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XVI. CSENGELEI SPORTNAPOK 
PROGRAMJAI

augusztus 13-14.
Augusztus 13. (szombat)
1500 Keresztpályás Öregfiúk Labdarúgó Torna
1500 Kistelek Öregfiúk - Együtt Szegedért Öregfiúk keresztpályás focimérkõzés
1600 Csengele Örefiúk - Jászszentlászló Öregfiúk keresztpályás focimérkõzés
1700 Csengelei elõkészítõ csapat - Jászszentlászló elõkészítõ csapat focimérkõzés
1800 Vesztesek mérkõzése a III. helyért (Öregfiúk)
1900 Gyõztesek mérkõzése Öregfiúk Kupáért
2000 Vacsora és eredményhirdetés Öregfiúk Torna csapatai részére
2100 Retro disco karaoke partyval (Rossz idõ estén sátorban!) 
2200 Csengelei Mazsorettes hölgyek buli indító táncmûsora
2300 Arany Ászok sörivó verseny

Augusztus 14. (vasárnap)
0830 Csengelei Serdülõ - Jászszentlászló Serdülõ Nagypályás Labdarúgó Mérkõzés
1030 Õrzõ-védõ kutyabemutató (kiskunhalasi csoport)
1230 Ebéd Pacal pörkölt, csak elõrendeléssel augusztus 10-ig Kun-Szabó Tibornál (06-70/375 1075)
1300 Jó ebédhez szól a nóta
1500 11-es rúgóverseny nõi férfi
1600 Csengelei ovi focisták bemutatkozó edzése
1630 Csengelei Fúvószenekar és Mazsorett bemutató
1730 Csengele - Szank Nagypályás Labdarúgó Mérkõzés
2000- 0500-ig  Utcabál A jó hangulatról gondoskodik Varga László és Fekete László
2130 Sztárvendég KREDENC
2330 Tombolasorsolás!!!  Fõnyeremény: LCD képernyõs televízió
2400 TÜZIJÁTÉK!!!

A rendezvény alatt búcsúi kavalkád, körhinta, dodgem, várja a kedves látogatókat. 

Hideg italokról és a jó hangulatról a Gól sörözõ és csapata gondoskodik!

LLeeggyyeenn  eeggyy  jjóó  nnaappjjaa  --  jjööjjjjöönn  eell  aa  ssppoorrttnnaapprraa!!
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Önkormányzati hírek

NÉPSZÁMLÁLÁS - TÁJÉKOZTATÁS és
SZÁMLÁLÓBIZTOSOK TOBORZÁSA

Tájékoztatjuk Csengele község lakosságát, hogy a 2011.
évi népszámlálásról a 2009. évi CXXXIX. Törvény ren-
delkezik. A törvény értelmében a Magyar Köztársaság
területén 2011. október 1. 0 órakor fennálló állapot alapul-
vételével a természetes személyekrõl és a lakásokról nép-
számlálást és lakásszámlálást kell tartani. A népszámlálás
végrehajtásáról a Kormány 305/2010.(XII.23.) Kormány ren-
delete intézkedik. 

A 2011. évi Népszámlálás 2011. október 1. és október 31.
közötti idõszakban fog megtörténni. A népszámlálás végre-
hajtásának elõkészületei már június hónapban
megkezdõdtek. Az együttmûködés a Központi Statisztikai
Hivatal témafelelõsével folyamatos. 

Június-Július hónapokban számlálóbiztosok toborzása és
kiválasztása történik. Számlálóbiztos csak nagykorú, cse-
lekvõképes személy lehet. A munkára jelentkezõk papíron
vagy interneten a www.nepszamlalas.hu helyen
elolvashatják a "számlálóbiztosi feladatleírást", majd kitölt-
hetik a "számlálóbiztosi jelentkezési lapot". A számlálóbiz-
tosok kiválasztása a jelentkezési lap adatai valamint szemé-
lyes kapcsolatfelvétel - beszélgetés alapján történik.

A jelentkezési lap személyesen is kérhetõ a Polgármesteri
Hivatal 5. számú irodájában, Laczkó Magdolna népszám-
lálási felelõsnél.

Tekintettel arra, hogy a fenti kormányrendelet egységes
díjtételt alkalmaz a belterületi és külterületi számlálóbiz-
tosoknak, ezért célszerû lenne, hogy az adott összeírási
körzetben lakó személy jelentkezzen számlálóbiztosnak,
fõként mert õt a környékbeli lakosok ismerik, bizalommal
tudnak hozzá fordulni. 

Természetesen, aki gépjármûvel más körzetet is vállal
bejárni, azok jelentkezését is várjuk! A díjtételeket a fenti
rendelet tartalmazza, illetve tájékoztatás kérhetõ a hivatal-
ban.

Körzetek:

Belterületen:3 körzet került kialakításra 123 és 140 és 147
címre bontva Külterületen pedig az alábbi körzetek:

Alsó-Csengele: 2 körzet 60 és 64 darab címre bontva
Kelõpatak: 3 körzet 53 és 44 és 45 darab címre bontva
Kisteleki oldal: 1 körzet 86 cím
Templomhalom: 2 körzet 53 és 35 címre bontva
Vadgerlés: 2 körzet 59 és 73 címre bontva

A számlálóbiztosok jelentkezését 2011. július 15. napjáig
várjuk. Jelentkezés Laczkó Magdolna népszámlálási felelõs-
nél, illetve Dr. Tóth Tibor jegyzõnél. 

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén

fogadóórát tart a Faluházban 19 órától. 
Következõ fogadóóra: 2011. augusztus 1.

Általános iskolai hírek

Elballagtak a 8. osztályosok
2011. június 18-án 17 tanuló ballagott a csengelei

Általános Iskolából, lezárult egy korszak, szeptemberben
már máshol kezdõdik nekik a tanév. 

Az osztályfõnök Balázsné Németh Emese búcsúzott tõlük
a gyerekek pedig megköszönték az iskola tanárainak, dolgo-
zóinak munkáját, valamint szüleiknek, hogy eddig segítették
õket. 

A 17 tanuló mellett még két ember "ballagott" el az
iskolából, Heim Géza igazgató úr, és Heim Gézáné Márti
néni. Hosszú-hosszú éveket töltöttek az iskolában, rengeteg
gyerek került ki a kezük alól és lett több az általuk átadott
tudással. 

Kívánunk nekik hosszú, boldog egészségben eltöltött
nyugdíjas éveket!

Mûvészeti iskola hírei

Röszkén szerepeltek a táncosok
Június 15-én délután a csengelei mûvészeti iskola táncos

növendékei Röszkére utaztak. A Klebelsberg Kunó által
építetett Petõfi Sándor Mûvelõdési Ház éppen 80 évvel
ezelõtt nyitotta meg kapuit, ezért az õ tiszteletére egy egész
hetes rendezvénysorozatot szerveztek. A szerda délután volt
a táncosoké. 

A csengelei mazsorettek és társastáncosok mellett fellépett
a Röszkei Társastánc Csoport is. A közel egy órás mûsor
után pedig közös táncolásra került sor, Czirokné Krizsán
Zsuzsanna a gyerekeknek és a nézõközönségnek is egy
zumba tánclépéssorozatot tanított meg nagy sikerrel.
Mindenki nagyon jól érezte magát.

Faluházi hírek

XVII. Csengelei Falunapok
Idén XVII. alkalommal rendeztük meg a Csengelei

Falunapokat, melyen reméljük mindenki megtalálta a
számára megfelelõ programot. 

Minden tanuló egy szál virággal búcsúzott



2011. július 3. oldal
hírek

Csengelei

Szombaton reggel Vincze János kiállításának megnyitójá-
val kezdõdött el a falunapi programsorozat. A kiállítást
Bereczky Lóránd a Nemzeti Galéria fõigazgatója nyitotta
meg, ezek után pedig gyönyörû faszobrokban, dombor-
mûvekben gyönyörködhetett az, aki eljött megnézni a kiál-
lítást. 

A mûvészeti iskola 15. évfordulója alkalmából szintén
rendeztünk egy kiállítást régi felvételekbõl, fényképekbõl,
fellépõ ruhákból, valamint Balogné Illés Éva hozta el saját
készítésû babáit. Nagy öröm volt látni a sok érdeklõdõt. A
kiállítások megnyitója után pedig a Csengelei Fúvószenekar
és mazsorettcsoportok vonultak fel a falu utcáin. A kõszín-
padhoz érkeztek vissza, ahol Sánta Ferenc polgármester úr
hivatalosan is megnyitotta a XVII. Csengelei Falunapokat.
Köszöntötte testvérközségeinkbõl Eringbõl és Nowa
Slupiából érkezett vendégeinket, ajándékkal kedveskedett
nekik, valamint még egy hölgyet, nevezetesen Kodácz
Csengelét. A falunk nevét viselõ hölgynek egy csokor virágot
és egy emléklapot adott át. 

A köszöntõ beszéd után pedig megkezdõdött a kulturális
mûsor, melyen felléptek a csengelei táncos gyerekek, az ütõ-
együttes, a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, és a szege-
di Probitas TSE táncosai szórakoztatták még a közönséget
nagy sikerrel táncukkal. A kulturális mûsor után a zenekar
adott térzenét, akikkel bemutatkoztak a mazsorettcsoportok
is, az egészen piciktõl a régi valamikori táncos lányokig.

A mûsor közben a Faluház körül pedig már gyülekeztek a
motorosok. A finom ebéd után különbözõ játékos és ügyessé-
gi vetélkedõt szerveztek a résztvevõknek egészen a
felvonulásig. A felvonulás után volt az eredményhirdetés,
majd pedig mindenki táncolhatott, bulizhatott kedvére. A
szervezõk ezúton is szeretnének köszönetet mondani a
Polgármesteri Hivatalnak az anyagi segítségért, és minden
támogatónak, segítõnek, aki bármilyen módon hozzájárult a
rendezvény sikeres lebonyolításához. 

Vasárnap reggel a szentmise után, mint minden évben
idén is megemlékeztünk az I. és II. világháborúban meghal-
takért. A koszorúzás után pedig az Általános Iskola
udvarában játékos vetélkedõvel folytatódott a falunapi ren-
dezvénysorozat. Hat csapat mérte össze tudását, ügyességét
a fantasztikus epertortáért, melybõl természetesen a végén
minden játékos ehetett. A csapatok külön-külön is kaptak

ajándékcsomagokat, melyeket nagy örömmel és izgalommal
vettek át az eredményhirdetéskor. Rényiné dr. Torontáli
Renáta idén is nagyon szellemes, szórakoztató programokat
állított össze, egy kellemes délelõttön vehetett részt az, aki
velük tartott. A XVI. Torta-túrát a Polgármesteri Hivatal,
Baranyi József, Forgó Jenõ, Grezsáné Gémes Anikó és Tóth
Csaba támogatta. Köszönjük szépen!

(folytatás a következõ oldalon)

Vincze János a kiállítása megnyitójával Bereczky Lóránddal 

A Probitas TSE táncosai

A Szivárvány Mazsorettcsoport

A következõ sorjátékra készülve
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A délután folyamán a lovasoké lett a fõszerep, de délelõtt
a gyerekek már íjászkodhattak, és póni lovakon lovagolhat-
tak. 

A finom ebéd elfogyasztása után délután két órakor kezde-
tét vette a lovas felvonulás. A felvonulást lovas és póni pusz-
ta ötös bemutatóval szakították meg, ami nagyon érdekes és
szórakoztató volt. Visszaérkezve a felvonulásból Sánta
Ferenc polgármester úr, Csókási Zoltán és az eringi pol-
gármester Josef Neun, mindenkinek átadott egy emléklapot
és egy ajándékot. Ahhoz, hogy ilyen sikeresen zajlott le a
lovas nap nagyon sok segítségre volt szükség. Csókási Zoltán
mindenkinek köszöni munkáját, akik segítettek a szervezés-
ben, lebonyolításban.

Vasárnap este az összegyûlt vendégsereg izgatottan várta
az est sztárvendégét, Tolvai Renátát. Rengeteg ember
töltötte meg a rendezvénysátrat és környékét, de mindezek
elõtt a nagy színjátszó gyerekek a kõszínpadon elõadták a
Hétfejú tündér címû darabot. Fáklyák díszítették a színpadot
és környékét, nagyon szép volt. A fellépés elõtt tombolasor-
solás volt. A Gól Sörözõ által felajánlott kerékpárt Szabó
Tibor csengelei lakos nyerte. 

Ezek után pedig már nem kellett sokat várni és
megérkezett Tolvai Renáta. Az énekes nagyon szerény,
csendes és kedves volt mindenkivel, a színpadon pedig egy
fergeteges fél órát produkált. Lehetõség volt a fellépés után
autogram kérésre és fényképezkedésre. 

Nagyon sokan és sokat dolgoztunk a falunapok
elõkészületein és a három nap alatt is. Mindenkinek
szeretném megköszönni a segítséget, aki hozzájárult ahhoz,
hogy a falunapok létrejöjjön. Név szerint nem is tudnám fel-
sorolni olyan sokan voltunk és kihagyni se szeretnék senkit,
de nagy köszönet jár azoknak akik pakoltak, takarítottak,
akik fõztek, finom süteményeket sütöttek az összes
szervezõnek, az õ segítségeiknek, a szereplõ csoportoknak és
természetesen a felkészítõ tanáraiknak, a fellépõ
vendégeinknek és tényleg még egyszer MINDENKINEK
köszönöm!

Törköly Ágnes

Falunapi Kispályás Labdarúgó
Vándorkupa

A falunapi rendezvénysorozat a hagyományoktól eltérõen
nem autóversennyel folytatódott, elsõ alkalommal ren-
deztük meg a Falunapi Kispályás Labdarúgó Vándorkupát.
A 12 meghívott csapatból 11 megérkezett a helyszínre és
egész napos küzdelem során alakította ki az elsõ három
helyezett sorrendjét. 

I. helyezett: Reál Margit (Kiskunmajsa, Csengele)
II. helyezett: Mono-Pool Team (Pálmonostora)

III. helyezett: Porsche Tolvajok (Szeged)
A TORNA KÜLÖNDÍJASAI:

Gólkirály: Kitli Zoltán (Reál Margit)
Legjobb játékos: Barna Gábor (Porsche Tolvajok)

Legjobb kapus: Karsai Szabolcs (Mono-Pool Team)

Ezzel a vándor kupával egy hagyományt szeretnénk
teremteni a Csengelei Falunapok alkalmából Pünkösd hétfõn.

Kun-Szabó Tibor

Író-olvasó találkozó
Telegdi Ágnes neve nem ismeretlen már Csengelén, hiszen

járt már nálunk, csak akkor az óvodásoknál. 

A gyõztes csapat

A legjobb játékos átveszi a díját Urbán Flóriántól

Atom Anti póni puszta ötösével



2011. július 5. oldal
hírek

Csengelei

Június 9-én újra eljött hozzánk és az általános iskolás
gyerekeknek tartott egy elõadást, madarakról és különféle
kis állatokról. Mindegyik állathoz volt egy története, melyet
a gyerekek nagy figyelemmel hallgattak. Könyveihez nem
csak a történeteit írja, hanem a képeket is saját maga készíti. 

Mindegyik gyermek kapott tõle ajándékot, az elsõ osztály-
nak és a könyvtárnak is ajándékozott saját könyveibõl
melyet dedikált is.

Törköly Ágnes

A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYÁNAK ELLENÕRZÉSEKOR
NÉHÁNY KÖNYVET LESELEJTEZTÜNK, MELYEK 

100 FT/DB ÁRON MEGVÁSÁROLHATÓK A KÖNYVTÁRBAN!

Védõnõ hírei

Megérkeztem 
2011. július hónapban született gyermek: Székesi Zsoltnak

és Nagy Orsolyának Székesi Zsófia Tímea
Gratulálunk!

Baba-mama Klub indul!
A "Legyen jobb a gyerekeknek!" nemzeti stratégiára épülõ

kistérségi program keretében.
Idõpont: Minden kedden 9.30-tól 11 óráig

Helyszín: Egészségház
Várunk minden kedves anyukát és gyermekét egy zenés -

mondókázós-beszélgetõs-együttjátszós-mozgós
foglalkozásra.

Henczné Gut Julianna védõnõ és 
Grünvald Ágnes korai képesség gondozás koordinátor

Sporthírek
Felnõtt mérkõzés

2011. 05. 28. Tiszasziget - Csengele 4:3 (1:2)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Csáki Martin, Lesták
Ottó, Tóth Zoltán, Katona Norbert, Novák Balázs, Longa
Ádám, Horváth Ádám (Katona Gábor 55'), Heim Tamás,
Gurdics Gábor, Mészáros Dömötör

Góllövõink: Heim Tamás (2), Katona Norbert
Erõsen tartalékos csapatunk háromszor vezetett a jó
képességû hazai csapat ellen, de az utolsó pillanatban hatal-
mas egyéni hiba miatt vereséget szenvedtünk. 

2011. 06. 05. Csengele - Ruzsa 3:3 (0:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Csáki Martin (Árvai
Márk 66'), Lesták Ottó, Hegedûs Csaba, Tóth Zoltán (Csáki
Dávid 60'), Rabi István (Novák Balázs 75'), Túri Béla, Longa
Ádám, Heim Tamás, Nagy Tamás, Gurdics Gábor
Góllövõink: Túri Béla (2), Tóth Zoltán

2011. 06. 13. Csengele - IKV Alsóváros 
Elmaradt, a vendégcsapat nem tudott kiállni. A mérkõzés
három pontját, 3:0-s gólkülönbséggel Csengele javára igazol-
ta a Csongrád Megyei Labdarúgó Szövetség. 

2011. 06. 18. Csengele - Sándorfalva 5:1 (1:0)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Csáki Martin (Katona
Norbert 60'), Tóth Szabolcs, Hegedûs Csaba, Mészáros
Dömötör, Rabi István, Lesták Ottó, Janiga László (Novák
Balázs 70'), Nagy Tamás, Wenner Balázs (Csáki Dávid 75'),
Túri Béla
Góllövõink: Wenner Balázs (3), Novák Balázs, Túri Béla
A már bajnokságot nyert vendégcsapat MI-es játékosokkal
kiegészülve, csúfos vereséget szenvedett a jól játszó csengelei
fiataloktól. 

Serdülõ mérkõzések
2011. 06. 02. Szegvár - Csengele 5:3 (2:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán
(Árvai Márk 41'), Csáki Martin, Gurdics Dávid, Katona Gábor,
Csáki Dávid, Novák Balázs, Rabi István, Longa Ádám, Nagy
D. Bence (Losonczi Ádám 57'), Gurdics Gábor
Gólszerzõink: Novák Balázs, Csáki Martin, Árvai Márk

2011. 06. 09. Sándorfalva - Csengele 4:1 (2:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Katona Gábor, Csáki
Martin, Árvai Márk, Longa Ádám, Csáki Dávid, Novák Balázs,
Rabi István, Nagy D. Bence, Kócsó Dániel, Gurdics Gábor
Góllövõnk: Rabi István
A már bajnok Sándorfalva ellen általános iskolai ballagá-
sunk miatt kevesen tudtunk elutazni a mérkõzésre és így
sajnos 3 gólos vereséget szenvedtünk. 

Kun-Szabó Tibor

(folytatás a következõ oldalon)

Telegdi Ági az iskolásokkal

Szomorú az utam, mely hamvaidhoz vezet, örök az
arcod, mosolyod, lelkemben fogsz élni a csillagok
közt. Életed véget ért, a hirtelen halál tépett szét,

mint a vihar a rózsát. Számomra te nem haltál meg,
emléked bennem él. Fájó szívvel emlékezek 

Kucsora Ferenc Mihály 
halálának 1. évfordulóján.

Élettársad Klári és családjai
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Közérdekû telefonszámok:
Rényiné Dr. Torontáli Renáta Telefon: 286-121, Rendelési
idõ: hétfõ, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig, 13-14-ig,
csütörtök: 9-12-ig 
Dr. Varga Ferenc családorvos Telefon: 286-009, Rendelési
idõ: 8-12-ig, Ügyelet 16 óráig, 
Sürgõsségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki
mentõállomás épületében. Telefon: +36-30/210 4888, 06-
62/474-374, Mentõk: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos Telefon: 286-017, Rendelési idõ:
hétfõ, szerda, csütörtök: 13-17-ig, kedd, péntek: 9-13-ig
Polgárõrség: 06-30/602 5070, 
Tûz esetén értesíthetõ: Árvai Kálmán tûzoltó-parancsnok
Telefon: 06-20/919 4302

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 
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

Állatorvosi ügyelet
2011. július 2-án 6 órától 
2011. július 4-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624, 

2011. július 9-én 6 órától 
2011. július 11-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829, 

2011. július 16-án 6 órától 
2011. július 18-án 6 óráig 
Dr. Sikter András
Telefon. 06-20/936 4208, 

2011. július 23-án 6 órától 
2011. július 25-én 6 óráig 
Dr. Gombos László 
Telefon: 06-20/923 1689, 

2011. július 30-án 6 órától 
2011. augusztus 1-jén 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267

Hirdetések

PB GÁZCSERE TELEP NYÍLT A
VÉNUSZ PRESSZÓ UDVARBAN

Kapható: 11,5 kg-os palack 4950 Ft
23 kg-os palack 9900 Ft

Nyitva tartás: 
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

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.

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

Szombat: 8.00 - 12.00



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

2011. július 7. oldal
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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.
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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

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

Egészségvédõ és szépítõ masszázst vállalok a 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

Független, objektív közéleti havilap

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

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)

E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu
Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 

Nyomás: Szoliter Kft. 
Terjesztõ: A Kiadó 

Megjelenik havonta 800 példányban. 

Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007.
ISSN 2062-1728 (Nyomtatott)

ISSN 2062-1922 (Online)

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!

hírek
Csengelei



Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 1,5 hold földdel,

erdõvel, vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklõdni a (30) 275

4890-es telefonszámon lehet.
2 db kétajtós szekrény, 2 db heverõ, 4 db kétszemélyes
rekamié eladó! Érdeklõdni: (20)/594-2041
Falu szélén 1600 m² területen 62 m²-es kétszintes, összkom-
fortos épület ipari árammal, 4 db fóliával, lakhatási engedél-
lyel eladó! Érdeklõdni lehet a (20)547-1194-es telefonszámon.
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.
Újszerû állapotban lévõ Dízel Mercedes 220 CDI Avantgarde
fekete-metál színben tulajdonostól eladó. Irányár: 4 999 000
Ft. Érdeklõdni Sánta Ferencnél. 
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: (70) 946-6784
Jó állapotban lévõ heverõ, mosogatótálca, kis kerek fa
dohányzóasztal, régi típusú kétajtós szekrény (polcos,
akasztós), és ehhez tartozó kétszemélyes ágy
éjjeliszekrénnyel eladó! Érdeklõdni: (30) 443-5776
100 q kacsatrágya eladó! Telefon: (30) 547-1194
Televíziók, rádiók, DVD lejátszók és egyéb híradástechnikai
készülékek szakszerû javítása rövid határidõvel. Kovács Imre
TV mûszerész, Kistelek Tóalj u. 92. Telefon:(30)854-7195
Nagybálás széna, rozsszalma és tûzifa (akác-, olaj-, nyárfa)
eladó, valamint favágást is vállalok! Érdeklõdni lehet a
(30)328-2375-ös telefonszámon.
Csengelén gázkészülék javítást vállalok! Telefon: (70)
576-5885
Három csillagos Riolux Hungari 350 literes hûtõláda
sürgõsen eladó! Érdeklõdni lehet Magony Józsefnénél
Felszabadulás u. 29. 
Egy hektár föld a Virág soron bérbe kiadó! Telefon:(30) 824-
8716
Rendezett, csendes helyen alsó Csengelén külön álló épület-
ben (Fürdõszoba, melléképület van.) idõs személy gondo-
zását vállaljuk, vagy albérletbe kiadó! Telefon:(30)824-8715
Eladó Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõgarnitúra, Sever szi-
vattyú. Telefon: (20) 413-4914

Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A melléképületek
javításra szorulnak. Ugyanitt fejõs kecske is eladó! Telefon:
(20) 323-6305
Tanya 5 hold földdel, mûúthoz közel, valamint Kistelek
közelében 2,5 hold szántó eladó! Érdeklõdni: (30)912-6563
Nõi-férfi és gyermek fodrászat Kiskunmajsán (Félegyházi út
45/b. Bableves csárda mellett). Szeretettel és barátságos
árakkal várom kedves vendégeimet. Bejelentkezés Huszkáné
Kovács Márta Telefon: (30)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: (20) 497-0559, (62) 258-695 
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését,
és belsõ munkálatokat. Telefon: (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., Telefon: (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: (30) 209-8096
Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó!
Telefon: (30) 209-8096
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: (30)328-2375
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