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Sajnálattal tudatjuk Olvasóinkkal, hogy
testvérközségünk Ering volt polgármestere Peter Hoffmann
80. életévében elhunyt.

Önkormányzatunk részérõl a temetésen községünk pol-
gármestere és felesége vettek részt.   

Peter Hoffmann

Önkormányzati Hírek
Csengele Község Önkormányzati Képviselõ-testülete

2009. március 5-én tartotta rendkívüli nyílt ülését. A
Testület több elõzetes egyeztetést követõen a kötelezõ hul-
ladékkezelési díj megállapítás tárgyában hozott döntést.
Elõzetesen a Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. igazgató-
helyettes asszonya elmondta, hogy a 2008. évben megtett
2009. évre vonatkozó díjjavaslatuk 42%-os emelést tartal-
mazott. A Képviselõ-testület ezt nem fogadta el, mivel a
szolgáltatóval kötött eredeti szerzõdés szerint 5 évig 10%-os
a díjnövekmény, ez a szerzõdés 2010-ben fog lejárni. Az
igazgató-helyettes asszony elmondta, hogy bizonyos költ-
ségeket be kell építeniük a díjakba, mivel vállalták a hul-
ladékudvar megépítését, a hulladék szelektív gyûjtését, és
amíg nem üzemelt a hulladékudvar az évi kétszeri lomta-
lanítást is. Sajnos erre a szerzõdésben rögzített 10%-os
díjemelés nem elegendõ. A tárgyalások eredményeképpen az
alábbi kompromisszumos megoldás született a közszolgál-
tatási díjtételek tárgyában:

2009. március 31-ig 1 db 110 literes hulladéktároló
edény ürítés és deponálás havi díja bruttó 1356,-Ft/hó, míg
2009. április 1-tõl 2010. december 31-ig bruttó 1700,-Ft/hó.
A számlázás két havonta történik, mint láthatják 2010-ben
is az ez évi díjtételek maradhatnak érvényben.

A következõ napirendként tárgyalta a Testület a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendeletter-
vezetet. A rendeletalkotás lényege, hogy a helyi rendeletet is
összhangba kellett hozni az új jogszabályi rendelkezésekkel,
mint például a rendelkezésre állási támogatás, a közgyógy-
ellátás jövedelmi határainak igazítása a törvényi szint felé,
valamint a foglalkoztatási terv készítése kapcsán a szo-
ciálpolitikai kerekasztallal kapcsolatos rendelkezések
szabályozása.

Elõterjesztésként került a Testület elé a Hétvezér
Turisztikai Egyesületbe történõ belépés. A polgármester

ismertette, hogy az Egyesületben a kistérség települései
lennének benne, az egyesület fõ tevékenységi köre éjszakai
szálláshelyek biztosítása. A jövõre nézve és esetleges
pályázati lehetõségekben gondolkodva javasolta az Önkor-
mányzatnak a belépést. Döntött a Testület Csengele ivóvíz-
hálózatának diagnosztikai felmérésével kapcsolatban.
Elõzetes tájékoztatást adott arról, hogy a vízmû üzemeltetõ
cég beszámolójában 40 % körüli helyi vízveszteségrõl szá-
molt be. A régi utcákban eternit csövek vannak, melyek igen
könnyen törnek. Valószínûsíthetõ, hogy több helyen van
szivárgás, és ez sem az önkormányzatnak, sem az
üzemeltetõnek nem jó. Az Önkormányzat tehát úgy döntött,
hogy a község ivóvíz hálózatának szakaszokban történõ
diagnosztikai felmérésérõl árajánlatot kér az üzemeltetést
végzõ Magmaplus Kft-tõl, melynek ismeretében fog majd
végleges döntést hozni a hálózat felmérésével kapcsolatban.
Felhatalmazást adott a polgármester úrnak az árajánlat
megkérésére.

A Testület döntött a Települési Pályázat Elõkészítõ
Alapból - 2009. évi támogatás igénylésére, melyet a
Csongrád Megyei Közgyûlés írt ki. A pályázati kiírással
lehetõség nyílik pályázat beadására például az éppen
aktuális pályázataink (Szent Imre tér és József Attila tér tér-
rendezése) tervezési költségeire. A pályázati kiírás szerint
20% önerõt kell vállalnunk. A tervezési költség összege
480.000,-Ft, a 20%-os önerõ így 96.000,-Ft, a támogatás
80%, ami 384.000,-Ft. A Testület az elõterjesztést az önerõ
biztosításáról elfogadta az általános tartalék kiadási
elõirányzat terhére.

A Testületi ülés zárásaként a polgármester beszámolt
arról, hogy a tanyabusz pályázat helyszíni ellenõrzése
megtörtént, mindent rendben találtak.

A fenti döntéseket a Testület minden tárgyban egyhangú
szavazattal hozta meg.

2. oldal 2009. április
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TÁJÉKOZTATÓ
TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY

CSENGELÉN A FALUHÁZBAN 
2009. ÁPRILIS 08. NAPJÁTÓL MINDEN SZERDÁN 

16.00-tól - 17.00 óráig  ÜGYFÉLFOGADÁST TARTOK.
Vállalok jogi képviseletet, szerzõdések, végrendeletek

készítését, gazdasági társaságok alapítását, 
képviseletét, ingatlanközvetítést, hitelügyintézést,

pályázatok írását. 
INGYENES TANÁCSADÁS.

Szegedi irodám: 6721 Szeged, Juhász Gyula u. 22.
TELEFONSZÁMOM: 06-30-565-7275; 06-62-325-343

Dr. ECSEKI ERZSÉBET ÜGYVÉD

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz
beruházással kapcsolatban a Kistelek és Térsége Viziközmû
Társulat munkatársa 2009. április 14-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
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Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Csongrád Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Igazgatósága Szeged II.
számú Kerületi Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenõrzõ
Hivatal határozatában
Csengele község közigazgatási területére 2009. április
4-tõl 2009. április 24-ig ebzárlatot és legeltetési tilal-
mat rendelt el. 
"Az ebzárlat szabályai:

1.) Az ebzárlat tartama alatt- a (2) bekezdésben 
felsorolt ebek kivételével a tartási helyén minden 
kutyát és macskát elzárva, illetõleg a kutyákat 
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal 
vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt 
udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését 
mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem 
szökhetnek; a kutyát tartási helyérõl csak 
pórázon vezetve, szájkosárral és érvényes 
veszettség elleni oltást igazoló oltási könyvvel 
szabad kivinni;

2.) Az érvényes veszettség elleni védõoltással 
rendelkezõ

a) vadászebek,
b) a fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa - mentõ ebek,
d) a segítõ és terápiás ebek, valamint a látássérült 

embereket vezetõ ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelõ használatuk idejére mentesek az (1) 
bekezdésben foglalt korlátozás alól.

3.) Az ebzárlat alatt befogadott kóbor húsevõket 
hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat 
idõtartamára. Az állat hatósági megfigyelése az 
ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem 
tarthat kilencven napnál tovább. Amennyiben a 
kóborló eb vagy macska veszettség elleni 
oltottsága nem állapítható meg, és az állat 
befogása, illetve hatósági megfigyelése nem old-
ható meg biztonságosan, a vadászterületen 
kóborló nem befogható ebeket járványügyi 
intézkedésként az állatvédelmi elõírások meg
tartásával le kell ölni.

4.) Az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével 
járó rendezvény nem tartható." 

Kérjük a fenti tájékoztatás tudomásul vételét és az abban
foglaltak maradéktalan betartását.

Méhészek figyelem!
Azok a méhészek, akik még nem jelentették be a csen-
gelei Polgármesteri Hivatalhoz méheiket, azok mielõbb
szíveskedjenek ezt megtenni, a Hivatal 5-ös számú
irodájába, azért, hogy a község területén történõ vegyszeres
védekezésekrõl értesítést tudjuk küldeni, megelõzve azt,
hogy a méhek elpusztuljanak.
A vándor méhészek a vándoroltatott méheket is kötelesek a
település közigazgatási területére érkezéskor be- és kijelen-
teni.
Az alábbi adatokra van szükség: 
- Méhész neve:
- Méhész telefonszáma:
- A méhész lakcíme:

- Értesítési cím, permetezés esetén:
- A méhek állandó telephelye:
- A méhek utolsó tartási helye:
- A méhcsaládok jelenlegi telephelye:
- A kaptárak száma:  
- A méhcsaládok száma:
- A letelepedés pontos ideje:

Egyházi hírek

Helyesbítés
Lapunk elõzõ számában, a Római zarándoklat címû cikkem-
ben elírás folytán rosszul jelent meg a Vatikán területének
nagysága. A helyes adat 44 hektár.     

Törköly Ágnes

Tesz-Vesz Tavasz
Március 20 és 22 között a Szeged-Csanádi Egyházmegye

húsz településén csaknem 500 fiatal mozdult meg, hogy
saját környezetét szebbé, élhetõbbé tegye. A TESZ-VESZ
TAVASZ mottója (T-öbben E-gyütt SZ-abadon V-alami E-
gészen SZ-okatlant T-enni A-dni V-állalni A-lakítani SZ-
eretetbõl) jegyében már harmadszor kezdtek tavaszi nagy-
takarításba, szociális vagy kulturális programok
szervezésébe.

Mi csengeleiek második alkalommal csatlakoztunk egy-
házmegyénk kezdeményezéséhez, hogy a fiatalok önkéntes
munkájukkal kifejezzék a közösség iránt érzett
felelõsségüket.
Idén a hetedikesek nyolc fõs csapata segített a templom
tavaszi nagytakarításában. Munkájukért egy-egy pólót kap-
tak ajándékba a Katolikus Ifjúsági Alapítványtól. 

Tesz-Vesz fiatalok

Néhány nappal késõbb pedig meghívtak bennünket
Szegedre, hogy a többi település vállalkozó kedvû fiatal-
jaival találkozzunk. Kondé Lajos atya, a dóm plébánosa
köszöntött bennünket, majd megnéztük a különbözõ
tevékenységekrõl készült fotókat. Egy kis pogácsa elfo-
gyasztása után elindultunk, hogy a dóm tornyának

(folytatás a következõ oldalon)
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kilátójából csodáljuk meg Szeged városát. Nagyszerû él-
ménnyel gazdagodva tértünk haza.       

Katona Attila  

Zarándoklat Lengyelországba
A már régóta tervezett Szent Kereszt-hegyi zarándoklatra

június végén kerül sor.
Április végéig várjuk azoknak a fiataloknak, fiatal fel-
nõtteknek a jelentkezését, akik szívesen felkeresnék ezt a
lengyelországi zarándokhelyet, ahol Szent Imre tiszteletét
máig ápolják.
Indulás: június 20. (szombat) este autóbusszal.
Érkezés: június 25. (csütörtök) éjjel.
Az utazás ára: 15000. forint + 350 zloty (kb. 23000 ft). Ez
az összeg tartalmazza a szállást, étkezést, utazást,
belépõket és biztosítást.
A zarándoklat alatt megnézzük Wadowicét, Wieliczkát,
Nowa Slupiát, Sandomierzt és Krakkót.
A részletekrõl a plébánián adunk felvilágosítást.

Általános iskolai hírek

Március 15-i elõadás
Ebben az évben a Nemzeti ünnepünkre való megem-

lékezést a hetedik osztályosok rendezték meg. Az elõadás
célja a márciusi ifjak, illetve minden korosztály
lelkesedésének bemutatása, hangulatának felidézése volt. 

Az osztály nagy lelkesedéssel készült erre az elõadásra.
Nagy büszkeséget jelentett számunkra, hogy március 15-e
alkalmából mi testesíthettük meg a márciusi ifjakat.
Mûsorunk egy kávéházi hangulatot bemutató versekbõl,
idézetekbõl álló elõadás volt. Mivel a történelem órákon már
tanultunk errõl az eseményrõl, tiszta szívvel, beleéléssel
tudtuk felidézni az akkori hangulatot. 

Sokat jelent ez az ünnep a magyar nemzet számára, és
nagyon szép dolognak tartom ezeket a megemlékezéseket.
Köszönjük Lantos István tanár úrnak a felkészítést!   

Hegedûs Dóra 
7. osztályos tanuló  

Versmondó verseny
2009. március 26-án rendezte meg az Általános Iskola a

versmondó versenyt a Faluházban. Az alsó tagozatosok
közül 49-en vállalták, hogy szabadidejük egy részét 
verstanulással töltik. 

A következõ helyezések született:

1-2. osztály

I. helyezett Varga Viktória

II. helyezett Vörös Andrea

III. helyezett Laczkó Petra

IV. helyezett Seres Bálint

V. helyezett Árvai Kitti és Hajagos László

1-2. osztályos helyezettek

3-4. osztály

I. helyezett Forgó Judit

II. helyezett Baranyi Amíra

III. helyezett Lantos Réka

IV. helyezett Sánta Martin

V. helyezett Becsei Balázs és Varga Dávid

3-4. osztályos helyezettek

Mindkét korcsoportban az elsõ két helyezett képviseli
Csengelét a területi versmondó versenyen, mely Ópuszta-
szeren került megrendezésre. 
Minden tanulónak szeretettel gratulálok!     

Törköly Ágnes

Ismét kiválóan teljesítettek a csen-
gelei diákok az országos felmérésen

2002 óta minden év májusában az ország összes
általános iskolájában anyanyelvbõl (szövegértés) és mate-
matikából egységes felmérést ír az összes 4-6-8. osztályos
diák. A következõ év márciusában kapják az intézmények az
országos kiértékelést.

A felmérések eredménye minõsíti az Intézményben folyó
oktató-nevelõ munkát. A tesztek emberpróbálók, 66 kérdés
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van témakörönként és 2 x 45 perc idõ jut a megoldásra.
A tanulók egyéni teljesítményét az országos standard

képességpontok skálájához mérik, majd átlagolják egy-egy
osztály eredményét, és országos ranglistát állítanak fel. Az
elmúlt évi kiváló eredmények után izgatottan vártuk az
újabb értékeléseket.

A csengelei diákok eredményei: 2009. március
- 6. osztály: felmérést írt 21 tanuló

Matematika Anyanyelv 
(szövegértés)

Csengelei diákok átlaga 561 pont 609 pont
Országos átlag 499 pont 519 pont
Községek átlaga 472 pont 490 pont
Budapest átlaga 524 pont 547 pont

Az összehasonlító táblázatból kitûnik, hogy a hasonló
adottságú iskolák közül a hatodik osztályban (1120 iskola)
a 14. helyen állunk matematikából. Anyanyelv esetében
ugyanennyi (1120 iskola) közül csak 1 elõzött meg bennün-
ket.

- 8. osztály: felmérést írt 25 tanuló

Matematika Anyanyelv 
(szövegértés)

Csengelei diákok átlaga 580 pont 573 pont
Országos átlag 497 pont 506 pont
Községek átlaga 473 pont 478 pont
Budapest átlaga 512 pont 524 pont

Az összehasonlító táblázatból kitûnik, hogy a nyolc-
adikos tanulók teljesítményét 1120 iskola közül mate-
matikából csak 11 iskola elõzte meg, anyanyelvbõl (szöveg-
értés) csak 4.

Az elért eredmények az intézményünkben oktató-nevelõ
munkát végzõ pedagógusok következetes szakmai munkájá-
nak tudhatók be. A magyart tanító Heim Gézáné
tanárnõnek, a matematikát tanító Balázsné Németh Emese
tanárnõnek, de valamennyi kolléga, tanítók, napközivezetõk
együttes teljesítménye is megmutatkozik a tanulók évrõl-
évre elért kiváló teljesítésében.
Csengele, 2009. március     

Heim Géza 
igazgató

Mûvészeti iskola

Csengelei közhasznú jelentés
A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány 

köszöni a tavalyi évben 1 %-ból befolyt 
támogatásokat, kérjük továbbra is támogassa 

a mûvészetoktatás fejlesztését. 
Adószámunk: 18469109-1-06

Faluházi hírek

Sándorfalva Csengelén vendégeske-
dett

A szomszédoló rendezvénysorozat részeként 2009. már-
cius 22-én Sándorfalva mutatta be kulturális mûsorát a
csengeleieknek. A kellemes, napsütéses vasárnap délutánon
szép számú közönség gyûlt össze a Faluház nagytermében. 

Sánta Ferenc polgármester úr üdvözölte a vendégeket.
Sándorfalva nevében Sebestyén András képviselõ úr köszön-
tötte a csengeleieket, majd ajándékcsomaggal és virágcso-
korral kedveskedett a vendéglátóknak. 

A mûsort a Sándorfalvi Városi Énekkar kezdte, akik egy
Dankó Pista dalcsokrot énekeltek el.     

Sándorfalvi Városi Énekkar

Ezután két szintetizátoros kislány következett, õk a
Sándorfalvi Mûvészeti Iskola növendékei. Cseh Alexandra és
Cseh Viktória produkcióira tapsolhattunk.

Sipos Barnabás Varró Dániel Badar madárhatározó címû
versét szavalta el, majd egy apácatáncot láttunk, melyet a
Kalamajka Táncegyüttes adott elõ. 

Siposné Szécsi Ilona egy Petõfi Sándor verset mondott el,
ezután a Városi Énekkar operett egyvelegét hallhattuk. A
régi békebeli idõket idézte az ismert operett slágerekbõl
összeállított mûsor. Köztük volt a Te rongyos élet, Jaj cica, A
lányok angyalok címû kezdetûek is. Siposné Szécsi Ilona egy
újabb Petõfi verset szavalt A Hold elégiája címût.

A Kalamajka Táncegyüttes Sramli tánca zárta a produk-
ciókat.

A mûsorszámok közben részletes ismertetõt hallhattunk
Sándorfalva múltjáról, mindennapi életérõl, a város ter-
veirõl.

A programok után marasztaltuk vendégeinket, üdítõvel,
szendviccsel, süteménnyel kínáltuk õket. A sütemények
nagy részét a Népdalkör és Citerazenekar készítette, amit
ezúton is szeretnék nekik megköszönni. A finomságok
fogyasztása közben volt idõ a beszélgetésre, ismerkedésre,
közös éneklésre is. Igazán jó hangulatban telt a délután
hátralevõ része.

(folytatás a következõ oldalon)
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Sándorfalván szerepeltünk
2009. március 29-én Sándorfalva város meghívásának

tettünk eleget és szép számú kis csapatunkkal elindultunk,
hogy bemutatkozzunk az ottani közönségnek. Csengele kis
község, de kulturális élete nagy, amit a környékbeli
településeknek is szeretnénk megmutatni. A Budai Sándor
Mûvelõdési Ház igazgatója Pataki Zsuzsanna és
Sándorfalva polgármestere Kakas Béla nagy szeretettel
fogadta fellépõinket.     

Kakas Béla polgármester

Mivel Csengelén nagyon erõs a mûvészetoktatás,
szerencsére egyre több gyerek jár a mûvészeti iskolába, így
mûsorunk nagy részét is az õ csoportjaikból állítottuk össze.

Elsõként az Ütõegyüttes mutatkozott be, akik bár-
mennyire hihetetlen 11 éves múltra tekinthetnek vissza. Az
együttes tagjai idõközben cserélõdnek, de néhány oszlopos
tagot még találhatunk a zenekarban. Ilyen az együttes
vezetõje is Greksa Tibor, aki mindig nagy profizmussal és
precizitással készül a mûsorra. A latin zene stílusából
merítik ötleteiket, nagy sikerrel adták elõ produkciójukat. 

Ezután Lantos Réka Varró Dániel Szösznéne címû versét
szavalta el. A 4. és 6. osztályos társastáncosok rockyt tán-
coltak, majd a kis furulyások mûsora következett. Nekik ez 

7. és 8. osztályos táncosok

volt az elsõ vidéki fellépésük, így kicsit izgultak, de nagyon
ügyesen adták elõ gyermekdal csokrukat. Forgó Judit
Börcsök Mária Az állatiskola elõtt címû versét szavalta el.

A Fõnix színjátszó csoport, Arany János: Fülemile címû
szatírájának dramatizált változatát játszották el. 

A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar egy saját
összeállítású dalcsokrot énekelt, majd szintén egy tánccso-
port következett. A 7. 8. osztályos táncosok, aki már több
tánctalálkozót tudhatnak a hátuk mögött, egy korban hoz-
zájuk nem igazán közel álló táncot tanultak meg, mégis
szeretik és sikerült nagyon ügyesen elsajátítaniuk.
Charlestont táncoltak.    

Befejezõ mûsorszámként a Csengelei Fúvószenekar és az
Ifjúsági Mazsorettcsoport produkciói szórakoztatták a
közönséget. A Fúvószenekar szintén hosszú múltra
tekinthet vissza, hiszen 1995-ben alakultak meg mûvészeti
iskolás növendékekbõl. A zenekar és a mazsorettcsoport
munkáját is számtalan fellépés, siker és természetesen
rengeteg munka jellemzi. Elsõként a zenekar elõadásában
Falu Wetter: Éljen a haza indulóját hallhatták, ezután három
közös produkció következett, a Dirty dancing címû film
legismertebb betétdala a The time of my life, Tom Davis
hangszerelésében a Hey Jude,és végül Berritta: Borgo in
Festa címû mûvét adták elõ. 

A szomszédoló rendezvénysorozat szereplésünkkel idén
véget ért. Szeretném megköszönni a csoportok
felkészítõinek munkáját a Czirok házaspárnak, Rényi
Lászlónak, Greksa Tibornak, Lantosné Horváth Irénnek,
hogy ilyen színvonalas mûsorral tudtunk fellépni
Sándorfalván, valamint községünk Önkormányzatának,
akik anyagiakban járultak a rendezvénysorozathoz.     

Törköly Ágnes

A Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár 
154 db könyvet helyezett letétbe a csengelei Községi

Könyvtárba. Ismeretterjesztõ könyvek, mesék, 
kötelezõ- és ifjúsági irodalom található közöttük. 

Az állomány kölcsönözhetõ, mindenkinek 
figyelmébe ajánlom! 

Védõnõ hírei

Figyelem!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az 
Önkormányzat 2009. április 20-tól április 23-ig

egészségügyi napokat rendez.

Tervezett programok:
• Faluházban
- Tüdõszûrés: április 20-23-ig 9-15 óráig 
(40 év felett ingyenes, 40 év alatt 840 Ft, melyet a 
polgármesteri hivatalnál beszerezhetõ csekken lehet 
befizetni.)

- Vérnyomás, vércukor, koleszterin mérés:
április 20-21-23-án 9-13 óráig (ingyenes)

- Ortopédiai szakorvosi ellátás: 
Idõpontja egyeztetés alatt. (ingyenes)

- Herbalajt Kft. bemutatkozása:
április 20-21-én 9-12 óráig (ingyenes)

hírek
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- Hallás vizsgálat, hallókészülék ellenõrzés: 
április 21-én 9-11 óráig (ingyenes)

- Véradás:
április 22-én 10-13 óráig

- Szemész szakorvosi ellátás:
április 23-án 9-12 óráig (ingyenes)
Rendel: Dr. Skibek Ákos

- Komputeres szemvizsgálat és szemüveg készítés:
április 23-án 9-13 óráig 
(A vizsgálat ingyenes, a szemüvegért fizetni kell!)

• Egészségházban
- Méregtelenítõ gyógymasszázs: 

április 20-21-23-án 8-15.30-ig (ingyenes)
Csak elõjegyzés alapján! Saját lepedõt törölközõt hozzon!

- EKG, vércukor és vérnyomás mérés: 
április 22-én 9-11 óráig (ingyenes)

• I. sz. Orvosi Rendelõben (Felszabadulás u. 17.)
- Urológiai rendelés: 

április 23-án 13.30-15 óráig (ingyenes)
Rendel: Dr. Molnár Sándor urológus adjunktus

Családi események 

Megérkeztem! 

2009. március hónapban született gyermek:
Vígh Sándornak és Csáki Orsolyának Noel Sándor.
Gratulálunk!

Házi praktikák 2009 március vége

Néhány jó tanács az ajakherpesz
gyógyítására
1) Védekezés a nap és szél ellen! Sima vazelinnal, vagy 

ajakírral kenjük be szánkat, erõs napsütés, vagy nagy 
szél esetén. Ha nem hagyjuk kiszáradni ajkunkat, sike-
resen elkerülhetjük a csípõs fájdalmat és a piruló 
viszketõ sebet ajkunkon. 

2) Ha viszketni kezd ajkunk, jelzi a herpesz érkezését. 
Gyorsan kezeljük herpesz elleni krémmel, (amit a 
patikában recept nélkül is megvehetünk) vagy jeget 
tegyünk rá, mivel a hideg gátolja a gyulladás létrejöttét,
ez is segítséget jelent. Továbbá bûvös szer egy alkoho-
los vatta amivel megkezeljük, ami szárító hatású.

3) Herpeszünk lehet egy bõséges ebéd után. Avagy egy 
olyan pohár felkapása után, amit elõzõleg egy her-
peszes egyén tett le, hiszen a vírusok mindig lesben áll-
nak! 

4) Újabb kutatások szerint a stressz is elõidézheti a her-
pesz kiújulását. Nincs más lehetõség, mint 
tökéletesítenünk kell a stresszkezelõ képességünket! 
Lazítás, pozitív gondolkodás, (ha pozitívan áll az 
egészhez könnyebben megbirkózik a bajjal), relaxáció, 
torna! Ha már megjelent a kis "gonosz"mondja magá-
nak: nem nagy dolog, nem ez a világ vége!

A benõtt köröm elkerülése, kezelése
A benõtt köröm igen fájdalmas, különösen, ha begyullad.
Keletkezése legtöbb esetben a szakszerûtlen körömvágás
miatt alakul ki. Esetleg nehéz tárgyba verés, vagy ráejtés
következtében. A baj úgy kezdõdik, hogy a köröm, leg-
gyakrabban a nagylábujjon belenõ a mellette levõ puha
szövetbe. Mindenki lehet áldozat! 
1) Ha nagy merészen rászánjuk magunkat, hogy otthon 

kezeljük, kezdjük egy langyos vizes lábáztatással, majd 
csúsztassunk egy pici steril összesodort vattát a köröm 
széle alá. Ha ezt kibírtuk, elértük azt hogy a köröm 
tovább egyenesen nõ, kikerüli azt a helyet amibe bele-
fúródott. Gennyes állapotban fertõtlenítõ kenõcsös 
kötést tegyen rá.

2) Fontos megjegyezni, hogy cukorbeteg ember ne kezdje el
a gyógyítást!!! Forduljon azonnal orvosához! És egy 
életre jegyezze meg, hogy kényelmes cipõt viseljen, 
körmeit pedig, sosem túl rövidre, hanem mindig egye-
nesre vágja!

3) Lábunkon sose vágjuk körmeinket ovális alakúra, mert 
ez a széleken könnyen benövést okozhat. Ne vágjuk le 
túlságos rövidre se, a köröm érjen a lábujjak végéig, 
hogy megvédje azokat a nyomástól, dörzsöléstõl. 
Kényelmes cipõt viseljünk, és figyeljünk arra, hogy a 
lábujjak szellõzzenek. Ne sajnálja a panaszt okozó 
cipõjét kidobni, mert ez ugyan drasztikusan hangzik de 
a fájdalom is drasztikus!

Kellemes Húsvéti ünnepet!
Ki még nem talált magának locsolkodós verset, válasszon
ezek közül.

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Fõképp a dolgos szülõk jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenbõl eleget:
Fõképp békességet, egészséget, szeretetet! 

Tündérek kútjából szagos vizet hoztam,
Van egy kislány e háznál, meglocsolom mostan.
Fáradozásomért egyedül azt kérem,
Csokoládétojás legyen az én bérem!

Piros nyuszi fehér tojás
Ez ám itt a melléfogás.
Locsoljalak meg vagy sem?
Ennyi csak a kérdésem!

Immár eljött húsvét napja,
Részeg minden gyermek apja!
Odakinn az utcán, azt mondják a nagyok:
Hogy ebben a házban hervadnak a csajok.
Én is mint az apám szeretem a nõket,
S jöttem hát sietve meglocsolni õket!

A locsolkodás SMS-ben új falusi szokás,
Csak a kagylón nem fér át cserébe a tojás!
De semmi baj, ha pénzt adsz, én ám azt se bánom.
Mellékelten küldöm az emelt díjas számom!                    

Dr. Varga Ferencné

2009. április 7. oldal
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Sporthírek
Folytatódott a Legenda Lajcsi Kupa a tavaszi fordulókkal:

• 2009. 02. 28. Balota TFC - Csengele 3:3 (3:0)
Büntetõkkel: 3:2 
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Vozár Barnabás
(Bárdos Sándor 70'), Tóth Szabolcs, Janiga László, Pataki
Ferenc (Longa Ádám 60'), Heim Tamás, Krajczár István,
Mészáros Gábor, Farkas Zoltán, Wenner Balázs, Nagy
Tamás 
Góllövõink: Wenner Balázs (2), Heim Tamás

• 2009. 03. 08. Csengele - Honvéd Bercsényi SE Elmaradt!
A vendégcsapat rossz idõpontban jelent meg a mérkõzésen.
A versenybizottság 3 pontot 3:0 gólkülönbséggel a vétlen
hazai csapat javára igazolta. 

• 2009. 03. 13. Újszentiván HSE - Csengele 1:1 (0:1)
Büntetõkkel: 4:1 
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Vozár Barnabás,
Tóth Szabolcs, Janiga László, Farkas Zoltán (Muhel Zoltán
60'), Heim Tamás, Krajczár István, Mészáros Gábor (Longa
Ádám 70'), Pataki Ferenc (Gurdics Gábor 40'), Nagy Tamás
(Bárdos Sándor 65'), Wenner Balázs (Papp Tamás 80')
Góllövõnk: Krajczár István 
Kiállítva: Tombácz Róbert 39'

• 2009. 03. 20. Csengele - Derekegyháza 1:3 (0:2) 
Csengele összeállítása: Demeter János, Vozár Barnabás
(Papp Tamás 35'), Tóth Szabolcs, Pálfi László, Farkas
Zoltán, Heim Tamás (Csáki Martin 80'), Krajczár István,
Mészáros Gábor (Longa Ádám 75'), Nagy Tamás, Wenner
Balázs, Gémes Péter 
Góllövõnk: Wenner Balázs

• 2009. 03. 28. Ferencszállás - Csengele 4:7 (1:6) 
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Vozár Barnabás
(Pataki Ferenc 46'), Tóth Szabolcs (Csáki Martin 70'), Muhel
Zoltán, Majoros János, Janiga László, Krajczár István, Pálfi
László, Horváth Ádám, Bárdos Sándor, Nagy Tamás
Góllövõink: Horváth Ádám (4), Nagy Tamás (2), Krajczár
István 

Kun-Szabó Tibor

2009. május 2-án szombaton 8.30 órai 
kezdettel 6 csapat részvételével 

kispályás labdarúgó torna 
a csengelei focipályán!

M
1%-ot a polgárõröknek!

A Csengelei Polgárõr Csoport köszönetet mond 
mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át a polgárõr 

mozgalom támogatására ajánlották fel. A befolyt összeget
a polgárõr szolgálatokkal kapcsolatos költségek 

fedezésére fordítottuk. 
Kérjük, idén is nyújtsanak segítséget 

a munka folytatásához! 
A Csengelei Polgárõr Csoport adószáma: 18463653-1-06

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. ügyfélfogadási rendje:
Polgármester: Sánta Ferenc szerda 10-12
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu 

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

8. oldal 2009. április
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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
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Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, péntek, 8-18-ig 

korlátlan INGYENES internet 
használati lehetõség. 

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

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

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

szeretnének lenni!

Szolgáltatásaim: 

Ránckezelésre: Parafinos kezelések, Csokoládé pako-
lás, Peel of Maszk, Kollagénes kezelések, Ultrahang; 

Fogyni vágyóknak: Testtekercselés; 
Mindenkinek: AHA kezelés = gyümölcssavas 

hámlasztás (hegek, foltok halványítására, ráncokra, 
pattanásos bõrre)

Bejelentkezni: 
Pigniczki Edit - kozmetikus 

Kistelek, Árpád u. 10. 
Telefon: 06-30/386-5021

LL

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 
2009. április 4-én 6 órától
2009. április 6-án 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2009. április 11-én 6 órától
2009. április 14-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

2009. április 18-án 6 órától
2009. április 20-án 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

2009. április 25-én 6 órától
2009. április 27-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

2009. május 1-jén 6 órától
2009. május 4-én 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

Hirdetések

Kresz tanfolyam indul helyben! 
Megbeszélés 2009. április 10-én 

pénteken 18 órakor a Faluházban. 
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

KÖRÖMPÖRKÖLT FÕZÕVERSENNYEL
EGYBEKÖTÖTT MAJÁSLIS 

A GÓL SÖRÖZÕBEN

2009. május 1-jén 
pénteken 9.00 órai kezdettel!

Fõzõverseny értékelése 13.00 órakor, 
a zsûri elnöke Vincze László

országgyûlési képviselõ.

A versenyben részt venni kívánókat 
kérjük április 25-ig jelentkezzenek 

Kun-Szabó Tibornál elõzetes 
egyeztetés céljából! 

(A rendezvény nem zártkörû!)

Várjuk Kedves Vendégeinket!
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~ 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.

~ VW T4 1,9 TD tehergépkocsi eladó! (1996-os, 
3 személyes, platós, szervókormányos, 
megkímélt állapotú) 
Érdeklõdni a 06-30/8173864-es vagy 
a 06-30/3113667-es telefonszámon lehet. 

Zöldségtermelõk figyelmébe!

A Szászfhrucht Kft. Megnyitotta felvásárló helyét a
Pusztaszer Tanya: 4. szám alatt. Érdeklõdni lehet a 

06-30/9 433 840-es telefonszámon.

~ Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai 
szekrények, fürdõszobaszekrények stb. gyártását, 
nyílászárók beépítését vállalom. 
Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725

~ Kisebb jellegû, mûhelyben végezhetõ munkákat 
(kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok. 
Igény szerint fixen vagy szerelhetõen. 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. 
Telefon: 06-30/328 2375I

Eladó!
- Simson Star segédmotor-kerékpár,
- Használt rotátor,
- Használt benzinmotoros Bácska III. szivattyú,
- 1 db villanypásztor.

Érdeklõdni lehet a 06-30/430 3291-es telefonszámon.

~ 14000 km-t futott 2003-as évjáratú 
HARLEY DAVIDSON SPORSTER
883-as motorkerékpár eladó! 
Érd.: 06-20/9194641

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

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

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 

Eladó!

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

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

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


