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Félévi bemutató

Böllér nap a focistáknak

(4. old.)

(7. old.)

A Fõnix színjátszó csoport

Kisböllér segíti a fõnök munkáját



Kedves Csongrád megyei polgárok! 

„Gyors lábon rohan az idõ.“ Különösen érezzük ezt a
rohanást, amikor feleszmélünk, hogy még alig kezdõdött el
az új év, máris hetek, sõt, hónapok teltek el belõle. Pedig az
új évet senki sem veszi félvállról, az mindig az elhatározá-
sok, a remények éve, a reményé, hogy egy kicsit jobb lesz. 

Kettõs érzés van bennem. Egyrészt a megyei önkormányzat
elnökeként látom, tudom, ennél nehezebb esztendõ
évtizedek óta nem várt a magyar családokra, a helyi
közösségekre, a településekre, a magyar közigazgatásra és
ránk, Csongrád megyeiekre. Másrészt viszont érzem, mert
benne van a levegõben, hogy országunkban olyan hordere-
jû változások készülõdnek, amelyek új irányt szabnak a
Kárpát-medencei magyarság életének. Idén valami
elkezdõdik, aminek köszönhetõen ez a nemzet erõsebb lesz.
Hiszem, komoly munka vár a tenni akaró magyar pol-
gárokra, mert hosszú évek lemaradását, egy helyben
topogását kell majd behozni! 

Egy régi mondás szerint „a nehézségeket nem kerülheted
el, de legyõzheted“.
Ez pontosan így van velünk, Csongrád megyeikkel is. Mi
sem kerülhetjük el a nehézségeket, hiszen a milliárdos kor-
mányzati megszorítások miatt már szinte évek óta csak
a túlélés lehet a célunk. Ennek ellenére a Csongrád Megyei
Önkormányzat az elmúlt években is igyekezett ott segíteni,
ahol tudott: Csengelén például játszóteret fejlesztettünk
közel 2,5 millió forintból, és a község vezetésének segítet-
tünk pályázni majd félmillió forinttal. 

Idén azonban már ennél sajnos jóval sötétebb a helyzet. A
szocialista kormány költségvetési megszorításai miatt még
a megyei intézményeinket is csak nagy nehézségek árán le-

Magyar Anna

szünk képesek mûködtetni. Az elvonás olyan döbbenetes
mértékû, hogy a kiesõ bevételünk ellensúlyozását a kiadási
oldal csökkentésében a szentesi, a makói, és a pusztamér-
gesi középiskolák, valamint a levéltári hálózat azonnali
bezárásával érhetnénk el. Ilyen radikális lépésre azonban
a kormányzat nem kényszeríthet bennünket, még a
drasztikus elvonás révén sem! Nem zártunk be eddig sem
intézményeket, és ezután sem fogunk! Közgazdászként
hiszek a számok erejében, fontosságában, de most érzem, az
iskoláink, kórházaink, szociális otthonaink, kulturális
intézményeink csak a közösségért tenni akaró polgárok
kitartásának köszönhetõen maradhatnak talpon.
Köszönöm ezt az áldozatvállalást, és azt kérem Önöktõl,
Csongrád megyei polgároktól, hogy az elõttünk álló nehéz
hónapokban is õrizzék meg a hitüket. Legyenek most bár-
milyen zordak a körülmények, a változás nem késhet
már soká!

Az év hátralévõ részére is azt kívánom mindannyiunknak,
hogy maradjon meg bennünk a nyitottság a jóra, sorsunk
jobbra, és igazságosabbra forduljon, hogy végre a becs-
ületes munka és a tisztesség legyen a boldogulás alapja!

Magyar Anna
a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöke

A magyar termõföld nem eladó
A lassan végéhez közeledõ 2006-2010-es parlamenti cik-

lusban képviselõi munkám során nagy hangsúlyt fektettem
a magyar termõföld, s ezzel együtt a hazai agrárium
védelmére.

Képviselõtársaimmal közösen több ízben adtunk be
indítványokat a magyar termõföld védelmében. Három
ízben nyújtottunk be törvényjavaslatot annak érdekében,
hogy a termõföldre vonatkozó jelenlegi elõvételi szabá-
lyokat, illetve azokat a törvényi rendelkezéseket, amelyek a
földet hivatásszerûen mûvelõket hátrányosan érintik,
megváltoztassuk. Mivel az elmúlt években számos olyan
földeladásra, illetve tartós bérletbe adásra került fény a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ részérõl, amelyekre a bûn-
cselekmény gyanújának árnyéka vetült, két ízben is
kezdeményeztük az állami tulajdonban lévõ termõföldek
értékesítésének és tartós bérletbe adásának moratóriumát,
vagyis eladásának tilalmát. Hangsúlyosan felléptem az SPS-
rendszer bevezetése ellen is.

Hû képet ad a szociálliberális oldalnak a magyar
vidékhez való viszonyáról, hogy az összes olyan általam is
jegyzett indítványt, amely a hazai termõföld megvédésére
irányult, az Országgyûlés MSZP-SZDSZ-es többsége még
csak napirendre venni sem engedte, felháborító módon
lesöpörte a Parlament asztaláról.

A termõföld a magyar agrárium, a magyar vidék meg-
maradásának záloga. Vidéken a termõföld, illetve az azon
megtermelt termények, valamint az állattartás a munka-
helyteremtés legkézenfekvõbb eszköze és módja. Mivel a
vidéki munkanélküliség már a csillagos eget súrolja, a
következõ kormány elsõ lépésének kell lennie a termõfölddel
és a magyar vidékkel kapcsolatos intézkedések hatékony
megtétele.

Az elmúlt nyolc év bebizonyította, hogy
Magyarországnak a jelenlegi helyett olyan kormányra van
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szüksége, amely felelõsséggel viseltetik a magyar vidék, a
vidéki emberek sorsa iránt. Olyan kormányra, amely nem
kapkodva és megkésve tesz kampányízû lépéseket a magyar
termõföld védelme érdekében, hanem átgondolt föld-bir-
tokpolitikával a magyar vidék megerõsítésén és felemelésén
munkálkodik, úgy ahogy az 1998 és 2002 között történt.     

Vincze László országgyûlési képviselõ

MEGHÍVÓ
VINCZE LÁSZLÓ országgyûlési képviselõ-jelölt 

2010. március 12-én (pénteken) délután 17 órakor
választással kapcsolatos lakossági fórumot tart a 

csengelei Faluházban (Csengele, Felszabadulás u. 25.), 
ahol programját ismerteti. 

Itt az idõ:
- hogy talpra állítsuk a gazdaságot, 
- hogy ismét munkahelyeket teremtsünk, 
- hogy újra rend legyen az országban, 
- hogy megmentsük az egészségügyet,
- hogy helyreállítsuk a szociális biztonságot.

Itt az idõ! Változtassunk!
Tisztelettel várjuk mindazokat, akik a változást akarják!

Sánta Ferenc

Önkormányzati Hírek
Csengele Község Önkormányzati Képviselõ-testülete nyílt

ülését 2010. február 15-én tartotta. A polgármester a két
ülés közötti munkáról szóló beszámoló keretében beszámolt
a pályázatokról. Elmondta, hogy a TÁMOP 6.2.1. -
Egészségre nevelõ és szemléletformáló életmódprogramok
pályázat elutasításra került. A Csengele Ház pályázat folya-
matban van. 2010. február 16-án lesz helyszíni szemléje,
ellenõrzése. Az Ifjúsági táborozóhely pályázat ügyérõl még
nincs hír. A József Attila tér térrendezésének befejezési
határideje 2010. március 31. Jelenleg 90 %-os a készültségi
fok. A továbbiakban történik még a villanyoszlop áthe-
lyezés, majd emiatt a térburkolat javítása, továbbá a sövény-
és tereprendezés. A temetõút pályázat ügyében megtörtént a
közbeszerzési eljárás lefolytatása, a nyertes pályázó amikor
az idõjárás engedi megkezdi az útépítési munkákat. A
közcélú munkások folyamatosan végzik a nyomvonalon a
fakitermelést. Az iskola tetõfelújításra pályázat került
benyújtásra, ha a pályázat keretében nem sikerül mégsem
megvalósítani, akkor az önkormányzat önerõbõl fogja vál-
lalni. Dr. Balikó Katalin fogszakorvos beadványa tekin-
tetében a fogorvosi rendelõ bérleti díjában megegyezés
történt, havi 12.000 Ft lesz a bérleti díj. A következõ
napirendben az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
elõterjesztése történt meg. A részletes elõterjesztés megtár-
gyalását követõen a költségvetést 354.135 e Ft bevételi és
kiadási fõösszeggel a Testület elfogadta, a Jogi Ügyrendi és
a Pénzügyi Bizottság véleményezését követõen. Majd tár-
gyalta a Testület a 2009.  évi költségvetési rendelet
módosítását. A jóváhagyott 2009. évi költségvetés fõösszege
327.500 E Ft volt, a módosítással a kiadási és bevételi
fõösszeg 418.766 E Ft-ra módosul. Módosításra került az

5/2009. (III.6.)  Önk. Rendelet - a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról. Kiegészült a Rendelet 11. szakasz (3)
bekezdése az alábbival: A közcélú munkavégzés alól az
aktív korúak ellátásra jogosult személy felmentést kaphat a
közfoglalkoztatásban történõ részvételt akadályozó vagy
kizáró családi körülményeire, egészségi vagy mentális
állapotára tekintettel.

Határozatot hozott a Testület az iskolatetõ felújítás
pályázat benyújtásáról és ehhez az önrész biztosításáról. A
pályázati saját forrást, 7.027.027 Ft-ot a 2010. évi költ-
ségvetésében biztosítja. A Képviselõ-testület 2010. évre is
meghatározta a Polgármesteri Hivatalra vonatkozóan a tel-
jesítménykövetelmények alapjául szolgáló kiemelt célokat,
melyek az alábbiak:

1. A Ket-ben és az Ötv-ben foglalt határidõk betartása 
2. A számviteli törvényben és az államháztartási 

törvényben foglalt határidõk betartása
3. pályázati lehetõségek felkutatása, pályázatok 

elkészítése, lebonyolítása az elszámolással bezárólag
4. Ügyfélközpontú ügyintézési rendszerének 

kialakítása, mûködtetése
5. Polgárok tájékoztatása az Önkormányzat és a hivatal

mûködésérõl személyes kapcsolattartás útján, helyi 
sajtóban, egyéb módon

6. Társadalmi szervezetek mûködésének elõsegítése: 
tájékoztatás, iratok elõkészítése, pályázat készítés

7. Belsõ szabályzatok naprakésszé tétele, aktualizálása
8. A Képviselõ-testület munkájának támogatása (elõter-

jesztések, tájékoztató elkészítése)
9. Takarékos gazdálkodás, saját bevételek növelése

10. Az ügyintézõk képzettségi szintjének növelése
11. A korszerû elektronikus ügyintézés rendszerébe való 

bekapcsolódás érdekében számítástechnikai képzés
12. A 2010. évi országgyûlési és önkormányzati 

választás szakszerû lebonyolítása

Belsõ ellenõri beszámoló jelentést nem fogadta el a
Testület a követelések, kötelezettségek és a vagyonnyilván-
tartás ellenõrzésérõl, melyet 2009. novemberében a Kistelek
Környéki Települések Többcélú Társulásának belsõ ellenõre
végzett el 2009. évrõl. A jelentés visszaküldését rendelte el,
hogy a belsõ ellenõr azt javítsa a hatályos jogszabályok
szerint.
A következõ elõterjesztésben a Faluház technikai, mûszaki
eszközállományának, berendezési tárgyainak gyarapítása
pályázathoz a 2010. évi költségvetésben a Testület
400.000,-Ft önrész biztosítását rendelte el. A Csengelei
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény kérelmére a 2010. évi
költségvetés terhére a 2010. évi mûködéshez 2.500.000,-Ft
támogatást biztosít részükre

Döntés születetett a polgármester illetményének, és költ-
ségátalányának, valamint az alpolgármester tiszteletdíjá-
nak megállapításáról. A Testület döntött a
Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról. Elfogadta
a Testület Csengele község Közfoglalkoztatási Tervét. A terv-
ben a közcélú finanszírozásra tervezett forrás, az önkor-
mányzati és központi költségvetési rész összesen:
34.724.340 Ft.

(folytatás a következõ oldalon)
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FIGYELEM!

Tisztelt Adózóink!
A helyi adók (iparûzési adó elõleg és a gépjármûadó)

pótlékmentes befizetési határideje: 
2010. március 16. (kedd).

A határozatok kiadása az új adómértékeknek megfelelõen
megtörtént, a csekkek (adóról és hátralékokról) 

kiadása folyamatban van. 
Tisztelettel:

Laczkó Magdolna 
fõelõadó

Méhészek figyelem!
Azok a méhészek, akik még nem jelentették be a csengelei
Polgármesteri Hivatalhoz méheiket 2010. évre vonatkozóan,
azok mielõbb szíveskedjenek ezt megtenni, a Hivatal 5-ös
számú irodájába, azért, hogy a község területén történõ
vegyszeres védekezésekrõl értesítést tudjuk küldeni,
megelõzve azt, hogy a méhek elpusztuljanak.
A vándor méhészek a vándoroltatott méheket is kötelesek a
település közigazgatási területére érkezéskor be- és kijelen-
teni.
Az alábbi adatokra van szükség: 

-  Méhész neve:
-  Méhész telefonszáma:
-  A méhész lakcíme:
-  Értesítési cím, permetezés esetén:
-  A méhek állandó telephelye:
-  A méhek utolsó tartási helye:
-  A méhcsaládok jelenlegi telephelye:
-  A kaptárak száma:  
-  A méhcsaládok száma:
-  A letelepedés pontos ideje:

Általános iskolai hírek

Diákjaink sikeres szereplése
Kisteleken

2010 februárjában két alkalommal is sikeresen szerepel-
tek felsõ tagozatos diákjaink Kisteleken a területi magyaros
versenyeken. 

Február 11-én délután Kazinczy "Szép magyar beszéd"
versenyen vehettünk részt, ahol a következõ eredmények
születtek:

• Az 5-6. osztályos korosztályban Pigniczki Dóra I.
helyezést ért el.

• A 7-8. osztályos korosztályban Lantos Viktória II.
helyezést ért el. 
Február 17-én iskolánkat osztályonként egy-egy tanuló
képviselte a területi Simonyi Zsigmond helyesírási
versenyen a következõ eredménnyel:
• Az 5. osztályosok közül Baranyi Amíra II. helyezést ért el.
• A 6. osztályosok közül Pigniczki Dóra III. helyezést ért el.
• A 7. osztályosok közül Gurdics Dávid III. helyezést ért el.
Ezúton is gratulálok a versenyzõknek a szép ered-
ményekhez!

Lantosné Horváth Irén 
magyartanár

A mûvészeti iskola hírei

ISMÉT SZÉP EREDMÉNYEK!!!
Karolina Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú

Mûvészetoktatási Intézmény és Diákotthon szervezésében
került megrendezésre 2010. február 20-án szombaton a
Fiatal Mûvészeti Iskolák Találkozója. Ezen a versenyen
Pigniczki Dóra, Holo Patrik, Tóth Ákos, Tóth Bence, Farkas
Ákos és Mustoha Regina vett részt.
Holo Patrik Nívó díjat, Farkas Ákos Kiemelt Nívó Díjat
Kapott.
A többiek is nagyon szépen adták elõ darabjaikat, szépen
szerepeltek, ezzel is öregbítették iskolánk hírnevét.              

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Félévi bemutató
2010. február 4-én csütörtökön tartottuk iskolánk

félévi bemutatóját, melyen felléptek a színmûvészeti,
táncmûvészeti és zenemûvészeti ágon tanuló növendékeink.
Nagyon szép számú közönség - anyukák, apukák, nagy-
mamák, nagypapák - gyûlt össze a Faluház nagytermében. 

Izgalommal készült minden résztvevõ, hogy megmutassa
mit sajátított el az elsõ félév alatt. A kicsi színjátszóktól
láthattuk Tündérszép Ilona és Árgyélus történetét. Nagyon
kidolgozott, szépen megvalósított elõadás volt. 

A kis színjátszók

A legkisebb táncosok népi gyermekjátékokat mutattak be,

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz
beruházással kapcsolatban a Kistelek és Térsége Viziközmû
Társulat munkatársa 2010. március 9-én (kedden)
9 órától-10 óráig tart fogadó órát a Polgármesteri Hivatal
házasságkötõ termében. Kérdéseiket, észrevételeiket, beje-
lentéseiket a fenti idõpontban és helyszínen megtehetik.
Tisztelettel: 

Mészárosné Papp Ildikó 
Viziközmû Társulat elnöke
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majd utánuk következtek a furulyások - Árvai Kitti, Laczkó
Petra, Széplaki Lili. Furulyamuzsikával bûvölték el a közön-
séget még: Lantos Réka, Martus Nikolett, Forgó Judit,
Csókási Evelin, Balog Hajnalka, Mészáros Máté, Susánszki
Zoltán és Zsolnai Balázs. Táncosok az Abba együttes
Mamma Mia címû számára táncoltak a 7-8. osztályosok, a
Hungária Szexbomba rumbájára mambót adtak elõ a 5-6-
osok, angol keringõztek a 3-4-esek és foxtrottot táncoltak az
1-2 osztályos társastáncos növendékek. 

Az 5-6. osztályos táncosok

A zenei tanszak tanulói egymás után szólóban zongo-
rakíséretes mûveket játszottak nagy örömöt okozva hall-
gatóságuknak. Széplaki Szintia, Kovács Zsolt, Szabó Bence,
Tóth Ákos, Tóth Bence, Ritka Noémi, Tóth Andrea,
Kormányos Adrián, Nagy D. Bence, Hegedûs Dóra, Pigniczki
László, Mustoha Regina, Kis László, Holo Patrik, Pigniczki
Dóra, Farkas Ákos. Utolsó mûsorszámként a Fõnix csoport
Lázár Ervin: A Négyszögletû kerek erdõ címû mûvébõl két
részletet adott elõ: A fájós fogú oroszlán és a Költõverseny
nagy sikert aratott a közönség körében.

A zenés produkciók egyike

Akik végig várták a mûsort, azok nagyon jól
szórakozhattak. A színvonalas produkciók áttekintést adtak
a mûvészeti iskolában folyó munkáról. Nagy öröm

növendékeink és tanáraink számára is, hogy egyre több
versenyen, bemutatón érnek el szép helyezést, városi
gyerekeket is maguk mögé utasítva.                   

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

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

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

Faluházi hírek

Meghívó
2010. március 28-án 16 órakor

hagyományos 

SZOMSZÉDOLÓ
lesz a 

Faluházban,
melyen idén 

JÁSZSZENTLÁSZLÓ
mutatja be kulturális mûsorát.

A belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!

Ifjúsági Információs Pont Csengelén
2010. február 11-én 9.30-kor nyitották meg hivatalosan
a Csengelei Teleházban az Ifjúsági Információs Pontot,
melynek vezetõje Bánhidi Bernadett. Ez alkalomból
beszélgettem vele.

A megnyitó

Meddig fog mûködni az Ifjúsági Információs Pont?
Elõre láthatólag 1 évig mindenképpen, de bízunk a további

(folytatás a következõ oldalon)



folytatásban.

Hogyan valósult meg ez a projekt?
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretein belül egy
TÁMOP-os pályázat segítségével, melyre a szegedi Dél-
Alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete pályá-
zott. Ezzel a pályázattal egy Ifjúsági Információs Hálózatot
hoztak létre a Dél-alföldön, melyben 6 teleház (Csengele,
Kaszaper, Kõrösújfalu, Kötegyán, Madaras, Nyárlõrinc)
tevékenykedik. 

Milyen témákban vársz érdeklõdést? Mik a feladatok?
Továbbtanulás, munkalehetõség, sportesemények, olcsó
szálláshelyek stb., továbbá minden ifjúsággal kapcsolatos
témában. 
Információnyújtás, valamint az ifjúság kulturális irányba
történõ megmozgatása, igényeik felmérése, kéréseik tel-
jesítése. 

Milyen technika áll rendelkezésre?
A Teleház eszközparkját teljes mértékig használhatom. Nagy
segítséget nyújt az Internet, mivel lehetõséget biztosít arra,
hogy az általam sem ismert információknak is pillanatok
alatt utána nézzek. 

Szereztél-e ehhez a munkához végzettséget?
Igen. Ezen pályázat keretében képzést is biztosítottak a szá-
munkra, foglalkoztatás és ifjúság területén egyaránt. 

Milyen napokon és mikor vagy itt a Teleházban?
Hétfõtõl péntekig 9-17 óráig.

Törköly Ágnes

Foglalkoztatási Információs Pont a
Teleházban

A Csengelei Teleház az NCA-DP-09-A-0085 pályázat
keretén belül, a Munkáért Alapítvány mentorálásával
foglalkoztatási információk nyújtásával segíti a
munkanélküli emberek elhelyezkedését.

Az érdeklõdõk ingyenesen tudnak az interneten állást
keresni, valamint segítséget nyújtunk a álláskeresõ hon-
lapok megismerésében, önéletrajz készítésében, képzési
információk nyújtásában, saját e-mail cím létrehozásában.

Nyitva tartás: Hétfõtõl péntekig: 9-17 óráig

Szívesen segítünk minden érdeklõdõnek!

Védõnõ hírei

Ruhaadomány az Egészségházban
Február 16-án a kiskunfélegyházi Baptista Szeretet

Szolgálat aktivistái által kiszállított ruhaadományból
ingyen válogathatott a lakosság. A megmaradt ruhanemû
visszaszállításakor meglepõdve tapasztaltuk, hogy a kiszál-
lított ruhanemû 60%-át elvitték a lehetõséggel élõ
asszonyok.     

Henczné Gut Julianna 
védõnõ

Sporthírek

Pókerverseny
Soron következõ pókerversenyünket 2010. február 5-én ren-
deztük nagy érdeklõdés mellett. A képen látható az elsõ
három helyezett.

Péter Szabó Tamás III. helyezett (Kiskunmajsa), 
Juhász András I. helyezett (Balástya), 

Kun-Szabó Tibor II. helyezett

2010-ben III. Pókerverseny február 19-én került megren-
dezésre, ismét nagy érdeklõdéssel. A képen az elsõ három
helyezett látható. 

Kiri János II. helyezett (Kiskunmajsa), 
Kucsora Péter I. helyezett, 

Kozák Francios III. helyezett (Kiskunmajsa)

Darts verseny
2010. február 7-én Farsang Kupa Darts Versenyt rendeztünk
a Gól Sörözõben. Nagy küzdelemben az utolsó körben dõlt el
az elsõ három helyezett kiléte. 
A képen õk láthatóak.
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Mészáros Péter III. helyezett, 
Müller Gábor I. helyezett, 

Vincze Pál II. helyezett

Böllér nap a focistáknak
2010. február 20-án tartottuk szezonnyitó értekezletün-

ket, melyet egy böllérnappal kiegészítve tartottunk. Serdülõ
focistáink már kora reggel elbántak a disznóval, melyet
Dorogi András és családja szakértelmével dolgoztunk fel.
Egész nap az ételek elfogyasztása mellett régi képek vetítése
tette még hangulatosabbá a focisták nyitó buliját. 

Reméljük, ez a remek szombati nap is hozzájárul ez évi
sikerek eléréséhez.    

Kun-Szabó Tibor

A csapat tagjai az áldozattal

Felhívás!
Ismét Templomhalmi iskolai búcsú

2010. május 16-án (vasárnap) 
Szentmisével egybekötve. 

Elõtte 16-án este, pacal pörkölt vacsorával egybekötött
búcsúi retro buli a Templomhalmi iskolánál. 

25 éves házassági évforduló
Nem mindennapi esemény történt településünkön.

Szüleink Nagy Tamás és Rácz Zsuzsanna házasságuk 25.
évfordulóján 60 fõs családi és baráti társaságban
megerõsítették házassági esküjüket. 

Manapság a fiatalok körében is ritka az esküvõ. A 25 év
alatt harmonikus, vidám életet éltek együtt jóban-rosszban.
Kövesse mindenki példájukat! Csak így tovább!     

Sok boldogságot kíván 3 lányotok. 

A boldogító igen után

Köszönetnyilvánítás
Ezen alkalommal szeretnénk köszönetet mondani a

Csengelei Önkormányzat anyakönyvvezetõjének Laczkó
Magdolnának, hogy 25 év után is hivatalosan kimondhattuk
a boldogító igent. Szeretnénk megköszönni három
lányunknak fáradozásait, barátaiknak Székesi Zsoltnak és
Budai Zsoltnak, kik tanúként álltak mellettünk. Hálásak
vagyunk édesanyánknak Rácz Ferencnének. Köszönjük
keresztanyánknak, unokatestvéreinknek és családjuknak a
szép ajándékokat, barátainknak, hogy felejthetetlenné és
boldoggá tették számunkra ezt a szép napot!

Köszönet jár Pomoziné Éva néninek és Budai Jánosnak,
õk gondoskodtak a finom vacsoráról, és végül de nem utol-
só sorban Kecskeméti Jánosnak, aki kiváló hangulatot biz-
tosított az egész társaságnak.          

Nagy Tamás és neje Nagy Tamásné

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 

2010. március 7. oldal
hírek
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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 

2010. március 6-án 6 órától
2010. március 8-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: +3630/488 0267

2010. március 13-án 6 órától
2010. március 16-án 6 óráig
Dr. Sikter András
Telefon: +3620/936 4208

2010. március 20-án 6 órától
2010. március 22-én 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2010. március 27-én 6 órától
2010. március 29-én 6 óráig
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624

2010. április 3-án 6 órától
2010. április 6-án 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

Hirdetések

ÁÁGG  ÉÉTTTTEERREEMM  PPIIZZZZÉÉRRIIAA  ÉÉSS  KKÁÁVVÉÉZZÓÓ

Családokhoz vagy cégekhez akár egy menü erejéig is
betérünk.
A szállítási szolgáltatásért külön pénzt nem kérünk,
Önnek csak a napi menü árát kell kifizetnie, amely 620
Ft /fõ/adag. Meleg étkezési utalványokat is elfogadunk!
Az adagok bõségesek, háromfogásosak: levesbõl, fõételbõl
és desszertbõl, vagy salátából, vagy gyümölcsbõl állnak.
A napi kiszállítás hétfõtõl - péntekig hagyományos étel-
hordókban (a megrendelõ szerzi be) 12 és 13 óra között
történik.

A menü megrendelhetõ a:
278 - 616 vagy a 06 30/219 - 1566-os telefonszámokon.

8. oldal 2010. március
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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

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

BALÁSTYA
RÁKÓCZI U-17.
tel.: 62/278-616
http://www: agetterem.hu
Napi menü házhoz szállítás!

Kedves leendõ Partnerünk!

Harmadik éve szállítunk napi menüt
Kistelekre, Balástyára, és terveink szerint
március 22.- tõl /hétfõ/ Csengelére is.
Esõben, hóban, napsütésben, szépidõben. 
Sokan számítanak ránk.
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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

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy az ÁG étterem
továbbra is vállal lakodalmak, ballagások, születés-
napok és egyéb céges és családi rendezvények lebonyo-
lítását akár kitelepüléssel is.

Felmerülõ kérdéseikre szívesen válaszolunk a 278 - 616
vagy a 06 30/219 - 1566-os telefonszámokon, vagy az

ag_etterem@freemail.hu e-mail címen.

Kardos József  
tulajdonos

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.

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

~ Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai 
gyakorlattal rendelkezõ PM által regisztrált mér-
legképes könyvelõ vállalja társaságok, egyéni vál-
lalkozók, õstermelõk könyvelését, munkaügyi, 
munkavédelmi és bér-tb ügyintézését, adóbeval-
lás, beszámolók elkészítését, teljeskörû ügyviteli 
szolgáltatással, felelõsséggel, hatóság elõtti 
képviselettel. Bérszámfejtést külön is vállalok.
Érdeklõdni: 06-20-497-0559, 62/258-695 

~ Olcsón vállalok szobafestést, mázolást, 
csempézést, fürdõzuhany szerelést. 
Érd.: Gyöngyi János, Csengele Tisza u. 5. 
Telefon: 06-30/369 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

~ 4 darab 8,5 méter belterületû 30 méter hosszú 
fólia váz fóliával eladó! 
Érdeklõdni a 06-30/7263137-es telefonszámon 
lehet.

~ Kisteleken a Tavasz u. 40. sz. alatti kertes ház 
eladó. Irányár: 4.000.000.-Ft. 
Érd.: 6765 Csengele, Dózsa Gy. U. 21. 
06-70/984-7451, 06-30/373-0477

~ Lejárt mûszakival, Trabant motorral csettegõ eladó,
ugyanitt 200 kg körüli hízó és õrölt paprika eladó! 
Érdeklõdni lehet a 06-62/286-074 és a 
06-30/583 0923-as telefonszámokon. 

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.

K
incsem

Lovasbolt
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~ Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a 
Felszabadulás u. 48. szám alatt. 
Érdeklõdni Kuklis Andrásnál a boltban vagy 
a 62/286-190-es telefonszámon lehet. 

~ 36x8 méter széles fólia váz eladó. Érdeklõdni lehet 
a 06-20/392 8859 telefonszámon.

~ A sportpályához 100 méterre, ipari árammal, 
fúrott kúttal hobbikert eladó!
Érdeklõdni lehet: Béres Lajosné, 
Csengele Kossuth u. 4.
Telefon: 06-30/2098 096

~ Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett 
zárt kert eladó!
Érdeklõdni: id. Béres Lajos, Csengele Kossuth u. 5. 
Telefon: 06-30/2098 096

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

~ Egyszer használt, új felültöltõs Whirlpool A+A700 
automata mosógép eladó! Érdeklõdni lehet a 
06-30/817-38-64-es telefonszámon.

~ 1200-as, jó állapotban lévõ Lada, friss mûszakival 
és 5 mázsás utánfutó magasítóval eladó! 
Érdeklõdni: Balázs Ferenc Telefon: 06 (62) 286 211

~ Magyar barna Lignit szén eladó! 
1500 Ft/mázsa Telefon: 06-20/20 36 252

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

~ Kisebb jellegû, mûhelyben végezhetõ munkákat 
(kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok. 
Igény szerint fixen vagy szerelhetõen. 

UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

~ 5 mázsás utánfutó friss mûszakival eladó!
Érdeklõdni lehet a 06-62/286-008-as 
telefonszámon.

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!
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