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Önkormányzati Hírek
Csengele Község Önkormányzati Képviselete 2009.

február 12-én tartotta soros, nyílt ülését. Elsõ napirendként
a két ülés között végzett munkáról és fontosabb
eseményekrõl tartotta meg beszámolóját a polgármester.
Rövid elemzést tartott a jelenlegi gazdasági és politikai
helyzetrõl. Sajnálatát fejezte ki arról, hogy a jelenlegi poli-
tikai helyzet nagymértékben ellehetetleníti a vállalkozá-
sokat, akadályozza új munkahelyek teremtését, és komoly
munkaerõ-piaci válságot okoz. Rámutatott, hogy a
munkanélküliség tovább gyûrûzve erõsíti a bûnözést,
veszélybe sodorja a közbiztonságot. A helyi közbiztonság
érdekében fontosnak tartja a két szervezet jelenlétét és
támogatását, ez a Polgárõr Csoport és a Faluõrség. Mindezek
mellett fontosnak tartja helyi körzeti megbízott alkal-
mazását is, ebben az ügyben tárgyalásokat fog
kezdeményezni a Rendõrkapitánysággal. 

Beszámolt arról, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
az óvoda beruházást jelölte ki mintaprojektnek, mivel csak
Csengelén történt teljesen új épület beruházás. A spanyol
származású, brüsszeli vendég megelégedettséggel távozott
községünkbõl.

Ezt követõen beszámolt arról, hogy szerencsés helyzet,
hogy mindkét EMVA-s pályázat beadására sor kerülhetett
januárban, bár igen feszített tempó volt szükséges.
Rámutatott, hogy úgy érzi a megszorítások, szûkítések
ellenére ebben az évben még viszonylag stabil költségvetést
sikerült összeállítani az önkormányzatnak.
Az intézményvezetõvel és az önkormányzattal elvégzett
elõzetes tervezés eredményeként megszülettek a költ-
ségvetés végleges számai. Hangsúlyozta, hogy a betervezett
felújítások, beruházások pályázatfüggõk, de egyetlen
hasznos pályázatot sem kíván kihagyni az önkormányzat,
jelenleg az önerõ biztosítása a saját bevételekbõl és pénz-
maradványból megoldott. A költségvetés tervezésénél a
tavalyi szint megtartása volt a cél, melyet úgy néz ki sikerül
megvalósítani. A Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a
Pénzügyi Ellenõrzõ Bizottság az elõzetesen megtárgyalt
bevételi és kiadási fõösszegekkel a 2009. évi költségvetést
az Önkormányzat részére elfogadásra javasolta, majd a
Testület egyhangú szavazattal azt elfogadta.

A Testület az elõterjesztések között rendeletet alkotott a
2008. évi költségvetési rendeletének módosításáról, melyet
a Testület egyhangú szavazattal szintén elfogadott.
Módosításra került az Önkormányzat vagyonáról, és a va-
gyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet is.

Következõ napirendként tárgyalta a Testület a kötelezõ
hulladékkezelési közszolgáltatások 2009. évi díjairól szóló
elõterjesztést. Mivel a közszolgáltatóval történt a 2009. évi
díjtételekre vonatkozó egyeztetések eddig nem vezettek
eredményre, ezért a Testület e tárgyban nem alkotta meg
rendeletét. A hulladékszállítási díjról szóló ren-
deletalkotáshoz kapcsolódó jogszabályi környezet
feltérképezéséhez nagy segítséget nyújtott Dr. Apró Zsolt
képviselõ. A Testület fentiekrõl egyhangú szavazattal dön-
tött.
Elfogadta a Testület az Önkormányzat I. félévi munkatervét.
Meghatározta a 2009. évi teljesítmény-követelmények
alapjául szolgáló kiemelt célokat.

Döntés született a 2009. évi költségvetés terhére a
Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2,5 M Ft-os

támogatásáról, mivel a mûvészeti iskola igen színvo-
nalasan, eredményesen végzi a tanulók, fiatalok mûvészeti
képzését.

A megjelent pályázati kiírásra ebben az évben is benyújt-
ja pályázatát az önkormányzat a Faluház technikai, mûsza-
ki eszközállományának, berendezési tárgyainak gyara-
pítására, melyhez 400.000,-Ft-os önrészt biztosít 2009. évi
költségvetésében. Határozatot hozott a Testület a pol-
gármester 2009.01.01-tõl hatályos illetményének megál-
lapításáról, továbbá az alpolgármester 2009.01.01-tõl hatá-
lyos tiszteletdíjáról. Döntés született az Önkormányzat
Települési Önkormányzatok Országos Szövetség tagságának
megszüntetésérõl 2009. január 1-tõl a takarékosság
jegyében, mivel a tagdíj igen magas.  

A testületi ülés zárásaként a polgármester tisztelettel
meghívta a képviselõket és párjukat a 2009. március 7-én
megrendezésre kerülõ - II. võfélytalálkozóval egybekötött
nõnapi bálra.

Egyházi hírek

Római zarándoklat
XVI. Benedek pápa Szent Pál évet hirdetett 2008. június
28-tól 2009. június 28-ig, az apostol születésének 2000.
évfordulója alkalmából. Szent Pál születését 8 és 10 közé
teszik a történészek.

Ez alkalomból szervezett zarándok utat Zólyomi-Katona
Theodóra és Katona Attila. Tizenketten indultunk útnak
Rómába, hogy lerójuk kegyeletünket az apostol sírja elõtt.

Szállásunk a Szent István házban volt, melyet a Kalocsai
Iskolanõvérek tartanak fenn. Elsõ utunk a Vatikánba
vezetett, mely a világ legkisebb állama, területe kb. 4 hektár.
Itt található a világ legnagyobb temploma a Szent Péter
székesegyház és a hozzá tartozó legnagyobb kiterjedésû
palotaépítmény, amely ma múzeumként funkcionál. 

A Vatikáni múzeum termeiben, melyek összesen 17 km
hosszúak, lenyûgözõ gyûjtemények láthatóak. Igyekeztünk
ebbõl minél többet megtekinteni. Itt található a Sixtus
kápolna is, mely a mai napig helyet ad különbözõ egyházi
rendezvényeknek, ezek közül az egyik legismertebb a kon-
klávé, ez az a gyûlés melyen megválasztják a pápát. 

A Vatikán területére - a múzeumok és a székesegyházon
kívül - csak engedéllyel lehet bejutni. Az õrszolgálatot a
svájci gárda látja el, akik fiatal, nõtlen, katolikus férfiak,
178 cm-nél alacsonyabbak nem lehetnek, és a mai napig a
Raffaello által tervezett egyenruhát hordják. 

A Vatikáni múzeum után, mit sem törõdve a szakadó
esõvel a Spanyol lépcsõhöz (Piazza di Spagna) sétáltunk,
mely mindig tele van turistákkal, a szerelmes párok kedvenc
találkahelye, nyáron virág borítja, gyönyörû. 

Sétánk a Trevi-kúthoz vitt. A szökõkút a világ legna-
gyobb szökõkútja, Nicola Salvi munkáját dicséri. A hiedelem
szerint, ha valaki háttal a kútnak bal kézzel jobb váll felett
pénzt dob a kútba, visszatér Rómába. 

A szökõkút után a Pantheon (minden Isten temploma)
következett, mely félgömb alakú, középen nyitott kupolájá-
val egy igazi építészeti bravúr. A kupola magassága azonos
az átmérõjével. Sok mûvészt temettek el ide, köztük a híres
festõt Raffaellot is. 

2. oldal 2009. március
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Ezután a Navona térhez sétáltunk. A Navona tér régen
cirkusz volt, erre ma a tér alakja emlékeztet.

Rómának hét nagytemploma van Szent Péter székesegy-
ház, Szent Pál székesegyház, Szûz Mária nagytemploma,
Lateráni bazilika, Szent Lõrinc székesegyház, Jeruzsálemi
Szent Kereszt templom, Szent Sebestyén templom. Mi ezek-
bõl a három nap alatt négyet tudtunk megnézni, elsõként
Szûz Mária nagytemplomát (Santa Maria Maggiore).
Beléptünk a templomba és a csodálatos látvány, a templom
hangulata elfelejtette velünk fáradt tagjainkat. A templom
építéséhez egy legenda fûzõdik, mely szerint Liberius pápát
álmában (egy nyári éjszakán) felszólította Madonna, hogy
építsen templomot azon a helyen, ahol a következõ nap
havat talál. Másnap valóban hó fedte ezt a helyet, melybe a
pápa rajzolta bele botjával a templom tervezetét. A templom
díszítettsége gyönyörû, monumentális hajói lenyûgözõk. 

Zarándoklatunk második napját a Vatikán templomával
a Szent Péter székesegyház és a pápai sírok megtekintésé-
vel kezdtük. A Szent Péter székesegyház a katolikus egyház
egyik legnagyszerûbb szimbóluma, a világ legnagyobb
temploma. Az elõtte látható ellipszis alakú tér a két
szökõkútjával csodálatos látványban részesíti az oda
érkezõket. A székesegyház egyik legféltettebb és legértéke-
sebb szobra Michelangelo mûve, Szûz Mária a halott
Jézussal. Középen Szent Péter apostol sírja fölé hatalmas
baldachin tornyosul. Szent Péter bronz szobrának lábát az
emberek fényesre simogatták. Az altemplomban II. János Pál
pápa sírja elõtt is tiszteletünket róhattuk le.              

Szent Péter székesegyház

Ezután a Vasas Szent Péter templomba mentünk. Szent
Péter láncra verve börtönben raboskodott. Ez a lánc függ a
fõoltár alatt. A templomban szintén egy Michelangelo mû a
II. Gyula pápa síremlékéhez faragott Mózes. Mózes szakál-
lába Michelangelo állítólag saját önarcképét faragta bele,
volt akinek sikerült megtalálnia. 

A templom után a Colosseumot tekintettük meg, az ókori
Róma romjait, a császári fórumokat néztük végig és elmen-
tünk abba a börtönbe, ahol Szent Pál és Szent Péter
raboskodott. Végigsétáltunk a Capitolium téren, megtekin-
tettük a Capitolium múzeum kiállítását is.    

Forum Romanum

Ezután mentünk zarándoklatunk fõ céljához a Szent Pál
székesegyházhoz. A templom elõtt található Szent Pál hatal-
mas méretû szobra, a templom belseje méltóságteljes.
Kazettás mennyezete alatt sorban egymás mellett talál-
hatóak a mozaikból készült pápák arcképei, XVI. Benedek
pápa külön megvilágítva. Szent Pál sírjánál imádkoztunk, és
el szerettük volna helyezni a magyar nemzeti színû sza-
lagot, de sajnos erre nem adtak lehetõséget.

Zarándoklatunk utolsó napjának reggelén a Szent István
ház kápolnájában vettünk részt szentmisén. A szentmise
után az Angyalvárhoz mentünk. Nevét egy angyalról kapta,
aki szintén a legenda szerint, megjelent a vár felett és kard-
ját visszadugta hüvelyébe, ez a pestisjárvány végét jelezte.
Az Angyalvártól a Szent Péter székesegyház elé sétáltunk.
XVI. Benedek pápát volt alkalmunk meghallgatni, aki - a
betegek világnapja alkalmából - a betegekért és az õket gyó-
gyító orvosokért és ápolókért imádkozott, és több nyelven
mondott áldást. 

Utunk a negyedik nagy templomhoz a Lateráni bazi-
likához vezetett, amely ma is a pápa fõ székhelye.

Innen a Circus Maximushoz mentünk. Nevét onnan
kapta, hogy régen cirkusz volt a helyén, hatalmas zöld
terület, ma kutyafuttatónak használják. Megnéztük az
igazság száját, itt kell igazat mondani, különben leharapja
az ember kezét. Mellette egy nagyon régi, de nagyon szép
templom található a Santa Maria in Cosmedin. 

A három nap alatt rengeteg szép épületet, helyet láttunk,
melyek többségéhez sok érdekes legenda is fûzõdik.
Mindegyikrõl oldalakat lehetne írni, de akkor sem lennék
képes visszaadni azt az élményt, amit mi tizenketten
átéltünk. Róma csodálatos város! Zarándoklatunk egyik fõ
célja az volt, hogy lerójuk kegyeletünket Szent Pál apostol
sírja elõtt, a másik a lelki feltöltõdés, melyhez a zarándok-
lat szervezõi Theodóra és Attila hozzá is segített minket.
Mindannyian hálásak vagyunk és köszönjük azt a sok
energiát, szervezést, munkát, amit erre az útra áldoztak.
"… A szeretet nem csak azoknak ad, akiktõl kap is valamit,
hanem örömmel ajándékozza meg épp azokat, akik ezt nem
tudják viszonozni. …"  

Törköly Ágnes

(folytatás a következõ oldalon)
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Általános iskolai hírek

Farsang
Ebben az évben is megrendezésre került a csengelei

Általános Iskola gyermekei számára a farsang. A ren-
dezvényen az alsósok illetve a felsõsök mutatták be
jelmezeiket és kisebb elõadásaikat. Az elõadásokra a gyer-
mekek nagy lelkesedéssel készültek. Sok osztály egész 
komplett mûsorokat adott elõ. 

A gyermekek számára nagy mókát jelentett a tanárok
bekapcsolódása a farsangi hangulatba. Így volt igazán
élvezetes a farsang.

Köszönjük azoknak, akik megtekintették munkáink
gyümölcsét.    

Hegedûs Dóra  

A 7. osztály

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 többet összegyûjteni ebbõl is! Gyûjtsük együtt ezeket,
és talán ebben az évben a szerencse mellénk szegõdik!
Segítségüket köszönjük!   

SZMK

Óvoda hírei

Értesítés óvodai beíratásról
2009/2010-es nevelési évre
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2009/2010-es nevelési

évre a leendõ óvodás gyermekek óvodai beíratására az aláb-
bi idõpontban lesz lehetõség:

2009. március 17-én és 18-án 
9.00 órától 16.00 óráig

Helye: Napköziotthonos Óvoda

A beíratáshoz az alábbi iratokat szíveskedjenek bemutatni:
a gyermek:

- születési anyakönyvi kivonatát,
- egészségügyi könyvét,
- TAJ számát,
- orvosi igazolást a közösségbe lépéshez,

a szülõ:
- személyi igazolványát, vagy lakcímkártyáját.

Szeretettel várunk minden leendõ óvodást és Szülõt!    
Tóth-Andorné Farkas Éva 

vezetõ óvónõ

Mûvészeti iskola

Félévi bemutató
2009. február 26-án rendeztük meg a mûvészeti iskola

tanulóinak félévi bemutatóját.
A különbözõ szerepléseken és egyéb más rendezvényeken
kívül itt van lehetõségük a gyerekeknek bemutatni a
mûvészeti iskolában tanultakat.

A mûsort a Napraforgók színjátszó csoport kezdte. A
Sárga kicsi kígyó címû népmese dramatizált, s népi
játékokkal színesített változatát adták elõ. A csoport alsó
tagozatos gyerekekbõl áll, Lantosné Horváth Irén tanárnõ
szeptember óta foglalkozik velük. 

Színjáték után furulyablokk következett. A legkisebbek-
tõl, akik egy éve furulyáznak Czirok Zoltán tanár úrnál, népi
gyerekjátékokat hallhatott a közönség. Zsolnai Balázs,
Balog Hajnalka, Susánszki Zoltán, Mészáros Máté, Simó
Szabolcs egymás után fújta el életük elsõ önálló fellépésén,
szépen megtanult darabjaikat. 

Ezután a 3. osztályosok angol keringõt táncoltak, akiket
ismét hangszeres növendékek követtek. Elsõként Lantos
Viktória altfurulyán, Horváth Lívia tanárnõ zongo-
rakíséretével adta elõ darabjait. Õt Tóth Ákos követte, aki
trombita és furulya duókat játszott tanárával. Tóth Bence
tenorkürtön Brodszky: Francia dal címû mûvét zongo-
rakísérettel, Orosz népdalát Czirok Zoltánnal adta elõ. A
blokkot Farkas Ákos vadászkürt játéka zárta. Ákosról tudni
kell, hogy Mórahalmon a Csongrád Megyei Rézfúvós
Versenyen saját korcsoportjában I. helyezést ért el.

Ismét táncot láthatott a közönség, a 2. osztályosok rum-
bát adtak elõ. Tánc után zongorakíséretes darabok
következtek, Szabó Bence, Holo Patrik és Pigniczki Dóra
trombitajátékait hallhattuk. Patrik Mórahalmon I. korcso-
portban II. helyezést, Dóra I. korcsoportban III. helyezést ért
el. Dóra tavaly a Deszki Maros Menti Fesztiválon is ért el
eredményt, mégpedig I. korcsoportban III. helyet kapott. 

Ezután a Fõnix színjátszó csoport következett. Elõször
Weöres Sándor Robogó szekerek címû versének ritmizált
elõadását, majd Arany János: Fülemile címû szatírájának
dramatizált változatát láthattuk. Õk felsõ tagozatos
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növendékek, ez már elõadásmódjukon is látszódik, nagyon
magabiztosan, ügyesen mozognak, jól érzik magukat a szín-
padon.   

Õket Gömöri Balázs tanítványai követtek, akik szintén
zongorakíséretes darabokat adtak elõ. Pigniczki László,
Ritka Noémi, Tóth Andrea trombitán, Kormányos Adrián
tenorkürtön játszott.

A 4., 6. osztályos társastáncosok, rockyt táncoltak.
Nagyon ügyesek és rutinosak voltak, mozgásukon látszódik,
hogy több éve táncolnak. 

Novák Balázs, Nagy D. Bence, Mustoha Regina és Kis
László zárta az egyéni produkciókat. Regina és Bence a már
említett mórahalmi versenyen szintén ért el helyezést.
Regina I. korcsoportban az I. helyet, Bence II. korcsoportban
szintén az I. helyet érdemelte ki. Az egyéni mûsorszámok
után egy rézfúvós kvartett és egy kvintett zárta a hang-
szeres produkciókat. A hangszeres növendékekért még
izgulhatunk, hiszen többen közülük mennek versenyre
Szentesre, Deszkre és a Csengelei Csongrád Megyei
Kistelepülések Hangszeres Versenyén is megmérettetik
magukat, melyet 2009. április 25-én rendezünk meg a
Faluházban. A deszki versenyen, mely március és április
hónapban zajlik, a táncos és színjátszó növendékek is
képviselni fogják a csengelei mûvészeti iskolát.    

Rézfúvós kvartett

A mûsort a 7-8. osztályosok tánca zárta. A táncos pro-
dukciók Czirokné Krizsán Zsuzsanna tánctanárnõ munkáját
dicsérik. Ennek a csoportnak egy charlestont tanított meg,
mely annyira tetszett a közönségnek, hogy vissza is tap-
solták õket.

A félévi bemutatót hosszas elõkészület, rengeteg munka,
sok gyakorlás és izgalom elõzte meg. A gyerekek és tanáraik
közösen izgulnak a sikeres elõadásokért. Velük együtt
bízunk benne, hogy a késõbbiekben nagyobb érdeklõdés
kíséri bemutatójukat.

További munkájukhoz, versenyeikhez sok sikert és jó
felkészülést kívánok!    

Törköly Ágnes 

A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány köszöni a
tavalyi évben 1 %-ból befolyt támogatásokat, kérjük to-

vábbra is támogassa a mûvészetoktatás fejlesztését.
Adószámunk: 18469109-1-06

Faluházi hírek

BÍRÓ JÓZSEF könyvekkel ajándékozta meg a könyvtárat.
NEMERE ISTVÁN is rendszeres támogatója a könyvtárnak.
Általa is újabb könyvekkel gyarapodott a könyvtár
állománya. A felnõtt korosztály és az ifjúság is izgalmas,
érdekes olvasmányokat találhat közöttük. 
Köszönöm a felajánlásokat az olvasók nevében is! 

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!

Kedves Olvasók!
A márciusi "Házi praktikák"-at is egy vers közlésére vál-

tom át. Nagy nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából
gondoljunk a magyar nép legnagyobb ünnepére együtt, és
olvassuk el Petõfi Sándor 161 évvel ezelõtt írt örökérvényû
versét. Petõfi oly sok évvel ezelõtt a magyar nemzet meg-
maradásáért, szabadságáért, és a nemzet jövõjéért harcolt,
és küzdött. Most ugyanitt tartunk, küzdünk jogainkért és
jövõnkért. Olvassák el figyelmesen. 
A nép nevében. Még kér a nép, most adjatok neki!     

Dr. Varga Ferencné

Petõfi Sándor
A nép nevében

Még kér a nép, most adjatok neki!
Vagy nem tudjátok, mily szörnyû a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon õt elégetétek,
De szellemét a tûz nem égeté meg,
Mert az maga tûz; úgy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

S a nép hajdan csak eledelt kívánt, 
Mivelhogy akkor még állat vala;
De az állatból végre ember lett,
S emberhez illik, hogy legyen joga.
Jogot tehárt, emberjogot a népnek!
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Mert jogtalanság a legrútabb bélyeg
Isten teremtményén, s ki rásüti:
Isten kezét el nem kerülheti.

(folytatás a következõ oldalon)



S miért vagytok ti kiváltságosok?
Miért a jog csupán tinálatok?
Apáitok megszerzék a hazát,
De rája a nép-izzadás csorog.
Mit ér, csak ekkép szólni: itt a bánya!
Kéz is kell még, mely a földet kihányja,
Amíg föltûnik az arany ere…
S e kéznek nincsen semmi érdeme?

S ti, kik valljátok olyan gõgösen:
Mienk a haza és mienk a jog!
Hazátokkal mit tennétek vajon,
Ha az ellenség ütne rajtatok?..
De ezt kérdeznem! Engedelmet kérek,
Majd elfeledtem gyõri vitézségtek.
Mikor emeltek már emlékszobort
A sok hõs lábnak, mely ott úgy futott?

Jogot a népnek, az emberiség
Nagy szent nevében, adjatok jogot,
S a hon nevében egyszersmind, amely
Eldõl, ha nem nyer új védoszlopot.
Az alkotmány rózsája a tiétek,
Tövíseit a nép közé vetétek;
Ide a rózsa néhány levelét
S vegyétek vissza a tövis felét!

Még kér a nép, most adjatok neki;
Vagy nem tudjátok: mily szörnyû a nép,
Ha fölkel és nem kér, de vesz, ragad?
Nem hallottátok Dózsa György hirét?
Izzó vastrónon õt elégetétek,
De szellemét a tûz nem égeté meg,
Mert az maga tûz… ugy vigyázzatok:
Ismét pusztíthat e láng rajtatok!

Sporthírek

FOLYTATÓDIK A LEGENDA KUPA
NAGYPÁLYÁS LABDARÚGÓ
BAJNOKSÁG
Csapatunk hazai mérkõzéseinek idõpontjai a következõk:
• 2009. 03. 08. (vasárnap) 14.30 

Csengele KSE - Honvéd Bercsényi SE
• 2009. 03.20 (péntek) 15.00 

Csengele KSE - Derekegyház SK
• 2009. 04. 03. (péntek) 16.00 

Csengele KSE - Ópusztaszer SE
• 2009. 05.03. (vasárnap) 17.30 

Csengele KSE - Sándorfalva SC
• 2009. 05. 17. (vasárnap) 17.30 

Csengele KSE - Röszke SK
• 2009. 05. 29. (péntek) 17.30 

Csengele KSE - Mártély SK
Várjuk a kedves szurkolókat!

FARSANG KUPA DARTS VERSENY A
GÓL SÖRÖZÕBEN
2009. február 15-én rendeztük meg a Gól Sörözõben a
Farsang Kupa Darts Versenyt, nyolc fõ részvételével. A szín-
vonalat idõsebb Tisóczki Ferenc is emelte, aki két év után
tért vissza a versenytábla elé. A verseny elsõ három
helyezettje: III. helyezett Müller Gábor, II. helyezett Kopasz
József, I. helyezett Kiss Ernõ Levente      

Kun-Szabó Tibor

A verseny gyõztesei

Értesítés
A Vetter Hungary Kft. értesíti beszállítóit, hogy a 

2009-es szerzõdéskötések megkezdõdtek,
aki szerzõdéskötési szándékkal bír 2009. 03. 13-ig 

jelentkezzen a cég telephelyén. 
Esetleges információ: 62/586-586

1%-ot a polgárõröknek!
A Csengelei Polgárõr Csoport köszönetet mond 

mindazoknak, akik jövedelemadójuk 1%-át a polgárõr 
mozgalom támogatására ajánlották fel. A befolyt összeget

a polgárõr szolgálatokkal kapcsolatos költségek 
fedezésére fordítottuk. 

Kérjük, idén is nyújtsanak segítséget 
a munka folytatásához! 

A Csengelei Polgárõr Csoport adószáma: 18463653-1-06

Kiadványajánló
Hálózatfejlesztés. Civil Mûhely kötetek 2. proHáló - Hálózat
a nonprofit szolgáltatások és a nonprofit szolgáltatók
hálózatának fejlesztéséért. (Szerkesztette: Groskáné
Piránszki Irén) Pécs, 2008. Kiadja a Nevelõk Háza Egyesület
(Pécs) együttmûködésben a Kelet-magyarországi
Közösségszolgálat Alapítvánnyal. (Debrecen). 
A kiadvány - 2003-tól - 2008.-ig - a proHáló hálózat belsõ
fejlesztése érdekében tett törekvéseket mutatja be. Elemezi
azt a folyamatot, amely során a tagok az információs

hírek
6. oldal 2009. márciusCsengelei



hálózat szintjérõl eljutottak az együttmûködési hálózatig.
Az egyes szakaszokat a munka elemzésével, továbbá a
fejlesztési folyamat során keletkezett dokumentumokkal
mutatják be, remélve, hogy így a tanulságok gyakorlati
alkalmazása is könnyebb lesz. A proHáló tevékenységét a
tagjai hitelesítik helyi szolgáltató és fejlesztõ
tevékenységükkel. A hálózati együttmûködés formáinak, és
módszereinek abban van meghatározó szerepe, hogy tagjait
segíti, bátorítja, új ismeretekkel és kapcsolatokkal gazdagít-
ja. Hogy ez hogyan sikerült, milyen módszereket és for-
mákat alkalmaztak, errõl szól a kiadvány.
A proHáló hálózat szerkesztésében és kiadásában eddig két
kiadvány jelent meg. A cél az volt, hogy idõrõl idõre egy ki-
csit megállva összegezzék az elért eredményeiket és
megosszák tapasztalataikat a nonprofit szervezetek széles
körével. A kiadvány a proHáló tagszervezeteinél szerezhetõ
be, akiknek elérhetõsége a www.prohalo.hu portálon meg-
található.
Groskáné Piránszki Irén
Kelet-magyarországi Közösségszolgálat Alapítvány 
4029 Debrecen, Maróthy György u 5-7 sz.
Telefon: 52-310-966
E-mail: adattar@t-online.hu
www.eck.hu/adattar

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 28-án 6 órától
2009. március 2-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390 4624

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

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

2009. március 21-én 6 órától 
2009. március 23-án 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2009. március 28-án 6 órától
2009. március 30-án 6 óráig
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390 4624

2009. március 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



Hirdetések
Április 1-jei kezdéssel pultost keresek a 

Vénusz Presszóba.
Érdeklõdni lehet a helyszínen vagy a 
06-30/261 4070-es telefonszámon. 

~ Csengele, Felszabadulás u. 34. sz. alatti családi ház eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/638 2070

~ Suzuki eladó! Érdeklõdni lehet Katona Antalnál a 
06-62/286-011-es telefonszámon.

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

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

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

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

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

8. oldal 2009. március
hírek

Csengelei

Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, péntek, 8-18-ig 

korlátlan INGYENES internet 
használati lehetõség. 

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ IRODA -
KISKUNMAJSÁN

Pályázatkészítéssel foglalkozó cég

- Som-Tan Kft. - 
2008. november 03-tól 

helyi irodát nyitott Kiskunmajsán 
a Félegyházi út 16. szám alatt. 

Ingyenes tanácsadással, személyes 
konzultációval várjuk leendõ vállalati, 

vállalkozói és önkormányzati partnereinket!

e-mail: info@somtan.hu; telefon: 77-581-018; 
fax: 77/581-019 mobil: 30-7300-866

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

csinosabbak szeretnének lenni!

Szolgáltatásaim: 
Ránckezelésre: Parafinos kezelések, Csokoládé pakolás,

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

Mindenkinek: AHA kezelés = gyümölcssavas hámlasz-
tás (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 
küldünk 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.
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