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NÕNAPI BÁLLAL EGYBEKÖTÖTT 
II. VÕFÉLYEK ÉS ZENEKAROK 

TALÁLKOZÓJA 

2009. március 7-én
18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Jegyek elõvételben Nagy Mihálynál, 
a Gól sörözõben és a Faluházban 

2800 Ft/fõ áron kaphatók.

Vacsora szabad szedéses marhapörkölt és sütemény.

Érdeklõdni lehet:
Nagy Mihály

Telefon: 06-30/390-99-86 
és

Törköly Ágnes
Telefon: 06-30/443-57-76

` `



Önkormányzati Hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

MEGÜRESEDÕ BÉRLAKÁS
BÉRLETÉRE

Csengele Község Önkormányzata pályázatot ír ki az Árpád
utca 23. szám alatti 5 lakásos bérházban a megüresedõ 1.
lakás bérletére.
A pályázat kiírásának célja, hogy a megüresedõ lakásba
olyan családot juttassunk elsõ lakáshoz, akiknek szociális
helyzetüknél fogva még eddig nem volt lehetõségük
lakhatási körülményeiket megoldani.
A pályázat benyújtásának feltételei:

- csengelei állandó lakos,
- büntetlen elõélet,
- nem rendelkezik lakás céljára szolgáló ingat-

lannal,
- lakbér és rezsi költség vállalása.

Elõnyt élveznek:
- fiatal házasok,
- munkahellyel rendelkezõk,
- szociális helyzete indokolja.

A pályázat benyújtásának helye: Csengele Község Önkor-
mányzata 6765 Csengele, Petõfi u. 13.
A pályázat benyújtásának határideje: a megjelenéstõl számí-
tott 30 napon belül.
A pályázatot az Önkormányzat Képviselõ-testülete soros
ülésén bírálja el.
A pályázattal kapcsolatban érdeklõdni lehet Sánta Ferenc
polgármesternél hivatali idõben a 62 / 586 - 575 telefonszá-
mon.

Falugazdász hírei

Mezõgazdasági õstermelõk
figyelmébe!

Azok az õstermelõk, akik 2008. január 1. elõtt váltottak ki
õstermelõi igazolványt és adószámmal rendelkeznek 

keressék fel a legközelebbi 
APEH ügyfélfogadását, a szakmakód struktúra 

TEAOR szám megváltozása miatt!    
Majoros Szilvia

falugazdász

Általános iskolai hírek

Ismét fõzhetünk játszóteret a
falunknak!

A Szülõi Munkaközösség az idén is folytatni szeretné a
Delikátos csomagolások gyûjtését, hiszen a verseny újra
elindult. Ezúton kérünk mindenkit, hogy segítsen nekünk
ebben, és juttassa el hozzánk az ételízesítõ csomagolását.

Egy másik cég, az Univer is meghirdette a Sulipont gyûjtõ
versenyt, melyen a kisorsolt tanintézet nagyobb összegû
pénzt nyerhet. Ezeket a sulipontokat a cég által gyártott
majonézen és mustáron lehet megtalálni. Jó lenne minél töb-
bet összegyûjteni ebbõl is! Gyûjtsük együtt ezeket, és talán
ebben az évben a szerencse mellénk szegõdik! 
Segítségüket köszönjük!    

SZMK

Mûvészeti iskola

Faluházi hírek
2009. február 13-án 9 órától 

Vincze László országgyûlési képviselõ 
fogadóórát tart a Faluházban.

MMeegghhíívvóó
2009. március 22-én du. 15 órakor 

hagyományos SZOMSZÉDOLÓ lesz a Faluházban, melyen
idén SÁNDORFALVA mutatja be kulturális mûsorát.

A belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!

2. oldal 2009. február
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz

beruházással kapcsolatban a 
Kistelek és Térsége Viziközmû Társulat munkatársa

2009. február 10-én (kedden) 9 órától-10 óráig tart
fogadó órát a Polgármesteri Hivatal házasságkötõ 

termében. Kérdéseiket, észrevételeiket, bejelentéseiket a
fenti idõpontban és helyszínen megtehetik.

Tisztelettel: Mészárosné Papp Ildikó  
Viziközmû Társulat elnöke

MMeegghhíívvóó
A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

tanulói szeretettel meghívják Önöket

2009. február 26-án (csütörtökön)
du. 15 órakor 

a Faluház nagytermében tartandó

FÉLÉVI 
BEMUTATÓJUKRA

Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!
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Nemzeti évforduló

Kazinczy Ferenc 
(Érsemlyén, 1759. október 27. - 
Széphalom, 1831. augusztus 23.)

250 évvel ezelõtt született nemesi családban. 
1777-ben jár elõször Bécsben, megismerkedik néhány író-

val, közéleti személyiséggel. Késõbb Eperjesen majd Pesten
végzi törvénygyakorlatát. Itt alakul ki kapcsolata Ráday
Gedeonnal, a mûvelt könyvgyûjtõ fõúrral, aki megismerteti a
pesti színházi világgal, több íróval. Volt zempléni és abaúji
aljegyzõ, iskolai felügyelõ. 

A Kassán töltött évek különösen jelentõsek pályája
indulásában. Az ottani szalonélet, a mûvelt társaság, a
szerelmek, a széles körû ismeretségek ihletõi, inspirálói let-
tek irodalmi munkásságának. 

1788-ban Batsányi Jánossal és Baróti Szabó Dáviddal
megalapítják a kassai Magyar Museumot, kiválik a tár-
sasából és Orpheus néven új lapot alapított. 1791-ben
állásából elbocsátják, de a megyei életben aktívan részt vesz,
és intenzív írói munkásságot folytat. 

Megismeri Hajnóczy Józsefet, hatására belép a
Martinovics Társaságba, olvasta és terjesztette a
Reformátorok Kátéját. 1794-ben elfogják, elõbb halálra, majd
bizonytalan idejû fogságra ítélik. Csaknem hét évig volt
börtönben. Fogsága idején is szüntelenül olvasott, írt, fõként
fordításain dolgozott. 1801-ben szabadul. Otthon ellenséges
légkör fogadja, börtönviselt múltját a család szégyenének
tartják. 

1804-ben sikerül új életet kezdenie, feleségül veszi Török
Lajos gróf leányát, Sophiet-t, aki méltó társa lett hosszú,
küzdelmekkel, nélkülözésekkel teli életének. Hét gyermeket
nevelnek fel széphalmi otthonukban. Kazinczy fáradhatatlan
energiával folytatja sokoldalú, kultúraépítõ munkásságát. 

Híres versgyûjteménye a Tövisek és virágok, literátori
programját a Dayka élete, majd a Báróczi Sándor élete címû
tanulmányában fejti ki. Erõs költõi becsvágy volt benne, pél-
daképe Goethe volt. Ódáit, irodalmi és filozófiai nézeteit
fejtegetõ episztoláit bonyolutság, elvontság jellemzi (A

tanítvány, Vitkovicshoz, gróf Török Lajoshoz), szonettjei
mesterkéltek. Legmaradandóbbnak az éles hangú, kritikus,
Juvenalis-típusú epigrammái bizonyultak (Szokott és szokat-
lan, A nyelvrontók, Himfi). Életmûvében kiemelkedõ jelen-
tõsége van levelezésének, eddig 23 kötet jelent meg. Az
országot behálózó, széles körû kapcsolatokat teremtett,
mûveket továbbított, eszmékrõl értekezett, biztatást, taná-
csokat adott, részletes kritikákat a hozzá küldött vagy olva-
sott mûvekrõl, bemutatta élete helyszíneit, családját, ismerõ-
seit, nyitottságával, közvetlenségével amolyan virtuális
közéletet, mûvelõdési és társasági életet teremtett.

Szervezõ és vezetõ szerepét, érdemeit akkor is tisztelték
és elismerték, amikor szeméin, ízlésén már túllépett az idõ.
Kisfaludy Károly, Toldy Ferenc, Bajza József, Eötvös József
báró, Szalay László is szinte kötelességüknek érezték, hogy
jelentkezzenek, tisztelegjenek nála, elismerését amolyan
szakrális íróvá avatásként fogták fel.

Forrás. Nemzeti évfordulóink 2009.

Családi események

Megérkeztem!
2009. január hónapban született gyermek: 
Szûcs Istvánnak és Vidéki Tündének Erik.  
Gratulálunk!

Téli ünnepek házi praktikái
Jeles téli ünnepünk a farsang. Idõpontja minden

évben változik. Január végén kezdõdik, és népi el-
nevezéssel a farsang farkáig, a Húsvétot megelõzõ 40
napos nagyböjt kezdetéig tart. Addig megy a mula-
tozás, álarcos bálak, zenés táncmulatságok,
karneválok. Itthon és a világban sok fele, híres
maszkos felvonulásokat rendeznek nagy eszem-iszom-
mal, tánccal, egybekötve. Több száz évvel ezelõtt,
tavaszvárás, téltemetés volt az ünnepség lényege. Ma
már a bálok megrendezése, a maszkák díjazása viszi a
pálmát. A párkeresés, és udvarlás idõszaka is ez.
Finom ételek és italok, fogyasztása, no meg a disz-
nóölés elmaradhatatlan szórakozás ebben az idõben.
Fõ étele, mondhatni, magyar koronája, az ételek között:
a szalagos fánk. Nincs a mi népünk asszonya között
kinek ne volna a kisujjában a fánksütés tudománya!
Minden jó háziasszonynak van egy csalhatatlan recept-
je. Aminek lényege a hatalmas fánk szélén a fehér sza-
lag. Szinte ragyog, világít. A fánk ölelésében, mint egy
korona trónol a barack lekvár. Nincs finomabb téli
sütemény messze földön.

Ezért ennek receptjét le nem írom, hisz bármit írnék,
annál csak jobbat tudna minden gyerekét szeretõ édes-
anya! De van egy új receptem, mellyel elkábíthatják
vendégeiket egy vidám összejövetelen.

(folytatás a következõ oldalon)

Kazinczy Ferenc
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Címe a boszorkány ujja

Hozzávalók: 
• 20 dkg vaj, 
• 20 dkg liszt, 
• 20 dkg darált dió, 
• 1 egész tojás, 
• 2 tojássárgája, 
• 10 dkg mandulabél, 
• szezámmag, 
• piros ételfesték, vagy olvasztott csoki 

A vajat a liszttel, darált dióval és a tojásokkal jól eldol-
gozzuk.
Ujjnyi vastagra kinyújtjuk, és ujjnyi hosszúságúra
felvágjuk. Megformázzuk õket, úgy hogy ujjunk
nyomata a tésztán maradjon! Lehántolt mandulát
dugunk az egyik végibe, mintha körmök lennének. (az
ijedõsebb nagymamákat, gyerekeket kérem kizárni a
konyhából!) Az így elkészült ujjakat kérem tojással
megkenni, szezámmaggal kicsit megszórni, és ezek
után világosra sütni. Ha kész olvasztott csokival vagy
a piros ételfestékkel kikenni a körmöket.

A siker garantált. (Ájulás esetén a vendéget kérem
gyengéden fellocsolni egy pohár jégbehûtött pezsgõ-
vel!)     

Farsangi ujjak 

Farsangi mondóka:

Elmúlt farsang el, el, el,
Kinek használt, kinek nem
Nekem használt, neked nem.
Én táncoltam, te meg nem! 

Dr. Varga Ferencné

Sporthírek

• 2008. december 20.
Gól Sörözõ - Ham-Sam 2:6 
Góllövõink: Laczkó Zsolt, Urbán Flórián

• 2008. december 27. 
Gól Sörözõ - Acélbikák 7:1 
Góllövõink: Erhardt Szilárd (2), Laczkó Zsolt (2), 
Brinszky Adrián, Gábor Zoltán, Sándor Miklós

• 2009. január 3.
Gól Sörözõ - Street-Hungaricum 9:1 
Góllövõink: Srancz Balázs (5), Kovacsics Károly (2), 
Erhardt Szilárd (2)

• 2009. 01. 10.
Gól Sörözõ - Gulyás Csárda Szeged 7:4 
Góllövõink: Kovacsics Károly (2), Srancz Balázs (2), 
Brinszky Adrián (2) Erhardt Szilárd

• 2009. 01. 17.
Gól Sörözõ - Armando FC 1:2 
Góllövõnk: Kovacsics Károly

• 2009. 01. 24-i mérkõzés elmaradt.

Kun-Szabó Tibor

Darts verseny a Gól Sörözõben
2009. január 18-án rendeztük meg ez évi elsõ darts
versenyünket, ahol szép számú érdeklõdés mellett
nyolc versenyzõ mérte össze tudását, hét versenyszám-
ban az összetett végeredmény: 

III. helyezett Müller Gábor
II. helyezett Tisóczki Ferenc 
I. helyezett Kiss Ernõ Levente 

A verseny gyõztesei 

Következõ Farsang Kupa Darts versenyünk 2009.
február 15-én (vasárnap) 14 órai kezdettel kerül

n
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megrendezésre. 
Várunk minden versenyezni vágyót és szurkolót!

Újévi sorsolás a Gól sörözõben
2009. január 1-jén délután került sor a decemberben
meghirdetett Gól sörözõ nyereményjátékának sor-
solására. Szép számú érdeklõdés mellett sok értékes
nyeremény talált gazdára, a fõdíjat a teletexes színes
televíziót a képen látható Béres Ferenc nyerte.     

Kun-Szabó Tibor  

Béres Ferenc a fõdíjjal

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

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. február 7-én 6 órától
2009. február 9-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

Hirdetések

(folytatás a következõ oldalon)

2009. február

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

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

2009. február 14-én 6 órától
2009. február 16-án 6 óráig
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208



~ 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.

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

Zöldségtermelõk figyelmébe!

A Szászfhrucht Kft. Megnyitotta felvásárló helyét a Pusztaszer Tanya: 4.
szám alatt. Érdeklõdni lehet a 06-30/9 433 840-es telefonszámon.

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

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

hírek
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3 ÉVES A GÓL SÖRÖZÕ

Évfordulós akciók!!!
2009. február 6-án pénteken és 

7-én szombaton a teljes nyitva tartási idõ 
alatt whisky cola akciók!

2009. február 08. vasárnap 
Arany Ászok 0,5 literes üveges sör 

2006-os nyitási áron 175 Ft/üveg kapható!

Még most is 2008-as árainkkal várjuk 
Kedves Vendégeinket!

Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, péntek, 8-18-ig

korlátlan internet
használati lehetõség. 

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

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

csinosabbak szeretnének lenni!

Szolgáltatásaim: 
Ránckezelésre: Parafinos kezelések, Csokoládé pakolás, 

Peel of Maszk, Kollagénes kezelések, Ultrahang; 
Fogyni vágyóknak: Testtekercselés; 

Mindenkinek: AHA kezelés = gyümölcssavas hámlasztás 
(hegek, foltok halványítására, ráncokra, pattanásos bõrre)

Bejelentkezni: 
Pigniczki Edit - kozmetikus 

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

LL

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 

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

Független, objektív közéleti havilap
Kiadja: Csengele Község Önkormányzata, 

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

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

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

Az újság ingyenes!

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

Minden jog fenntartva! 

hírek
Csengelei

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

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


