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Kötéltechnika
- Jegyzet az alapfokú társadalmi értékek tanfolyamhoz -

Ha hegymászásról beszélünk, ahhoz hogy valameddig
is elérjünk, elsõ és legfontosabb feladatunk, hogy biz-
tosítsuk magunkat, ez több tényezõ miatt válhat szük-
ségessé. Ehhez valóban elengedhetetlenek kötelek,
csomók, hurkok, melyeket nagy igénybevétel terhel.
Ahhoz, hogy mindannyian biztonságban érezzük
magunkat saját mozgásterünkben, mely elengedhetetlen
céljaink megvalósításához, születésünktõl kezdve
igénybe kell vennünk a társadalom bizonyos
intézményeit, melyek e biztonságérzetet hivatottak
kialakítani, szolgálni. Gyermek-és iskolás korunktól
adottak számunkra olyan lehetõségek, melyek megköny-
nyítik az elõrejutást, és melyeknek egy részéhez alanyi
jogon, más részéhez méltányossági alapon jutunk hozzá,
ragadhatunk meg. 
Kezünkben tehát a kötél, a kérdés; mit teszünk vele? 
Eldobhatjuk, mondván: erre nincs szükségünk,
rugaszkodjon neki valaki más… 
Felvehetjük, és elindulhatunk felfelé, másoknak is példát
mutatva, meddig képes eljutni az ember. 

És végsõ soron: miután ebben kapaszkodva vala-
meddig eljutottunk, hurkot köthetünk magunk után a
többieknek, olyan hurkot amely elszorítja intézmények
munkáját, intézményekét, melyekhez eddig is fordul-
tunk, ha sorsunk úgy kívánta. 
Mindannyiunk elõtt ott a választás lehetõsége, mely
maga után vonja annak következményeit, még ha a
szankciók nem mindig érnek is utol bennünket. Ne fe-
lejtsük el, hogy környezetünk, kapcsolataink, saját
munkánk eredménye, és egy egész társadalom épül rá,
melyet magunk formálunk.

Ne tegyünk tehát hurkot azok elé, akik életüket,
munkájukat a község, a csengelei közösség fejlõdésére,
elõbbre jutására tették fel, melynek a politika nem
egyetlen, csak az egyik eszköze a sok közül!

A Polgármesteri Hivatal dolgozói

Önkormányzati ülés

Csengele Község Képviselõtestülete 2009. szeptember 
24-én tartotta soros nyílt és zárt ülését. 
A polgármester beszámolt a pályázatok állásáról. Elmondta,
hogy most a "DAOP-4-2-1/B. Oktatásfejlesztés a komplex
programmal kezelendõ LHH kistérségekben" - pályázati
kiírásra nem tudjuk beadni pályázatunkat, mert az 5-8
évfolyamon az átlaglétszám nem éri el a pályázati kiírásban
meghatározott értéket. Az iskola tetõfelújítás pályázata az
EMVA IV. tengelybõl történik, a pályázat készítése folyamat-
ban van. A József Attila tér felújítása, beruházása
megkezdõdött. A Szent Imre tér pályázatáról még nem
kapott a hivatal írásos visszaigazolást. A temetõút pályáza-
ta nyert, a támogatási szerzõdéshez a dokumentumok, és a
közbeszerzési eljárás folyamatban van. A TÁMOP-3.3.7/09
pályázati kiírásra, melynek célja a "minõségi oktatás támo-
gatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elõsegítése
a kultúra eszközeivel a leghátrányosabb helyzetû

kistérségekben, az esélyegyenlõség biztosítása" érdekében,
szintén be kívánjuk adni pályázatunkat. A beadás
érdekében folyamatos egyeztetések folynak. A turisztika
pályázathoz szükséges a rendezési terv módosítása, ennek a
pályázatnak az elõkészítési munkálatai is megkezdõdtek.
Folyamatban van egy a gyermekszegénységgel kapcsolatos
pályázat is, ahol szintén az adatok és ötletek gyûjtése folyik.
Terveink között szerepel még a 8 buszmegálló öblök
kiépítése külterületen, mely pályázat készítése együtt
történik Kistelekkel. Idén is sor került a Faluház érdekelt-
ségnövelõ pályázat beadására, mely nyerõ volt.

Elõterjesztésre került a község településrendezési terve
módosításának bemutatása, illetve elõzetes egyeztetése. A
módosítás az EMVA III. tengelyhez, a turisztikai pályázat-
hoz kapcsolódóan vált szükségessé. Az elõterjesztés kap-
csán a szakhatóságok nyilatkozatai folyamatban vannak, a
tervet a Testület továbbtervezésre javasolta. A rendezési terv
módosításának elfogadásáról késõbb dönt a Testület.

A vízmû üzemeltetõjének beszámolóját tárgyalta a 2009.
évi üzemeltetési tapasztalatokról a Testület. Az ivóvíz szol-
gáltatás az év folyamán folyamatos és zökkenõmentes volt.
A Csengelei vízszolgáltatás árbevétele, egyéb munkák
bevételeivel együtt a 2008. évi bevétel 5.889.296,-Ft + ÁFA
összegben realizálódott. Évközben felmerült üzemeltetési
költség mindösszesen: 5.812.956,-Ft + ÁFA volt, így a
különbség 76.340,-Ft + ÁFA pozitív eredményt biztosított.
2008. évben 67.623 m3 vizet termeltünk és 37.027 m3 vizet
értékesítettünk. Csengele a mutatók alapján részt vesz Dél-
alföldi Ivóvízminõség-javító programban. Az AQUAPLUS Kft.
készítette el Csengele "Ivóvízbázis védelmi tanulmányát
890.000,-FT + ÁFA összegben. Az írásos beszámolót a
testület egyhangúlag elfogadta. 

A Testület tárgyalta a 2009. I. félévi gazdálkodásról szóló
beszámolót. A bevételek teljesítése 44,4 %-os, a kiadások
teljesülése 34,7 %-os a módosított elõirányzathoz képest. Az
Önkormányzat költségvetési szervei a 2009. elsõ félévében
160 884 e Ft bevételt, valamint 125 858 e Ft kiadást tel-
jesítettek. A Testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta.

Szintén elõterjesztésre került a csengelei Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda beszámolója a 2008/2009-es
tanévben végzett oktató-nevelõ munkáról, melyet a Testület
elfogadott. Elfogadta továbbá az Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosítását 2009. szeptember 1-i hatállyal.  

Szükségessé vált a 2009. évi költségvetési rendelet
módosítása. A korábban már jóváhagyott 2009. évi költ-
ségvetés fõösszege 327.500 E Ft, mellyel jelen rendelettel
történt módosítással a kiadási és bevételi fõösszeg 346.488
E Ft-ra módosult. Idén is döntött a Testület a BURSA
Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázat célja, hogy
segítse a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hall-
gatókat, illetõleg a felsõoktatási tanulmányokat kezdõ fia-
talokat, az anyagi segítségnyújtás eszközével.
Tankönyvvásárlási hozzájárulásról döntött a Testület,
személyenként 4000,-FT összegben a rendszeres gyer-

(folytatás a következõ oldalon)
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mekvédelmi kedvezményben nem részesülõ általános,
közép- és felsõfokú nappali tagozatos tanulók, hallgatók
részére.

Egy társulási megállapodás tervezete került elõter-
jesztésre, mivel a KEOP-1-3-0. pályázati kiírásra szeretne az
Önkormányzat pályázatot benyújtani. A társulási megál-
lapodás kiemelt célja: a társult tagok közigazgatási
területén a víziközmû üzemeltetése, a tag Önkormányzatok-
nak az egészséges ivóvíz biztosítását célzó önkormányzati
közfeladatuk keretében meghatározott kötelezettségük
hatékony ellátása érdekében az infrastruktúra kiépítésére,
üzemeltetésére szolgáló létesítmény létrehozására és fenn-
tartására. Ennek keretében megvalósítanák a saját
lakosságukat szolgáló ivóvízminõség javító projekt
beruházásait a Dél-alföldi Ivóvízminõség-javító Program
elõkészítõ szakaszában készült és elfogadott tervdokumen-
tációk és tanulmányok alapján. A támogatásokat erre elsõ-
sorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából, a Környezet és
Energia Program (KEOP) keretében 2007-2013. között kiírt
pályázatokon elnyert vissza nem térítendõ támogatásból
származhatnak és várhatóak. Ez a létrehozott Társulás
lenne a pályázó.

A Testület hatályon kívül helyezte az elektronikusan
végezhetõ közigazgatási hatósági eljárási cselekményekrõl
szóló 13/2005.(X.25.) Önk. rendeletét, A rendelet 2009.
október 1-el hatályát veszti.

Zárt ülés keretein belül történt meg az Árpád u. 23. szám
alatti 2. számú, 3. számú és 4. számú szociális bérlakás bér-
lõkijelölése. 

Szennyvíz helyzet Csengelén
2007-2013 közötti idõszakban egyedül az európai uniós

pénzek lesznek azok, amellyel Magyarországon a települési
szennyvízberuházásokat meg lehet oldani. 
Csengele község a szennyvízelvezetés a szennyvíztisztítási
projekt megvalósítását tûzte ki célul a Nemzeti Települési
Szennyvíz- elvezetési és - tisztítási Megvalósítási
Programról szóló 25/2002(II.27.) Korm. rendelet 5. tábláza-
tában szereplõknek megfelelõen.

2006-ban megalakult a Kistelek és Térsége Víziközmû-
társulat, mely megteremti azokat az elõfeltételeket, amelyek
a pályázat benyújtásához szükségesek. Ezen társulat fela-
data, hogy a lakosság számára egy olyan intézmény
kialakítása történjen meg, hogy ennek köszönhetõen több
éves kedvezményes fizetési lehetõség megteremtõdjön. A
társulat létrehozásának elõnye, hogy a lakosság ne csak egy
összegben tudja vállalni ráháruló fizetési kötelességét,
hanem azt havi részletekben állami támogatással és kamat-
tal kiegészítve tudja megtenni úgy, hogy lakás-elõ-
takarékossági szerzõdést köt. A lakás-takarékpénztár
elõnye, hogy a lakástakarék célú betétre a magyar állampol-
gár 30 %-os állami támogatást kap a befizetésére, illetve
1,5-3 %-os kamatot. 2006-ban történt ltp.-s
szerzõdéskötéskor az ingatlantulajdonosok két féle változat
közül választhattak: 
- 100 hónapos futamidõ havi 1999 Ft-os havi befizetési
kötelezettség
- egyösszegû befizetés.

A befizetett 1999 Ft/havi befizetés a társulat számlájára
történik, a társulat által kiállított sárga színû készpénzátu-
talási csekk vagy a szerzõdõ fél által megadott banki meg-
bízás alapján. Ebbõl 1520 Ft-ot a havi zárást követõen a
Fundamenta Lakáskassza Zrt. részére tovább van utalva. A
fennmaradó 479 Ft, marad a társulatnál, többek között a
következõ kiadásokra: könyvelés, ingatlan nyilvántartás,
jogi tanácsadás, alkalmazott foglakoztatása, informatikai
eszközök, informatikai kapcsolat, irodaszerek biztosítása és
egyéb kiadások. A társulat teljes mértékben önállóan
mûködõ jogi személyiség, tehát minden költséget a társulat
költségvetésébõl kell biztosítani.
A korábban megkötött szerzõdésekkel kapcsolatosan vál-
tozás nincs a fizetési összeg, a fizetési feltételek nem vál-
toznak. A Kistelek és Térsége Víziközmû-társulat június 30.-
val és december 31.-i idõponttal a befizetésekrõl a szerzõdõ
feleket írásban tájékoztatja egyenlegértesítõk alapján. 

Csengele Község Önkormányzata 2008. év elején a KEOP-
1.2.0 számú pályázati felhívásra pályázatot nyújtott be
"Csengele szennyvízcsatornázása és szennyvíztisztítása"
címmel. A projekt célja, Csengele község belterületén a 
szennyvízelvezetés és tisztítás megoldása. A község szenny-
víz elvezetése szerelt rendszerû csatornahálózattal ter-
vezett. A térség geodéziai adottságai a vegyes rendszer
kialakítását tette lehetõvé. A település gravitációs gyûjtõi
mûanyag csatornacsövekbõl és idomokból szerelt
csatornarendszert alkotnak monolit beton tisztítóaknákkal
mûanyag tisztítónyílásokkal. A mélypontokon összegyûlt
szennyvizeket átemelõ telepre továbbítja. A szenny-
víztisztító berendezés egy egyedileg méretezett, SEMI SBR
és szakaszos betáplálású, SBR biológiai tisztítási techno-
lógiájú rendszer, mely ún. aktív eleveniszapos, idõciklusok
alapján, oldott oxigénszint szabályozással mûködõ, totál-
oxidációs szennyvíztisztítási folyamatot tesz lehetõvé.
Ennek jellemzõje a nagy pufferálási térfogat, az igen alac-
sony fajlagos szervesanyag terhelés, az ebbõl következõ sta-
bilizált eleveniszap, valamint a rugalmas alkalmazkodó
képesség az alul- és túlterhelésekre. A szennyvíztisztító
befogadó képessége 200 m3/nap. Az új szennyvíztisztító
telep Csengele községtõl DNY-ra önkormányzati tulajdonban
lévõ területen épülne ki. ( Vörös Rudolf tanyával szembe az
önkormányzati nyárfa erdõbe).
A szennyvízzel kapcsolatos pályázat 2 fordulós rendszer. Az
elsõ fordulóban a projekt sikeres mûködéséhez szükséges
elõfeltételek biztosítása a cél. Tehát az elõkészítési
tevékenységek többek között: tervezési költségek, hatósági
díjak, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése, háttér-
tanulmányok elkészítése, projektmenedzsment létrehozása.
A második fordulóban a projekt kivitelezésével kapcsolatos
kiadások szerepelnek.
Az évelején beadott pályázatra 2008 júniusában elutasító
levelet kapott az önkormányzat a pályázat bíráló
szervezetétõl. Ezen idõpontot követõen nem lehetett
pályázatot benyújtani, mivel a szennyvizes pályázat
benyújtása nincs engedélyezve. Jelenlegi ismereteink
alapján október hónap folyamán ismét pályázatot lehet
benyújtani szennyvíztisztítás tárgyában, melyre az önkor-
mányzat megtette az elõkészületeket.  
A pályázat elengedhetetlen feltétele a víziközmû-társulati
tagság. A társulat célja a lakossági önerõ biztosítása a
pályázathoz, mely érdekében az ingatlan tulajdonnal ren-
delkezõ, vagy ingatlant egyéb jogcímen használó ter-
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mészetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem ren-
delkezõ gazdasági társaságok bevonásával helyi
vízgazdálkodási közfeladatot valósítson meg. 

A társulat végezi a lakáskassza szerzõdésekkel és a tár-
sulattal kötött szerzõdések kezelését. A befizetett összegek
könyvelése és tovább utalása a Fundamenta Lakáskassza
Zrt-nek. A szerzõdésekkel kapcsolatos változások ügyin-
tézése. Az új szerzõdések megkötése, a megszûntek törlése.
A címnyilvántartás karbantartása, ingatlanok pontosítása.
Az ingatlan tulajdonosok tájékoztatása befizetési
kötelezettségük állásáról, illetve egyenlegükrõl. A befizetési
feltételek biztosítása, szükséges feltételek megteremtése. A
beruházással, kapcsolatos partnerekkel való kapcsolat
felvétel és az összeköttetés megteremtése. 
A lakástakarék-pénztári befizetések 2015-ben telik le a
futamidejük, ha eddig nem valósul meg a beruházás akkor
a szerzõdõ fél a befizetett összeg után járó állami támo-
gatást és kamatot a befizetéseinek megfelelõen saját névre
szólóan visszakapja.

Mészárosné Papp Ildikó

A Dajka képzés sikereirõl

A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesülete az Európai
Unió és az Európai Szociális Alap támogatásával a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
(TÁMOP-1.4.1-07/1-2008-0103) munkaerõ-piaci program
került megvalósításra "Tanyagondnokokkal a kül-
területen és a tanyavilágban élõk munkavállalásának
elõsegítéséért" projekt címmel, Kiskunmajsa,
Kiskunhalas, Kistelek és Jánoshalma hátrányos helyzetû
kistérségeinek tanyagondnoksággal rendelkezõ települé-
sein. Ennek során a települési önkormányzatokkal
együttmûködve 25 álláskeresõ hölgy számára OKJ-s
képzésre nyílt lehetõség. 

A pályázat Csengelén is kiírásra került, több jelentkezõ
közül 2 fõ került kiválasztásra, s kapott lehetõséget arra,
hogy részt vehessen az OKJ- s dajka, valamint tanyasegítõ
képzésen.
A képzés helyszíne Kiskunmajsa volt. A gyakorlati oktatás a
saját település intézményeiben valósult meg. A képzés ideje:
2009. februártól júniusig. Június végén sikeresen zárult a
tanyasegítõ képzés moduljával összekapcsolt OKJ-s dajka
végzettséget adó képzés, melyet a felnõttképzõ
intézményként akkreditált Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesülete valósított meg. A programban résztvevõ 25 fõ
mindegyike kiemelkedõ teljesítményt nyújtott. A hölgyek
több fordulóban adtak számot a megszerzett elméleti tudás-
ról és szakmai ismeretekrõl. Elsõként a gyakorlati vizsgára
került sor 2009. június 25-én, melynek a kiskunmajsai
Napsugár Óvoda adott helyt. Az elméleti vizsga június 26-án
zajlott. Az elméleti és a gyakorlati vizsga összesített ered-
ménye szerint a tanulók 96 százaléka jeles osztályzatot
kapott a záróvizsgán. A tanyasegítõi kiegészítõ képzési

modul zárása június 29-én történt. A hölgyek nagyobb része
kiváló, illetve jól megfelelt minõsítést szerzett. A képzés
során informatikai alapismeretek tárgyból is végzettséget
szereztek. Az OKJ-s bizonyítványt és a tanúsítványokat
2009. június 30-án, ünnepélyes keretek között vehették át a
képzés kecskeméti záró rendezvényén. 

Hell Rudlofné átveszi bizonyítványát

A 25 dajka és tanyasegítõ végzettségû hölgy közül 21-en
vállalták július 1-tõl a munkavégzést a program keretein
belül. Mindenki a saját településén (Kiskunmajsa, Borota,
Kisszállás, Balástya, Szank, Ópusztaszer, Csólyospálos,
Csengele) elsõsorban a helyi nevelési közintézményben,
illetve a tanyagondnoki szolgálatban végzi a munkáját
kisegítõként. Sajnálattal említjük meg, hogy Csengelén az
egyik programban résztvevõ nem kötött munkaszerzõdést,
ezzel a féléves munkalehetõséget más személytõl vette el. 
Csõrszné Zelenák Katalin a Falugondnokok Duna-Tisza Közi
Egyesületének ügyvezetõje reményét fejezte ki, hogy a höl-
gyek könnyen beilleszkednek a munkahelyükön, s ehhez
minden szakmai és emberi segítséget megkapnak.

A jövõben is várjuk a hasonló pályázatok megjelenését,
melynek során a hátrányos helyzetûek ismét visszatérhet-
nek a munkaerõ-piacra.  

(folytatás a következõ oldalon)

PÁLYÁZAT

Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a 
BURSA Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati

Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához,
mellyel a hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási 

hallgatókat ("A" típusú), illetve a felsõoktatási 
tanulmányokat kezdeni kívánó ("B" típusú) 

fiatalokat támogatja. 
Az önkormányzat a pályázatot kiírta: 

2009. október 1-jén.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 
2009. október 30.

A tájékoztató és pályázati csomag beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában.



Falufejlesztés
Az EMVA III. tengely keretén belül a Falufejlesztésre nyert
pályázatot az Önkormányzat.
Ebbõl lesz a József Attila tér térrendezése megvalósítva:
díszburkolatos sétány, szabadtéri kõszínpad, szökõkút
díszvilágítással, öntözõberendezés, körjárda kerül kiépítésre
a gyalogosok számára a Petõfi Sándor utca és a Május 1
utca keresztezõdésénél. A kivitelezés befejezését ez év
végére tervezzük.      

Sánta Ferenc polgármester

A készülõ József Attila tér  

Kistérségi gyerekszegénység elleni
program a helyi lakosok aktív

részvételével

2009. szeptember 16-án Balástyán került megrendezésre
a kistérségi civil találkozó, melynek az volt a célja, hogy
felmérje a Gyermekszegénység Elleni programba beilleszt-
hetõ civil kezdeményezéseket. Bár a találkozón nagyon
kevés civil szervezet képviseltette magát, mégis tartalmas
beszélgetés folyt, és a megjelentek felismerték a programhoz
való kapcsolódási lehetõségüket.

A Kisteleki kistérség 2009. január 28-án lépett be a prog-
ramba, és azóta már közel 140 kistérségi lakos vett részt a
települési találkozókon és a kistérségi szintû (1-1 szak-
területi témához kapcsolódó) munkacsoportos
megbeszéléseken.

A projekt tervezése a helyi lakosok széles körû bevonásá-
val valósul meg, a döntéshozóktól egészen a családokig.
Várjuk a többi tenni akaró civil szervezet és helyi lakos
érdeklõdését!   
Elõzmények: 

Három és fél évvel ezelõtt, kormányzati felkérésre
készítette el a Magyar Tudományos Akadémia
Gyerekszegénység Elleni Programiroda (MTA GYEP), Ferge
Zsuzsa akadémikus vezetésével a Gyermekszegénység Elleni
Nemzeti Programot. A 25 éves idõszakot (2007 - 2032)
felölelõ program fõ célja, hogy csökkentse a gyermekek és a
gyermekes családok szegénységi arányát és a gyermekek

ebbõl adódó hátrányait, lemaradását (továbbtanulás,
munkavállalás esélye, szegregált oktatás, devianciák stb.), s
javítsa a gyermekeknek "szolgáltató" intézmények
hatékonyságát.

2007 májusában, a program alapján kidolgozott "Legyen
jobb a gyermekeknek" Nemzeti Stratégiát az Országgyûlés a
parlamenti pártok szinte egyhangú egyetértése mellett
fogadta el.

2009-ben országosan 5 kistérség - köztük a Kisteleki
kistérség - dolgozza ki a saját komplex kistérségi gyerek-
szegénység elleni programját.

A kistérségek felkészülését regionális koordinátor és 
szakterületi szakértõk segítik. A program komplexen
módon, nyolc szakterület (korai képességgondozás, közok-
tatás, ifjúság, foglalkoztatás, szociális szolgáltatások,
egészségügy, közösségfejlesztés, információs társadalom)
mentén történõ fejlesztéssel kívánja elérni kitûzött céljait. 

A komplex programok megvalósítását a TÁMOP 5.2.3
"Integrált helyi programok a gyermekszegénység
csökkentésére" címû, 3 év futamidejû, kiemelt projekt biz-
tosítja. 
A projekt benyújtásának határideje: 2009. november 15. 
Az elnyerhetõ támogatási összeg: 400-600 millió Ft.

Kapcsolatfelvétel, bõvebb információ:
• Kalmár Ildikó: 
MTA GYEP, Dél-alföldi regionális koordinátor 
(06-30/874-0405, ilkalmar@gmail.com) 
• Magony Józsefné: 
Csengele Község Önkormányzata, gyámügyi elõadó 
(06-62/ 586-577, igazgatas@csengele.hu)

Eringi hétvége
Mindig izgalommal tölt el ha egy addig soha nem látott

helyre megyek. 
Akkor is ha van némi fogalmam róla, korábbi látogatások
élménybeszámolóiból,az ott jártak elbeszéléseibõl,
fényképekbõl.  

Mégis egészen más a saját tapasztalás, az embert
közvetlenül érintõ érzések sokasága, amikor a megszokottól
eltérõ táj látványa, egy másik ország ismeretlen varázsa
egyszerre zúdul a várakozástól feszült de minden újat
mohón befogadni vágyó szívre-lélekre.
Így volt ez most is. Aki már járt Eringben, ismerõsként ment,
de ugyanolyan lelkes várakozással, mintha elõször ment
volna. 

Szép idõvel ajándékozott meg a szerencse, a nyárutó
meleg fényei, langyos szellõi kísértek utunkon. 

Hegyeshalomnál a volt határállomás üres épületeit már
csak az enyészet árnyai lengték körül, emlékeztetvén a 
múltra, amikor nem is olyan régen még hosszú autósorok
várták, hogy megnyíljon elõttük a nyugat kapuja. De ma
már a várakozás rosszízû emlékét felváltotta a szabad
utazás öröme,ami talán egyszer majd a Föld összes lakójá-
nak jogává válik.   

Az út legnagyobb részét autópályán tettük meg a zöld

hírek
6. oldal 2009. októberCsengelei



ezernyi árnyalatában tündöklõ lankák, sudár erdõk, gondo-
san megmûvelt szántók, és végeláthatatlan kukoricaföldek
között. Aztán egyszer csak megérkeztünk egy hídhoz, ami az
Inn folyón ívelt át. A közepén egyetlen tábla jelezte, hogy
beléptünk Németországba és innen már közel volt a cél.

Harsogó zöld táj, elszórtan, általunk leginkább csak
filmeken látott farmházak, istállók, tetejükön napkollek-
torokkal, körülöttük legelõk, gyönyörûen megmûvelt földek.
Néhány házból, kis templomból álló apró települések,
egymáshoz közel.
Aztán Ering.

Amint megpillantottam, egyetlen szó jutott eszembe: fes-
tõi. Jellegzetes, magas kõházak, egyik-másik fatornáccal
vagy erkéllyel, utcára nyíló bejárati ajtók, csobogó patak,
ízléses dekorációk, virágözön.
És a fogadtatás. Én csak mint szemlélõdõ újonc, akit beborít
a többiekbõl áradó színtiszta, õszinte öröm, a viszontlátás
szívmelengetõ aurája. Már csak egyetlen kívánságomnak
kellett teljesülni, mégpedig annak, hogy valahogyan kom-
munikálni tudjak leendõ házigazdáinkkal. Teljesült. Georg
Trost a részben japán tulajdonú Siemens Mûvek müncheni
gyárában dolgozott 30 évig komputertervezõ mérnökként,
amihez szüksége volt angol nyelvtudásra. Két éve ment
nyugdíjba. Azóta kertészkedik, rendben tartja a házat,
kerékpározik, nyári tanfolyamokat tart.
Felesége, Brigitte Trost gyógyszerészként dolgozik, naponta
beautózik a 10 km-re fekvõ Simbach városkába. 

Páratlan vendéglátásban volt részünk. Beautózták
velünk a környéket, voltunk kertészeti kiállításon, város-
nézésen, apátságban, körbekerékpározhattuk a közeli vízi-
madár-rezervátumot. És közben jóízú beszélgetéseket foly-
tattunk.

Ezen a hétvégén tartották a hagyományos eringi ren-
dezvénysorozatot, amit "Ering Kirtának" neveznek.
Hatalmas, 1000 fõt befogadó sörsátorban felállított jókora
színpadon folyik a mûsor, hektoliterszámra fogy a csapolt
sör, mázsaszámra a sült csirke, a virsli, a perec. Mindkét
kezükben 5-5 literes kriglivel pincérek szaladgálnak
népviseletben. Nevetés, üvegcsörömpölés, vidám koccintá-
sok. Kívül kis vidámpark, árusok. Színes, hangulatos
kavalkád. 

Az eringi önkormányzat háromszor vendégelt meg ben-
nünket, pénteki vacsora és vasárnapi ebéd a sörsátorban,
szombaton vacsora egy hangulatos étteremben, amihez egy
kis állatkert is tartozott, a többi étkezést pedig a

vendéglátók biztosították.
Voltak közös programok az egész csapat számára, és szabad
órák, amiket mindenki a saját vendéglátójával töltött. 

Szombaton busszal vittek bennünket egy ausztriai
területen fekvõ kirándulóhelyre, a "Fakorona-útra". A vastag
fából ácsolt ,biztonságos korláttal ellátott ösvény valóban a
fák koronája között vezet, több, mint 10 méter magas
állványzat tartja, a kezünkkel simogathattuk a fák tetejét, a
kilátótoronyból gyönyörködhettünk a kétségkívül
lélegzetelállító kilátásban.

Vasárnap old timer autók és motorkerékpárok érkeztek,
sofõrjeik-egyben tulajdonosaik- némelyike korhû ruhát
viselt. A házigazda és a vendég polgármester egymást vált-
va ajándékozta meg a tulajdonosokat 1-1 emlékbögrével,
miközben fotósok hada munkálkodott körülöttük. Késõbb
elkísérhettük a szebbnél-szebb agg, de kitûnõen karbantar-
tott és teljesen újnak látszó négykerekût következõ állomá-
sukra. Mintha visszamentünk volna kicsit az idõben.

Aztán még egy búcsúvacsora a vendéglátókkal - és reggel
indulás haza, élményekben és érzelmekben gazdag napok
után régi és új barátok között.
És az indulásnál megint egy érzés, ami mindenkibõl su-
gárzik, az elválás szomorúságáé, és az összetartozásé.

Olyan helyre, amit szeretünk és ahol jól érezzük
magunkat, mindig könnyebb megérkezni, mint elbúcsúzni.
És ahol a búcsúzásnál mind a vendéglátók, mind a vendégek
szemébõl könnyek csordulnak, annak jelentése van. 
Azt jelenti, hogy ez a kapcsolat már gyökeret eresztett,
évrõl-évre virágba borul, újabb és újabb hajtásokat hoz.
Összekovácsol két falut, két különbözõ kultúrát, családokat,
egyéneket, és ha folytatódik, generációkat is.
Felbecsülhetetlen érték. Kincs.
Õrizzük meg!!

Dr.Torontáli Renáta

Felhívás közterület szabályszerû
használatára
Csengele Község Önkormányzatának 12/2005./IX.15./ Önk.
sz. rendelete értelmében felhívjuk a lakosságot, hogy gépjár-
mûveik (teher- és áruszállításra szolgáló gépjármû, busz,
mezõgazdasági vontató, munkagép, pótkocsi) közterületen
történõ parkolását, tárolását 2009. szeptember 1-i hatállyal
szüntessék meg. 
A rendelet betartását helyszíni szemlék megtartásával
ellenõrizni fogja az Önkormányzat.          

Csengele Község Önkormányzata

Tájékoztatás!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Csongrád Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biz-
tonsági és Állategészségügyi Igazgatóság Kerületi
Fõállatorvosa, mint elsõ fokú hatóság határozatában
Csengele község közigazgatási területére 2009. október

3-16-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

"Az ebzárlat szabályai:
1.) Az ebzárlat tartama alatt- a (2) bekezdésben felsorolt 

ebek kivételével a tartási helyén minden kutyát és 
macskát elzárva, illetõleg a kutyákat megkötve úgy kell 

2009. október 7. oldal
hírek
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(folytatás a következõ oldalon)



tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érint-
kezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellõzni lehet, ha azok onnan ki nem 
szökhetnek; a kutyát tartási helyérõl csak pórázon 
vezetve, szájkosárral és érvényes veszettség elleni oltást
igazoló oltási könyvvel szabad kivinni;

2.) Az érvényes veszettség elleni védõoltással rendelkezõ
a) vadászebek,
b) a fegyveres erõk és fegyveres testületek ebei,
c) a katasztrófa - mentõ ebek,
d) a segítõ és terápiás ebek, valamint a látássérült 

embereket vezetõ ebek rendeltetési céljuknak megfelelõ 
használatuk idejére mentesek az (1) bekezdésben foglalt
korlátozás alól.

3.) Az ebzárlat alatt befogadott kóbor húsevõket hatósági 
megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat idõtartamára. 
Az állat hatósági megfigyelése az ebzárlat esetleges 
meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven napnál 
tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska 
veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az 
állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható
meg biztonságosan, a vadászterületen kóborló nem 
befogható ebeket járványügyi intézkedésként az 
állatvédelmi elõírások megtartásával le kell ölni.

4.) Az ebzárlat alatt húsevõ állatok összevezetésével járó 
rendezvény nem tartható." 

A Csongrád Megyei Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága Csongrád megye
területén 2009. október 3 és 16 között, elrendelte a rókák
veszettség elleni repülõgépes csalétkes immunizálását.
A csalétkek felszedésének elkerülése érdekében a
kiszórást követõen 2 hétig az ebzárlatot és a legeltetési
tilalmat fenn kell tartani.
Kérjük a fenti tájékoztatás tudomásul vételét és az abban
foglaltak maradéktalan betartását.

Falugazdász rovata

Falugazdász ügyfélfogadási rendje:
• Horváth István (06-30/339 8374)
~ KISTELEK - Polgármesteri Hivatal, Árpád u. 1-3.

Hétfõ 8.00 - 12.00
Kedd 8.00 - 16.00
Szerda 8.00 - 16.00
Péntek 8.00 - 13.30

~ CSENGELE - Felszabadulás u. 40.
Csütörtök 10.00 - 16.00

• Halász Zsolt (06-30/337 2535)
~ PUSZTASZER - Polgármesteri Hivatal, Kossuth u. 45.

Péntek 8.00 - 13.30

~ BALÁSTYA - Polgármesteri Hivatal
Hétfõ 8.00 - 16.00
Csütörtök 10.00 - 16.00

~ ÜLLÉS - Mûvelõdési Ház, Felszabadulás u. 48.
Kedd 8.00 - 16.00

~ SZATYMAZ - Mûvelõdési Ház, Dózsa Gy. U. 42.
Szerda 8.00 - 16.00

Egyházi hírek                     

Lengyel delegáció Csengelén
Szeptember utolsó hétvégéjén Sánta Ferenc polgármester

úr meghívására tíz fõs küldöttség érkezett Csengelére
lengyelországi partnertelepülésünkrõl, Nowa Slupiából. A
delegáció tagjai közt volt a Szent Kereszt-hegyi kolostor
vezetõje, Zygfryd Wiecha atya, aki elhozta magával Nowa
Slupia és a lengyelek nagy kincsét, a Szent Kereszt ereklyét.

A küldöttséget Wieslaw Galka polgármester úr vezette,
akit nyolc önkormányzati képviselõ kísért el: Ewa Guz, Ewa
Pastuszynska, Urszula Kozlowska, Ryszard Karpinski,
Marian Borowiecki, Sylwester Kozlowski, Jan Marzec,
Henryk Gasior.

Vendégeinknek megmutattuk nemzeti büszkeségünket,
az ópusztaszeri emlékparkot. A Feszty-körkép különösen tet-
szett nekik. Nem csak azért, mert lengyel szakemberek
végezték a kép restaurálását, hanem azért is, mert igen
érdekesnek találták a honfoglalás-kori történelmünket, a
hét törzs közötti vérszerzõdést.

Az emlékparkban

A delegáció tagjai magyaros vendégszeretetbõl is kaphattak
ízelítõt bõven. id. Kormányos Sándor és kedves családja
betekintést nyújtott számukra a hajtatásos dugványter-
mesztés rejtelmeibe: vendégeink bekukucskálhattak az
üvegházakba és láthattak egy igazi mintagazdaságot.
Természetesen a terülj-terülj asztalkám sem hiányzott,
hiszen a szorgos asszonykezek finomabbnál finomabb
ételeket és italokat varázsoltak lengyel barátaink elé.

A helyi önkormányzati képviselõkkel közösen elfogyasz-
tott vacsorán vendégeink nem gyõztek hangot adni elragad-
tatásuknak. Nagyon köszönték, hogy úgy bánunk velük,
mintha családtagok lennének, és hogy annyi szép élmény-

8. oldal 2009. október
hírek
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz
beruházással kapcsolatban a Kistelek és Térsége Viziközmû
Társulat munkatársa 2009. október 6-án (kedden) 9
órától-10 óráig tart fogadó órát a Polgármesteri Hivatal
házasságkötõ termében. Kérdéseiket, észrevételeiket, beje-
lentéseiket a fenti idõpontban és helyszínen megtehetik.
Tisztelettel: 

Mészárosné Papp Ildikó 
Viziközmû Társulat elnöke



2009. október 9. oldal
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ben részesítjük õket. Az élmények másnap csak fokozódtak:
a Csengelei fúvószenekar és ifjúsági mazsorett csoport,
valamint a hagyományõrzõ népdalkör és citerazenekar
mûsora annyira lenyûgözte õket, hogy alig találtak szavakat
elragadtatásuk kifejezésére. Nowa Slupia polgármestere
azzal búcsúzott, hogy keresni fogja az alkalmat, melyik
lengyelországi rendezvényre hívja majd meg a csengelei
elõadókat, hogy magas színvonalú mûsorukat bemutassák.

Lengyel vendégek a faluházi elõadáson

Vasárnap délután szívszorító, kuruc idõket idézõ táro-
gató muzsika csendült fel, a templom elõtt. Héjja Bella táro-
gatómûvész hívogatta a falu vendégeit templomunkba.
Délután négy órakor az ünnepi díszbe öltöztetett templom-
ban vette kezdetét az ünnepélyes püspöki szentmise, melyet
Gyulai Endre püspök úr celebrált hat paptársa, köztük Soós
János esperes, Laczkó Ferenc plébános és Zygfrid atya jelen-
létében. Prédikációjában püspök úr kiemelte, hogy a bûn a
kezdetektõl fogva végigkíséri az emberiség életét, ám Isten
szeretete minden bûnnél nagyobb és hatalmasabb, hiszen 

Az ereklye

nincsen annál nagyobb szeretete senkinek, mint annak, aki
életét adja barátaiért. Isten Fia, Jézus Krisztus pedig ezt
tette, mikor vállalta értünk a kereszthalált. S ha mi ezért
csak egy csöppnyi viszontszeretet is tudunk adni cserébe,
már közelebb kerültünk Istenhez. Hiszen Isten szeretete
olyan nagy, hogy képes kiegyenlíteni a mérleget, melynek
másik serpenyõjében a mi bûneink találhatóak.

Zygfrid atya a kereszt szimbólumáról beszélt. A kereszt
függõleges szára összeköti az eget a földdel. Vízszintes ága
pedig kettõ is van, a szentkereszthegyi kettõs keresztnek.
Amint elmondta, a felsõ, rövidebbik ága a Csengele és Nowa
Slupia polgármesterei által kötött baráti együttmûködést, az
alsó, hosszabb ága pedig a lengyel és a magyar nép közötti
kapcsolatot juttatja eszébe.

A szentmise végén községünk lakói és a környezõ
településekrõl érkezett hívek meghatottan érintették meg a
Krisztus urunk keresztfájának néhány darabját tartalmazó
ereklyetartót.

Nagyon köszönjük Sánta Ferenc polgármester úrnak,
valamint a csengelei önkormányzatnak, hogy lehetõvé tet-
ték ezt a találkozást, továbbá mindenkinek, aki munkájával
anyagi támogatásával, imájával, jelenlétével hozzájárult
ahhoz, hogy ilyen szépre, lélekemelõre sikerülhetett ez a
néhány nap. Köszönjük Istennek, hogy ilyen példás életû
patrónust adott nekünk, mint Szent Imre, aki mintegy ezer
évvel ezelõtt lengyel szerzetesekre bízta az Isten
mérhetetlen szeretetét jelképezõ szent kereszt ereklyét.
Lengyel testvéreink pedig megõrizték, s ismét elhozták
hazánkba, hogy vigasztalást nyújtson, és erõt adjon magyar
népünknek.

Zólyomi-Katona Theodóra és Katona Attila 

Mûvészeti iskola

Mazsorettesek, ha találkoznak…
2009. szeptember 25-én a Gól Sörözõben találkoztak

egymással régi és még ma is aktív mazsorettesek. Egy kicsit
visszafogottan, beszélgetõsen indult az este, de egy óra
múlva, amikor már a többség megérkezett, egyre fel-
szabadultabb lett a társaság.

A jó hangulat megalapozásaként elõször egy vetélkedõt
szerveztünk a lányoknak, a régi táborozások emlékére. 

Versenyeznek a lányok
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Két csapatot alakítottak, melyek ügyességben és emlékek
felidézésében is megmérkõztek egymással. Csapatnév és
csatakiáltás megalkotása és elõadása volt az elsõ
bemelegítõ feladat. Az ügyességi feladatok között szerepelt
váltóverseny bottal, forgatással, ivással, táncolással, majd a
legvégén egy 13+1-es totószelvény kitöltésével bizonyíthat-
ták "emlékeznek még a régi szép idõkre"…

A mazsisok teljesítményét egy rendkívül szakértõ zsûri
minõsítette és értékelte: Törköly Ági és Vörös Józsi rendkívül
nehéz helyzetben volt a jó teljesítményeket látva, sõt volt
olyan csapattag, aki egyéb eszközök igénybevételétõl ( a
zsûri "lekenyerezésétõl" ) sem riadt vissza. A végeredmény
nagyon szoros lett: 70,9 - 70 ponttal a Pigniczki Anikó csa-
patkapitány által vezetett Botok szerelmesei nevû együttes
nyerte, a Minkó Ági vezette Red Bull Angyalai csapattal
szemben. 

A zsûri dolgozik

Minden résztvevõ egy kis ajándékot kapott, majd
következett a finom marhapörkölt, amit Árvai Kálmán
fõzött, majd sok finom palacsintával kedveskedett nekünk
Sándor Józsefné Zsóka, Görög Julianna és Kun-Szabó
Antalné Marika néni. A vacsora után pedig jött a fergeteges
Karaoke party, ahol a legvisszafogottabbak sem tudtak a
fenekükön ülni, végig énekelték és táncolták az éjszakát. 

Éneklés közben

Persze fiúkból sem volt hiány, akadt olyan, akit a saját párja
kísért el, volt akik csak úgy "ott ragadtak" énekelni és tán-
colni.

Jó volt találkozni azokkal, akikkel nem vagyunk minden-
napos kapcsolatban, tájékozódni életükrõl, munkájukról,
családjukról. Úgy váltunk el, hogy két év múlva 2011
szeptemberének utolsó szombatján is összejövünk és foly-
tatjuk amit abbahagytunk…
A résztvevõ lányok: Minkó Ágnes, Pigniczki Anikó, Erdélyi
Viktória, Sisák Erika, Gyovai Mónika, Süli Márta, Kuklis
Marianna, Magyar Krisztina, Balázs Anikó, Csáki Orsolya,
Vörös Csilla, Magyari Krisztina, Magyar Hajnalka, Tóth-
Andor Bea, Tisóczki Csilla, Tilla-Hanna Heim, Csókási Lívia,
Novák Krisztina, Sándor Orsolya, Csáki Klaudia, Nagy
Csilla, Csókási Tímea, Rácz Vivien, Tóth-Andor Kitti, Vidács
Nikolett, Sági Ildikó, Papp Ildikó, Árvai Cintia, Király Edit 
(remélem nem hagytam ki senkit a felsorolásból) 
Végül köszönjük a remek helyszínt Kun-Szabó Tibornak.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna  

Családi események

Megérkeztünk!

2009. augusztus hónapban született gyermek: 
László Józsefnek és Szabó Gabriellának Levente.
Gratulálunk!

Sporthírek

Utazz velünk!!!

DEBRECEN - FIORENTINA 
BL mérkõzésre 
Budapestre 

2009. október 20-án kedden

Indulás busszal:
Szegedrõl 15.00 órakor Rókusi Tesco parkolójából,
Kistelekrõl 15.30 órakor Kék Láng ABC elõl,
Csengelérõl 16.00 órakor Gól Sörözõ parkolójából.

Részvételi díj: 13.500 Ft vacsorával/fõ
Érdeklõdni: 30/503 7173

Folytatódott a Legenda Lajcsi Kupa
2009/2010-es bajnoksága
• 2009. 09. 06. Csengele - Balástya Cartel 14:3 (8:1)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Vozár Barnabás
(Vincze Ferenc 46'), Piacsek Máté, Bárdos Sándor (Longa
Ádám 70'), Heim Tamás (Csáki Martin 75'), Pálfi László
(Rabi István 55'), Mészáros Gábor (Janiga László 60'),
Erhardt Szilárd, Szabó Béla (Horváth Ádám 58'), Wenner
Balázs, Nagy Tamás
Góllövõink: Erhardt Szilárd (6), Wenner Balázs (3), Nagy
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Tamás (2), Heim Tamás (2), Szabó Béla

• 2009. 09. 12. Derekegyház - Csengele 2:7 (1:3)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Pálfi László (Csáki
Martin 70'), Piacsek Máté, Szabó Béla (Novák Balázs 60'),
Heim Tamás, Krajczár István (Vozár Barnabás 75'), Mészáros
Gábor, Erhardt Szilárd, Nagy Tamás, Katona Sándor
(Gurdics Gábor 65'), Wenner Balázs
Góllövõink: Erhardt Szilárd (4), Wenner Balázs, Heim
Tamás, Katona Sándor

• Csengele nyerte a rangadót! A mérkõzés labdáját
Bartucz Tibor szponzorunk helikopterrõl ejtette a kezdõ
körbe.

Megérkezett a mérkõzéslabda

• 2009. 09. 20. Csengele - Gulyás Csárda Szeged 6:5 (3:1)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Janiga László
(Vincze Ferenc 55'), Piacsek Máté, Bárdos Sándor, Pálfi
László, Krajczár István (Nagy Tamás 60'), Erhardt Szilárd,
Mészáros Gábor, Tóth Attila (Longa Ádám 75'), Wenner
Balázs (Novák Balázs 85'), Várszegi Richárd (Vozár
Barnabás 88')
Góllövõink: Wenner Balázs (4), Várszegi Richárd, Mészáros
Gábor

A 4 gólos Wenner Balázs a mérkõzés végén

• 2009. 09. 26. Balotaszállás - Csengele 4:2 (2:1)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Tóth Szabolcs
(Longa Ádám 60'), Pieacsek Máté, Szabó Béla, Pálfi László,
Janiga László (Novák Balázs 75'), Mészáros Gábor, Erhardt
Szilárd, Nagy Tamás, Wenner Balázs, Horváth Ádám
Góllövõink: Janiga László, Longa Ádám

Elkezdõdött a 2009/2010-es Megyei
Serdülõ Labdarúgó Bajnokság
• 2009. 09. 05. Mórahalom - Csengele 3:0 (1:0)
Csengele összeállítása: Csáki Lajos, Gurdics Gábor, Lesták
Ottó, Katona Gábor (Kis László 60'), Csáki Martin, Csáki
Dávid, Rabi István (Gurdics Dávid 70'), Novák Balázs, Nagy
D. Bence (Pigniczki László 55'), Katona Norbert (Kócsó
Dániel 72'), Árvai Márk

• 2009. 09. 13. Csengele - Sándorfalva 7:0 (2:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó, Katona Gábor, Csáki Martin, Csáki Dávid,
Novák Balázs, Rabi István, Nagy D. Bence (Gurdics Dávid
55'), Árvai Márk (Kócsó Dániel 65'), Gurdics Gábor
Góllövõink: Csáki Martin (2), Novák Balázs (2), Gurdics
Gábor (2), Csáki Dávid

Történelmi gyõzelmet arattunk, Sándorfalva csapatát
serdülõink még soha nem tudták legyõzni. Katona Norbert a
60. percben 11-est védett. 

• 2009. 09. 19. Ásotthalom - Csengele 1:3 (1:2)
Csengele összeállítása: Csáki Lajos, Kulcsár Zoltán, Lesták
Ottó, Katona Gábor (Gurdics Dávid 55'), Csáki Martin, Csáki
Dávid (Kócsó Dániel 65'), Rabi István, Novák Balázs, Gurdics
Gábor, Árvai Márk, Nagy D. Bence
Góllövõink: Csáki Martin, Gurdics Gábor, Árvai Márk
A tavalyi bajnok csapatot sikerült idegenben legyõznünk. 

• 2009. 09. 27. Csengele - Zákányszék-Röszke 2:4 (0:3)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó, Katona Gábor (Gurdics Dávid 60'), Csáki
Martin, Csáki Dávid, Árvai Márk, Rabi István, Nagy D. Bence
(Pigniczki László 41'), Gurdics Gábor, Novák Balázs
Góllövõink: Pigniczki László, Csáki Martin

Kun-Szabó Tibor

IV. Halászlé fõzõverseny a Gól
Sörözõben

2009. szeptember 19-én szezonbeli utolsó fõzõ-
versenyünket rendeztük, ahol 6 bográcsban készült el a
jobbnál jobb hallé. A két fõs zsûri Márkus Tamás és Molnár
Tamás Doktor (Papesz) háromszoros vízilabdázó olimpiai
bajnokunknak nagy gondot okozott a végeredmény
kialakítása. Hosszas ízlelgetés és kóstolgatás után az elsõ
három helyezés a következõképpen alakult:

III. helyezett: Tisóczki Ferencné

II. helyezett: Dorogi András

I. helyezett: Laczkó István (Balástya)
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Az eredményhirdetés után a mintegy 70 fõs vendégsereg
elfogyasztotta a remekül sikerült ételeket, majd az olimpiai
bajnokkal beszélgetett, fényképezkedett és késõ estig
szórakozott. 

A fõszervezõ a zsûri elnökével

Örülök, hogy egy világhírû, közismert embert sikerült a
zsûri elnökének megnyerni, Molnár Tamás Doktor szemé-
lyében, akinek nagyon tetszett községünk és a vendégsereg
felõl áradó szeretet. Reméljük ezzel is sikerült községünk jó
hírnevét öregbíteni.        

Kun-Szabó Tibor

Pókerverseny
2009. 09. 18-án pénteken rendeztük II. Pókerversenyünket,
ahol 30 kártyás csatázott az elsõ három helyért, amely a
következõ:

III. helyezett: Horváth Zoltán (Kiskunmajsa)

II. helyezett: Csokonyi Zoltán (Kiskunmajsa)

I. helyezett: Tokaji Pál (Kiskunfélegyháza)

A pókerverseny elsõ 3 helyezettje

Következõ pókerversenyünket 2009. október 9-én pénteken
19 órai kezdettel rendezzük a Gól Sörözõben!       

Kun-Szabó Tibor

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

6765 Csengele, Petõfi u. 13. 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
Tóth Józsefné Tel.: 586-574
konyveles@csengele.hu

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

Hétköznapi ügyelet:
16 órától másnap reggel 7 óráig a Kisteleki 
Mentõállomáson. 
Telefon: 474-374
Mentõ: 474-374
Sürgõs esetben: 104

Hétvégi ügyelet: 
péntek 16 órától hétfõ reggel 7 óráig a Kisteleki 
Mentõállomáson.
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
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Magony Rita Tel.: 586-574 
penzugy@csengele.hu 
Lengyelné Boros Klára 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
Kossipos Józsefné (Magyar Erzsébet) Tel.: 586-572
titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

Állatorvosi ügyelet 

2009. október 10-én 6 órától 
2009. október 12-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

2009. október 17-én 6 órától
2009. október 19-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2009. október 23-én 6 órától
2009. október 26-án 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2009. október 31-én 6 órától
2009. november 2-án 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

2009. november 7-én 6 órától
2009. november 9-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

Hirdetések

HIRDETMÉNY

A FONTANA Credit Takarékszövetkezet
Csengelei kirendeltsége az alábbi szolgáltatások nyújtásával
áll a lakosság rendelkezésére.
v Lakossági, vállalkozói számlák nyitása, vezetése kedvezõ

feltételek mellett.
v NETB@nk szolgáltatás- telefonján rögtön értesül számlá-

ja egyenlegérõl. 
v Folyószámlahitel.
v A mezõgazdasági tevékenységgel foglalkozóknak: gaz-

dakártya igénybevételét ajánljuk.

PÁLYÁZATI TANÁCSADÓ IRODA -
KISKUNMAJSÁN

Pályázatkészítéssel foglalkozó cég

- Som-Tan Kft. - 
2008. november 03-tól 

helyi irodát nyitott Kiskunmajsán 
a Félegyházi út 16. szám alatt. 

Ingyenes tanácsadással, személyes 
konzultációval várjuk leendõ vállalati, 

vállalkozói és önkormányzati partnereinket!
e-mail: info@somtan.hu; telefon: 77-581-018; 

fax: 77/581-019 mobil: 30-7300-866

Gól sörözõben
hétfõ, kedd, szerda, csütörtök, 

vasárnap 8-22-ig, péntek, 8-18-ig 
korlátlan INGYENES internet 

használati lehetõség. 

Internetezés közben eredeti olasz 
krémkávét fogyaszthat.

LEGOLCSÓBB
üveges Arany Ászok sör 
a vendéglátásban Csengelén 

a Gól Sörözõben kapható 
195 Ft/üveg! 

Várjuk kedves régi és új Vendégeinket!

66
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~ 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!
Érdeklõdni: id. Béres Lajos, Csengele Kossuth u. 5. 
Telefon: 06-30/2098 096

~ Egyszer használt, új felültöltõs Whirlpool A+A700 
automata mosógép eladó! Érdeklõdni lehet a 
06-30/817-38-64-es telefonszámon.

~ Pannónia motoros háztáji kocsi eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/638-2070 vagy 06-62/286-294

~ Suzuki eladó! 
Érdeklõdni lehet Katona Antalnál a 
06-62/286-011-es telefonszámon.

~ Magyar barna Lignit szén eladó! 
1500 Ft/mázsa Telefon: 06-20/20 36 252

~ • 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

~ Lada Niva 1700 cm3-es, 1996-os évjáratú, 
benzin-gáz üzemû, friss mûszakival eladó! 

Érdeklõdni: 
Kormányos Zoltán, 
Telefon: 06-30/328 2375

~ 5 mázsás utánfutó friss mûszakival eladó!
Érdeklõdni lehet a 06-62/286-008-as 
telefonszámon.

Eladó!
Csengele külterületén 3,5 hektár szántóföld 

fúrott kúttal, villany nélkül!

Érdeklõdni lehet a 06-30/430 3291-es telefonszámon.

Sok szeretettel várok minden kedves 
vendéget, akik még szebbek, még 
fiatalosabbak, még csinosabbak 

szeretnének lenni!
Szolgáltatásaim: 

Ránckezelésre: Parafinos kezelések, Csokoládé pako-
lás, Peel of Maszk, Kollagénes kezelések, Ultrahang; 

Fogyni vágyóknak: Testtekercselés; 
Mindenkinek: AHA kezelés = gyümölcssavas 

hámlasztás (hegek, foltok halványítására, ráncokra, 
pattanásos bõrre)

Bejelentkezni: 
Pigniczki Edit - kozmetikus 

Kistelek, Árpád u. 10. 
Telefon: 06-30/386-5021

LL
HHAAJJNNAALL--BBAAZZÁÁRR

Nyitvatartási idõ: Hétfõ - Péntek: 8.30 - 15.30
Szombat: 8.00 - 12.00

Szeretettel várok minden érdeklõdõt! 
Kiskunmajsa, Félegyházi út 15.  

Telefon: 06-30/433-2149

Jelmezkölcsönzés 
Avon termékek

Import tisztított ruhák 
Cipõk

Plüss figurák

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 
Megjelenik havonta 800 példányban. 

Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007. 
Az újság ingyenes! 

Meg nem rendelt kéziratot nem közlünk, nem õrzünk meg és nem kül-
dünk vissza. A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk! 

Minden jog fenntartva!

hírek
Csengelei


