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Karácsonyi köszöntõ
„Ne a hóban, csillagokban,
Ne ünnepi foszlós kalácson,
Ne díszített fákon, hanem
A szívekben legyen Karácsony!”

(Szilágyi Domokos)
A nagy rohanás után, szép nyugodtan elcsendesedik minden, elérkezik a karácsony.
A karácsony a kereszténység, egyik legfontosabb és legszebb ünnepe, amikor Jézus, a megváltó születését, az Õ
eljövetelét ünnepeljük. Az Advent négy hete arra szolgál, hogy kellõképpen felkészülhessünk lélekben, a nagy eseményre.
A karácsony a békesség és a szeretet ünnepe. A szeretet nem választással, rendelettel, paranccsal jön létre, hanem úgy,
hogy rájövünk, szükségünk van egymásra, kiegészítjük egymás hiányosságait, értelmet és örömet adunk egymás
életének. Az ünnepek szoros tartozéka az ajándékozás. Örömet szerezhetünk egymásnak, az ajándékozással, de a leg-
nagyobb öröm, hogy ilyenkor együtt van a család. Ilyenkor több idõt fordítunk egymásra. Az ünnep fényeinél, megállunk
egy pillanatra, eltûnõdünk az idõ múlásán. Visszagondolunk a mögöttünk maradt idõ sikereire, kudarcaira és az újév
eljöttével bízunk benne, hogy egy sikeresebb esztendõ része lehetünk.
Legyen boldog áldott karácsonyunk. Mivel az újév is kopogtat, községünk lakóinak, barátaimnak, szeretteimnek az 
alábbiakban szeretném kifejezni újévi jó kívánságaimat:
- Valamennyiünk szívében legyen szeretet, megbocsátás.
- Minden ünnepi asztalra kerüljön finom étel, friss kenyér és jó bor.
- Ne legyen senkinek filléres gondjai.
- Legyen akaraterõnk, hitünk.
- Legyen jó egészségünk.
- Kívánom, hogy ne csak az ajándéktárgyakat adjuk át egymásnak, hanem tudjuk át adni a szeretetet, tiszteletet.
- Mindenki legyen saját maga, ne akarjon több lenni, de kevesebb se.
Ezekkel, a gondolatokkal kívánok, községünk lakosságának, barátaimnak, családomnak Boldog Új Évet!
Kányádi Sándor: Csendes pohárköszöntõ újév reggelén
Nem kívánok senkinek se 
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog,
érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre.
Tiszta szívbõl ezt kívánom!
Szaporodjon ez az ország
emberségbe', hitbe', kedvbe',
s ki honnan jött,
soha-soha ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke,
gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe'!

Sánta Ferenc
polgármester
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Adventi várakozás, újévi köszöntõ

Kedves csengelei Honfitársaim!

Közeleg az év vége, a számvetés ideje. Ilyenkor visszatekintünk arra, hogy
mit terveztünk az óévben, mi az, amit sikerült megvalósítanunk és mi az,
ami még a jövõ feladata. Régi mondásunk, hogy bajban ismerjük meg a
barátot. Ilyenkor tudhatjuk meg, ki az, akire számíthatunk, és ki az, aki
csak kárt okoz nekünk. Másik örök érvényû tanulság, hogy egyedül sem-
mire sem megyünk. A fejlõdés igazi lehetõségét csak az összefogás terem-
theti meg.
Hiszem, hogy a lehetõ legnehezebb válságon is túl tudunk jutni, ha egymás
kezét fogjuk és az erõtlent is segítjük. Így emelt fõvel, egyenes derékkal,
méltósággal léphetünk túl a nehézségeken.
Nem tagadom, egy rendkívül nehéz év van mögöttünk. Mégis úgy vélem, a
megfeszített munkánknak lassan beérik gyümölcse, hiszen nagy eredmény
az, hogy a település a Széchényi terv pályázatain sikeresen szerepelt és
jelenleg is több folyamatban lévõ pályázata van.
Tudom, hogy mindezt nem sikerült volna elérnünk az emberek végtelen
türelme és
áldozatvállalása nélkül. Õszinte köszönet érte mindenkinek! Nagyon
hálásak vagyunk érte.

Az év vége nem csak a számvetés, hanem az advent ideje is. Most egy kicsit
megpihenünk, megbékélünk egymással, várjuk az Úr eljövetelét. Ki–ki hite,
meggyõzõdése szerint cselekszik. Erõt merítünk, készülünk az újabb felada-
tokra.

Abban a meggyõzõdésben, hogy erõfeszítéseink nem voltak hiábavalóak, bízva a
jövõben, hinni a jóakaratú emberekben, a tenni akaró csodálatos nemzetünkben,
kívánok Önöknek Áldott, Békés Karácsonyt, Boldog Újesztendõt!

Szentes, 2013. december 13.

Farkas Sándor
Országgyûlési



2013. december 3. oldal
hírek

Csengelei

Tanár úr emlékére
Nagyon kedves gimnáziumi tanárunk volt…tanítás közben
szórakoztatott is bennünket, a legváratlanabb pillanatokban
kerültek a táblára  kedves kis állatfigurák.,biztató szavak ...
Ismert mindenkit, évtizedek távlatából is tudta, ki melyik
osztályba, évfolyamba járt melyik padban ült… Egyszer
éppen egereket rajzolt a táblára, háttal az osztálynak, pár
perccel becsöngetés után, amikor egyik osztálytársunk
késõn érkezett, és csendben próbált beosonni a helyére,
amikor csak úgy háttal, mintha ott is lett volna szeme
megszólalt: "Ildikó! Már megint elkésett?"  Honnan tudhat-
ta, hogy tényleg Ildikó volt a késõn jövõ?
Minden érettségi találkozónkra eljött mindenre és min-
denkire emlékezett, mindig elmesélte, mi történt vele.
Meghitt, biztos házasságban élt feleségével, akit nagyon
szeretett és akit, miután megbetegedett, évekig gondosan
ápolt.
A huszadik érettségi találkozó után szorosabb kapcsolatban
maradtam vele, évente két-három alkalommal hosszú lev-
elet váltottunk, de ahogy teltek az évek ezek a levelek
megritkultak, fõként azért, mert felesége annyira leesett a
lábáról, hogy ápolása minden percét igénybe vette, de sajnos
végül elveszítette és a veszteségen nem teljesen tudta túl-
tenni magát.
Közös ismerõsünktõl értesültem, hogy egy váratlan baleset
érte, súlyos agyrázkódást kapott, és ugyan testileg felgyó-
gyult, de egyedül már nem maradhatott, ezért egy közeli
otthonba került, ahol meglátogattam.
Legnagyobb megdöbbenésemre nem ismert meg. Õ, aki több
száz tanítványáról azt is tudta hol ült az osztályban,az
agyrázkódás következtében  a gimnáziummal kapcsolatos
emlékeit, ahol majdnem 40 évig tanított, elvesztette…
Ennek ellenére jól elbeszélgettünk, és -bár nem tudta ki
vagyok - örült neki, hogy meglátogattam, és szívélyesen
invitált, jöjjek máskor is.  
Az agyrázkódás következtében elvesztett emlékezet vissza-
térhet így reméltem, hogy legközelebbi látogatásomkor talán
már emlékezni fog rám.

Õsszel jött a következõ érettségi találkozó… mindannyian
aláírtunk egy képeslapot, ami az emlékezésrõl szólt,
jókívánságainkat fejeztük ki, és én felajánlottam, hogy majd
elviszem neki . Eltelt pár hét, a képeslap ott várt a polcon,
tengernyi elfoglaltságom miatt a látogatás egyik hétrõl a
másikra tolódott, és  csak a találkozó után két hónappal sik-
erült rá sort kerítenem..
A képeslap mellé édességeket, gyümölcsöt csomagoltam és
elmentem hozzá az otthonba. Elkéstem. Két héttel koráb-
ban, egy hirtelen rosszullét után két nappal elhunyt. De het-
ekkel korábban visszanyerte az emlékezete legnagyobb
részét. Ha idõben érkeztem volna, megismert volna. Együtt
emlékezhettünk volna, átadhattam volna neki az osztály
szeretetét és tiszteletét igazoló lapocskát, örömet okozhat-
tam volna neki, megszoríthattam volna a kezét, elbúc-
súzhattam volna… Nagyon rosszul éreztem magam.
Nagyon nagyon.

Vannak dolgok, amiket nem kellene halogatni. Amiket
nem szabad halogatni!
Mert késõ lesz. És ha örökre elveszítünk valakit, akkor már
nincs kit megkövetni, nincs kinek megbocsátani, nincs kivel

emlékezni, nincs akinek a kezét meg lehet simogatni, akinek
köszönetet lehet mondani, és a meg nem tett
cselekedeteink kísértete és a veszteség  fájdalma velünk
marad, amíg élünk.

Karácsony következik megint. Advent idejét éljük,
várakozunk az ünnepre, meghitt, szeretetteljes együt-
tlétekre, találkozásokra, szeretteink, barátaink ölelésére.
Szemünkben már tükrözõdik a gyertyafény, fenyõillatot
érzünk, hallani véljük puha angyalszárnyak suhogását,
jóságos kezek simogatását az ünnep közeledtével.
Kérem, ha van valaki, akit meglátogathatnának, akitõl boc-
sánatot kérhetnének, akit megvigasztalhatnának, akinek
segíthetnének, akinek megbocsáthatnának,akitõl elbúc-
súzhatnának… tegyék meg! Nehogy késõ legyen.

Szívbõl kívánok mindannyiuknak meghitt, szeretettel teli
békés, gyertyafényes
karácsonyi ünnepeket és egy boldogabb új évet!

Dr.Torontáli Renáta 

Önkormányzati hírek

Testületi ülés, idõsek köszöntése
közmeghallgatás
Csengele Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete
2013. december 12-én tartotta soros ülését. Elsõként zárt
ülés keretein belül a Bursa Hungarica pályázatokról döntöt-
tek. Ezután került sor a nyílt ülésre. Elsõ napirendi pontban
polgármester beszámolt a két ülés között végzett munkáról,
majd ezután következtek az elõterjesztések, így a 2013. évi
költségvetési rendeletmódosítást, majd a 2014. évi átmeneti
gazdálkodásról szóló rendelet, tájékoztató a III. negyedévi
gazdálkodásról, 2014. évi I. félévi munkaterv, 2014. évi
étkezési nyersanyagnorma, 2014. évi belsõ ellenõrzési pro-
gramterve Csengelére és Pusztaszerre, 2013-2014 belsõ
ellenõrzés stratégiai terv, társulási megállapodások
módosításai és hulladékkezelési rendelettervezet, melyeket
a testület elfogadott. 

A testületi ülés után következett a 70 éven felüliek
köszöntése és a közmeghallgatás. A szép számmal össze-
gyûlt közönségnek a mûvészeti iskola társastáncosai, fúvós
növendékei és a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar ked-
veskedett mûsorával. 

A mûsor után került sor a közmeghallgatásra, melyen
Sánta Ferenc polgármester úr a következõ beszámolót
mondta el:

"Az utóbbi évek gazdasági folyamatai azt bizonyítják,
hogy az Európai Unió még éveken keresztül elhúzódó
pénzügyi-gazdasági válsággal küzdõ övezet lesz.
Ebben az övezetben kellene talpon maradni, sikeresnek
lenni.
Úgy tûnik, hogy az Unió bal oldali vezetése nem találja meg
a kivezetõ utat. Talán szándékosan teszik ezt.
A válságot tulajdonképpen az okozza, hogy a tagországok
egy része óriási államadósságot halmoznak fel az Unió és az
IMF közös akarata szerint.
Magyarország ezzel szemben 2011-12-13-ban csökkentette,
sõt visszafizette a szocialista kormány által felvett IMF
hitelt, és arra törekszik, hogy 3 % alatt tudja tartani a GDP
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költségvetési hiányt. Nemzeti Össztermék Érték.
Az országunk 2004 óta fokozott deficit eljárás hatálya alatt
volt. 2013 év második felében gazdasági helyzetünk jó
irányba haladása miatt, ezt az eljárást az Unió megszün-
tette, így lehetõségünk lesz az Unió által jóváhagyott pénz-
forrásokat maximálisan kihasználni.
2014 évre 1,8% gazdasági növekedést prognosztizálnak a
közgazdászok. Nem lefele, hanem tartósan felfelé emelked-
nek a mutatók.
Nagy sokára elmondhatjuk, hogy a jegybanki politika és az
ország gazdasági politikája össze van hangolva, így a ter-
melésbe visszaáramlik a pénz és a fogyasztás is nõ, tulaj-
donképpen így forog a gazdaság.
Meg kell említeni, hogy a kormányunk politikájában
elsõdleges helyet kapott a rezsicsökkentés!
Hosszú évek óta megértük azt, hogy a közüzemi díjak nem
felfele, hanem lefele mennek. Természetesen a baloldal ezt
negatívan bírálja, mert így a multik és a bankok nem tudják
tömni a zsebeiket. Megállapíthattuk, tapasztalhattuk, hogy
az elõzõ kormányunk és az egész baloldal arra épül fel, hogy
a lakosság megszorításával, a saját érdekeiket képviselve az
Uniót és a hozzá kapcsolódó IMF-et teljes mértékben kiszol-
gálja. Ez most 180 fokos fordulatot vett. 
Kormányunk a miniszterelnökkel az élén arra törekszik,
hogy az Unió adta lehetõségeket maximálisan kihasználva,
lakosságunk érdekeit képviselve, olyan munkahely teremtõ
politikát folytasson, ami jó a munkavállalónak és jó a vál-
lalkozónak.
Egyre több tagállam vezetése jön rá, hogy a magyar kor-
mány, a magyar miniszterelnök intézkedései biztosítják a
válságból kivezetõ utat. Nyilván való, hogy a baloldal és az
egész baloldal mindent elkövet annak érdekében, hogy kor-
mányunkat, miniszterelnökünket a legrosszabb színben
tüntesse fel, semmilyen rágalmazástól nem riadnak vissza,
sõt sok esetben az emberi normákat figyelmen kívül hagyva
gusztustalan, állat módjára viselkedõ tettekkel próbálják a
baloldali réteget meggyõzni az akaratukról. Jellemzõ rájuk,
hogy a három baloldali párt sem tud megegyezni. Mind min-
iszterelnök szeretne lenni. Különösebben más nem is érdek-
li õket. Tulajdonképpen annyi az egész programjuk, hogy
Orbán Viktort meg kell buktatni. Volt 8 évük, amikor meg-
mutathatták volna, hogyan kell az országot vezetni.
Ehelyett olyan mértékben eladósították, hogy szinte
kilátástalan helyzetbe hozták országunkat. Most megint azt
akarják. Vagy mostanra Gyurcsány Ferenc vagy Bajnai
Gordon vagy Mesterházi Attila kibújtak a bõrükbõl, teljes
egészében megváltoztak?!
Van egy nagyon bölcs közmondás, hogy "kutyából nem lesz
szalonna!"
Úgy, hogy azt ajánlom mindenkinek, hogy vegye fontolóra
nagyon komolyan a tavaszi választást, mert Magyarország
számára az a választás meghatározó lesz hosszú-hosszú
idõre. A tét az, hogy elõre haladunk-e, vagy hátra fele
haladunk-e, hogy országunk, benne a mi falunk is biztos,
megfontolt lépésekkel egy felfelé ívelõ gazdaság legyen.
Úgy gondolom, sõt meggyõzõdésem, hogy jó kezekben van
az országunk vezetése.
Miniszterelnökünk egy olyan hírû politikus, akire a világ, de
különösképpen Európa felfigyel, mondhatjuk azt is, felnéz.
Bevezetett intézkedéseit, sok tagállam lemásolja. Pl. bankok
megadóztatása, multik megadóztatása és még nagyon sok
ilyen intézkedés.

Azt gondolom, hogy a volt szocialista vezetésnek nem, hogy
létjogosultsága, még erkölcsi alapja sincs arra, hogy õk
egyáltalán a nagy politikában részt vegyenek.
Természetesen az rajtuk is múlik.
Tisztelettel kérek minden csengelei választó polgárt, hogy
megfontoltan, az elõre haladás érdekében szavazzunk a pol-
gári kormányra. Ne higgyenek az üres ígéreteknek.

2013-as évi beruházások, felújítások
Az elmúlt évben két KEOP-os megújuló energiaforrást, fel-

használó beruházást valósítottunk meg, az egyik a közok-
tatási intézmények fûtéskorszerûsítése volt hõszivattyús
rendszer kiépítésével, a másik pedig az óvodában kiépített
napelemes rendszer. Mindkét pályázat utófinanszírozott,
ezért a pályázati támogatást az idei évben kapta meg önko-
rmányzatunk. A hõszivattyús pályázat esetében 42.697 E
Ft-ot, a napelemes pályázatnál pedig 18.582 E Ft. Utóbbi
projekt szállítói finanszírozású volt, ezért a 18,5 millió
forintot közvetlenül a beruházást kivitelezõ cégnek utalta a
támogató szervezet.
Mindkét rendszer jól üzemel, közel egy év tapasztalatával
már elmondhatjuk, hogy a fûtési- és villamos energia rend-
szer korszerûsítésével a közoktatási intézmények
mûködtetési költsége csökkent. Hosszabb távon pedig
szeretnénk, összhangban a hazai és uniós stratégiával,
hogy a környezetbarát megújuló energiaforrást hasznosító
rendszerek elterjedjenek, kialakítva így egy olyan
környezettudatos szemléletet, mely példaként szolgálhat a
felnövekvõ generációk számára.
A beruházás elõtt, 2011-ben 5998 E volt a energia fel-
használási költség (gáz, villany) 2012-ben 4798 E volt.
Ebbõl adódóan láthatjuk, hogy egy évi megtakarításunk
1200 E Ft.

Az idei év májusában zárult a TÁMOP - 3.3.7 projektünk,
mely három évig biztosította az iskolások és óvodások
számára a kompetencia alapú oktatást. Ezen beruházás
keretein belül többféle szakkör, iskolai verseny, erdei iskola,
nyári tábor került megszervezésre, a helyi gyerekeknek.
Valamint fejlesztõ pedagógusok foglalkoztatására is
lehetõség nyílt, ezen felül a kulturális szolgáltatásokat is
fejlesztettük, nemcsak eszközbeszerzéssel, hanem több író-
olvasó találkozó megrendezésével is.

A szennyvíz beruházás kiépítésének jogerõs engedélyes
tervét meghosszabbították, így, ezen beruházást is folytatni
kívánjuk, amint lesz megfelelõ pályázati kiírás.
Nemrégiben négy képviselõtársammal a Balatonhoz közeli
Nyim községben jártunk tanulmányúton, ahol egyedi szen-
nyvíztisztító rendszer mûködését néztük meg (baktériumos
módszerrel történik a víz tisztítása). A gyakorlati tapaszta-
latokból leszûrtük, hogy ennek a tisztítóberendezésnek több
hátránya (vegyszerhasználat, magas talajvíz esetén
mûködésképtelen, kompresszor rövid élettartama), mint az
elõnye, így, úgy döntöttünk, hogy továbbra is megfelelõ
pályázati kiírást várunk.

A Csengele ifjúsági és Mûvészeti alapítvány a tavalyi
évben valósította meg az önkormányzat pénzügy támo-
gatásával az ifjúsági táborozóhely kiépítését, a pályázati
támogatást az idei év elsõ felében kapták meg és azonnal
vissza is utalták az önkormányzatnak (15.482 E Ft). A
táborozóhelyet idén nyáron már birtokba is vették a helyi
gyerekek, sõt itt szállásoltuk el a lengyel vendégeket is,
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valamint több tábor is megrendezésre került a nyár
folyamán.

Kistelek és Csengele közös társulással vesz részt a Dél-
alföldi Ivóvízminõség-javító Programban már több éve. A
KEOP - 1.3.0/09-11-2011-0006 kódszámú pályázat még
2011. év végén kapott pozitív elbírálást, ezt követõen 2012.
február 15.-vel megkezdõdött a projekt megvalósítása.
Elõször a projektmenedzsment, mérnöki, mûszaki ellenõr,
pénzügyi tanácsadó, kötelezõ tájékoztatást és nyilvánossá-
got megvalósító cégek kiválasztása történt meg közbesz-
erzési eljárás keretében, majd a kivitelezõ cégé is. A
beruházást 2014.07.31-ig kell befejezni. A projekt szintén
szállító finanszírozású, azaz az önkormányzat csak a 15%
önerõt fizeti ki. Csengelére jutó összes bekerülési érték:
156.178.149, - Ft. - nettó.

Az idei évben is megpályáztuk a közmûvelõdési érdekelt-
ségnövelõ pályázatot és 679 ezer forintot nyertünk is. Az
500 ezer forintos önkormányzati önerõvel együtt így besz-
erzésre kerülhetett 6 db számítógép konfiguráció, 1 db
nyomtató, valamint több kis értékû eszköz is (magnó,
spirálozó, hangfal, stb…)

A 2013-as tanyaprogram keretében a tanyagondnoki szol-
gálat fejlesztésére adtunk be pályázatot és 2013. november
5.-én meg is kaptuk az értesítést, hogy nyertünk. Támogatás
összege 288.180 Ft, melyhez 10% önkormányzati önerõt biz-
tosítva a tanyagondnoki buszhoz eszközbeszerzést tudunk
megvalósítani.

Az önkormányzat saját pénzeszközbõl két belterületi utca
aszfaltozását ill. felújítását is megvalósította vállalkozóval
kötött szerzõdés szerint. Az Ady utca új aszfaltburkolatot
kapott 6.326.505 forint bekerülési költséggel. A Bem utca
aszfaltszõnyege pedig felújításra került 2.145.792 forint
bekerülési értékkel. Szintén önkormányzati saját forrásból
és saját kivitelezéssel (közmunkások) valósult meg a Deák
Ferenc utca bal oldali járda kiépítése összesen 705.005
forint értékben.

A 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján pályázatot nyújtot-
tunk be idén tavasszal a közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztések megvalósítására. A pályázattal az önkor-
mányzat által 2012 évben saját forrásból kiépített 6
kamerás térfigyelõ rendszert szeretnénk bõvíteni 19 új
kamerával. Ezáltal a lakosság biztonságérzete növekedne,
egy bûncselekmény esetén megkönnyítené az esemény
rekonstruálását, a résztvevõk beazonosítását, a kamerák
léte már önmagában bûnelkövetés visszatartó hatással ren-
delkezik. A pályázatok elsõ fordulóját július 1.-ig bírálták el,
ebben a körben Csongrád megyei pályázatok nem is kerültek
sorra. A mi pályázatunk sorsáról elõreláthatólag
2013.12.13.-ig döntenek. Bízunk a pozitív elbírálásban.
Ezek után községünk szociális helyzetérõl szeretnék
tájékoztatót adni:
Csengele község területén 2013. októberi adatok szerint
községünk lakosságszáma 1967 fõ, ebbõl a 60 éven felüli
lakosság száma 507 fõ. 
- tanyagondnoki szolgáltatásban rendszeresen 23 család
részesül, alkalmanként és szükség szerint a többi lakos.
- Igény szerint indul járat  a kisteleki rendelõ intézeti Kht-
ba, illetve Szegedre egyéb szakrendelésre
- Havi ellátást folyósítunk rendszeres szociális segély
keretében 1 fõ részére (egészségkárosodottak) - 345 E Ft.
- Aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélye
1 fõ - 250 E. Ft.

- Foglalkoztatást helyettesítõ támogatásban részesül 3 fõ, - 367 E. Ft. 
- Ápolási díjban részesül   (méltányos) 2 fõ - 514 E. Ft.
- Lakásfenntartási támogatásban részesül 13 fõ - 377 E. Ft.
- Közgyógyellátásban részesül méltányossági alapon 14 fõ - 344 E. Ft.
- Egyszeri átmeneti segélyben részesült 45 fõ - 220 E. Ft.
- 70 éven felüliek karácsonyi csomagja 300 fõ 
- Fadarálék szállítása a kérelmezõk részére folyamatban van 
- közmunka keretében foglalkoztatottak 41 fõ
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 213 fõ
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 1 fõ - 2 E. Ft.
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri támogatása 
augusztusban 218 fõ - 1.264 E. Ft.
novemberben 213 fõ - 1.235 E. Ft. 
- tankönyvtámogatás önkormányzati 86 fõ 344 E. Ft.
- Bursa Hungarica ösztöndíj kifizetés 16fõ - 520 E. Ft.
- szilárdhulladék szállítási kedvezmény 242 fõ 958 E. Ft.
- gyermekek karácsonyi csomagja 22 család 55 E. Ft.
- temetési segély 22 fõ - 176 E. Ft
- a tanyagondnoki szolgálat 2006. januártól mûködik (2013.
évi költségei 3.015 E. Ft.) 
Az összes szociális kifizetések összege: 10.804 E. Ft.
Ezek után az oktatási intézményünk mûködésérõl
szeretnék tájékoztatást adni:

Oktatási intézményünkhöz az Általános Iskola az Óvoda,
valamint szorosan az iskolához tartozik a mûvészeti
oktatás.

Eddig illetve 2013. január 1-ig, Önkormányzati fen-
ntartású volt, az egész oktatási rendszerünk, aminek a
finanszírozásába cca 40 % körül szállt be az önkor-
mányzatunk. 2013. január 01-tõl ez változott, állami fen-
ntartásba került az általános iskola, viszont az ingatlanok
mûködtetését, a hozzá kapcsolódó személyi állománnyal a
szükség szerinti megfelelõség határain belül, valamint az
Óvoda fenntartását, mûködtetését teljes egészében átvette
az önkormányzat. Az iskola tekintetében 2015-ig van
kötelezettségünk, illetve leghamarabb 2015-ben lesz az
önkormányzatunknak lehetõsége ezen változtatni. Bízunk
benne, hogy helybenhagyatja a következõ önkormányzat is
a mostani döntéseinket. Szeretném megköszönni a
Képviselõ-testületünknek, hogy szívügyének tekintette az
oktatást, hogy így döntött.
Önkormányzatunk, mint ahogy a nevében is benne van
önállóságra utalás, így az oktatás mûködtetését figyelembe
véve mindig az önállóságra törekedtünk. A korábbi dön-
tésünk is azt célozta meg, hogy a szépen felújított iskolára,
az új óvodára költött beruházások, fejlesztések az eddig
beinvesztált források maradjanak tulajdonunkba, a jó gazda
gondosságával tudjuk üzemeltetni az oktatást kiszolgáló
épületeket. Talán így valamilyen formában beleszólásunk is
lehet az oktatás életébe. 
Továbbra is arra törekszünk, hogy gyerekeinknek, a pedagó-
gusoknak olyan helyet, környezetet, feltételeket biztosít-
sunk, hogy ebbe az iskolába, óvodába jókedvvel és szívesen
járjanak, végezzék a munkájukat.
Mûvészeti Iskoláról:
A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 20. éve
mûködik a településen. Tanulólétszáma ebben a tanévben
162 fõ, hiszen igen nagy számban járnak középiskolások is
az órákra, próbákra. A szakmai munkát 3 fõ rézfúvós tanár
(Czirok Zoltán, Gömöri Balázs, Kalmár Gergely) 1 fõ szolfézs
tanár (Horváth Ágnes) 1 fõ színjáték tanár (Lantosné
Horváth Irén) 1 fõ társastánc tanár (Czirokné Krizsán
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Zsuzsanna) irányítja. Greksa Tibor az ütõ együttest vezeti,
Törköly Ágnes az adminisztrációban nyújt segítséget.
A település rendezvényein állandó résztvevõk a mûvészeti
iskola növendékei, így: nemzeti ünnepek, advent, Mikulás
bál, Karácsonyi koncert, Pünkösd.
Ezek mellett részt vesznek a mûvészeti iskolák közötti
versenyeken, fesztiválokon is.
Szorosan hozzá tartozik az ifjúsági táborozó hely
mûködtetés táborok mûködtetése stb
Mûvészeti iskola 2013. eredményei:
- Deszki Maros Menti Fesztiválon a Napsugár tánccsoport III.
helyezést, Holdfény csoport II. helyezést ért el. Ugyanitt a
színjátszó csoportok közül a Fõnix csoport I. helyezést a
Holdfény csoport II. helyezést ért el. Szintén itt Deszken
szólóhangszer kategóriában is megméretették magukat a
csengelei gyerekek Zsolnai Balázs III. helyezést, Farkas Ákos
I. helyezést ért el.
- Kisújszálláson Országos Kürtversenyen Farkas Ákos II.
helyezést ért el
- Csengelén megrendeztük a Csongrád Megyei Kistelepülések
zenei versenyét, ahol a hazai gyerekek szépen szerepeltek.
Farkas Ákos I., Zsolnai Balázs II., Pigniczki Attila II., Katona
Johanna III., Széplaki Vivien I., helyezést ért el.
- Az országos Weöres Sándor Színjátszó találkozón a Fõnix
csoport arany, a Napsugár csoport ezüst minõsítést kapott.
- A nyarat a fúvószenekar és a mazsorett csoport végigdol-
gozta, 5-6 fellépésük volt, a falunapokon, találkozókon,
bemutatókon szerepeltek és augusztusban négy napos
felkészülési táborban vettek részt Csongrádon.
- Néhány héttel ezelõtt Mórahalmon rendeztek szintén
rézfúvós versenyt, ahol a következõ eredményeket érték el a
tanulók:
Pigniczki Attila - I. hely
Katona Johanna - kiemelt dicséret
Széplaki Liza - III. hely
Széplaki Vivien - II. hely
Zsolnai Balázs - III. hely
Mûvészeti középiskolákban is tanulnak tovább
növendékeink, Pigniczki Dóra, Szentesen a Horváth Mihály
Gimnázium dráma tagozatán, és idén szeptembertõl Farkas
Ákos a Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló
Zenemûvészeti Szakközépiskola tanulója.
Környezetünkrõl, környezetvédelemrõl:

Egy olyan településnek, mint Csengele, a
környezetvédelemnek az egyik legfontosabb ügyünknek kell
lenni. Ennek két pillére van. Az egyik az ivóvíz bázisunk
védelme, a másik a levegõ védelme.
Mindkettõt romboljuk, szennyezzük gondolkodás nélkül.
Földünkön az életkörülményeket nem az állatok teszik
tönkre, hanem az ember. Lehet ezt szépíteni, hogy a külön-
bözõ gázokkal, vegyi anyagokkal szennyezik a levegõt, a
vizeket egy-egy háború idején. Nekünk saját
környezetünkben kell megtenni minden tõlünk telhetõt,
azért hogy kisebb legyen, még ha kicsivel is a szen-
nyezettség, mint eddig. Mit tegyünk? Például azt, hogy ne
fóliával, pet palackkal gyújtsunk be. Azon legyünk mindan-
nyian, hogy a szennyvíz programunk valamikor megvaló-
suljon. Ne kampányoljunk ellene!!

Földjeinket mûveljük, idõben tárcsázzuk, szántsuk le a
parlagfüvet, a szilárd hulladékot ne az út széli árokba,
csatornákba, erdõkbe dobáljuk, az állati hullákat elásat-
lanul ne a parlag területekre szállítsuk, a szelektív hul-

ladékgyûjtést tényleg szelektíven végezzük. Olyan vegysz-
ereket használjunk, amelyeknek a lebomlási idejét be tudjuk
tartani. Hosszan lehetne még sorolni, de ha mindenki átgon-
doltan cselekedne, mielõtt például, meggyújtaná a kazánban
a fóliát, akkor már tenne valamit a környezetünkért. -Hátha
mégsem gyújtja meg.
Saját egészségünkért, gyerekeink, unokáink egészségéért
ennyit tegyünk meg.
Civil szervezetekrõl:

Három civil szervezet mûködik községünkben, mind-
három egyesület az Önkormányzat támogatásával.
Közbiztonságunk védelmét a helyi Polgárõrség kiegészíti. A
Kisteleki Rendõrkapitányság szolgálatszervezése nem min-
den esetben biztosít rendõri jelenlétet községünkben, így a
Polgárõrségre nagy szükség van. Az új Polgárõr parancsnok
és a hozzá tartozó vezetés biztosíték legyen az önként vál-
lalt feladatok ellátására. A szolgálatok ellátására az Önkor-
mányzatunk a jövõben is, mint ahogy azt eddig is tette a
költségvetésben jóváhagyott támogatást biztosítja.
Önkormányzatunk nevében ezen a fórumon is szeretném
megköszönni munkájukat, és jó egészséget kívánok minden
tagjának.

A Kisteleki Rendõrkapitányság élére Szitár Ferenc rendõr
alezredest nevezte ki Dr. Lukács János dandártábornok a
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság vezetõje. Ezúton is
sok sikert és jó egészséget kívánok neki a munkájához és a
privát életéhez is.
Önkéntes Tûzoltó és Faluõr Egyesületrõl:

Az egyesület fõ feladatának a tûzoltást tekinti, erre
összességében 27-en vagyunk. Nagy jelentõsége van
községünkben elõforduló tûzeseteknél.  5-6 fõ nagyon gyor-
san mozgósítható, így mire a hivatásos állomány kiérkezik,
addigra a tüzek lokalizálva vannak.
Megfelelõ technikával rendelkezünk:
-1 db Mercedes típusú víz és csoportszállító fecskendõs
gépjármû.
-1 db fecskendõs és 6 fõ szállítására alkalmas Ford típusú
kisbusz, kézi szerszámokkal felszerelve, és van még egy
terepjáró, külterületi helyszínek megközelítésére.  A tûzoltó
szertárunk és felszerelése a megyében a legjobb felszerelt-
ségû egyesületek közé tartozik. Az önként vállalt feladatok
közé tartozik a hétvégi (péntek, szombat) belterületi szol-
gálat. Ahol mindkét éjszaka 2-2 ember biztosít járõrözést.
Feladatunk közé tartozik a belvízhelyzetnél a rászorultak
részére történõ segítségnyújtás. Itt is szeretnék köszönetet
mondani minden önkéntes tûzoltónak áldozatos, önként
vállalt munkájukért, valamint jó egészséget kívánok min-
dannyiuknak. A biztonságos, gyors beavatkozás érdekében
tûzoltósági továbbképzésen vettek részt és vizsgát tettek:
Árvai Kálmán Tûzoltóparancsnok, Géczi Csaba, Magony
Levente, Tamási Zoltán önkéntes tûzoltók. Gratulálunk!
Különbözõ védõfelszereléseket nyert az egyesület pályázaton.
Sport Egyesületünkrõl:

2011-ben az Egyesületnél olyan változás történt hogy a
Megye III-ból a Megye II. osztályba nõtt fel az egyesület,
részben azért, hogy az utánpótlás csapatokat indítani
lehessen versenyeken is. Az ifjúsági és a serdülõ csapatokon
kívül óvodás korosztály is focizik, edzéseket és edzõ
mérkõzéseket szerveznek nekik. A Bozsik program
keretében õk is részt vesznek havonta a körzeti tornákon. Az
óvodás csapat 2012. évi sportnapok alkalmával egy bemu-
tatkozó mérkõzésen mutatták meg magukat a csengelei



lakosságnak, ahol igazán nagy sikert arattak. Gratulálunk
nekik. Nagyon nagy élmény számukra.
2013-ban büszkélkedhetünk a nõi foci csapat mega-
lakulásával is, mely olyan népszerû lett, hogy még egy nõi
csapatot kellett alapítani. Sok sikert nekik.
Meg kell említenünk, hogy a sportház, fel lett, pályázati for-
rásokból újítva, biztosítani tudjuk a teljes komfortságot.
Tervezzük a mûfüves pályát is. Nagy eredménynek tartom,
hogy községünknek úgymond 8 foci csapata van és jó ered-
ményeket érnek el. Természetesen ennek ára is van. A
felmerülõ költségeket az önkormányzat támogatás for-
májában az éves költségvetésbõl biztosítja. Az egyesülethez
fûzõdik a sportnapok megrendezése is, ami minden évben
nagy sikertörténetnek számít. Ezúton szeretném
megköszönni az egyesület vezetõjének, edzõjének Kun-
Szabó Tibornak odaadó, áldozatos munkáját. Nagyon sok
sikerélményt, és jó egészséget kívánunk neki.
Faluházról:
A Faluház heti 5 napon 9-17 óráig tart nyitva, ebben az
idõben érhetõk el a könyvtári szolgáltatások is.
A könyvtárról röviden:

A Községi Könyvtár a szegedi Somogyi Könyvtár felü-
gyelete alatt mûködik, így az évek során nagyon jó kapcso-
lat alakult ki közöttünk. Az õ segítségükkel számtalan pro-
gramot sikerült már a gyerekeknek szervezni. A Somogyi
Könyvtár által valósul meg könyvtári állományunk elek-
tronikus adatbázisba helyezése, így a Somogyi Könyvtár
szerverén keresztül bárki elérheti azt. Jelen pillanatban ez a
munka tölti ki a könyvtár mindennapjait a könyvtári kölc-
sönzések mellett. 

A faluházi szolgáltatások között számítógép és internet
használatot, faxolást, fénymásolást és különbözõ irodai
szolgáltatásokat vehetnek igénybe a lakosok, de igyekszünk
ezen kívül mindenkinek segíteni, bármiben forduljon is hoz-
zánk. 
Az állandó nyitva tartás mellett különbözõ esti szabadidõs
programok vannak, mint például tollaslabda, pingpong,
teremkerékpár, jóga, zumba. A népdalkör és a mûvészeti
iskola is itt tartja próbáit, valamint a nyugdíjas klub is elin-
dult. Reméljük, hogy minden érdeklõdõ talál magának
megfelelõ szabadidõs elfoglaltságot. 
Jelenleg az adventi ünnepségek történnek, és a mûvészeti
iskolával közösen készülünk a karácsonyi koncertre, melyre
december 23-án kerül sor. 
A teljesség igénye nélkül az idei nagy rendezvények:
- Nõnapi bál (már készülünk a következõre)
- Szomszédoló
- Egészségügyi napok (a védõnõvel közösen szervezõdik)
- Megyei Rézfúvós verseny
- Falunapok 
- Baba-mama találkozó (védõnõvel közösen)
- Író-olvasó találkozó, Frank Júliával és a Prima Primissima
díjas Lackfi Jánossal
- Szent Imre családi nap (Egyházzal közösen)
- Hagyományõrzõ találkozó
- Karácsonyi koncert
Ezeken kívül számtalan kisebb találkozóknak, elõadások-
nak, foglalkozásoknak ad helyet a faluház, mondhatjuk,
hogy teljes kihasználtsággal.
Hivatal munkájáról szeretnék rövid ismertetõt adni:

Minden túlzás nélkül elmondhatom, hogy jól, vagy

kiválóan végzi munkáját. Nem kívánom felsorolni, hogy
melyik köztisztviselõ hány fajta munkát végez, mennyi fela-
data van, mennyit ügyfeleznek stb. stb… Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2013. március 1.-tõl, 2 köztisztviselõnk
Pusztaszerre is átjár dolgozni.
A hivatal dolgozói kapcsolt munkakörben dolgoznak,
munkájukat a lakosság érdekében, a törvényi elõírásoknak
megfelelõen, határidõben és precízen végzik. Az eddigi sik-
eres pályázatok elkészítésénél nagymértékben kivették
részüket, melynek eredményeként, a megnyert pályázatok
révén, szépen fejlõdik községünk."

A hozzászólások után polgármester az ülést bezárta és
mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt!

Általános iskolai hírek
Mesemondó verseny

Mint minden évben, idén is megrendezte az általános isko-
la az alsó tagozatosok között a helyi mesemondó versenyt,
melyre november 26-án került sor. A korábbiakhoz hason-
lóan most is két kategóriában mérettették meg a gyerekek
magukat.

A zsûri a következõ eredményt hozta:
1-2 osztály:

I. helyezett: Szabó Cintia
II. helyezett: Grezsa Anna
III. helyezett: Molnár Barbara
IV. helyezett: Seres Enikõ és Katona Veronika
V. helyezett: Forgó Bálint

3-4. osztály:
I. helyezett: Samu Katalin
II.helyezett: Balog János
III.helyezett: Fekete Nelli
IV. helyezett: Becsei Bence
V. helyezett: Hegedûs Boglárka

Mindkét korcsoportból az elsõ három helyezett jutott tovább
Szentesre a megyei versenyre, ahol a csengelei tanulók
nagyon ügyesen szerepeltek. Minden kis mesemondónak
gratulálok!

Törköly Ágnes

2013. december 7. oldal
hírek
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MIKULÁSBÁL - MÁR HUSZADIK ÉVE
A Csengelei Általános Iskola Diákönkormányzata és Szülõi
közössége huszadik éve szervezi meg a jótékonysági
Mikulásbálat, melynek bevételét az általános iskola tanulói-
ra fordítják. A mûsor megszervezését és lebonyolítását a
Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola vállalja a kezdetek óta.
Az általános iskola tanári kara készítette a dekorációt, mel-
lyel a Faluházat igazi ünnepi díszbe öltöztették. A szülõk
szendvicseket, süteményeket készítenek, melyek az est
folyamán, gyorsan el is fogynak. A tombolatárgyak felaján-
lása is a szülõk, vállalkozók, pedagógusok jó szándékának
köszönhetõ, így értékesebbnél értékesebb ajándékok kerül-
tek kisorsolásra ebben az évben is.
A mûsorban a már megszokott fanfár után Longa Istvánné
igazgatónõ ünnepi beszédét hallgathatták meg, melynek
végén Czirok Zoltánt és Czirokné Krizsán Zsuzsannát
köszöntötték, abból az alkalomból, hogy húsz éve az õ
vezetésükkel és szervezésükkel valósul meg a mûsor ezen a
bálon. A legkisebbektõl a legnagyobbakig megmutathatták
tudásukat a növendékek, mind a zene, mind a tánc
területén. A közönség láthatta az elsõ bizonytalan lépéseket,
az elsõ remegõ hangokat, de a mûsorszámok elõrehaladtá-
val az egyre felszabadultabb, önfeledtebb, mosolygó arcokat
is. Nagy öröm ilyenkor, hogy a legnagyobbak - középiskolá-
sok, egyetemisták - is bemutatják tudásukat, sokszor olyat,
amire senki nem számít. Ilyen volt Pigniczki Dóra, aki a
fúvószenekar oszlopos tagja, a szentesi Horvát Mihály
Gimnázium dráma tagozatos növendéke, aki népszerû
slágereket énekelt saját gitárkíséretével. Fontos, hogy a fel-
nõttebbek ki is próbálhatják magukat, az alkotásból is
kiveszik a részüket. Így Csáki Klaudia már több éve készít
koreográfiát a csoportjuknak, amit a közönség nagyon nagy
tapssal szokott jutalmazni. A zenei tanszakos növendékek is
fontosnak tartják, hogy közös örömzenével kedveskedjenek
a megjelenteknek, külön próbákkal készülnek ezekre a fel-
lépésekre, összeegyeztetve a sok-sok egyéb programjukat.

Természetesen mindig az est fénypontja a nyolcadik osztá-
lyosok nyitótánca, melyen gyakran elérzékenyül szülõ, gyer-
mek, tanár egyaránt, itt szembesül mindenki azzal, hogy a
kicsi gyermekbõl lassan felnõtt válik, kikerül az általános
iskola, a szülõ óvó karjai közül és elindul a nagybetûs élet
felé. A közös tánc a szülõkkel, tanárokkal, majd éjszakába
nyúló táncolás a tombolasorsolás után.
Mindenki számára nagyon nagy élmény volt ez az este,
feltöltõdve, emelkedett hangulatban térhettek haza a
vendégek, várva a következõ bálat.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

MEGYEI RÉZFÚVÓS VERSENY MÓRAHALMON
2013. november 29-én, pénteken rendezték meg Mórhalmon
a már hagyománnyá vált Megyei Rézfúvósversenyt. A
Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskolát öt növendék
képviselte, akik nagyon szép eredményeket értek el. Az
Aranyszöm Rendezvényházban tartott eseményen neves
zsûri értékelte a hallottakat:
Sós Péter az SZTE-Vántus István Gyakorló Zenemûvészeti
Szakközépiskola kürttanára, Bozóki János a kiskunmajsai
Egressy Béni Alapfokú Mûvészeti Iskola igazgatója,
Branislav Gagic, a nagybecskereki fúvószenekar karnagya,
fúvós tanára.
Pontozásuk alapján az alábbi eredmények születtek:
- Pigniczki Attila - I. hely felkészítõ tanár: Gömöri Balázs
- Katona Johanna - kiemelt dicséret felkészítõ tanár: Czirok
Zoltán
- Széplaki Liza - III. hely felkészítõ tanár: Kalmár Gergely
- Széplaki Vivien - II. hely felkészítõ tanár: Kalmár Gergely
- Zsolnai Balázs - III. hely felkészítõ tanár: Gömöri Balázs

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Faluház és könyvtár hírei
Lackfi János Csengelén

2013. december 11-én délelõtt Lackfi János író, költõ,
mûfordító tartott író-olvasó találkozót a gyerekeknek. Lackfi
János néhány évvel ezelõtt már járt Csengelén és az azóta
eltel idõ alatt is rendületlenül alkotott, már 1500 verse van,
melyekbõl felolvasott a gyerekeknek és saját élményeit is
hozzá fûzve egy nagyon kellemes, jó hangulatú író-olvasó
találkozóra került sor. A hallgatók megtudhatták közben
róla azt is, hogy a költõ a december 6-i Prima Primissima
díjátadó gálán, magyar irodalom kategóriában Prima
Primissima díjat érdemelt ki, melyhez a gyerekek nagy
tapssal gratuláltak neki.

Nagyon szépen köszönöm a Somogyi Könyvtár és
munkatárásnak Fodor Mónikának a támogatását, akik
nélkül ez a találkozó nem jöhetett volna létre.
A találkozót támogatta: 

Törköly Ágnes

8. oldal 2013. december
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Nyitótánc

Meghívó
A Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola 

szeretettel meghívja Önöket 2013. december 23-án 17 órakor
a Faluházban tartandó KARÁCSONYI KONCERTRE!
Fellépnek a mûvészeti iskola fúvószenekara és mazsorettjei, 

vendég a Madarasi Harmonikazenekar.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!



Adventi gyertyagyújtás
Ismét eltelt egy év, ismét találkoztunk a József Attila téren a
nagy adventi koszorú mellett, ahol - mintmár megszoktuk -
elõször a hangszeres növendékek mûsorát láthatta az össz-
egyûlt tömeg. A fanfár hangjai után Sánta Ferenc pol-
gármester úr köszöntõje hangzott el, majd fellobbant az elsõ
gyertya lángja...A színpadon a legkisebbek kezdték a
mûsort:
- Niemeyer Jasmin, Hegedûs Boglárka, Gera Kitti, Samu
Kata, Rózsa Dorina, Katona Lívia és Czirok Zoltán furulyán
adott elõ gyermekdalokat.
- Varga Titanilla, Seres Enikõ, Molnár Barbara, Grezsa Anna,
Bencsik Nikolett és tanáruk téli dalokat furulyázott.
- Katona Petra, Bencsik Diána, Varga Izabella, Széplaki Liza,
Széplaki Vivien és Gömöri Balázs tanár úr rézfúvós hangsz-
ereken adtak elõ gyermekdalokat.
- A legnagyobbak: Bánhidi Bernadett, Mustoha Regina, Tóth
Andrea, Széplaki Szintia, Farkas Ákos, Tóth Bence, Gömöri
Balázs, Kormányos Adrián, Kovács Zsolt, Pigniczki Dóra és
Holo Patrik - emelkedett hangulatú ünnepi zenével ked-
veskedett a hallgatóságnak. Záró számként az általános
iskola felsõ tagozatos tanulói énekelték az adventhez,
karácsonyhoz illõ, szeretetrõl szóló - Szíj Melinda: Ki szívét
osztja szét címû dalát.

December 8-án fellobbant a második gyertya lángja is,
melyet Kormányos Sándor, ünnepi szavai után, gyújtott
meg. Ezután a mûvészeti iskola táncos tanulói kedveskedtek
mûsorral a kilátogató nézõknek. A legkisebbektõl a leg-
nagyobbakig láthattuk õket, gyönyörû koreográfiával karác-
sonyi dalokra táncoltak. 

December 15-én meggyújtottuk a harmadik gyertyát is.
Advent harmadik vasárnapja az örömvasárnap az Úr
eljövetelének közelségét ünnepeltük, a rózsaszín gyertya a
közelgõ ünnep örömét szimbolizálta.

Örülünk annak, hogy nagyon sokan eljöttek, együtt ünne-
peltünk, hangolódtunk az egyre közeledõ ünnepre és
szeretettel várunk mindenkit a negyedik gyertyagyújtásra is
december 22-én.

A könyvtár állománya néhány új könyvvel gyarapodott, de
ebben az évben még további fejlesztés várható, valamint
folyóiratok is beszerzésre kerültek, úgy mint Csodakert,
Praktika, Lakáskultúra, National Geographic, Sandra,
Micimackó és a Délmagyarország. 
Továbbra is várjuk régi és új Olvasóinkat!

Óvoda hírei

Védõnõ hírei
LESZ FOLYTATÁSA A BABA-MAMA KLUBNAK!
Véget ért a kistérség által nyert TÁMOP pályázat, amelybõl
3 évvel ezelõtt a kisteleki Gyermekesély Iroda munkatársai
irányításával elindult a Baba-mama klub. A pályázatból
kapott játékok, fejlesztõ eszközök a községben maradnak.
Kedd délelõttönként együtt játszani, mondókázni, új dalokat
tanulni, kézmûves foglalkozásra jöttek a gyerekek és
szüleik. Ennek a programnak a folytatásaként októberben,
minden kedden délelõtt 10-12 óráig lesz a klubfoglalkozás
az Egészségházban.
A gyermekek fejlesztése mindig a játékon keresztül történik.
A baba-mama klub küldetése, hogy a legkorábbi életkortól
kezdve fejlessze a gyermekek képességeit - méghozzá a
szülõk aktív bevonásával.
A tervezett programok: ölbeli mondókák, szülõkkel együtt
körjáték, mondókával egybekötött manótorna, együttének-
lés, mozgást-, idegrendszert fejlesztõ játékos foglalkozások
és persze valamennyi szép játékot kipróbálhatnak, használ-
hatnak az apróságok a kötetlen idõben.
Kedves Anyukák és Gyerekek! Várlak Benneteket!

Henczné Gut Julianna

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. január 8.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2014. január 6.
Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)

Fejlesztések a kisteleki Árpád Fejedelem Katolikus
Gimnázium és Szakközépiskolában

60 éves múlttal és hagyományokkal rendelkezik a
középiskola Kisteleken. 2013. szeptember 1-jén,
meghatározó változás történt azzal, hogy egyházi fen-
ntartója lett az iskolánknak a Szeged-Csanádi Egyházmegye

2013. december 9. oldal
hírek
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Tisztelt Nyugdíjasok!
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.
Mindenkit szeretettel várunk szerdánként a Faluház oldalsó 

termében 14 órától- 17 óráig

Meghívó
A Csengelei Szivárvány Óvoda szeretettel meghív minden szülõt,

nagyszülõt és kedves vendéget december 20-án 
16 órakor a Faluházban tartandó jótékonysági karácsonyi

mûsorra. Jegyek elõvételben december 9-tõl az óvodában
kaphatóak. Belépõ: 500 Ft, gyerekeknek ingyenes

A Tisza Volán a Szeged-Kistelek-
Csengele közötti szakaszon új
autóbuszt indított!
Szegedrõl indulás: 15.20
Kistelekre érkezés: 16.00
Kistelekrõl indulás Csengelére: 16.05
Az autóbusz tanév tartalma alatt
munkanapokon közlekedik.

A Gyógyszertár újra várja vásárlóit a következõ nyitva
tartással: 
Hétfõtõl péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történõ fizetés is 
lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
• igény szerint egészségpénztárakkal
szerzõdéskötés
• gyógyszerészi gondozás. Karakásné Csurgó Ilona



hírek
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személyében. Ezzel együtt új távlatok nyíltak meg elõttünk.
Az iskola és a város, az egyházzal karöltve felismerve a vál-
tozások szükségességét és lehetõségét, elindította az
"Innovációval a jövõbe" megújuló középiskola programot. Ez
a kisteleki középiskola életében már a 2014/15-ös tanévtõl
folyamatos megújulást, új fejlesztéseket, a képzési rendszer
bõvítését és számos új programot, szolgáltatást jelent,
melyek az iskola színvonalát emelik és egyre vonzóbbá,
választhatóbbá teszik a diákok és szüleik számára.

1. Általános tantervû gimnáziumi osztályunkban amel-
lett, hogy célunk az általános mûveltség megalapozása, a
közép és emelt szintû érettségi vizsgára, valamint a felsõ-
fokú továbbtanulásra való sikeres felkészítés, a kor kihívá-
saihoz illeszkedõen emelt óraszámban, kiemelten tanítjuk
az angol nyelvet és az informatikát. Mindkettõt csoportbon-
tásban, az angol nyelvet heti 5,az informatikát heti 2
órában. Az emelt óraszámokkal és a délutáni tehetséggon-
dozó foglalkozásokkal megteremtjük annak lehetõségét,
hogy a 12. évfolyam végén tanulóink ne csak sikeres érettsé-
gi vizsgát tehessenek, hanem nyelvvizsgát és ECDL
bizonyítványt is szerezhessenek egyúttal.

2. idegen nyelvként a német, francia vagy az orosz
választható. 11. évfolyamtól emelt szintû érettségire való
felkészítést szervezünk magyar nyelv és irodalomból, idegen
nyelvbõl, matematikából, történelembõl, informatikából és
biológiából vagy fizikából illetve gazdasági ismeretek
fakultáció is választható.

A Kisteleken régóta nagy hagyományokkal bíró sportokra
építve a gimnáziumi oktatás keretein belül lehet választani
testnevelés illetve tánctagozatos kis létszámú osztályainkat
is, ahová elsõsorban a kézilabda és a labdarúgás, illetve a
társastánc, versenytánc iránt érdeklõdõket várjuk. Az
órarendbe beépített kötelezõ órákon kívül további délutáni
sportfoglalkozásokra is lehetõség van a Kisteleki Kézilabda
Klub, a Kisteleki Labdarúgó Egyesület és a Pro-Art
Mûvészeti Iskola együttmûködésével. 

- A szakközépiskolai osztályunkban is egyedi és kihagy-
hatatlan lehetõségekkel várjuk leendõ diákjainkat. 2 olyan
szakképzést tudunk nyújtani számukra kiváló infrastruk-
turális környezetben, amely a továbbtanulás vagy az elhe-
lyezkedés, munkába állás szempontjából különleges.

A kereskedelem ágazatban 4+1 évfolyamos (4 év érettsé-
gire való felkészítés+1 év szakképzés) oktatási struktúra
keretében a postai üzleti ügyintézõ képzést indítjuk egyedüli
iskolaként Csongrád, Bács-Kiskun és Békés megyében. A
Magyar PostaZrt-vel régóta fennálló jó együttmûködés biz-
tosítja a gyakorló helyeket, tanulószerzõdéseket, utazási- és
étkezési támogatást és végzés után (nem elhanyagolandó
tényezõként) az elhelyezkedési lehetõséget, amely manap-
ság nagyon figyelemreméltó és megbecsülendõ szempont a
szakmaválasztásnál. 

Az informatika ágazatban szintén 4+1 évfolyamos
képzési rendben az informatikai rendszergazda emelt szintû
OKJ-s végzettséghez juttatjuk a tanulókat, amely alkalmas a
hasonló szakirányú továbbtanuláshoz vagy piacképes, sok
lehetõséget magában rejtõ szakmaként a könnyû elhe-
lyezkedéshez segíti hozzá az ezen a szakon végzõ tanulókat. 
Szakközépiskolai osztályunkban az angol nyelv oktatása
folyik heti 4 órában és csoportbontásban.
2015/2016-os tanévtõl új szakmák oktatását is tervezzük.

- Egyéb lehetõségeket is kínálunk diákjainknak, amelyek
fontosak a fiatalok jövõje szempontjából. Így például

ingyenes KRESZ vizsgával segítjük a jogosítvány megsz-
erzését, cserekapcsolatok révén külföldi tanulmányutakat
szervezünk, délután is nyitott számítógép termeinkkel és
házi használatra pályázható laptopokkal biztosítjuk a
számítógép- és Internet hozzáférést tanulóinknak. Ingyenes
sportpálya és kedvezményes uszodahasználatot biztosítunk
és van egy kedvezõ ösztöndíj programunk is, amellyel jobb
tanulmányi eredmény elérésére tudjuk ösztönözni a
diákokat.

- Minden hozzánk jelentkezõ tanuló számára ked-
vezményes elhelyezkedést tudunk biztosítani az iskola mel-
lett álló Rózsaliget Kollégiumban, így szívesen várjuk a
messzebbrõl érkezõ diákokat is a vonzó képzéseinkre.

- Folyamatos programjainkkal színessé, emlékezetessé
tesszük a diákéveket: pl.: Gólyahét, Árpád-nap, kirándulá-
sok, céglátogatások, Európa-nap, AFGameParty és sok
egyéb. A www.afg.hu honlapunkról folyamatosan lehet
tájékozódni az aktuális programokról, minden fontos
eseményrõl, ami az Árpád Fejedelem Katolikus Gimnázium
és Szakközépiskolában történik. 
Invitálunk minden diákot és szülõt is, nézzen meg bennün-
ket, ismerje meg középiskolánkat, és ha megtetszettek szol-
gáltatásaink, szeretettel várunk mindenkit!

Tóth Gabriella
igazgató

Tisztelt Lakosok!
Ezúton szeretnénk önöket tájékoztatni, hogy a Kisteleki
Egészségfejlesztési Irodában elindítottuk klub foglalkozá-
sainkat. A klub délutánok 16 és 17 órától kerülnek megren-
dezésre, ahol különbözõ elõadásokat (pl. szív és érrendszeri,
cukorbetegség, táplálkozási tanácsok, szülésre felkészítés)
és gyakorlati bemutatókat (stroken átesett, vagy mozgásuk-
ban korlátozott emberek számára tervezett mozgás gyakor-
latok bemutatását, kismama tornákat, aerobic edzéseket)
tartunk. Elõadóink között szakorvosok, védõnõ, gyógy-
tornász, pszichológus, masszõr, aerobic oktató és dietetikus
is szerepel. 
Jelenleg mûködõ klubjaink, amelyre várjuk az érdeklõdõket:
kardió klub, cukorbeteg klub, mozgásterápia klub, futó klub
- aerobic edzés, szülésre felkészítõ tréning, diétás tanác-
sadás, testmozgás tanácsadás. 
Klubjaink tartalmáról bõvebben a www.efi.kistelekmed.hu
weboldalon, vagy a 0662/258-455 telefonszámon tudhat
meg. 
A programok a TÁMOP-6.1.2/LHH/11-B-2012-0002 számú
"Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk - A Kisteleki
Kistérség egészségfejlesztési programja" címû pályázat
keretében valósulnak meg.

A hulladékudvar nyitva tartása:
Kedd: 8.00 - 16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20

Csütörtök: 8.00-16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20
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. 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 
Ádám Renáta 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 HivatalRUHAOSZTÁSI FOGD-VIDD AKCIÓ!

Ingyenes jó minõségû, használt ruha, cipõ!
2013. december 21. szombat reggel 7 órától 12 óráig 

Csengele, Öregmalom Vendéglõ kisterem

TÁJÉKOZTATÁS
2013. november 4-én megalakult a JOBBIK

Magyarországért mozgalom csengelei csoportja. Elnök:
Verovszki József

Filézett ponty halászlé rendelhető
2013. december 20-ig Kun-Szabó Tibornál.
Elvihetõ: 2013. december 24-én 12 és 13 óra

között! Érdeklõdni: 06-30/7742791

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

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

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 RQ t

Szilveszterezzen a Gól Sörözõben!
Érdeklõdni: Kun-Szabó Tibornál 

vagy a 06-30/7742791-es telefonszámon
Jöjjön és szórakozzon a Gól Sörözõben, 
vegyen részt a decemberi játékunkban, 

melynek sorsolása 2014. január 1-jén 16 órakor lesz. 
Értékes fõdíj, csak a jelenlévõk nyerhetnek!
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Csengelén a Rózsa F. utcában 7600 nm terület eladó! Ár:
200 E Ft, érd.: 06-30/610-8084

Faluhoz közel felújított tanya eladó! Irányár: 6.000.000 Ft
Érd.: Hegedûs József 06-30/3 615462

Csengele Vadgerlés u. 13. szám alatti családi ház, áron alul
sürgõsen ELADÓ! Érd.: 06-30/450-1677

Csengelén tanya eladó, faluhoz 5 km-re a konzervgyár
soron. Tanyatelekkel és 3 hold földdel. Érd.: 06-30/468-7092

SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetezõ és egy heverõ
(felnõttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-
30/487-6946-os telefonszámon

Csatorna u. 21. szám alatti 2 szobás, fürdõszobás ház, mel-
léképületekkel, 400 négyszögöl telekkel eladó! Érdeklõdni:
06-30/556-8454

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba,
fürdõszoba, spájz, étkezõ, fõzõfülke, gáz- és vegyes tüzelésû
kazán, garázs, pince, melléképületek. Érdeklõdni hétköznap
16 óra után, hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szán-
tó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni:
Czombos Ferencné, 06-62/265-023

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta,
központi fûtés, gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.:
06-30/531-1716

Ház eladó az Egyetértés u. 4. szám alatt. Érd.: Horváth
Istvánné, 06-30/263-4397

Ház eladó a Dózsa Gy. u. 10. szám alatt! Érd.: Krizsán
Sándor 06-70/459-1438

Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! Érd.:
Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610

Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 06-
305562 948

Tanya eladó Csengelén a faluhoz 2 km-re, a volt
Aranyhomok Tsz-tõl 200 méterre, közvetlen a kövesút mel-
lett 2,5 szobás, összkomfortos sok gazdasági épülettel, föld-
del vagy anélkül is. Érd.: 06-30/301-1713 vagy 06-20/58-
77-831

Szalagfûrésszel bármilyen hosszvágást vállalok! Helyben 4
méter hosszig, átmérõ 40 cm. Érd.: 06-20/3827539

MZES 125/1-es 1974-es évjáratú nagymotor eladó! Érdek-
lõdni a 06-30/4396741-es telefonszámon lehet!

4x4 méteres padlószõnyeg eladó! Érd.: Bencsik József 06-
30/546-8662

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését,
valamint gáztûzhely javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János,

Tisza u. 5. sz. Telefon: 06-30/396-9317

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes
hagyatékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

Ruhák átalakítását, szûkítését, javítását, valamint egyéb
varrási munkákat vállalok. Érdeklõdni: 06-30/413-2617

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

Faluhoz 1 km-re levõ, 2,5 szobás, fürdõszobás tanya, fúrott
kutakkal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó!
Érdeklõdni lehet a 06-70/5180093 telefonszámon. 

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! 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! Érdeklõdni
a 06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 1,5 hold földdel,
vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklõdni a 06-30/275

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
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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,
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

Segítségre szoruló idõs, beteg embernek fõzést, takarítást,
bevásárlást vállalok! Érdeklõdni: 06-70/5060 731

Eladó 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

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. 

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

Független, objektív közéleti havilap

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

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)

E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu
Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 

Nyomás: Szoliter Kft. 
Terjesztõ: A Kiadó 
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S Ö R
Á R Z U H A N Á S
aa  GGóóll  SSöörröözzõõbbeenn!!

2013. október 1-tõl nagymértékben
csökkenek a nevezett sörök árai:

- Arany Ászok 0,5 literes üveges 260 Ft helyett 220 Ft/üveg
- Kõbányai 0,5 literes üveges 230 Ft helyett 200 Ft/üveg
- Neuberg 0,5 literes üveges 170 Ft helyett 150 Ft/üveg
- Miller 0,33 literes üveges 400 Ft helyett 300 Ft/üveg

Legyen a vendégünk, térjen be hozzánk, gyõzõdjön meg róla!


