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Önkormányzati hírek
Csengele község Önkormányzatának Képviselõ testülete

2011. február 11-én tartotta soros nyílt ülését. 
Sánta Ferenc polgármester úr köszöntötte a megjelen-

teket, megnyitotta az ülést és ismertette a napirendi pon-
tokat, melyek a következõk voltak: 
1./ Polgármester beszámolója a két ülés között végzett
munkáról, fontosabb eseményekrõl
2./ A 2011. évi költségvetési rendelet
3./ Elõterjesztések
4./ Egyebek

Az elsõ napirendi pontban elmondta, hogy a belvíz-
helyzet falunkat is komolyan érinti jelen esetben elsõsorban
a tanyavilágot. Az elsõfokú készültség után, január 12-én el
lett rendelve a másodfokú készültség is. Sajnálatos módon
az egyik külterületi ingatlan egyik fala ki is dõlt, ezért az ott
lakókat kiköltöztették. A házaspár támogatást is kapott az
önkormányzattól. 

Beszámolójában még elmondta, hogy a külterületi részen
csatornák lettek nyitva. Alsó-Csengelén a Pántlika út jobb és
bal oldalán összesen kb. 6 km hosszú csatorna lett nyitva, az
M5 autópálya melletti vadátjárónál egy kb. 800 méter hosszú
csatorna pedig teljes egészében az önkormányzat költségén
készült. Ezen csatornák tisztítása, karbantartása,
ellenõrzése - mivel magántulajdonban vannak - a tulaj-
donosok feladata. A megnyitott csatornáknak köszönhetõen
a víz jelentõs része lefolyt. Vannak még olyan tanyák ahol áll
a víz, de a közmunkások ott is folyamatosan dolgoznak. Az
érintett területek tulajdonosai többször egyeztettek, több
áteresz, és mûanyag csõ lett biztosítva az embereknek díjta-
lanul. A vis major pályázat is folyamatban van. 

A belvízhelyzet miatt sokszor kellett olyan területre
menni, mely járhatatlan volt, ezért a Tûzoltó és Faluõr
Egyesület szolgálati autója eladásra került és egy terepjárót
vettek, valamint beszerzésre került még egy forgókotró gép
is, melynek nagy hasznát vette a hivatal a belvízhelyzetnél.
A testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 

Ezután a 2011. évi költségvetés elfogadása következett.
Néhány hozzászólás után a 2011. évi költségvetés egyhangú
elfogadásra került. 
Az elõterjesztésekben elfogadásra került a 2010. évi költ-
ségvetési rendeletmódosítása, a helyi iparûzési adó rendelet-
tervezete, rendelettervezet a szociális igazgatásról és szo-
ciális ellátásokról, a települési szilárd hulladékkezeléssel
kapcsolatos helyi közszolgáltatás, az önkormányzat va-
gyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló elõter-
jesztés, a 2010. évi közfoglalkoztatási beszámoló, és a 2011.
évi közfoglalkoztatási koncepció, a teljesít-
ménykövetelmények alapjául szolgáló kiemelt célok
meghatározása, a Faluház érdekeltségnövelõ pályázatának
támogatása, a Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény támogatási kérelme, Dr. Balikó Katalin fogorvos-
sal kötött megállapodás, a Polgármesteri Hivatal alapító ok-
iratának módosítása, Kun-Szabó Tibor CSKSE elnök kérelme,
a polgármester illetményének megállapítása, az alpol-
gármester tiszteletdíjának megállapítása, a temetõ szabály-
zata. Ezek az elõterjesztések egyhangú elfogadásra kerültek.

A szociális bérlakásokra benyújtott pályázatok
elbírálását a testület zárt ülésen tárgyalta, mivel elsõ körben
nem született döntés, az ülést késõbbi idõpontra napolták. A

második ülésen a titkos szavazatok alapján a következõ
pályázók kaptak bérlakást: Udvar Tibor és családja,
valamint Ambrus Csilla és Ceglédi Csaba. 

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: 13-16 óráig
Kérdéseikkel, problémáikkal a 06-30/339-8374-es telefon-
számon is fordulhatnak Horváth István falugazdászhoz. 

Figyelem!
Akinek adatszolgáltatási kötelezettsége van az 

MVH felé (monitoring) az 
2011. február 15-tõl március 15-ig tegye meg!! 
Ide tartoznak az AKG programban résztvevõk, 

aki valamelyik TÉSZ-nek tagja stb.
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Területalapú támogatás 2011. évi beadásának várható
idõpontja április közepe május 15-ig. 

Telefonon szíveskedjenek érdeklõdni idõpont egyeztetés
céljából!

Õstermelõ meghosszabbítása március 20-ig célszerû, 
hogy egész évben vonatkozzanak az õstermelõre az 

adókedvezmények. 

Egyházi hírek

Arcaink és álarcaink
Immár hagyomány, hogy Csengele és a környezõ

települések (fõként bérmálkozásra készülõ) fiataljai rend-
szeresen összejönnek a Katolikus Ifjúsági Alapítvány
munkatársai és a helyi hitoktatók szervezésével, a plébános
atyák támogatásával. Közösen játszanak, ismerkednek,
beszélgetnek az élet nagy dolgairól, és lelki élményekkel
gazdagítják egymást. Természetesen nincs ilyenkor hiány
finom falatokban, jókedvben, szórakozásban sem, melyekrõl
a résztvevõk mind maguk gondoskodnak. Legutóbb Csengele
volt a házigazda.
A február 26-án meglévõ hatalmas hó sem jelenthetett
akadályt azoknak, akik ismét szerették volna átélni a
közösen töltött órák örömét. Érkeztek vendégeink
Pusztaszerrõl, Ópusztaszerrõl, Balástyáról, Kistelekrõl, és a
házigazdák is kitettek magukért: mintegy ötven ember zsi-
bongta be a faluházat szombat délután.

Farsangi idõszak lévén az arcaink, álarcaink, a tár-
sadalomban betöltött szerepeink, az õszinteség, megnyílás
témáját jártuk körül. Beszélgettünk róla, ki milyen
helyzetben tudja õszintén önmagát adni, mennyire ápoljuk a
bennünk lévõ Isten-arcot, milyen arcunkat mutatjuk
szüleinknek, barátainknak és az idegeneknek.
Készítettünk különféle álarcokat és játékos feladatokban vet-
tünk részt. Lehetett pl. bekötött szemmel, lekváros fánkkal
etetni a másikat, kitömött zsákon szobaszánkózni, vagy
éppen azon versengeni, ki tud legkifejezõbb grimaszokat
vágni.
Mivel a farsang régen is a bálok, táncos mulatságok ideje
volt, és alkalmat adott arra, hogy a fiúk-lányok találkozhas-
sanak, és jól érezzék magukat együtt, mostani találkozónkat
népi táncházzal zártuk. Szakavatott tánctanárunk pillanatok
alatt fergeteges hangulatot teremtett és kifulladásig tán-
coltatott bennünket a moldvai lépések egyre gyorsulóbb
ütemével.

Köszönjük, hogy mindehhez helyszínül megkaphattuk a
Faluházat, továbbá köszönjük mindenkinek, aki bármilyen
módon hozzájárult e találkozó létrejöttéhez.

Zólyomi-Katona Theodóra

Általános iskolai hírek

Helyesírási verseny
2011. február 16-án helyesírási versenyen voltunk

Kisteleken. Iskolánk felsõ tagozatából 8-an indultak.
5. osztályból: Forgó Judit és Lantos Réka, 
6. osztályból: Baranyi Amíra és Kiss Alexandra, 

7. osztályból: Pigniczki Dóra és Szarka-K Csilla, 
8. osztályból: Lantos Viktória és Gurdics Dávid. 

Miután elfoglaltuk a termekben a helyünket, lediktálták
a tollbamondást. Ezután megkaptuk a feladatlapot, amely
megoldására 30 percünk volt. Míg az eredményhirdetést vár-
tuk finomságokkal vendégeltek meg minket.

Az alábbi eredmények születtek:
5. osztály:

Lantos Réka II. helyezés
Forgó Judit III. helyezés

7. osztály:
Pigniczki Dóra I. helyezés
Szarka-K. Csilla V. helyezés
Köszönjük szépen a felkészítést Lantosné Horváth

Irénnek, és hogy elvitt minket erre a szép délutánra.
Pigniczki Dóra és Szarka-K. Csilla

Olvasás verseny
2011. február 9-én Kisteleken olvasási versenyt rendeztek,

melyre iskolánkból 4 tanuló indult. Forgó Judit, Baranyi
Amíra, Pigniczki Dóra és Lantos Viktória. Elõször korosz-
tályonként felolvastuk a szabadon választott szövegeket.
Ezután egy külön teremben 15 percet kaptunk egy idegen
szöveg tanulmányozására. Sorban felolvastuk ezt is a
zsûrinek. Amíg a zsûri elvonult tanácskozni, addig
megvendégeltek minket teával és finom szendviccsel. 

Az alábbi eredmények születtek:
7-8. osztály
Pigniczki Dóra I. helyezés
Lantos Viktória II. helyezés

Köszönjük szépen a felkészítést Inci néninek, és hogy
általa részt vehettünk ezen a szép délutánon.

Pigniczki Dóra

Farsang az iskolában
2011. február 11-én délután 1 órakor megkezdõdött az

iskolások farsangja, mielõtt az osztályok felvonultak volna,
rövid ismertetõt hallhattunk Lantos Viktóriától és Fõdi
Ilonától a farsangi szokásokról A farsang évenként
ismétlõdõ, Vízkereszttõl Hamvazószerdáig tartó idõszak,
amelyet évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznó-
torok, jelmezes fölvonulások jellemeznek. A farsangi
köszöntõ többnyire gyermekek, egyes helyeken lányok,
legények, néhol házas emberek adománygyûjtõ szokása volt.
Gyakran a közös szórakozáshoz, a közös költségek
fedezésére gyûjtve járták végig a falut a köszöntõ énekesek.
Az utcán vonulva a szereplõk énekeltek, ijesztgették a
járókelõket, ezután betértek a házakba és versekkel,
énekekkel köszöntötték a ház lakóit. 

Ma már ezek a népszokások kiveszõben vannak, de az
iskolai jelmezbe bújás a régi hagyományokon nyugszik.
Ezután a kis bevezetõ után felvonult a királyi pár a fanfár
alatt, amit Pigniczki Dóra, Pigniczki László, Mustoha
Regina, Szabó Bence, Holó Patrik fújtak, majd megkezdõdött
a farsangi jelmezfelvonulás. 

Az osztályok a tanárukkal együtt izgatottan várták ezt a
napot. Az elsõ, második és harmadik osztályosok egyenként
mutatták be jelmezüket. A negyedikesek egy countryt mutat-
tak be. Az ötödikesek, Lantos tanár úrral együtt a Karib-

(folytatás a következõ oldalon)
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tenger kalózainak és sellõinek öltöztek fel. A sellõk szépek
voltak, de volt közöttük egy kimondottan rémisztõ sellõ. 

A hatodik osztállyal elkalandozhattunk a mesebeli
Afrikába, ahol találkozhattunk néger õslakókkal, akik átvál-
toztak õrjöngõ rockkerekké. 

A hetedikesekkel beleélhettük magunkat a 2010-es foci
VB csodálatos eseményeibe, és megpezsdült a vérünk a szép
"lányok" láttán. 

A foci VB "lányai"

Mi pedig a mi történt a felnõttekkel címû zenére mutat-
tunk görbe tükröt a felnõtteknek, hogy "õk voltak-e
gyerekek?" Ezek után Lantos István tanár úr segítségével ját-
szó-táncházat csináltunk, nagyon jól éreztük magunkat. A
fergeteges farsangi diszkót (Gurdics Gábor és Holo Patrik) DJ
Gurdics és DJ Holo fergeteges zenevilága mérgezte meg. 

Közös játék

Nagyon jól éreztük magunkat, reméljük, hogy jövõre a
hetedikeseknek is sikerül ilyen jó mulatságot szervezni.         

Hegedûs Nóra, 

Mustoha Mária, 

Tóth Bettina 
8. osztályos tanulók

Óvodai hírek

Értesítés óvodai beíratásról
Értesítjük a Tisztelt Szülõket, hogy a 2011/2012-es

tanévre az új óvodások beíratása 2011. március 16-17-én
10.00-tól 16.00 óráig lesz. 
Helye: 
Napköziotthonos Óvoda Csengele, Felszabadulás u. 23.
Beíratáshoz szükséges iratok:

- Gyermek születési anyakönyvi kivonata.
- Lakcímet igazoló kártya.
- Gyermek oltási könyve.
- A gyermek TAJ száma.
- Orvosi igazolás arról, hogy a gyermek közösségbe 

felvehetõ.
- A szülõ személyi igazolványa vagy lakcímkártyája.

Minden leendõ kis óvodásunkat és szüleiket szeretettel 
várjuk. 

Tóth-Andorné Farkas Éva
Vezetõ óvónõ

Mûvészeti iskola hírei

Félévi bemutató
Mint minden évben most is a mûvészeti iskola diákjai

bemutatták az elsõ félév alatt tanultakat. Erre az eseményre
2011. február 3-án került sor a Faluház nagytermében
délután két órakor. 

Nagy örömünkre szépen megtelt a terem, sokan kíváncsi-
ak voltak gyermekük, unokájuk szereplésére. Az elõadás
alatt a szülõk, nagyszülõk nagyon izgultak, de minden fel-
lépõt hatalmas tapssal jutalmaztak meg.

Elsõ mûsorszámként a kis színjátszók a Fabulák a
rókáról címû darabot adták elõ. Sokan közülük idén
szeptemberben csatlakoztak a csoporthoz, de ez az elõadá-
son egyáltalán nem volt észrevehetõ, mindenki nagyon ma-
gabiztosan, ügyesen játszotta szerepét.

Õket az elsõ osztályosok követték, akik a Kerek a káposz-
ta címû dalra készített néptáncos koreográfiát táncolták el.

Czirok Zoltán legkisebb furulyásai
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Utánuk hangszeres szólisták léptek a színpadra. Kalmár
Gergely tanár úr legkisebb növendékei Varga Viktória és
Csáki Roland felváltva játszottak furulyán két-két dalt.
Czirok Zoltán tanár úr legkisebbjei furulyán gyermekdalokat
adtak elõ egymás után, név szerint: Széplaki Vivien, Varga
Izabella, Tóth Szabolcs, Széplaki Liza, Katona Petra, Bencsik
Diána. Õket szintén furulya muzsika követett, kicsit már
komolyabb darabokat játszottak. Széplaki Lili Laczkó
Petrával egy Angol kánont, Árvai Kitti és Czirok Zoltán pedig
Bach: Részlet a Parasztkantátából címû mûveket adták elõ.
Ezek a gyerekek a furulya mellett már ismerkednek a
rézfúvós hangszerekkel is. Lantos Réka altfurulyán Czirok
Zoltánnak két dal játszott el. Zene után a 7-8. osztályos tán-
cosok latin mixe következett. Ebben a párok cha-cha-chat,
szambát és jivet táncoltak.

A következõ hangszeres blokkot szintén Kalmár Gergely
tanár úr növendékei kezdték, akik trombitán játszottak.
Susánszik Zoltán, Zsolnai Balázs, Csókási Evelin, Mészáros
Máté két-két darabot játszott. Forgó Judit vadászkürtön már
zongorakísérettel adta elõ darabjait. 
Közben a 2. osztályosok már nagy izgalommal várták a szín-
pad elõtt szereplésüket, Judit után õk következtek egy fox-
trottot láthatott tõlük a közönség. 

A mûsor elõrehaladtával egyre nagyobb gyerekek
mutatkoztak be, érezhetõ volt a tudásbeli különbség. A
kisebbeknek és a nézõknek az idõsebb növendékek mutatták
be, hová lehet eljutni. A két testvér - Tóth Bence tenorkürtön,
Tóth Ákos trombitán. - mutatta be tudását. Bence két zongo-
rakíséretes darabot, Ákos pedig Bach: Menüettjét és Haydn:
Allemand-ját játszotta. Ezek után már csak zongorakíséretes
darabokat hallhattunk Kovács Zsolttól trombitán, Széplaki
Szintiától vadászkürtön, Farkas Ákostól szintén
vadászkürtön, Holo Patriktól trombitán, Pigniczki Dórától
trombitán, Pigniczki Lászlótól trombitán, Mustoha Reginától
trombitán, Hegedûs Dórától vadászkürtön, Nagy D. Bencétõl
vadászkürtön, Kormányos Adriántól tenorkürtön. Zongorán
kísért Horváth Lívia tanárnõ.

Közben a 3-4. osztályosok szambát, az 5-6. osztályosok
polkát táncoltak. Mindkét csoport nagy sikerrel adta elõ
táncát. A csoportok felkészítõ tanára Czirokné Krizsán
Zsuzsanna. 

A polka

Az utolsó hangszeres blokkban Tóth Andrea játszott
Ritka Noémivel, Muhel Kata, Novák Balázzsal egy-egy trom-

bitaduót és Kis László Kalmár Gergellyel. Tubán két
tubaduót. Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy
középiskolás növendékeink is részt vettek a bemutatón,
gyakoroltak, hogy minél színvonalasabb elõadás
születhessen 

A félévi bemutatót a nagy színjátszósok darabja zárta,
Lázár Ervin: Hétfejû tündér címû mûvét állítottak színpadra.
A színjátszó csoportok felkészítõ tanára Lantosné Horváth
Irén volt. 

Ezzel a bemutatóval lezártunk egy újabb félévet, de ter-
mészetesen a munka továbbra is folytatódik, hiszen gyer-
mekeink versenyekre, fesztiválokra készülnek, ahonnan
igyekszünk szép eredményekkel hazatérni iskolánk és
Csengele hírnevét öregbíteni. 

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
2011. április 3-án (vasárnap)

16 órakor hagyományos 

SZOMSZÉDOLÓ
lesz a Faluházban, melyen idén 

PUSZTASZER
mutatja be kulturális mûsorát.

A belépés díjtalan!

Mindenkit szeretettel várunk!

A Faluház 2011. március 21-tõl 24-ig továbbképzés
miatt zárva tart!

A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány
könyvet leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

Pingpong verseny  
Néhány évvel ezelõtt volt már pingpongverseny a

Faluházban, most újra úgy döntöttek a helyi játékosok, hogy
szerveznek egyet, melyet 2011. február 20-án tartottunk meg.
Várakozáson felüli versenyzõ gyûlt össze, Kiskunmajsáról,
Csólyospálosról, Balástyáról, Kistelekrõl csatlakoztak még a
helyiekhez, így 40 fõ töltötte meg a Faluház nagytermét. 

(folytatás a következõ oldalon)



Nõi páros, nõi egyéni, lány egyéni (14 év alatt), fiú egyéni
(14 év alatt), férfi egyéni és férfi páros versenyszámban
mérettették meg a játékosok magukat.

Eredmények:

Nõi páros:
I. helyezett: Parragh Sándorné - Parragh Szilvia (Kiskunmajsa)
II. helyezett: Kuklis Anita - Vörös Csilla 
III. helyezett: Péter Szabó Edit - Hideg Andrea (Kiskunmajsa)

Nõi egyéni:
I. helyezett: Parragh Szilvia (Kiskunmajsa)
II. helyezett: Parragh Sándorné (Kiskunmajsa)
III. helyezett: Lajos Noémi (Kiskunmajsa)

Lány egyéni:
I. helyezett: Busi Szabina (Kiskunmajsa)
II. helyezett: Fõdi Ilona
III. helyezett: Fõdi Krisztina

Fiú egyéni:
I. helyezett: Grezsa Márton (Kiskunmajsa)
II. helyezett: Czinkoczi Márk (Kiskunmajsa)
III. helyezett: Battancs Gergõ (Kiskunmajsa)

Férfi páros
I. helyezett: Tóth Tibor - Gémes Sándor (Balástya)
II. helyezett: Kiss Dániel - Grezsa Tamás (Kiskunmajsa)
III. helyezett: Tisóczki Ferenc - Pigniczki Árpád

A III. helyezett férfi páros

Férfi egyéni:
I. helyezett: Gémes Tibor (Csólyospálos)
II. helyezett: Grezsa Tamás (Kiskunmajsa)
III. helyezett: Busi Lajos (Kiskunmajsa)

A helyezettek érmet és emléklapot kaptak. Szendvicses
reggeli és pizzás ebéd volt, melyért köszönet jár a felaján-
lóknak és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult

Az érmesek nem teljes létszámban

ahhoz, hogy ez a nap sikeres legyen!! Jól éreztük magunkat,
kellemes napot töltöttünk el együtt! 

Törköly Ágnes

Védõnõ hírei

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

stratégiára épülõ kistérségi program keretében.

Idõpont: 
Az elsõ alkalom 

2011. 03. 08. 9.30-tól 11 óráig, 
majd ezt követõen minden kedden ugyanebben az 

idõpontban

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
Csengelei Községi Sport Egyesület 2011-es évben is zavar-

talanul végezheti munkáját az új összetételû helyi Önkor-
mányzatnak köszönhetõen. 

Csapataink 2011. február hónaptól kezdõdõen dacolva az
idõjárás viszontagságaival megkezdték felkészülésüket a
2011. évi mérkõzésekre. Februárban csak szabadban végzett
erõnléti edzést tudtunk végezni, majd mire következtek
volna az edzõmérkõzések addigra 25 cm-es hó borította
pályánkat, így felkészülésünket némiképp megzavarta, de
focistáink még a 20 cm-es hóban is szorgalmasan edzettek. 

hírek
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A monoton felkészülést február 18-án egy jó hangulatú csa-
pat disznóvágással próbáltuk feldobni, amiért köszönet illeti
bölléri tevékenységéért Dorogi Andrást. Ezen a rendezvényen
sikerült csapatunkat még jobban összekovácsolni kicsik és
nagyok együtt fogták a malac farkát, darabolták a húst,
ittak, ettek és közel egy napon át jól érezték magukat. 

Az Önkormányzatnak köszönhetõen egy tisztasági festés
történt a sportházban, amit ezúton is szeretnénk
megköszönni. 
A 2011-es évben is próbálunk erõnknek és tudásunknak
megfelelõen jó híreket szerezni községünknek. Köszönjük a
megelõlegezett bizalmat. 

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.

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

2011. március 7. oldal
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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



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

2011. március 12-én 6 órától 
2011. március 16-án 6 óráig 
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208

2011. március 19-én 6 órától 
2011. március 21-én 6 óráig 
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2011. március 26-án 6 órától 
2011. március 28-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624 

2011. április 2-án 6 órától 
2011. április 4-én 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon: 06-30/297 4435

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.
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!

8. oldal 2011. március
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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.



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

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 
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

~ 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: 06-70/94-667-84

~ Videoton színes televízió eladó! Érdeklõdni: 06-30/4435776

~ 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

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

2011. március 9. oldal
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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

H l

u R
Q t

K
incsem

Lovasbolt
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~ 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.

~ 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: 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

~ 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

[

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) 
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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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