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Csillagászati elõadás

Az érdeklõdõ közönség



Önkormányzati Hírek

Újévi köszöntõ

Megint eltelt egy év!
Van aki örül neki, van aki talán kihagyta volna az életébõl
ezt az évet. Még jó, hogy e kérdésben nem mi döntünk.
Mindenesetre az utóbbi évek nem kényeztetnek el bennün-
ket. Természetesen azért magunkat is megkérdezhetjük,
hogy hogyan telt el rajtunk, környezetünkön ez az év.
Eredményes volt-e a munkánk, mennyi öröm ért bennünket,
mennyi kudarc? Tegyük ezeket a mérlegre, és meglátjuk
merre billen ki a mutató. Ne várjuk, hogy majd más adja
meg a választ, saját magunknak kell válaszolni is.
Karácsony az egy olyan csodálatos ünnep, hogy én meg se
próbálom ezt körül írni. Csak úgy egyszerûen szép, ben-
sõséges, tartalmas, meghitt, jóságos, alázatos és a legszen-
tebb ünnepünk. 
Karácsony szent estéjén gondoljunk azokra is, akik már nem
örvendezhetnek közöttünk, vagy egyáltalán úgy hozta az
életük sora, hogy nem adatik meg nekik, hogy a család-
jukkal együtt gyújtsanak gyertyát. Egy pillanatra gondol-
junk rájuk, talán ez is több a semminél. A karácsonyi
ajándékozások csupán kellékei legyenek az ünnepnek. A leg-
nagyobb, legértékesebb ajándék a szeretet, a tisztesség, az
egymás iránt tanúsított tisztelet. Mindenki annyi tiszteletet
várjon embertársaitól, amennyit Õ is ad. Legyen a karácsony
minden csengelei lakosnak a legszebb ünnepe, úgy ahogy
Endrõdi Sándor írja le az alábbi versében: 

„KARÁCSONY“

Szeretet ünnepe,
Ragyogó karácsony

Nincs nálad áldottabb
Ünnep a világon!

Míg örömláng gyúl ki 
Zöld fenyõid árnyán:
Ringatózik lelkünk

Boldog béke szárnyán.

Felderül az arcunk,
Mely imént borongott
Elfeledünk bú-bajt,

Minden földi gondot:
Vidámság mosolya
Csillog szemünkbe:

Nevetõ angyalok
Szállnak a szívünkbe.

Ma minden kicsi ház
A Jézuska háza:
Szíve örömének

Tündöklõ tanyája
Sehol szomorúság

Ránk hulló árnyéka:
Itt is, ott is csak fény, 

Angyalok játéka….

Kedves tiszta ünnep
Ragyogó karácsony 

Nincs nálad áldottabb
Ünnep a világon!

Te vagy az az egy nap
A küzdelmes évben,

Mikor csak szeretünk
A fenyõk tövében.

Mintha az a sok fa 
Egyetlen fa volna 
S az egész világot
Betakarná lombja:

S mintha az a sok szív:
Mind egy nagy szív volna: 

Egymásra hajolva 
Mind együtt dobogna…

Karácsony után jön az Újév!
Újévi jókívánságaimat az alábbiakban szeretném kifejezni
Csengele lakosainak, családomnak, barátaimnak, minden
jóakaratú embertársamnak.

Mindenkihez költözzön be a szeretet, a megbocsátás, és az
összetartozás fenséges érzése. Nyoma se legyen a magány-
nak, az elhagyottságnak, a haragnak és a fájdalomnak!
Minden ünnepi asztalra jussanak finom falatok, friss kenyér
és jó bor. Minden család elfelejthesse a mindennapok filléres
gondjait, a nyomasztó kilátásokat, a terhes múltat.
Kívánom, hogy feltöltõdjünk akaraterõvel, hittel, kitartás-
sal, hogy képesek legyünk fátylat borítani vélt és valós
sérelmeinkre, hogy békében, békességben élhessünk csalá-
dunkkal és embertársainkkal!

Kívánom, hogy mindannyian fel tudjuk ismerni, hogy mi a
valódi, mi az álszent, mi az örök érték, s mi az, ki az, ami,
aki az életünket teljessé varázsolja.

2009 karácsonyán és 2010 Újévén ezekkel a gondolatokkal
kívánok minden jóakaratú embertársamnak Szent
Karácsonyi Ünnepeket, és Boldog Új Évet!

Sánta Ferenc 
polgármester

Idõsek napi ünnepség
Az Önkormányzat már hagyományszerûen megtartja

minden évben az Idõsek napját, ahol köszönti a 70 éveseket,
és a 70 éven felülieket. Idén ezt 2009. december 10-én
délután 14 órakor rendeztük meg a Faluházban. Nagyon
nagy öröm volt számunkra, hogy sokan eljöttek a mûsorra. 

Sánta Ferenc polgármester úr köszöntõ szavai után
Laczkó Magdolna szavalta el a Szeressétek az öregeket címû
verset.

Ezek után mûvészeti iskolás produkciók következtek. A
hetedik osztályosok közül négy pár táncolt angol keringõt,
majd három furulyás korosztály mutatkozott be, gyermek-
dalokat hallhattunk tõlük, és a Mamma Mia címû ABBA
számra készült koreográfia zárta a gyerekek mûsorát. 

2. oldal 2009. december
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A legkisebb furulyások tanárukkal

Õket a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar mûsora
követett, akik nagy izgalommal és szeretettel adták elõ dal-
csokrukat. Néhányan a közönség soraiból csatlakoztak is
hozzájuk. 

Legvégül átadásra kerültek az ajándékcsomagok, melyet
mindenki nagy örömmel fogadott. Reméljük jövõre is lesz
lehetõségünk megtartani ezt a karácsonyi ünnepséget!

Az Önkormányzat

TÁJÉKOZTATÁS A KOMMUNÁLIS
HULLADÉKSZÁLLÍTÁSSAL

KAPCSOLATOSAN

(CSENGELE)

"AMIT A HULLADÉKSZÁLLÍTÁSRÓL
TUDNI KELL..."

Az Európai Uniós normáknak megfelelõen Csengele
település bel- és külterületén egyaránt megszervezésre
került a hulladékszállítási gyûjtõjárat. Figyelemmel az
Alkotmánybírósági határozatokra, illetve a
Hulladékgazdálkodásról rendelkezõ törvényre, a szolgál-
tatás igénybevétele kötelezõ.

Egy háztartásban a kommunális hulladékon kívül lehetnek
olyan újra hasznosítható anyagok, amelyek elszállítására a
rendszeres gyûjtõjárat nem alkalmas. Milyen anyagok ezek?
Ide tartozik a mûanyag palack, a fólia, az építési törmelék,
az üveg, az autókerék gumi, a háztartási berendezések (pl:
bútorok, használaton kívüli mûszaki cikkek) stb. Ezeket az
anyagokat a lakosság a Csengelén kialakított
Hulladékudvarban egy köbméterig térítésmentesen
helyezheti el. A Hulladékudvar üzemelésével a
településen végzett lomtalanítás megszûnik.

Változatlanul mûködtetésre kerül az ingyenesen igénybe
vehetõ komposztálható anyagok gyûjtése (fehér zsákos
rendszer), amely azt a célt szolgáltja, hogy a háztartásokban

keletkezett szerves hulladékok (gyümölcs- és zöldség-
maradék, kávé/teazacc, szalmás szárrészek, kaszálék, levá-
gott ágak, fûnyesedék, hervad virág, kerti gyom,
szobanövények elszáradt részei, falevél, faforgács) szelek-
tíven kerüljenek elhelyezésre a sándorfalvi regionális hul-
ladéklerakó telep komposztáló üzemében, újrahasznosítás
céljából. Felhasználási területe: javítja a talajszerkezetet,
növénytermesztésnél a tápanyagellátást, továbbá kiválóan
helyettesíti a mûtrágyát. A "fehér zsákos" rendszer
mûködtetése a vegetációs idõszakban, december 01-jétõl
április 30-ig szünetel.

A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft által kibo-
csátott hulladékszállítási számla összege tartalmazza
egyrészt a gyûjtõjárat üzemeltetési költségét (pl: üzemanyag
költsége), másrészt az elszállított hulladék ártalmatlanítási
költségeit. Tehát az üzemeltetési költségek akkor is
felmerülnek a Szolgáltató részérõl, ha ténylegesen nem
történik hulladék kihelyezése, így az elkészült számlákat
az ügyfélnek ebben az esetben is rendeznie kell.

Abban az esetben, ha az ingatlan nem lakott, írásban
szüneteltetést lehet kérni minden év január 15-ig a
Szolgáltatótól annak érdekében, hogy számlakibocsátásra
és díjfizetésre feleslegesen ne kerüljön sor. Ezt elõre szük-
séges jelezni és csak akkor vehetõ igénybe, ha az ügyfélnek
díjhátraléka nincs.

A felhalmozódott díjhátralékra a Szolgáltatótól lehet
részletfizetést kérni, hiszen ha egy bizonyos
összeghatárt meghalad a tartozás, akkor az ingatlanra
jelzálogként kerül bejegyzésre az adósság! Több tartozás
esetén az ingatlan elárverezése menthetetlenül
bekövetkezik. Tartozás akkor is keletkezhet, ha valaki örök-
lés útján, jogutódként kerül adós helyzetbe. Nem mellékes,
hogy a késedelmes díjfizetés esetén kamattartozás, ügyvédi
költség, postaköltség is keletkezik, tovább növelve az
adósságot.

Célszerû tehát a díjhátralék keletkezésének kezdetén vala-
milyen törlesztési konstrukciót kidolgozni és írásban jelezni
a Szolgáltató felé a részletfizetési szándékot. Természetesen
ez csak abban az esetben valósítható meg, ha evvel
párhuzamosan az aktuális számlák is rendezésre kerülnek.
(A kérelmek benyújthatóak postai úton a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a 6728 Szeged,
Városgazda sor 1. szám alá. Részletes felvilágosítás kérhetõ
a Szolgáltató Ügyfélszolgálati Irodájában, Szeged, Stefánia
6. (nyitva tartás: hétfõ-kedd-szerda: 8 - 15 óráig, csütörtök:
8-17 óráig, péntek: 8 - 13 óráig, telefon: 777-211, fax: 777-
271.)

Egyházi hírek
Ünnepi miserend

- 2009. december 24-én 22.00
- 2009. december 25-én 8.30
- 2009. december 26-án 8.30
- 2009. december 27-én 8.30
- 2009. december 31-én 17.00
- 2010. január 1-jén 8.30

j
(folytatás a következõ oldalon)
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A Mûvészeti Iskola és az
Általános Iskola hírei

2009. december 5-én (szombaton) 18 órakor a csen-
gelei Faluházban került megrendezésre az általános iskolá-
val közösen a hagyományos Mikulás Bál. Nagy izgalom
elõzte meg a rendezvényt. 

Óvodások, táncosok, zenészek készültek különbözõ
mûsorszámokkal, hogy szórakoztassák a megjelent
vendégeket. A mûsor a Csengelei Fanfár hangjaival
kezdõdött, melyet rézfúvós növendékeink adtak elõ. Heim
Géza általános iskolai igazgató úr köszöntõje következett,
majd kezdetét vette a mûsor.

Nagycsoportos óvodások 

- A Csengelei Fúvószenekar két indulóval adta meg az 
alaphangot.

- A nagycsoportos óvodások téli dalokat, verseket adtak 
elõ.

- A legkisebb táncosok gyermekpolkát mutattak be nagy 
sikerrel.

- A kezdõ furulyások (Árvai Kitti, Laczkó Petra, Széplaki 
Lili) gyermekdalokat adtak elõ.

Mamma Mia

- Rumba következett, mely a nyár hangulatát idézte. 2-3 
osztályosok táncolták.

- Ismét furulyaszó töltötte meg a teret. Balog Hajnalka, 
Csókási Evelin, Mészáros Máté, Susánszki Zoltán és 
Zsolnai Balázs szintén gyermekdalokat mutatott be.

- A hetedik osztályosok egy gyönyörû angol keringõt tán-
coltak mély átéléssel.

- A negyedikesek szambája mindenki vérét felpezsdítette 
és együtt tapsoltak a zenével.

- A nyolcadikosok a nagysikerû Abba slágerre a Mamma 
mia-ra táncoltak könnyedén, jókedvûen, visszaadva a 
zene hangulatát.

- Hip-hop-ot táncoltak, akik a nyári tánctáborban        
szorgalmasan edzettek és elsajátították ezt a koreográ-
fiát.

- A 6. 7. osztályosok egy Hungária számra táncoltak 
mambót.

A 6. 7. osztályosok mambó közben

- Ismét egy Abba slágerre készült tánc következett: a 
Dancing Quin. Érdekessége, hogy ezt a legnagyobbak a 
középiskolából visszajáró táncosaink mutatták be. 
Muhel Kata, Tóth-Andor Kitti, Csókási Tímea, Papp 
Ildikó, Novák Balázs, Papp Zoltán, Farkas Péter és Árvai
Márk táncolta.

Az Ütõegyüttes
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- A mûsor utolsó részében az Ütõegyüttes adott elõ lati-
nos, táncra, tapsra buzdító számokat. A siker nem is 
maradt el.

Egy rövid pakolás után következett a nyolcadikosok ha-
gyományos nyitótánca, mely a szülõk, hozzátartozók
szemébe könnyeket is csalt. Közös tánc után következhetett
a báli forgatag.

Nyitótánc

A büfében szendvics, süti várta a kiéhezetteket, jó italokkal
öblíthették le ezeket a finom falatokat. Tíz órára a Mikulás
is megérkezett és sok-sok tombolatárgyat osztott szét a
szerencséseknek.

Jó hangulatú, remek bálat sikerült az általános iskola
diákönkormányzatának megszervezni.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

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!

Faluházi hírek

Csillagászati elõadás
2009. december 9-én Zombori Ottó garabonciás csilla-

gász a budapesti Uránia Csillagvizsgáló nyugalmazott igaz-
gatója volt a Faluház vendége. 

A csillagász

Zombori Ottó járt már néhány évvel ezelõtt Csengelén, és
csakúgy mint akkor, most is nagyon érdekes, élvezetes
elõadást tartott az érdeklõdõ gyerekeknek és tanáraiknak.
Beszélt csillagokról, bolygókról, Naprendszerrõl, Keplerrõl,
Galileirõl, megmutatta nekünk az égboltot illusztráló
esernyõjét, mindeközben mondanivalóját humorral és vers-
sel fûszerezte. 

Remélem néhány év múlva ismét vendégül láthatom a
csillagászt Csengelén, aki rendkívül jól érezte magát nálunk,
és nagyon tetszett neki a csengelei gyerekek fegyelmezett
viselkedése. 

Szeretném megköszönni Fodor Mónikának és a Somogyi
Könyvtárnak a segítségét, akik nagyban hozzájárultak az
elõadás költségéhez. 

Törköly Ágnes

Családi események

Megérkeztünk!

2009. december hónapban született gyermekek: 
Csíkos Zoltánnak és Vincze Erikának Kamilla, Vincze
Szabolcsnak és Merész Szilviának Szabolcs.

Gratulálunk!

Gyerekszáj
Az üzletközpont egyik boltjában hatéves egypetéjû
ikerunokahúgaimat lenyûgözte a számukra elérhetõ magas-
ságban elhelyezett sok színes hajpánt és csat. Egyiket a
másik után próbálták fel, de hamarosan csalódottan állapí-
tották meg, hogy nincs tükör, amiben megnézhetnék
magukat. Végül egyikük ráadott az ikertestvérére egy
ugyanolyan csillogó hajpántot, amilyet már a saját fejére is
föltett. Aztán azt mondta: 
- Maradj nyugton, hadd lássam, hogy áll nekem.

(folytatás a következõ oldalon)
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Fiatal kolléganõm húga még óvodás volt, amikor a
tûzoltóság oktatást tartott az oviban. A bemutató után a
tûzoltó feltette a következõ kérdést: 
- Gyerekek, mit csináltok, ha ég a kabátotok? 

Megszólalt az egyik kisfiú: 
- Nem veszem fel!
☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺ ☺☺

Sporthírek

Pókerverseny
2009. november 21-én pókerversenyt rendeztünk a Gól

Sörözõben. A képen az elsõ három helyezett látható.
II. helyezett Szabó Tamás (Kiskunmajsa), 
I. helyezett: Fekete Illés (Jászszentlászló), 
III. helyezett: Bálint Roland (Kiskunmajsa)

Nemzetközi kispályás labdarúgó
torna Szegeden (Kék mókus kupa)

Nagy hagyományokra visszatekintõ kispályás tornán a
Gól Sörözõ csapata is részt vesz a nyílt kategóriában.

A selejtezõ csoportban a következõ eredményeket értük el:

• Gól Sörözõ - Speed Team 3:2 
Góllövõink: Koncz Zsolt (2), Erhardt Szilárd
• Gól Sörözõ - Tisza Volán 8:2 
Góllövõink: Erhardt Szilárd (2), Tóth Attila (2), Pozsár Gábor
(2), Völgyi Dániel, Brinszky Adrián
• Gól Sörözõ - Varga Pince 8:3
Góllövõink: Tóth Attila (2), Pozsár Gábor (2), Erhardt Szilárd
(2), Brinszky Adrián, Völgyi Dániel

Ezekkel az eredményekkel a csoport elsõ helyén
végeztünk. 2009. december 19-én a Lockner csapatával
mérkõzünk a döntõbe jutásért, amely 2009. december 27-én
az újszegedi sportcsarnokban lesz megrendezve, focigála
keretében.

Kun-Szabó Tibor

1959-2009
Nagy öröm számomra, hogy megoszthatom a Csengelei

Hírek olvasóival a fenti két évszám ötven évet takaró jelen-
tõségét.

1959-ben fejeztem be az általános iskolát, mint ahogy
nagyon sokan mások is. Számomra ennek a fontossága
abban rejlik, hogy két olyan tanító mesterem volt, akik
meghatározták a késõbbiekben az életem sorának
alakulását.

Az egyik tanítóm Fontos Sándor festõmûvész - akire nagyon
büszke vagyok - sajnos már nem él. Õ tanított az elsõ négy
évben, most is hálás vagyok neki, hisz Õ tanított
betûvetésre, olvasásra, valamint ezzel a nagyszerû fes-
tõmûvésszel jártam több éven keresztül a pusztaszeri Árpád
szoborkertbe festeni. Nagyon nagy élmény volt. Ez a régi
Árpádhalmi Iskola most az Ópusztaszeri skanzen épületek
között van felépítve eredetiben, még az eredeti iskola-
padokkal. Nagyon szívesen emlékszem vissza erre az 1951-
54 közötti idõszakra.
1957-59 között az úgynevezett Pekó (Pekó Ilona tanítónõ)
iskolába jártam. (Hosszú ideig ez a török csárda névre hall-
gatott az 5-ös fõút mentén, míg az autópálya meg nem
épült.)

hírek
6. oldal 2009. decemberCsengelei



Ebben az iskolában a másik jó nevû tanítómra büszkélke-
dem nevezetesen Deutsh Endrénére, akinek csengelei gyö-
kerei is vannak, hiszen Õ a Szander Rozália akinek a szülei
valamikor Csengelén szatócs boltosok voltak. 
Rózsika nénitõl tanultam meg, hogy mindig a földön kell
járni, egyszerûen nagyszerû ember még most is.
Azért állítom, hogy még most is, mert hála Istennek még él,
94 éves és a tudása még a régi. Nagy öröm volt vele
találkoznom, beszélgetni az ötven éves dolgokról. El kell
mondanom, hogy mi 1959-ben heten végeztük a 8. osztályt.
Közülünk egy személy meghalt, egy másik személy pedig a
nagy távolság miatt nem tudott jelen lenni november 22-én
az osztálytalálkozónkon. Így az öt család találkozott.
Mindnyájan beszámoltunk röviden az elmúlt ötven évrõl és
utána meglátogattuk a közeli településen a 94 éves Rózsika
nénit, tanítónkat. 

Nagyon szép ajándékot kaptunk tõle, mind az ötünket a
nevén szólított és még most is bölcs tanácsokkal látott el
bennünket. Hálás vagyok az Istennek, hogy ilyen élményben
részesülhettem. Ezek után az Öregmalom vendéglõben elfo-
gyasztottunk egy finom ebédet, majd elbeszélgettünk és
elhatároztuk, hogy ezen túl évente találkozunk.

Köszönöm a kedves olvasóknak, hogy megoszthattam ezt a
különös élményt Önökkel.

Sánta Ferenc

TERMELÕINK RÉSZÉRE  

A Vetter Hungary Kft. 2009. évi paprika exportmeny-
nyisége 14,8 %-kal meghaladta a megelõzõ évi mennyiséget,
mely nagy örömünkre szolgál. Büszkeséggel töltheti el ter-
melõinket, hogy az 1 455 tonna áru közel 70%-a csengelei
homokon került megtermelésre. 

A német piac továbbra is igényli a magyar paprikát, így
a Kft. a jövõben is folytatni kívánja a magyar paprika
exportját, a jó minõséget elõállító, megbízható partnereivel
együttmûködve.  

Bízunk benne, hogy beszállítóink megelégedettséggel
bírnak cégünk iránt, és 2010-ben is felkeresnek bennünket
együttmûködési szándékukkal.

Tájékoztatjuk termelõinket, hogy a szerzõdéskötésekre
2010. február 10-február 26. közötti idõszakban 

kerül sor!

A Vetter Hungary Kft. csapata ezúton köszöni minden
beszállítójának szorgalmas munkáját és kíván minden
kedves olvasónak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Esztendõt!

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 

2009. december 7. oldal
hírek

Csengelei

(folytatás a következõ oldalon)



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 

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

2010. január 9-én 6 órától 
2010. január 11-én 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2010. január 16-án 6 órától
2010. január 18-án 6 óráig
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208

2010. január 23-án 6 órától
2010. január 25-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2010. január 30-án 6 órától 
2010. február 1-jén 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

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.

8. oldal 2009. december
hírek

Csengelei

Yzc

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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~ 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.

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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