Népdalkör és Citerazenekar mûsorral 
kedveskedik az idõseknek. 



2008. december 5. oldal
hírek
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7. Szeged-Móravárosi Szakközépiskola és Szakiskola 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

A pályázat beadási határideje: 2009. január 15.
A pályázatokat a kiválasztott szakiskola és a vele
együttmûködõ kollégium közösen bírálja el, és a pályázat
eredményérõl 2009. január 30-ig tájékoztatják a jelent-
kezõket. 
A program internetes elérhetõsége: www. ajkszp.hu
Részletes információk: 
Szeged Városi Kollégium Csicsely Ildikó Általános igaz-
gatóhelyettes AJTP, AJKSZP koordinátor 
6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 26-28. 20/291-3321
Fodor József Tagintézmény Kuzma Éva Kollégiumvezetõ AJK-
SZP - programgazda 
6725 Szeged, Szabadkai út 3. 20/353-4924

Egyházi hírek

Családnap Csengelén
Szent Imre tiszteletére felszentelt templomuk bú-

csúünnepét ülték a hét végén a csengeleiek. A sok színes
program mellett, szombaton a családoké volt a fõszerep,
minden tekintetben. A rendezvénynek a Faluház adott
otthont.

Volt ott minden, mi szem-szájnak ingere. És ebben az
esetben nem csak a családok süteménykészítõ versenyére
gondolok, melyre szép számmal érkeztek a nevezett
portékák, az édesek és a sósak egyaránt. Volt móka, kacagás
a gyerekeknek, komoly elõadások, beszélgetések a felnõt-
teknek.

A napot a helyi fiatalok már korán elkezdték.
Érkezésünkkor éppen a helyi fúvós zenekar próbált, de már
javában gyülekezett a falu apraja-nagyja is. Érkeztek szépen-
sorra a versenyre nevezni kívánt családi sütemények is,
melyeket nehéz volt érintetlenül hagyni, de a szervezõk
utasítására addig szigorúan tilos volt hozzájuk nyúlni, amíg
a zsûri végig nem kóstolta az összeset.

A program délután kettõ óra körül kezdõdött. A szülõk
nyugodt szívvel bízhatták csemetéiket a tornateremben
berendezett játszóházban tevékenykedõ önkéntes, lelkes fia-
talokra, akik egy egész délutános akadályversennyel készül-

tek a gyerekek számára. A Katolikus Ifjúsági Alapítvány
munkatársai és önkéntesei már hosszú ideje dolgoztak, a
délután lebonyolítását megelõzõen is. Az akadályverseny
állomásain ötleteltek, hogy a 4-6 fõs kis csapatok minél job-
ban érezhessék magukat, miközben érdekesebbnél érdeke-
sebb feladatokat kellett megoldaniuk.

A paletta meglehetõsen széles skálán mozgott. Volt olyan
állomás, ahol a Micimackóból jól ismert Füles farkincáját
kellett bekötött szemmel a helyére rakni úgy, hogy a csapat

(folytatás a következõ oldalon)



többi tagja adhatta az instrukciókat, hogy éppen merre is
haladjon a farkincát tartó kéz. Egy másik állomáson zokni-
ba rejtett tárgyakat kellett megtalálni úgy, hogy csak a kézre
lehetett hagyatkozni. De emellett lehetett harcolni az Óriás-
sal, kukoricát morzsolni az udvaron, vagy éppen egy nagy
nadrágban futni ketten, egy akadályokkal tarkított pályán. A
kézmûveskedést kedvelõk mécsest készíthettek az esti
körmenetre.

A játék közben, a felnõttek számára házaspárok tartottak
elõadást a családról, melyet fórum, beszélgetés követett. Az
elõadó családok különféle tanyavilágból, falvakból érkeztek,
és arra próbálták felhívni a figyelmet, hogy kiegyensúlyozott,
boldog családi életet nem csak városban lehet élni, hanem -
épp ellenkezõleg - a kisebb településeken, falukban,
tanyákon is lehet boldog egy család.

A lajosmizsei Sápi család a tanyai élet örömeirõl és
nehézségeirõl szólt, külön részletezve a gyermekvállalás
problémáit. A csólyospálosi Telek család pedagógus házas-
pár, szintén tanyán élnek, és jól érzik ott magukat. A férj azt
is elmondta, hogy elfoglaltsága miatt volt már olyan, hogy
éjszaka tudta csak elültetni a gyümölcsfáit. Õk a mesélésbe
annyira belemerültek, hogy a tervezett 20 perc helyett 50
percesre sikeredett az elõadásuk. Befejezésül a szegedi
Csányi család beszélt az egyházmegyében végzett család-
pasztorációs munkáról.

A programok után a népes csapat, a gyerekek által
elkészített mécsesekkel elindult körmenetben a falu kato-
likus templomához. Mivel már jóval sötétedés után történt
mindez, a látvány igencsak gyönyörû volt. Sok ember, kicsi,
világító gyertyákkal járta végig az utcákat, míg végül célba
nem ért mindenki.

A templomban ünnepi szentmisét mutatott be Janes
Zoltán, csongrádi plébános. Szent beszédében a család
fontosságáról beszélt, arról, hogy a felnövekvõ generáció
egyik legfontosabb közege éppen a család, maga; és hogy
sajnos a tendencia azt mutatja, hogy egyre több házasság
bomlik fel, egyre több gyerek nõ fel az egyik szülõje nélkül.
Sokan már képtelenek megélni az egyszerû ünnepeket is: a
vasárnapokat, a születés- és névnapokat, a karácsonyt. A
gyerekek, egyre többen számolnak be arról, hogy már le sem
ülnek együtt a közös ebédlõasztalhoz, hogy nem beszélget-
nek egymással. Mindenki mechanikusan teszi a dolgát, és
közben megfeledkezik a legfontosabbról: a mellette élõ
rokonairól, szeretteirõl.
Fontos tehát, hogy az együtt élõ családok odafigyeljenek
egymásra, és képesek legyenek megosztani az apró
örömeiket vagy éppen gondjaikat.
A program lezárásaként a süteménykészítõ verseny és az
akadályverseny eredményhirdetése következett, ahol - nyu-
godt szívvel állíthatom - mindenki elsõ helyezett lett. Hiszen
sokan eljöttek, és jól érezték magukat ezen a délutánon. A
családok együtt voltak, együtt csináltak valamit.

Azt mondják, mostanában nehéz idõket élünk. Azt is
mondják, hogy a családok válságban vannak. Ha jobban
belegondolunk, talán igaz. De ha még jobban belegondolunk,
rájövünk, hogy minden rajtunk múlik. Csengelén erre rájöt-
tek. Katona Attila és felesége, Theodóra már évek óta külön-
féle programokat szerveznek a Szent Imre ünnep kapcsán. A
házaspár saját életpéldájával jár a falu lakói elõtt. Négy
leánygyermeket nevelnek, szeretetben, harmóniában. És
mivel õk elkezdték kicsiben, akadtak támogatók, "követõk",

akik úgy gondolták, érdemes a szeretet, az összetartás útját
választani. Még akkor is, ha most épp nem ilyen világot
élünk.
Ezért lehetett az, hogy irigylésre méltóan sokan jöttek el a
programokra: nagyszülõk, szülõk és gyermekek.
Nem csodálkoznék hát rajta, ha jövõre, velük, ugyanott ismét
találkoznék...

Bondár Edit Ditte
Köszönetnyilvánítás:
Szívbõl köszönjük mindenki közremûködését, munkáját,
imáját, támogatását, amivel hozzájárult, ahhoz hogy a Szent
Imre ünnepén rendezett családnap ilyen szépen sikerült!

A szervezõk  

Általános iskolai hírek

Mesemondó verseny
2008. november 10-én rendezte meg az általános iskola a
helyi mesemondó versenyt. Az alsó osztályosok közül 43
tanuló vállalta, hogy szabadideje egy részét mesetanulással
tölti, melyben a tanár nénik és a szülõk is sokat segítettek.
Gyönyörûen elõadott meséket hallhatott a közönség és a
zsûri tagjai, akiknek valóban nagyon nehéz dolguk volt. 
A következõ döntés született: 
1-2. osztály
I. helyezett Laczkó Petra 
II. helyezett Hajagos László 
III. helyezett Varga Viktória 
IV. helyezett Seres Bálint
V. helyezett Vörös Andrea
3-4. osztály
I. helyezett Csáki Szandra
II. helyezett Becsei Balázs
III. helyezett Forgó Judit
IV. helyezett Lantos Réka
V. helyezett Turcsán Dóra

Mindkét korcsoportban az elsõ két helyezett képviselte
Csengelét a területi mesemondó versenyen, mely szintén
Csengelén volt a Faluházban. 
Minden tanulónak szeretettel gratulálok!   

Törköly Ágnes  

hírek
6. oldal 2008. decemberCsengelei



Mûvészeti iskola

Mórahalmi Megyei Rézfúvós Verseny
A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény nyolc

rézfúvós tanulóval képviselte magát a Mórahalmon megren-
dezésre kerülõ I. Megyei Rézfúvós Versenyen. A megye
településeirõl tíz mûvészeti iskola növendékei méretették
meg magukat. Olyan nagy városokból mint Szeged,
Hódmezõvásárhely három illetve négy rézfúvós tanuló
képviselte iskoláját, ezért mi a verseny elõtti pillanatokban
is már gyõztesnek éreztük magunkat. Az igazi meglepetés az
eredményhirdetés során történt, amikor kiderült, hogy hat
díjat a csengelei gyerekeknek ítélt a zsûri. 

Név szerint a trombita hangszer elsõ korcsoportjában
Mustoha Regina elsõ, Holo Patrik második és Pigniczki Dóra
a harmadik díjat érdemelte ki, a 15 versenyzõ közül. 
Vadászkürt hangszer elsõ korcsoportjában Farkas Ákos elsõ
helyezést ért el, míg a második korcsoportban Nagy D. Bence
is elsõ helyen végzett. Õ színpadi kiállásáért különdíjban is
részesült. 

A versenyen iskolánkat képviselte még Ritka Noémi, Tóth
Andrea és Hegedûs Dóra is, akik helyezést nem értek el, de
tisztességesen képviselték Csengelét és a mûvészeti iskolát. 
A gyerekek felkészítõ tanárai Gömöri Balázs és Czirok
Zoltán, akik a verseny után a következõ megállapítást tet-
ték: JÓ VOLT MEGINT CSENGELEINEK LENNI!      

Czirok Zoltán 

igazgató

Faluházi hírek

Péter & Pán gitárduó a Faluházban
2008. november 25-én Péter & Pán - Lengyel Tibor és

Balázs Péter volt a Faluház vendége. A zenekar 5 éve járja az
országot, Csengelére a Gyermekkönyvhónap keretén belül a
szegedi Somogyi könyvtár segítségével jutottak el.

Az elõadásra az általános iskola tanulói jöttek el
tanáraikkal. A gitárduó népszerû és ismert dalokat játszott,
ilyen volt a Cimbora címû szám, melyrõl sokunknak a gyer-
mekkora juthatott eszébe, de hallhattuk tõlük az
Oroszlánkirály címû mese egyik betétdalát, vagy a Lencsi
lányka történetét és ezek mellett még számos dal belefért az
50 perces mûsorba. A zenekar tagjai a közönséget közös
éneklésre és játékra biztatta, melyben a gyerekek szívesen
részt is vettek.

Az elõadás végig nagyon jó hangulatban zajlott, jól érezte
magát gyerek felnõtt egyaránt, egy nagyon színvonalas
mûsort élvezhetett végig az, aki velünk tartott.    

Törköly Ágnes  

Védõnõ hírei

2008. december 7. oldal
hírek
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(folytatás a következõ oldalon)

Id. Almási Sándor könyvekkel
ajándékozta meg a Községi Könyvtárat,

melynek nagy része állományba 
is került. 

Nagyon szépen köszönjük a felajánlást!

Törköly Ágnes

Meghívó

A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény szeretettel meghívja Önöket 

2008. december 26-án 17 órakor

a Faluházban tartandó

KARÁCSONYI 
KONCERTRE

Fellépõk: a csengelei mûvészeti iskola
fúvószenekara és tánccsoportjai, 
és a Kisteleki Rézfúvós Együttes 

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

{ {



Családi események

Megérkeztünk!
2008. november hónapban született gyermekek: 
Tisóczki Imrének és Kurgyis Ilona Zsuzsannának
Zsuzsanna, Horváth Zsoltnak és László Erzsébetnek Zsolt
Milán.
Gratulálunk!

Karácsony közeledtével házi praktikák helyett egy versel
szeretnék minden kedves olvasónak és Csengele lakosságá-
nak Kellemes Ünnepeket és Boldog Új évet kívánni.    

Dr. Varga Ferencné
Reményik Sándor
Ahogy lehet

Fogcsikorgató türelemmel,
Összeszorított szájjal -
Krisztus -követõ bús próbálkozással,
Majd daccal, lobbanóval,
Fojtott igével és visszanyelt szóval,
Tenyérrel, mely sima örökké,
Csak a zsebben szorul ököllé-
Keserû, tehetetlen nevetéssel
Békülve meg akármi rendeléssel-
Nem csodálkozva már - és csodálkozva mégis,
Hogy rajtunk ez is az is megesett:
Hordozzuk, testvéreim, ezt a hordhatatlant,
Kínszenvedést virágzó életet.
Ahogy lehet…..

Megalkuvás zsoltárát énekelve,
Végtelen rabmenetben csak megyünk,
Nincs semmi fegyverünk,
Fegyvertelen a lelkünk lázadása,
Pedig a vérünk minden csöppje vágyik,
Vágyik a Péter vad mozdulatára,
Amikor Istenének védelmében
A Málkus fülét hirtelen levágta.
Kik vagyunk mi? 
Ó, nem az alázat,
Csak a megalázottság fiai.
Nemzedékek büszke hídfõi közt
Görbülõ ív, görnyedõ átmenet:
Testvéreim, bizony nem élünk jól mi,
Nem apáinknak tetszõ életet.
De aki máskép tehetne helyünkben,
Az vesse ránk az elsõ követ!
Minden percünk kínzó kiegyezés: 
Ahogy lehet….

Testvérem, korcs hõs, alkuvások hõse,
Félbenmarad, megmásul mondatod?
Egy szikra talán mégis zengve pattan
Lángörvénybõl, mely benned kavarog.
Dagadnak benned árvizes erõk,
Zúdulna niagarás zuhatag:
Elégedj meg, ha megtöltesz belõle
Kristálytiszta vízzel egy poharat.
Visszaszorítnak, hátrább, egyre hátrább,
És amit hagynak, egyre kevesebb:
Hát vesd meg lábad, ott ahol megállhatsz,
S azt mentsd, azt a talpalatnyi helyet,
Szikrát a tûzbõl, cseppet a folyóból,
A töredéket eltört mondatodból,
Minden megmaradt, árva keveset:
Ahogy lehet….

Te is, testvérem, karszti sorsodat
Fogadd el s védd meg karszti földedet, 
Azt a sírodnak is kevés humuszt,
Azt a pár négyzetméternyi helyet,
S azt a fölséges isten-lábnyomot,
Mit a lavina minden rohama
Eltörölni még sohasem tudott.
Védd ezt a talpalatnyi telkedet,
Cserépkancsódat és tûzhelyedet,
Utolsó darab száraz kenyeredet!
De azt aztán foggal, tíz körömmel,
Démoni dühvel és õrült örömmel-
Ahogy lehet….

Ahogy lehet….

Sporthírek
Serdülõ labdarúgó mérkõzések eredményei:
• 2008. 10. 30. Kiskundorozsma - Csengele 3:1 (3:1) 
Csengele csapat összeállítása: Csáki Lajos, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó, Harkai Martin (Katona Gábor 65'), Csáki Dávid
(Kis László 68'), Csáki Martin, Novák Balázs (Nagy D. Bence
65'), Rabi István (Gurdics Dávid 70'), Katona Norbert, Árvai
Márk, Gurdics Gábor 
Gólszerzõ: Novák Balázs
Novák Balázs a 60. percben 11-est hibázott.
• 2008. 11. 01. Kistelek - Csengele 1:3 (1:3) 
Csengele csapat összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár
Zoltán, Lesták Ottó, Harkai Martin, Katona Gábor, Csáki
Dávid, Csáki Martin, Novák Balázs, Nagy D. Bence (Gurdics
Dávid 60'), Árvai Márk, Gurdics Gábor 
Gólszerzõink: Árvai Márk (2), Csáki Martin 
• 2008. 11. 09. Csengele - Üllés 2:3 (2:3) 
Csengele csapat összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár
Zoltán, Lesták Ottó, Harkai Martin, Csáki Dávid (Kis László
60'), Rabi István, Csáki Martin, Novák Balázs, Nagy D. Bence
(Gurdics Dávid 70'), Árvai Márk, Gurdics Gábor 
Góllövõink: Novák Balázs (2)

Legenda kupa felnõtt labdarúgó mérkõzések:
• 2008. 11. 01. Röszke - Csengele 1:4 (1:2) 
Csengle összeállítása: Demeter János, Vozár Barnabás, Tóth
Szabolcs, Janiga László, Heim Tamás, Farkas Zoltán (Longa

8. oldal 2008. december
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Ádám 50'), Mészáros Gábor (Muhel Zoltán 60'), Krajczár
István, Lóczi Péter, Erhardt Szilárd (Nagy Tamás 80'), Gémes
Péter 
Góllövõink: Gémes Péter (2), Erhardt Szilárd, Lóczi Péter
• 2008. 11. 09. Csengele - Gulyás Csárda Szeged 4:2 (1:1)
Csengele összeállítása: Demeter János, Janiga László, Tóth
Szabolcs, Szabó Béla (Nagy Tamás 60'), Heim Tamás, Longa
Ádám (Vozár Barnabás 65'), Mészáros Gábor (Papp Tamás
80'), Krajczár István, Lóczi Péter (Muhel Zoltán 75'), Erhardt
Szilárd, Gémes Péter 
Góllövõink: Gémes Péter (2), Erhardt Szilárd, Krajczár István
• 2008. 11. 15. Mártély - Csengele 2:2 (1:1) 11-esekkel 5:4
Csengele javára. Csengele csapat összeállítása: Demeter
János, Papp Tamás, Tóth Szabolcs, Vozár Barnabás, Dancsok
Csaba, Pataki Ferenc, Krajczár István, Mészáros Gábor, Heim
Tamás, Tóth Ákos, Nagy Tamás 
Gólszerzõink: Nagy Tamás, Heim Tamás  

Kedves Szurkolóinknak, Támogatóinknak,
Szimpatizánsainknak ezúton szeretnék 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben
Gazdag Boldog Új Évet kívánni!  

Kun-Szabó Tibor 

Két arany és két ezüst a csen-
geleieknek a kígyósi pingpongbajnok-
ságon
A kígyósi közösségi házban november 21-én asztalitenisz
bajnokságot rendeztek. A tíz induló sportolóból öt csengelei
volt.
Az egyéni mérkõzések eredményei:
I. helyezett Pigniczki Árpád
II. helyezett Molnár Mihály
III. helyezett Kalocsai Mátyás, Tisóczki Ferenc és Benedek 

Róbert
Páros mérkõzések eredményei:
I. helyezett Pigniczki Árpád és Tisóczki Ferenc
II. helyezett Tóth Tibor és Molnár Mihály
III. helyezett Benedek Róbert és Lajos Noémi

Gratulálunk a nyerteseknek! 

Alkotói díjas
Vincze János a Csongrád megyei Országos Képzõ és
Iparmûvészeti Tárlatra 2 szoborral (Köpülõs asszony,
Kenyérszelõ paraszt) és egy dombormûvel (Kiskondás)
nevezett, melyek csak a bíráló zsûri jóváhagyása után kerül-
hettek kiállításra. 
Sok kiállító közül õ volt az egyik, aki a Kenyérszelõ paraszt
szobráért Alkotói díjat kapott, mely így zsûrizés nélkül került
be a jövõre megrendezendõ országos döntõbe, melyre 2009.
május 8-án kerül sor a Vajdahunyad várban. 

PAPRIKASZEZON - 2008.     

A Vetter Hungary Kft. a 2008. évi paprikafelvásárlást
október 17-én fejezte be. Exportmennyiségünk 3%-kal
meghaladta a megelõzõ évi mennyiséget, így 1266 tonna
osztályos áru került kiszállításra, melynek mintegy 65%-át
csengelei termõföld adta.   

A rendszeres laboratóriumi ellenõrzések eredményei azt
igazolják, hogy egyre jobban tudatosodik a biztonságos
élelmiszer-elõállítás fontossága termelõinkben, megfontolt
és tudatos növényvédõ szer felhasználás jellemzi ter-
mesztésüket. A piacon maradni csakis minõségi és bizton-
ságos áru elõállításával lehet. 

Bízunk benne, hogy termelõink megelégedettséggel bír-
nak cégünk iránt, és 2009-ben is felkeresnek bennünket
együttmûködési szándékukkal. 
A Vetter Hungary Kft. csapata ezúton köszöni minden
beszállítójának szorgalmas munkáját és kíván minden
kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!

Vetter Hungary Kft. 
www.vetterhungary.hu

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. ügyfélfogadási rendje:

Polgármester: Sánta Ferenc szerda 10-12
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu 

Köszöntés

Szeretteink Hegedûs Sándor és Papp Teréz 
nemrégiben ünnepelték 

50. házassági évfordulójukat. 
Sok szeretettel köszöntjük õket, kívánunk 

jó egészségben eltöltött sok szép évet együtt, 
fiuk Rudi, menyük Erika és a gyerekek. 

Boglárka a nagyszülõket külön is köszönti! 

(folytatás a következõ oldalon)



hírek
10. oldal 2008. decemberCsengelei

Jegyzõ: Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 

Gazdálkodási osztály:
Ügyfélfogadás kedd és szerda de. 9-12, du. 13-15

Tóth Józsefné Tel.: 586-574
konyveles@csengele.hu
Magony Rita Tel.: 586-574 
penzugy@csengele.hu 
Lengyelné Boros Klára Tel.: 586-576 
gazdalkodas@csengele.hu
Adó, lakcímnyilvántartás, anyakönyvezés: hétfõ és szerda
de. 9-12, du. 13-15
Laczkó Magdolna Tel.:586-572. 
ado@csengele.hu 

Igazgatás és szociális ügyek:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Magony Józsefné Tel.: 586-577
igazgatas@csengele.hu

Titkárság és szociális ügyek:
Ügyfélfogadás hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné (Magyar Erzsébet) Tel.: 586-572
titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Polgármesteri Hivatal

Állatorvosi ügyelet 

2008. 2008. december 6-án 6 órától
2008. december 8-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2008. december 13-án 6 órától
2008. december 15-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

2008. december 20-án 6 órától
2008. december 22-én 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

2008. december 24-én 6 órától
2008. december 26-án 6 óráig
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208

2008. december 26-án 6 órától
2008. december 29-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

2008. december 31-én 6 órától
2009. január 2-án 6 óráig
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390 4624

2009. január 3-án 6 órától 
2009. január 5-én 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

Közérdekû telefonszámok:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta 
Telefon: 286-121
Rendelési idõ: 
hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 13-14-ig
csütörtök: 9-12-ig

Dr. Varga Ferenc családorvos 
Telefon: 286-009
Rendelési idõ: 8-12-ig
Ügyelet 16 óráig

Hétköznapi ügyelet:
16 órától másnap reggel 7 óráig a Kisteleki 
Mentõállomáson. 
Telefon: 474-374
Mentõ: 474-374
Sürgõs esetben: 104

Hétvégi ügyelet: 
péntek 16 órától hétfõ reggel 7 óráig a Kisteleki 
Mentõállomáson.

Dr. Balikó Katalin fogorvos 
Telefon: 286-017
Rendelési idõ: hétfõ, szerda, csütörtök: 13-17-ig 
kedd, péntek: 9-13-ig 

Polgárõrség:
06-30/602 5070

Tûz esetén értesíthetõ: 
Árvai Kálmán tûzoltó-parancsnok 
Telefon: 06-20/919 4302

Tisztelt Lakosok! 

2008. december 8-án 
vízóra leolvasást tartunk. 

Amennyiben nem tartózkodnak otthon 
kérjük jól látható helyre tegyék ki 

a vízóra állását. 

Köszönettel: Magmaplus Kft.

.
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Hirdetések

Filézett ponty halászlé rendelhetõ 
2008. december 20-ig

Kun-Szabó Tibornál. 

Elvihetõ: 2008. december 24-én 12.00-tól.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ IRODA -
KISKUNMAJSÁN

Pályázatkészítéssel foglalkozó cég 

- Som-Tan Kft. - 
2008. november 03-tól

helyi irodát nyitott Kiskunmajsán 
a Félegyházi út 16. szám alatt.

Ingyenes tanácsadással, személyes 
konzultációval várjuk leendõ vállalati, 

vállalkozói és önkormányzati 
partnereinket!

e-mail: info@somtan.hu; telefon: 77-581-018; 
fax: 77/581-019 mobil: 30-7300-866

Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, péntek, 8-18-ig

korlátlan internet
használati lehetõség. 

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

December 
hónapban szórakozzon a 

Gól sörözõben 
és vegyen részt a január 1-ei 

sorsoláson, ahol értékes 
ajándékokat nyerhet. 
Fõdíj: színes televízió

Minden kedves vendégünknek 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet 
kívánunk! 

Gól sörözõ és dolgozói

Sok szeretettel várok minden kedves vendéget,
akik még szebbek, még fiatalosabbak, még 

csinosabbak szeretnének lenni!

Szolgáltatásaim: 
Ránckezelésre: Parafinos kezelések, Csokoládé pakolás,

Peel of Maszk, Kollagénes kezelések, Ultrahang; 

Fogyni vágyóknak: Testtekercselés; 

Mindenkinek: AHA kezelés = gyümölcssavas hámlasz-

tás (hegek, foltok halványítására, ráncokra, 

pattanásos bõrre)

Bejelentkezni: 
Pigniczki Edit - kozmetikus 

Kistelek, Árpád u. 10. 

Telefon: 06-30/386-5021

LL

HHAAJJNNAALL--BBAAZZÁÁRR

Nyitvatartási idõ: Hétfõ - Péntek: 8.30 - 15.30
Szombat: 8-12 

Szeretettel várok minden érdeklõdõt!
Kiskunmajsa, Félegyházi út 15. 

Telefon: 06-30/433-2149

Jelmezkölcsönzés 
Avon termékek

Import tisztított ruhák 
Cipõk

Plüss figurák

w
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Használt agrofólia elszállítását vállalom. 
Telefon: 06-30/326 3612

Kisebb jellegû, mûhelyben végezhetõ munkákat
(kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok. 

Igény szerint fixen vagy szerelhetõen. 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. 
Telefon: 06-30/328 2375

Értesítem a kismamákat, hogy megkezdtem 
import nadrág és bugyipelenkák árusítását!

Megnevezés Méret Ár

Koraszülött 0,5-2 kg 29 Ft/db
Újszülött 2-4 kg 30 Ft/db
Mini 3-5 kg 30 Ft/db
Midi 4-9 kg 31 Ft/db
Maxi 9-18 kg 33 Ft/db
Junior 11-25 kg 35 Ft/db
Bugyipelenkák 9 kg-tól 39 Ft/db
Huggies 14-17 kg 46 Ft/db
Törlõkendõk 380 Ft
Úszópelenka 120 Ft/db
Tisztasági betét 30 db-os 250 Ft
Melltartóbetét 25 db-os 350 Ft
Melltartóbetét dobozos 30 db-os 550 Ft
Eldobható ágybetét 40 x 60 cm 140 Ft
Eldobható ágybetét 60 x 90 cm 150 Ft
Textil pelenka 200 Ft
Fürdõlepedõ 800 Ft

Érdeklõdni: Széplaki Tiborné Magony Szilvia 
Csengele, Csatorna u. 10. 
Tel.: 06-30/437 7131 

Csengele, Felszabadulás u. 34. sz.
alatti 

családi ház eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/638 2070

Suzuki eladó!
Érdeklõdni lehet Katona Antalnál a 

06-62/286-011-es
telefonszámon.

Zöldségtermelõk
figyelmébe!

A Szászfhrucht Kft. 
megnyitotta felvásárló helyét a

Pusztaszer Tanya 4. 
szám alatt.

Érdeklõdni lehet a 
06-30/9 433 840-es telefonszámon.

6

Független, objektív közéleti havilap
Kiadja: Csengele Község Önkormányzata, 

6765 Csengele, Petõfi u. 13. 
Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 
Nyomás: Szoliter Kft. 

Terjesztõ: A Kiadó 
Megjelenik havonta 800 példányban. 
Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007. 

Az újság ingyenes!

Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg és nem kül-
dünk vissza. A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! 

Minden jog fenntartva! 

hírek
Csengelei

Eladó!

- kisbálás szalma;
- bontott beltéri üveges ajtók;
- 125-ös MZ motor 1975-ös évjáratú

Érdeklõdni lehet a 06-62/286-008-as telefonszámon.


