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15 éves a Csengelei Népdalkör 
és Citerazenekar

A "születésnapi torta"

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánunk 
minden kedves Olvasónak!

$



Önkormányzati hírek
Csengele község Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2010. november 23-án tartotta soros nyílt ülését.

Az ülést a Magmaplus Kft. beszámolójával kezdték. A Kft.
részérõl Priváczki-J. Zsolt számolt be az 1-9. hónapban
végzett munkáról. Elmondta, hogy ez idáig a Kft. nyereségrõl
számolhat be, melybõl a koncessziós (bérleti) díj az önkor-
mányzatot illet, ami kb. 143 ezer forint körül van. Ennek

célja, hogy ezt az összeget az önkormányzat visszaforgassa
a vízmûre. Bármiféle meghibásodás, adódik ebbõl az összeg-
bõl finanszírozzák. Az ivóvíz minõsége jó, ammónia tartal-
ma mozog egyedül határérték körül, de ez még nem indokol-
ja az ivóvízminõség javító program megvalósítását 

A Képviselõ-testület 2 ellenszavazat és 5 igen szavazat
mellett az 5 Ft-os koncessziós díj emelése mellett szavazott,
így az ivóvíz változatlanul a tavalyi nettó 138 Ft/m3, amely
15 Ft bérleti díjat tartalmaz. 
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KARÁCSONYI KÖSZÖNTÕ
"Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!" 

(Szilágyi Domokos) 

Készülõdünk az év legszebb ünnepére. Újra küszöbön áll a karácsony. Az adventi idõszakban ismét díszbe öltöznek a laká-
sok és a szívek, hogy méltó módon várják a szeretet ünnepét. Egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellettünk élõ
emberek jó közérzetét, de talán nem túlzás, ha azt mondom a mi életünk sikerességét is eldöntheti. Elég, ha a rövid
nappalokra, a késõn érkezõ reggelekre és a korán leszálló estékre gondolunk. Mindennapjainkban is elég nagy a zûrzavar:
év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak egymásra. Mégis a hoz-
zánk közelítõ ünnep, karácsony ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötétségben. Várjuk a megérkezését,
csendességét, még talán akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát a karácsony titka? Megmutassa a
szeretet útját, hogy megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és törvényekkel, nem többségi szavazatokkal jön
létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra. Ne gondoljunk rózsaszínû álomra, hiszen az élet gondjait, úgy
tûnik, nem spórolhatjuk meg. Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idõs személyre, akinek
elintéztünk egy-egy ügyet, gondoljunk önmagunkra, amikor sikerült elrendezni egy-egy nézeteltérést. Ha egymást tápláljuk,
kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömöt adunk egymás életének. Kívánom mindenkinek, hogy a szeretet és
a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi idõ akár egyedül, akár szeretteik körében töltik a
karácsonyt, segítse Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki megújuláshoz, feltöltõdéshez, felgyógyuláshoz,
hogy az újesztendõt új szívvel és újult erõvel kezdhessük. Csak azok látják meg a világot a maga valóságában, akiknek a
szemét tisztára mosták a könnyek.

Ezen a napon azonban nem csak az ajándékozás a lényeg. Az a legnagyobb öröm, ha a család ilyenkor végre együtt van a
vacsora asztalnál. Ilyenkor több idõt fordítunk mindannyian szeretteinkre, mint egész évben bármikor. Ám az ünnep
fényeinél megállunk egy pillanatra, és eltûnõdünk az idõ múlásán. Visszagondolunk az év sikereire, kudarcaira. Megint
villámgyorsan eltelt egy év, és bízunk abban, hogy néhány hét múlva már egy reményekkel, sikerekkel teli újesztendõ
köszönt majd ránk.

Ha a Karácsony számomra jutatott lényegét tömören össze akarom foglalni, akkor e néhány szóval fejezhetném ki: megáll-
ni, keresni és rátalálni. Ugyanis Karácsonykor megállok, kiszállok a hétköznapok rohanásából és hazatérek, hogy számom-
ra kedves emberekkel, családommal, szeretteimmel töltsem az ünnepeket.

Ez a "megállás" azonban nem merül ki abban, hogy harmonikus családi légkörben kipihenem a fáradalmaimat, hanem egy
állandó kereséssel jár együtt. Egy olyan kereséssel, melyben "az öröm forrását", vagy ahogyan a Szentatya karácsonyi
beszédében fogalmazott "a béke oázisát" keressük, és ez nem más, mint a "megtestesült Ige", a Betlehemben született Jézus.
Ez a keresés egész évben ott van az emberi szívben, de nagyobb intenzitással van jelen az adventi idõben és fõleg a
Karácsonyhoz közeli napokban. Ezekben a napokban azt a forrást kutatjuk, ahonnan a Szeretet ered. Ha pedig tényleg igaz
szívvel keressük, akkor egészen biztos, hogy rátalálunk és az emberi szívben is megszületik Jézus, a mi szívünk is "jászol"
lesz, amely képes arra, hogy fogadjon és viszonozzon szeretetet. 

Tehát a Karácsony a magunkba és a másokhoz fordulás lehetõsége? ilyenkor alkalom adódik arra, hogy egy kicsit jobbá,
szeretetteljesebbé váljon a kapcsolat ember és Isten, ember és ember, ember és a világ között. Szent János fogalmazta meg
Evangéliumában, talán a Szentírás legszebb és leglényegesebb mondatát: "Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát
adta oda, hogy mindaz, aki hisz benne el ne vesszen, hanem örökké éljen." Ebben a mondatban össze van kapcsolva
Karácsony örömhíre és Húsvét misztériuma, mely hitünk középpontját szolgálja, vagyis Jézus, akinek földi születését
Karácsonykor ünnepeljük: "az Élet forrásává" vált.

Minden kedves csengeleinek kívánok egészségben, örömökben gazdag 
békés, boldog Karácsonyt és Új Esztendõt!

Sánta Ferenc 
polgármester
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Ezután került sor az elsõ napirendi pontra, mely a pol-
gármester két ülés között végzett munkájáról szólt. 

Így Sánta Ferenc polgármester elmondta, hogy felvette a
kapcsolatot egy vízügyi szakemberrel, aki a belterületen
végez egy felmérést, hogyan lehet a belvíz elvezetését
megoldani, sehol ne legyen a késõbbiek folyamán probléma.
A külterületen van nagyobb probléma, hiszen azok a földek
ahol a belvizek, vízállások elõfordulnak magántulajdonban
vannak. A belvizek elvezetésérõl a tulajdonosnak kell gon-
doskodni. Az önkormányzatunk segíteni szándékozik a kül-
területi lakosoknak ebben az ügyben, olyan formában, hogy
megterveztetjük a vízelvezetés lehetõségeit. 

Az alakuló ülésen elhangzott dolgokat, az önkormányzat
különbözõ beruházási terveit elküldték az országgyûlési
képviselõnek, hogy majdan a költségvetés tervezésénél
miket vegyenek figyelembe. 

Elhangzott, hogy a külterületi dûlõutakat 2 alkalommal
tették rendbe, javításuk megtörtént. 

A közcélú foglalkoztatás 2010. december 31-el
megszûnik, valószínû más forma lesz, amit még nem
tudnak, az átmeneti állapotot, ahol szükséges, addig míg
más megoldás nem lesz rá meg fogják oldani. 

A polgármester két ülés között végzett munkáját a
testület egyhangúlag elfogadta. 

A második napirendi pont a 2011. évi költségvetési kon-
cepció volt. Néhány kérdés elhangzása után, melyre minden-
ki választ kapott a testület egyhangúlag elfogadta. 

A harmadik napirendi pontban jöttek az elõterjesztések.
Elsõként a 2010. évi költségvetési rendeletmódosítás,

majd az adórendeletek felülvizsgálata, ezeket a testület egy-
hangúlag elfogadta. 

A következõ volt a 2011. évi vízdíj, melyet a testület az
ülés elején már megtrágyalt.

A 2011. évi kéményseprõ díjak, mely ugyanannyi marad,
mint a 2010. évben a testület egyhangúan elfogadta.

A Környezetgazdálkodási Kht. által javasolt hulladék-
szállítási díjat a testület elutasította, túl soknak tartották.
Polgármester javaslatára maximum az infláció mértékével
való növelést javasolta, (így lenne a hulladékszállítási díj
1878 Ft/hó) melyet a testület egyhangúlag elfogadott. 

Ezután következett az átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet. Míg az új költségvetés nincs elfogadva, egy
átmeneti gazdálkodás folyik az önkormányzatnál. Ez tart
minden év január 1-tõl február 15-ig. Ezt a testület egy-
hangúlag elfogadta.

A szociális rendelet módosítását és a III. negyed évi
gazdálkodásról a tájékoztatót szintén egyhangúlag elfogad-
ta a testület.

Az idõsek, valamint néhány rászoruló család karácsonyi
csomagjának értékét növelték. Így a 70 éven felüliek 2000
Ft/fõ értékben kapnak karácsonyi csomagot, valamint 22
rászoruló család 2500 Ft/család értékben. Ezt így a testület
egyhangúan elfogadta.

A 2011. évi étkeztetési nyersanyag normát a testület egy-
hangúlag elfogadta. A közfoglalkoztatásról szóló törvény
módosítását szintén, melyre a jogszabály módosítása miatt
volt szükség. 

A belsõ ellenõrzési jelentés két részbõl áll, mely két részt
a testület egyhangúlag elfogadott. 

Ezután következtek a 2011. évi I. félévi munkaterv, a
tankönyvvásárlási hozzájárulás, a rendõrség munkájának
beszámolója, melyek szintén egyhangú elfogadásra kerültek. 

A lakosság felõl érkezett egy bejelentés iskolabusz
igénylésére. Az iskolába a gyerekeket a Volán busz járatai
hordják. Iskolabuszt csak ott lehet indítani, ahol nincs
buszjárat. A Képviselõ-testület a gyerekek iskolába való
járását megoldottnak látja, így ezt az igényt elvetették. A
gyerekek kisérése a buszon is megoldott, hiszen a buszon
pedagógus is utazik oda-vissza. 

A Községi Könyvtár alapító okiratát módosítani kellett az
éppen aktuális rendeletnek megfelelõen, melyet a testület
egyhangúlag elfogadott. 

Dr. Tóth Tibor elmondta, hogy a szemét rendeletet
módosítani kellett, aktualizálni és átdolgozni, ezt a testület
egyhangúlag elfogadta.

Valamint Jogi és Ügyrendi Bizottság jött létre, melynek
elnöke Katona Attila, tagok Molnár Mihály és Varga Árpád
lett.

Egyéb hozzászólások után a polgármester az ülést bezár-
ta. 

Falugazdász hírei
A falugazdásznak újra van ügyfélfogadása Csengelén a
következõ napokon:
- Szerda: 8-16 óráig
- Csütörtök: 10-16 óráig
Kérdéseikkel, problémáikkal a 06-30/337-2370-es telefon-
számon is fordulhatnak Majoros Szilvia falugazdászhoz. 

Egyházi hírek

Mire van idõd? 
Ez volt a mottója a 2010-es Szent Imre családnapnak, az

egyházközség egyik legnagyobb rendezvényének, melyet
templomunk védõszentjének ünnepén tartunk immáron 7
esztendeje.

A faluházban megtartott programot az általános iskolás
gyerekek rajzaiból nyílt kiállítás megnyitójával kezdtük el. A
gyerekek lerajzolták, hogy mivel töltik az idõt, amikor együtt
a család, a nagyobbak már azt próbálták megjeleníteni, hogy
mit jelent számukra az idõ. A tárlatot Lantos István tanár úr

(folytatás a következõ oldalon)
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nyitotta meg. Tatár Béla mártélyi órásmester nyitotta meg az
óra kiállítást, ahol néhány jellegzetes idõmérõ eszközt
mutattunk be. Köszönetet mondunk Franczia Lajosnak, aki
óragyûjteményébõl többet rendelkezésünkre bocsátott.

Ezután következett a szegedi Százszorszép Gyermekház
Grimaszk csoportjának színdarabja. Õk Michael Ende: Momo
címû regényének színpadi változatát adták elõ, melynek fõ
témája szintén az idõ.

Az elõadás után a felnõttek beszélgettek a színdarabról,
a gyerekek pedig csoportjátékokon vettek részt a szegedi
Katolikus Ifjúsági Alapítvány jóvoltából.
A játékban elfáradt fiatalokat Árvai Kálmán látta el teával és
élelemmel.

A délután második részében az indiából származó verbi-
ta szerezetes, Madassery Sebastian atya volt a fõszereplõ.
Elõbb a faluházban tartott egy érdekes elõadást, melynek a
következõ címe adta: "Európai kereszténység indiai szem-
mel". Sebastian atya elõadása után fáklyás körmenettel,
énekelve és imádkozva mentünk a templomba, ahol templo-
munk védõszentjének, Szent Imrének tiszteletére bemutatott
szentmisén vettünk részt. A liturgián a kisteleki templomi
kórus énekelt.

Hálásan köszönjük a Lantos, Forgó, Novák, Árvai,
Mihályi család minden tagjának és Laczkó Magdolnának,
hogy a szervezésben és a rendezvény lebonyolításában nagy
részt vállaltak. De köszönjük mindenkinek, aki egy kicsit is
hozzátett a nap sikeréhez.

Süteményt hoztak: Hajagos Henrietta, Tisóczki Józsefné,
Csorba Jánosné, Vígh Attila, Laczkó Zsoltné, Tóth Ferencné,
Hegedûs Dóra, Hegedûs Erzsébet, Dora Zoltán, Tóth
Sándorné, Veres Mónika, Kiss Alexandra, Szarka-K. Csilla,
Susánszki Petra, Hegedûs Nóra, Bangó Péterné, Szalai
Gabriella, Forgóné Czakó Ildikó, Lantosné Horváth Irén,
Turcsán Dóra, Árvai Kálmánné, Virág Miklós, Sejben Róbert,
Novákné Vízhányó Erzsébet, Czakó Jánosné, Szabóné
Dékány Orsolya, Mihályiné Lantos Erika, Henczné Gut
Julianna, Sántáné Czombos Mónika. 

Katona Attila

Általános Iskolai hírek

Mesemondó verseny
Minden évben õsszel rendezik meg az iskolák a mese-

mondó versenyt, így történt ez nálunk is. 2010. november 15-
én délután dõlt el, hogy ki képviseli az iskolát a területi
versenyen. 

Szebbnél szebb meséket hallott a közönség és a zsûri,
akiknek így most is igazán nehéz dolguk volt. Két korcso-
portban méretették meg a gyerekek magukat, 1-2. osz-
tályosok és 3-4. osztályosok közül az öt legjobbat értékelte a
zsûri, így a következõ eredmények születtek:

1-2. osztály
I. helyezett: Törköly Nelli
II. helyezett: Balog Nóra
III. helyezett: Katona Petra
IV. helyezett: Pigniczki Attila
V. helyezett: Széplaki Vivien 

3-4. osztály
I. helyezett: Laczkó Zsófia
II. helyezett: Csáki Roland
III. helyezett: Hajagos László
IV. helyezett: Balog Hajnalka
V. helyezett: Széplaki Lili

A területi mesemondó versenyt Csengelén a Faluházban
rendezték meg, 2010. november 18-án, melyre mind a két
korcsoportból az elsõ két tanuló jutott tovább. 

A csengelei gyerekek mellett Kistelekrõl, Pusztaszerrõl,
Ópusztaszerrõl, Baksról jöttek mesemondók. Itt már nagyon
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erõs volt a mesélõk köre, hiszen ezekrõl a településekrõl is az
elsõ két helyezettek jöttek. 

Az 1-2. osztályosok eredményei:
I. helyezett: Törköly Nelli 
II. helyezett: Kálmán Anna (Kistelek)
III. helyezett: Trombitás László (Pusztaszer)
IV. helyezett: Gulyás Nóra (Kistelek)
V. helyezett: Bali Zsófia (Kistelek)

A 3-4. osztályosok eredményei:
I. helyezett: Takó Soma (Kistelek)
II. helyezett: Horváth Máté (Kistelek)
III. helyezett: Papp Szilveszter (Kistelek)
IV. helyezett: Bencsik Dominik (Kistelek)
V. helyezett: Laczkó Zsófia

Nagy öröm, hogy a megyei versenyen, mely Szentesen volt
csengelei tanuló is szerepelt. Nelli helyezést itt nem kapott,
de szépen képviselte az iskolát. Neki is, és minden tanuló-
nak gratulálok, ügyesek voltatok!

Törköly Ágnes

Ópusztaszeren jártunk
Október 23-án osztálykiránduláson voltunk Ópuszta-

szeren a történelmi emlékparkban. Az 5. 6. és a 7. osztálynak
egyaránt tetszettek a programok. Elsõ állomásként meg-
néztük a Festy-körképet, amely megtekintésére nagy ked-
vezményt kaptunk. A zenei aláfestés és a hangjátékok
segítettek még jobban átélni a gyönyörû és élethû festmény
mondanivalóját. Körbejártuk a múzeumot, megtekintettük
többek között a panoptikumot, és láttuk a Csengele vezér sír-
jából kikerült leleteket. Ezek nagyon érdekesek voltak.

A romnál

Ezután a három osztály elvált egymástól. Az 5. osztály
egy juhászbemutatót nézett meg. Bemutatták, hogy egy kéz-
legyintésre mire képes egy puli és egy pumi kutya. Eközben
a 7. osztály a jurtákat nézte meg, ahol jól látható, hogy
milyenekben éltek az emberek akkoriban. Nem sokkal
késõbb megkezdõdött a lovas bemutató. A lovakat meg
lehetett simogatni, ezután pedig különbözõ népi játékokat és
az íjászkodást mutatták be. Nagyon élveztük a bemutatót. A

következõ program az ebéd volt, mivel már nagyon éhesek
voltunk. A finom marhapörkölt és a krumpli a Martus család
érdeme, köszönjük nekik. Ehhez az osztályok vittek
savanyúságot, és aki megkívánta befõttet is ehetett. Az
ebédhez megkaptuk a rendezvénysátrat, amit szintén na-
gyon köszönünk. Ezután kicsit nézelõdhettünk a környéken.
Benéztünk a Szatócs boltba, a híres pékségbe és megtekin-
tettünk egy malmot. A következõ program a nap fénypontja
volt számunka a számháború. Minden osztály játszott,
egymás ellen. Nagyon élveztük a kincskeresést az erdõ
rejtekében, bár ezt a feladatot nehezítette az ellenség
fenyegetése.

Játék közben

Amikor vége lett a játéknak fáradtan, de vidámnak
ültünk a buszra. Köszönjük szépen Lantosné Horváth Irén és
Nemes-Nagy Nelli tanárnõknek, Lantos István és Korom
Norbert tanár uraknak, hogy megszervezték nekünk ezt a
remek napot. 

Pölös Vivien,
Lantos Viktória,

Pigniczki Dóra

Mûvészeti iskola hírei

Meghívó
A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 

szeretettel meghívja Önöket 

2010. december 26-án 17 órakor 
kezdõdõ

KARÁCSONYI KONCERTRE!

Fellépnek 
a mûvészeti iskola fúvószenekara 

és mazsorettcsoportjai.

Mindenkit szeretettel várunk!
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Emlékhangverseny Kistelek
2010. november 26-án Kisteleken a Sportcsarnokban Id.

Vándor Rudolf Emlékhangversenyt rendeztek a helyi
fúvószenekar névadójának tiszteletére, amely egyben
valamikori fúvószenekarosok találkozója is volt. Hogy kap-
csolódik ez Csengeléhez…? Amikor még nem volt Csengelén
fúvószenekar, akkor sokan Kistelekre jártak be zenélni, és
most õk is meghívást kaptak erre a rendezvényre. 

Az utánpótlás zenekar és a gyermek mazsorettcsoport

A két órás mûsor változatos repertoárt vonultatott fel: a
Hódmezõvásárhelyi Helyõrségi Zenekar fogadta az
érkezõket, majd indulók, filmzenék, mazsorettes lányok,
utánpótlás zenekar, hegedûszóló is szerepelt az este
folyamán. A volt fúvószenészek emléktárgyakat vehettek át
Belányiné Vándor Anikótól és Nagy Sándor polgármester
úrtól. A legvégén pedig a rendezvény fénypontjaként az
egykori fúvószenekarosok csatlakozhattak a jelenlegi
zenekari tagokhoz, és közösen elõadták a Fejérvári-indulót.
A közönség nagyon hálás volt, vastapssal kísérte õket. 

Csengelérõl résztvevõ volt zenekarosok: Bánhidi
Bernadett, Czombos Regina, Fekete Lajos, Szabó Béla, Vígh
Sándor, Sutka Mihály

Zenekarosok voltak, de nem tudtak részt venni a ren-
dezvényen: Balázs Zoltán, Bagi Róbert, Molnár-Kuklis
Mariann, Gyovai Mónika, Erdélyi Otília, Rácz Csaba, Vörös
Judit, Vörös József

A kisteleki zenekaros évek után azonban a Csengelén
megalakult fúvószenekar munkájában vehettünk részt,
aminek a mai napig magam is tagja vagyok.

Bánhidi Bernadett

Faluházi hírek
Régóta terveztem már, hogy az iskolások mellett, az

óvodásokat is szeretném meglepni valakivel. Így jutottam el
Telegdi Ágneshez, aki kimondottan az õ korosztályuknak ír
könyveket, meséket is. Egy nagyon kedves mackócsaládról ír
történeteket, ahol az egyik mackógyereket Barnabásnak
hívják. 

2010. november 22-én délelõtt jött el hozzánk és tartott az
óvodásoknak a mackócsalád segítségével egy világkörüli

utazást. Meséjét makettekkel, projektoron kivetített képekkel
illusztrálta, valamint közben kérdésekkel tartotta ébren a
gyerekek figyelmét, akik nagyon jól érezték közben magukat. 

Ágnes nagyon kedves volt, mert minden gyereknek
ajándékba adott egy hûtõmágnest, és az óvodának egy
dedikált Barnabás könyvet, a könyvtárnak egy naptárat és
egy karácsonyi ajándékkönyvet. 

Nagyon örülök, hogy lehetõségem adódott az írónõt
meghívni, akirõl tudni kell még, hogy könyveihez fotóit saját
maga készíti. Tiszteletdíja az önkormányzat TÁMOP-3.3-7-
09/1-es pályázatán belül valósult meg.

Törköly Ágnes

A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány
könyvet leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

15 éves a Csengelei Népdalkör és
Citerazenekar
A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar 2010. november 25-
én ünnepelte fennállásának 15 éves évfordulóját. 

hírek
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Néhány pillanat képekben az elmúlt 15 évrõl

1995-ben Lantosné Horváth Irén kezdeményezésére jött
létre a csoport, és hogy ez mennyire jó ötlet volt bizonyítja a
15 év. A népdalkör és a citerások azóta rendszeres szereplõi
helyi rendezvényeinknek és nem csak Csengelén, de más
településeken is felléptek már. Eredményeik is vannak 2003-
ban Deszken a Népzenei Együttesek Országos Minõsítésén
ezüst fokozatot, 2006-ban Szegváron a Térségi Szintû
Minõsítõn kiváló fokozatot értek el. 

Új tagokkal is csatlakoztak már a csoporthoz, és szeretet-
tel várják azokat is, akik még ezután kapcsolódnának be az
éneklésbe, citerálásba. Azokról is megemlékeztek, akik már
nincsenek közöttük. 

Kívánom, hogy még legyen egészségük, kitartásuk az
énekléshez, a zenéléshez, és legyenek együtt még sok-sok
évig, hogy kellemes perceket szerezzenek nekünk, a közön-
ségnek és saját maguknak is. 

Törköly Ágnes

Véradás

November 27. a véradók
napja. 2010. november 29-én
h a g y o m á n y t e r e m t é s i
szándékkal szervezték meg a
Csengelei Véradók Napját az
Önkormányzat és a Magyar
Vöröskereszt szervezésében. 

Személyesen képviselte magát a Magyar Vöröskereszt
Megyei Igazgatója Sasvári Krisztina, az Országos Vérellátó
Szolgálattól Dr. Földi Erzsébet doktornõ, Sánta Ferenc pol-
gármester, Kakuya Ambrusné a Magyar Vöröskereszt területi
szervezõje és a helyi véradó szervezõje Henczné Gut
Julianna. 

A véradóknak a csengelei mûvészeti iskola tanulói ked-
veskedtek egy mûsorral. A mûsor után akik 10, 20, 25, 30 és
80 alkalommal adtak vért oklevelet és személyre szóló
ajándékot kaptak. Akik nem tudtak eljönni õket is köszön-
tötték az elhangzott verssel. 

Ott az ég is mosolyoghat,
ahol ember emberen segít,

ahol a szeretet hálója
szinte mindenkit bekerít.

A vérüket szívesen adják,
segítenek az embereken,
hálás érte az egész világ,

felépülnek majd a betegek.

Amikor eljön az az óra,
hogy élet-halál harcba száll,
olyankor az a legfontosabb,

ha a drága vércsepp készen vár.

A váradók különlegesek,
nem kell hozzá külön tudomány,

azért élnek, hogy segítsenek,
hogy az élet gyõzze le a halált.

A ragyogó vörös vércseppet,
õrizzük, ha már életet ad,
világszerte becsüljük meg

az önkéntes véradókat!

Köszönjük a sokszoros véradóknak, hogy ilyen kitartás-
sal vállalják a segítségnyújtásnak ezt a formáját, melyhez
további jó egészséget kívánunk!

Karácsonyi történetek
Nagyapámtól sok érdekes és tanulságos történetet hallot-

tam. Annyi szépre jóra tanított végtelen szeretettel és
türelemmel, amiket soha nem felejtettem el és mindig meg-
maradnak nekem. Az õ, évtizedekkel ezelõtt a valóságban is
megtörtént esetei a következõk, amelyek most, karácsony
közeledtével jutottak eszembe. Látom magam elõtt, ahogyan
ülünk a csendes, mézeskalács-illatú szobában, én, a kíván-
csi és várakozással teli gyermek, akit elvarázsolnak a kará-
csonyfán táncoló fények, és õ, az ízig-vérig Tanító, a bölcs
öregember, fiatalos tekintetében jóság, szeretet, és tapasz-
talás. És mesél. Mesél azokról az idõkrõl, amikor fiatal tanár
volt, egy egészen más világban, de olyan emberi érzésekrõl,
indulatokról, értékekrõl, melyek idõtlenek, bármely kor
bármely emberének lehetnek jellegzetességei.
Íme az elsõ történet.

Volt egyszer egy fiúosztály. A két legjobb tanulója két
különbözõ környezetbõl jött. Egyikük egy közeli faluból járt
be, szerény jövedelemmel bíró családból, ahol öt gyermek
nevelkedett. Egy tanévet két váltás ruhában, egy pár cipõben
járt ki, soha el nem késett, minden órára készült, tisztelet-
tudó volt mind társaival, mind tanáraival szemben és
mérhetetlen alázattal viseltetett az iskola iránt, mert kivált-
ságnak tekintette, hogy szülei nagy nehézségek árán tanít-
tatják, mert erre érdemesnek találtatott. 
A másik fiú gazdag, befolyásos család egyetlen gyermeke
volt, drága ruhákat viselt, magabiztosan, fölényesen
viselkedett, mintha az iskola számára megtiszteltetés lett
volna az õ jelenléte. Okos volt, könnyen tanult, és önteltsége
ellenére õ sem engedett meg magának pontatlanságot vagy
tiszteletlenséget, de tette ezt olyan merev távolságtartással,
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amivel mindenek felett állónak tekintette magát.
Történt egyszer, hogy egy karácsonyi szünet elõtti utolsó
tanítási napon az osztályfõnök (õ volt nagyapám) a kará-
csonyi jókívánságokon kívül azzal bocsátotta el a fiúkat,
hogy az elsõ tanítási napra hozzák el magukkal azt a kará-
csonyi ajándékukat, amit a legértékesebbnek tartanak.
Hoztak mindenfélét. A két említett fiú maradt utoljára. A
gazdag úrfi dölyfös büszkeséggel mutatta meg vadonatúj
arany zsebóráját, ami hidegen- fényesen csillogott-villogott a
kezében. "Apám üzlettársa hozta Svájcból!"- tette hozzá
gõgösen. 
A szerény fiú kicsit szégyenlõsen vett ki a zsebébõl egy
aranyszínûre festett jókora diót és úgy tette le maga elé a
padjára, mintha drágakõ lenne.
"Ezt a diót kaptad karácsonyra?"- kérdezte a másik. "Neked
ez a legértékesebb ajándék? Ez csak egy vacak dió!"- és
hahotázni kezdett. 
"Igen, ez."- felelte a fiú, halkan, ám határozottan, és bár el-
csuklott a hangja, felemelte a fejét és folytatta, egyre han-
gosabban. "Igen, ez, mert az én szüleim nem tudnak drága
ajándékokat venni, egyikünknek sem, nemhogy mind az
ötünknek! Igen, ez, mert édesanyám csinálta, egyedül
nekem! Titokban, mindenkinek saját kezûleg készített
ajándékot, éjszaka, alvás helyett! És még egyszer igen, mert
ezekbe a számodra semmiségekbe olyan értékeket rakott,
amelyek többet érnek a világ összes kincsénél: a karácsonyra
készülõdés izgalmát, a várakozás örömét, a keze munkáját,
fáradtságát, jóságát, gyerekei iránt érzett végtelen anyai
szeretetét! Benne vannak ezek a kincsek a te órádban? "- ez
a kérdés már kiáltás volt, és ott maradt a levegõben, ott
lebegett figyelmeztetõn, mielõtt, mint valami lélek-bomba
becsapódott volna a megilletõdött ifjak tudatába. 
Senki sem szólt. Csend lett az osztályban, olyan csend,
amikor a papír zizzenése is robajnak hallatszik…..
Nagyapám oldotta fel a feszültséget." Fiúk, most egy nagyon
fontos dolgot tanultatok: értékítéletet. Ezt könyvekbõl nem
lehet. Remélem mindig emlékezni fogtok erre a pillanatra."
"Tudod kislányom - tette hozzá a történet végén… te is ta-
nuld meg, hogy a dolgok értéke leginkább a tartalmukban, a
jelentésükben rejlik"     

A másik történet megrázó, ezt évekkel késõbb mesélte, egy
másik szívmelengetõ közös karácsonyon.

Gazdag parasztcsaládból származott az a tanítványa, aki
elmesélte neki saját történetét, egy 30 éves osztálytalálkozó
alkalmával, miután sok külföldön töltött év után végleg ha-
zatért, és megkereste gyökereit. Jómódban éltek, generá-
cióról generációra öröklõdött a megélhetést adó föld
szeretete és tisztelete. Édesapja ragaszkodott hozzá,hogy ta-
nuljon, azt akarta, hogy agrármérnök legyen, majd az iskolái
elvégzése után jöjjön haza és már mint tanult ember igaz-
gassa tovább a családi gazdaságot.

A fiú büszke volt a származására, szerette és tisztelte
édesapját, aki õt amolyan férfias, ki nem mutatott szeretet-
vezérelte vasszigorral nevelte és terelgette céljai felé, és aki
ezt várta el az édesanyjától is, aki - bár rajongással szerette
fiát, mégis mindenben alávetette magát férje vasakaratának.
A középiskolában kiderült, hogy a matematika, a geometria
és a fizika területén kimagasló teljesítményekre képes.
Kitárult elõtte a világ, tanárai is biztatták, és évrõl évre
erõsödött benne az elhivatottság az építészet iránt. Megijedt

a gondolattól, hiszen egyre inkább más akart lenni, mint
aminek édesapja szánta, de még ennél is jobban elrémítette
egy olyan jövõ, amelyben számára érdektelen területen
kényszerpályára kerüljön, csupán kötelességbõl.
Elszánta magát, és azt gondolta, édesapja talán megérti,
hogy õ másra hivatott,és elfogadja döntését, hiszen szereti és
ezért nem fogja megakadályozni, hogy beteljesítse álmát, és
a végén még büszke is lesz építészmérnök fiára.
Sajnos éppen az ellenkezõje történt. Az apa nem engedett,
sem jó szóra, sem könyörgésre, sem észérvekre, még tanárai
közbenjárására sem. Megveszekedett makacssággal
ragaszkodott saját elképzeléséhez, és kijelentette, ha nem
annak tanul, aminek õ szánta, elmehet a háztól és nem is
akarja látni többet. Édesanyja megértette õt, titokban támo-
gatta is, de annyira szerette a férjét és annyira alárendelte
magát az akaratának, hogy nem állt ki a fia mellett.
A fiú õrlõdött, kínlódott, de ugyanolyan makacs volt, mint az
édesapja. Minden fájdalmát eltemette, és elhagyta a szülõi
házat. Az utolsó kép, ami megmaradt benne az volt, ahogyan
édesanyja zokogva áll a küszöbön, könyörgõ tekintettel, de
némán néz a férjére, aki betolja õt a házba és becsukja az
ajtót maguk mögött.

Évek teltek el. Kimagasló eredményei miatt ösztöndíjat
kapott, de ebbõl nem tudta fenntartani magát. Minden
munkát elvállalt, az újságkihordástól a vagonrakodásig.
Szívét bezárta, csak a céljának élt. Korábbi életébõl senkivel
nem tartott és nem keresett kapcsolatot. Kitüntetéssel
diplomázott, egy neves építõ cég külföldi telephelyére aján-
lottak neki állást, amit azonnal elfogadott. 
Mielõtt elutazott, megkísértette a gondolat, hogy levelet küld
haza, de végül nem tette meg. A kitagadottság és a csalódás
fájdalma erõsebb volt annál a lehetõségnél, hogy azóta eset-
leg édesapja is engedett fia kitartását és eredményeit látván.

Külhonban telepedett le, és belevetette magát a munkába.
Néhány év alatt nevet szerzett a szakmában, elismert építész
lett, saját vállalatot alapított, megnõsült, két fia született.
Ahogy múltak az évek, a haragja elenyészett, és valami fájó
üresség maradt helyette, egy hiányérzet, ami egyre inkább
emésztette. Egyre többször jutott eszébe a gyerekkora, fõleg
a karácsonyok, amiket mindig együtt ünnepeltek, és amikor
édesapjához is sokkal közelebb érezte magát. Még az é-
desanyja mákos kalácsának illatát is érezni vélte, amikor
ezekre az alkalmakra visszagondolt. Karácsony közeledtével
mindig elhatározta, hogy megtöri a hallgatást és ír haza. De
nem írt. Majd következõ évben! Minden karácsonykor ne-
kiült a levélírásnak, de nem sikerült szavakba öntenie az
elmúlt évek összes kínját. 24 év telt el így, és egyre inkább
emésztette a vágy, hogy megbékéljen. Felesége unszolására,
aki szerette volna ha férje végre megnyugvást talál,
elhatározta, hogy a 25. karácsonyon hazatér. Már a döntéstõl
megkönnyebbült, megtelt a szíve reménnyel. Szorongó biza-
kodással indult útnak, azzal a biztos tudattal, hogy 25 év
távollét után megtalálják az egymáshoz vezetõ utat.    
Gyertyagyújtás napján ért haza, kora délután. A ház semmit
sem változott, tiszta volt, rendezett, takaros. De senki nem
nyitott ajtót. Bekopogtatott a szomszédba, ahol a múltban
mindennapos vendég volt. Nagynénje nyitott ajtót, mindjárt
megismerte, hiába telt el 25 év. Csak nézte õt, mint aki
kísértetet lát, remegett a hangja, ahogy megszólalt:
"Hát visszajöttél…oh Istenem bár két héttel korábban jöttél
volna!"…
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"Visszajöttem. Hosszú történet, de rendezni szeretném a
múltat. Hol vannak édesapámék?"
"Gyere be fiam, ülj le szépen, adnom kell neked valamit.
Majd aztán beszélgetünk".- szinte csak suttogta a szavakat,
mert nem jött ki hang a torkán.. Odament a komódhoz, kivett
az egyik fiókból egy kulcsot meg egy köteg levelet, és letette
az asztalra.
"Édesanyád, azóta, hogy elmentél, minden karácsony elõtt
írt neked levelet. Itt van 25 év története, szenvedése, meg-
bánása, várakozása ebben a 25 levélben. Mióta tavasszal
eltemettük édesapádat, állandóan azt mondogatta, ezen a
karácsonyon biztos hazajössz. Ebben hitt, ez éltette, de a
szíve nem bírta tovább. Két hete ment el, szépen, csendesen.
Elõtte a lelkemre kötötte, hogy adjam oda neked a leveleket
és a ház kulcsát, ami most már a tiéd, és öleljelek meg
helyette. Nagyon sajnálom, fiam."- és ahogy a férfi szemébe
nézett, láthatta az abban megnyíló fekete alagutat, és ahogy
a vállára tette a kezét, érezhette a szívében támadt jeges
hideget, lelkének iszonytató fájdalmát, az örökre eltûnõ
remény utolsó foszlányait.

Azt hitte, megszakad a szíve. De nem szakadt meg. Tudta,
hogy ez a teher az övé marad hátralevõ életére. Mert ha csak
egyetlen levelet ír a tervezettek közül, minden másképp
történik.. Késõbb, amikor megállt a szülei sírjánál, elkezdett
szállingózni a hó. Szorította a leveleket a zsebében, és azon
tûnõdött, mikor lesz ereje elolvasni õket, de valamiféle erõt
merített belõlük, amikor megsimogatta a hideg kõbe vésett
betûket a fejfán. És ott doboltak, zakatoltak benne a szavak,
amit nénje mondott még: "Megbocsátottak neked fiam, de
maguknak sohasem."
A hó egyre sûrûbben hullott, és amint elolvadt az arcán,
olyan volt, mint puha ujjak érintése, és édesanyja hangját
vélte hallani a messzeségbõl ..de jó, hogy hazajöttél…….és
ekkor kezdett el zokogni, keservesen, szívszaggatón ,mert
szembesült vele, hogy vannak dolgok, amiket ha nem
teszünk meg idõben, lehet,hogy soha nem tehetjük már
meg….és bánni fogjuk egész életünkben.
És õ is odasuttogta a két néma fejfának:" Én is megbocsátok
nektek, de magamnak én sem tudok".

Tiszta szívbõl kívánok fenyõillatú, varázslatos,meghitt
karácsonyi ünnepeket és minden jóval beköszöntõ újesz-
tendõt

Dr. Torontáli Renáta

Sporthírek

Felnõtt M.III.O. mérkõzések
• 2010. október 31. Csengele - Röszke 5:4 (3:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Farkas Zoltán, Tóth
Szabolcs, Tóth Zoltán (Gurdics Gábor 60'), Csáki Martin,
Rabi István (Csáki Dávid 65'), Mészáros Gábor (Novák Balázs
70'), Heim Tamás, Nagy Tamás, Haraszti Roland (Árvai Márk
85'), Katona Sándor
Góllövõink: Tóth Zoltán (2), Heim Tamás (2), Nagy Tamás

• 2010. 11. 07. Baktó SC - Csengele 4:1 (1:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Tóth Szabolcs, Janiga
László, Tóth Zoltán, Mészáros Gábor (Árvai Márk 70'), Rabi
István (Horváth Ádám 60'), Heim Tamás, Farkas Zoltán,
Gurdics Gábor (Novák Balázs 66'), Wenner Balázs (Csáki

Dávid 70'), Katona Sándor
Góllövõnk: Katona Sándor
Kiállítva: Tóth Szabolcs

• 2010. 11. 14. Csengele - Tiszasziget 1:2 (1:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Farkas Zoltán,
Janiga László, Tóth Zoltán, Csáki Martin, Rabi István
(Gurdics Gábor 31'), Heim Tamás, Mészáros Gábor, Nagy
Tamás, Katona Sándor, Wenner Balázs
Góllövõnk: Katona Sándor
Kiállítva: Farkas Zoltán 30'
A mérkõzés elõtt egy perces gyászszünettel emlékeztünk a
napokban elhunyt egykori játékosunkra Kurucsai Ferencre
(Cser). Nyugodj békében!

• 2010. 11. 21. Ruzsa - Csengele 3:4 (1:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Tóth Szabolcs, Batik
Sándor, Tóth Zoltán, Csáki Martin, Rabi István, Heim Tamás
(Csáki Dávid 70'), Mészáros Gábor, Vándor Zsolt, Gurdics
Gábor (Novák Balázs 46'), Katona Sándor
Góllövõink: Katona Sándor (2), Vándor Zsolt, Rabi István

• 2010. 11. 28. IKV Alsóváros - Csengele 4:4 (3:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Farkas Zoltán,
Janiga László, Tóth Szabolcs, Csáki Martin, Majoros János
(Csáki Dávid 25'), Heim Tamás, Rabi István, Gurdics Gábor,
Nagy Tamás, Mészáros Gábor
Góllövõink: Nagy Tamás, Gurdics Gábor, Heim Tamás,
Mészáros Gábor
Kiállítva: Farkas Zoltán 80'
0:3-ról sikerült 4:3-as vezetésre szert tennünk, de Tóth
Szabolcs óriási hibája két pontunkba került. 

Serdülõ mérkõzés
• 2010. október 29. Mindszent - Csengele 3:2 (2:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Csáki Martin, Katona Gábor, Gurdics Dávid, Csáki Dávid,
Lesták Ottó, Novák Balázs, Rabi István, Árvai Márk (Nagy D.
Bence 65'), Gurdics Gábor (Losonczi Ádám 77')
Góllövõink: Rabi István, Gurdics Gábor

• 2010. 11. 05. Csengele - Sándorfalva 1:3 (1:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán (Nagy
D. Bence 70'), Lesták Ottó, Katona Gábor, Csáki Martin
(Kócsó Dániel 70'), Csáki Dávid, Rabi István, Novák Balázs
(Losonczi Ádám 75'), Árvai Márk (Csíkos Patrik 60'), Gurdics
Gábor, Gurdics Dávid
Góllövõnk: Csáki Dávid 

• 2010. 11. 13. Tömörkény - Csengele 0:4 (0:2)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó, Katona Gábor, Csíkos Patrik, Csáki Dávid, Csáki
Martin, Gurdics Dávid (Volford Viktor 41'), Rabi István,
Novák Balázs (Losonczi Ádám 60'), Gurdics Gábor (Nagy D.
Bence 70')
Gólszerzõink: Novák Balázs (3), Csáki Dávid

• 2010. 11. 19. Csengele - Szegvár 2:0 (1:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán
(Árvai Márk 41', Kócsó Dániel 60'), Csáki Martin, Katona
Gábor, Gurdics Dávid, Csíkos Patrik (Lesták Ottó 41'), Rabi
István, Nagy D. Bence, Csáki Dávid, Novák Balázs, Gurdics
Gábor (Losonczi Ádám 65')
Góllövõink: Csáki Dávid, Gurdics Gábor

2010. december 9. oldal
hírek

Csengelei
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• 2010. 11. 27. Csongrád - Csengele 1:2 (1:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán
(Losonczi Ádám 77'), Lesták Ottó, Katona Gábor, Csáki
Dávid, Csáki Martin, Gurdics Dávid (Csíkos Patrik 78'), Rabi
István, Novák Balázs, Nagy D. Bence (Volford Viktor 70'),
Gurdics Gábor
Góllövõink: Nagy D. Bence, Gurdics Gábor
Bravúros gyõzelmet arattunk a listavezetõ otthonában. 

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. felé 

a 2011. évi szüneteltetési kérelmüket 
2010. december hónaptól folyamatosan a 

helyi önkormányzatnál, illetve 
2010. december 8-án 10-12 óráig 

a Faluházban megtehetik, 
amennyiben nincs tartozásuk. 

Nagy Sándor

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
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Közepes
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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

Sürgõsségi betegellátás 24 órában
minden nap a kisteleki mentõállomás épületében. 
Telefon: +36-30/210 4888, 06-62/474-374
Mentõk: 104

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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Nehéz

A hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfõ és vasárnap: SZÜNNAP
Keddtõl péntekig: 8.00 - 17.00

Szombat: 8.00 - 12.00

Állatorvosi ügyelet 
2010. december 4-én 6 órától 
2010. december 6-án 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon: 06-30/297 4435

2010. december 11-én 6 órától 
2010. december 13-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/519 1829

2010. december 18-án 6 órától 
2010. december 20-án 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos 
Telefon: 06-30/945 1386

2010. december 25 én 6 órától 
2010. december 27-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267

2010. december 31-én 6 órától 
2011. január 3-án 6 óráig 
2011. január 8-án 6 órától 
2011. január 10-én 6 óráig 
Dr. Gombos László 
Telefon: 06-20/923 1689  

80 ÓRÁS ZÖLD KÖNYVES KÉPZÉS
TERMELÕK FIGYELMÉBE!

2011. januárjában 80 órás "Zöld könyves" képzést és a már
engedéllyel rendelkezõ termelõk részére egynapos tovább-
képzést szervez a Czifrik Mezõgazdasági Bolt Kiskunmajsán.
Regisztrációs számmal rendelkezõ õstermelõknek a 80 órás
képzés az MVH-n keresztül támogatott!
Érdeklõdés az idõpontok és feltételek felõl: 
Czifrik Endre 06-77/481-490, 06-20/564-8195

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.

Nyisson bankszámlát továbbtanuló gyermekének!
Biztonságosan és egyszerûen juthat gyermeke a
zsebpénzéhez!

Kamasz csomag:
v 14-18 éveseknek (diákigazolvánnyal rendelkezõknek).
v CM Zseb-Web bankkártya.
v Kedvezõ díjtételek.

Universitas számlacsomag:
v 18 év feletti diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulóknak.
v Kedvezõ díjtételek.
v Ingyenes NETb@nk regisztrációs díj.
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v Havonta az elsõ bankkártyával végzett tranzakció       
ingyenes.

v Bankkártya éves díj, kártyagyártás díj nem kerül fel
számításra.

További részletekkel kapcsolatban érdeklõdjön a
Csengelei Takarékszövetkezetben!

A Vénusz Presszó - ban
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

vagy a 06-30/261 4070 és a 06-62/286-022-es 
telefonszámon 

Széllné Ildikó

Egészségvédõ és szépítõ masszázst vállalok 
Csengelén az Egészségházban. 

Testi lelki felfrissülés, bõr kisimítása, szülés, 
fogyás után, jelenlegi fogyókúra kiegészítéseként 

alkalmazható. 
Az elsõ alkalom ingyenes.

Idõpont egyeztetés a 06 30 517-05 72 -es számon. 

Zsótér Anna

Lovas felszerelések

Lovas felszerelések
Lovas ajándékok
Lovas könyvek

Egyéb lovas eszközök
Minden érdeklõdõt szeretettel vár:

Verovszki Józsefné
6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 15. szám 

alatti üzletében.

Hétfõtõl-péntekig:8.30-tól-15.30-ig
Szombaton:8-tól-12-ig
Tel. :06-30/433-21-49

Filézett ponty halászlé rendelhetõ 
2010. december 20-ig 
Kun-Szabó Tibornál. 

Elvihetõ: 
2010. december 24-én 

12 és 13 óra között!

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.

December hónapban is szórakozzon 
a Gól Sörözõben és vegyen részt a 

január 1-ei sorsoláson, ahol értékes
ajándékokat nyerhet.

Fõdíj: 
Mobiltelefon

Minden kedves vendégünknek 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet 
kívánunk! 

2
Gól Sörözõ dolgozói
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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 sminkek
• 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

K
incsem

Lovasbolt

w w
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12-es, 37 méter hosszú fólia váz eladó! 
Telefon: 06-30/954 7866

~ Eladó! Hordozható cserépkályha, nagy tûzteres 
gesztenyebarna színben. Egy télen használt, eredeti, 
újszerû gyári állapotban! Telefon: 06-30/372 9383

~ Nagybálás széna és rozsszalma eladó! 
Érdeklõdni lehet a 06-30/328 2375-ös telefonszámon.

Csengelén gázkészülék javítást vállalok! 
Telefon: 06-70/576 5885

LOVASOKTATÁS!
Szeretettel várok minden kezdõ és

haladó lovak iránt érdeklõdõt. 
(Ülésjavítás, idomító lovaglás

oktatása, tereplovaglási lehetõség.) 
Balog Szilvia (Kiskunmajsa) 

06-70/323 90 45
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~ Kiskunmajsa és környékén keresek bérelhetõ raktárat, 
takarmánytárolót, vagy hasonló épületet, minimum 
25x25 m egybefüggõ beltérrel, minimum 4 belmagasság, 
lehetõleg nem betonozott. 06-70/323-90-45

~ Schlett Gyõzõ Kerékpár Üzlet és Szerviz
Gyula, Csokonai u. 27. Telefon: 06-30/240-7456

• Kerékpár adás-vétel, javítás
• Háromkerekû és egyedi kerékpárok építése
• Lakatos munkák
• Fogyatékossággal élõk kerékpárjainak építése,     

javítása, átalakítása.

~ Rendezett, csendes helyen alsó Csengelén külön álló 
épületben (Fürdõszoba, melléképület van.) idõs  
személy gondozását vállaljuk, vagy albérletbe kiadó! 
Telefon: 06-30/824-8715

~ Eladó gyalugép vastagolóval, egyengetõvel, 35-ös asztal-
lal (3 késes), továbbá Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõ
garnitúra, Karancs 4T gáztûzhely, Sever szivattyú. 
Telefon. +36-20/413 4914

~ Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A melléképületek
javításra szorulnak. Ugyanitt fejõs kecske is eladó! 
Telefon: 06-20/32 36305

~ Tanya 5 hold földdel, mûúthoz közel eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/9126 563

~ Nõi-férfi és gyermek fodrászat Kiskunmajsán 
(Félegyházi út 45/b. Bableves csárda mellett). 
Szeretettel és barátságos árakkal várom kedves 
vendégeimet. 
Bejelentkezés Huszkáné Kovács Márta 
tel.: 06-20/536 0875

~ Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakor-
lattal rendelkezõ PM által regisztrált mérlegképes 
könyvelõ vállalja társaságok, egyéni vállalkozók, õster -
melõk könyvelését, munkaügyi, munkavédelmi és bér-tb 
ügyintézését, adóbevallás, beszámolók elkészítését, tel-
jeskörû ügyviteli szolgáltatással, felelõsséggel, hatóság 
elõtti képviselettel. Bérszámfejtést külön is vállalok.
Érdeklõdni: 06-20-497-0559, 62/258-695

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin 
szerelését, és belsõ munkálatokat. 

Telefon: 06-30/396 9317 

~ Focipálya mellett hobbitelek eladó. Fúrott kút, ipari áram
(380 W) van. Irányár 350.000 Ft 
Érd.: Hell Rudolf Csengele, Akácfa u. 10., 06-62/286-203

~ 3 darab 8,5 méter belterületû 30 méter hosszú fólia 
váz fóliával eladó! Érdeklõdni a 06-30/7263137-es 
telefonszámon lehet.

~ 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. 

~ 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!
Telefon: 06-30/2098 096

Tisztelt Zöldség és Gyümölcstermesztõk
figyelem! 

A Kiskunsági TÉSZ 2010. január 4-tõl megkezdte a zöldség-
gyümölcs felvásárlást! A felvásárlásokkal kapcsolatban
érdeklõdni Muhel István telepvezetõnél lehet, a 06-30/9 433
840-es telefonszámon. 
Felvásárlás helye: 6769 Pusztaszer, Tanya: 4.                        

A Kiskunsági TÉSZ vezetõsége

~ Elektromos bicikli eladó! Irányár 60.000 Ft. Érdeklõdni 
lehet a 06-30/541 7085-ös telefonszámon.

~ Jó állapotban lévõ ajtók eladók! Érdeklõdni: Balázs Ferenc 
Telefon: 06 (62) 286 211

~ • 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
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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.

(ISSN 2062-1728) 
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!
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