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LENGYELORSZÁGI
ÚTINAPLÓ

a fúvószenekar és mazsorettcsoport
utazásáról

NÕNAPI BÁL
és 

IV. VÕFÉLYEK ÉS ZENEKAROK TALÁLKOZÓJA

2011. március 5-én 18 órai 
kezdettel 

a csengelei Faluházban.

Jegyek elõvételben 2011. február 20-ig
Nagy Mihálynál, és a Faluházban

3200 Ft/fõ áron kaphatók.

Vacsora szabadszedéses marhapörkölt és házi rétes.

Érdeklõdni lehet:
Nagy Mihály

Telefon: 06-30/390 9986
és

Törköly Ágnes
Telefon: 06-30/443 5776

A zenekar

; ;



Önkormányzati hírek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csengele Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a
megüresedõ Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda
igazgatói munkakörre pályázatot hirdet.

Pályázati feltételek:
- felsõfokú végzettség (pedagógus szakvizsga, 

közoktatás vezetõi szakvizsga),
- legalább 5 év szakmai gyakorlat.

Elõnyt jelent:
- vezetõi gyakorlat,
- helyi lakos.

Pályázathoz csatolni kell:
- szakmai életutat is bemutató önéletrajzot,
- vezetõi programot,
- erkölcsi bizonyítványt,
- oklevél másolatát.

Az igazgatói megbízás 5 évre szól, 2016. július 31-ig.
A munkakör betölthetõ 2011. augusztus 1-tõl.

Az illetmény a közalkalmazotti törvényben foglaltaknak
megfelelõen kerül megállapításra.

A pályázatot Csengele Községi Önkormányzat
Polgármesteréhez (6765 Csengele, Petõfi u. 13.) kell benyúj-
tani az Oktatási Közlönyben történõ megjelenést követõ 30
napon belül.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. július 31.

Csengele, 2010. december 20.
Csengele Községi Önkormányzat

Képviselõ-testülete

Falugazdász hírei
A falugazdásznak újra van ügyfélfogadása Csengelén a
RÉGI PÁRTHÁZ HELYÉN 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. 

Mûvészeti iskola hírei

LENGYELORSZÁGI ÚTINAPLÓ
a fúvószenekar és mazsorettcsoport utazásáról

2011. január 13. csütörtök 22 óra: Szakadó esõben várakoz-
tak szülõk, gyerekek. Megérkezett a busz, a csomagok elren-
dezése és az ülõhelyek lefoglalása után, még egy gyors bú-
csúpuszi apukáknak, anyukáknak, majd irány a
lengyelországi Poddebice. 

2011. január 14. péntek: Az éjszakát alvással, beszélgetés-
sel, evéssel, ivással töltöttük, a benzinkutaknál megmozgat-
tuk elgémberedett tagjainkat. Délelõtt 10 órakor érkeztünk
Auschwitzba, ahol magyar nyelvû idegenvezetõnk már várt
ránk. Fülhallgatókkal felszerelkezve indultunk a
világtörténelem egyik legszomorúbb helyszínének megis-
merésére. Mindenki (még a legelevenebbek is)
fegyelmezetten, csendben, megdöbbenve, sokan
elérzékenyülve járták végig a barakkokat, nézegették a tár-
lókban kiállított és összegyûjtött használati tárgyakat.
Szörnyû volt szembesülni azzal, hogy egykor ezeket emberek
viselték. A "túra" Birkenauban (Auschwitz szomszédságában
mûködõ táborban) ért véget. Mindenki lelke egy kicsit elne-
hezült az itt hallottaktól, és azt hiszem kitörölhetetlen emlék
maradt bennünk. Kicsit elcsendesülve folytattuk buszos
utunkat tovább végállomásunk felé. Este fél 6-ra értünk
Poddebicébe, ahol már nagy szeretettel vártak bennünket. A
szállás, egy kollégiumban volt. A 4 fõs szobákat hamar
elfoglaltuk, belaktuk, majd megvacsoráztunk. Köszöntött
bennünket a zenekarvezetõ és a tûzoltóparancsnok. A fel-
nõttek elmentek egy fogadásra, a fiatalabbak Zsuzsa néni
vezetésével esti sétát tettek a városban, bevásároltak az éjjel-
nappaliban, majd visszatértek a szállásra, ahol ki elõbb, ki
késõbb nyugovóra tért.

2011. január 15. szombat: 7 órakor ébresztõ. 8 órakor
reggeli. Fél 10-kor indulás városnézésre, pénzváltás és vásár-
lás is szerepelt a délelõtt programjában. Ebéd után pihenõ és
készülõdés. 4 órakor indulás a koncert helyszínére szereplõ
ruhában, csinosan. Egy rövid közös próba, a lányoknak
beöltözés és este 6 órakor elkezdõdött a Poddebicei
Tûzoltózenekar Újévi koncertje, melyen vendég a Csengelei
Fúvószenekar és Mazsorettcsoport. Jó hangulatú, pörgõs
koncerten vettünk részt, ahol a csengeleiek elõadását mindig
hatalmas taps kísérte. Az este további részében vacsora,
tánc, buli, bimber következett. Hajnali 2 órakor búcsút intet-
tünk vendéglátóinknak és visszamentünk a szállásunkra
aludni.

A mazsorettek

2011. január 16. vasárnap: Korán volt a 8 órai ébresztõ.
Nehezen tért mindenki magához, de a reggeli sokat javított
az állapotunkon. 10 órakor elindultunk Lódzba városnézésre,
ahol a poddebicei alpolgármester mesélt a város történetérõl.
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Megmutatta a szépen felújított városrészeket, majd maradt 1
óránk a vásárlásra, nézelõdésre is. 3 órakor már újra a szál-
lásunkon voltunk és ebédeltünk. 5 órakor még egy kis
süteményezésre vártak a lengyel zenekarosok. 
Búcsúzkodás, ölelkezés cím és telefonszámcsere után vissza
a kollégiumba. 7 - kor vacsora, csomagolás, készülõdés.

2011. január 17. hétfõ: Hajnali 4 órakor ébresztõ, reggeli tea,
kávé. Az ennivaló bepakolása után, negyed 6-kor indulás
haza. Hosszú és fárasztó utazás után éjjel fél 11-kor
érkeztünk a Faluházhoz. Mindenki nagyon elfáradt, de na-
gyon sok élménnyel és barátságokkal gazdagabban tértünk
vissza Csengelére. Sokat fejlõdött mindenki nyelvtudása,
bátrak voltunk, ismerkedtünk. Ha lehetõségünk lesz rá
mindenképpen visszamegyünk.

Zenekarosok és Mazsorettesek

Isten veled…
Búcsúzom Harkai István képviselõ társamtól, akivel a

rendszerváltás utáni elsõ ciklusban dolgoztunk együtt.
Önzetlenül tette a dolgát a faluért, jobbító szándékkal,

tiszta gondolkodással próbált élhetõ körülményeket
teremteni. A személyes csatározáson túl egyszerre sok új
lehetõség adatott a változásra, a változtatásra. Sajnos a
bebetonozott gondolatok az új, szabad választással nem
oldódtak fel. Nagyon sok szép terv süllyesztõbe került, hol
mert személyes érdekeket sértett, vagy mert együttesen már
nem voltunk elég erõsek. Nem azonos irányt jelöltünk ki. A
Faluház létrejötte nehéz szülés volt a tájékozatlanság, rutin
hiányában. A sok szép terv, amiket szõttünk - autópálya
lehajtó, termálvíz hasznosítás, emlékmû létrehozás (nem
sírkõ), még több szilárd burkolatú út, földutak karban-
tartása, iskola-óvoda rekonstrukció, ésszerû gazdálkodás,
idõsek segítése - nem eléggé sikerült. A jászszentlászlói út
építése Pityu szorgalmazására lett elindítva.

Fiatal házasként ambíciósan kezdték az életet, okos,
magasan kvalifikált emberpár indult szebb jövõt teremteni.
Korán érte õket a legnagyobb tragédia. Kisfiuk, Roland
elvesztése soha ki nem heverhetõ fájdalom. 

Erõs akaratú ember volt Pityu? Igen! Tovább küzdött, újra
indult, újra teremtett szép családot, hatalmas gazdaságot. De
közben ráment az egészsége. Elfelejtett gondolkodni azon,
hogy magukra is vigyázni kellene gyermekeik szebb
jövõjéért. Nem adta fel, küzdött súlyos betegen is. Tovább ter-
meltek, járta a piacokat betegen is. 

Rendes, jólelkû, egyenes jellemû embert veszítettünk el.
Pityu számára véget ért a harc. Ha van túlvilági élet, biz-

tosan szeretné látni, hogy a felesége szeretettel neveli gyer-
meküket, majd unokáit, tovább haladva a megkezdett úton,
jó egészségben. 

Adhatott volna neki könnyebb, szebb életet a jó Isten!
Valamiért ez nem így történt.

Kérem, hogy akiket itt hagyott, azoknak legyen meg-
békélés, belenyugvás és lelkierõ a továbbfolytatáshoz.

Isten veled Pityu!
Tóth Tibor  

Faluházi hírek
TOVÁBBRA IS MINDEN ÉRDEKLÕDÕDT SZERETETTEL

VÁROK A SPINNRACING (TEREMKERÉKPÁR) 
ÓRÁKRA!

A különbözõ gyakorlatokat a résztvevõk speciális fitness
kerékpáron zenére végzik.
Ülve- állva kerékpározva, súlypont áthelyezéssel, az ellenál-
lás szabályozásával, karhajlítás kombinációkkal van az
edzésprogram kialakítva.
A spinnracing egész testet átmozgató edzés, mely jó hatással
van az egészségre, valamint az egyik legjobb állóképesség
fejlesztõ edzésmód. A hiedelmekkel ellentétben egyáltalán
nem szélesíti a csípõt és a combokat. Férfiaknak és nõknek
is egyaránt ajánlott.

Amit az edzésre hozz magaddal:
- víz,
- törölközõ,
- kényelmes ruha a tekeréshez.

Órák:
- Hétfõ 17.00 óra
- Kedd, csütörtök 17.30
- Szerda 16.30 és 18.00

Bejelentkezés a Faluházban vagy a 06-62/286-239-es és a
06-30/443 5776-os telefonszámokon lehet.

Törköly Ágnes

A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány
könyvet leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

Megérkeztünk!

2011. január hónapban született gyermekek: 
Szekeres Róbertnek és Huszka Katalinnak Vivien, 
Vinars Ferencnek és Kozák Juliannának Rebeka Lídia, 
Ördög Lászlónak és Hell Anikónak Nelli, 
Szabó Zsoltnak és Bosnyák Robertának Kitti.
Gratulálunk!

Sporthírek

Darts verseny a Gól Sörözõben
2011. január 9-én tartottuk ez évi elsõ darts versenyünket

nyolc versenyzõ részvételével ahol a következõ végeredmény
született:

I. helyezett: Nagy D. Bence
II. helyezett: Kopasz József
III. helyezett: Mészáros Péter

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

(folytatás a következõ oldalon)
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A képen az elsõ három helyezett látható

FARSANG KUPA DARTS VERSENYÜNEKT 2011. 02. 06-ÁN VASÁRNAP 16 ÓRAI KEZDETTEL RENDEZZÜK! 
SZERETETTEL VÁRJUK A VERSENYZÕKET ÉS AZ ÉRDEKLÕDÕKET!

Kun-Szabó Tibor

5 ÉVES A GÓL SÖRÖZÕ!
2006. február 7. óta üzemel a Gól Sörözõ. 

Az 5 éves jubileum alkalmából február hónapban 
különbözõ születésnapi akciókkal várjuk kedves Vendégeinket! 

Minden nap 
- olasz kávé különlegeség (Corso Verona) 100 Ft/adag,

- Kozel 0,5 üveges sör 180 Ft/üveg

Térjen be hozzánk és ünnepeljünk együtt 
a Gól Sörözõben!
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Sudoku
Könnyû

Közepes

Nehéz

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

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

Szombat: 8.00 - 12.00

Állatorvosi ügyelet 
2011. február 5-én 6 órától
2011. február 7-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267   

2011. február 12-én 6 órától  
2011. február 14-én 6 óráig
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/936 4208

2011. február 19-én 6 órától  
2011. február 21-én 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

2011. január 29-én 6 órától 
2011. január 31-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon. 06-30/297 4435

2011. február 26-án 6 órától
2011. február 28-án 6 óráig
Dr. Gombos László 
Telefon: 06-20/923 1689 
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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.
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

hírek
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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.

H l

u R
Q t

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



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 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

~ Televíziók, rádiók, DVD lejátszók és egyéb híradástech-
nikai 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

LOVASOKTATÁS!
Szeretettel várok minden kezdõ és

haladó lovak iránt érdeklõdõt. 
(Ülésjavítás, idomító lovaglás

oktatása, tereplovaglási lehetõség.) 
Balog Szilvia (Kiskunmajsa) 

06-70/323 90 45

~ 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.

~ 12-es, 30 méter hosszú fólia eladó! 
Telefon: 06-30/726 3137

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

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

~ Eladó Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõgarnitúra, 
Sever szivattyú. Telefon. +36-20/413 4914
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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



~ 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, 
valamint Kistelek közelében 2,5 hold szántó 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

~ 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

~ 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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