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I.
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme sugna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

II.
Bántja lelkem a nagy város

Durva zaja,
De jó volna ünnepelni

Odahaza.

De jó volna tiszta szívbõl
- Úgy mint régen -

Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,

De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.

Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,

Szeretetben üdvözülni.

III.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,

Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomoru útra.

Golgota nem volna
Ez a földi élet,

Egy erõ hatná át
A nagy mindenséget,

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:

Imádni az Istent
És egymást szeretni...

Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság

Szállna a világra...

Ady Endre: Karácsony
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Karácsonyi köszöntõ
„Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi foszló kalácson, ne
díszített fákon, hanem a szívekben legyen karácsony!”
(Szilágyi Domokos)

Készülõdünk az év legszebb ünnepére. Újra küszöbön áll a
karácsony. Az adventi idõszakban ismét díszbe öltöznek a
lakások és a szívek, hogy méltó módon várják a szeretet
ünnepét. Egymáshoz való hozzáállásunk nemcsak a mellet-
tünk élõ emberek jó közérzetét, de talán nem túlzás, ha azt
mondom a mi életünk sikerességét is eldöntheti. Elég, ha a
rövid nappalokra, a késõn érkezõ reggelekre és a korán
leszálló estékre gondolunk. Mindennapjainkban is elég nagy
a zûrzavar: év végi zárás, karácsonyi nagybevásárlás,
takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak
egymásra. Mégis a hozzánk közelítõ ünnep, karácsony
ünnepe egyre nagyobb fényességgel világít ebben a sötét-
ségben. Várjuk a megérkezését, csendességét, még talán
akkor is, ha nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát
a karácsony titka? Megmutassa a szeretet útját, hogy
megváltsa életünket. A szeretet nem forradalmakkal és
törvényerejû rendeletekkel, nem többségi szavazatokkal jön
létre, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra.
Ne gondoljunk rózsaszínû álomra, hiszen az élet gondjait,
úgy tûnik, nem spórolhatjuk meg. Gondoljunk gyermekeink
örömére a karácsonyfa alatt, gondoljunk egy idõs személyre,
akinek elintéztünk egy-egy ügyet, gondoljunk önmagunkra,
amikor sikerült elrendezni egy-egy nézeteltérést. Ha
egymást tápláljuk, kiegészítjük egymás hiányosságait, értel-
met és örömöt adunk egymás életének. Kívánom 
mindenkinek, hogy a szeretet és a vele járó békesség tegye
széppé az ünnepeket. Kívánom, hogy az ünnepi idõ akár
egyedül, akár szeretteik körében töltik a karácsonyt segítse
Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és lelki
megújuláshoz, feltöltõdéshez, felgyógyuláshoz, hogy az
újesztendõt új szívvel és újult erõvel kezdhessük. Csak azok
látják meg a világot a maga valóságában, akiknek a szemét
tisztára mosták a könnyek.

Ezen a napon azonban nem csak az ajándékozás a lényeg,
Az a legnagyobb öröm, ha a család ilyenkor végre együtt van
a vacsora asztalnál. Ilyenkor több idõt fordítunk 
mindannyian szeretteinkre, mint egész évben bármikor. Ám
az ünnep fényeinél megállunk egy pillanatra, és eltûnõdünk
az idõ múlásán. Visszagondolunk az év sikereire, kudar-
caira. Megint villámgyorsan eltelt egy év, és bízunk abban,
hogy néhány hét múlva már egy reményekkel, sikerekkel teli
új esztendõ köszönt majd ránk. 

Ha a Karácsony számomra jutatott lényegét tömören
össze akarom foglalni, akkor e néhány szóval fejezhetném
ki: megállni, keresni és rátalálni. Ugyanis Karácsonykor
megállok, kiszállok a hétköznapok rohanásából és haza-
térek, hogy számomra kedves emberekkel, családommal,
szeretteimmel töltsem az ünnepeket.

Ez a "megállás" azonban nem merül ki abban, hogy har-
monikus családi légkörben kipihenem a fáradalmaimat,
hanem egy állandó kereséssel jár együtt. Egy olyan keresés-
sel, melyben "az öröm forrását", vagy ahogyan a Szentatya
karácsonyi beszédében fogalmazott "a béke oázisát" 
keressük, és ez nem más, mint a "megtestesült Ige", a
Betlehemben született Jézus. Ez a keresés egész évben ott

van az emberi szívben, de nagyobb intenzitással van jelen
az adventi idõben és fõleg a Karácsonyhoz közeli napokban.
Ezekben a napokban azt a forrást kutatjuk, ahonnan a
Szeretet ered. Ha pedig tényleg igaz szívvel keressük, akkor
egészen biztos, hogy rátalálunk és az emberi szívben is
megszületik Jézus, a mi szívünk is "jászol" lesz, amely képes
arra, hogy fogadjon és viszonozzon szeretetet. 

Tehát a Karácsony a magunkba és a másokhoz fordulás
lehetõsége, ilyenkor alkalom adódik arra, hogy egy kicsit
jobbá, szeretetteljesebbé váljon a kapcsolat ember és Isten,
ember és ember, ember és a világ között.

Szent János fogalmazta meg Evangéliumában, talán a
Szentírás legszebb és leglényegesebb mondatát: "Úgy
szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
mindaz, aki hisz benne el ne vesszen, hanem örökké éljen."
Ebben a mondatban össze van kapcsolva Karácsony
örömhíre és Húsvét misztériuma, mely hitünk középpontját
szolgálja, vagyis Jézus, akinek földi születését Karácsonykor
ünnepeljük "az Élet forrásává" vált.

Minden kedves csengeleinek kívánok egészségben,
örömökben gazdag békés, boldog Karácsonyt és Új
Esztendõt!

Sánta Ferenc polgármester

Önkormányzati hírek
Csengele Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete

2012. november 29-én tartotta soros ülését. A zárt ülésen a
Bursa Hungarica pályázatok elbírálása történt meg, majd
ezután került sor a nyílt ülésre.

A nyílt ülésen az elsõ napirendi pontban polgármester
beszámolt a két ülés között végzett munkáról, fontosabb
eseményekrõl. Elmondta, hogy a napelemes, hõszivattyús
beruházás ünnepélyes átadása november 8-án megtörtént.
Az esemény újságban is megjelent, ezért többen tudomást
szereztek róla a környékbeli települések is, nagyon nagy az
érdeklõdés rá, több telefont kapnak naponta. Az ifjúsági
táborozóhely második részének kifizetési kérelme be lett
adva, ez jövõre fog realizálódni. Folyamatosan figyelik a
pályázatokat, melybõl be lehetne rendezni az épületet.
Elkészült az óvoda bejáró betonozása, a faluház elõtti tó
hídja fel lett újítva, minden öntözõberendezés víztelenítve
lett, folyamatosan javítják a külterületi dûlõutakat. Az út
szélérõl kitakarított fákat felaprítják és a fanyesedéket 
szétosztják melyre nagy a kereslet, a vastagabb részébõl
pedig a hivatal fûtését oldják meg. Polgármester beszá-
molóját a testület egyhangúan elfogadta.

Második napirendi pontban került sor a 2013. évi költ-
ségvetési koncepció elfogadására, melyet a testület elfo-
gadott.

Ezután következtek az elõterjesztések. Elsõként a 2012.
évi költségvetési rendeletmódosítás, az átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet, az adórendelet felülvizsgála-
ta, a 2013. évi szemétdíj, mely az infláció mértékével
arányosan emelkedni fog, a 2012. évi III. negyedévi
gazdálkodásról szóló tájékoztató, az idõsek és a nagycsalá-
dosok karácsonyi csomagjának elkészítése, a 2013. évi I.
féléves munkaterv, melyeket a testület egyhangúan elfo-
gadott. Egy lakos kérelme érkezett az önkormányzathoz
telek visszavásárlás miatt, a Testület úgy döntött, hogy a
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telket visszaveszik.
Tízedik elõterjesztés a 2013. évi nyersanyag normatíva

megállapítása volt, a Testület egy ellenszavazattal a
következõ normatívát állapította meg: óvodai étkezõk 390
Ft, iskoláskorúak: 270 Ft, Felnõtt étkezõk: 390 Ft, elhordá-
sos felnõtt adag: 550 Ft. 

Az ezek után következõ három napirendi pontot - a
Somogyi Könyvtárral kötött megállapodás könyvtári szol-
gáltató hely mûködését, Pusztaszer és Csengele közös
hivatal létrehozását és a Polgármesteri Hivatal alapító oki-
ratának módosítását a Testület egyhangúan elfogadta. 

Az egyéb hozzászólások után a polgármester az ülést
bezárta.
A testületi ülés után 17 órakor a Faluházban közmeghall-
gatásra került sor. A kis számú érdeklõdõknek polgármester
beszámolt az elmúlt egy év alatt történt eseményekrõl, a
faluban mûködõ intézményekrõl, civil szervezetekrõl és az
önkormányzat munkájáról. Zárásként pedig kellemes
ünnepeket kívánt mindenkinek. 

Idõsek napi megemlékezés
Az idei évben sem feledkeztünk meg mindazon helybeli
lakóinkról, akik immáron a nyugodt, békés öregkorba
léptek. Tiszteletünk és szeretetünk jeleként egy vidám kis
mûsorral kedveskedtünk nekik. A rendezvényt Sánta Ferenc

Polgármester Úr nyitotta meg, ahol külön köszöntötte a 90.
életévét betöltõ Balogh Gyula bácsit. A mûsort a helyi
általános iskola és a Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény növendékei szolgáltatták, valamint a csengelei
Népdalkör és Citerazenekar is csodálatos dalokkal köszön-

tötte a megjelenteket. 
Végül karácsonyhoz közeledvén a mûsor zárása után min-
denki egy kis csomaggal térhetett haza.

Magony Ágnes

Egyházi hírek

K a r á c s o n y i   g o n d o l a t o k    
Ö R Ö M H Í R  

Az Üdvösség hajnalán egy Gyermek születése hirdette meg
az örömhírt: 
"Nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész
népnek. Ma született nektek az Üdvözítõ, az Úr Krisztus,
Dávid városában." (Lk.2.10-11) 
"Az Ige testté lõn és közöttünk lakozék." (Jn.1,22) 
Mi a titkod Isten-gyermek? 
Mi hozott ide közénk a földre, onnan, ahol szüntelen 
dicsõítõ éneket zengenek Neked az angyalok? Titkod: a
Szeretet. Közénk jöttél szeretetbõl. Köztünk éltél szeretetbõl.
Köztünk maradtál szeretetbõl. 
Ennek a nagy örömnek forrása az Üdvözítõrõl szóló igazság.
A kis Jézust és születését kísérõ öröm az alapja és teljessége
annak az örömnek, ami a gyermek születésével jár. "A Szent
Családtól a remény sugara hull a mai családokra is. "Jézus
születése és gyermekéveinek Názáret vendégszeretõ falai
közti növekedése arra indít bennünket, hogy minden család
a gyermek elfogadásával és nevelésével csodálatos módon
együttmûködik a Teremtõvel, aki minden egyes gyermekben
új mosolyt fakaszt a világra.  
Megszületik a gyermek, aki által megújul az élet. A 
házastársi szeretet jele és gyümölcse a termékenység.
Enélkül a házasság kiüresedik. Életet adnak egy gyer-
meknek, amelynek léte és lénye ajándék. A Teremtõ elsõ
ajándéka teremtményének. 
Az ember nem pusztán biológiai lény. A gyermek isteni
ajándék. Joga van megszületni, családban élni. A fogamzás-

Tisztelt Lakosok!
Elkezdõdött a Csengele Ház kialakítása és ezúton

szeretnénk kérni újra a Lakosság segítségét.
Nagy szükség lenne a tájházban még asztalra, székekre,

rongyszõnyegre, órára, terítõkre, tükörre, képekre, 
bölcsõre, régi konyhai berendezésekre, mint például 

konyhaszekrény, polc, vagy bármi, ami régen megtalálható
volt egy falusi házban. Minden régi használati eszközt,

ami színesítené a tájházat szívesen várjuk és köszönjük! 
Érdeklõdni a Faluházban Törköly Ágnesnél. 

Csengele Felszabadulás u. 3. szám 
alatti szolgálati lakás eladó (volt fogorvosi rendelõ)!

Érdeklõdni lehet a Polgármesteri Hivatalban!

Tisztelt Idõsek
Az idõsebb korosztály részére is szeretnénk közösségi

programot szervezni a Faluházban, hogy a dolgos
hétköznapok terheit elfeledve, ki tudjanak kapcsolódni

néhány órahosszára. Ezeken az összejöveteleken,
lehetõség nyílik a közös beszélgetések mellett,

sakkozásra és kártyázásra is. Ezúton szeretnénk
meghívni Önöket és kedves barátaikat is, ezekre a

délutáni összejövetelekre.
A találkozók a Faluház oldalsó termében minden

héten szerdán 14 órától- 17 óráig zajlik.
A további összejövetelek a lakossági igény

függvényében, hetente vagy kéthetente ugyanebben 
az idõszakban kerülnek megrendezésre.

Minden kedves érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!

A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar
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gátlás, a terhesség megszakítás ellenkezik az egyház
felfogásával. A családokat az ég köti össze a Názáreti ház-
zal. A gyermek szívében ott rejtõzködik a názáreti ház
melege. Ha válásra kerül a sor, a gyermek van büntetve. A
gyermek számíthasson az anyára, apára egyaránt. 
Szülõk! Ne féljetek az élet továbbadásától! Legyen a család
célja olyan harmonikus házasélet, amelyben mindkét fél
végzi a saját munkáját és közösen neveli gyermekeit!
Legyen összhang, alakuljon természetük, idomuljanak
egymáshoz! Tudatosan csiszolják jellemüket! Ha nem ezt
teszik, kérve a Jóisten segítségét, akkor a jövõ, a boldogság
forog kockán. 
A család legyen szeretetközpontú! Ha a házaspár olyan lesz,
mint egy nyitott kéz, amely adni és kapni akar, ha lesz
bátorsága ahhoz, hogy olyan legyen, mint akinek szüksége
van a másikra, ha szeretni tud nagyon, áldozattal, kifogy-
hatatlanul, akkor az Úr útján jár. 
"Hiszen Isten maga súg, finoman halkan kér:  
Tégy ma sok jót, vidámságodat áraszd szét, 
vigasztald, aki sír, zokog, 
Fogd a kezét, ha éppen tántorog…"
Ezáltal szebb lesz a világ, s ennyi fény bevilágítja a 3-ik
évezredet. 

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk kedves
olvasóinknak!

Laczkó Ferenc, plébános

Ünnepi miserend:
December 24.: 22 óra
December 25.: 08:30
December 26.: 08:30
December 30.: 08:30
December 31.: 15:30
Január 1.: 08:30

Temetõ kerítésének cseréje
A temetõ drótkerítése az évtizedek alatt teljesen tönkrement.
November végén önkéntes férfiak három napi munkával
kicserélték és kitakarították egyik oldalon a kerítést. Isten

fizesse meg munkájukat.

A munkában segítettek: Bagi Géza, id. Balog János, ifj. Balog
János, Bencsik József, Béres András, Farkas László, Magyar
Mihály, Mészáros Péter, Molnár Mihály, Túri János és Vincze
János. A munkásokat Kiss Ferenc vendégül látta egy finom
marhapörköltre.

Adventi koszorú készítése
December 1-jén az Ifjú Keresztények Egyesülete

szervezésében családnapot tartottunk a faluházban. Az
együttlétet táncházzal kezdtük. Nokta Gábor kiskunmajsai
néptáncos jól megtáncoltatta a résztvevõket. A pihenõ
idõben népi játékokat tanított, illetve mesélt a régi nép-
szokásokról.

Aki a táncban kifáradt odaülhetett Koncz Lajosné 
asztalához, ahol megtanulhatta, hogyan kell csutkababát
vagy kukorica levél virágot készíteni.

Az uzsonna szünet után Zólyomi-Katona Theodóra
elõadása következett adventrõl és az adventi koszorúkról.

Ezután következett a koszorú készítése. Mindenki kapott
egy koszorú alapot és négy gyertyát, amit ki- ki ízlésének
megfelelõen zöld ágakkal és egyéb kiegészítõkkel 
díszíthetett.

Lehetõség nyílt még Novákné Vízhányó Erzsébettel lampi-
onok készítésére is.

Az elkészült koszorúkkal és lampionokkal átvonultunk a
templomba, ahol Forgó Miklós sándorfalvi plébános
megszentelte a koszorúkat és a szentmisén meggyújtottuk
az elsõ gyertyát. 

Remélem, emlékezetes lesz ez az advent annak a száz
embernek, aki részt vett a programon.

Katona Attila

Általános iskolai hírek
Mikulás bál

2012. december 8-án került sor az általános iskola
következõ nagy eseményére a jótékonysági Mikulás bálra. A
tanárok már napokkal elõtte elkezdték díszíteni a termet,
mely teljesen "új ruhába öltözött" a bálra. A terem a ren-
dezvény kezdetéig zsúfolásig megtelt, nagyon sokan voltak
kíváncsiak a gyerekek produkcióira. 

A fanfár hangjai után Longa Istvánné igazgatónõ köszön-
tötte a megjelenteket és köszönte meg a sok-sok segítséget,
mely hozzájárult a bál sikeres lebonyolításához. 

Ezután elkezdõdött a mûsor elsõként a fúvószenekar
hangjai csendültek fel, két darabot adtak elõ Müller:
Jászkun-indulóját és Michael Jackson: Heal the world címû
számát. Õket a nagycsoportos óvodások követték, akiktõl

Nokta Gábor táncolni tanítja az érdeklõdõket
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téli dalokat és verseket hallhatott a közönség.

Ezután három furulyacsoport következett, gyermekdalokat,
karácsonyi dalokat adtak elõ. Az elsõ osztályosoktól gyer-
mektáncokat láthattunk. Az idei mesemondó verseny három
kiemelkedõ versenyzõje Grezsa Anna, Samu Katalin és
Széplaki Vivien újra elõadta meséjét. Ezek után hallhattunk
még kürt és trombita muzsikát, a táncosoktól láthattunk
foxtrottot, bajor polkát, quick stepet, rumbát és egy 
népszerû karácsonyi dalra készült koreográfiát. A 
mazsorettes lányok is készültek két produkcióval, egy paso
doblet táncoltak és Burlesque címmel adtak elõ egy 
koreográfiát. A mûsort az ütõegyüttes produkciója zárta.

A mikulás báli forgatagot a 8. osztályosok nyitó tánca
kezdte. A mulatozás közben megérkezett a Télapó, akinek
segítségével nagyon sok értékes tombolatárgyat sorsoltak
ki, ezután pedig hajnalig tartott a mulatozás. 
A bál sikeres lebonyolításához nagyon sokan hozzájárultak,
akik név szerint a következõk voltak: sütemény felajánlás:
Törkölyné Harkai Erika, Csáki Lajosné, Széplakiné Vígh
Karola, Vörös Istvánné Béres Terézia, Tóth Alexandra,
Novák Katalin, Nagyné Agárdi Mónika, Schwer Verona,
Ságiné Fülöp Margit, Csákiné Hell Ágnes, Árvai Kálmánné,
Görög Julianna, Szabóné Dékány Orsolya, Seresné Géczi
Ildikó, László József és családja, Szekeresné Huszka Katalin,
Csõke Tünde, Forgóné Balogh Edit, Gera Attiláné, Czakó
Brigitta, Sejbenné Kucsora Éva, Budi Ilona, Bangóné Kovács
Magdolna, Széplaki Tiborné Magony Szilvia, Dora Zoltánné,
Kormányos Zoltán, Mészáros Mónika, Czakó Ildikó, Juhász
Éva, Hegedûsné Samu Piroska, Bencsikné Görög Henrietta,
Hell Rudolfné, Tóth Ferenc, Grezsáné Franczia Gyöngyi,
Hegedûs Rudolf és családja. 
Szendvicskészítõk: Czakó Ildikó, Gilicze Ilona, Szûcs
Mónika, Gyovai Edit, Bereginé Németh Annamária, Beregi
Evelin, Szabóné Dékány Orsolya, Árvai Kálmánné, Sisák
Ildikó, Edlichné Fekete Piroska, Kiss Nándorné, Sántáné
Czombos Mónika, Kis Lászlóné, Pölös Mónika, Lantosné
Horváth Irén, Lantos Réka, Bárkai Anikó, Mészáros Mária,
Samuné Béres Márta, Geráné Kerekes Anikó, Szécsényi
Attiláné, Csákiné Hell Ágnes, Ördögné Hell Anikó, Czakó
Brigitta, Víghné Csáki Orsolya, Martus Istvánné, Baranyiné
Beregi Katalin.
Tombola tárgyak felajánlói: Geráné Franczia Aranka, Sziládi
Attila és családja, Csókási Gabriella, Balázsné Németh
Emese, Csengelei Takarékszövetkezet, Tóth Zsolt és család-
ja, Dora Zoltán és családja, Balog János és családja, Csókási
Jenõ és családja, Mészáros Zoltán és családja, Lesták
Mátyás és családja, Heim Géza és családja, Árvai Kálmán és
családja, Árvai Márk, Mini Diszkont, Baranyi József és
családja, Baranyi Zsolt és családja, Samu Antal és családja,
Kristof Sára, Turcsán Antal, Sági Józsefné, Nagy László és
családja, Dr. Balikó Katalin, Dr. Varga Szabolcs, Kun-Szabó
Tibor, Simó Szabolcs, Czibolya András és családja, Korom
Norbert, Nemes Nagy Nelli, Dr. Tóth Tibor, Kucsora Gézáné,
Martus István és családja, Sánta Ferenc és családja, Hell
Rudolf és családja, Hegedûs József és családja, Grezsáné
Gémes Anikó, Bencsik Zoltán és családja, Mészáros Mária,
Gulyás Csaba és családja, Muhel Zoltán, Muhel Tibor és
családja, Pálinkás István, Pálinkásné Kordás Ágnes, Sági
Csaba és családja, ifj. Kormányos Sándor és családja, Longa
István és családja, Csókási Zoltán és családja, Széplaki
Ferenc és családja, Vígh Sándor és neje, Forgó Gyula és
családja, Nagy Tibor és családja, Kiss Nándor és családja,
Lantos István, Lantosné Horváth Irén, Sánta Attila és
családja, Szarka-Kovács Nándor és családja, Szekeres
Róbert és családja, Tóth Sándor és családja, Veres Mónika,
Czakó János és családja, Széplaki Tibor és családja, Bangó
Péter és családja, Kovács Szilveszter és családja, Kovács
Istvánné, ifj. Vígh Sándor és családja, Juhász Éva és család-
ja, Molnár József és családja, Susányszki Zoltánné, Tóth
Csaba és családja, GOLMITH KFT., Novák Jenõ és családja,
Verovszki Józsefné, Kun-Szabó Antalné, Fekete Zoltán és
családja, Rozsnyai János és családja, Tóth László, Tóth
Szabina.Köszönet jár még Pigniczki Tibornénak és a
mûvészeti iskola tanárainak a színvonalas produkciókért!

A nagycsoportos óvodások

A negyedik osztályos táncosok

A mazsorettes lányok



Mûvészeti Iskola hírei

Faluházi és könyvtári hírek
Karácsonyi várakozás

Közeleg a karácsony, amit nemcsak a zord idõ vagy a múló
napok jeleznek, hanem egy nagyon régi, ámde annál is
inkább szép szokás, az adventi várakozás is erõsít. A mi kis
könyvtárunkban is jelét adtuk ennek a várakozásnak, és
elkészült egy adventi naptár, melynek segítségével a fiatal-
ság nyomon tudja követni, mennyi napot kell még aludniuk
a várva - várt szentestéig. Így minden egyes nap, mosolyt
csalunk egy gyermek arcára, mikor kibonthatja az aznapi
kis meglepetést, amit a naptár tartalma rejt. A várakozás
bennünk felnõttekben is lezajlik, jusson eszünkbe azonban
az, hogy milyen szép gesztus is, mikor egy másik embertár-
sunkat megajándékozzuk. 

A legszebb ajándék, pedig nem pénztárcafüggõ, minden
ember rendelkezik vele, ez a szeretet.

Írta: Magony Ágnes

Sporthírek
Serdülõ mérkõzések

2012. november 9. Szentesi Farkasok - Csengele 1:11 (1:2)
Csengele összeállítása: Pigniczki Péter, Kányási István,
Kulcsár Zoltán, Király Richárd, Kormányos Zoltán
(Kormányos Imre 56'), Losonczi Ádám, Kócsó Dániel, Nagy
D. Bence (Gurdics Dávid 75'), Kis Dávid, Nagymihály
Norbert, Pigniczki László (Kovács László 78')
Góllövõink: Pigniczki László (7), Losonczi Ádám, Nagy D.

Bence, Kis Dávid, Gurdics Dávid

2012. 11. 18. Csengele - Balástya 0:1 (0:1)
Csengele összeállítása: Szabó Dániel, Kányási István,
Kulcsár Zoltán, Király Richárd, Nagymihály Norbert,
Losonczi Ádám, Kócsó Dániel, Nagy D. Bence (Gurdics Dávid
46'), Pigniczki Péter, Kis Dávid, Pigniczki László

2012. 11. 24. Csengele - Mindszent 3:2 (2:0)
Csengele összeállítása: Szabó Dániel, Kányási István,
Kulcsár Zoltán, Kormányos Zoltán (Dorogi András 65'),
Losonczi Ádám, Kócsó Dániel, Király Richárd (Nagymihály
Norbert 85'), Nagy D. Bence (Csíkos Patrik 78'), Pigniczki
Péter, Kis Dávid, Pigniczki László
Góllövõink: Pigniczki László, Losonczi Ádám, Nagy D. Bence

2012. 12. 01. Székkutas - Csengele 2:7 (1:7)
Csengele összeállítása: Szabó Dániel, Kányási István,
Kulcsár Zoltán, Király Richárd, Nagymihály Norbert,
Losonczi Ádám, Kócsó Dániel, Nagy D. Bence, Pigniczki
Péter (Dorogi András 46'), Kis Dávid, Pigniczki László
Góllövõink: Nagy D. Bence (5), Losonczi Ádám, Pigniczki
László

2012. 12. 02. Csanytelek - Csengele 3:4 (2:3)
Csengele összeállítása: Szabó Dániel, Kányási István,
Kulcsár Zoltán, Király Richárd, Nagymihály Norbert,
Losonczi Ádám, Kócsó Dániel, Nagy D. Bence, Pigniczki
Péter, Kis Dávid, Pigniczki László
Góllövõink: Kis Dávid (2), Nagy D. Bence, Pigniczki László

Serdülõ csapatunk õszi elsõ 12 mérkõzésbõl 11 gyõzelem-
mel, 1 vereséggel, 66 rúgott, 47 kapott góllal és 19-es
gólkülönbséggel, 33 ponttal.

Felnõtt  és  i f júsági  mérkõzések er edményei
2012. 11. 11. Üllés - Csengele 0:1 (0:1) ifi.
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Csáki Martin, Gurdics Gábor, Csáki Dávid, Rabi István, Kócsó
Dániel (Csókási Szilárd 65'), Novák Balázs, Nagy D. Bence
(Csókási Bertalan 90'), Árvai Márk (Kovács László 89'),
Vörös Norbert (Losonczi Ádám 75')Góllövõnk: Nagy D. Bence
2012. 11. 11. Üllés - Csengele 1:1 (1:1)
Csengele összeállítása: Cserháti Dániel, Lesták Ottó, Grezsa
Szabolcs, Hegedûs Csaba, Miklós Csaba, Vándor Zsolt
(Horváth Zsolt 46'), Takács Gábor, Erhardt Szilárd (Balassi
Tibor 65'), Heim Tamás, Horváth Péter, Koncz Róbert
Góllövõnk: Horváth Péter

2012. 11. 17. Csengele - Szentesi Kinizsi 2:1 (1:0) ifi.
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Csáki Martin, Gurdics Gábor, Csáki Dávid, Gurdics Dávid
(Csókási Szilárd 60'), Rabi István, Novák Balázs (Volford
Viktor 90'), Nagy D. Bence (Kócsó Dániel 77'), Árvai Márk
(Csókási Bertalan 88'), Vörös Norbert (Losonczi Ádám 70')
Góllövõink: Novák Balázs, Vörös Norbert

2012. 11. 17. Csengele - Szentesi Kinizsi 2:2 (1:0)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Grezsa Szabolcs,
Erhardt Szilárd, Horváth Péter, Heim Tamás (Lesták Ottó
70'), Takács Gábor, Miklós Csaba (Tóth Szabolcs 80'), Nagy

2012. december 7. oldal
hírek

Csengelei

Az elsõ mosolygós kisgyermek

MEGHÍVÓ
A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

szeretettel meghívja Önöket 2012. december 23-án
17 órakor a Faluházban tartandó KARÁCSONYI
KONCERTJÜKRE! Fellépnek a mûvészeti iskola

fúvószenekara és mazsorettcsoportjai. Vendégünk: 
A Mórahalmi Mûvészeti Iskola Fúvószenekara.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Adventi gyertyagyújtás
Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklõdõt 

december 23-án 9.30-kor kezdõdõ ünnepélyes
gyertyagyújtásra a József Attila térre.



Tamás, Koncz Róbert (Balassi Tibor 70'), Hegedûs Csaba,
Rácz Gergely
Góllövõink: Erhardt Szilárd, Takács Gábor

2012. 11. 25. Szõreg - Csengele 1:5 (0:3) ifi.
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán
(Csókási Bertalan 65'), Csáki Martin, Volford Viktor, Csáki
Dávid, Rabi István, Kócsó Dániel (Losonczi Ádám 60'),
Novák Balázs, Nagy D. Bence, Gurdics Gábor, Csókási
Szilárd 
Góllövõink: Novák Balázs (2), Gurdics Gábor (2), Csókási
Szilárd

2012. 11. 25. Szõreg - Csengele 2:0 (0:0)
Csengele összeállítása: Cserháti Dániel, Lesták Ottó, Grezsa
Szabolcs, Hegedûs Csaba, Horváth Zsolt (Seres János 60'),
Miklós Csaba, Takács Gábor, Heim Tamás, Erhardt Szilárd
(Böröcz Péter 85'), Koncz Róbert, Balassi Tibor (Wenner
Balázs 68')

2012. 12. 02. Csengele - USC Tanárképzõ 2:0 (0:0)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Csáki Martin (Gurdics
Gábor 74'), Grezsa Szabolcs, Hegedûs Csaba, Lesták Ottó,
Rabi István, Takács Gábor (Katona Norbert 75'), Koncz
Róbert, Heim Tamás, Balassi Tibor (Böröcz Péter 80'), Novák
Balázs Góllövõink: Koncz Róbert, Heim Tamás

Ifjúsági csapatunk elsõ helyen, felnõtt csapatunk ötödik
helyen zárta az õszi szezont!

Csodavárás

AAzz  aaddvveennttii  vváárraakkoozzááss,,  kkéésszzüüllõõddééss  aa  ddeecceemmbbeerreekk  ssaajjááttjjaa  sszzíívvüünnkkbbee--lleellkküünnkkbbee  vvaallaammiiffééllee

ddeerrûû  llooppaakkooddiikk  bbee  ,,  eemmlléékkeeiinnkkbbeenn  ffeell,,--ffeellvviillllaannnnaakk  eellmmúúlltt  kkaarrááccssoonnyyookk  ppiillllaannaattaaii,,  hhaanngguullaa--

ttookk,,fféénnyyeekk,,  iillllaattookk,,  mmeellóóddiiáákk,,  íízzeekk,,  éérriinnttéésseekk,,  éérreezzzzüükk  aazz  üünnnneepp  kköözzeelleeddttéétt,,hhaallllaannii  vvéélljjüükk  aapprróó

aannggyyaallsszzáárrnnyyaakk  ssuuhhooggáássáátt,,  lláátthhaattaattllaann  ccsseennggeettttyyûûkk  ccssiilliinnggeelléésséétt..

VVáárrjjuukk,,  hhooggyy  aa  mmeegghhiittttsséégg  ppaalláássttjjaa  ppuuhháánn  bbeebboorrííttssoonn  ééss  mmeelleennggeesssseenn,,  vváárrjjuukk,,  hhooggyy  eeggyyüütttt

lleehheessssüünnkk  sszzeerreetttteeiinnkkkkeell,,  kköözzeelliieekkkkeell  ééss  ttáávvoolliiaakkkkaall,,  vváárrjjuukk,,  hhooggyy  eezzeenn  aa  nnééhháánnyy  sszzeenntt  nnaappoonn

eellkkeerrüülljjeenneekk  hhééttkköözznnaappii  ggoonnddookk  ééss  bbáánnaattookk,,  hhooggyy  aa  sszzeemmüünnkkbbeenn  ccssaakk  aa  ggyyeerrttyyáákk  fféénnyyee,,  aazz

eeggyyüüttttlléétt  öörröömmee  ééss  aa  mmeegghhaattoottttssáágg  kköönnnnyyeeii  ccssiillllooggjjaannaakk....

VVáárrjjuukk  eezztt  aa  kkiiccssii  ccssooddáátt,,  aammii  eeggyy  öörröökk  sszzüülleettééssnnaapp  iiss,,  eeggyy  oollyyaann  eemmbbeerréé,,  aakkii  ttiisszzttaasszzíívvûû  vvoolltt,,

sszzeellíídd,,  jjóóssáággooss  ééss  öönnffeelláállddoozzóó,,  ééss  aakkii  aa  ffeellttéétteell  nnééllkküüllii  eellffooggaaddáásstt  ééss  sszzeerreetteetteett  hhiirrddeettttee  ééss  hhaaggyy--

ttaa  öörröökküüll  aa  vviilláággnnaakk……..

BBáárrccssaakk  mmiinnddeennkkii  eeggyyffoorrmmáánn  õõrriizznnéé  ee  hhaaggyyaattéékkoott!!

KKaarrááccssoonnyy  sszzeenntt  eessttééjjéénn  eemmlléékkeezzzzüünnkk  aazzookkrraa  iiss,,  aakkiikkeett  mmáárr  eellvveesszztteettttüünnkk,,  ddee  aazz  eemmlléékkeezzééss

áállttaall  mmééggiiss  vveellüünnkk  vvaannnnaakk,,  ééss  vveellüünnkk  iiss  mmaarraaddnnaakk,,  mmeerrtt  aa  sszzeerreetteett  öörröökk,,  nneemm  aakkaaddáállyy

sszzáámmáárraa  sseemm  ttéérr,,  sseemm  iiddõõ,,  sseemm  mmááss  ddiimmeennzziióókk..  
SSzzíívvbbõõll  kkíívváánnoomm,,  hhooggyy  kkééppeesseekk  lleeggyyüünnkk  mmeeggnnyyiittnnii  sszzíívvüünnkkeett  aa  sszzeerreetteett  eellõõtttt,,  hhooggyy  mmeeggggyyóó--

ggyyíítthhaassssaa  sseebbeeiinnkkeett,,  eellffeelleeddtteessssee  kkeesseerrûûssééggeeiinnkkeett,,  aaddjjoonn  eerrõõtt  nneehhéézzssééggeeiinnkk  lleekküüzzddééssééhheezz,,  ééss

sseeggííttsseenn  hhoozzzzáá  mmiinnddaannnnyyiiuunnkkaatt  aa  ffeellttéétteell  nnééllkküüllii  sszzeerreetteett  kkééppeessssééggééhheezz..

SSzzíívvbbõõll  kkíívváánnookk  oollyyaann  kkaarrááccssoonnyyookkaatt  ééss  kkaarrááccssoonnyyookkaatt  kköövveettõõ  mmiinnddeennnnaappookkaatt,,  aammiikkoorr

mmiinnddeennkkii  aasszzttaalláárraa  jjuutt  eelleeggeennddõõ  eennnniivvaallóó,,  nneemm  jjeelleenntt  tteerrhheett  aa  sszzáámmlláákk  kkiiffiizzeettééssee,,  aa  mmuunnkkaa

mmeelllleetttt  jjuutt  iiddõõ  eeggyymmááss  mmeegghhaallllggaattáássáárraa,,  mmeeggbbeeccssüülléésséérree,,  ttiisszztteelleettbbeenn  ttaarrttáássáárraa,,  aa  bbéékkééss

eeggyymmááss  mmeelllleetttt  ééllééssrree..
SSzzíívvbbõõll  kkíívváánnookk  mmiinnddeennkkiinneekk  aapprróó  kkiiss  ccssooddáákkaatt,,  öörröömmtteellii  ttaalláállkkoozzáássookkaatt,,  eeggyyüüttttlléétteekkeett,,

eeggyymmáássrraa  ttaalláálláássookkaatt,,  kkiibbéékküülléésseekkeett,,  ggyyóóggyyuulláássookkaatt,,  ééllmméénnyyeekkeett,,

sszzeellíídd  ggyyeerrttyyaafféénnyybbeenn  ttüünnddöökkllõõ  kkaarrááccssoonnyyffáákkaatt,,  ééss  ffeelleejjtthheetteettlleenn  üünnnneeppii  ppiillllaannaattookkaatt!!

DDrr..  TToorroonnttáállii  RReennááttaa

25 éves osztálytalálkozó
Azt hiszem, bátran mondhatjuk, hogy 2012 az osztály-

találkozók éve volt Csengelén. Az idén a korábban
megszokott 1-2 találkozó helyett több, mint tíz volt iskolai
osztály gondolta úgy, hogy jó lenne újra találkozni a régi
iskolatársakkal. 

A mi volt osztályunkból is egyre többen jelezték, hogy
milyen jó lenne 25 év után újra látni egymást. Így 2012.
november 24-én összejöttünk egy rendhagyó osztályfõnöki
órára volt iskolánk egyik tantermébe. Az órát volt 
osztályfõnökünk, Varga Lászlóné nyitotta meg. Ekkor mind-
nyájan elmeséltük, hogy mi történt velünk 1987 óta.
Kiderült, hogy a többség a 14 évesen kitûzött célokat
idõközben alaposan megváltoztatta. Volt, ki megvalósította
az eredeti álmait, de olyan is akadt, aki felülmúlta azokat.
A jó hangulatú óra végére már a kezdetben kissé megválto-
zott arcokat is újra ismerõsnek láthattuk.

A kis személyes beszámolók után átvonultunk az Öreg-
malom vendéglõbe, ahol bõségesen megterített asztal várt
ránk. A vacsora alatt már kötetlenebb formában folytattuk a
beszélgetést. Felidézõdtek a régi kalandok: a "puskázások";
Samuval, a csontvázzal kapcsolatos csínytevések; a régi
barátságok és szerelmek… 

Megemlékeztünk egyik volt osztálytársunkról, Horváth
Misirõl is, aki sajnos már nem lehet közöttünk.

Az est végén - éjfél után - régi emlékekkel, élményekkel
feltöltõdve indulhattunk haza. Az alábbi képen a találkozón
megjelentek láthatók.

Mi is 50 éve ballagtunk az Általános
Iskolából

Már korábban a belterületi iskolások szerveztek egy 50 éves
osztálytalálkozót, de ugye 1962-ben többen is befejeztük
általános iskolai tanulmányainkat. Mi tanyasi iskolások
november 18-án találkoztunk Csengelén az Öregmalom
Vendéglõben. A Templomhalmi iskola volt diákjai: Törteli
Piroska, Franczia József és Pintér Géza jelentünk meg szemé-

8. oldal 2012. december
hírek

Csengelei

Horváth Irén, Varga Szabolcs, Horváth István, Csókási
Ildikó, Varga László, Limpek László, Minkó István,

Kormányos Zoltán, Varga Lászlóné, Jójárt Gyöngyi, Pölös
Ildikó, Törköly István, Tóth István, Lippai Brigitta,

Széplaki Sándor, Kucsora Maraianna, Tóth László, Széll
István



lyesen. Kományos Ilona balástyai lakos és Vincze Sándor
algyõi lakos betegség miatt nem vett részt a találkozón. 2 fõ
: Kun-Szabó Antal V és Pölös József V pedig  már sajnos

elhunytak. Tanító bácsink Fráter Béla, aki jelenleg családjá-

val Kiskunfélegyházán él, már egészségi állapota miatt nem

vállalta az utazást, így az ebéd és hosszas beszélgetés után

mi tanítványok kerestük fel a lakásán. Az Erdõsarki Iskola

volt tanulói: Vörös Judit, Sipos Ilona, Sinkó Matild,

Kormányos István és Ábel István vettek részt a találkozón.

Volt osztálytársaik közül is már 3-an meghaltak: 

Tóth Ilona V Sisák Ferenc V és Gilicze István V
Tanító bácsijuk: Szinok Gábor már szintén nincs közöttünk. 

A találkozóra mindenki készült: régi képek, friss képek az

iskolák jelenlegi állapotáról, torták és apró kis megem-

lékezés a 88 éves tanító bácsinak. 

A helyszínt és finom ebédet Kiss Ferenc és családja biztosí-

totta, ezúttal is köszönjük nekik. 
Bartucz Menyhértné 

sz: Törteli Piroska 

20 éves osztálytalálkozó

1992-ben fejeztük be az általános iskolát és azóta csak
egyszer találkoztunk, így már éppen esedékessé vált, hogy a
kerek évforduló alkalmából újra összejöjjenek a régi 
osztálytársak. 2012. november 24-én tartottuk meg a
találkozót 29 fõbõl 19-en jöttek el: Almási Attila, Barna
Mariann, Bencsik István, Ceglédi Csaba, Gyovai Aranka,
Horváth Henrietta, Hegedûs Éva, Kiss Andrea, Kócsó Zoltán,
Huszka Katalin, Merschdorf István, Tamási Zoltán, Süli
Erika, Virágh Szilvia, Magony Szilvia, Széll Tünde, Vágó
Norbert, Vígh János és Tóth Renáta Kitti. Alsó tagozatban
Csókási Zoltánné felsõben pedig Nagy-Czirok Gyöngyvér
volt az osztályfõnökünk, akik mindketten elfogadták a
meghívásunkat és megtiszteltek jelenlétükkel. 

A rendkívüli osztályfõnöki órán mindenki elmondta mi
történt vele az elmúlt 20 évben, ezek közül sokunk családot
alapított. Ezután megnéztük volt iskolánkat, régi termünket
majd a faluházban a finom vacsora mellett és után még haj-
nalig beszélgettünk.
Reméljük a következõ találkozóra nem kell 20 évig várnunk!

Szekeresné Huszka Katalin és 
Széplaki Tiborné Magony Szilvia

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2013. január 9.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóórák: január 7, február 4.

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Faluházban.

Tisztel t  kutya-tartó  lakosok!
Az elmúlt idõszak során többen panaszukkal kerestek meg a
községben lévõ ebek tartásával kapcsolatban, miszerint
megijesztette, megugatta, netán megtámadta egyik-másik,
utcán kóborló kutya. Az esetek túlnyomó többségében
kiderült, hogy nem is kóbor (gazdátlan) kutyáról van szó.
Ezen okok miatt - hogy megelõzzük a nem várt kellemetlen
eseményeket - az eb tartásra vonatkozó szabályokra
kívánom a Tisztelt kutya tartók figyelmét felhívni.

A 2012. évi II. törvény 193. § (1) bekezdése alapján
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,
b) természeti és védett természeti területen, vagy
vadászterületen - a vadászkutya kivételével - póráz nélkül
elengedi, vagy kóborolni hagyja,
c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési
eszközön - vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ
kutya kivételével - szállítja,
d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdõ területére vagy ját-
szótérre - vakvezetõ, illetve mozgáskorlátozottakat segítõ
kutya kivételével - beenged, illetõleg bevisz, szabálysértést
követ el.
(2) Aki harapós kutyáját nem zárt helyen tartja, vagy nem
helyez el a ház (lakás) bejáratán a harapós kutyára utaló
megfelelõ figyelmeztetõ táblát, szabálysértést követ el.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott szabálysértés
miatt a közterület-felügyelõ, természeti és védett természeti
területen a természetvédelmi õr, helyi jelentõségû védett ter-
mészeti területen az önkormányzati természetvédelmi õr is
szabhat ki helyszíni bírságot.

2012. december 9. oldal
hírek

Csengelei

Osztálytársak párjaikkal

Volt osztálytársak a régi tanteremben
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Abban az esetben, ha az eb tartó a fenti szabályokat
megszegi és másnak, a kutya súlyos sérülést okoz, az
elkövetõ (kutya gazdája) a - Büntetõ Törvénykönyv 170 §.
(7) bekezdése szerinti - gondatlan, súlyos testi sértés vét-
ségét követi el,
Nagyon gyakori eset, hogy a postást a nem megfelelõen tar-
tott kutya megharapja. Az eb tartónak gondoskodnia kell
arról, hogy a levélszekrényhez bárki hozzá tudjon férni biz-
tonságosan, anélkül, hogy a házõrzõkutya sérülést okozna.
Továbbá a megfelelõ kerítésrõl szintén az eb tulajdonosnak
kötelessége gondoskodni, hogy onnan a kutya ne tudjon
megszökni. 
Amennyiben a közterületen sétáltatott kutya bárkinek
sérülést okoz, szintén a kutyatartó felel. A sétáltatást tehát
- pórázon - mindig úgy kell végrehajtani, hogy az senki mást
ne veszélyeztethessen.
A természeti és védett természeti területen, póráz nélkül
elengedett, vagy kóborolni hagyott kutyáját - vad védelmi
szempontok miatt - a területileg illetékes vadász kilõheti.

Kérem a fenti szabályok figyelembe vételét.

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. Telefonszám melyet sürgõs 
esetben hívhatnak: 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
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 konyveles@csengele.hu 
Boros Klára Sára 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!!!

Filézett ponty halászlé rendelhetõ 
2012. december 20-ig Kun-Szabó Tibornál.

Elvihetõ: 2012. december 24-én 12 és 13 óra között!
Érdeklõdni: 06-70/375 1075

Szilveszterezzen a megújuló Gól
Sörözõben!Érdeklõdni: Kun-Szabó
Tibornál vagy a 06-70/375 1075-ös

telefonszámon!

Jöjjön szórakozzon a megújult Gól Sörözõben, vegyen
részt a decemberi játékunkban, melynek sorsolása

2013. január 1-én 16 órakor lesz. Fõdíj: mobiltelefon és
csak a jelenlévõk nyerhetnek!

A Gól Sörözõben vállaljuk rendezvények - ballagások,
születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb ren-

dezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Meleg ételt a
Vasút Étterem Kiskunmajsa szállítja.

n n
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Félidõs hasas disznó eladó! Érdeklõdni: Csatorna u. 17. 
Csengele 269. szám alatti jó állapotú tanya 1 hold földdel
eladó! Fürdõszobával, ipari árammal ellátott! Érdeklõdni
lehet a 06-30/294-0720-as telefonszámon.
Gumiszerelést,- javítást,- centírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvezõ áron.
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és után-
futók javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelõ mester és gumiszerelõ
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409
2 db használt színes televízió eladó! Érdeklõdni: 06-
30/620-0798
Régi (1951-es), használt zongora eladó! Érd.: 06-30/6135
602
Tanya eladó egy hold földterületen, Vadgerlési iskola
közelében! Másfél szoba, konyha, fürdõszoba, spájz,
gázfûtéssel, vegyes tüzeléssel, klímával, 2 db 50 méteres
fúrott kúttal jó állapotban.Érdeklõdni: 06-30/77 42 791
Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt!
Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó jó állapotban levõ, 3 személyes, ágyazható, ágy-
nemûtartós kanapé. Méretei: 243cm x 80 cm Fekvõ
felület:195 cm x 125 cm
Érd.: Sántáné Czombos Mónika  Tel.:30/269-1803
Eladó! 5 q futó, talajmaró. Érdeklõdni a 06-30/487 6946-os
telefonszámon.
Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, Ognivo
lengyel gázkazán és hozzá gázkémény, radar radiátorok és
lemezradiátorok és fóliafûtéshez való teljes fûtõrendszer, 35
hektós, 6 mm vastagságú olajtartály. Érdeklõdni: Barna
István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiá-
tort, tûzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-
30/401 8317
Kisbálás szalma Karburobot 40 ezer kalóriás kazán eladó!
Érd.: 06-20/532 1767
Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõd-
ni a 06-20/206 7241-es 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, 1 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,

Állatorvosi ügyelet
2013. január 5-én 6 órától 
2013. január 7-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424 4455, 

2013. január 12-én 6 órától 
2013. január 14-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/998 8236, 

2013. január 19-én 6 órától 
2013. január 21-én 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor
Telefon 06-30/297 4435, 

2013. január 26-án 6 órától 
2013. január 28-án 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos 
Telefon: 06-30/935 1386, 

2013. február 2-án 6 órától 
2013. február 4-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487 4030, 

2013. február 9-én 6 órától 
2013. február 10-én 6 óráig 
Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267, 

2013. február 23-án 6 órától 
2013. február 25-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424 4455

Tisztelt Lakosok!
Megfelelõ igény esetén cipész mester szolgál-

tatásai vehetõk igénybe piaci napokon
Csengelén! Elõzetes igényfelmérés 

ifj. Kormányos Sándor 06-30/454-4296, 
62/286-079

„ELÉRHETÕ” INGATLANOK INGATLANKÖZVETÍTÕ
HÁLÓZAT 

• Nem várjuk meg míg beesik egy érdeklõdõ, hanem
egyedülálló módszerünkkel megkeressük a lehetséges
vevõket.

• Minden ingatlanra pontos önerõ és hitelkalkulá-
ciót készítünk, így megtudjuk ki képes megvásárolni.

• Nem lesz átjáróház a lakásból. Igyekszünk, hogy
csak az nézze meg az ingatlant, aki meg is tudja
vásárolni. 

• Teljes pénzügyi és jogi hátteret biztosítunk, hogy
biztonságban zajlódjon le az adásvétel. 
Érd.: Rabi Ferencné, +36 (30)624-2109

Hirdetések

A VÉNUSZ PRESSZÓ 
PB GÁZCSERE TELEPÉN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 995 Ft
23 kg-os palack 11 990 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200
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káposzta, saláta, kukorica, uborka, borsó). Érdeklõdni
20/315-7140 telefonszámon.
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-
20/2330536
Egy hektár föld a Virág soron ingyen bérbe kiadó! Telefon:
06-30/824 8716

Segítségre szoruló idõs, beteg embernek fõzést, takarítást,
bevásárlást vállalok! Érdeklõdni: 06-70/5060 731
Eladó 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
380 kW-os terménydaráló eladó! Érdeklõdni: 06-30/9126
563
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

Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5
szobás téglaépítésû összkomfortos családi ház benne
lévõ garázzsal, mûhellyel és melléképülettel. Fûtés:
gáz és vegyes tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030

Bérmunkát vállalok!
Trágyahordás 6000 Ft/hold, tárcsázás 6000 Ft/hold,
vetés 6000 Ft/hold, szántás 12000 Ft/hold
Érdeklõdni: Gera Zsolt, telefon: 06-30/45 16 447

Tájékoztatjuk a kedves Lakosságot,
hogy MINDEN PÉNTEKEN FRISS
HÚSÁRÚ KAPHATÓ A KUKLIS
ABC-BEN! Mindenkit szeretettel

várunk! Elõrendelést is felveszünk!

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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