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Minden kedves Olvasónknak 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Békés, Boldog Új Évet kívánunk!
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Egy rossz gyerek Karácsonya
(Igaz történet)

1953 vagy '54 Karácsonyát írhattuk. A vastag, puha hó
mindent betakart. Hófehér dunyha borult a szegény,
zsúpfedeles viskókra és a módosabb, cseréptetõs tanyákra
is, mintha a Jézuska így akarta volna tudatni, hogy elõtte
minden ember egyforma, nincs szegény és gazdag.

A szûk kis ablakon beszûrõdõ reggeli derengésben, vala-
mi sötétlett a konyhaszekrény tetején. Egy feldíszített kará-
csonyfa, ami egészen a mennyezetig ért! (Alacsony kis kony-
hánkban ez kb. 50-60 cm-es lehetett.) Néhány szem selyem-
papírba csomagolt kockacukor volt ráakasztva, meg egy pár
kisebb alma az ágak tövébe kötve, amit a kis, vékony ágak
még elbírtak. Micsoda boldogság volt látni a gyönyörû fát!
Pedig de sokszor dorgáltak a szüleim, meg a testvéreim,
hogy rossz vagyok! Utolsó gyermekként érkeztem a család-
ba, jóval késõbb testvéreim után, engem már senki sem várt.
Nem is ölelt magához soha senki, nyûg voltam a család
nyakán. Tönkretettem a testvéreim iskolai felszerelését,
féltve õrzött játékait, a sublót mélyére rejtett tintaceruzával
összefirkáltam a kemencét, megdézsmáltam a kockacukrot,
a tisztán rám adott ruhám elejében vizes homokból gombó-
cokat csavargattam, kiabáltam a testvéreimmel, még
verekedtem is, szóval állandóan rosszalkodtam. Nagyot
dobbant a szívem, mikor a karácsonyfát megláttam. Hát
mégis igaz, hogy a Jézuska mindenkit szeret! A boldogsá-
gom határtalan volt.

Délután megkérdeztem édesanyámat, átmehetek-e a
szomszédba. Eltökélt szándékom volt, hogy eldicsekszem a
velem egykorú szomszédlánynak, milyen csodálatos kará-
csonyfát hozott a Jézuska. Nagy kínlódások közepette
fûztem be a testvéremtõl örökölt, a lábamnál legalább két
számmal nagyobb csupa folt cipõt, magamra vettem a szin-
tén örökölt foltozott kabátot, és az egylapátnyi keskeny
gyalogúton elindultam a szomszédba. Bizony a köszönés is
a torkomon akadt, mikor beléptem. Ott állt a gangon egy kis
asztalon egy olyan gyönyörû karácsonyfa, amilyet én még
életemben soha nem láttam. Volt az háromszor is akkora,
mint a miénk, igazi ezüstpapíros szaloncukrok lógtak rajta,
és az egész fa leheletfinoman be volt vonva csillogó angyal-
hajjal. A szomszédlány boldogan mutatta és elcsacsogta,
hogy az éjjel, mikor az anyukája felébredt, azt látta, hogy a
fát három angyalka díszíti, akiket a Jézuska küldött. Nem
szóltam egy szót sem, nem is köszöntem, indultam haza.
Könnyeimtõl a gyalogutat sem láttam, hol egyik, hol másik
oldalon buktam bele a magas hóba. Hát csakugyan rossz
vagyok! Engem a Jézuska sem szeret! Otthon ledobáltam
magamról a vásott gúnyát, és szó nélkül bújtam be a
kemence melletti kuckóba. Este lefekvéskor odajött édes-
anyám, hogy mondjuk el az esti imát. Én ahelyett, hogy
imára kulcsoltam volna, görcsösen a hátam mögé dugtam a
kezeimet, és makacsul hallgattam. Nem voltam hajlandó
elmondani, hogy "Óh, édes Istenem, hálát rebeg lelkem,
hogy egész napon át úgy szerettél engem..." Lefeküdtem,
belefúrtam az arcom a párnába és lassan álomba sírtam
magam.

Nagyon sokáig -talán évekig is- gyötrõdtem. Úgy
éreztem, nem igaz, hogy Isten elõtt mindenki egyforma. Ha
egyforma lenne, én is ugyanolyan szép karácsonyfát kaptam
volna. A rosszakat a Jézuska sem szereti, és én rossz

vagyok! Csak jóval késõbb fogalmazódott meg bennem,
hogy a rossz gyerek ugyanúgy vágyik a szeretetre, kedves
szóra, az ölelésre, simogatásra. Talán éppen azért "rosszal-
kodik". Senkinek sem beszéltem róla, szegény megboldogult
édesanyám sohasem tudta meg, hogy én akkor este miért
nem imádkoztam. Azóta néhány évtized eltelt, de Karácsony
táján ez a történet mindig eszembe jut. Felnõtt fejjel már
tudom, hogy a jóság mindenki szívében ott lakozik, és hogy
Isten ítélõszéke elõtt mindannyian egyformák vagyunk.

Köszönöm, hogy megoszthattam Önökkel történetemet.
Kívánok mindenkinek nagyon boldog, békés, szeretetteljes
Karácsonyt!

Egy volt "rossz" gyerek, 
aki már régóta nem rosszalkodik

Önkormányzati Hírek
Csengele Község Önkormányzati Képviselõ-testülete

2009. november 26-án a Polgármesteri Hivatalban tartotta
soros zárt és soros nyílt ülését, valamint a Faluházban a
közmeghallgatást.

Zárt ülés keretein belül döntés született a BURSA
Hungarica Felsõoktatási Ösztöndíjpályázatok 2010. évi for-
dulójára beérkezett pályázatokról. A döntés értelmében a
pályázókat 3000,-Ft/fõ támogatásban részesíti az Önkor-
mányzat. Szintén zárt ülésen döntött a testület a pol-
gármester és a köztisztviselõk munkájának anyagi elis-
merésérõl. 

Soros nyílt ülésen tárgyalta a testület a vízügyi beszá-
molót, melyet a Magmaplus Kft. Képviseletében Fülöp
Roland tartott meg. A beszámoló keretein belül került elõter-
jesztésre a jövõ évi vízdíj mértéke is, a beszámolóban
említett változatok közül a D változat került elfogadásra,
mely szerint a vízdíj 138,-Ft/m3 + ÁFA, amely 10,-Ft/m3 +
ÁFA bérleti díjat tartalmaz (változatlan) és 1.812
Ft/év/bekötés + ÁFA (151,-Ft/hó) rendelkezésre állási díj
(emelés mértéke 46,-Ft/hó, 43,81 %)

A polgármester a két ülés közötti munkáról szóló beszá-
molójában hírt adott a József Attila tér térrendezése pályá-
zatról, a folyamatban lévõ kiviteli munkák állásáról.
Elõadta, hogy ehhez szervesen kapcsolódik majd a Szent
Imre tér térrendezése is. Említette, hogy jelenleg folyik a
temetõút kiépítésének közbeszerzési eljárása. Nyolc ajánlat-
tevõ jelentkezett, az ajánlattételi idõ lejárta 2009. november
30. Beszámolt a megvalósult Faluház érdekeltségnövelõ
pályázatról, ahol irodabútor és technikai eszközök kerültek
beszerzésre. Folyamatban lévõ pályázat az úgynevezett
CSENGELE HÁZ kialakítása, továbbá a kompetencia alapú
oktatás támogatás pályázata. Be van adva továbbá az
ifjúsági táborozóhely pályázata, valamint a gyerek-
szegénység elleni program keretein belül az óvodai ját-
szótérre játékok beszerzése pályázat. Szintén folyamatban
van egy kistérségi szintû pályázat, Baks, Pusztaszer,
Kistelek és Csengele részvételével az új buszmegállóöblök
kialakítására. Jelenleg a tervek elkészültek, és építésügyi
engedélyezési eljárás alatt vannak. Elmondta, hogy
sajnálatos módon az iskolatetõ felújítás pályázatát nem
tudták beadni, mivel a pályázati kiírásban megjelölt sta-
tisztikai létszámot nem tudták prezentálni. Felvetõdött
javaslatként, hogy amennyiben a jövõ évi költségvetés erre
lehetõséget ad, akkor az önkormányzat saját pénzbõl is újít-
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sa fel az iskola tetõt, illetve a régi vizesblokkot. Az Általános
Iskola Igazgatója részérõl rövid tájékoztató hangzott el az
Arany János tehetséggondozó program csengelei
mûködésérõl. A fogorvosnõ kérelmet adott be, hogy az
Önkormányzat a praxishoz, az új rendelõjének
mûködtetéséhez anyagi támogatást nyújtson. Az önkor-
mányzat ezt az egészségügyi ellátást is fontosnak tartja,
ezért elõzetesen a támogatás törvényi feltételeit meg kíván-
ja vizsgálni, ezért a kérelemrõl a döntést a következõ
testületi ülésre halasztotta.
Döntés született a 2010. évi költségvetési koncepció elfo-
gadásáról, melyben az Önkormányzat részletes kiadási és
bevételi elõirányzatai, tervei szerepelnek. 
Tárgyalta a Testület a 2009. évi költségvetési rendelet
módosításáról szóló rendelettervezetet. A kiadási és bevételi
fõösszeg a módosítás után 407.634 E Ft. Elfogadásra kerül-
tek a 2010. évi kéményseprõ díjak. Az alapdíj családi házra
526,-Ft. Erre jön még a külön megrendelés nélkül
elvégzendõ kéményseprõipari közszolgáltatások díjai.
Megszületett a végleges önkormányzati költségvetés elfo-
gadásáig az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet.
Tárgyalta a Testület a 2009. évi III. negyedévi költségvetési
teljesítésérõl szóló beszámolót. A bevételi elõirányzatok
önkormányzati szinten 247.697 E Ft-ban, a kiadási
elõirányzatok pedig 178 759 E Ft-ban teljesültek. Az Önkor-
mányzat már hagyományszerûen megtartja minden évben
az Idõsek napját, ahol köszönti a 70 éveseket, és a 70 éven
felülieket. Idén az Idõsek Napja 2009. december 10-én
csütörtökön délután 2 órakor lesz a Faluházban. Ezen alka-
lomból az idõsek részére 1400 Ft/fõ értékben ajándékcso-
magot ad át az Önkormányzat. Az errõl szóló határozati
javaslatot a Testület elfogadta. Szintén hasonló mértékben,
- 1400,-Ft/család - 22 család részére készül karácsonyi
ajándékcsomag. Döntés született a 2010. január 1-tõl alkal-
mazandó étkezési nyersanyag normáról, mely a
következõképpen alakul: óvodai egész napos étkeztetés
320,-Ft, iskolás korú gyermekek étkeztetése 230,-Ft, felnõtt
(közalkalmazott, köztisztviselõ, szociális) 325,-Ft. Az Önko-
rmányzat megismerhette a 2009. évi közfoglalkoztatási terv
végrehajtásáról szóló beszámolót. 2009. novemberi állapot
szerint az önkormányzat 20 fõ közcélú és 2 fõ közhasznú
munkást foglalkoztat. A novemberi adatok szerint erre a
célra 11.796.240,-Ft került felhasználásra, és az államtól
visszaigényelt támogatás pedig 9.601.835,-Ft volt.
Ismertetésre és elfogadásra került a 2010. évi belsõel-
lenõrzési terv, mely szerint a kockázatelemzés alapján
meghatározott pioritási területek az alábbiak: a normatív
állami támogatások elszámolása, a Hivatal mûködésének és
gazdálkodásának szervezettsége, a folyamatba épített
vezetõi ellenõrzés mûködtetése, az informatikai rendszerek
mûködése, a költségvetés tervezésének szabályszerûsége, a
beszámoló alátámasztása. Az Önkormányzat döntött a
2010. évi I. félévi munkatervérõl, az elsõ félévre tervezett
három ülésérõl. A turisztikai pályázathoz az önerõ biz-
tosítására határozat került elfogadásra, mivel a Testület
pályázatot kíván benyújtani az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehetõ támogatá-
sokra "Csengelei Ifjúsági táborozóhely kiépítése" címen. Az
igényelt támogatás összege nettó 24.901.626 Ft.
Megszüntetésre került a Szeri Vidéki Víziközmû Társulás
2010. január 1. napjával.

Közmeghallgatási beszámoló
2009. november 26.

Sánta Ferenc polgármester: Beszámolóm elsõ felében
országunk politikai, gazdasági helyzetérõl szeretnék
tájékoztatót adni.

Az országunk gazdasági helyzete olyan lett, minta a
szegedi Klinikáé, szünetelnek a mûtétek, nincs pénz a
betegek ellátására. Mondhatnám úgy is, hogy olyan a szege-
di Klinikák helyzete, mint az országunk gazdasági helyzete.
Szünetel a regnáló kormányban a józan gondolkodás, vi-
szont csúcson van a korrupció. Az lenne nagyon jó ennél a
kormánynál, ha nem tenne semmit, akkor kevesebbet hibáz-
na. Nálunk szándékosan, mindent fordítva próbálnak
mûködtetni mint a többi európai országban. Nem adót
csökkentünk, hanem adót, árakat emelnek, talán valamilyen
szándék is van mögötte. Leépítették az egészségügyet, az
oktatást, a mezõgazdaságot, gyakorlatilag megszüntették a
közbiztonságot, mindenki azt tesz amit akar, vagy saját
érdekében jónak lát. Nincs semmi tisztelet, erkölcsi normák,
mindent szabad, nem kell dolgozni - az ciki - hanem elveszik
mástól attól a kevéstõl aki még dolgozik, akit még úgy
neveltek, hogy a munkából lehet megélni, a munkának be-
csülete van.
A nagyjaink napról-napra bebizonyítják, ez most úgy
mûködik, hogy vedd el a másét, találj ki rá valamit, mert
most az a trendi, hogyha valakinek van véleménye, azt eset-
leg meg lehet hurcolni, bele lehet rúgni, mindent lehet vele
csinálni.
Bízzunk benne, hogy mindennek rövidesen vége lesz. Bízom
benne, hogy változás lesz. 
Nagyon-nagyon nehéz lesz egy új kormánynak, sok olyan
dologgal fog szembe kerülni, amirõl most még nem tud. A
"balos" embereknek egy része, még most is azt mondja, hogy
"Orbán talán meg tudja változtatni a világot?" Talán ha nem
is a világot, de ha szép lassan a fejekbe rendet rakunk, ha el
tudjuk kezdeni azt amit a többi európai ország is, hogy
adókedvezményekkel munkahelyeket teremtünk, piacot
szerzünk a megtermelt javainknak, megvédjük a piacainkat,
nem használunk fel egy kisebbséget a mocskos, aljas célok
megvalósításához. Ne akarjanak úgy látszani, hogy majd õk
megvédik a romákat. Munkát adjanak nekik és abból éljenek
meg, ne a mostani törvény adta lehetõségekbõl. A következõ
kormánynak nagyon kemény feladata lesz a közbiztonság
megvalósítása, az elszámoltatás az emberi tisztesség, az
emberi méltóság visszaadása és biztosítani, hogy a munká-
nak becsülete legyen. Nyilván való, hogy ez nem megy
egyik napról a másikra, de ha ebben partner lesz a lakossá-
gunk, az országunk jelentõs része, akkor nem lehet tovább
vezetgetni bennünket.

Akadályozzuk meg közösen a mostani kormánynak a cél-
jait, helyezzük gazdaságunkat, emberi normáinkat más
alapokra, az igazság alapjára. Nehéz feladat elõtt vagyunk,
de hosszútávon megéri.

Arra kérek mindenkit, hogy jöjjön el tavaszra szavazni és
szavazzanak a változásra. Ezen rövid tájékoztató után
szeretnék beszámolni községünk ez évi fejlesztéseirõl,
beruházásairól, pályázatairól és a jövõbeni tervekrõl.

(folytatás a következõ oldalon)
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• Folyamatban lévõ, pályázaton megnyert beruházások:

1./ Falufelújítás: József Attila tér térrendezése, szökõkút, 
kõszínpad, sétány, világítás, öntözés.
EMVA támogatás összege: 14.099.952,- Ft.
saját erõ: 775.809,- Ft.
ÁFA 25%: 3.718.940,- Ft. 

Bruttó: 18.594.701,- Ft.

2./ Vidéki örökség megõrzése: Szent Imre tér
EMVA támogatás összege: 4.154.739,- Ft.
saját erõ: 14.769,- Ft.
ÁFA 25%: 1.042.377,- Ft.

Bruttó: 5.211.885,- Ft.

• Megnyert pályázat:

Temetõ út kiépítése: Tavaszi beruházás
LEKI, DARFT támogatás összege: 13.395.229,- Ft.
saját erõ: 11.878.788,- Ft.

Bruttó: 25.274.017,- Ft.

Faluház érdekeltségnövelõ támogatás: 
(irodabútor, technikai és informatikai eszközök)
támogatás összege: 670.000,- Ft.
saját erõ: 400.000,- Ft.

Bruttó: 1.070.000,- Ft.

• Elkészített és beadott pályázatok:

EMVA-IV tengely  LEADER  "Csengele ház" kialakítása
várt támogatás összege: 12.795.279,- Ft
saját erõ + ÁFA: 3.198.820,- Ft.

Bruttó: 15.994.099,- Ft.

TÁMOP 3.3.7 LHH Kompetencia alapú oktatás: 
elkészítve és beadva az NFÜ-höz
Támogatás összege: 25.000.000,- Ft. 100%-os 
támogatású

• Készítjük a pályázatot:

EMVA-III tengely turisztika (ifjúsági táborozóhely)
várt támogatás összege: 24.901.626,- Ft.
saját erõ + ÁFA 6.225.407,- Ft.

Bruttó: 31.127.033,- Ft.

- Kistérségi szinten LHH pályázat a gyermekszegénység 
elleni program.

- Óvodai játszótéri eszközök: 3 M. Ft.
- Buszmegállóhelyek: 44.700.000,- Ft. 

(8 db. Buszmegálló öböl és váróépületek kiépítése, 
valamint a vasút állomásnál lévõ forduló bõvítése.)

Közelebbi és távolabbi terveinkrõl:

- szennyvízcsatornázás és a tisztítómû megépítése
- hulladéklerakó telep rekultivációja
- ivóvíz javító program
- iskolatetõ felújítása
- iskola vizesblokk felújítása
- Ady Endre és a Szegfû utca szilárd burkolatú kiépítése
- csapadékvíz elvezetõ árok mûtárgyak kiegészítésével
- bérlakás építés
- külterületi dûlõutak folyamatos karbantartása

A külterületi önkormányzati tulajdonban lévõ utak mellett
elvégeztük a fák nyesését, valamint megigazítottuk az
útpadkákat. 

Távolabbi terveink között van még nyilvántartva egy tan-
uszodának a megépítése.

Ezek után községünk szociális helyzetérõl szeretnék
tájékoztatót adni.
Csengele község területén 2009 októberi adatok szerint
községünk lakosságszáma 2040 fõ, ebbõl a 60 éven felüli
lakosság száma 498 fõ. 

- házi szociális gondozottak száma 23 fõ: ebbõl ebédesek
22 fõ + 7 fõ csak étkezésben részesül 

- jelzõrendszeres házi segítségnyújtásban 6 család 
részesül

- tanyagondnoki szolgáltatásban rendszeresen 7 család 
részesül, alkalmanként és szükség szerint a többi lakos

- Igény szerint indul járat  a kisteleki rendelõ intézeti 
Kht-ba.

- Rendszeres, havonta egy alkalommal a bevásárlás a 
Cora áruházban - minden alkalommal teljes 8 fõvel 
történik az utaztatás

- Temetõi járat havonta, vagy igény szerint általában a 
pénteki napon délután indul

- Havi ellátást folyósítunk rendszeres szociális segély 
keretében 2 fõ részére (egészségkárosodottak) 
- 790 E. Ft.

- Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális 
segélye 2 fõ - 468 E. Ft.

- Rendelkezésre állási támogatásban részesül 1 fõ, de az
összes RÁT kifizetés - 441 E. Ft. (a kérelem benyújtása
és a munkába állás közötti idõszakra folyósított RÁT)

- Ápolási díjban részesül 7 fõ - 2.385 E. Ft. + 514 E. Ft.
járuléka = 2.889 E. Ft.

- Idõskorúak járadéka 2 fõ - 544 E. Ft.
- Közgyógyellátásban részesül alanyi jogon 6 fõ
- Méltányossági alapon 58 fõ - 1.488 E. Ft.
- Normatív alapon 16 fõ
- Összesen 80 fõ
- Mozgáskorlátozotti támogatásban 29 fõ részesült 

259 E. Ft.
- Egyszeri átmeneti segélyben részesült  23 fõ - 104 E. Ft.
- Természetben nyújtott rendkívüli segély (élelmiszercso-

mag, étkeztetés) - 33 E. Ft.
- 70 éven felüliek karácsonyi csomagja 266 fõ 
- tüzelõt kapott 5 család
- közcélú foglalkoztatott 21 fõ
- közhasznú foglalkoztatott 2 fõ (3 hónapra)
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 227 fõ
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 11 fõ
- nyári gyermekétkeztetés 51 fõ - 1.019 E. Ft.
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri támo-

gatása júliusban 209 fõ - 1.603 E. Ft. 
decemberben 226 fõ 

- tankönyvtámogatás önkormányzati 77 fõ 308. E. Ft.
- Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetés 14 fõ - 285 E. Ft.
- szilárdhulladék szállítási kedvezmény 120 fõ
- gyermekek karácsonyi csomagja  22 család 31 E. Ft.
- temetési segély  20 fõ - 160 E. Ft
-    a  tanyagondnoki szolgálat 2006. januártól mûködik 

(2009. évi költségei 2.404 E. Ft.) 
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Az összes szociális kifizetések összege: 12.497 E. Ft. ez
a tavalyi évben 10.957 E. Ft. volt.

Községünk oktatási intézményérõl:

Egy intézményként mûködik az iskola és óvoda, egy
igazgatósággal. Eddig mindent megtettünk annak
érdekében, hogy iskolánk, óvodánk önálló maradjon, hogy
megõrizzük az intézmény szuverenitását.

Kormányunk ezt másképp látja, õ centralizál szocialista
módra, úgy, hogy összevon, leépít azzal a céllal, hogy minél
képzetlenebb emberek kerüljenek ki a társadalomba, mert a
képzetlenebb embert könnyebben tudják terelgetni.
Célunk az iskolával és óvodával, hogy ameddig jut kellõ
pénz a mûködtetésére addig nem társulunk, ezt a további
szabályozástól, leépítésektõl, megszorításoktól tesszük füg-
gõvé. 
Az oktatás színvonala kimagaslóan jónak értékelhetõ. Egy
országos felmérés szerint az iskolánk illetve a tanulók
tudása torony magasan az országos átlag felett van.
Köszönjük az iskola vezetésének és valamennyi pedagó-
gusának az odaadó, példaértékû munkáját. Önkor-
mányzatunk továbbra is igyekszik azokat a feltételeket biz-
tosítani, ami lehetõvé teszi, hogy a tanulók megfelelõ
körülmények között tudják a tananyagot elsajátítani, és a
pedagógusok is jól érezzék magukat, hogy az oktatásra tud-
janak koncentrálni.
Kérem az iskola vezetését, hogy az eddigi eredményeiket
õrizzék meg, mert az egyik legfontosabb dolognak tartom,
hogy képzett illetve jól képzett tanulók kerüljenek ki az
iskolából, hogy a késõbbiekben is meg tudják állni a
helyüket.
Foglalkozunk a fõiskolákon, egyetemeken tanuló fiatalokkal
is. A Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázat keretein belül 2008/2009 tanévben 14 fõt
támogattunk, a 2009/2010 tanévben pedig 14-en pályáztak
az ösztöndíjra. Ez azt jelenti, hogy minden hallgató a 10
hónapra 30 E. Ft-ot kap az önkormányzattól, melyet még
kiegészít a Csongrád Megyei Önkormányzat és az Oktatási
és Kulturális Minisztérium. Lehet, hogy a Csongrád Megyei
Önkormányzat a 2010-es évben pénzhiány miatt nem fogja
támogatni a pályázókat.

Az oktatási címszó alatt szeretném megemlíteni
községünkben a hitoktatók munkáját, nevezetesen Katona
Attilát és feleségét Teodórát. Úgy gondolom, hogy az Õ
munkájuk révén vált teljessé a hitoktatás, hiszen az iskolá-
sok nagy része jár hittan órára. A szûkös anyagi helyzetben
mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek
elsajátítsák  a Katolikus Egyház tanításait, normáit, hogy
legyen hitük a gyerekeknek és higgyenek Istenben.
Köszönöm, köszönjük a munkájukat és további sok sikert és
jó egészséget kívánok nekik.

Szorosan az oktatáshoz tartozik a mûvészeti oktatás. A
zenemûvészeti, a táncmûvészeti, a színjátszó ágazatokba
145 tanuló jár, igen jó eredményeket érnek el. Ez a fajta isko-
la is úgy tud létezni, hogy az önkormányzatunk támogatás-
ba részesíti a képzést, hiszen amit a kormány biztosít nor-
matívát, abból nem lehet mûködtetni.
A mûvészeti oktatás a Czirok házaspár vezetésével történik.
A szép eredményekért köszönet illeti meg õket.  

Szintén itt szeretném megemlíteni a Faluházat és a
mûködését. A Faluház egy többfunkciós épület, itt kapott
helyet a könyvtár, a teleház, a tornaterem, kultúrház szín-
paddal, öltözõvel, galériával, az idõsek klubja - értem alatta
a népdalkört és citera zenekart - valamint a mûvészeti isko-
la.
Az egész Faluháznak és a különbözõ funkcióknak egyszemé-
lyes vezetõje Törköly Ágnes, akinek ezúton szeretném
megköszönni odaadó munkáját.
Megemlítem, hogy a Faluházban mûködik a népdalkör és
citerazenekar - vezetõje Rényi László. Ez a hasznos
elfoglaltság nagyon szép színfoltja községünknek. Minden
jeles megmozduláshoz lehet rájuk számítani és szép ered-
ményeket értek el. További munkájukhoz kívánok sok sikert
és jó egészséget.

Környezetvédelemrõl:

Községünkben két fontos eleme van a környezetvédelem-
nek: a szilárdhulladék és a szennyvízkérdés. Mindkettõ elsõ-
sorban az ivóvízbázis és az élõvizeink védelmét szolgálja.
Ha végiggondoljuk azt, hogy a nem kezelt szennyvízzel a
nem kezelt szilárd hulladékkal hogyan mérgezzük
magunkat, családunkat és a jövõ generációt, akkor nem
gondolkodnánk azon, hogy kell-e szennyvíztisztítás
községünkbe. Arra kérek minden csengelei lakost, hogy
józanul mérlegelje ezt az egész szennyvízprogramot, hiszen
a saját érdekeirõl a saját egészségérõl van szó.
Természetesen lehet ebbe a hibát keresni, de én inkább az
építõ jellegû, segítõ szándékú támogatásokat várnám.
Tudom, hogy pénzbe kerül ez az egész megvalósítás, de
tegyék mérlegre, hogy melyik ér többet, a rosszindulatú
értetlenkedés, vagy az, hogy megadjuk a lehetõségét annak,
hogy korszerûen, megnyugtató módon engedjük a tisztított
szennyvizet az élõ vizeinkbe. Aki ezt józanul fogja fel,
azelõtt ez nem kérdés.  A hulladékudvar 2008 év tavaszán
lett átadva. Kérem, hogy használja ki mindenki a
lehetõséget és szállítsák oda azt a hulladékot ami oda való. 

Szorosan kapcsolódik a környezetvédelemhez a saját
környezetünk, csatornáink, közterületeink, útjaink és az
útmentén lévõ területek, erdõk tisztántartása. A közelmúlt-
ban a Csongrád Megyei Közútkezelõ Kht és az Önkor-
mányzat szervezésében a csengelei 7-8 osztályos tanulók
részvételével az 5421. és az 54121. jelû állami utak mentén
szemétgyûjtést végeztek. Sajnos nagyon gyorsan nagy
mennyiségû hulladékot gyûjtöttek össze a gyerekek, amit a
felnõttek dobáltak ki a jármûvekbõl, illetve szállítottak oda
az erdõ szélekbe. Mindenesetre a gyerekeknek és a felügyelõ
tanároknak tisztelettel megköszönöm, hogy másnak a
szemetét összegyûjtötték. Az lett volna jó, ha a gyerekek
nem találtak volna szemetet. Sajnos mindezek azt
bizonyítják, nem biztos, hogy elég komolysággal kezeljük
ezeket a valóságos problémákat.

Civil szervezetekrõl:

Három civil szervezet mûködik községünkben, mind a
három egyesület az önkormányzat támogatásával.

Polgárõrség:

Közbiztonságunk megkívánja, hogy a polgárõrség a helyzet

(folytatás a következõ oldalon)



magaslatán álljon. Mindenképpen köszönet illeti meg õket,
hogy az éjszakájukat feláldozzák a közbiztonságunk
javítása érdekében. Munkájukra továbbra is nagy szükség
van. Kérjük, hogy a Polgárõrség vezetése is igyekezzen úgy
megfelelni a feladatoknak, mint a tagjai.

Önkéntes Tûzoltó és Faluõrség Egyesület:

A közbiztonságunk javítása érdekében az Önkéntes Tûzoltó
Egyesület alapszabályát módosítottuk, mégpedig bõvítettük
a Faluõrségi feladatok ellátásával az esetleges tûzoltás mel-
lett. A létszámunk felduzzadt a 15 fõrõl 30 fõre. Az
egyesület parancsnoka Árvai Kálmán, helyettes parancsnok
Tisóczki Ferenc, az elnöke Sánta Ferenc. Minden hét pénteki
és szombati napokon 2-2 személy járõrözik a községben. A
Polgárõrség és a Faluõrség jól megférnek egymással.
Továbbra is azt kérem mindkét egyesülettõl, hogy egymás
mellett, békességben lássák el a feladatukat. Az egyesület-
nek szeretném megköszönni az eddigi munkájukat, akár a
tûzoltás területén, akár a faluõrség területén.
Kérem a lakosságot is, mint már annyiszor, hogy vigyáz-
zanak értékeikre, tartsák zárva ajtaikat, kapuikat ne enged-
jenek be idegeneket.

A Csengelei Sport Egyesület: 

A következõ nagyobb egyesület a Csengelei Sport Egyesület.
Vezetõjük Kun-Szabó Tibor. Öröm számunkra, hogy a fiatal
csoport - akik teljes egészében csengeleiek - igen jól szere-
pelnek a sport mezõnyben. Pár év múlva teljesen felválthat-
ja a mostani nagy csapatot. 

Meg szeretném említeni, hogy a focipályát karbantartjuk,
öntözzük, kaszáljuk, hengerezzük, hogy a sportolóink
mérkõzéseiket jó minõségû pályán tudják bonyolítani.

Összességében elmondhatjuk, hogy mindhárom
egyesület funkcionál, betölti a szerepét, és jól mûködik,
Szeretném  kihangsúlyozni, hogy a Polgárõrség és a
Faluõrség munkájára továbbra is nagy szükség van, ezúton
megköszönöm mindhárom egyesület tagjainak, vezetõinek a
konstruktív munkáját.

A hivatali munkáról:

A hivatal dolgozói kapcsolt munkakörben dolgoznak,
munkájukat a lakosság érdekében, a törvényi elõírásoknak
megfelelõen, határidõben és precízen végzik. Az eddigi si-
keres pályázatok elkészítésénél nagymértékben kivették
részüket, melynek eredményeként, a megnyert pályázatok
révén, szépen fejlõdik községünk.

Sánta Ferenc
polgármester

M E G H Í V Ó

Csengele Község Önkormányzata szeretettel
meghívja a 2009. évben 70. életévüket 

betöltötteket, 
valamint a 70 éven felülieket a

2009. december 10-én (csütörtök) 
délután 2 órakor,

a FALUHÁZBAN 
(Csengele, Felszabadulás u. 25.)

tartandó 

IDÕSEK NAPI ÜNNEPSÉGRE.

Az ünnepséget követõen történik az idõsek részére 
az ajándékcsomagok átadása.

Az érintettek személyek névre szóló meghívót kapnak. 
Akik nem tudnak részt venni az ünnepségen, azok a 
csomagot 2009. december 15-én délelõtt 8-12 óráig

vehetik át a Polgármesteri Hivatalban.

Amennyiben egészségük engedi megjelenésükre
feltétlenül számítunk, és szeretettel várjuk

Önöket! 
Sánta Ferenc  
Polgármester

Falugazdász rovata
Falugazdász ügyfélfogadási rendje:

• Horváth István (06-30/339 8374)
~ KISTELEK - Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.

Hétfõ 8.00 - 12.00
Kedd 8.00 - 16.00
Szerda 8.00 - 16.00
Péntek 8.00 - 13.30

~ CSENGELE - Felszabadulás u. 40.
Csütörtök 10.00 - 16.00

• Halász Zsolt (06-30/337 2535)
~ PUSZTASZER - Polgármesteri Hivatal, Kossuth u. 45.

Péntek 8.00 - 13.30
~ BALÁSTYA - Polgármesteri Hivatal

Hétfõ 8.00 - 16.00
Csütörtök 10.00 - 16.00

~ ÜLLÉS - Mûvelõdési Ház, Felszabadulás u. 48.
Kedd 8.00 - 16.00

~ SZATYMAZ - Mûvelõdési Ház, Dózsa Gy. U. 42.
Szerda 8.00 - 16.00

hírek
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Egyházi hírek

Egyházmegyei családnap

Már hagyománnyá vált falunkban, hogy templomunk
védõszentjének, Szent Imrének ünnepén egyházközségi
napot tartunk. Most november elején azzal bõvült a progra-
munk, hogy ez a rendezvény adott otthont a XXI.
Egyházmegyei Családnapnak is. Közösen szerveztük ezt a
napot a Családpasztorációs Irodával és a Katolikus Ifjúsági
Alapítvánnyal.

Az egész napos rendezvényen mintegy 30 vidéki és 30
csengelei család vett részt. Mivel így több mint kétszázan
voltunk több helyszínen voltak programok. Köszönjük Sánta
Ferenc polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsá-
totta a felnõtt programok számára a Faluházat, és köszön-
jük Heim Géza igazgató úrnak, hogy az óvoda és az iskola
épületébe foglalkozhattunk a 120 résztvevõ gyerekkel.

Játék közben

A felnõttek számára dr. Kissné dr. Kúthy Enikõ tanár,
négygyermekes anya tartott elõadást, melynek témája:
Hogyan adjuk át keresztény értékeinket gyermekeinknek. Az
elõadó, aki kémia-biológia szakos tanár, egyúttal édesanya,
nagymama is, hangsúlyozta, hogy az értékek átadása
mindig példamutatással történik, és ennek elsõ színtere a
család. A gyermekek természetes módon nõnek bele a
szépbe, jóba, értékesbe (vagy akár mindennek
ellenkezõjébe), azt sajátítják el, teszik magukévá, amit
maguk körül látnak. Az értékátadás feladatát nem lehet
kizárólagosan sem az iskolára sem pedig más közösségre
áthárítani. Az elõadó saját életébõl vett sodró erejû
példákkal hangsúlyozta azt is, hogy természetét senki sem
tudja gyökeresen megváltoztatni, ezért arra kell töreked-
nünk, hogy a "meglévõ anyagból", képességeinkbõl, adottsá-
gainkból hozzuk ki a lehetõ legjobbat Isten segítségével.
Az elõadás után körmenetben jöttünk át a templomba, mely
a sok családdal zsúfolásig megtelt. Az ünnepi szentmisét
Antal Imre segédlelkész mutatta be, az énekeket pedig a

Szatymazi Katolikus Kórus vezette.
A szentmise után az Öregmalom vendéglõben kaptunk
nagyon finom ebédet.

A délutáni programot a Csengelei Alapfokú Mûvészeti
Iskola növendékei nyitották meg egy rövid koncerttel.
Köszönjük nekik és tanáruknak, Czirok Zoltánnak a fel-
lépést.
Majd két tanúságtétel következett. A tanúságtételek mindig
erõt adnak annak, aki hallgatja õket. Hallhatjuk, hogy más
családok hogyan élnek, hogy náluk sincs kolbászból a
kerítés, mindenütt vannak örömök, gondok egyaránt.
Hogyan lehetséges az, hogy az Istent szeretõknek minden,
még a gondok, bajok is javukra vannak, errõl szólnak ezek
a tanúságtételek. Telek András és Janka Csólyospálosról
érkeztek. Négy fiuk van, mindketten pedagógusok, de csak
András tanít, Janka az otthoni munkákat látja el, ami néha
olyan, mintha egy kisebbfajta repülõtér forgalomirányítását
végezné… 

Telek András és felesége Janka

Erhardt Márton Szegedrõl érkezett. Õ arról beszélt, hogy
kamaszkorában bizony igen meggyûlt vele is a baja édes-
anyjának, de végül mégis kiderült, hogy minden látszat
ellenére nem volt hiába való szülei fáradozása: visszatalált
azokhoz az értékekhez, melyeket kisgyermekként látott
tõlük.
Ezek után kiscsoportos beszélgetésben mindenki elmond-
hatta véleményét, tapasztalatait a nap témájáról, majd rövid
imával zártuk a napot.

Végül szeretném megköszönni a sok-sok segítséget, amit
kaptunk a csengelei családoktól. Nélkülük nem sikerülhetett
volna ez a nap. A vidéki vendégek visszajelzéseibõl kiderült,
hogy nagyon tetszett nekik Csengele, az itteni emberek ked-
vessége és vendégszeretete.

Köszönet nyilvánítás:
Köszönjük mindazok munkáját, imáját, támogatását, segít-
ségét, akik hozzájárultak a Csengelén megrendezett egy-
házmegyei családnap szépségéhez, bensõségességéhez,
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eredményességéhez, a csengelei egyházközség és a település
jó hírnevének öregbítéséhez.

Akik segítettek a családnapon: Árvai Kálmán, Árvai
Kálmánné, Árvai Márk, Buborék Gábor (Balástya), Czirok
Zoltán és tanítványai, Családpasztorációs Iroda munkatár-
sai (Szeged), Csókási Tímea, Csókási Zoltánné, Faragó
Sándor (Ópusztaszer), Farkas Lászlóné, Forgó Gyula,
Forgóné Czakó Ildikó, Hegedûs Dóra, Hegedûs Erzsébet,
Hegedûsné Bencsik Aranka, Jenei Norbert (Kistelek),
Katolikus Ifjúsági Alapítvány munkatársai (Szeged), Kiss
Ferenc, Kontesz Józsefné, Kucsora Gézáné, Kuklis Anita,
Laczkó Magdolna, Mihályiné Lantos Erika, Molnár Ferenc,
Molnár-Kuklis Mariann, Muhel Kata, Nagymihály Zoltánné,
Novákné Vízhányó Erzsébet, Novák Krisztina, Novák Balázs,
Nyikos Tünde, Oláh Pál, Pálinkásné Kordás Ágnes, Sándor
Józsefné, Sántáné Czombos Mónika, Sánta Fanni, Sánta
Martin, Tóth Istvánné, Törköly Ágnes, Törköly Vivien, Vincze
János, Vörös Mónika.
Süteményt hoztak: Árvai Kálmánné, Budi Blanka Edina,
Czakó Ildikó, Czakó Jánosné, Csáki Lajosné, Hajagos
Lászlóné, Hegedûs Nóra, Kovács László, Mihályiné Lantos
Erika, Pölös Mónika, Sántáné Czombos Mónika, Tóth
Sándorné, Tóth Tiborné, Törköly Ágnes, Turcsán Dóra, Vörös
Mónika.
Bocsánat, ha valakit kifelejtettünk volna.

A csengelei plébánia munkatársai

Általános iskolai hírek

Mesemondó verseny
2009. november 16-án az általános iskolában rendezték

meg a helyi mesemondó versenyt az 1-2. osztályosok és a 3-
4. osztályosok között. 

Az 1-2. osztályosok közül 20, a 3-4. osztályosok közül
19 tanuló vállalta a mesetanulást. Szebbnél szebb meséket
hallhatott a közönség és a zsûri, melyet a gyerekek nagyon
ügyesen, szépen mondtak el.

A következõ eredmények születtek:

1-2. osztály:
I. helyezett Seres Bálint (2. o.)

II. helyezett Törköly Nelli (1. o.)

III. helyezett Laczkó Petra (2. o.)

IV. helyezett Széplaki Lili (2. o.)

V. helyezett Katona Petra (1. o.)

3-4. osztály:
I. helyezett Forgó Judit (4. o.)

II. helyezett Sánta Martin (4. o.)

III helyezett Simó Szabolcs (3. o.)

IV. helyezett: Lantos Réka (4. o.) és Csáki Szandra (4. o.)

V. helyezett: Hajagos László (3. o.)

Lantos Réka, Forgó Judit, Sánta Martin, Simó Szabolcs,
Csáki Szandra, Hajagos László

Mindkét korcsoportban az elsõ és második helyezett ta-
nulók képviselték Csengelét a területi mesemondó
versenyen! Gratulálok a résztvevõknek, mindenki nagyon
ügyes volt!   

Területi mesemondó verseny
A helyi mesemondó verseny után november 18-án a

csengelei Faluház adott otthont a területi mesemondó
versenynek. A csengelei gyereken kívül, Ópusztaszerrõl,
Baksról és Kistelekrõl jöttek még mesemondók. 

A következõ eredmények születtek:

1-2. osztály:
I. helyezett Rekeszki Anna (Kistelek)

II. helyezett Gyóni Gábor (Kistelek)

III. helyezett Takó Soma (Kistelek)

IV. helyezett Törköly Nelli és Kálmán Anna (Kistelek)

3-4. osztály:
I. helyezett Horváth Máté (Kistelek)

II. helyezett Guba Zoltán (Kistelek)

III. helyezett Forgó Judit

IV. helyezett Buják Margaréta (Kistelek)

V. helyezett Sánta Martin

Gratulálok a nyerteseknek! 
Törköly Ágnes

2009. december 9. oldal
hírek

Csengelei
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Mûvészeti iskola hírei

Meghívó

A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
szeretettel meghívja Önöket 

2009. december 26-án 17 órakor 

a Faluházban tartandó 

KARÁCSONYI KONCERTRE, 
mely egyben a fúvószenekar minõsítõ hangversenye.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Megyei Rézfúvós verseny sikerei
2009. november 27-én második alkalommal rendezték

meg Mórahalmon a Csongrád Megyei Rézfúvós Versenyt. 
A tavalyi nagysikerû rendezvényhez képest idén lét-

számban bõvült a résztvevõk száma. Ebben az évben 70
jelentkezõ volt, akiket 22 pedagógus készített fel a
versenyre. Csengelérõl 12 tanulóval neveztünk, de
sajnálatos módon, betegség miatt csak 9-en tudtunk indul-
ni. A versenyen 32 díjat osztottak ki, ebbõl 9-et a csengelei
rézfúvósok nyertek el. 

A következõ eredmények születtek:

I. korcsoport vadászkürt: 
I. helyezés és különdíj: Farkas Ákos
Felkészítõ tanár: Czirok Zoltán

I. korcsoport vadászkürt: 
III. helyezés: Széplaki Szintia
Felkészítõ tanár: Vörös József

II. korcsoport trombita: 
I. helyezés: Holo Patrik
Felkészítõ tanár: Czirok Zoltán

III. korcsoport vadászkürt: 
III. helyezés: Nagy D. Bence
Felkészítõ tanár: Gömöri Balázs

III. korcsoport trombita: 
III. helyezés: Tóth Andrea és Ritka Noémi
Felkészítõ tanár: Gömöri Balázs

Különdíjat kapott még a zongorakísérõ Horváth Lívia
tanárnõ.

Nagyon örülünk, hogy a gyerekeink díjain kívül, olyan
különdíjat kapott az intézmény, ami az egész csengelei
munkát tükrözi. A második éve legeredményesebben
felkészítõ iskola címet nyertük el.

Czirok Zoltán igazgató

Faluházi hírek

Meghívó
2009. december 9-én 11 órától a Faluház vendége lesz
Zombori Ottó garabonciás csillagász, az Uránia Csillagda

nyugalmazott igazgatója. 
Elõadásmódjával minden korosztályt meghódít, ezért 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt figyelmébe ajánlom.

Minden érdeklõdõt szeretettel várok! A belépés díjtalan!

Zombori Ottó csengelei elõadását a szegedi Somogyi Károly Városi és

Megyei Könyvtár támogatja.

Törköly Ágnes

Családi események

Megérkeztünk!

2009. október hónapban született gyermek: 
2009. október 30-án Gyöngyösi Erzsébetnek és Kiss
Zsoltnak megszületett Melinda Judit nevû gyermeke. 

Gratulálunk!

Véradás
Sikeresen lezajlottak az õszi véradó napok. Csengelén
november 30-án 20 véradó jelent meg, ebbõl 2-en új
véradóként. 

Köszönjük szépen mindenkinek, aki ilyen módon is 
hozzájárultak embertársaik segítésén! 

Gyerekszáj
Hat hónapos terhes voltam a második gyerekemmel, amikor
lányommal elmentünk egy kicsit vásárolni. Bementünk egy
baba-mama boltba is, hogy szoknyát vegyünk nekem. A
gyerek egy ideig nézte, ahogy a tükörben sürgölõdöm, majd
megjegyezte:
- Nagyon kövér vagy, anya.

Kedvesen elmagyaráztam neki, amit úgyis tudott, hogy 
egy kisbaba van a pocimban, attól látszik nagynak. 
Erre pikírten hozzátette:

- És a popsidban mi van?

***

A kislányomnak, Mélanie-nak egy régi kulcsot adtam ját-
szani. 
- És hol az ajtó, amit nyitni lehet vele? - kérdezte. 

Azt feleltem, hogy fogalmam sincs. 
Mélanie csodálkozva végigmért, és megjegyezte: 

- A kulcsot szokták elveszíteni, nem az ajtót.

☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺
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Sporthírek

Folytatódott a Legenda Lajcsi Kupa
2009/2010-es bajnoksága
• 2009. 10. 31. Ópusztaszer - Csengele 1:4 (0:3)
Csengele összeállítása: Vincze Ferenc, Pálfi László (Gurdics
Gábor 80'), Janiga László, Góra Gábor, Heim Tamás, Longa
Ádám (Novák Balázs 75'), Mészáros Gábor, Erhardt Szilárd,
Szabó Béla (Muhel Zoltán 70', Papp Tamás 85'), Katona
Sándor, Tóth Attila
Gólszerzõk: Tóth Attila (2), Erhardt Szilárd, Szabó Béla
Erhardt Szilárd a 60. percben 11-est hibázott.

• 2009. 11. 07. Csengele - Mártély 17:2 (8:1)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Piacsek Máté (Tóth
Szabolcs 55'), Janiga László (Csáki Martin 75'), Vincze
Ferenc (Gurdics Gábor 70'), Heim Tamás, Longa Ádám,
Sándor Miklós (Papp Tamás 65'), Erhardt Szilárd, Szabó Béla
(Nagy Tamás 60'), Wenner Balázs, Tóth Attila 
Góllövõink: Tóth Attila (8), Wenner Balázs (4), Erhardt
Szilárd (3), Sándor Miklós, Papp Tamás

Köszönöm a csapatnak a rendkívül szép születésnapi
ajándékot!
Ezt a gyõzelmet az elõzõ mérkõzésen bokatörést szenvedett
Muhel Zoltán sporttársunk mielõbbi gyógyulására ajánljuk. 

• 2009. 11. 14. Röszke II. - Csengele 0:5 (0:3)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Vincze Ferenc
(Katona Sándor 46'), Janiga László, Longa Ádám, Tóth
Szabolcs (Gurdics Gábor 80'), Pálfi László (Csáki Martin 65'),
Sándor Miklós (Nagy Tamás 60'), Kothencz Péter (Rabi
István 75'), Heim Tamás, Wenner Balázs, Tóth Attila
Góllövõink: Tóth Attila (3), Kothencz Péter, Katona Sándor

• 2009. 11. 22. Csengele - Mórahalom 18:1 (9:0)
Csengele összeállítása: Vincze Ferenc, Gurdics Gábor (Csáki
Martin 46'), Tóth Szabolcs, Longa Ádám, Sándor Miklós
(Katona Sándor 46'), Pálfi László (Nagy Tamás 70'), Heim
Tamás, Mészáros Gábor (Rabi István 60'), Erhardt Szilárd,
Wenner Balázs (Novák Balázs 55'), Tóth Attila
Góllövõink: Tóth Attila (6), Heim Tamás (3), Wenner Balázs
(3), Erhardt Szilárd (3), Katona Sándor, Sándor Miklós, Pálfi
László

• 2009. november 29. Szegvár - Csengele 1:6 (0:4)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Tóth Szabolcs,
Piacsek Máté, Vincze Ferenc, Pálfi László (Csáki Martin 70'),
Novák Balázs (Katona Sándor 46'), Mészáros Gábor, Erhardt
Szilárd, Heim Tamás, Wenner Balázs (Rabi István 70'), Tóth
Attila
Góllövõink: Tóth Attila (2), Erhardt Szilárd (2), Csáki Martin
(Elsõ gólja a felnõtt csapatban.), Katona Sándor

Serdülõ teremtorna Zákányszéken
2009. 11. 28-án 5 csapat részvételével rendezték meg
Zákányszéken a Mikulás Kupa Teremtornát.
Az 5 csapat körmérkõzés formájában döntötte el a
helyezéseket.

A csengelei csapat eredményei a következõk:
• Bordány - Csengele 1:1 (1:0) Góllövõnk: Novák Balázs
• Kistelek - Csengele 7:0 (5:0) 
• Csengele - Üllés 1:1 (1:1) Góllövõnk: Novák Balázs
• Zákányszék - Csengele 0:3 (0:2) Góllövõink: Rabi István,
Csáki Martin, Gurdics Gábor
A fent látott eredményekkel a tornán IV. helyezést értünk el.
A torna gólkirálya Szvoboda Szabolcs (Kistelek), legjobb
kapusa Gurdics Gábor lett. 

Kun-Szabó Tibor

Pókerverseny a Gól Sörözõben
2009. október 31-én IV. alkalommal rendeztük meg póker-
versenyünket a Gól Sörözõben 40 fõ részvételével.     

Kun-Szabó Tibor

Balról jobbra: 
Jókai Dániel II. helyezett (Bugac), I. helyezett Czirkó István
(Jászszentlászló), III. helyezett Csontos József Kiskunmajsa

Tisóczki Istvánnak és Hatvani Piroskának
házasságkötésük 55. évfordulójára kívánjuk, 

hogy szívetekben legyen béke, 
lelketekben nyugalom, legyetek boldogok 

még sokáig közöttünk. 
Szeretõ lányotok, vejeitek, 

unokáitok és párjaik, dédunokáitok.

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 

# <

(folytatás a következõ oldalon)
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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 

2009. december 5-én 6 órától
2009. december 7-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2009. december 12-én 6 órától
2009. december 14-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

2009. december 19-én 6 órától 
2009. december 21-én 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

2009. december 25-én 6 órától
2009. december 28-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

2009. december 31-én 6 órától
2010. január 4-én 6 óráig
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390 4624

Hirdetések

HIRDETMÉNY

A FONTANA Credit Takarékszövetkezet
Csengelei kirendeltsége az alábbi szolgáltatások nyújtásával
áll a lakosság rendelkezésére.
v Lakossági, vállalkozói számlák nyitása, vezetése kedvezõ

feltételek mellett.
v NETB@nk szolgáltatás- telefonján rögtön értesül számlá-

ja egyenlegérõl. 
v Folyószámlahitel.
v A mezõgazdasági tevékenységgel foglalkozóknak: gaz-

dakártya igénybevételét ajánljuk.

KRESZ
TANFOLYAM INDUL 

2009. DECEMBER 11-ÉN
18 ÓRAKOR A FALUHÁZBAN!

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.

DDeecceemmbbeerr  hhóónnaappbbaann  
iiss  sszzóórraakkoozzzzoonn  aa  
GGóóll  SSöörröözzõõbbeenn  ééss  

vveeggyyeenn  rréésszztt  aa  
jjaannuuáárr  11--eeii  ssoorrssoolláássoonn,,  

aahhooll  éérrttéékkeess  
aajjáánnddéékkookkaatt  nnyyeerrhheett..

Fõdíj: 
Mobiltelefon

Minden kedves
vendégünknek 

Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és

Eredményekben Gazdag
Boldog Új Évet 

kívánunk!   

2
Gól Sörözõ dolgozói

Sok szeretettel várok minden kedves vendéget, akik szépülni,
fiatalodni, csinosodni szeretnének!

SZOLGÁLTATÁSAIM:

• Nagykezelés
• Kiskezelés
• Ránckezelés
• AHA savas kezelés = gyümölcssavas 

hámlasztás
• Termo modelage maszk = gipsz maszk
• Csokoládés kezelés
• Hyaluronsavas kezelés
• Parafinos arckezelés
• Ultrahangos arc- és testkezelés
• Body Wrapping = testtekercselés
• Gyantázás
• Nappali és alkalmi sminekek
• Tartós szempilla- és szemöldökfestés

Bejelentkezni:
Pigniczki Edit - kozmetikus 

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

Nyitva tartás:
Hétfõ: 1400 - 1800

Keddtõl - péntekig: 800 - 1600

Szombat: 800 - 1400

nn
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Filézett ponty halászlé rendelhetõ 
2009. december 20-ig 

Kun-Szabó Tibornál. 
Elvihetõ: 2009. december 24-én 12.00 órától!

~ Lejárt mûszakival, Trabant motorral csettegõ eladó,
ugyanitt 200 kg körüli hízó és õrölt paprika eladó! 
Érdeklõdni lehet a 06-62/286-074 és a 
06-30/583 0923-as telefonszámokon. 

~ Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a 
Felszabadulás u. 48. szám alatt. 
Érdeklõdni Kuklis Andrásnál a boltban vagy 
a 62/286-190-es telefonszámon lehet. 

~ 36x8 méter széles fólia váz eladó. Érdeklõdni lehet 
a 06-20/392 8859 telefonszámon.

~ A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, 
fúrott kúttal hobbikert eladó!
Érdeklõdni lehet: Béres Lajosné, 
Csengele Kossuth u. 4.
Telefon: 06-30/2098 096

~ Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett 
zárt kert eladó!
Érdeklõdni: id. Béres Lajos, Csengele Kossuth u. 5. 
Telefon: 06-30/2098 096

~ Egyszer használt, új felültöltõs Whirlpool A+A700 
automata mosógép eladó! Érdeklõdni lehet a 
06-30/817-38-64-es telefonszámon.

~ Pannónia motoros háztáji kocsi eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/638-2070 vagy 06-62/286-294

~ 1200-as, jó állapotban lévõ Lada, friss mûszakival 
és 5 mázsás utánfutó magasítóval eladó! 
Érdeklõdni: Balázs Ferenc Telefon: 06 (62) 286 211

~ Magyar barna Lignit szén eladó! 
1500 Ft/mázsa Telefon: 06-20/20 36 252

~ • 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. 

UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

~ Lada Niva 1700 cm3-es, 1996-os évjáratú, 
benzin-gáz üzemû, friss mûszakival eladó! 

Érdeklõdni: 
Kormányos Zoltán, 
Telefon: 06-30/328 2375

~ 5 mázsás utánfutó friss mûszakival eladó!
Érdeklõdni lehet a 06-62/286-008-as 
telefonszámon.

w w

HHAAJJNNAALL--BBAAZZÁÁRR

Nyitvatartási idõ: Hétfõ - Péntek: 8.30 - 15.30
Szombat: 8.00 - 12.00

Szeretettel várok minden érdeklõdõt! 
Kiskunmajsa, Félegyházi út 15.  

Telefon: 06-30/433-2149

Jelmezkölcsönzés 
Avon termékek

Import tisztított ruhák 
Cipõk

Plüss figurák

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
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