
Csengelei
KÖZÉLET • KULTÚRA • SPORT • TÁRSADALOM • OKTATÁS

hírek
IInnggyyeenneessOOBBJJEEKKTTÍÍVV,,  KKÖÖZZÉÉLLEETTII  HHAAVVIILLAAPP22001133..  nnoovveemmbbeerr  88..

Önkormányzati hírek

PÁLYÁZAT
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályzat
2014. évi fordulójához, mellyel a hátrányos szociális
helyzetû felsõoktatási hallgatókat ("A" típusú), illetve a fel-
sõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó ("B" típusú) 
fiatalokat támogatja. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2013. november 15-
ig lehetséges. 
A tájékoztató anyag beszerezhetõ a Polgármesteri Hivatal 5.
számú irodájában.

Egyházi hírek

Meghívó
2013. november 9-én 13 órától Szent Imre családnapot tar-
tunk a Faluházban. 
A délután folyamán játékos vetélkedõk és további érdekes
programok várhatóak.
A 18 órakor kezdõdõ szentmise elõtt fáklyás körmenet lesz
a Faluháztól a templomig.
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

Általános iskolai hírek

A szigethalmi kirándulás

2013. október 09-én mi, 6. osztályosok Szigethalomra
mentünk kirándulni az Emese Parkba.

Reggel nyolc órakor indultunk egy kisteleki 6. osztállyal
közösen, különjáratos autóbusszal. A kirándulásra kisteleki
pedagógusok és osztályfõnökünk, Lantosné Horváth Irén
kísért el bennünket. Utazásunk során nemcsak térben,
hanem idõben is haladhattunk visszafelé. Ezt az 
„idõutazást” már a buszon elkezdhettük, hiszen a középkor-
ral kapcsolatos játékos feladatokat oldottunk meg. Ezeket a
feladatokat Ott Gabriella, a Kistelei Gyermekesély Program
munkatársa irányította. A feladatok elvégzése közben 
nagyon jókat nevettünk, így szinte észre sem vettük, hogy
kétórányi utazás után már meg is érkeztünk Szigethalomra. 

Az Emese Parkhoz érve egy középkori földvár várkapu-
jában találtuk magunkat, ahol a korhû ruhába öltözött
"várispán" fogadott bennünket. Beinvitált bennünket a föld-
vár udvarára, ahol egy lovas bemutatót tekinthettünk meg.
Ezt követõen egy hatalmas épületbe, a lovagterembe léphet-
tünk be, ahol a várispán elõször mesélt nekünk a középkori

emberek életérõl. Ezt követõen megismerkedhettünk a kor
jellegzetes harci fegyvereivel is. Az elõadás után körbesétál-
tunk a teremben, és közelrõl megszemléltük a dárdákat,
lándzsákat, egyéb fegyvereket, sõt a középkori ruhákat is.
Ezután mi magunk is kipróbálhattuk a dárdadobálást és az
íjászkodást a szabadban.

A harci eszközök kipróbálása után sétáltunk a park
területén, megnéztük a lovakat, birkákat; a veremházakat
és a jurtákat. Ez után hajókáztunk egy kis tavon, ahol min-
denki evezhetett. A program után a gyertyamártás
következett. 

Részt vehettünk egy középkori vásáron is, ahol kipróbál-
hattuk, hogy mûködött régen a cserekereskedelem.
Cseréltünk diót, gesztenyét, almát, és még sok olyan apró
dolgot, ami a középkorban már létezhetett.

A nagyszerû üzletek lebonyolítása után fogtuk a
hátizsákunkat, és elbúcsúztunk a park dolgozóitól. A 
buszon a hazafelé úton sem unatkoztunk, hiszen nagyon

Ismerkedés a középkori fegyverekkel

Együtt evezett a 6. osztály
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jókat beszélgettünk és énekeltünk a kisteleki gyerekekkel
együtt. 
Nagyon jól éreztük magunkat ezen a kiránduláson, ezt
köszönhetjük a Kisteleki Gyermekesély Programnak is;
reméljük, máskor is lesz lehetõségünk ilyen izgalmas "idõu-
tazásra", kirándulásra.

Árvai Kitti, Gémes Csilla, Szécsényi Vivien, Széplaki Lili
6. osztályos tanulók 

1956. október 23.

Az általános iskola tanulói rövid színdarab elõadásával
elevenítették fel az 1956. október 23-i eseményeket.

Faluházi hírek

Tisztelt Idõsek!
Az idõsebb korosztály részére is szeretnénk közösségi 
programot szervezni a Faluházban, hogy a dolgos hétköz-
napok terheit elfeledve, ki tudjanak kapcsolódni néhány
órahosszára. Ezeken az összejöveteleken, lehetõség nyílik a
közös beszélgetések mellett sakkozásra és kártyázásra is.
Ezúton szeretnénk meghívni Önöket és kedves barátaikat is,
ezekre a délutáni összejövetelekre.
A találkozók a Faluházban minden héten szerdán 
14 órától 16 óráig zajlanak.
Minden kedves érdeklõdõt nagy szeretettel várunk!

Könyvtári hírek
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

Megérkeztünk!
Október hónapban született gyermek: Szarka-Kovács
Attilának és Pápai Katalinnak Attila Gratulálunk!

LLEESSZZ  FFOOLLYYTTAATTÁÁSSAA  AA  BBAABBAA--MMAAMMAA  KKLLUUBBNNAAKK!!

Véget ért a kistérség által nyert TÁMOP pályázat, amely-
bõl 3 évvel ezelõtt a kisteleki Gyermekesély Iroda munkatár-
sai 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 klub-
foglalkozás 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 Véradók!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2013. november 13.

Író-olvasóÍró-olvasó

találkozótalálkozó
2013. december 11-én

9.30-kor 
Lackfi János író, költõ,

mûfordító 
lesz a könyvtár vendége.

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 Magyar Vöröskereszt véradást szervez 
2013. december 5-én 10 órától 13 óráig a Faluházban!

Várjuk a régi és új véradókat!

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.
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Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2013. november 4.

Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)

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

Állatorvosi ügyelet
2013. november 9-én 6 órától
2013. november 11-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424 4455, 

2013. november 16-án 6 órától 
2013. november 18-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624, 

2013. november 23-án 6 órától 
2013. november 25-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487 4030, 

2013. november 30-án 6 órától 
2013. december 2-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267, 

2013. december 7-én 6 órától 
2013. december 9-én 6 óráig 
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/936 4208

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 Hivatal

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!!! 

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
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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.

Eladó MTZ traktor 80-as motorral, homlokrakodóval felsz-
erelve papír nélkül, ár: 490.000 Ft, valamint Kempel fûkasza
ár: 90.000 Ft! Érd: 06-30/3043366

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld
(szántó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdek-
lõdni: 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!

Ház eladó! 2,5 szobás, hõszigetelt ablakokkal, központi
fûtéssel, fürdõszobával. Érd.: Bencsik József 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 után-
futók 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. 

Régi (1951-es), használt zongora eladó! Érd.: 06-30/6135
602

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt!
Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808

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

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

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

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
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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
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. 

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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Kedves Csengelei Lakosok! 
A Kisteleki Egészségügyi Intézményben 2013 szeptemberétõl új szolgáltatásként egészségfejlesztési iroda mûködik, melynek

keretén belül a kistérségi lakosság számára ingyenesen és beutaló nélkül, helyben igénybe vehetõ szûrõvizsgálatokat (vérnyomás-
mérés, vércukormérés, testzsír meghatározás, EKG vizsgálat, általános állapotfelmérés kérdõíves módszerrel) végzünk. Emellett

novembertõl adott pácienscsoportoknak megfelelõen klubfoglalkozásokat indítunk, melyre minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

2013.novemberben induló klubfoglalkozásaink:
rEGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK KIÉGÉS ELLENI TRÉNINGJE - heti egy alkalommal megrendezésre kerülõ lelki és mentális
csoportfoglalkozás 10 héten át egészségügyben dolgozók számára
Elõadó: Gurdon Lajos pszichológus   Helyszín: EFI klubhelyiség Kistelek, Kossuth u.19.sz. 
Elsõ kezdõ idõpont: Érdeklõdni szíveskedjen a lenti telefonszámon! 
r DIÉTÁS ÉS TESTMOZGÁS TANÁCSADÁS minden pénteken - minden betegségcsoportban, egészségesek, betegek és hoz-
zátartozók számára! 
Elõadók: Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász és Vicsek János dietetikus
Helyszín: EFI iroda Kistelek,Kossuth u.19.sz. 
Idõpont: minden péntek: 12:00-13:00 h. 
r KARDIÓ-KLUB- szív és érrendszeri betegségben szenvedõk, magasvérnyomásosok, szívmûtöttek számára életvezetési klub
szakemberek támogatásával, kétheti rendszerességgel csütörtökönként!
Klub vezetõk: Dr. Eszes Gabriella és Dr. Szollár Márta 
Helyszín: EFI klubhelyiség Kistelek, Kossuth u.19.sz.
Elsõ kezdõ idõpont: 2013.november 07. 16:00-18:00  
r CUKORBETEG KLUB - cukorbetegek számára kéthetente keddenként szakemberek, dietetikus, diabetológus szakorvos
részvételével megrendezésre kerülõ életvezetési csoportfoglalkozások! 
Klub vezetõk: Kordás Józsefné Csilla diabétes szakápoló és Dr. Császár Tímea diabetológus szakorvos     
Helyszín: EFI Klubhelyiség Kistelek, Kossuth u.19.sz.
Elsõ kezdõ idõpont: 2013. november 12. kedd 16:00 -18:00 h. 
r MOZGÁSTERÁPIA-KLUB - agyvérzésen átesett, traumás sérülés miatt nehezen mozgó vagy mozgáskorlátozottak és hoz-
zátartozói számára kéthetente csütörtökönként megrendezett klubfoglalkozások.
Klub vezetõje: Kormányosné Váradi Ildikó gyógytornász
Helyszín: EFI klubhelyiség  Kistelek, Kossuth u.19.sz. 
Elsõ kezdõ idõpont: 2013.nov.14. csütörtök 16:00 -18:00
r „FUSS AZ ÉLETEDÉRT” -testmozgásra ösztönzõ futóklub
Átmozgató bemelegítés után futás, aerobik, erõsítés, step, majd a végén nyújtás. Kéthetente szerdán délután2 órában várunk
minden érdeklõdõt, aki szeretne egy jó csapattal közösen sportolni. Ajánljuk fogyókúrázóknak, alakmegtartóknak, vagy csak
azoknak, akik szeretnek mozogni.  
Elõadó, koordinátor: Kovácsné Dr. Nagy Katalin-aerobic instruktor
Elsõ kezdõ idõpont: 2013.október 30. Szerda 17:00-19:00
Helyszín: Kistelek Foci pálya 
rSZÜLÉSRE FELKÉSZÍTÕ TRÉNING - 12 héten át, heti egy alkalommal megrendezésre kerülõ programsorozat, melyre 12.ter-
hességi hétnél idõsebb kismamákat és párjukat is szeretettel várjuk! Célunk, hogy a leendõ szülõket felkészítsük a szülésre és
a gyermekágyas idõszak teendõire. A párok gyakorlati tanácsokon és légzéstechnikai gyakorlatokon vehetnek részt a szülõs-
zobai látogatás mellett. 
Tréning vezetõje: Molnár Erika védõnõ 
Helyszín: EFI Klubhelyiség Kistelek, Kossuth u.19.sz.
Elsõ kezdõ idõpont: 2013.november 20. Szerda 16:00- 17:00 

Érdeklõdni lehet: EFI IRODA KISTELEK, Kossuth u.19.sz. 
0662 / 258-455 vagy 0630/684-9135 telefonszámon !

Egészségfejlesztési Iroda nyitvatartási idõ: 
Hétfõ: 9 - 16 h.
Kedd: 9 - 16 h.
Szerda: 9 -16 h.

Csütörtök: 9 -18 h.
Péntek: 9 - 13 h. 

A klubfoglalkozások idejét igény esetén a távolsági buszjáratokhoz igazítjuk! 

Õrizzünk meg együtt az egészségünket! 
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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!

Író olvasó találkozó!Író olvasó találkozó!
2013. november 21-én 17 órától

Frank Júlia lesz a Községi Könyvtár vendége.
Szeretettel várunk minden fõzni, sütni szeretõ hölgyeket

és párjaikat!
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