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Beszámoló a „Csengelei ifjúsági

táborozóhely építése” beruházásról
A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány Csengele
Község Önkormányzatának támogatásával és hozzájárulásá-
val az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez igénybe vehetõ
támogatásokra "Csengelei ifjúsági táborozóhely építése"
címen pályázatot nyújtott be 2009. december 16-án.

A pályázat kapcsán a tervezett épületben 6 db szálláshely
kerülne kialakításra, a szobákhoz közös wc és fürdõ blokkal.
Az épület teljes körû mûködéséhez egy étkezõ és egy konyha
is tartozik, valamint egy fedett tornác az étkezõ elõtti
részen. Az épület elõtt kerülne kialakításra a sátorozó hely.
A beruházás megvalósításával lehetõséget teremtenénk egy-
részt a helyi fiataloknak kirándulások, táborok
megszervezésére, másrészt az idelátogató vendégeknek,
külföldi testvérközségünkbõl érkezõknek, hogy egy modern
és korszerû, az elõírásoknak megfelelõ helyen tudjanak
megpihenni és kikapcsolódni. Ezen felül egyéb községi
rendezvény megtartására is sor kerülhetne itt.

A pályázat benyújtását követõen - a 90 napos elbírálási
határidõt jóval meghaladva - megkezdõdött annak admi-
nisztratív ellenõrzése, ahol megállapították, hogy a pályázat
az értékelési eljárás lefolytatásához szükséges jogszabály-
ban elõírt valamennyi tartalmi és formai kellékkel
rendelkezik, így az MVH 2010. augusztus 31-én kibocsátott
végzésével befogadta azt.
A pályázott beruházás bruttó összege 31.127.034,-Ft, nettó
összege 24.901.627,-Ft, ugyanis az MVH-s pályázatok eseté-
ben a támogatást mindig a nettó (azaz áfát nem tartalmazó)
összegre ítélik meg.
A támogató döntésrõl szóló határozatot 2011. június 23-án
kaptuk meg, nettó 24.762.655,-Ft-ról. A nettó összegre
vonatkozó áfát az Önkormányzat, mint pályázati önerõt biz-
tosítja az Ifjúsági Mûvészeti Alapítvány számára.

A pozitív döntést követõen elõször a közbeszerzési eljárás
került lefolytatásra hivatalos közbeszerzési tanácsadó által.
A nyertes SISÁK Építõipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-
vel 2011.09.01-én lett aláírva a kivitelezési vállalkozási
szerzõdés. Az építési tevékenység megkezdésének bejelenté-
sét követõen 2011.09.26-val megkezdõdött a beruházás
kivitelezése.

Az alap és a lábazat elkészült. Jelenleg a falazás folyik.
Amennyiben az idõjárás is kedvez, a tél beállta elõtt az épü-
let tetõ alá kerülne. A beruházás befejezésének határideje
2012. június 20-a.

Magony Rita

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

Figyelem felhívás!

Sajnos a rosszindulatú emberek falunkat sem kerülik el,
ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az egyre sûrûbbé
vált nem kívánt személyek "látogatása" ellen kapuikat
nappal is, éjjel is zárják!!!
Ne engedjék be az elõzetes értesítés nélkül érkezõ közüzemi
óraleolvasókat, ne vásároljanak házalóktól, ne engedjék be

Önkormányzati hírek

A Csengelei Ifjúsági táborozóhely alapja
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még udvarukba sem az idegen embereket, az ócskavas, toll
stb. felvásárlókat! 
Fokozottan vigyázzanak értékeikre, valamint kérjük figyelje-
nek egymásra, szomszédaikra.
Ha gyanúsat észlelnek, azonnal értesítsenek valakit az aláb-
bi telefonszámokon:
Rendõrség: 107, illetve
Bozó Bélát: 06 (20) 414 0009,
Árvai Kálmánt: 06 (20) 919 4302
Nagyon sokban segítené a rendõrség munkáját, ha pl. autó-
val vannak az autó típusát, színét, rendszámát, hány ember
volt, merre távoztak … stb. megfigyelnék. Minél több infor-
máció, annál nagyobb az esély, hogy elkapják õket. 

Egyházi hírek

Halottak napja
Amikor a fákon már csak Isten irgalmából vannak levelek,

amikor a gyönyörû õsz szinte észrevétlen megadja magát a
sivár és dermesztõ télnek, amikor úgy tûnik, a sötétség belo-
pózik a szívünkbe is, november elsején belesikolt az életünk-
be az árva költõ jajgató zokogása: "Édesanyám, édesanyám,
mért nem viselsz gondot reám?" (KS) Nem viselhetsz gondot
reám, koporsó, sir borult reád. Valami nagy szomorúság üli
meg a tájat, s valami nagy keserûség tölti be a lelkünket. A
megszokás vagy az õszinte tisztelet, a megnyugvás vágya és
a szeretet, az emlékezés és a vigasztalás vágya- nem tudjuk
mi, de valami vágy visz a csöndes temetõk felé. Gyertyát kell
gyújtanunk, virágot kell ültetnünk, könnyeket kell hullat-
nunk, és emlékeznünk kell. Mert november elseje errõl szól.
November elseje a halottak napja. Még inkább az emlékezõk
napja, az árván, egyedül maradtak napja, a kérdéseikre
választ alig találók napja. A sírók, a gyászolók, a
tehetetlenül szenvedõk, a boldogtalanok napja.
Nincs a világon egyetlen ember sem, akinek november else-

jén ne lenne, akire gondolnia, ne lenne, akit siratnia, ne
lenne, akiért gyertyát gyújtania, ne lenne, akiért imádkoznia
kell. Mert a gyilkos idõ, az elmúlás benne van zsigereinkben,
árnyékot von egész életünk fölé, s azt vesszük észre, hogy az
idõ múlásával egyre több síron kell gyertyát gyújtanunk.

Édesanyám, édesanyám…sóhajt a költõ és vele sóhajtunk,
sírunk mi is. Édesapám, édesapám! Férjem, drága férjem!
Feleségem, jó feleségem! Gyermekem, drága gyermekem!
Kedves nagyszülõm, barátom, testvérem! ismerõseim, kik
elmentetek, itt hagytatok. Kiket elragadott az idõ, a beteg-
ség, a tragédia. Szeretteim, akik nélkül semmivé vált,
megváltozott, árva lett az egész életem!
Igen! Régen volt már, vagy késõbb, de elcsitult már bennünk

a fájdalom, elcsendesült a göröngyök zaja, megszépültek az
emlékek. A szeretet, amelyet halottaink iránt hordozunk,
gondoskodott arról, hogy õk élõ helyet foglaljanak el a
szívünkben. Az Istentõl kapott hit és reménység,
vigasztalásul szolgál, hogy jó helyen vannak, élnek az Õ
atyai jóságában. Lassan, kínzó fájdalmak árán megtanuljuk
elhordozni az elválás, elszólítás okozta szenvedést, és
megtanulunk nem nélkülük, hanem úgy élni, hogy csak a
szívünkben, lelkünkben, emlékeinkben vannak velünk. De
amikor eljön halottak napja, amikor gyertyát gyújtunk, hiá-
nyuk egyszerre újra feldúlja életünk rendjét, sebeink felsza-
kadnak, könnyeink elindulnak. Ilyenkor érezzük meg azt,
hogy milyen sivár tud lenni az élet, hogy mennyire a halál
árnyékának völgyében járunk. Ilyenkor tör ránk a saját halá-
lunk miatti félelem. Ilyenkor feledjük el mindazt, ami szép,
jó, drága, mindent, mi öröm, s adjuk át gyakran lelkünket a
szívszaggató fájdalomnak.

Ez a nap errõl szól. Emlékezésrõl, sírásról, megújuló
kérdésekrõl. Gyertyagyújtásról és virágba boruló
sírhantokról.
De ez a nap ugyanakkor szól a lélek megújulásáról is, a
megnyugvásról, az elfogadásról is. Mert a hivõ, Istenben
bízó ember meghallja a Szentírás szavát: "Ha a halál árnyé-
kának völgyében járok is, nem félek, mert te velem vagy." Te
velem vagy. Te, Istenem, velem vagy. Nem értem, hogy életem-
ben miért úgy történtek dolgok, ahogy történtek, de jó, hogy
Te velem vagy. Jó, hogy végig fogtad a kezem. Jó, hogy átölel-
tél. Jó, hogy vigasztaltál, a bajban erõt adtál, és jó, hogy most
is megújítod a lelkem. Mert eszembe juttatod Jézus szavát, az
evangélista szavát: Isten szeretet, s ki szeretetben marad,
Istenben marad, s az Isten is õbenne. És tudom, hiszem, hogy
õk, akikre emlékezem, akikért ma virágot hoztam, gyertyát
gyújtottam, ebben a szeretetben élnek, Tebenned, Teáltalad.
Gyertyát gyújtunk. S ez nemcsak az õsi hiedelem miatt van,

hogy a síron túli lelkek ma hazataláljanak, minket
szeretettel megsimogassanak, hanem azért is, hogy e
lángocskák fényénél meglássuk Isten arcát. Hogy ezek a
lángok eloszlassák a sötétséget. Hogy igaza legyen az evan-
gélistának, Jézusnak: "a nép, amely sötétségben lakott, nagy
világosságot látott, és akik a halál földjén és árnyékában
laktak, azoknak nagy világosság támadt." Mert azt mondj a
bölcsesség: ha sötét van, ne siránkozz miatta, hanem gyújts
meg egy gyertyát. Ha fájdalmad van, sírd ki magad, majd
keresd a megmaradás, az élet folytatásának lehetõségét.
Nem vagy egyedül. Isten veled van. Veled vannak az itt
maradt szeretteid, veled vannak azok, akikkel te is lenni
akarsz. És láthatatlanul veled vannak azok is, akiknek emlé-
két a szívedben hordozod.

Bár halottak napján könnyeket ejtünk s felfokozódnak fáj-
dalmaink, igenis hiszem, hogy ennek a napnak nem kell
rettenetesnek lennie. Lehet ez a nap szép, méltóságteljes,
tisztelettel és szeretettel teljes. Lehet ez a nap a megértéstõl,
a hittõl, az Istenre találástól világos. A sötétségben élõ nép
nagy világosságot látott. Sötétségbe élve, sírhantok mellett
állva Isten nekünk is leküldött egy fénysugarat: hogy benne
bízzunk. Hogy ne csak a szenvedést lássuk, ne csak a hiányt
érezzük, hanem tudatosuljon bennünk az, bármennyire is
fájdalmas, hogy ez az élet változó, sokszor a halállal is
szembesülõ. De ebben a változásban, a halál árnyékában is,
Õ, a legnagyobb világosság velünk van, és az Õ szeretetében
nyugodnak meg azok is, akik elköltöztek miközülünk.

Halottak napján egyedül ez az Istenbe vetett hit képes ben-

Pályázat
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA

Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához, mellyel a hátrányos szociális

helyzetû felsõoktatási hallgatókat ('A' típusú), illetve a fel-
sõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ('B' típusú) 

fiatalokat támogatja. 
Az önkormányzat a pályázatot kiírja: 2011. október 17-én. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2011. november 14. 
A tájékoztató csomag beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal

5-ös számú irodájában.
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nünket megvigasztalni.
Egyedül ez képes minket a világosságban tartani, egyedül ez
képes arra, hogy méltósággal viseljük, éljük életünket. 
Ezzel a hittel a lelkünkben gondoljunk ma szeretettel, hálá-

val azokra, akik e földi világból elköltöztek. Milyen jó, hogy
emlékezetünk még õrzi õket, s így közöttünk lehetnek. De
ma gyújtsunk gyertyát azoknak is, akik jeltelen sírban
pihennek, akik értünk küzdöttek, s életüket adták a
szabadságért, egy jobb életért. Isten legyen velük, s maradjon
mindig mivelünk. Ámen. 

Laczkó Ferenc, plébános

Faluházi hírek

Süveges Gergõ Csengelén

2011. október 19-én este 6 órakor a Faluház tükörtermében
Süveges Gergõ tartott író-olvasó találkozót. Mintegy 30
ember volt kíváncsi az általa elmondottakra.

Süveges Gergõ neve és arca a televízió képernyõjérõl lehet
ismerõs, hiszen láthattuk az M1-en a Híradó
mûsorvezetõjeként, de vezetett több reggeli mûsort is (Ma
reggel, Napkelte), mostanság a Megoldások Magazinja címû
mûsorban találkozhatunk vele, de publikál különbözõ
újságokban, és nem csak televíziós hanem rádiós is, a
Kossuth rádióban dolgozik. Ezek mellett van neki még egy fõ
hivatása az apaság. Négy gyermek édesapja, és azt, hogy ezt
a sok munkát és a családot, hogyan tudja összeegyeztetni,
errõl hallhattunk egy érdekes beszámolót.
A beszámoló végén kérdéseket tehetett fel a közönség, és
legvégül pedig vásárolhattak tõle saját könyveibõl, melyek az
Apa-kép-írás, ez a könyvtárból is kikölcsönözhetõ, a Pál
Apostol és egy hangos könyvet a Szeretet nyelvérõl 
Süveges Gergõt a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-0040 számú
pályázat segítségével tudtam Csengelére meghívni. 
Remélem aki eljött jól érezte magát!

Törköly Ágnes

A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány
könyvet leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

FIGYELEM!
A Kiskunfélegyházi Karitas szervezésében ingyenes

ruhabörze lesz a Faluházban november 8-án 
és 9-én 8-16 óráig

Védõnõ hírei

Megérkeztem
2011. október hónapban született gyermekek: 
Fõdi Jánosnak és Rudner Annamáriának Fanni Rózsa,
Kurucz Attilának és Vágó Barbara Laurának Krisztián Attila
Gratulálunk!

Szeptembertõl újra indul a spinning edzés!
Mindenkit szeretettel várok, akinek van kedve egy jó hangulatú

edzésen részt venni!

Mivel biciklik korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért
részvételi szándékod kérlek jelezd elõre a 06-62/286-239-es,

vagy a 06-(30) 443 5776-os telefonszámon.

Órák: Hétfõ-Kedd: 18 óra, Szerda 16.30

Igény esetén természetesen a többi napokon is lesz edzés!

Amit az edzésre feltétlen hozz magaddal: víz, és törölközõ. 

Törköly Ágnes

"A teremtéskor Isten férfivá és nõvé 
alkotta az embert.

Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, 
a feleségéhez ragaszkodik,

S ketten egy emberré lesznek.
Amit tehát Isten egybekötött,

azt ember szét ne válassza!." (Mk.10,6-9)

Örömmel köszöntjük kedves Testvéreinket 
szentségi házasságkötésük évfordulóján!

Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk Önöket és
kedves családjukat  a jubilánsok közös szentmiséjére
2011. november 20-án vasárnap délelõtt fél 9 órakor.

Ezen a szentmisén külön áldásban részesülnek, fogadják
szeretettel az égi ajándékot, a jó Isten áldását.
Együtt imádkozva, szentségekhez járulva tehetik igazán
széppé évfordulójukat.

(Gyónási lehetõség november hónapban pénteken fél 4-tõl
és vasárnap 8 órától lehetséges.)

Tisztelettel
Római Katolikus Egyházközség

Süveges Gergõ elõadás közben

Meghívó
Szeretettel meghívjuk Önöket november 27-én, december 4-én,
december 11-én, december 18-án advent vasárnapján rövid

mûsorral egybekötött ünnepélyes gyertyagyújtásra 
a József Attila térre.

Mindenkit szeretettel várunk!

Meghívó
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Sporthírek
Megye II. osztályú felnõtt és ifjúsági labdarúgó
mérkõzések
2011. 10. 02. Csengele - Szatymaz ifi. 2:0 (1:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Gurdics Gábor
(Csókási Bertalan 72'), Árvai Márk, Rabi István, Novák
Balázs, Csáki Martin, Nagy D. Bence (Losonczi Ádám 63'),
Gurdics Dávid, Csókási Szilárd, Csáki Dávid, Kulcsár Zoltán
(Kányási István 82'),
Góllövõink: Novák Balázs, Csókási Szilárd
Kiállítva: Árvai Márk (51')

2011. 10. 08. Zákányszék - Csengele ifi. 0:2 (0:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Gurdics Gábor,
Losonczi Ádám, Csókási Bertalan (Kovács László 82'), Novák
Balázs, Csáki Martin, Nagy D. Bence, Gurdics Dávid (Volford
Viktor 70'), Rényi János (Csókási Szilárd 60'), Csáki Dávid,
Kulcsár Zoltán
Góllövõink: Rényi János, Gurdics Gábor

2011. 10. 16. Csengele - Csanytelek ifi. 1:1 (1:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert (Kócsó Dániel 85'),
Gurdics Gábor, Losonczi Ádám (Kovács László 70'), Csókási
Bertalan, Novák Balázs, Csáki Martin, Nagy D. Bence (Volford
Viktor 46'), Gurdics Dávid, Csókási Szilárd, Csáki Dávid,
Kulcsár Zoltán
Góllövõnk: Novák Balázs

2011. 10. 22. Szeol SC-FK Szeged - Csengele KSE ifi. 0:1
(0:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Gurdics Gábor, Árvai
Márk (Csókási Bertalan 65'), Losonczi Ádám (Volford Viktor
46'), Novák Balázs, Csáki Martin, Nagy D. Bence, Gurdics
Dávid, Csókási Szilárd, Csáki Dávid (Kovács László 75'),
Kulcsár Zoltán
Góllövõnk: Árvai Márk

2011. 10. 02. Csengele - Szatymaz 5:5 (4:2)
Csengele összeállítása: Kiss János, Fogas Péter (Vincze Ferenc
46'), Lesták Ottó, Hegedûs Csaba, Tóth Zoltán (Horváth Zsolt
66'), Wenner Balázs, Túri Béla, Nagy Róbert, Longa Ádám,
Heim Tamás, Nagy Tamás
Góllövõnk: Wenner Balázs (4), Túri Béla

2011. 10. 08. Zákányszék - Csengele 4:1 (1:1)
Csengele összeállítása: Kiss János, Grezsa Szabolcs, Tóth
Zoltán, Tóth Szabolcs, Wenner Balázs (Vincze Ferenc 40'),
Longa Ádám (Fogas Péter 46'), Rabi István, Katona Sándor,
Heim Tamás (Árvai Márk 83'), Vándor Zsolt, Hegedûs Csaba 
Góllövõnk: Vándor Zsolt
2011. 10. 16. Csengele - Csanytelek 1:1 (0:1)
Csengele összeállítása: Kiss János, Lesták Ottó, Tóth Zoltán
(Fogas Péter 55'), Tóth Szabolcs, Horváth Zsolt, Longa Ádám
(Árvai Márk 85'), Rabi István, Nagy Róbert, Heim Tamás,
Nagy Tamás, Varga Mihály (Vincze Ferenc 70')

2011. 10. 22. FK 1899 Szeged - Csengele 4:2 (2:1)
Csengele összeállítása: Kiss János, Grezsa Szabolcs, Tóth
Zoltán, Tóth Szabolcs, Horváth Zsolt, Longa Ádám, Rabi Ist-
ván, Katona Sándor, Heim Tamás, Vándor Zsolt (Varga

Mihály 52'), Vincze Ferenc (Fogas Péter 58')
Góllövõink: Vándor Zsolt, Longa Ádám

Csengele serdülõ csapatának mérkõzései:
2011. 10. 01. Kisteleki TE - Csengele 6:0 (3:0)
Csengele összeállítása: Pigniczki Péter, Nagy D. Bence,
Losonczi Ádám, Kócsó Dániel (Kányási István 68'), Csókási
Szilárd, Csókási Bertalan, Novák Balázs, Árvai Márk, Gurdics
Dávid, Csáki Dávid, Kulcsár Zoltán (Király Richárd 44')

2011. 10. 09. Csengele - Ásotthalom 25:0 (14:0)
Csengele összeállítása: Pigniczki Péter, Nagy D. Bence,
Kovács László, Kócsó Dániel, Csókási Bertalan, Novák
Balázs, Csókási Szilárd, Árvai Márk (Kányási István 46'),
Gurdics Dávid (Király Richárd 46'), Csáki Dávid (Losonczi
Ádám 46'), Kulcsár Zoltán
Góllövõink: Novák Balázs (10), Csókási Szilárd (4), Csáki
Dávid (4), Árvai Márk (3), Nagy D. Bence (2), Pigniczki Péter,
Losonczi Ádám
Fiatal csapatunk egyesületi gól rekorddal nyerte a
mérkõzést!

2011. 10. 15. Mórahalom - Csengele 3:3 (2:2)
Csengele összeállítása: Csókási Bertalan, Nagy D. Bence,
Losonczi Ádám (Pigniczki Péter 88'), Kovács László, Kócsó
Dániel (Csíkos Patrik 81', Király Richárd 87'), Novák Balázs,
Csókási Szilárd, Árvai Márk, Gurdics Dávid, Csáki Dávid,
Kulcsár Zoltán
Góllövõink: Novák Balázs (2), Kovács László

2011. 10. 23. Csengele - Zsombó 3:2 (félbeszakadt 2:1) 
Csengele összeállítása: Csókási Bertalan, Nagy D. Bence,
Losonczi Ádám, Kovács László, Kócsó Dániel (Csíkos Patrik
55'), Novák Balázs, Csókási Szilárd, Árvai Márk, Gurdics
Dávid, Csáki Dávid, Kulcsár Zoltán
Góllövõink: Nagy D. Bence (2), Csókási Szilárd
A mérkõzés a 65. percben 3:2-es hazai vezetésnél egy vélt
bírói tévedés miatt a vendég csapat levonult a pályáról. 

Kun-Szabó Tibor

II. helyezés a Kisteleki Gasztronómiai
Fesztiválon

Idén, október 8-án XII. alkalommal rendezték meg
Kisteleken a Sajt- és Gasztronómiai Fesztivált. Az esemény-
nek a szép új rendezvényház adott helyet, ahol a sok színes
program között fõzõversenyt is szerveztek. Öt kategóriában
lehetett nevezni, leves, pörkölt, sültek, desszert és egyéb
finomságok. A finomabbnál finomabb ételeket elismert
szakácsok, ismert emberek zsûrizték. 
Egy csengelei nevezõnek is szurkolhattunk, Árvai
Kálmánnénak, aki egy spárgából elkészített étellel nevezett,
mégpedig a "Spárga hollandi szósszal Vetter módra". A
zsûri az Egyéb finomságok kategóriában a II. helyezést ítél-
te oda Klárinak, amihez szívbõl gratulálunk! 
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Pörkölt illetve sültek kategóriában csengelérõl elszárma-
zott kisteleki lakosok is dobogós helyezést értek el. 

Nagy öröm, hogy Csengelét a csengelei embereket ilyen
oldalukról is megismerhetjük. 

Törköly Ágnes

(folytatás a következõ oldalon)

Oklevél

A díjazott étel

MMáárrttoonn  nnaappii
VViiggaaddaalloomm

22001111..  nnoovveemmbbeerr  1111--éénn pénteken 
a Csengelei Vénusz Presszóban

Vacsora 19 órai kezdettel
Menü: 'Mártonnapi sültestál'

(sült libacomb, sonkával töltött, sajttal 
töltött sertésborda törtburgonya, párolt káposzta)

Jegyek elõvételben kaphatók a helyszínen november 8-ig
Bõvebb felvilágosításért hívja a 
06/30-261-4070-es telefonszámot

A hangulatért felelõs Dorogi László

21 órától a belépés ingyenes! 

EErrzzsséébbeett,,  KKaattaalliinn  
nnaappii  BBááll

2011. november 26-án szombaton 
a Csengelei Vénusz Presszóban

Vacsora 19 órakor
Menü: Pacalpörkölt (szabadszedéses), 

fõtt burgonyával, savanyúság
Vacsorajegy: 1000 Ft

Vacsorarendelés a helyszínen november 24-ig.
Érdeklõdni a 06/30-261-4070 telefonszámon

A zenét Kecskeméti János szolgáltatja
2211  óórrááttóóll  aa  bbeellééppééss  iinnggyyeenneess!!  

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

u R
Q t

Pigniczki Józsefet és feleségét 59. házassági évfordulójuk
alkalmából köszöntik gyermekeik és unokáik.

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
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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 
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

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

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

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

2011. december 3-án 6 órától 
2011. december 5-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/519 1829

nn
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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

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 Gól Sörözõben 17 órától minden hétfõn és
szerdán ingyen darts, 

minden kedden és csütörtökön ingyen csocsó!!

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!

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, Candy CR-162-es típusú, 160 literes, jó állapotban
lévõ hûtõszekrény. Felül 17 literes fagyasztóval. Irányár:
15 000,-Ft. Érdeklõdni: 0620/973-0943
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,
összkomfortos épület ipari árammal, 4 db fóliával,
lakhatási engedéllyel eladó! Érdeklõdni lehet a 06-30/547
1194-es telefonszámon. 
K-1 típusú kézi kanalas szemenkénti vetõgép bérbe kiadó
(Vethetõ magfajták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma,
retek, káposzta, saláta, kukorica, uborka, borsó). Érdeklõd-
ni 20/315-7140 telefonszámon.
Újszerû állapotban lévõ Dízel Mercedes 220 CDI
Avantgarde fekete-metál színben tulajdonostól eladó.
Irányár: 3.700.000 Ft. Érdeklõdni Sánta Ferencnél. Telefon:
06-62/286-056, 06-62/586-575
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-, nyár-
fa) 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, 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 06-20/536 0875
Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakorlat-
tal rendelkezõ PM által regisztrált mérlegképes könyvelõ
vállalja 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

8. oldal 2011. november
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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




