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Önkormányzati Hírek

Felhívás a helyi Adózók részére
Felhívjuk Adózóink figyelmét, hogy a gépjármûadó II.
félévi részletének, iparûzési adóban az adóelõleg II.
félévi részletének pótlékmentes befizetési határideje:

2009. szeptember 15.

Kérjük azon adózóinkat, akik régebben fennálló hátralékkal
rendelkeznek, azt is mielõbb, de legkésõbb fenti idõpontig
rendezzék a végrehajtási eljárás elkerülése érdekében. Akik
idõközben befizetést teljesítettek számukra e felhívás tárgy-
talan.
A befizetéseiket mindig határidõben teljesítõ adózóinknak
ezúton mondunk köszönetet.

Dr. Tóth Tibor jegyzõ

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

FELHÍVÁS

("Parlagfû mentes Magyarországért")

Ismételten felhívjuk Csengele Község lakosságát az
idõszerû növényvédelmi munkák megkezdésére, és folya-
matos végzésére, de különös tekintettel az alábbiakra: 

Magyarországon az elõforduló gyomnövények közül,
megelõzve számos veszélyes és nehezen írtható
gyomnövényt, a PARLAGFÛ a leggyakoribb. Ez az a
gyomnövény, ami a leggyakrabban és igen gyorsan vált ki
allergiás tüneteket, ezért a megelõzés szempontjából rend-
kívüli jelentõsége van.  

A parlagfû elleni kötelezõ védekezést minden földtulaj-
donos és földhasználó részére jogszabály írja elõ. Az
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletrõl szóló 2008. évi
XLVI. törvény 17. §. (4.) bekezdése kimondja, hogy "A föld-
használó köteles az adott év, június 30. napjáig (ez eset-
ben 2009. június 30. napjáig) az ingatlanon a parlagfû
virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt
követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig
folyamatosan fenntartani". 

A parlagfû irtására legalkalmasabb idõszak, amikor a
gyomnövény már jól felismerhetõ, de még nem virágzik.
Ezért a tavaszi megjelenéstõl kezdve a parlagfû mechanikai
úton irtható - kisebb területen kihúzással, nagyobb
területen kaszálással, vagy vegyszeres gyomirtással.
2009. július 1-tõl szigorúan ellenõrzik Csengele bel- és
külterületét és amennyiben valaki nem tesz eleget a fent
említett kötelezettségének szigorúan megbüntetik.
A növényvédelmi bírság mértéke 15.000,- Ft és
5.000.000,- Ft között határozható meg, az élelmiszerlánc
felügyeletével összefüggõ bírságok kiszámításának mód-
járól és mértékérõl szóló 194/2008.(VII.31.) Korm. ren-
delet alapján. A gyommentesítést folyamatosan ellenõrizni
fogják.

A földhasználó és a termelõ hatékonyan köteles
védekezni az aranka fajok, a parlagfû és a selyemkóró ellen.
Azok irtását virágzásuk elõtt végre kell hajtani a növényter-
mesztésre szolgáló területen, réten, legelõn, település bel- és
külterületén, házi kertben, vasút- és úttöltésen, csatorna és
árokparton, közterületen, közutak szegélyterületén külön
jogszabályban meghatározott szélességben.

"Ha változást akarunk, valamin változtatni kell."  
(Hegel)

TÛZVÉDELMI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!
A következõkre hívom fel a figyelmüket:

Tûzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. A szabadban a tüzet
és az üzemeltetett tüzelõberendezést õrizetlenül hagyni nem
szabad. Veszély esetén, vagy, ha arra már nincs szükség a
tüzet azonnal el kell oltani. A szabadban tüzelés, és
tüzelõberendezés használatának helyszínén olyan
eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe tartani, a-
melyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetve a tûz
eloltható.

Különös tekintettel felhívjuk a figyelmüket a dohányzás
okozta tüzesetekre. Égõ dohánynemût, gyufát és egyéb
gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni,
ahol az tüzet vagy robbanást okozhat. Dohányozni nem
szabad többek között szabadtéren sem. Jelentõs számú tûz-

2. oldal 2009. szeptember
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Csengelei

TÁJÉKOZTATÓ 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Dr. Szabó Máté, az
állampolgári jogok országgyûlési biztosa Csongrád
megyei munkalátogatására 2009. szeptemberében kerül
sor. A panaszláda a Polgármesteri Hivatalban került elhe-
lyezésre. 

Dr. Tóth Tibor 
jegyzõ
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eset keletkezik az eldobott, még égõ cigaretta csikkek miatt.
A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályait is

szigorúan be kell tartani. Az avar-, a tarló-, a nád- és a
növényi hulladékégetés alkalomszerû tûzveszélyes
tevékenység. Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat szerint az
égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt
legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati
tûzoltóságnak írásban be kell jelenteni. A tüzet õrizetlenül
hagyni nem szabad, a tûzre, ha már nincs szükség, azt
azonnal el kell oltani. A tarlóégetés helyszínét befejezést
követõen gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást
vízzel, földtakarással, kézi szerszámokkal stb. meg kell
szüntetni.

A tûzveszélyes tevékenységek sora igen széles. Ezért
minden lakosnak kötelessége betartani a tûz elleni
védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. Törvény, továbbá az Országos Tûzvédelmi
Szabályzat, és a vonatkozó jogszabályok (például erdõk
védelem) rendelkezéseit. 

Amennyiben a lakosság nem a tûzvédelmi jogszabá-
lyokban rögzítettek szerint jár el, engedély nélkül tüzet
rak, a természetben kárt okoz szabálysértést követ el, és
pénzbírság kiszabására kerül sor.

Fentiek alapján felhívom figyelmüket a tûz elleni
védelem fokozott betartására. 

Sánta Ferenc polgármester, 
Árvai Kálmán tûzoltó parancsnok

Egyházi hírek

JÉZUS KERESZTJÉNEK DARABJAI
CSENGELÉN

2009. szeptember 27-én, vasárnap 16 órakor ünnepi
szentmise keretében fogadjuk a Lengyelországból érkezõ
Szent Kereszt ereklyét. Erre az ünnepélyes alkalomra min-
denkit szeretettel várunk templomunkban. 

Szent Kereszt ereklye

Mit is nevezünk ereklyének? Az ereklyék (relikviák)
általában nagy vallási személyiségek, szentek testi marad-
ványai (pl. Szent Jobb), ruhái, használati tárgyai, melyek
tiszteletben részesülnek. Szoros értelemben Jézus

Krisztussal és a Boldogságos Szûz Máriával kapcsolatos tár-
gyak. (vö. Magyar Katolikus Lexikon)

Az ereklyéket nem imádjuk, hanem tiszteljük, mert Isten
üdvözítõ szeretetére vagy a hozzá kapcsolódó szent pél-
damutató életére emlékeztetnek bennünket. 

A Szent Kereszt ereklye tulajdonképpen öt kicsi, Jézus
keresztjébõl származó fadarab, melyet egy kettõs kereszt
alakú arany ereklyetartóban helyeztek el. A lengyel és a
magyar hagyomány egyaránt úgy tartja, hogy Szent István
király fia Szent Imre herceg adományozta ezt az ereklyét
Lengyelországba. Ezért a testvér településünkön, Nowa
Slupiában már régóta szívügyüknek tekintik a magyar-
lengyel kapcsolatokat, szeretettel õrzik az ereklyét és Szent
Imre emlékét immáron ezer éve.

Nagy öröm számunkra, hogy Szent Imre tiszteletére fel-
szentelt templomunkban fogadhatjuk ezt a magyar
közvetítéssel Lengyelországba jutott, s most ismét hazánk-
ba látogató ereklyét.

Mûvészeti iskola

Fúvós Est

2009. augusztus 21-én egy Fúvós Est keretén belül
Csengelén vendégeskedett az Erdélybõl érkezett Rétyi Kováts
András Fúvós Egyesület Fúvószenekara, a Szarvas Band, és
a Kisteleki Rézfúvós Együttes. 

Sánta Ferenc polgármester úr és Czirok Zoltán igazgató
úr köszöntõ beszédei után kezdõdött a mûsor. Elsõként a
rétyi zenekar lépett színpadra. A zenekarral való kapcsolat
már évekre nyúlik vissza, hiszen 2002-ben a csengelei
fúvószenekar és mazsorettcsoport náluk vendégeskedett.
Mivel õk ezen a hétvégén a közelben, Szentesen szerepeltek,
mindenképpen szerették volna viszonozni a meghívást,
feleleveníteni a régi emlékeket, barátságokat. 

Polgármester Úr és Igazgató Úr köszönti a vendégeket

A zenekar története 75 évre nyúlik vissza, melyben ter-
mészetesen voltak embert próbáló idõk is. A zenekar elõdjét
Kováts András református tiszteletes alapította 1935-ben.

(folytatás a következõ oldalon)
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Korai halála sem vetett véget az akkori zenei mozgalomnak,
irányítók és támogatók nélkül mûködött 1979-ig, amikor
Kelemen Antal tanár úr vette át a zenekar irányítását, aki a
mai napig végzi ezt a tevékenységet. Mivel a rengeteg
munka, odaadás, lelkesedés növelte az együttes szakmai
színvonalát, egyre több elismerésben lett részük, állandó
szereplõivé váltak a környék rendezvényeinek és hírnevük
eljutott határon túlra is. Szerepeltek már Ausztriában,
Svájcban, Olaszországban, Németországban,
Franciaországban, Belgiumban és végül eljutottak
Csengelére is, ahol mûsorukkal nagy sikert arattak a közön-
ség körében. Nagyon jólesõ érzés volt Kelemen Antal kedves
szavait hallani falunkról, aki a meghívást ajándékkal
köszönte meg. Zárásként a Székely himnuszt játszották el. 

A Rétyi Kováts András Fúvós Egyesület Fúvószenekara

Õket a Kisteleki Rézfúvós Együttes követett, akik 2008-
ban alakultak a Kisteleki Mûvészeti Iskola volt és jelenlegi
növendékeibõl, valamint tanáraiból. Csengelén nem elõször
jártak, hiszen tavaly a Karácsonyi koncerten is szerepeltek
már. A tíz tagból álló együttes mûvészeti vezetõje Kalmár
Gergely.

Ezután a Szarvas-Band következett, akik még nem jártak
Csengelén. Õk 2000-ben alakultak 11 fõvel, mára már a
zenekar létszáma kétszeresére növekedett. 

Szarvas-Band

Repertoárjukban leginkább a könnyûzene örökzöldjei talál-
hatóak meg. Ezekbõl adtak elõ Csengelén is egy csokorra
valót, igazi jó hangulatot teremtve a Faluház nagytermében.
A zenekar vezetõje Szabados-Tóth Gábor. 

A mûsort természetesen a csengelei zenekar és ma-
zsorettcsoport zárta, akiket már a helyieknek nem kell
bemutatni, hiszen nem múlik el úgy esemény Csengelén,
hogy õk ne kapnának meghívást rá. A zenekar és a lányok
nagy tetszést arattak vendégeink körében. 

A Csengelei Fúvószenekar

A vendégzenekaroknak apró ajándékkal és emléklappal
köszönte meg Czirok Zoltán szereplésüket, de neki is és
feleségének Zsuzsinak is köszönet jár az est meg-
szervezéséért. 

A mûsor után a vendégek Árvai Kálmán és csapata által
fõzött nagyon finom marhapörköltet, és Csókási Zoltánné és
Novákné Vízhányó Erzsébet által felajánlott isteni finom
rétest fogyaszthatták. Köszönjük szépen!

A vacsora után karaoke következett, mely mindenki
számára nagyon népszerû volt. 

Azt hiszem mindannyiunk nevében elmondhatom, hogy
végtelenül szimpatikus, kedves, közvetlen, barátságos
embereket ismerhettünk meg mind a rétyiek mind a
szarvasiak személyében, remélem lesz még alkalom velük
találkozni.            

Törköly Ágnes
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

MMEEGGHHÍÍVVÓÓ
Minden régi és jelenlegi 

mazsorettes lányt szeretettel 
meghívok 

2009. szeptember 25-én (pénteken) 
18 órai kezdettel

a Gól Sörözõben megrendezésre kerülõ 
MAZSORETTES TALÁLKOZÓRA.

Meglepetések, ajándékok, jó hangulat biztosítva.

Jelentkezés Czirokné Krizsán Zsuzsanna tanárnõnél, 
telefon: 06-30/903 4119
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Házi praktikák

Néhány fontos jó tanács isko-
lakezdéshez

Gyermekcipõk kopásának megelõzése.
Legegyszerûbb módja, ha az új cipõt a cipõs dobozba

hagyjuk! De ugye nem ezért vettük gyermekünknek,
unokánknak, a cipõcskét, hanem használatra. Leghamarabb
tapasztalataink szerint a cipõ orra és sarka kopik el.
Lényegesen meghosszabbíthatjuk a cipõ épségét, ha felvétel
elõtt színtelen lakkal bekenjük a cipõ orrát, és sarkát. Többi
részét alaposan fényezzük ki. Ezzel a módszerrel elkerül-
hetjük a cipõ idõ elõtti kopását. Ugyanezt tehetjük, ha a
cipõt "aktív" felnõtt fogja használni! 

A gombok leszakadásának megmen-
tése.

A frissen vett ruhák gombjainak elvesztését elkerülendõ
tegyünk minden gombot tartó cérnára egy csöpp színtelen
körömlakkot. A lakk, nem engedi a cérna idõ elõtti kiroj-
tosodását, ami a leszakadást eredményezi. Így garantáltan
nem fogjuk váratlanul elveszíteni a gombokat. 

Harisnyaszem felfutás megállítása.
Kellemetlen érzés, ha vendégségben vagyunk, vagy ha

gyermekünk utolsó pár harisnyáján vesszük észre épp az
ajtóban, iskolába menet, hogy a harisnyaszem elindult
lefelé, vagy fölfelé. Nem kell aggódni, csak a színtelen
körömlakk után nyúlni. Azonnal megállítjuk a "szaladó"
problémát. A harisnyát le sem kell venni, csak megvárni,
hogy megszáradjon. 

Zsírkréta nyomok eltávolítása
Ha Öcsike egy zsírkréta mûremekkel örvendeztet meg

bennünket a tapétán, ne veszítsük el fejünket! Elõször is
csodáljuk meg, majd magyarázzuk meg, hogy legközelebb se
falra se tapétára ne tegye e nemes dekorációt. Neki vegyünk
gyorsan egy rajzfüzetet. Mi pedig vegyünk kézbe egy nedves
ruhát, mártsuk bele szódabikarbónába, majd finom,
körkörös mozdulatokkal szépen távolítsuk el az éppen oda
nem kívánt mûvet. Mi boldogok leszünk, mert a mû 
könnyedén eltûnik, Öcsike pedig azért lesz boldog, mert
kapott egy rajzfüzetet.

Sporthírek

XIV. CSENGELEI SPORTNAPOK
2009. augusztus második hétvégéjén került megren-

dezésre a XIV. Csengelei Sportnapok. 
Szombat délután kezdésként a helyi serdülõ csapat

Szank hasonló korú csapatát látta vendégül és 8:1-es
arányú gyõzelmet aratott. Góllövõink: Novák Balázs (3),
Rabi István (2), Csáki Martin, Kócsó Dániel, Gurdics Dávid.
Ezzel a mérkõzéssel kapcsolatban a futballszeretõ Széll
Lajos különdíjat ajánlott fel a legjobb csengelei játékosnak,

ezt a díjat Novák Balázs érdemelte ki. 
Folytatásban Oldboys focistáink léptek gyepszõnyegre, és

sajnos 6:3-as vereséget szenvedtek a Zsombói csapattól. A
mérkõzések után grill party és szabadtéri disco szórakoztat-
ta a megjelenteket hajnal 3 óráig. 

A második napon reggel 9 órától ügyességi autós ver-
seny vette kezdetét. A déli ebédszünet után a verseny 3 óra
körül fejezõdött be a következõ eredményekkel.

I. kategória:
I. helyezett Szász András Zsolt (Pusztaszer)
II. helyezett Csúri József (Csengele)
III. helyezett Széll Zsolt (Csengele)

II. kategória:
I. helyezett Faragó Gábor (Balástya)
II. helyezett Zelei Ferenc (Csengele)
III. helyezett Várszegi Zoltán (Szeged)

Abszolút I. helyezett: Faragó Gábor (Balástya)

Az autóverseny befejeztével következett a nõi-férfi 11-es
rúgóverseny. A versenyzõk az elõzõ nap még az FTC verõ
Nyíregyháza NBI-es kapusának Dénes Zsoltnak rúghatták a
büntetõket, ahol a következõ eredmények születtek:

Hölgyek:
I. helyezett Árvai Kálmánné 
II. helyezett Kuklis Anita
III. helyezett Vörös Csilla

Férfiak:
I. helyezett Laczkó István (Balástya)
II. helyezett Vincze Ferenc 
III. helyezett Rabi István

16.30-tól a helyi fúvószenekar és mazsorettcsoport
szórakoztatta a szép számban megjelent közönséget. 17.30-
kor a várva várt FTC öregfiúk elleni mérkõzés kezdete elõtt
szomorúan vettük tudomásul, hogy különbözõ lemondások
miatt az FTC öregfiúi, szegedi és mezõhegyesi öregfiúkkal
kiegészülve lépnek pályára. A Fradiból pályára lépett Máté
János hétszeres magyar válogatott, 250 NBI-es mérkõzés,
Takács László 270 NBI-es mérkõzés, Horváth Péter egy-
szeres válogatott 200 NBI-es mérkõzés. A meccset a helyi
csapat nyerte 8:4 arányban. A mérkõzés legjobb játékosa
Horváth Péter FTC öregfiúk. A meccs szervezéséért
köszönetet érdemel Dr. Kiss-Rigó László Megyei Püspök Úr. 

19.30-kor a Polgármester Úr átadta a sportnapi díjazot-
taknak az emléktárgyakat. 20 órától kezdetét vette a Retro
utcabuli karaokeval és a két régi dj-vel. Sztárvendégeink
Matyi és a hegedûs kalandos utat bejárva Romániából ha-
zafelé eltévedve Csongrádon, állításuk szerint még krump-
liföldön is jártak a GPS jóvoltából, de egy kis késéssel
megérkezve hatalmas bulit csaptak az érdeklõdõk számára.
Ezek után egy fél órás táncolást követõen kezdõdött a tûzi-
játék, ami nagy közönségsikernek örvendett. 
Éjfél után tombolasorsolással folytattuk, a sok-sok értékes
nyeremény mellett a Tanya-Anja panzió által felajánlott
fõdíjat Kun-Szabó Antalné nyerte. 

(folytatás a következõ oldalon)



A boldog nyertes a Tanya-Anja panzió által 
felajánlott fõdíjjal

A XIV. sportnapnak reggel 5 órakor lett vége. Mindez nem
jöhetett volna létre támogatóink nélkül. 

Fõtámogatóink: 
Csengele Község Önkormányzata, Tanya-Anja panzió,
Nemere házaspár, Magmaplus Kft. Sándorfalva, Rend-Mobil
Kft. Ópusztaszer, Electric-Power Kft. (Balástya), Pálfi László
(Szeged), Csókási László, Hovány Dél-Alföldi Autóértékesítõ
Kft. (Szeged), Vetter Kft. Gól sörözõ, Ekitep Kft. Kistelek.

Támogatóink: 
Kuklis András, Longa István, Molnár János, Bencsik Zoltán,
Fehér Kálmán, Czibolya András, Tóth Ferenc, Dr. Varga
Szabolcs, Kucsora Mihály, Tóth Csaba, Széll Lajos, Balázs
Tibor, Vörös Tibor, Tóth Zoltán, Tisóczki Ferenc, Harkai
István, Mini Diszkont, Grezsáné Gémes Anikó, Dr. Torontáli
Renáta, Gyovai Aranka, Süli Tibor, Sándor Józsefné, Tóth
Tibor, Dudás István, Kurgyis Dezsõ, Pataki Ferenc, Tisóczki
Péter, Tisóczki Péterné, Poroszkai Géza, Somogyi István,
Góré István, Bokor Béla, Bacsa István, helyi Tûzoltó
Egyesület, Dorogi András, Kõrösi Sándor, Kõrösi Sándorné,
Ifj. Kõrösi Sándor, Kun-Szabó Antalné, Görög Julianna,
Csengelei focicsapat elõkészítõ és serdülõ focistái, Fogas
Péter és csapata (autóverseny), Tokaji Pál, Molnár Tibor, ifj.
Csáki László, plusz helyi vállalkozók, akik nem járultak
hozzá nevük közléséhez. Mindenkinek köszönjük szépen!     

Kun-Szabó Tibor

Pókerverseny
2009.augusztus 20.-án, 23 versenyzõvel elsõ póker-
versenyünket rendeztük a Gól Sörözõben. 

A következõ eredmények születtek:

I. helyezett: Dékány János (Jászszentlászló)
II. helyezett: Kun-Szabó Tibor
III. helyezett: Szívós Ákos (Kiskunmajsa)    

Kun-Szabó Tibor

A verseny gyõztesei

Megkezdõdött a Legenda Lajcsi Kupa
2009/2010-es bajnoksága
• 2009. 08. 15. Ferencszállás - Csengele 1:5 (1:1) 
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Janiga László,
Piacsek Máté, Góra Gábor, Vozár Barnabás (Kiss Balázs 46'),
Krajczár István (Novák Balázs 60'), Erhardt Szilárd, Heim
Tamás, Nagy Tamás (Longa Ádám 68', Rabi István 71'),
Katona Sándor, Wenner Balázs 
Góllövõink: Erhardt Szilárd (4), Wenner Balázs

• 2009. 08. 23. Csengele - Maroslele 10:1 (5:0)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor (Csáki Lajos 70'),
Majoros János, Tóth Szabolcs, Vincze Ferenc (Bárdos Sándor
46'), Vozár Barnabás (Csáki Martin 60'), Nagy Tamás, Pálfi
László (Novák Balázs 55'), Heim Tamás, Góra Gábor (Kiss
Balázs 46'), Erhardt Szilárd, Katona Sándor (Rabi István 70')
Gólszerzõink: Erhardt Szilárd (4), Katona Sándor (3), Heim
Tamás, Novák Balázs, Góra Gábor

• 2009. 08. 29. Ásotthalom - Csengele 1:2 (0:2)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Majoros János, Tóth
Szabolcs (Novák Balázs 20'), Bárdos Sándor, Vozár Barnabás
(Csáki Martin 70'), Piacsek Máté, Mészáros Gábor (Rabi
István 85'), Kiss Balázs, Szabó Béla, Katona Sándor (Gurdics
Gábor 60'), Nagy Tamás
Góllövõink: Kiss Balázs, Bárdos Sándor
Kiállítva Kiss Balázs (58') 
Kapusunk Tombácz Róbert a 13. percben 11-est hárított.

Legenda Kupa Labdarúgó Bajnokság
Sorsolása

2009/2010 õsz
I. forduló 2009. 08. 15. szombat 17.30 Ferencszállás - Csengele
II. forduló 2009. 08. 23. vasárnap 17.00 Csengele - Maroslele
III. forduló 2009. 08. 29. szombat 17.00 Ásotthalom II. - Csengele
IV. forduló 2009. 09. 06. vasárnap ? 17.00 Csengele - Balástya-Cartel
V. forduló 2009. 09. 12. szombat 16.30 Derekegyház - Csengele
VI. forduló 2009. 09. 20. vasárnap 16.00Csengele - Gulyás Csárda Szeged
VII. forduló 2009. 09. 26. szombat 14.30 Balota TFC - Csengele
VIII. forduló 2009. 10. 04. vasárnap 15.00 Csengele - Pázsit-UTC II.
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IX. forduló 2009. 10. 11. vasárnap 15.00 Csengele - Ambrózfalva
X. forduló 2009. 10. 18. vasárnap ? 15.00 Pitvaros - Csengele
XI. forduló 2009. 10. 23. péntek 15.00 Csengele - Sándorfalva II.
XII. forduló 2009. 10. 25. vasárnap 14.30 Csengele - Tompa
XIII. forduló 2009. 10. 31. szombat 14.00 Ópusztaszer - Csengele
XIV. forduló 2009. 11. 07. szombat 13.30 Csengele - Mártély
XV. forduló 2009. 11. 14. szombat 13.00 Röszke II. - Csengele
XVI. forduló 2009. 11. 22. vasárnap 13.00 Csengele - Mórahalom II.
XVII. forduló 2009. 11. 29. vasárnap 13.00Gyenes Kft. Szegvár - Csengele

25 éves osztálytalálkozó
Augusztus 29-én 18.00 órakor a csengelei Öregmalom

vendéglõ elõtt gyülekeztek az 1984. június 16-án ballagó
diákok párjaikkal. 

Osztályfõnökünk Vígh Sándorné Erzsike néni sajnos
1988-ban elhunyt, így pedagógus nélkül voltunk kény-
telenek megrendezni a találkozót. A gyülekezõ után a csen-
gelei temetõbe vonultunk. Egy osztályképpel díszített ko-
szorút helyeztünk a tanárnõnk sírjára és 20 mécsest gyúj-
tottunk. 

Tanárnõ nélkül nem igazán volt kedvünk az iskolánkba
menni, egyébként is szerencsésen a legtöbben (16-an)
Csengelén élünk és gyermekink is ugyanide járnak ma
iskolába.

A találkozót egy perces néma csenddel kezdtük az
étteremben, majd jó magam, mint volt osztálytitkár egy
rövid kis beszéddel köszöntöttem a társakat. A hangulatot
egy-egy pohár pezsgõvel nyitottuk meg, ahol a
pohárköszöntõt - sorsolás után - Csáki István osztálytár-
sunk mondta el. 

Készítettünk egy ugyanolyan felállású osztályképet,
mint 6. osztályos korunkban. Ma már néhányan kicsit
molettebbek vagyunk, így csak a következõképpen sikerült.

Gilicze István, Csáki István, Tisóczki Imre, Csúri János,
Törköly Róbert, Kiss Nándor

Toldi Irén, Tóth Zoltán, Pálinkó József, Vígh Péter, 
Martus István, Csúri István

Bartucz Klára, Mihály Ildikó, Juhász Éva, 
Mészáros Aranka, Sisák Aranka, Franczia Aranka, 

Tisóczki Magdolna, Harkai Erika 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy osztályunkból két
házasság is született (Harkai Erika és Törköly Róbert
valamint Sisák Aranka és Tóth Zoltán), mind a négyen ma
is szülõfalunkban élnek és gyermekeikkel szaporították a
falu lakosságát.

A beszélgetések, fényképnézegetések közepette
megígértük magunknak, hogy most már 5 évente tényleg
lesz találkozó. A következõt egész napra tervezzük gyer-
mekeinkkel, mintha egy nagy család menne el egy kis
nyaralásra.

Pontosítottuk azt is, hogy a következõ években ki fogja
rendezni Vígh tanár néni sírját. 
A vacsorát és a hely biztosítását megköszöntük Kiss Feri
bácsinak és Eta néninek. A finom vacsora és a kellõ ital el-
fogyasztása után hajnalig meséltünk és táncoltunk.      

Árvai Kálmánné

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
Magony Rita Tel.: 586-574 
penzugy@csengele.hu 

2009. szeptember 7. oldal
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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. szeptember 12-én 6 órától 
2009. szeptember 14-én 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

2009. szeptember 19-én 6 órától 
2009. szeptember 21-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267

2009. szeptember 26-án 6 órától 
2009. szeptember 28-án 6 óráig 
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/936 4208 

2009. október 3-án 6 órától 
2009. október 5-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624

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.
v Megtakarítási formáink közül: Betétakció: 11,5% fix

kamat, 2 hónapos futamidõre.

8. oldal 2009. szeptember
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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

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

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.
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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. 

~ 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.

Zöldségtermelõk figyelmébe!

A Szászfhrucht Kft. Megnyitotta 
felvásárló helyét a Pusztaszer Tanya: 4. szám

alatt. 
Érdeklõdni lehet a 

06-30/9 433 840-es telefonszámon.

~ • Lambériázást, 

• laminált padló lerakását, 

• kisebb konyhai szekrények, 

• fürdõszobaszekrények stb. gyártását, 

• nyílászárók beépítését 

vállalom. 
Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725

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

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

F
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~ 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

Eladó!
Csengele külterületén 3,5 hektár szántóföld 

fúrott kúttal, villany nélkül!

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

~ 14000 km-t futott 2003-as évjáratú 

HARLEY DAVIDSON 
SPORSTER

883-as motorkerékpár eladó! 
Érd.: 06-20/9194641

Használt agrofólia elszállítását 
vállalom. 

Telefon: 06-30/326 3612

Eladó!
- kisbálás szalma;
- bontott beltéri üveges ajtók;
- 125-ös MZ motor 1975-ös évjáratú.

Érdeklõdni lehet a 06-62/286-008-as 
telefonszámon.

B

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!
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