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Önkormányzati hírek
Csengele Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2012.

szeptember 27-én tartotta soros nyílt ülését.
Polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket, ismertette a

napirendi pontokat, melyet a testület egyhangúan elfo-
gadott.

Elsõ napirendi pontban polgármester beszámolt a két ülés
között végzett munkáról. Elmondta, hogy a Felszabadulás
utca öntözõberendezése elkészült és mûködik, valamint 
részletesen ismertette az általános iskolában történt
felújításokat is. Ezek között volt pályázati beruházás is, már
mûködik a napkollektor, a hõszivattyú és a fûtés. A piactér
felújítására a pályázat be lett adva, sikeressége késõbb derül
ki.

Beszámolójának következõ pontjában elmondta, hogy a
köznevelési intézmények állami fenntartásba kerülnek, de
mûködtetésüket az önkormányzat átvállalhatja. Fontosnak
tartja, hogy a tanulók kultúrált, megfelelõ helyen tanul-
janak, jó lenne, ha a mûködtetést továbbra is az önkor-
mányzat tudná végezni. A járási rendszer kiépítése a pol-
gármesteri hivatalt is érinti, melyre törvény van. Több 
önkormányzati feladatot elvisznek, mely a lakosságot is
érinteni fogja. Polgármester beszámolóját a testület egy-
hangúan elfogadta.

Második napirendi pontban az I. féléves beszámolót tár-
gyalta a testület. Néhány hozzászólás után hat igennel és
egy tartózkodással a beszámolót elfogadták. 

Ezután következtek az elõterjesztések, elsõként az
általános iskola tanügyi beszámolója majd a 2012. évi költ-
ségvetési rendeletmódosítás, a szociális rendeletmódosítás,
a tankönyv hozzájárulás fizetés, a tanyagondnoki körzet
módosítása, a tanyagondnok szakmai programja. Hetedik
elõterjesztés az iskola mûködtetésérõl szóló nyilatkozat
volt, melyben az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy az
iskola ingó és ingatlan vagyonának mûködtetését a törvényi
elõírások szerint képes vállalni. Ezt követte az SZMSZ
módosítása, a KEOP 1.1.1./B10-11-es települési szilárdhul-
ladék pályázat továbbfejlesztése, melyeket a Testület egy-
hangúan elfogadott. A tanyagondnoki szolgálat tevékenysé-
gi naplójának aláírását a testület egy tartózkodás és hat
igen szavazattal fogadta el. Utolsó két elõterjesztésben a
járási hivatal mûködéséhez szükséges ingatlanrész átadásá-
nak polgármesteri felhatalmazásról döntöttek, valamint a
Bursa Hungaricához történõ csatlakozást is a testület egy-
hangúan elfogadta. 

Az egyéb hozzászólások után az ülést a polgármester
bezárta.

Felhívás
A gyümölcsös ültetvények, valamint a gyümölcsös ültetvény
méretet el nem érõ, gyümölcsfával betelepített területek
összeírásáról szóló 2006. évi XLVIII. törvény elõírásai
szerint

2012. június 1. és november 30. között
az alma, körte, kajszi és õszibarack ültetvények sta-

tisztikai célú felmérése zajlik a településen.
A Központi Statisztikai Hivatal megbízásából igazolvánnyal
ellátott összeírók felkeresik a helység közigazgatási
területén található azon ültetvényeket, amelyeket elõzete-
sen az adatgyûjtésre kijelöltek. A szakemberek a helyszínen
töltik ki azt a kérdõívet, amely az ültetvény jellemzõit méri
fel. Kérjük, segítsék munkájukat a feladatuk elvégzéséhez
szükséges információk megadásával, továbbá felkérésükre
biztosítsák számukra, hogy a zárt területekre bejussanak. 
A törvény alapján a gyümölcsfával betelepített területek
használói kötelesek az összeíráshoz adatot szolgáltatni. Az
összeírók célja elsõsorban az ültetvények felkeresése,
ugyanakkor az adatfelvétel megvalósulásához a

Csengele Felszabadulás u. 3. szám 
alatti szolgálati lakás eladó 

(volt fogorvosi rendelõ)! Érdeklõdni
lehet a polgármesteri hivatalban!

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.
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használókkal való kapcsolatfelvételre is sor kerülhet.
A kérdõív megtekinthetõ az önkormányzati hivatalban vagy
a KSH internetes honlapján (www.ksh.hu). 

Központi Statisztikai Hivatal

Egyházi hírek

A templomhalmi iskola keresztjének
felújítása

Sokak megdöbbenésére július végén ellopták a 
templomhalmi iskola mellett álló keresztrõl Jézus testét, a
korpuszt. Többen kérdezték tõlem, hogy süllyedhet idáig
valaki.? Valószínûleg a korpusz öntött vas anyaga volt
vonzó a szent dolgokat sem tisztelõ tolvaj számára.

Nem volt kérdés egy percig sem, hogy a keresztet helyre
kell állítani. Rengetegen adományoztak pénzt, mások a
munkájukkal segítették a helyreállítást. A megújult
keresztet szeptember 30-án szentelte fel Laczkó Ferenc
plébános.

Az egyházközség hálásan köszöni a segítséget az alábbi
adományozóknak és segítõknek:
Csúri János, Csúri Péter, Szarka Sándor, Túri Lajos, Kócsó
Istvánné, Barna István, Pap János, Hegedûs Erzsébet, Csáki
Istvánné, Fekete Ferenc, Tóth Györgyné, Széll István,
Franczia József, Tóth István, Csorba Jánosné, Tisóczki
István, Franczia Lajos, Süli István, Horváth István, Kordás
Sándor, Czakó János, Sisák Jánosné, Vincze János, Tóth
Imréné, id. Kuklis András, Gyovai Józsefné, Gyovai Aranka,
Mucsi Jánosné, Magony Antalné, Tisóczki Józsefné, Bencsik
József, id. Papp Illésné, Csõke Imréné, Nagy Mihály, Széll
Katalin és Rónyai Antal, Kormányos Istvánné, Minkó
Istvánné, Thomas Aulenberg, Csákiné Bokor Ágnes,
Kormányos Zoltán, Czibolya Tiborné, Hegedûsné Tóth
Mária, Kõrösi Sándor, Árvai Kálmánné, Széplakiné Vígh
Karolina, Horváth Istvánné, Kun Szabó Tamásné, Szécsényi
Attila és családja, Csáki Zoltán és családja, Gazsovics
Mihály, Müller Gábor és családja, Hajdú Ferenc, Gyovai
Krisztián, Gyovai József Albert, ifj. Gyovai Józsefné. Vincze
Róbert, Molnár Mihály, Sándor József.

Katona Attila

Örökségünk Csengelei hittanos 
fiatalok táborozása Hollókõn és
környékén 2012. július 23-29

30 fiatallal mentünk táborozni a nyáron. Szálláshelyünk a
világörökség részét képezõ Hollókõtõl három kilométerre
lévõ kis faluban, Felsõtoldon volt a Toldi vendégházban. A
kora délutáni órákban érkeztünk meg, s az elsõ délutánt a
táborhely elfoglalásával, csinosításával, a feladatok
kiosztásával, valamint csoportos játékokkal töltöttük.

A második napon reggeli után nekivágtunk a Hollókõig
tartó, térképen összesen 3 kilométeres túrának. Sajnos a
turista jelzések hiányos felfestése miatt többször is
eltévedtünk, így kb. 7 kilométert gyalogoltunk mire a déli
órákban végre megpillantottuk Hollókõ várát, ahol egy 

középkori történelem órán vettünk részt. Itt bemutatták
nekünk, hogy milyen volt a várban lévõ katonák élete a
középkorban. A kora délutáni órákban a várból lesétáltunk
a faluba, ahol már egy kézmûves foglalkozással vártak ben-
nünket. Gyöngybõl fûzhettek a gyerekek nyakláncot, aki
akarta, még Hollókõ emblematikus állatát, a hollót is
elkészíthette.
Amikor ezzel elkészültünk, idegenvezetõ vitt végig a falun
bennünket, aki elmondott miden fontos tudnivalót
Hollókõrõl. A falu templomában közösen imádkoztunk,
énekeltünk. A késõ délutáni órákban gyalog tértünk vissza
szálláshelyünkre.

A harmadik nap délelõttjét Szécsényben töltöttük, ahol
megnéztük a 700 éves ferences templomot és kolostort, a
Forgách kastélyt, valamint körbejártuk a szécsényi vár
helyreállított falát. A kora délutáni órákban Ipolytarnócra
mentünk, ahol 20 millió évvel ezelõtt élt állatok lábnyomait,
megkövesedett fákat csodálhattunk meg az õsmaradvány
parkban.

A negyedik napon 11 óra körül érkeztünk a pásztói 
strandra. Szerencsére jó idõnk volt, így késõ délutánig 
játszhattak a gyerekek a kellemes vízben.

Pénteken nemzeti kegyhelyünkre, Mátraverebély
Szentkútra látogattunk el. Itt egyik ferences szerzetes
elmondta nekünk a kegyhely történetét, majd szentmisén
vettünk részt, ahol a misézõ pap nemzeti és vallási örök-
ségünk megõrzésére és továbbadására bátorított bennünket.
Délután felmentünk a kegyhely feletti remete barlangokhoz,
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ahol elbeszélgettünk arról, hogyan élhettek itt a remeték.
A hét minden napján reggel és este is tartottunk közös

énekes imaórákat, amely segítette a fiatalokat a közös hit
megélésében.

A gyerekek visszajelzései azt igazolták, hogy nagyon jól
érezték magukat, tetszett nekik a sok látnivaló és a
közösség is.

Katona Attila

Általános Iskolai hírek
Új dróthálót kapott a sportpálya

Az általános iskola sportpályája körüli drótháló az idõk
folyamán elhasználódott, megrongálódott és veszélyessé
vált. Iskolai, önkormányzati és szülõi összefogás segít-
ségével a régi hálót leszedték és újat helyeztek fel a helyére.
Mielõtt ehhez hozzáfogtak volna, alapos takarításra is szük-
ség volt, hiszen belenõtt tujákat, fákat, gyomokat kellett
eltávolítani, hogy egyáltalán a hálóhoz hozzáférhessenek. 

A munka két hétig tartott, mialatt nagyon sokan dolgoztak,
hogy a kerítés minél hamarabb elkészüljön. Köszönjük a
segítséget Kormányos Imrének, Kormányos Katónak, Korom

Norbertnek, Czirok Zoltánnak, Pálinkás Istvánnak, Gurdics
Gábornak, Mihályi Attilának, Sisák Csabának, Sági
Csabának, Forgó Gyulának, Kerékgyártó Lászlónak, Lantos
Istvánnak, Tóth Imrének, Rózsa Zoltánnak, Bencsik
Józsefnek, Molnár Mihálynak, Varga Árpádnak, Gurdics
Istvánnak, Krizsán Sándornak, Hegedûs Rudolfnak, Hell
Rudolfnak, Szarka-Kovács Nándornak, Becsei Sándornak,
Novák Jenõnek, Gulyás Csabának és Katona Attilának.

Faluházi Hírek

Védõnõi hírei
Anyatejjel a babákért

2012. 09. 25-én a szoptatást, az anyatejes táplálást ünne-
peltük. Az Anyatej Világnapi ünnepségek a VHO és az
UNICEF kezdeményezésére indultak el a csecsemõk
egészséges táplálásának érdekében. Ugyanis az anyatejes
tápláláshoz minden édesanyának és gyermeknek joga van.
Ma már 170 országban zajlanak ünnepségek.
A csecsemõk számára a 6 hónapos korig tartó kizárólagos,
igény szerinti anyatejes táplálást javasoljuk. A teljesség
igénye nélkül szólnék az anyatejes táplálás elõnyeirõl:
A csecsemõ számára optimális összetételben tartalmaz vita-
minokat, ásványi anyagokat, fehérjéket, zsírokat, az anya
szervezetébõl származó ellenanyagokat. Az anyatejben lévõ
élõ fehérvérsejtek megölik a fertõzõ kórokozókat. Könnyen
emészthetõ, fedezi a folyadékszükségletet. Az anyatejben
lévõ cukor segíti az idegrendszer fejlõdését. Egy szoptatáson
belül is dinamikusan változik az összetétele, kezdetben

Munka közben a segítõk

Szent Imre családnap 
2012. november 3.

A nap témája: Mi a csoda?!

Tervezett program:
13.00: Kiállítás megnyitó
13.30: Molnár Imre bûvész mûsora
14.30: Levente Péter és Döbrentey Ildikó beszélgetése a 

felnõttekkel
15.30: Csodálatos kenyérszaporítás: sült hal és kenyér
16.00: Levente Péter és Döbrentey Ildikó mûsora a 

gyerekeknek
17.30: Fáklyás körmenet a faluháztól a templomig
18.00: szentmise, bemutatja Serfõzõ Levente atya

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

MEGHÍVÓ!

ÍRÓ OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
ENDREI JUDITTAL

2012. október 9-én 
18 órakor a Faluházban!

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! 
Belépés díjtalan!

Támogató: TÁMOP 3.3.7-09/1-2009-0040

Faluházi szabadidõs tevékenységek:
Hétfõ és csütörtök 19-21

-Pingpong, tollaslabda
Minden hétfõn 18-19-ig 

-Teremkerékpár
Kéthetente hétfõnként 18 órától 

-Jóga 
Éves ütemterv: október 8. és 22.,

november 5. és 19, 
december 3. és 17. 

Minden csütörtökön fél 6-tól fél 7-ig 
-ZUMBA!
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hígabb, zsírban szegényebb, míg késõbb zsírdús, energiában
gazdagabb tejet szopik a baba. További elõnyei még: mindig
kéznél van, megfelelõ a hõmérséklete, nem kerül pénzbe.

Megfigyelések bizonyítják, hogy az anyatejjel táplált 
csecsemõk testi fejlõdése egyenletesebb, értelmi fejlõdésük
kiegyensúlyozottabb. A szoptatás révén szorosabb kapcsolat
alakul ki az anya és gyermeke között. Ez segíti a gyermek
egészséges lelki fejlõdését, jó emberi kapcsolatainak
kialakulását. A szoptatás az anyaság legbensõségesebb, leg-
boldogabb idõszaka. Az anyatej egy jobb, egészségesebb élet
belépõje.
Az elmúlt években azt tapasztalom, kivétel nélkül minden
anyuka próbál szoptatni, s ennek nagyon örülök.

A Szoptatás Világnapján köszöntöm az édesanyákat!
Azokat akiknek sikerült, de rövidebb ideig tartott  a szop-
tatás és azokat akiknek sikerült 6 hónapos korig vagy, eset-
leg még ezen túl is szoptatni a gyermeküket.

Henczné Gut Julianna

Megérkeztem
Szeptember hónapban született gyermekek: Gyöngyi
Péternek és Patai Arankának Noel, Rónyai Antalnak és Széll
Katalinnak Rajmund Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
A Kiskunfélegyházi Karitasz szervezésében ingyenes

ruhabörze lesz a Faluházban
2012. október 30-án és 31-én 8-15 óráig!

Sporthírek
Bajnoki labdarúgó mérkõzések

2012. 08. 25. Sándorfalva - Csengele 1:2 (1:0) ifi.
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kovács László,
Kulcsár Zoltán, Csókási Szilárd, Gurdics Dávid, Losonczi
Ádám (Kócsó Dániel 37'), Csáki Dávid, Novák Balázs, Volford
Viktor, Pigniczki László, Árvai Márk
Góllövõnk: Pigniczki László (2)

2012. 08. 25. Sándorfalva - Csengele 3:5 (1:3)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila (Katona Norbert 88'),

Lesták Ottó, Grezsa Szabolcs, Horváth Zsolt, Gurdics Gábor
(Wenner Balázs 46'), Erhardt Szilárd (Csáki Martin 75'),
Horváth Péter, Balasi Tibor, Takács Gábor, Miklós Csaba,
Rabi István
Góllövõink: Horváth Péter (4), Erhardt Szilárd

2012. 09. 01. Csengele - Gyálarét 9:3 (6:1)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Lesták Ottó (Nagy
Tamás 46'), Miklós Csaba (Wenner Balázs 46'), Horváth
Zsolt (Putnoki János 46'), Tóth Szabolcs, Erhardt Szilárd,
Horváth Péter, Balasi Tibor (Rabi István 70'), Heim Tamás,
Takács Gábor (Csáki Martin 72'), Hegedûs Csaba
Góllövõink: Horváth Péter (6), Erhardt Szilárd, Balasi Tibor,
Wenner Balázs

2012. 09. 08. Zsombó - Csengele 0:4 (0:2) ifi.
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó, Csókási Szilárd (Árvai Márk 65'), Gurdics Dávid,
Losonczi Ádám (Kovács László 46'), Novák Balázs (Kócsó
Dániel 70'), Csáki Dávid, Nagy D. Bence, Vörös Norbert,
Gurdics Gábor
Góllövõink: Novák Balázs (3), Nagy D. Bence

2012. 09. 08. Zsombó - Csengele 0:2 (0:0)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Putnoki János, Grezsa
Szabolcs, Horváth Zsolt (Ádám Lajos 90'), Miklós Csaba
(Rabi István 80'), Hegedûs Csaba, Erhardt Szilárd (Csáki
Martin 86'), Horváth Péter, Balasi Tibor, Heim Tamás, Nagy
Tamás (Seres János 88')
Góllövõnk: Horváth Péter (2)
Kiállítva: Balasi Tibor (15')

2012. 09. 15. Csengele - Makó 2:1 (1:1) ifi.
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó, Csókási Szilárd, Gurdics Dávid (Vörös Norbert
65'), Losonczi Ádám (Kovács László 30'), Novák Balázs,
Csáki Dávid, Nagy D. Bence (Volford Viktor 88'), Gurdics
Gábor, Pigniczki László (Kócsó Dániel 88')
Góllövõnk: Novák Balázs (2)

2012. 09. 15. Csengele - Makó 0:0 
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Putnoki János, Grezsa
Szabolcs, Miklós Csaba (Rabi István 88'), Tóth Szabolcs,
Erhardt Szilárd, Horváth Péter, Nagy Tamás, Heim Tamás,
Takács Gábor (Koncz Róbert 77'), Hegedûs Csaba

Magyar Kupa Mérkõzés
2012. 09. 05. Gyálarét - Csengele 1:4 (1:2)
Csengele összeállítása: Cserháti Dániel, Gurdics Gábor
(Csáki Martin 60'), Miklós Csaba, Hegedûs Csaba, Tóth
Szabolcs, Wenner Balázs (Nagy D. Bence 46'), Erhardt
Szilárd, Seres János, Balasi Tibor, Heim Tamás, Rabi István
Góllövõink: Erhardt Szilárd (2), Wenner Balázs, Balasi Tibor

Serdülõ mérkõzés
2012. 09. 07. Csengele - Szentesi Kinizsi 9:0 (3:0)
Csengele összeállítása: Kovács László, Kányási István,
Kulcsár Zoltán, Király Richárd, Gurdics Dávid (Pigniczki
László 46'), Losonczi Ádám, Kócsó Dániel, Nagy D. Bence
(Csíkos Patrik 60'), Pigniczki Péter, Novák Balázs, Kis Dávid
Góllövõink: Pigniczki László (4), Novák Balázs (2), Kis
Dávid, Kulcsár Zoltán, Nagy D. Bence

A bábelõadást nagyon élvezték a gyerekek
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Gyermekjóléti Szolgálat rendezvényei
a nyári hónapokban

Elsõ rendezvényünk június 25. és 29. között zajlott, mely
egy nyári tábor volt a Gyermekesély Iroda szervezõi által.
Mintegy 25 fõ csengelei gyermek vett részt a táborban, ami
délelõttönként a Faluházban és környékén történt. A
gyerekeket mozgásos játékokkal, kézmûves foglalkozá-
sokkal, filmvetítéssel és hasonló szórakoztató játékokkal
kötötték le a szervezõk. 

Augusztus 2-án a Kisteleki Rendõrkapitányság körzeti
megbízottja Bozó Béla "Biztonságos közlekedés" címmel
baleset-megelõzési rendezvényt tartott, melynek során
közlekedési baleseteket bemutató filmet vetített le a
résztvevõknek. A film részletei külön felhívták a figyelmet,
mind a gyerekek, mind a felnõttek számára a helyes
közlekedési magatartások betartására. 

Az utolsó nyári rendezvény augusztus 11-14-ig tartott
Ópusztaszeren a Csongrád Megyei Ifjúsági Közalapítvány
szervezésében. "Közös múlttal egy jobb jövõért!" 
hagyományõrzõ tábort rendeztek. Hat csengelei gyermek
vehetett a táborozáson részt és közülük egy testvérpár
élményeit közöljük az õ szavaikkal.

"Ópusztaszeri élmények"
Augusztusban örömmel tudtuk meg húgommal,

Titanillával anyutól, hogy Tünde néni Ópusztaszerre szervez
egy táborozást. Alig vártuk, hogy eljöjjön a nap, este is
mindketten izgatottan feküdtünk le.
Augusztus 11-én, szombat délután a csengelei polgármes-
teri hivatal elöl indultunk, hatan kisbusszal, ami az ópusz-
taszeri Szeri kempingbe vitt bennünket. Ott bizony sok
gyerekkel kerültünk össze, akikkel játszhattunk.
Szállásunkra - jurtasátor - a csomagjainkat leraktuk és
kipakoltunk. Érdekes volt ez a sátor számunkra. Majd az
emlékparkba mentünk szétnézni, ahol az öreg falut
(Skanzent) meglátogattuk, aranyos háziállatok is voltak.
Késõ délután kempingben a bújócskázást nagyon élveztük a
többi gyerekkel. A finom vacsora után Tünde néniék elját-
szottak egy mesét nekünk. Nagyon tetszett mindenkinek.
Ezután a hosszú nap után jól esett aludni menni. Másnap
reggel tornával kezdtük a napot, majd reggeliztünk a Szeri-
csárdában. Délelõtt az emlékparkban lovakat simogathat-
tunk, majd lovagolhattunk. Voltak akik íjjászkodtak is.
Megismerhettük a rovásírást, amit ki is próbálhattunk. Ebéd
után délután egy kis lazítás volt az emlékparkban a közös
játék.

A vacsora után számháborúztunk, ahol a kék csapatban
játszottam a pirosak ellen, aminek Tita is tagja volt, sajnos
Õk nyertek. Ezután alvás következett. Harmadik nap reggeli
után megnéztük a fegyverkiállítást és a múzeumot. Majd a
Feszty Árpád körképét is, nagyon valósághû volt a festmény,
pláne hogy még a hangok is olyanok voltak mint élõben. 

Délután agyagozást mutattak be nekünk, sõt ki is próbál-
hattuk, ami a húgomnak és nekem is nagyon tetszett. Majd
visszamentünk a szállásunkra, ahol pihenés után vacsora
jött. Mi tagadás már igencsak éhesek voltunk a mozgalmas
nap végén.

Este a tábortûznél jó volt sok gyerekkel együtt lenni,
beszélgetni. Voltak akik táncoltak is. A sok élmény után
álmosan ballagtunk az ágyunkhoz. 

Az utolsó nap reggelén ismételten tornáztunk, finomat

reggeliztünk, amit a nemezelés bemutató követett, ezt is
szerencsére kipróbálhattuk, ami nekem egész jól sikerült. 

Egy bemutatót is tartottak nekünk, ami a régi magyarok
életét jelképezte, hol laktak, mit ettek, hogy aludtak, milyen
ruhát viseltek és a gyerekekkel mivel játszottak. A bemutató
után megebédeltünk, aztán még egyet játszottunk, majd
sajnos a búcsúzás következett. 

Hazafelé a buszon visszatértek a szép emlékek, milyen jól
is telt ez a pár nap. Tita is útközben emlegette "emlékszel
milyen jó volt a számháború, a játékok". Otthon megköszön-
tük Tünde néninek az utat, hogy ilyen jól sikerült. Nagyon
sok új élményben volt részünk. Máskor is szívesen 
elmennénk."

Varga Izabella és Titanilla

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden

hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2012. október 10.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 19 órától

fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: november 5.

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

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!!!

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!
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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. 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

Az elõzõ számból véletlen folytán nyomdai hiba miatt Dr.
Varga Ferenc családorvos rendelési ideje, telefonszáma
kimaradt, amiért ezúton is elnézést kérünk a Doktor
Úrtól!

Állatorvosi ügyelet
2012. október 6-án 6 órától 
2012. október 8-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/998 8236, 

2012. október 13-án 6 órától 
2012. október 15-én 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos 
Telefon: 06-30/935 1386, 

2012. október 20-án 6 órától 
2012. október 24-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487 4030, 

2012. október 27-én 6 órától 
2012. október 29-én 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon: 06-30/297 4435, 

2012. november 3-án 6 órától 
2012. november 5-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267

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
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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

„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

Gumiszerelést,- javítást,- 
centírozást vállalok! 

- Új gumiabroncsok beszerzése kedvezõ áron.
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók
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

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 06-30/580 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
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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

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

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



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

Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakor-
lattal 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
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Független, objektív közéleti havilap

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

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)
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