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XVII.  CSENGELEI SPORTNAPOK 
TERVEZETT PROGRAMJAI

2012. augusztus 11. (szombat)
15.00 Keresztpályás Öregfiúk Labdarúgó Torna
15.00 Balástya Öregfiúk - Együtt Szegedért Öregfiúk keresztpályás focimérkõzés
16.00 Csengele Örefiúk - Jászszentlászló Öregfiúk keresztpályás focimérkõzés
17.00 Csengele serdülõ csapat - Balástya serdülõ csapat focimérkõzés
18.15 Vesztesek mérkõzése a III. helyért (Öregfiúk)
19.00 Serpenyõs rostélyos fõzõverseny (Érdeklõdni és nevezni Kun-Szabó Tibornál)
19.15 Gyõztesek mérkõzése Öregfiúk Kupáért
21.00 Vacsora és eredményhirdetés Öregfiúk Torna és fõzõverseny
21.00 PARTY SÁTOR Dj Big Bill, Johan Stroke, Audioplastic BELÉPÉS INGYENES!!
22.00 Csengelei Mazsorettes hölgyek buli indító táncmûsora

2012. augusztus 12. (vasárnap)
08.30 Csengelei Ifjúsági - Csanytelek Ifjúsági Labdarúgó Mérkõzés
09.00 Gyülekezés a Lada Találkozóra
09.30 Ügyességi és elméleti verseny a ladások részére
10.30 Lada szépség és hangverseny
12.00 Ebéd Pacal pörkölt, csak elõrendeléssel augusztus 07-ig Kun-Szabó Tibornál (06-70/375 1075)
12.00 Jó ebédhez szól a nóta
12.30 Arany Ászok sörivó verseny
14.30 Ladások felvonulása
15.00 11-es rúgóverseny nõi férfi
16.00 Csengelei mini focisták bemutató mérkõzése
16.30 Csengelei Fúvószenekar és Mazsorett bemutató
17.30 Csengele - FTC Öregfiúk Nagypályás Labdarúgó Mérkõzés 

(kapuban Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyés püspök)
20.00- 05.00-ig  Utcabál, a jó hangulatról gondoskodik Rácz Roland és Társa
21.30 Sztárvendég: A KÉT ZSIVÁNY
23.30 TÜZIJÁTÉK!!!
24.00 Tombolasorsolás!!! Fõnyeremény: LCD képernyõs televízió

A rendezvény alatt búcsúi kavalkád, körhinta, dodgem, várja a kedves látogatókat. 
Hideg italokról és a jó hangulatról a Gól sörözõ és csapata gondoskodik!

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!
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Csengeleiek a Családok VII. Világtalálkozóján
Milánóban

A katolikus egyházban 3 évente szerveznek világ-
találkozót a családoknak. Az idén május 30. és június 3.
között Milánóban került sor erre a rendezvényre. Témája:
"munka és ünneplés a családban" volt.

Mi egy plébánia meghívására utaztunk ki. A Milánótól
északra kb. 60 km-re, a svájci határ mellett lévõ kisváros,
Viggiu egyházközsége hívott meg bennünket két libanoni
házaspárral együtt. Nagyon nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket vendéglátóink, amikor csütörtök este megérkeztünk.
Gyorsan összebarátkoztunk a libanoniakkal is, akik ugyan
olaszul nem, de franciául és angolul kiválóan beszéltek.
Megtudtuk, hogy õk maronita keresztények, akik szintén a
katolikus egyházhoz tartoznak. Egyikük pap volt, mint
kiderült a szentelés elõtt õk nõsülhetnek. Legjobban azon
lepõdtünk meg, hogy ez a libanoni atya és felesége nagyon
sokat tudtak Magyarország történetérõl.

Pénteken közösen utaztunk be Milánóba a konferencia
elõadásait meghallgatni, délután pedig egy kis belvárosi
sétát tettünk. Este a "nemzetek vacsoráján" vettünk részt. Itt
a találkozóra érkezett környéken elszállásolt külföldi csalá-
dok mutatkoztak be egymásnak. A magyarokat mi ketten
képviseltük, ott voltak még libanoni barátaink, beloruszok
sok-sok gyermekkel, de voltak lengyelek, kongóiak és zam-
biaiak is. A vacsora után minden nemzet bemutatkozott egy
kis mûsorral.

Szombaton mi voltunk az elõadók egy közösségi házban,
ahol beszéltünk saját családunkról, munkánkról és
ünnepeinkrõl, arról, hogy merrefelé lakunk a világban, és
hogy milyen az élet Csengelén. Az elõadást Theodóra olasz
nyelven tartotta.

Vasárnap már kora hajnalban elindultunk a pápai mise
színhelyére, de így is csak jó messze az oltártól sikerült
helyet találni, ezért kivetítõn keresztül kapcsolódtunk be a
szentmisébe. A szervezés nagyon jó volt, minden zökkenõ
nélkül mozgatták a közel egymillió embert.

Vendéglátóinknak a "Csengelei római katolikus egy-
házközség hetvenöt éve" címû könyvet ajándékoztuk,
melynek fényképes mellékletét örömmel forgatták.
Megszületett bennük az elhatározás, hogy elutaznak ide
megismerni a településünket. Örülünk neki, hogy Csengele
hírét tovább vihettük a világba.

Katona Attila és Theodóra

Általános Iskolai hírek

Elballagtak a nyolcadikosok
2012. június 16-án 15 nyolcadikos tanuló lépte át utoljára

az iskola kapuját. Gyönyörûen feldíszített iskola és termek
várták õket, melyeket utoljára még végigjártak és ballagtak
át a faluházba, ahol az ünnepség zajlott. Itt vett tõlük 
búcsút Lantosné Horváth Irén osztályfõnök, kinek szintén
nagyon nehéz volt az elvállás, hiszen ezek a gyerekek voltak
az elsõ osztálya. A ballagó diákok is megköszönték az isko-
la tanárainak, dolgozóinak, valamint szüleiknek egy-egy
szál virággal, hogy idáig segítették õket. Természetesen erre
a segítségre továbbra is szükségük  van, hiszen hosszú út
áll még elõttük, új iskolába, közösségbe kerülnek, más
tanárok, más követelmények melyeknek megfelelni nem
mindig egyszerû. A 15 tanuló Szentesre, Szegedre,
Kiskunfélegyházára, Jánoshalmára megy továbbtanulni,
melyek között van gimnázium, szakközépiskola szakiskola
is. Reméljük mindenki megállja a helyét és jól fogja magát
érezni új iskolájában. 
A ballagó nyolcadikosok névsora:
Buknicz Zoltán, Forgó Róbert, Géczi Nóra, Holo Patrik,
Király Richárd, Kis Dávid, Kovács Laura, Losonczi Ádám,
Mustoha Regina, Pigniczki Dóra, Pölös Vivien, Szabó Tibor,
Szarka-Kovács Csilla, Udvar Barbara, Vincze Bernadett.
Sok sikert kívánunk nekik a "nagybetûs életben"!

A pápai misére menet

A ballagó nyolcadikosok osztályfõnökükkel

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig

a Faluházban.
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Felsõ tagozatosok kirándulása Szilvásváradi
Kalandtáborban a TÁMOP-3.3.7-09/1-2009-

0040-es projektazonosító pályázatból
A tanévzáró után még a nyári szünet kezdete elõtt, 62

gyermekkel és 6 pedagógussal útra keltünk, hogy felfedez-
zük Szilvásváradot és környékét.

Kedden dél körül érkeztünk meg az elsõ állomásunkhoz,
az egri várhoz. A meleg ellenére sok érdekes dolgot néztünk
meg a vár hõs védõirõl és az õket ostromló törökökrõl.
Megnéztük a hõsök termét, melyben kiselõadást hallhattunk
a csata történetérõl, az állandó múzeumi kiállításokat, a
kazamatákat, valamint egy háromdimenziós filmet az akko-
ri Eger házairól, a várról, területérõl, környezetérõl.

A vár megtekintése után elindultunk Szilvásvárad felé.
Délután felfedeztük a tábort és közvetlen környezetét.
Vacsora után szabadfoglalkozás volt, majd 10 órakor
meghallgattuk fúvósainkat, kik minden este, lefekvés elõtt
elfújták nekünk az Il silenziot. 

Reggel, a fanfár hangjai után megreggeliztünk, majd kis
vonattal felmentünk a Szalajka völgyébe. Aki vállalkozott a
mászásra, feljöhetett megnézni az õsember egykori bar-
langját. Visszafelé úton, a vonat helyett a sétálást válasz-
tottuk. Megnéztük a Fátyol vízesést, mely igen szerényen
csöpögött a kevés víz miatt, majd folytattuk az erdészeti
kiállítással és a pisztrángozó tavakkal.

Ebéd után kezdõdött igazán a kaland. A tábor területén
felállítottak egy élõ csocsó pályát, valamint ki lehetett
próbálni a fák között kialakított kalandpályát. A csocsóban
2 öt fõs csapat játszott hevederekhez kikötve, mintha tény-
leg bábuk lennének és csak adott területen tudjanak mozog-
ni. A kalandpálya állomásai 4-5 m magasan, a fák között
voltak kialakítva, melyre csak rögzített karabinerekkel és
védõsisakkal lehetett felmászni. Mind a csocsóban, mind a
kalandpálya teljesítésében a gyerekek és mi pedagógusok is
kivettük a részünket.

Aznap este vendégek is érkeztek hozzánk. Polgármester úr
és kedves felesége Egerszalókról jöttek meglátogatni ben-
nünket. Megnézték a táborhelyünket, beszélgettünk egy 
kicsit, meghallgatták az aznap esti zenei elõadást, majd 
visszaindultak Egerszalókra.

Csütörtökön délelõtt elmentünk a közeli bobpályára,
melyet majdnem mindenki kipróbált, utána fagyizás és
ajándékvásárlás következett a helyi bazársoron. Délután

újra csocsó és kalandpálya. A kalandpálya nem kis izgalmat
tartogatott néhány résztvevõnek, de végül mindenki nagyon
bátran megbirkózott a feladatokkal.

Este vacsora után a tábori ki mit tud? Következett, melyen
mindenki részt vett, még mi pedagógusok is. Voltak, akik
zenéltek, énekeltek, táncoltak, beöltöztek, színészkedtek,
hernyóztak. Hallhattunk trombita és gitárszólót, többféle
éneket, csirke és moderntáncot, szellemeket, fordított 
diszkót és karateórát, majd egy nagy hernyóból 6 csodálatos
pillangó született, ezek voltunk mi pedagógusok. Mindenki
nagyon jól érzete magát. Az elõadás után tábortüzet gyúj-
tottunk, majd az este további részét közös énekléssel és
beszélgetéssel folytattuk. 

Pénteken délelõtt csomagolással és rendrakással
foglalkoztunk, majd kihirdettük a tisztasági verseny és a Ki
mit tud? Eredményeit. Mindenki elégedett volt az 
eredménnyel, hiszen a ki mit tud?-on különdíjakkal min-
denki tisztasági versenyen az elsõ három helyezett kapott
jutalmat.

Miután a tábort rendben találtuk, megebédeltünk és elin-
dultunk hazafelé. Kétszer megálltunk útközben, majd fél 7
körül sikeresen megérkeztünk Csengelére.

Én, mint újonc elõször voltam ilyen táborban és nagyon jól
éreztem magam, szerintem izgalmas és érdekes programok-
ban vettünk részt. Remélem a következõ években is lehet
részem hasonló élményekben. 

Az alsósok májusi és ez a kirándulás is a TÁMOP-3.3.7-
09/1-2009-0040-es projektazonosítójú pályázat keretén
belül valósult meg. Köszönjük szépen Csengele Községi
Önkormányzatnak, hogy részt vett ezen a pályázaton, és
lehetõségünk volt erre a kirándulásra. 

Rényi Virág

Mûvészeti Iskola hírei

Szent Iván-éji Fúvószenekari és
Mazsorett Találkozó Csorváson

2012. június 23-án Csorváson Szent Iván-éji
Fúvószenekari és Mazsorett Találkozót szerveztek, melyre
minket csengeleieket is meghívtak. A zenekarral és két 
mazsorettcsoporttal érkeztünk a rendezvényre. Rajtunk és a
helyieken kívül még négy településrõl - Szeged, Mezõhegyes,
Hódmezõvásárhely, Csongrád - érkeztek csoportok.

Élõ csocsó

Szabó Tibi a lengõ akadálypályán 5 méter magasan
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A megnyitó után fél 3-tól 19 óráig a vendég együttesek
térzenével szórakoztatták a közönséget, ezután parádés
felvonulásra került sor. A hazaiak 20 órától szerepeltek,
ahol megünnepelték fúvószenekaruk 40, illetve 
mazsorettcsoportuk 20 éves fennállásának évfordulóját. 

A fúvószenekarok és mazsorettcsoportok színvonalas
mûsoraiból a csengelei együttesek produkcióit nagy tapssal
és szeretettel fogadta a csorvási közönség. 

A közös induló eljátszása után szereplésünket emlék-
tárggyal és ajándékkal köszönték meg.

Czirok Zoltán

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2012. 07. 11.

Védõnõ hírei
Megérkeztem! Június hónapban született gyermekek: Bakos
Zsoltnak és Czombos Reginának Máté, Kecskés Istvánnak és
Kovács Erikának Milán Benjamin, Pék Zoltánnak és
Hegedûs Évának Milán, Rózsa Andrásnak és Patai Évának
Viktória Mária, Balogh Ferencnek és Vas Rozália Mónikának
Regina
Gratulálunk!

Sporthírek
Folytatódott a M. II. osztályú bajnokság
2012. 06. 03. Csengele - Szentes 2:1 (2:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Putnoki János
(Wenner Balázs 88'), Lesták Ottó, Horváth Zsolt, Gurdics
Gábor, Hegedûs Csaba, Rabi István (Vincze Ferenc 90'),
Mészáros Gábor (Seres János 91'), Heim Tamás, Balasi Tibor
(Tóth Szabolcs 75'), Erhardt Szilárd 
Góllövõnk: Balasi Tibor (2)

2012. 06. 03. Csengele - Szentes 0:8 (0:6) ifi
Csengele összeállítása: Csókási Bertalan, Kulcsár Zoltán,
Csáki Martin, Csókási Szilárd, Volford Viktor, Losonczi Ádám
(Harkai Martin 55'), Csáki Dávid, Novák Balázs (Kócsó
Dániel 71'), Nagy D. Bence (Kovács László 69'), Varga
Mihály, Pigniczki László

2012. 06. 10. Fábiánsebestyén - Csengele 4:1 (1:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Putnoki János,
Lesták Ottó (Vincze Ferenc 60'), Horváth Zsolt, Hegedûs
Csaba (Gurdics Gábor 36'), Vándor Zsolt (Seres János 70'),
Erhardt Szilárd, Mészáros Gábor, Balasi Tibor, Heim Tamás,
Rabi István
Kiállítva: Horváth Zsolt
Góllövõnk: Erhardt Szilárd

2012. 06. 10. Fábiánsebestyén - Csengele 9:1 (4:1) ifi.
Csengele összeállítása: Csókási Bertalan, Kulcsár Zoltán,

Csáki Martin, Csókási Szilárd, Volford Viktor (Kovács László
66'), Losonczi Ádám (Kócsó Dániel 69'), Longa Ádám, Nagy
D. Bence, Harkai Martin (Gurdics Dávid 30'), Pigniczki
László, Árvai Márk
Góllövõnk: Longa Ádám
Kiállítva: Csáki Martin

2012. 06. 17. Csengele - USC Tanárképzõ 1:1 (1:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Putnoki János
(Gurdics Gábor 70'), Grezsa Szabolcs, Lesták Ottó, Tóth
Szabolcs (Vincze Ferenc 80'), Wenner Balázs (Seres János
82'), Erhardt Szilárd (Csáki Martin 17'), Rabi István (Nagy
Tamás 46'), Balasi Tibor, Heim Tamás, Hegedûs Csaba
Góllövõnk: Balasi Tibor

Szezonzáró vacsora a Gól Sörözõben
2012. 06. 17-én a Tanárképzõ meccs után serdülõ, ifi., és

felnõtt csapatunk együtt búcsúztatta és értékelte a
2011/2012-es bajnoki évet.

A záró vacsorán megjelent Sánta Ferenc polgármester úr,
dr. Tóth Tibor jegyzõ úr, Nógrádi Tibor úr az MLSZ Csongrád
megyei területi igazgatója és Molnár Róbert úr a Csongrád
megyei labdarúgás MLSZ képviselõje, aki egyben Önkor-
mányzatunk után legnagyobb szponzorunk. Az ízletes 
vacsora után csapatonkénti sorrendben értékeltem az elmúlt
bajnoki évet. Egyesületünk a 2011-es évben egy nagy mér-
földkõhöz érkezett. A hosszú éveken át tartó utánpótlás
nevelésünk meghozta gyümölcsét. Utánpótlás csapataink
versenyeztetése miatt (hogy legyen lehetõségünk õket
versenyeztetni), a megye III. osztály 9. helyérõl vállaltuk el
a megye II. osztályban való szereplést, nagy áldozatot és
kockázatot vállalva. Mikor kiderült, hogy a megye II.
osztályban indulunk, már vége volt az átigazolási szezon-
nak, ezért nem tudtuk a felnõtt csapatunkat megerõsíteni a
II. osztály küzdelmeire. Félelmünk beigazolódott, felnõt-
teink nagyon rosszul szerepelve, õsszel 5 pontot szereztek,
de ifistáink tartották bennünk a lelket, mert remek õszi sze-
zont produkálva 15 mérkõzésen 7 gyõzelmet, 4 döntetlent és
4 vereséget elérve, 25 ponttal az 5. helyen végeztek. A tél
folyamán sikerült egy-két helyi játékost csatasorba állítani,
és néhány környékbeli gólerõs játékossal felnõtt 
csapatunkat megerõsíteni, akik igazi csapattá kovácsolód-
tak és remek tavaszt produkálva 31 pontot szerezve a
másod osztályban a 13. helyezést szerezték meg. Sajnos
ifistáink tavasszal sokkal rosszabbul szerepeltek mint
õsszel. Ezt több tényezõ is befolyásolta negatív és pozitív
oldalról is. Például a nagyon hideg tél legrosszabbul köszön-
tött ránk az alapozás kezdetén, ami hosszú ideig kitartott és
létesítmény hiányában nem tudtunk felkészülni a tavaszi
folytatásra. Egy-két játékos fegyelmezetlensége pl. Árvai
Márk 9 mérkõzésrõl szóló eltiltása és sajnos utólag vis-
szagondolva én is hibáztam egyszer kétszer a csapat
összeállításánál, illetve rossz idõpontban szervezett szüli-
napok és bulik is hozzájárultak ifistáink tavaszi szere-
pléséhez. Pozitív oldalon tudnám említeni az ifisták
gyengébb szereplése okán, hogy a tavasszal remeklõ felnõtt
csapatunkba három játékost is kiemeltem közülük. (Rabi
István, Katona Norbert, Gurdics Gábor)

Egyesületünk történetében 2012 tavasza egy igazi színfolt
volt, mely azt takarja, hogy mind a három korosztályú
Bozsik programban U7, U9, U11 részt vettünk április, május

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától

fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: augusztus 6.
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hónapban a Balástyán rendezett körzeti tornákon, ahol vál-
takozó sikereket értünk el, de létszámban mi voltunk a
legtöbben Balástyán. Itt szeretném megköszönni a Bozsik
programban résztvevõ szülõk segítségét. 
Egyesületünket az a dicsõség érte, hogy a 2000-es
korosztályból három játékosunk is bekerült a megye váloga-
tottba (Tóth Szilveszter, Dorogi András, Kormányos Imre) és
a '98-as korosztályban is lett egy megye válogatottunk
Kócsó Dániel személyében. Végül de nem utolsó sorban U16-
os csapatunk a Csongrád megyei U16-os Bajnokság
Homokháti csoportjában az értékes bronzérmet szerezte
meg. A csapat tagjai: Árvai Márk, Csáki Dávid, Csíkos Patrik,
Csókási Bertalan, Csókási Szilárd, Gurdics Dávid, Harkai
Martin, Király Richárd, Kovács László, Kányási István,
Kócsó Dániel, Losonczi Ádám, Nagy D. Bence, Nagymihály
Norbert, Novák Balázs csapatkapitány, Pigniczki Péter,
Pigniczki László, Kulcsár Zoltán, Kun-Szabó Tibor edzõ.
Ezen csapatunk legszorgalmasabb játékosa Kulcsár Zoltán,
legjobb játékosa Csáki Dávid, gólkirálya Novák Balázs lett.

2011/12 U19-es legszorgalmasabb csengelei játékos Volford
Viktor, legjobb játékos Rabi István és ebben a korcsoportban
is gólkirály Novák Balázs.
Felnõtt csapatunk legjobb játékosa Balasi Tibor, gólkirálya
Wenner Balázs, legszorgalmasabb játékosa Tóth Szabolcs. 

Végezetül szeretném megköszönni minden kedves támo-
gatónknak, rendezõnknek, szurkolónknak, szimpatizánsnak
és az ellenünk drukkolónknak az egész évben nyújtott segít-
ségüket és támogatásukat, mert a fent felsoroltak nélkülük
nem jöhettek volna létre.

Kun-Szabó Tibor

Bronz érmes serdülõ csapat

Megye II. 13. helyezett csapata

Serdülõ és ifi. Gólkirály mankóval érkezett díjai átvételére

A XIV. Csongrád Megyei Polgárõrnap
tervezett programjai

2012. július 14. (szombat)
Csengele, Ifjúsági táborozóhely (Kelõpatak utca)

08.00 Véradás
09.00 Megnyitó ünnepség. Felszólal Batiz István
megyei polgárõr elnök, dr. Lukács János r. dandártábor-
nok megyei rendõrfõkapitány, valamint az Országos
Polgárõr Szövetség képviselõje. A polgárõrnapot 
megnyitja Sánta Ferenc csengelei polgármester
09.30 Elismerések átadása
10.00 Csengelei mazsorett csoport bemutatója
10.20 Vetélkedõk indulása. Versenyszámok: polgárõr
totó kitöltése, légpuska lövészet, petrencerúd tartás,
ügyességi vetélkedõ, kamionhúzás.
12.00 Fõzõverseny zsûrizése, ebéd - Jó ebédhez szól a nóta
13.00 Amorf rock együttes (Sándorfalva) fellépése
13.45 A Megasztár 12. helyezettje, Nagy Renáta fellépése 
14.15 Kovács Márk és Kovács Réka hip-hop táncosok
bemutatója
16.30 Polgárõrnap zárása, díjak átadása
19.00 Utcabál. Fellép a nyárlõrinci Nomád zenekar

Kedves Véradók!
2012. július 14-én 8 órától véradás lesz az Ifjúsági

táborozóhely épületében, a Megyei Polgárõrnap
keretein belül. Tisztelettel várjuk a véradókat!

Magyar Vöröskereszt

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!!!
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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 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

Állatorvosi ügyelet
2012. július 7-én 6 órától 
2012. július 9-én 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon: 06-30/297 4435, 

2012. július 14-én 6 órától 
2012. július 16-án 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos 
Telefon: 06-30/935 1386, 

2012. július 21-én 6 órától
2012. július 23-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487 4030, 

2012. július 28-án 6 órától
2012. július 30-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267, 

2012. augusztus 4-én 6 órától 
2012. augusztus 6-án 6 óráig 
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/936 4208

Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, 
péntek, szombat 8-24-ig

korlátlan INGYENES internet 
használati lehetõség.

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

2012. április 1-tõl a GÓL SÖRÖZÕ teraszán
ülve korlátlanul internetezhet okos 

telefonjával a WIFI kapcsolat segítségével!

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

Hirdetések

A VÉNUSZ PRESSZÓ 
PB GÁZCSERE TELEPÉN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 750 Ft
23 kg-os palack 11 520 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200



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! Skoda Octavia 1.4-es, 5 q futó, talajmaró, tárcsa és
3 fejes eke. Érdeklõdni a 06-30/487 6946-os telefonszámon.

2012. július 7. 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 
Telefon: 06-30/386-5021

Nyitva tartás:
Hétfõ: 1400 - 1800

Keddtõl - péntekig: 800 - 1600

Szombat: 800 - 1400

K
incsem

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

„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

Dohányosok figyelmébe!
Blue Smoker, és OxyGain elektromos cigaretták, 

töltõk, patronok stb. kaphatóak.
Pl.: Ego F1-esek, Bud-ok, lcd kijelzõs Ego-k, Helix 

halmizer patronok, kerámia patronok…stb.
Tel.: 0620/973-0943

Web: www.elektromoscigi.org

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



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

Földet vásárolnék, leginkább Csengele területe érdekelne!
Érdeklõdni: 06-30/272 1272

Füstölést vállalunk 60 Ft/kg. Telefon: 06-20/315 7140

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõd-
ni 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). 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 bérbe kiadó! Telefon: 06-
30/824 8716

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 szántó eladó! Érdek-
lõdni: 06-30/9126 563

Fodrászüzletemet átköltöztettem a Félegyházi út 15 szám
alá (Pennyvel szemben). Szolgáltatásomat bõvítettem Eu 0,3
csöves solariummal. Huszkáné Kovács Márta Telefon: 06-
20/536 0875

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
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Független, objektív közéleti havilap

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