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BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK!

(5. old.)

(4. old.)

Az Ifjúsági Mazsorettcsoport

Karácsonyi koncertKarácsonyi koncert

Mikulás bál

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

` `

Nyitótánc Nagycsoportos óvodások  



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.

Pályázati felhívás
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot hirdet a
2008/2009-es tanévben 8. évfolyamon tanuló diákok
számára, a Halmozottan Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany
János Kollégiumi-Szakiskolai Programjában való részvételre.
A programba jelentkezhet minden halmozottan hátrányos
helyzetû tanuló.
Halmozottan hátrányos helyzetû az a tanuló, akit családi
körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe
vett, illetve akinek a jegyzõ rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményre való jogosultságát megállapította és a törvényes
felügyeletet ellátó szülõ legfeljebb az általános iskola 8.
évfolyamát fejezte be a gyermek általános iskolába
lépésekor; halmozottan hátrányos helyzetû az a tanuló is,
akit tartós nevelésbe vettek.
A programba történõ bekapcsolódás további feltétele, hogy a
tanuló szakiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik és
egyúttal kollégiumi ellátást kér.

Az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program célja:
• a halmozottan hátrányos helyzetû tanulók eredménye-

sen tanulhassanak a szakképzésben
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Újévi köszöntõ

Az ÚJ ÉV a bizakodás, a mérlegelés, a számvetés, a tervezgetés, a tenni akarás - röviden a jövõ ünnepe. Hogy milyen ered-
ményes volt a 2008-as és milyen lesz a 2009-es évünk? Azt gondolom, hogy saját magunknak kell a kérdésre választ adni,
illetve saját bõrünkön megtapasztalni a változást! 
Községünk lakóinak az alábbiakban szeretném kifejezni Újévi jókívánságaimat:

Valamennyi szívbe költözzön be a szeretet, a megbocsátás és az összetartozás fenséges érzése. Nyoma se legyen a
magánynak, az elhagyatottságnak, a haragnak és a fájdalomnak!

Minden ünnepi asztalra jusson finom étel, friss kenyér és illatos bor.
Minden család elfelejthesse a mindennapok gondjait, a nyomasztó kilátásokat!
Minden ember szívében legyen békesség. A jó Isten adjon hitet mindannyiuknak, még a hitetleneknek is, hogy részese

legyen mindenki a karácsonyi ünnep mondanivalójának.
Tudjuk elfeledni a vélt vagy valós sérelmeinket, hogy békességben élhessünk családunkkal és embertársainkkal.
Azt kívánom, hogy a díszes ajándékok csupán kellékei legyenek az ünnepeknek. A valódi ajándék az egymás iránt érzett

és tanúsított szeretet, megbecsülés és tisztelet legyen.
Kívánom, hogy mindannyian feltudjuk ismerni , hogy mi a valódi és mi az álszent, mi az örök érték, s mi az, és ki az,

ami és aki az életünket teljesebbé varázsolja.
Befejezésül Simon András írásával szeretném köszönteni minden kedves olvasónkat, községünk lakosságát.

"LEGYEN BÉKE A SZIVEDBEN!
Ne kérd magadon számon a szeretet külsõ, mindenki számára érzékelhetõ jeleit, a mosolyt, a felszabaduló örömet, a 
könnyedséget, a ragyogó tekintetet. Ne a külsõ jelek hiányából következtess a saját bensõdre, hanem egyszerûen csak légy
jó mindenkihez, úgy ahogy tudsz, úgy, ahogy belõled természetesen fakad. Az öröm és a mosoly olaja késõbb megadatik. De
ezek nem feltételei annak, hogy Isten kezében már most is a szeretet eszköze legyél!"

2009 Újévén ezekkel a gondolatokkal kívánok községünk lakosságának, 
családomnak, barátaimnak, ismerõseimnek 

BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT!
Sánta Ferenc polgármester
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• tanulmányaikat - évismétlés nélkül - sikeresen befejez-
zék 

• piacképes szakmához jussanak 
A programban részt vevõk számára az alábbi alapszolgál-
tatások biztosíthatók:
• ingyenes kollégiumi étkezés
• ingyenes tanulói bérlet helyközi- és helyi közlekedéshez
Rászorultsági alapon további támogatásként biztosítható:
• egészségügyi szolgáltatások igénybevételéhez támogatás

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

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

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

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

Szakiskola 
6725 Szeged, Szabadkai út 3.

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

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

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

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

7. Szeged-Móravárosi Szakközépiskola és Szakiskola 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86.

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

Falugazdász hírei

Tisztelt Termelõk!
Majoros Szilvia vagyok. 2001 óta látom el a falugazdászi
teendõket Szegeden. 2008. november 1-tõl Szeged mellett
Csengelén is én vagyok a falugazdász. Fogadó órám minden
héten szerdán 8-16, csütörtökön 10-16 óráig van. 
A 06 (30) 337 2370 telefonon is elérhetõ vagyok.

A 2008 évi gázolaj jövedéki adó visszaigénylés ügyin-
tézéshez kérni fogom:
- 30 napnál nem régebbi Földhasználati lap szemlét,
- adóazonosítót,
- regisztrációs számot,
- VPID számot,
- névre szóló gázolaj számlákat (idõrendi sorrendben szám-
lajegyzékbe felvezetve és a gázolaj mennyisége összeadva).
2008 évre elszámolható gázolaj mennyisége hektáronként 97
liter a szántó, gyep és gyümölcsös esetében is.
Az õstermelõ igazolvány érvényesítése 2009 januárjától
lehetséges hasonló feltételekkel, mint ebben az évben
(személyi ig., lakcímkártya, adóazonosító, adószám, 1 ha
felett Földhasználati lap szemle, 1ha alatt Tulajdonlap - régi
is jó, nem kell friss ha nincs változás).

Tisztelettel: Majoros Szilvia

Egyházi hírek

Lengyel, magyar két jó barát…
Így tartja a magyarul s lengyelül egyaránt létezõ mondás,

melynek igazságtartalmáról december elsõ napjaiban mi
magunk is meggyõzõdhettünk. Meghívásunknak eleget téve
5 tagú lengyel delegáció érkezett településünkre. A
küldöttség tagjai között volt Nowa Slupia polgármestere két
alpolgármestere kíséretében, egy helytörténész, valamint a
Szent Kereszt-hegyen lévõ kolostor oblátus szerzetese, Karol
Lipinski atya, a Szent Kereszt ereklye õrzõje.

December 2-án, kedden este a Faluház nagytermében a
számos érdeklõdõ megismerkedhetett a Szentkereszt-hegy
lábánál fekvõ Nowa Slupia valamint a kolostorban õrzött
Szent Kereszt ereklye történetével. Az ereklyét valamikor a
mi Szent Imre hercegünk ajándékozta oda, ezért a lengyel
szerzetesek nagy tisztelettel õrzik a magyar szent emlékét. A
kolostor elõtt Szent Imre szobra áll, templomukban pedig
még magyar oltárt is szenteltek tiszteletére.

Mivel összeköt minket közös patrónusunk, szeretnénk
lengyel vendégeinkkel az ismeretség szálait szorosabbra
fûzni, és kölcsönös látogatásokkal, találkozókkal erõsíteni
egymást s példát adni egymásnak. A lengyel polgármester úr
nagyon örült annak, hogy találkozhatott településünk érdek-
lõdõ közösségével, melyben minden korosztály szép szám-
mal képviseltette magát. Karol atya pedig, aki szerda reggel
celebrálta templomunkban a rórate misét hangsúlyozta, hogy
ez még csak a kezdet: közösen kezdtük meg az adventi
várakozást, az Úr eljövetelére való készülõdést, és a
Szûzanya példáját követve legyünk mi is kitartóak a vir-
rasztásban és készségesek az Úr szavának meghallásában.

(folytatás a következõ oldalon)
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A címben idézett mondást pedig - Lengyel, magyar két jó
barát, együtt harcol, s issza borát - még megtoldotta azzal,
hogy "együtt mondja a rózsafüzért". Igaz, hogy mi magyarok
egyelõre még kissé szégyenlõsebben, s talán halkabban, de a
jó Isten akkor is hallja, s figyel ránk.

A csengelei egyházközség kezdeményezését, miszerint
építsünk ki testvéri kapcsolatokat közösségeink között, mind
a magyar, mind pedig a lengyel polgármester felkarolta, s
támogatásáról biztosította. Wieslaw Galka polgármester úr
úgy látta jónak, hogy a nyári zarándoklaton kívül indítsuk el
a "csere hittanos" programot, hogy így a családok között élõ
kapcsolatok alakuljanak ki. "A lengyel fiatalok részérõl nagy
az érdeklõdés - mondta a Polgármester úr, - hiszen a Katona
házaspár október végi látogatása óta az iskolások
Magyarország térképét bújták és keresték, hol az a Csengele."

Mivel a nyárra tervezett szentkereszt-hegyi zarándok-
latunk híre más egyházközségek érdeklõdését is felkeltette,
ezért elsõ utunkat szeretnénk egyházmegyei szinten is
meghirdetni, s örülnénk, ha minél többen csatlakoznának
hozzánk.

Betlehemezés
Három éve elevenítettük fel egyházközségünkben a falujáró
betlehemezés szép hagyományát. Régebben szokás volt,
hogy a betlehemezõ gyerekek a falu minden házához
betértek dicsérni a megszületett Kisjézust és Isten áldását
kérni a családokra az elkövetkezendõ új esztendõre. Mi
egyelõre azokhoz a házakhoz mentünk csak, ahová meghív-
tak bennünket, de sokan látták kicsiny csapatunkat az
utcákon is, amikor a hordozható Betlehemmel végigjártuk a
falut és közben karácsonyi énekeket énekeltünk. 

Betlehemezõ gyerekek

Adja Isten, hogy minden család örömmel nyissa meg szívét a 
megszületett Kisded, a közénk érkezõ isteni Szeretet elõtt. 

Zólyomi-Katona Theodóra, 
Katona Attila

Általános iskolai hírek

Mikulás bál
2008. december 6-án került sor hagyományõrzõ Mikulás

bálunk megrendezésére.
Mi a mûvészeti iskolások, már hetek óta lázasan készültünk
a rendezvényre. Rengeteg produkciót tekinthetett meg a
közönség. A mûsor kezdete elõtt Heim Géza igazgató úr
mondta el köszöntõ beszédét, majd az elõadást a Csengelei

Fanfár

Fúvószenekar nyitotta meg. Õket követték a legkisebbek, az
óvodások. Ezen kívül felléptek a furulyások, trombitások, és
vadászkürtösök is. Persze nem maradhattak el a táncos pro-
dukciók sem. Volt népi gyermektánc, foxtrott, szamba, twist,
rocky és showtánc. Az idõsebb korosztály képviselõi, Sajtos
Tamás és párja Gyovai Mónika, latin-amerikai táncokat 
adtak elõ. Mindezek után az Ütõegyüttes következett. Õk egy
különleges mûsorszámmal is készültek. Néhányan közülük
vödrökön doboltak. Utolsó elõadásként a már hagyománnyá
vált nyitó táncot tekinthették meg a nézõk, melyet mi a 8.
osztályosok adtunk elõ.

A 7. és 8. osztályos táncosok
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A mûsorok után megkezdõdött a bál. Persze most is
voltak finomságok, rengeteg sütemény és szendvics készült
az anyukák közremûködésével. Megszámlálhatatlan tombo-
ladíj érkezett. A termet tanárok és diákok egyaránt díszítet-
ték. A szereplõket felkészítették: Pigniczki Tiborné, Czirokné
Krizsán Zsuzsanna, Czirok Zoltán, Gömöri Balázs és Greksa
Tibor. 

Sok ember segítsége kellett ahhoz, hogy ez a rendezvény
létrejöjjön. Mindenki munkáját köszönjük!      

Tóth Alexandra 8. osztály  

Mûvészeti iskola

Karácsonyi koncert
Az idõ rohanását jelzi az is, hogy idén már nyolcadik

alkalommal rendeztük meg karácsony másnapján a
Karácsonyi koncertet. Az elsõnél talán még mi sem gon-
doltuk, hogy ekkora hagyomány lesz belõle. Idén a fanfár
hangjaira vonulhatott be a közönség a szépen feldíszített
terembe. 

Sánta Ferenc polgármester úr köszöntõ szavai után
Berritta: Borgo in Festa címû mûvét hallhatta a közönség az
Ifjúsági Mazsorettcsoport közremûködésével.

Ezután népszerû rajzfilmek elevenedhettek meg szemeink
elõtt, a Fúvószenekar egy Walt Disney egyveleget adott elõ,
amelyet a legkisebb mazsorettesek követtek. A 100 Folk
Celsius: Pom-pom címû számára, tanár nénijük instrukcióit
figyelve, adták elõ táncukat.

Õket ismét fúvószenekaros produkció követett az Ifjúsági
Mazsorettcsoport közremûködésével, majd mazsorettes szóló
produkciót csodálhatott a közönség. A harmadik negyedik
osztályosok Lehár Ferenc: Luxemburg-indulójára készült
koreográfiáját mutatták be. Újdonság náluk az volt, hogy
most kezdtek el bottal dolgozni, nagyon ügyesen sajátították
el a botforgatás alapjait, láthattuk ezt a magabiztos elõadá-
sukon is. 

A Kisteleki Rézfúvós Együttes mûsora következett. 2008.
õszén alakult a fúvószenekar tagjaiból és tanáraiból. A 4
trombita, 4 harsona, 2 kürt, és 1 tuba felállás külföldön
régóta elterjedt, de az elmúlt évtizedekben Magyarországon 

A Kisteleki Rézfúvós Együttes

is nagy teret hódított magának. Repertoárjuk számos stílust
és korszakot foglal magába, ebbõl két mûvet adtak elõ: W. A.
Mozart: Kis éji zene I. tétel és Kalinka orosz tradicionális
zenét. Mûvészeti vezetõjük Kalmár Gergely.

Ismét egyéni mazsorettcsoport, mégpedig a felsõ
tagozatos lányok táncoltak. Korban õk vannak az ifjúsági
csoport mögött, lassan õk is versenyekre, bemutatókra fog-
nak járni. Stephan Jaeggi: Solothurner Marsch mûvére
készült koreográfia következett. 

Azok a fúvószenekari tagok, akik 10 éve tevékenykednek
az együttesben emléktárgyat kapnak. Idén két zenekari tag
vehette át Czirok Zoltán zenekarvezetõtõl jubileumi
jutalmát, Erdélyi Otília és Muhel Zoltán.

Ezután fülbemászó dallamok következtek, ilyen volt a
The Lion Sleeps Tonight, vagy a Dirty Dancing címû film
végén felcsendülõ The Time of My Life betétdal, Ployhar:
Soul Trumpets mûve. A népszerû Beatles számmal a Hey
Jude-al közös éneklésre biztatta a zenekar a közönséget.
Befejezésül az általános iskola növendékei, a mazsorettcso-
portok, és a Fúvószenekar két karácsonyi dalt énekelt el, a
Dicsõség és az Ó gyönyörûszép kezdetûeket. 

A zenekarvezetõ Czirok Zoltán és a mazsorettcsoportok
mûvészeti vezetõje Czirokné Krizsán Zsuzsanna a
gyerekekkel már hetekkel korábban készültek, próbálták a
mûsor darabjait. Köszönjük a rengeteg munkát, fáradozást,
a színvonalas produkciókat, hogy ismét élményekben
gazdaggá tették 2008. karácsonyát!   

Törköly Ágnes  

Faluházi hírek
Új könyvekkel gyarapodott a könyvtár állománya.
Gyerekeknek:

Az égig érõ paszuly és más mesék
A vakond és a hóember
Bleich Kirsten: Az emberi test
Christopher Gravett: Várak
Kerstin Neumann: Lovak
Francesca Simon: Rosszcsont Peti vakarja a fejét
Francesca Simon: Rosszcsont Peti
Francesca Simon: Rosszcsont Peti és az angol királynõ
Joachim Masannek: Leo a cselkirály
Joachim Masannek: Félix a tornádó
Joachim Masannek: Kitti a vagány
Cecilie Eken: A viharok vihara
Lene Kaaberbol: A világ zöldbe borul

Felnõtteknek:
Wilbur Smith: Aranybánya, Elefántsirató
Julian Fellowes: Sznob
Danielle Steel: Nõvérek, Nem lehet
Albert Györgyi: Miért pont én?
Charles Bukowski: A kezdõ
Lévai Katalin: Varázskert
Jorge Amando: Flor asszony két férje
Jean Sasson: A hercegnõ lányai
Kepes András: Matt a férfiaknak
Evelyn Marsh: Torkodból a sikoly, Édeskeserû igazság
Hong Ying: A sanghaji ágyas

(folytatás a következõ oldalon)
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Karácsonyok, új évek
Gyermekkorom karácsonyai az izgalommal teli

várakozásról szóltak, apró kis titkokról, az ezüstös havon
lopakodó angyalokról, fahéj,- és narancsillatról, nagyszüleim
határtalan szeretetérõl, amivel engem, egyetlen unokájukat
körülvettek.

Szenteste délután édesanyám elvitt sétálni, majd, amikor
hazaértünk, megszólalt egy csengettyû, kitárult a szobaajtó,
és én ott álltam a mindig sudár, szikrázó fenyõ ontotta fény-
ben és úgy éreztem csoda történik. Ebben a csodában
rejtezett a karácsony összes misztériuma mellett
nagyszüleim mosolya, csillogó tekintete, melyben ugyanúgy
benne volt az öröm, amellyel megörvendeztettek engem,
mint a fájdalom, melyet mindkét fiuk korai elvesztése miatt
életük végéig hordoztak.

Ez a semmi máshoz nem hasonlítható hangulat, a
gyertyalángok táncával kísért süteményillatú meghittség
végigkísérte karácsonyainkat, áhítatát sikerült átadnom
saját gyermekeimnek, átélhettem ugyanazt a csodát az õ
gyermeki tekintetükön át, visszarepülhettem a múltba,
amikor én álltam ott, mintha mesében lettem volna. Teltek-
múltak az évek, és az érzés nem változott, csak a világ
körülöttünk. És ott maradtak velünk elment szeretteink is,
akik megtanítottak arra, hogy a szeretet végtelensége képes
áthatolni téren és idõn. Ezért látom nagyapám biztató tekin-
tetét a fenyõágak között, nagyanyám kedves mosolyát a
gyertya lángjában, ezért érzem édesapám érintését a szívem-
ben, ha a kandalló melegénél rá gondolok, és örülök, hogy-
annak ellenére, hogy csak életem elsõ hat évében lehetett
mellettem - vannak róla élõ emlékeim.

A karácsony a szeretetrõl szól, a család együttlétérõl, a
szív melegérõl, a lélek jóságáról, valami megfoghatatlan
megszületésérõl, ami jót ad a világnak. Lehet ajándékozni,
mert úgy szokás, de nem az a fontos, mekkora az ajándék,
hanem, mekkora szeretettel adják. Van, akinek többet ér egy
aranyfestékkel bevont dió, vagy akár egyetlen mosoly, mint
egy plazmatévé.... Van, aki mindent odaadna azért, hogy
együtt gyújthassa meg a gyertyát valakivel, akit már
elveszített.

És elmúlik a karácsony, de a szelleme még napokig ott
kószál, az esti csillagfényben még elhinti a békét, derût,
amit a karácsonyfa alá becsempészett.

Aztán jön az Újév ünnepe, egy-egy év akár egy pillanat,
az éjféli himnusz, a pezsgõdurranás, tûzijáték, fogadalmak,
fohászok, várakozás...mit hoz, mi lesz, mi változik....

Vannak dolgok, amit nem tudunk befolyásolni...de van-
nak, amiket igen. Mindazt, ami bennünk van, a szívünkben-
lelkünkben, a tapasztalatainkban, ami csak a miénk, amit
adtunk, amit kaptunk, hogy hogyan bántunk-bánunk
szeretteinkkel, barátainkkal, a rászorulókkal, mit teszünk a
saját életünkkel, mit tekintünk igazi értéknek....

Rohanó és egyre kegyetlenebb világunkban egyre
fontosabbak lesznek az emberi kapcsolatok és érzések, ne
szégyelljük kimondani, hogy egymás tisztelete, elfogadása,
szeretete, a barátság, a tisztesség és megértés igenis
fontosabbak mindenféle anyagiasságnál.

Láttam egyszer egy póló-feliratot, imigyen szólt:" Az élet
túl rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk!"
Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az élet túl rövid ahhoz,
hogy veszekedéssel, haraggal töltsük, hogy szülõk és gyer-
mekek ne törõdjenek egymással, hogy ne szóljon testvér a

testvérhez, szomszéd a szomszédhoz, hogy a megbocsátás
helyett a bosszú gyõzzön, hogy ne vegyük észre az élet apró
szépségeit, melyek gondjaink közepette is erõt adnak a foly-
tatáshoz.

Kívánom, hogy az Új év hozzon mindenkinek megnyugvást,
derût, lelkünkbe erõt, szívünkbe meleget, hogy mások is
melegedhessenek mellette!
Kívánok elég erõt a gondok leküzdéséhez, az akadályok
legyõzéséhez!
Kívánok kibéküléseket, megbocsátásokat, tisztító 
könnyeket, öleléseket!
Kívánok lélekmelegítõ érzelmeket, gyógyírt, gyógyulást a
testi-lelki betegségekre!
Kívánok örömteli gondolatokat, hitet a józan emberi észben,
az ember jóságában!
Kívánom, hogy bármi történik körülöttünk, képesek legyünk
érzõ szívû emberek maradni!

Kívánok boldog Újesztendõt mindenkinek!   
Dr.Torontáli Renáta

Újévi hagyományok, szokások és
köszöntések

Az óévet mindig hangos mulatsággal, zajjal búcsúztatjuk.
Ezek õsi hagyományokból eredõ kívánságokat, szerencsét,
egészséget, boldogságot voltak hivatottak varázsolni. A ma
embere is megtartotta ezeket az õsi hagyományokat, csak
sokkal modernebb formában. Jót kívánni szeretteinknek,
fogadalmat tenni az újévre, mindig is bõséges formában áll
elõttünk.

Legmaradandóbb babonánk az év elsõ napjára készült
étrend! Hiszen mindenki betartja, mert pénzérõl,
gazdagságáról van szó.

Újévi lencsefõzelékkel szinte megelõlegezzük magunknak
a gazdagságot. Ha biztosra akarunk menni, mindenki tudja,
hogy azt disznóhússal kell párosítani. A lencseszemek jelen-
tik a sokaságot, a disznó meg elõtúrja nekünk a szerencsét
és a sok pénzt. Szárnyast véletlen sem eszünk (csak a tudat-
lan ember) újév napján, mert az elhessenti a szerencsénket
és pénzünket. Esetleg sült virslit, sült szalonnát, vagy piros-
ra sült bõrös malacot falunk a felséges lencséhez.

Tanácsos még újév napján betartani, hogy a házba nem
engedünk be nõi vendéget e napon, mert az szerencsétlen-
séget hoz, az elsõ férfi ember szerencsét. A házból e napon
nem visszük ki a szemetet, mert kihordjuk a szerencsénket.
Nem adunk kölcsön semmit, mert amit kiadunk nem jön 
vissza és egész évben minden elszáll a háztól. Nem fekszünk
le délután, hogy a lustaságnak még a nyomát se lássuk.
Megfigyeljük, hogy újév reggelén merrõl fúj a szél: északi
szél hideg telet, a déli szél enyhe telet hoz!

Ezek után, aki még nem tett jókívánságot azoknak,
akiket szeret, tisztel vagy éppen megtréfálni akar, azoknak
lejegyzek egy pár újévi üdvözletet:

Adjon Isten füvet, fát,
Teli pincét, kamarát.
Sok örömet a házba
Boldogságot Hazánkba!

Ez Újév alkalmából, nem kívánok egyebet,
Csendes lépteid kísérje szeretet.

hírek
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Szívedbe béke, lelkedbe nyugalom,
Légy boldog a következõ 365 napon: BUÉK

Új sikert, új reményt, új erényt adjanak az égiek,
Csak a barátok maradjanak a régiek! Boldog Újévet!

Pénz, munka, barátság s mi örömet szerez,
Minden jár tenéked, mert múlandó az élet.
Zárd hát optimistán az idei évet!
Mert a jövõ úgyis sokkal rosszabb lesz! 

Gondjaid kerüljenek,
Asztalid terüljenek,
Tárcáid ne ürüljenek,
Fürtjeid ne õszüljenek,
Barátaid kövessenek,
Jó tündérek szeressenek!
BUÉK!!!!

Dr. Varga Ferencné

Sporthírek
Focistáink magabiztos gyõzelme az utolsó fordulóban
2008. november 23-án vasárnap 13 órai kezdettel került sor
a Legenda-Lajcsi Kupa nagypályás labdarúgó torna
keretében a Csengele - Maroslele összecsapása.
• Csengele - Maroslele 10:1 (3:0)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Vozár Barnabás (Csáki
Martin 55'), Tóth Szabolcs, Vincze Ferenc, Heim Tamás,
Janiga László, Krajczár István, Mészáros Gábor, Lóczi Péter,
Longa Ádám, Nagy Tamás
Gólszerzõink: Lóczi Péter (3), Heim Tamás (3), Longa Ádám
(2), Nagy Tamás (2)
Ezzel az eredménnyel õszi elsõ lett a csengelei csapat.

Legenda-Lajcsi Kupa õszi végeredménye I. Csengele
1. Csengele KSE 15 10 4 1 63-28 (+35) 37
2. Gulyás Csárda Szeged 15 10 3 2 43-19 (+24) 36
3. Ópusztaszer SE. 15 12 0 3 39-19 (+2) 36
4. Sándorfalva SC. II. 15 9 3 3 41-26 (+15) 31
5. Mártély SK. 15 9 2 4 49-24 (+25) 29
6. Röszke SK. II. 15 8 3 4 46-32 (+14) 29
7. Derekegyház SK. 15 8 1 6 42-43 (- 1) 25
8. Újszentiván Haladás SE. 15 7 2 6 45-25 (+20) 24
9. Balota TFC. 15 6 4 5 38-25 (+13) 24
10. Pitvaros KSK. 15 7 1 7 30-26 (+ 4) 22
11. H. Bercsényi SE. (HMVH.) 15 4 2 9 25-34 (- 9) 15
12. Ambrózfalva KSK. 15 3 3 9 30-47 (-17) 15
13. Pázsit SE. Szeged 15 3 2 10 18-36 (-18) 12
14. Ferencszállás SE. 15 3 2 10 21-64 (-43) 12
15. Ásotthalom Koródi Dózsa SC. 15 2 3 10 23-52 (-29) 9
16. Maroslele SE. 15 1 1 13 22-72 (-50) 4

Megkezdõdött a VII. alkalommal kiírt Kisteleki Téli
Teremlabdarúgó Torna 37 csapattal. Községünket a Gól
sörözõ csapata képviseli az "A" csoportban. Az elsõ két for-
dulóban a következõ eredményeket érték el:
• Gól sörözõ - Godzilla FZ 3:3 
Góllövõink: Brinszky Adrián, Erhardt Szilárd, Laczkó Zsolt
• Gól sörözõ - Huszqvarna 7:5 
Góllövõink: Erhardt Szilárd (3), Brinszky Adrián (2), Laczkó
Zsolt (2)

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

2009. január 7. oldal
hírek

Csengelei

(folytatás a következõ oldalon)

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

Gyöngyözõ pezsgõ,
Harsogó trombita,
Ne hidd hogy ez év volt
Életed legjobbika,
Hiába dolgoztál,
Kerested a szépet,
Csak a nyomort kaptad,
S nem Boldog Újévet! 



Állatorvosi ügyelet 
2009. január 10-én 6 órától
2009. január 12-én 6 óráig
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208

2009. január 24-én 6 órától
2009. január 26-án 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon. 06-30/297 4435

Hirdetések

~ 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 2375

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

8. oldal 2009. január
hírek

Csengelei

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

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 

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.

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. január 17-én 6 órától
2009. január 19-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2009. január 31-én 6 órától 
2009. február 2-án 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386


