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Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet,
Ilyenkor decemberben.

… Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

… És valahol csak kétkedõ beszédet
Hallok, szomorúan nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, és higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog
Új Évet kívánunk minden kedves

Olvasónak!
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"Most egy kicsit csendesebb a világ…"

Van egy nap az évben, amikor megszûnik minden külsõ gond, az emberek szíve telítõdik
szeretettel. Ezen a napon mindenki igyekszik hazatérni mire beköszönt az esti sötétség.

Hazatér, hogy együtt legyen a család, hogy együtt ünnepelhessenek, hogy együtt gyújthas-
sanak gyertyát, mert ez a nap Jézus Krisztusnak, a Megváltónak a születés napja, amely a

keresztény világ húsvét utáni legnagyobb ünnepe.
A Megváltóként tisztelt Jézus Krisztus születésének napját latinul Natalis Domininek

nevezik, melyet a nyugati kereszténység december 25-én, a keleti pedig január 7-én ünnepli.
(A Julián naptár és a Gergely naptár közötti idõeltolódás okozza.)

Manapság karácsonyfa köré gyûlik a család, és ott adja át ajándékait, amelyekkel örömet
szeretne okozni, mert adni jó, fõleg, ha az adás mögött a szeretet ereje húzódik meg.
A karácsonyfa állítását a XIX. század elején vettük át Németországból. A fenyõ, mint

tûlevelû örökzöld, - mivel télen nem hullatja levelét - , így az életet jelképezi, tehát
gyõzedelmeskedik a halál felett. A fenyõfa így az élet jelképévé vállhatott, Jézus ünnep-
körébe kerülhetett. Sok helyen, sok hagyományt tiszteletben tartanak, régi szokások,

hiedelmek úgymond valósággá váltak, persze ez már legtöbb helyen a múlté. Egy dolog
azonban most is él és ez a lényege: Karácsony a béke és a szeretet ünnepe, a Megváltó

születésnapja.
Legyen boldog, áldott karácsonyunk.

Mivel az Újév is kopogtat, községünk lakóinak barátaimnak, szeretteimnek az alábbiakban
szeretném kifejezni Újévi jókívánságaimat: 

- Valamennyiünkhöz költözzön be a szeretet, a megbocsájtás és az összetartozás 
fenséges érzése. Nyoma se legyen a magánynak, az elhagyatottságnak, a haragnak és a

fájdalomnak.
- Minden ünnepi asztalra jusson hús, friss kenyér és finom bor. Minden család 

elfelejthesse a mindennapok filléres gondjait, a nyomasztó kilátásokat, a terhes múltat.
- Kívánom, hogy feltöltõdjünk akaraterõvel, hittel, kitartással, hogy képesek legyünk fátylat
borítani vélt és valós sérelmeinkre, hogy a békében, békességben élhessünk családunkkal és

embertársainkkal.
- Kívánom, hogy a díszes ajándékok csupán kellékei legyenek az ünnepeknek. A valódi

ajándék az egymás iránt érzett és tanúsított szeretet, megbecsülés, tisztelet legyen.
- Kívánom, hogy mindnyájan fel tudjuk ismerni, hogy mi a valódi, mi az álszent, mi az örök

érték, s mi az, ki az, ami, aki az életünket teljessé varázsolja.

2012 Újévén ezekkel a gondolatokkal kívánok minden jóakaratú
embertársamnak, barátaimnak, családomnak BOLDOG ÚJ ÉVET.

Sánta Ferenc
polgármester 
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Önkormányzati hírek
Képviselõ testületi ülés

Csengele Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011.
november 30-án tartotta zárt és soros nyílt ülését. 
A zárt ülésen a Testület a Bursa Hungarica Felsõoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra beérkezett pályázatokat
bírálta el, valamint a megüresedett bérlakásra beérkezett
pályázatokról döntött.

A zárt ülés után került sor a nyílt ülésre. Polgármester a
napirendi pontok ismertetése és elfogadása után felkérte
Magony Rita vezetõ tanácsost ismertesse a Magmaplus Kft.
vízdíj javaslatát. 

Magony Rita elmondta, hogy a Kft., a jövõ évi vízdíj
javaslatuk kidolgozásánál figyelembe vette, hogy
községünkben fõleg azok a vízfogyasztók vannak többen,
akiknél a havi vízfogyasztás 10-15m³ közötti. A beterjesztett
rendelet tervezet szerint változatlan nettó 138 Ft lenne a víz
m³-kénti ára, csak az éves bekötési díj emelkedne 480 Ft-tal.
A Testület ezt a javaslatot elfogadta. 

Polgármester a következõ napirendi pontban beszámolt a
két ülés között végzett munkáról. Elsõként a beruházásokról
beszélt. Elmondta, hogy a Csengele Ház mûszaki átadása
megtörtént, a lakosság részérõl már több berendezési tárgy
és eszköz felajánlásra került. Ezt követõen az ifjúsági
táborozóhely építésérõl szólt. A kivitelezés folyamatban van,
a falazás folyik és lassan már a tetõt is elkezdik csinálni.
Kisebb költségvetésû munkálatok is fognak történni, az
Egészségházat fogják felújítani, a Csengele Ház udvarában
lenne egy sütögetõ és egy kemence építve. Erre és a sportház
vizesblokkjára is kért árajánlatot, melyek olyan magasak
voltak, hogy spórolás miatt felmerült egy ötlet. Mégpedig egy
kõmûvest kellene alkalmazni a hivatalnak, aki ezeket meg
tudná csinálni, ez sokkal olcsóbb lenne, mint ezek az áraján-
latok. A Testület ezt az ötletet támogatta. 
Ezek után polgármester beszélt a vízminõség javító program-
ról is. Megoldást kellett keresni, mert 30-40% a vízelfolyás,
ami nagyon sok. Sajnos az ivóvíz minõsége az uniós nor-
máknak nem felel meg, ezért is léptek be ebbe a programba.
Az uniós normáknak is megfelelõ vízellátás kötelezõ önkor-
mányzati feladat. Kistelekkel együtt alakítottak egy társulást
(ezt találták a legjobb megoldásnak), és így közösen benyúj-
tottak egy pályázatot, mely nyert. Ennek keretén belül lenne
a vízvezeték rendszernek egy része felújítva, cserélve,
valamint egy új artézi kút fúrása is a programban foglal-
tatik. 

Beszélt arról, hogy a kiszáradt tuják helyett újakat ültet-
tek, elkészült a falu elsõ adventi koszorúja, melynél mind a
négy vasárnap ünnepség lesz, valamint elmondta, hogy a
külterületi dûlõutak javítása folyamatos. Néhány hoz-
zászólás utána a Testület a beszámolót elfogadta. 

A következõ napirendi pontban tárgyalták az elõter-
jesztéseket. Ezeken belül elsõként a 2012. évi költségvetési
koncepció, a 2011. évi költségvetés rendeletmódosítás, a
2012. évi kötelezõ kéményseprõ-ipari közszolgáltatás díja
(jövõre 552 Ft) került elfogadásra. A negyedik elõterjesztés a
hulladékkezelés 2012. évi díja volt. Jövõre a hulladékkezelési
díj 2030 Ft lesz havonta. Ötödik elõterjesztésként a 2012. évi
átmeneti gazdálkodásról szóló rendelettervezetet tárgyalták.
Erre a jövõ évi költségvetés elfogadásáig van szükség, hiszen

addig is mûködni kell. A következõ elõterjesztés a III.
negyedéves gazdálkodásról szóló tájékoztató volt, majd a
közelgõ ünnepek alkalmával az idõsek köszöntése és szá-
mukra ajándékcsomag adása. Ezután 22 szociálisan 
rászoruló család rendkívüli gyermekvédelmi támogatásáról
döntöttek, majd a 2012. évi nyersanyagnormát tárgyalták és
szavaztak róla. Ezeket követte a 2012. évi belsõ ellenõrzési
terv, a 2012. évi I. félévi munkaterv, Local Agenda 21
Fenntartható Fejlõdés Helyi Programjának elfogadása (A terv
a környezet védelmérõl, a fenntartható fejlõdésrõl szól.), a
Csengele Községi Sport Egyesület beszámolója, a Csengelei
Polgárõr Csoport támogatási kérelme, Csengele Község 
Önkormányzat 2010. évben folytatott gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló, mely
elõterjesztéseket a Testület egyhangúan elfogadott. 

Az egyéb hozzászólások után a polgármester az ülést
bezárta.

Közmeghallgatás
A közmeghallgatásra 2011. november 30-án 16.30-kor került

sor a Faluházban. Polgármester köszöntötte a megjelenteket
és vázolta országunk gazdasági, illetve politikai helyzetét.

„Az országgyûlési képviselõi választások óta másfél év, az
önkormányzati választások óta egy kerek év telt el.
Ilyenkor feltesszük a kérdést, hogy jobb lett-e a helyzetünk,
gazdaságunk, körülményeink a választások óta, illetve jobb-
e sorunk a FIDESZ-KDNP Kormány megválasztása óta?
Tegyük fel a kérdést úgy is, hogy milyen lenne a helyzetünk,
a sorsunk az MSZP-SZDSZ Kormány alatt, ha az folytatni
tudta volna regnálását.
Mielõtt ítéletet hirdetnénk a mai kormány felett, egy-két
dologgal tisztába kell lennünk!
A Gyurcsány kormány egy olyan adósságállományt halmo-
zott fel a 8 év alatt, ami lehetetlenné tette az ország pénzü-
gyi helyzetét. Egy olyan szakadékot hagytak maguk mögött,
amire senki nem számolt. Mindehhez csatlakoztak a bankok
manõverei, amihez a Gyurcsány-Bajnai Kormány cél-
tudatosan asszisztált, nyilván nem önzetlenül. Ezek a nem
várt események, mint a bankok deviza alapú hitelei, amire
szinte rábeszélték az ország lakosságát, az IMF hitel
felvétele, a "nagy emberek" offshore cégekbe való pénz
kimentése, - jó példamutatás - az állami pénzek lenyúlása, a
nagyon rossz közbiztonság odáig vezetett, hogy a hátraha
gyott ország gazdasága és pénzügye a csõd szélére sodródott. 
Ezt vette át az új kormány.
Hogy ne kerüljünk Görögország mintájára csõdhelyzetbe,
egyetlen megoldás, hogy különbözõ intézkedésekkel, a
munka becsületével, a különbözõ ingyen pénzhez jutások
felszámolásával, hitelek felvételének mellõzésével, olyan
állami intézkedéseket kell eszközölni, melyek egyszerûbbé,
gazdaságosabbá teszik az önkormányzatok, vállalkozások,
egészségügy, mezõgazdaság helyzetét, tehát az egész ország
mûködését.
A legegyszerûbb embertõl, a legnagyobb vállalkozásokig, és a
kormánynak is azt kell a gondolkodásmódjának, a 
vezérfonalának tekinteni, hogy:
• addig nyújtózkodj, amíg a takaród ér
• munka nélkül - bármilyen munka - nem lehet, ne lehessen
pénzt teremteni
• az állam mi vagyunk, és az államkasszából csak úgy lehet
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kifizetni, ha abba teszünk is (például: pénzért vett
járadékokra, nyugdíjalap nélküli nyugdíjakra) ha hamarabb
kifogy a kassza, mint ahogy az utánpótlás megérkezik,
akkor bekövetkezik a csõdállapot.
Mondhatják, hogy vegyen fel az állam hitelt. Eddig is az volt,
és még most is az a bajunk, ennek a levét isszuk. A hitelt azt
vissza kell fizetni kamatostul. És ha nincs mibõl, jön az
újabb hitel, az újabb kamat, az eladósodás, a csõd!
Azt tudom tanácsolni, ne tudjuk meg, hogy milyen állapot a
csõd.
Úgy gondolom, hogy az országunk egyenlõre jó kezekben
van, természetesen nem mindenki szemszögébõl. Bízzunk
benne, és legyünk türelmesek, csodák nincsenek, az elõzõ
nyolc év herdálását egy év alatt nem lehet rendbe hozni.
Nagyon sokat, hosszasan, részletesen lehetne az országunk,
Európa gazdaságáról, sõt a bankvilág kártékony, romboló
munkájáról beszélni, de úgy gondolom, hogy röviden így
lehetett felvázolni a helyzetünket.
A szocialistáknak 8 évük volt arra, hogy tönkre tegyék az
országunkat. Nincs erkölcsi alapjuk arra, hogy most azt a
kormányt bírálják, aki az õ szennyüket akarja kimosni, az
általuk a szakadék szélére került országot akarják rendbe
tenni.
Erre nekik lett volna 8 évük. Most ne álljanak elõ a hazug
ötleteikkel."

Ezek után polgármester beszámolt a folyamatban lévõ
beruházásokról, megnyert pályázatokról.
"A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány Csengele
Község Önkormányzatának támogatásával és hozzájárulásá-
val pályázatot nyújtott be az Európai Vidékfejlesztési Alaptól
igénybe vehetõ támogatásra Csengelei Ifjúsági Táborozóhely
építésére 2009. december 16.-án. A tervezett épületben 6 db
szálláshely (szoba) kerül kialakításra, a szobákhoz közös
WC és fürdõblokk kerül kialakításra. A beruházás meg-
valósításával egyrészt lehetõséget teremtünk a helyi 
fiataloknak kirándulások, táborok megszervezésére, más-
részt az idelátogató vendégeknek, testvérközségünkbõl
érkezõknek korszerû körülmények között szállást tudunk
biztosítani. Ezenkívül különbözõ rendezvények,
sátortáborozások megszervezésére kínál lehetõséget,
valamint községi rendezvények megtartására is sor kerül-
hetne. A támogató döntésrõl 2011. június 23.-án kaptunk
határozatot, amely szerint nettó 24.901.627,-Ft, 100%-os
támogatásban részesítettek. Az áfát a pályázónak önerõként
kell biztosítani, így a bruttó összeg 31.127.034,-Ft.
A másik nagyobb beruházásunk, a Csengele Ház kiépítése
járt sikerrel szintén MVH támogatással.
A pályázat 2009. 11. 02.-én lett beadva.
A beruházás a falusi-paraszti kultúrát bemutató anyagi,
szellemi és a nép társadalmi örökségének állít emléket,
valamint a falut és a környezetet bemutató kiállítás, 
néprajzi gyûjtemény, kézmûves örökség ápolása a célja.
- 2010.02.17.-én elõzetes helyszíni szemlét tartott az MVH.
- 2010.03.09.-én az MVH befogadta a pályázatot.
- 2011.05.04.-én az MVH támogatási határozatot megkaptuk.
- A beruházás Bruttó 15.243.32,-Ft. Az áfa és önerõ 4.885.899
Ft.
- 2011.10.12.-én a mûszaki átadás megtörtént, jelenleg a
kifizetési kérelem beadása van folyamatban az MVH felé.
A berendezésekre, régi használati eszközökre, tárgyakra már

érkeztek felajánlások községünk területérõl, sõt már
érkeztek bútorok, eszközök, tárgyak, amelyek már elhe-
lyezésre kerültek a tájházban.
Az sem utolsó szempont, hogy ez az épület nem az enyészeté
lett, hanem szépen fel van újítva.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy akinek vannak ilyen régi
használaton kívüli eszközei, amit a Csengele Házban ki
tudnánk állítani az adományozó megjelölésével, úgy azt
nagy tisztelettel megköszönjük. A Csengele Háznak az
udvarába tervezünk családi-baráti összejövetelek megren-
dezéséhez egy nyári tetõ alatti sütögetõt, grillezõt, 
hagyományosan sárból épített kemencét. Bízom benne, hogy
egy ilyen beruházás is felelevenítheti a régi meghitt beszél-
getéseket, kapcsolatokat, hogy közelebb kerüljünk
egymáshoz, azt a kevés szabadidõnket tartalmasan tudjuk
eltölteni. Természetesen ezeket a berendezéseket, kemencét
a lakosság is használhatja majd. A fiataloknak meg lehet
tanulni az idõsebbektõl a kemencében való kenyér, vagy
kalácssütést. Úgy gondolom, hogy nagyon sok kapcsolatot
közelebb hozna egymáshoz, vagy egyáltalán kialakítana.
Kérek mindenkit, hogy ennek tekintetében pozitívan 
gondolkozzunk.”

Ezeket a tervezett beruházások követték.
"1. Csengele Község közoktatási intézményének energetikai
megújítása címû pályázatunk
- 2011.03.28. Testületi döntés a pályázatról
- 2011.05.13. Pályázat benyújtása
- A tervezett beruházás költségei a következõképpen alakul-
nak:
" Teljes beruházási költség: 46.687.188,-Ft, ebbõl az
önrész 9.895.734,-Ft, illetve a támogatásként igényelt összeg
36.791.454,-Ft.
- 2011.06.01. Pályázat befogadása
- 2011.07.13. Hiánypótlás benyújtása
- 2011.09.05. Tartalmi ellenõrzés
- 2011.11.03. Pályázati értékelés megtörtént â Várjuk az ered-
ményt.
2. Villamos-energia termelés napelemes rendszer segítségé
vel a Napközi otthonos Óvodában Csengelén címmel.
- 2011.05.04. Testületi döntés pályázat benyújtásáról
- 2011.07.08. Pályázat benyújtása
- A tervezett beruházás költségei a következõképpen alakul-
nak:
" Teljes beruházási költség: 21.516.391 Ft, ebbõl az
önrész (15 %), 3.227.459 Ft, az igényelt támogatás (85%)
18.288.932 Ft
- 2011.07.19. Pályázat befogadása
- 2011.09.02. Hiánypótlás benyújtása
- 2011. 09.12. Tartalmi értékelés elkezdõdött
Amennyiben sikeresen megvalósul a pályázat, akkor az itt
termelt többletenergiát a Démász a mindenkori ár 80%-ért
köteles visszavásárolni. Azért választottuk az óvodát a köz-
intézmények közül, mert itt a legtöbb a villamos energia fel-
használás.
3.) Közeli jövõnk egyik legfontosabb kérdése az ivóvízhez
megfelelõ mennyiségben és minõségben való hozzájutása
lesz. Megoldást kellett keresni, mert 30-40% a vízelfolyás,
ami nagyon sok. Sajnos az ivóvíz minõsége az unios nor-
máknak nem felel meg, ezért is léptünk be ebbe a program-
ba. Az uniós normáknak is megfelelõ vízellátás kötelezõ
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önkormányzati feladat. Kistelekkel együtt alakítottunk egy
társulást (ezt találtuk a legjobb megoldásnak), és így
közösen benyújtottunk egy pályázatot, mely nyert. Ennek
keretén belül lenne a vízvezeték rendszernek egy része
felújítva, cserélve, valamint egy új artézi kút fúrása is a 
programban foglaltatik."
A következõ pontban a község szociális helyzetét vázolta fel.
"Csengele község területén 2011. októberi adatok szerint
községünk lakosságszáma 1995 fõ, ebbõl a 60 éven felüli
lakosság száma 518 fõ.
- tanyagondnoki szolgáltatásban rendszeresen 17
család részesül, alkalmanként és szükség szerint a többi
lakos.
- Igény szerint indul járat a kisteleki rendelõ intézeti
Kht-ba, illetve Szegedre egyéb szakrendelésre.
- Rendszeres, havonta egy alkalommal a bevásárlás a
Cora áruházban - minden alkalommal teljes 8 fõvel történik
az utaztatás.
- Havi ellátást folyósítunk rendszeres szociális segély
keretében 2 fõ részére.
- Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális
segélye 4 fõ.
- Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesül
1 fõ.
- Ápolási díjban részesül (normatív) 12 fõ,
(méltányos) 2 fõ.
- Idõskorúak járadéka 2 fõ.
- Közgyógyellátásban részesül alanyi jogon 8 fõ,
méltányossági alapon 28 fõ, normatív alapon 11 fõ, összesen
47 fõ.
- Mozgáskorlátozotti támogatásban 28 fõ részesült.
- Egyszeri átmeneti segélyben részesült 53 fõ.
- 70 éven felüliek karácsonyi csomagja 276 fõ.
- Tüzelõt kapott 6 család,
- közmunka keretében foglalkoztatottak 21 fõ,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 242 fõ,
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 8 fõ,
- nyári gyermekétkeztetés 13 fõ,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri
támogatása
augusztusban 242 fõ, novemberben 236 fõ,
- tankönyvtámogatás önkormányzati 76 fõ.
- Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetés 10fõ,
- szilárdhulladék szállítási kedvezmény 256 fõ,
- gyermekek karácsonyi csomagja 22 család,
- temetési segély 14 fõ,
- a tanyagondnoki szolgálat 2006. januártól mûködik.
Az összes szociális kifizetések összege: 16.885 E. Ft."

Elmondta, hogy gyermekjóléti alapellátás és családsegítõ
szolgálat is mûködik a községben, majd az oktatási
intézményekrõl beszélt részletesen.
"Oktatási Intézményünkhöz az Általános Iskola és az Óvoda
tartozik, valamint szorosan az iskolához tartozik a
Mûvészeti Iskola.
Szeretném elmondani, hogy ezen intézmény önkormányzati
fenntartású, és cca. 40 %-ban az önkormányzat is finan-
szírozza.
Így még mai napig is iskolánk-óvodánk önállóan, nem tár-
sultan mûködik. Úgy gondolom, sõt meggyõzõdésem, hogy
jól. Több pályázati és nem kevés önkormányzati forrással
olyan beruházásokat, felújításokat, korszerûsítéseket,

korszerû oktatási formával, egy olyan intézményt, egy olyan
épület komplexumot alakítottunk ki, iskola, óvoda, faluház
tekintetében, ami lehetõvé teszi a gyerekeknek, a pedagógu-
soknak, hogy télen, nyáron megfelelõ, illetve a lehetõségeink
szerint a legjobb körülmények között folytathassák a
munkát, a tanulmányokat. Hogy ez a késõbbiekben, a
jövõben egész pontosan, hogy lesz arra most merész vál-
lalkozás lenne választ adni.
Mindenesetre önkormányzatunknak a jövõben is az legyen a
törekvése, hogy önállóságunkat, szuverenitásunkat, a
lehetõségek szerint õrizzük meg. 
Még mindig jobb a sajátunkra költeni, mint a semmire nem
költeni. 
Úgy gondolom, hogy a kormányunknak is az a célja, a
törekvése, hogy a jól mûködõ intézményeket önkormányzati
fenntartásban hagyják. Ez jobb lenne a lakosságnak, a
gyerekeknek, a pedagógusoknak, úgy szólván mindannyi-
unknak. A jövõben és a most beadott pályázatainkkal is arra
törekszünk, hogy jobbá, komfortosabbá, olcsóbb
üzemeltetéssel tegyük ideálissá az oktatás körülményeit.
Megjegyezni kívánom, hogy ezek a beruházások, itt marad-
tak és a jövõben is itt maradnak Csengelén, a csengelei
lakosság érdekeit szolgálva."

Ezek után a környezetünkrõl, és a környezetvédelemrõl mon-
dott néhány fontos gondolatot.
"Egy olyan településnek, mint Csengele, a környezetvédelem-
nek az egyik legfontosabb ügyünknek kell lenni. Ennek két
pillére van. Az egyik az ivóvíz bázisunk védelme, a másik a
levegõ védelme.
Mindkettõt romboljuk, szennyezzük gondolkodás nélkül.
Földünkön az életkörülményeket nem az állatok teszik
tönkre, hanem az ember. Lehet ezt szépíteni, hogy a külön-
bözõ gázokkal, vegyi anyagokkal szennyezik a levegõt, a
vizeket egy-egy háború idején. Nekünk saját
környezetünkben kell megtenni minden tõlünk telhetõt,
azért hogy kisebb legyen, még ha kicsivel is a szennyezettség,
mint eddig. Mit tegyünk? Például azt, hogy ne fóliával, pet
palackkal gyújtsunk be. Azon legyünk mindannyian, hogy a
szennyvíz programunk valamikor megvalósuljon. 
Ne kampányoljunk ellene!!
Földjeinket mûveljük, idõben tárcsázzuk, szántsuk le a par-
lagfüvet, a szilárd hulladékot ne az út széli árokba,
csatornákba, erdõkbe dobáljuk, az állati hullákat elásatlanul
ne a parlag területekre szállítsuk, a szelektív hulladék-
gyûjtést tényleg szelektíven végezzük. Olyan vegyszereket
használjunk, amelyeknek a lebomlási idejét be tudjuk tar-
tani. Hosszan lehetne még sorolni, de ha mindenki 
átgondoltan cselekedne, mielõtt például meggyújtaná a
kazánban a fóliát, akkor már tenne valamit a
környezetünkért. -Hátha mégsem gyújtja meg.
Saját egészségünkért, gyerekeink, unokáink egészségéért
ennyit tegyünk meg."

Ezen gondolatok után a civil szervezetekrõl beszélt.
"Három civil szervezet mûködik községünkben, mindhárom
egyesület az Önkormányzat támogatásával.
Közbiztonságunk védelmét a helyi Polgárõrség kiegészíti. A
Kisteleki Rendõrkapitányság szolgálatszervezése nem min-
den esetben biztosít rendõri jelenlétet községünkben, így a

(folytatás a következõ oldalon)
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Polgárõrségre nagy szükség van. Az új Polgárõr parancsnok
és a hozzá tartozó vezetés biztosíték legyen az önként vállalt
feladatok ellátására. A szolgálatok ellátására az Önkor-
mányzatunk a jövõben is, mint ahogy azt eddig is tette a
költségvetésben jóváhagyott támogatást biztosítja.
Önkormányzatunk nevében ezen a fórumon is szeretném
megköszönni munkájukat és jó egészséget kívánok minden
tagjának.

â Önkéntes Tûzoltó és Faluõr Egyesületrõl:
Az egyesület fõ feladatának a tûzoltást tekinti, erre
összességében 27-en vagyunk. Nagy jelentõsége van
községünkben elõforduló tûzeseteknél. 5-6 fõ nagyon gyor-
san mozgósítható, így mire a hivatásos állomány kiérkezik,
addigra a tüzek lokalizálva vannak.
Megfelelõ technikával rendelkezünk:
-1 db Mercedes típusú víz és csoportszállító fecskendõs
gépjármû.
-1 db fecskendõs és 6 fõ szállítására alkalmas Ford típusú
kisbusz, kézi szerszámokkal felszerelve, és van még egy
terepjáró, külterületi helyszínek megközelítésére. A tûzoltó
szertárunk és felszerelése a megyében a legjobb felszerelt-
ségû egyesületek közé tartozik. Az önként vállalt feladatok
közé tartozik a hétvégi (péntek, szombat) belterületi szol-
gálat. Ahol mindkét éjszaka 2-2 ember biztosít járõrözést.
Feladatunk közé tartozik a belvízhelyzetnél a rászorultak
részére történõ segítségnyújtás. Itt is szeretnék köszönetet
mondani minden önkéntes tûzoltónak áldozatos, önként vál-
lalt munkájukért, valamint jó egészséget kívánok 
mindannyiuknak.

â Sport Egyesületünkrõl:
2011-ben az Egyesületnél olyan változás történt hogy a
Megye III-ból a Megye II. osztályba nõtt fel az egyesület,
részben azért, hogy az utánpótlás csapatokat indítani
lehessen versenyeken is. Az ifjúsági és a serdülõ csapatokon
kívül óvodás korosztály is focizik, edzéseket és edzõ
mérkõzéseket szerveznek nekik. A Bozsik program keretében
õk is részt vesznek havonta a körzeti tornákon.
Nagyon nagy élmény számukra. Nagy eredménynek tartom,
hogy községünknek úgymond 4 foci csapata van és jó ered-
ményeket érnek el. Természetesen ennek ára is van. A
felmerülõ költségeket az önkormányzat támogatás for-
májában az éves költségvetésbõl biztosítja. Az egyesülethez
fûzõdik a sportnapok megrendezése is, ami minden évben
nagy sikertörténetnek számít. Ezúton szeretném
megköszönni az egyesület vezetõjének, edzõjének Kun-Szabó
Tibornak odaadó, áldozatos munkáját. Nagyon sok 
sikerélményt, és jó egészséget kívánok neki."

Végezetül pedig a Hivatal munkájáról adott rövid ismertetõt.
"Minden túlzás nélkül elmondhatom, hogy jól, vagy kiválóan
végzik munkájukat. Nem kívánom felsorolni, hogy melyik
köztisztviselõ hány fajta munkát végez, mennyi feladata
van, mennyi és milyen pályázatokat készítenek, mennyit
ügyfeleznek stb. stb…
Igen sokat fáradozunk azon, hogy hivatalunk is megmarad-
jon önállónak, ne kelljen csatlakoznunk esetleg egy nagyobb
településhez, hogy ne csak egy "útbaigazító" maradjon. Fõleg
azért fáradozunk az önállóság megtartása mellett, mert az
Önöknek, a lakosságnak lenne jobb. Amennyiben valahová

tartoznánk úgy oda kellene menni ügyet intézni, ahol lehet
hogy azt mondanák, hogy majd 30-60 nap múlva kap
értesítést az ügy elindításáról. Nem az az 5-6 köztisztviselõ
járhatna rosszul, hanem az a közel kétezer Csengelei lakos.
Azt kívánom, hogy továbbra is maradjunk önállóak és 
továbbra is tudjuk szolgálni lakosságunkat. A hivatal
köztisztviselõinek, a fizikai állományának köszönöm a
kitartó munkájukat, és jó egészséget kívánok nekik."

A lakosság felöl hozzászólás nem érkezett, így polgármester
megköszönte a figyelmet és bezárta a közmeghallgatást.

Tisztelt Lakosok!
Egy régi parasztház jellegû házat szeretnénk kialakítani a
Felszabadulás u. 5 szám alatti felújított házban, amihez a
lakosság segítségét szeretnénk kérni. Szívesen vennénk, ha
felajánlanának a Csengele Ház részére régi, jó állapotban
lévõ bútorokat, berendezési tárgyakat, öltözékeket (pl.:
rokka, mángorló stb.). 
Érdeklõdni lehet Sánta Ferenc polgármesternél és Törköly
Ágnesnél a Faluházban. 
Segítõ szándékukat köszönjük!

Sánta Ferenc
polgármester

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén

fogadóórát tart a Faluházban 18 órától.
Következõ fogadóórák: 2012. január 2., február 6.

FIGYELEMFELHÍVÁS ADVENT IDEJÉRE
A legszebb ünnep napjaiban sem szabad azonban megfeled-
keznünk a ránk leselkedõ veszélyekrõl, elsõsorban a gyertya
gyönyörû, de nagyon veszélyes lángjáról! Az elmúlt
évtizedek során bekövetkezett sajnálatos, olykor tragikus
események (adventi gyertya lángjától, illetve karácsonyfa
tüzétõl kiégett lakások) arra kell, hogy figyelmeztessenek
bennünket, hogy kellõ körültekintéssel, nagyon nagy odafi-
gyeléssel szabad a gyertyákat elhelyeznünk és meggyújta-
nunk. Amennyiben nem így tesszük, egy élet munkája sem-
misülhet meg, válhat a tûz martalékává néhány perc alatt. A
legnagyobb körültekintés mellett/ellenére keletkezhet tûz a
lakásunkban, különösen ebben az ünnepi idõszakban.
Nagyon fontos, hogy a lehetõ legrövidebb idõn belül
tudomást szerezzünk errõl és a szükséges intézkedéseket
(bent lévõ személyek mentése, tûzoltóság értesítése, tûz
oltásának megkezdése) megtegyük. Ebben lehet nagy segít-
ségünkre, a ma már néhány ezer forintért beszerezhetõ tûz-
jelzõ berendezés, amely erõs hangjelzéssel, néhány másod-
perc alatt felhívja a figyelmünket a lehetséges bajra.
1./ Az éghetõ anyagú adventi koszorút, csokrot (a további-
akban: koszorú) mindig helyezzük nem éghetõ, hõszigetelõ
alátétre!
2./ A gyertyák, mécsesek csak nem éghetõ tartóban
legyenek elhelyezve és rögzítve a koszorún, csokron!
3./ A gyertyákat, mécseseket ne tegyük közvetlenül a 
koszorú éghetõ anyagú részei (fenyõlevél, moha, fagyöngy,
stb.) mellé, ott ne gyújtsuk meg!
4./ A gyertyákat, mécseseket csak felnõtt gyújthatja meg!



5./ A gyermekeket ne hagyjuk felügyelet nélkül a koszorú
környezetében!
6./ Mindennemû gyújtóeszközt (öngyújtót, gyufát) tartsunk
elzárva, gyermekek által el nem érhetõ helyen!
7./ A koszorún lévõ égõ gyertyát ne használjuk az ablakban
a függöny(ök)-, továbbá egyéb éghetõ anyagok közelében!
8./ Az égõ gyertyát, mécsest tartalmazó koszorút ne tegyük
huzatos helyre, azt ne vigyük egyik helyrõl a másikra (ne
mozgassuk)!
9./ A gyertya, mécses égésekor ügyeljünk arra, hogy a kanóc
soha ne legyen túl hosszú (idõszakonként rövidíteni szük-
séges).
10./ A gyertyát, mécsest soha ne hagyjuk teljesen leégni, a
kanócot eldõlni!
11./ Az égõ gyertya, mécses oltására mindig tartsunk a
közelben megfelelõ eszközt!
12./ Az éghetõ anyagú koszorút minden hõforrástól tartsuk
megfelelõ távolságban!

KARÁCSONYFÁNK

LEGYEN SZÉP ÉS BIZTONSÁGOS
1./ Lehetõség szerint élõ (edényben-gyökeresen) fenyõfát
vásároljunk (béreljünk)!
2./ Vágott fenyõ esetében - amennyiben mód van rá - 
alkalmazzunk "vizes" tartót (talpat) a fa nedvességtartalmá-
nak pótlására!
3./ Mûfenyõ esetén - lehetõleg - válasszuk a "tûzálló
(lángálló)" kivitelût!
4./ Gondoskodjunk a fenyõfa (karácsonyfa) stabilitásának
- feldõlés elleni védelmének - megoldásáról (megfelelõen
"terpesztett" nehéz talp és/vagy kirögzítés)!
5./ A fenyõfát (karácsonyfát) minden esetben hõforrástól
távoli (legalább 1 m) helyen állítsuk fel!
6./ Elsõsorban nem éghetõ anyagú dekorációs elemeket
használjunk a fa díszítésére!
7./ Csak megfelelõ mûszaki állapotú, minõségi tanúsítván-
nyal rendelkezõ izzósort és/vagy elektromos díszítõele-
meket vásároljunk és használjunk!
8./ Az izzósort (és az elektromos díszeket) a fán úgy kell
elhelyezni és rögzíteni, hogy sem a levelekhez, sem a
vezeték(ek)hez, sem pedig az éghetõ díszekhez ne
érhessenek hozzá!
9./ A fára gyertyá(ka)t, csillagszóró(ka)t kizárólag
díszítésként helyezzünk fel, azokat ott ne gyújtsuk meg!
10./ Az izzósor és/vagy az elektromos díszek mûködésekor
gyermekek a helyiségben csak felügyelet mellett
tartózkodjanak!
11./ Gyermekek az elektromos díszítõelemeket és/vagy az
égõsort nem mûködtethetik, még felügyelet mellett sem!
12./ Az elektromos kapcsolókat és csatlakozókat úgy kell
elhelyezni és rögzíteni, hogy azokhoz a gyermekek sem
szándékosan, sem pedig véletlenül se férhessenek hozzá!
13./ Égõcsere, vagy áthelyezés alkalmával minden esetben
válasszuk le az izzósort (vagy az elektromos díszt) a vil-
lamos hálózatról!
14./ A korábban már üzemeltetett izzósort és/vagy elektro-
mos díszítõelemeket a felhelyezés elõtt át kell vizsgálni,
ismételten tanulmányozni a használati utasítást és a
gyártói elõírásoknak megfelelõen szükséges a szerelést
elvégezni!

15./ Az égõsor és a villamos díszek elektromos táplálásához
legfeljebb 1 db, világító kapcsolóval ellátott, gyárilag szerelt
hosszabbító elosztó használható, amelyen a nem használt
csatlakozóhelyeket "vakdugóval" kell lezárni a véletlen
érinthetõség ellen!
16./ Lefekvés és/vagy a lakásból való eltávozás elõtt az izzó-
sort és az elektromos díszeket a hálózatról le kell válasz-
tani (legbiztonságosabb a villásdugónak a dugaszoló aljzat-
ból való eltávolítása, illetve a hosszabbító fali csatlakozótól
történõ elválasztása)!
17./ A villamos leválasztás akadálymentességét
folyamatosan kell biztosítani!
18./ A karácsonyfa közelében mindig legyen készenlétben
olyan eszköz, felszerelés, amellyel az esetlegesen
keletkezhetõ tûz, annak kezdeti szakaszában nagy bizton-
sággal eloltható és a mentés, menekülés biztosítható!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk:

Papp Csaba tû. fhdgy. 
Kiskunfélegyháza Város Tûzoltósága

Általános Iskolai hírek

Mikulás bál
Idén már 18. alkalommal rendezte meg az általános iskola

jótékonysági Mikulás bálját. A rendezvény most is teltházas
volt, nagyon sokan voltak kíváncsiak a gyermekek által
elõadott mûsorra.

A fanfár hangjai után Longa Istvánné igazgatónõ köszön-
tötte a közönséget és köszönte meg név szerint 
mindenkinek, akik tombolatárgyakkal, süteménnyel és
segítségükkel hozzájárultak a bál sikeres lebonyolításához.

Ezután elkezdõdött a mûsor a legkisebbektõl a legnagyob-
bakig mindenki színpadra lépett. Elsõként a fúvószenekar
elõadásában hallhattunk két darabot, õket a nagycsoportos
óvodások követtek, téli dalokat, verseket adtak elõ. A
következõkben három furulyacsoport játszott furulyán gyer-
mekdalokat, karácsonyi dalokat. Furulya után az elsõ osztá-
lyos táncosok két rövid gyermektáncot táncoltak el nagyon
ügyesen, a 2-3. osztályosok pedig a Baj van a részeg
tengerésszel címû számra készült koreográfiát mutatták be.
Árvai Kitti és Széplaki Lili trombitán karácsonyi dalokat ját-
szott, amit egy újabb tánc követett. Szambát mutattak be a
Probitas tánccsoport tagjai. Közülük három növendék itt
kezdett el táncolni a mûvészeti iskolában, és késõbb
Szegeden fejlesztették tovább tudásukat. A táncosok után
Gömöri Balázs és Kalmár Gergely tanárurak álltak szín-
padra, rövid karácsonyi dallamokat hallhattunk tõlük.

2011. november 7. oldal
hírek

Csengelei

A három furulyacsoport



A 4-5. osztályosok jivet, a 6-7. osztályosok hip-hop táncot
mutattak be. A nagyobb rézfúvós növendékek rajzfilm-
slágereket játszottak, majd újabb jive következett a Porbitas
táncosok elõadásában. A 6-7. osztályos táncosok még egy
tánccal készültek egy quick steppel. 

Utolsó elõtti mûsorszámként a nagy mazsorettes lányok
következtek, de most nem a megszokott módon. Csáki
Klaudia által betanított koreográfiát mutatták be a közönség
nagy tetszésére.

A mûsort az ütõ együttes produkciója zárta. A Mikulás báli
forgatagot a 8. osztályosok nyitó tánca kezdte. A mulatozás
közben megérkezett a Mikulás, akinek segítségével nagyon
sok értékes tombolatárgy került kisorsolásra, ezután pedig
hajnalig tartott a bál, reméljük mindenki megelégedésére. 

Törköly Ágnes

Szent Miklós Teremlabdarúgó Bajnokság Bakson
2011. december 9-én a baksi általános iskola teremlabdarúgó
bajnokságot hirdetett, melyre Csengele csapata is nevezett.
Hét csapat részvételével zajlott a bajnokság, a csengelei
gyerekek nagyon jól játszottak, hiszen a III. helyezést 
sikerült elérniük, Baks (I. helyezett) és Kistelek (II. helyezett)
mögött. 
A gyerekeket testnevelõ tanáruk Lantos István nevezete és
készítette fel a bajnokságra. 

Mûvészeti Iskola hírek

Mórahalmi Megyei Rézfúvós Verseny

November 25-én pénteken Mórahalmon rendezték meg a
Megyei Rézfúvós Versenyt, ahol trombitások, tubások,
kürtösök és harsonások mérték össze tudásukat. Iskolánkat
4 diák képviselte, Farkas Ákos vadászkürtön, Holo Patrik,
Pigniczki Dóra és Zsolnai Balázs trombitán.

Nagy örömünkre - az elõzõ évekhez hasonlóan - ismét 
sikerült három díjat elhozni errõl a versengésrõl.
Farkas Ákos vadászkürt I. helyezés,
Pigniczki Dóra trombita III. helyezés, és a Csengelei Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény kapott egy különdíjat 15.000 Ft-
os hangszerjavítási utalványt.
Büszkék vagyunk minden növendékünkre!

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Faluházi hírek

Adventi gyertyagyújtás

Idén elsõ alkalommal állítottuk fel falunk adventi 
koszorúját a József Attila téren, ahol advent idején minden
vasárnap meggyújtottunk egy szál gyertyát. 

A gyertyagyújtás mindig rövid ünnepélyes keretek között
zajlott.

Ezek után mind a négy alkalommal rövid mûsor
következett, melyet a mûvészeti iskolás, az általános iskolás
növendékek és az egyház képviselõi adtak elõ. 

Az adventi koszorú elsõ gyertyáját falunk polgármestere
Sánta Ferenc gyújtotta meg, utána a furulyás és zenész
növendékek zenéltek, valamint az általános iskolai kórus a
Valahol Európában musicalbõl a Zene az kell címû dalt

8. oldal 2011. november
hírek
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A mazsorettes lányok

A nyitó tánc

A csapat

Meghívó
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt 

2011. december 23-án délután 5 órakor kezdõdõ 
KARÁCSONYI KONCERTÜNKRE!

Fellépnek a mûvészeti iskola fúvószenekara és 
mazsorettcsoportjai. Vendég a Hajósi Ifjúsági

Fúvószenekar és a Kisteleki Kamara Énekegyüttes
Belépõjegy: 200 Ft/fõ



énekelte el. 
Második vasárnap, szinte tavaszias idõ várta a kiláto-

gatókat. A gyertyát Kormányos Sándor alpolgármester gyúj-
totta meg, ezt követõen pedig a táncos növendékek téli
zenékre készített koreográfiákat mutattak be. 

December 11-én Laczkó Ferenc plébános gyújtotta meg a
harmadik, rózsaszínû gyertyát, az egyház képviselõi által
készített ünnepség keretében, és végül az utolsó
gyertyagyújtásnál a színjátszósok adtak elõ egy rövid
mûsort. 

Mindezek alatt forralt borral és forró teával próbáltuk a
hideget kellemesebbé tenni a kilátogatók számára.

Köszönöm a segítséget MINDENKINEK, aki az adventi
ünnepség lebonyolításában segítséget nyújtott!

Törköly Ágnes

Megérkeztem!
December hónapban született gyermek: Tóth Csabának és
Rozsnyai Mónikának Áron. Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
Nem tudok szó nélkül elmenni a mellett, ami mostanában
történik Csengelén. Vannak, voltak és lesznek is emberek,
akik a könnyebb megélhetést választva lopásra szánják el
magukat. Szemtelenül éjszaka, alvás közben lepik meg a
tulajdonosokat és viszik el azokat az értékeket, amiért a
gazdájuk tisztességes úton jutott hozzá. Felháborító, és még
felháborítóbb, hogy a temetõben nyugvó szeretteinket sem
hagyják nyugton. 
Sajnos sokadik alkalommal fordul elõ, hogy kimegyünk
elhunyt hozzátartozóinkhoz, és a szépen gondozott sírra
elhelyezett virágok, koszorúk hûlt helyét találjuk. Kérdem
én, hogy milyen lelki világa van az ilyen embernek? Vagy van
e egyáltalán? Nincs szégyenérzete, vagy lelkiismeret
furdalása? Biztosan nincs, különben nem tenne ilyet, de
mélységesen szégyelljék magukat!

Törköly Ágnes

2011. szeptember 9. oldal
hírek

Csengelei

Az adventi koszorú

Aerobic
Minden héten csütörtökön 18-19 óráig aerobic edzés a

Faluházban! Ha úgy érzed, hogy fogyni, csinosodni szeretnél,
vagy egyszerûen csak egészségesebben élni, gyere és tornázz

velünk! Aerobic oktató: Bodri Menyhért

A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány könyvet
leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

HAGYOMÁNYÕRZÕ NÕNAPI BÁL ÉS 
V. VÕFÉLYEK ÉS ZENEKAROK

TALÁLKOZÓJA
2012. március 10-én  17 órai kezdettel 

a csengelei Faluházban. Jegyek elõvételben
2012. február 20-ig

Nagy Mihálynál és a Faluházban 3600 Ft áron
kaphatók! Érkezéskor aperitif, vacsora: sertés
raguleves, sültes tál (hurka, kolbász, filézett

sült csirkecomb, töltött hús, rántott karfiol és
gombafej, zöldséges burgonya, rizi-bizi, vegyes

savanyú) és sütemény. 
Érdeklõdni: Nagy Mihálynál 06-30/390 9986 és

Törköly Ágnesnél 06-30/443 5776

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

Szombat: 8.00 - 12.00
TISZTELT LAKOSSÁG! 

2011. AUGUSZTUS 1-TÕL A HULLADÉKUDVARRA
TÖRTÉNÕ HULLADÉKSZÁLLÍTÁS SORÁN IGAZOLNI

KELL A CSENGELEI LAKCÍMET, VALAMINT A
DÍJFIZETÉS RENDEZETTSÉGÉT 

AZ UTOLSÓ HAVI BEFIZETETT CSEKKEL!!!

Állatorvosi ügyelet
2011. december 31-én 6 órától 
2012. január 2-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624, 
2012. január 7-én 6 órától 
2012. január 9-én 6 óráig
Dr. Gombos László 
Telefon: 06-20/923 1689, 
2012. január 14-én 6 órától 
2012. január 16-án 6 óráig 
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208, 
2012. január 21-én 6 órától 
2012. január 23-án 6 óráig 
Huszár Péter 
Telefon: 06-30/519 1829, 
2012. január 28-án 6 órától 
2012. január 30-án 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon: 06-30/297 4435, 
2012. február 4-én 6 órától 
2012. február 6-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267
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Hirdetések

PB GÁZCSERE TELEP NYÍLT A
VÉNUSZ PRESSZÓ UDVARBAN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 150 Ft
23 kg-os palack 10 300 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

Hirdetmény

A FONTANA Credit Takarékszövetkezet Csengelei kirendeltsége
az alábbi szolgáltatások nyújtásával áll a lakosság ren-
delkezésére.

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.
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!

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

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
ügyfélfogadási rendje
6765 Csengele, Petõfi u. 13. :

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
Magony Rita Tel.: 586-574. penzugy@csengele.hu 
Bánhidi Bernadett Tel.: 586-574
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
Csépe András Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu 
FAX: 586-578.

Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjólét Ügyfélfogadás 
hétfõ és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Tódorné Bodrogi Tünde Tel.: 586-573

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal
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Földet vásárolnék, leginkább Csengele területe érdekelne!
Érdeklõdni: 06-30/272 1272

Nem elhanyagolt, garantáltan vízmentes hobbi hosszú távra
locsolási lehetõséggel kiadó! Érdeklõdni: Forgó Péterné 06-
30/233 4024

Füstölést vállalunk 60 Ft/kg. Telefon: 06-20/315 7140

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõdni
a 06-30/580 4206-os telefonszámon lehet.

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 1,5 hold földdel,
erdõvel, vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklõdni a 06-
30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 2 db heverõ, 4 db kétszemélyes
rekamié eladó! Érdeklõdni: +36-20/59 42041

Falu szélén 1600 m² területen 62 m²-es kétszintes, összkom-
fortos épület ipari árammal, 4 db fóliával, lakhatási engedél-

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 sor-
soláson, ahol értékes ajándékokat nyerhet.

Fõdíj: Mobiltelefon
(Sorsolás 2012. január 1-jén 16.00 órakor)

Minden kedves vendégünknek Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben

Gazdag Boldog Új Évet kívánunk!
Gól Sörözõ és dolgozói

A Gól Sörözõben 17 órától minden hétfõn és
szerdán ingyen darts, 

minden kedden és csütörtökön ingyen csocsó!!
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

H l
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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

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
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lyel eladó! Érdeklõdni lehet a 06-30/547 1194-es telefonszá-
mon. 

K-1 típusú kézi kanalas szemenkénti vetõgép bérbe kiadó
(Vethetõ magfajták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, retek,
káposzta, saláta, kukorica, uborka, borsó). Érdeklõdni
20/315-7140 telefonszámon.

Schüssler Arcdiagnosztika
"A szervezet mûködésének egyensúlya az ásványi anyagok
megfelelõ bevitelétõl függ."
Ebben segít az arcdiagnosztika!
Segít:
- a hiányállapotok felmérésében,
- a testi-lelki egyensúly megteremtésében,
- a szervezetbõl hiányzó ásványi sók által okozott
betegségek diagnosztizálásában és kezelésében.
Arcdiagnosztika rendelés 0-100 éves korig! 2011. február 9-
tõl
Bejelentkezés: Szerda: 17.00-18.00, csütörtök: 10.00-17.00
Telefon: 06-70/94-667-84

Kossuth u. 5. szám alatti összkomfortos családi ház, nagy
telekkel eladó! Telefon: 06-30/2 098 096

Televíziók, rádiók, DVD lejátszók és egyéb híradástechnikai
készülékek szakszerû javítása rövid határidõvel. Kovács Imre
TV mûszerész, Kistelek Tóalj u. 92. +36-30/854 7195

Nagybálás széna, rozsszalma és tûzifa (akác-, olaj-, nyárfa)
eladó, valamint favágást is vállalok! Érdeklõdni lehet a 06-
30/328 2375-ös telefonszámon.

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

Egy hektár föld a Virág soron bérbe kiadó! Telefon: 06-
30/824 8716

Eladó Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõgarnitúra, Sever szi-
vattyú. 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 szántó eladó! Érdek-
lõdni: 06-30/9126 563

Fodrászüzletemet átköltöztettem a Félegyházi út 15 szám
alá (Pennyvel szemben). Szolgáltatásomat bõvítettem Eu 0,3
csöves solariummal. Huszkáné Kovács Márta Telefon: 06-
20/536 0875

Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakorlat-
tal rendelkezõ PM által regisztrált mérlegképes könyvelõ vál-
lalja társaságok, egyéni vállalkozók, õstermelõk
könyvelését, munkaügyi, munkavédelmi és bér-tb ügyin-
tézését, adóbevallás, beszámolók elkészítését, teljeskörû
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

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

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

Az újság következõ száma 
2012. február elején jelenik meg!

Független, objektív közéleti havilap

Kiadja: Csengele Község Önkormányzata, 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. 
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