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Jászszentlászló volt a vendégünk

(5. old.)A közös éneklés



Húsvéti dilemma
Az ötvenes évek elején voltam kisiskolás.

Sokadmagammal jártunk igen szegény körülmények között
olyan tanyai iskolába, ahol összesen két tanterem volt. Az
egyikben az alsó négy osztály, a másikban a felsõ négy
osztály tanult összevonva.

Tombolhatott a "rákosizmus", folyhatott a parasztság
átnevelése, tilthatták a vallás gyakorlását, mégis mindegyik
diákot beíratták a szülei hitoktatásra. Az alsósok a
Kiskatekizmus-ból tanulták a hittant.

Minden csütörtökön délben, megérkezett "Dongó"
motoros biciklijén Sztankai plébános úr. Hosszú, fekete re-
verendája a kabátja alá tûrve, nehogy a kerék elkapja. Déltõl
az alsósoknak, egy órától a felsõsöknek tartott hittanórát.

Mindannyian nagyon tiszteltük, de féltünk is tõle, mert a
hittankönyvben kiemelt szöveget szó szerint be kellett
biflázni, és ha valaki nem figyelt, a plébános úr a pálcájával
odacsapott. No, nem nagyot, csak éppen akkorát, hogy ne
lankadjon el a nebuló figyelme. Meg is tanultuk, úgy fújtuk
a szöveget mint a vízfolyás, csak nem mindig értettük.

Húsvét kapcsán jut eszembe, hogy kántálva mondtuk a
szöveget: "Jézus felment az olajfák hegyére imádkozni. Ott
fogták el a farizeusok."
Hát ez nagy szöget ütött az én fejembe!

Nálunk az istálló mögött csoportosan állt néhány olaj-
fûz, amiket még fiatalon megnyomott a szél, és félig kidõl-
tek, így ferdére nõtt a törzsük. Nagyszerû játszó-, mászó
hely lett volna, ha nem olyan kegyetlenül tüskések. Így csak
a jószágok hûsöltek alattuk. A mi környékünkön mindenki
olajfának nevezte az olajfûzet, legtöbben ma is így hívják.

Nem értettem, Jézus miért mászott fel az olajfa hegyére
(ráadásul nem is egyre!) imádkozni, mikor az olyan tövises,
és milyen fájdalmas a szúrása! Ha a földön térdelt volna le,
Istennek az is tetszõ lett volna! Sem a plébános úrtól, sem a
szüleimtõl nem mertem megkérdezni.

Ebben a tudatban ismételgettem, kántáltam a többiekkel
együtt négy éven keresztül. Aztán felsõs lettem, már mást
tanultunk, feledésbe is merült az én dilemmám.

Azt hiszem, középiskolás voltam, mikor egy lexikon for-
gatása közben döbbentem rá az igazságra. Vajon a mai
kisiskolások tudják, mit is jelent az, hogy "Jézus felment az
olajfák hegyére" ?
Kívánok mindenkinek áldott Húsvétot!
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Önkormányzati Hírek

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk választópolgárainkat, hogy Csengele község-

ben két szavazókör került kialakításra. 
A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztása a
Képviselõ-testület 2010. február 15-i ülésén - a
17/2010.(II.15.) Önk. határozat meghozatalával -
megtörtént az alábbiak szerint:

1.sz. szavazókör: 
Általános Iskola Csengele, Felszabadulás u. 24.
Szavazatszámláló Bizottság:

Tagok: 
Heim Gézáné Csengele, Kossuth u. 15.
Magyar Zoltánné Csengele, Csatorna u. 29.
Szarka-Kovács Nándorné Csengele, Vadgerlés u. 1.

2. sz. szavazókör: 
Faluház Csengele, Felszabadulás u. 25.
Szavazatszámláló Bizottság:
Tagok: 
Longa Istvánné Csengele, Tanya:250/a.
Pálinkásné Kordás Ágnes Csengele, Kossuth u. 7.
Krizsán Mária Csengele, Dózsa Gy. u. 10.
Mindkét szavazókörben póttagok:
Baginé Sebõk Rozália Csengele, Árpád u. 30.
Csókási Gabriella Csengele, Felszabadulás u. 12.
Tisóczki Józsefné Csengele, Akácfa u. 9.
Bagi Krisztina Csengele Tanya: 585.
Tóth Csilla Csengele, Árpád u. 25.
Molnár-Kuklis Mariann Csengele, Május 1.u. 21.

A Helyi Választási Iroda vezetõje: Dr. Tóth Tibor jegyzõ.
A HVI hivatali helyisége: 6765 Csengele, Petõfi u. 13.

Dr. Tóth Tibor
jegyzõ, HVI vezetõ

Egyházi hírek

Húsvéti elmélkedés
Rómában áll a világ második legnagyobb temploma a

szent Péter bazilika, melyet 120 évig építettek, hossza:
211,5 m, szélessége 138 m, magassága 132,5 m befo-
gadóképessége: 60 ezer ember. (a legnagyobb templom
Elefántcsonparton - Afrika - épült, 1990-ben szentelték fel)
Építészeti remekmû. Nagy ünnepeken - így Húsvétkor is - a
pápa misézik mond szentmisét. Amikor az átváltoztatás
szavai elhangoznak fönt a kupolában megszólalnak a har-
sonák, hogy hirdessék " itt van Krisztus Teste és Vére az
Üdvösség Forrása!"
A mai ünnepen tapasztaljuk, hogy nagyon sokan - képlete-
sen - meghallják e harsonákat s köszöntik a feltámadt
Krisztust a Kenyér színe alatt.
Sokan viszont nem hallanak, nem éreznek, nem értenek,
nekik e világtörténelmi esemény nem mond semmit, legfel-
jebb evés és ivás a húsvéti ünnepe.

MIÉRT NEM HISZNEK?
1. Mert nem gondolkodnak:

Másról mindenrõl, de a hitrõl a legkevesebbet,
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Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz
beruházással kapcsolatban a Kistelek és Térsége Viziközmû
Társulat munkatársa 2010. április 13-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
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megelégszenek azzal a sokat kérõdzött frázissal, hogy "azt
hiszem amit látok!" Nem is gondolják, hogy ez önmagában
is ostobaság, mert amit látok azt nem kell hinnem!
2.Mert így könnyebb az élet!
Ha hiszek Istenben, hinnem kell akaratában, ha vannak
parancsai akkor azokat meg kell tartanom, hozzájuk kell az
életem igazítani. De nekik ne parancsoljon senki - még
Isten sem! Nekik a sírig tartó hûség, nevetséges - az induló
kis élet elpusztítása nem bûncselekmény, az igazság nem
fontos, becsület nem szükséges, az adott szó, ígéret, nem
kell betartani, stb. Élni számukra annyit jelent mint kiélni
vágyaikat, követni ösztöneik szavát. Ebbe, Istennek lenne
beleszólása? Ostobaság.
3. Mert sok a hazug ember köztünk.
Az apostolok tanúságtevését nem fogadják el, a papok
egyértelmû, hogy hazudnak, a hívek pedig hiszékenyek vagy
babonásak. Legyenek azok  tudósok, vagy
mûvészek,sportolók, színészek  stb. Milliárd  a számuk, de
õk akkor is ostobák, a beteg hitetlen az "okos!"
Valóban, aki hitetlen, annak nagyon sokban és sokat kell
hinni!!

MIÉRT HISZÜNK MI?
1. Látjuk az apostolok példáját, hogy ki lett belõlük, a
félõkbõl- bátrak, a hitetlenekbõl - hívõk, a gyengékbõl -
erõsek, a gyávákból - hõsök stb.
2. A kétkedõ Tamás magatartása, õ meg akar gyõzõdni,
addig nem hisz - lám- lám szégyenbe marad!
3. A csüggedt emmauszi tanítványokból lelkes hivõk lettek,
miután találkoztak a Feltámadottal.
4. A üldözõ Saulból világ hódító Pál apostol lett! Jézus
leghõsiesebb követõje s mindenki mást fölülmúló apostol.

No ezért hiszek és hiszünk, mert - úgy látszott,hogy - Jézus
mûve még életében összeomlott. A nép elfordult tõle, sõt
halálát követelte, tanítványai, munkatársai elárulták, meg-
tagadták, elhagyták.

De jött a Húsvét!
Jött a feltámadás!

Rádöbbentek, hogy aki meghalt, az él, akit megfeszítettek az
megdicsõült, akit legyõztek, az gyõzött, s ebben a zavaros
világban elindult az Isten országának építése a szeretetben.

Természetfeletti kinyilatkoztatás: NINCS ITT!

Tapasztaljuk és érezzük, hogy Jézus nincs jelen a
történelemben.
A világot a pénz, hatalom és az élvezet mozgatja. Az euró-
pai parlamentben, a magyar parlamentben, az iskolákban, a
hivatalokban, áruházakban, szórakozó helyeken stb. stb.
még a nevét sem ismerik!
Kétezer éves történelem olyan mint az üres sír! 
Az emlékek még itt vannak, de Jézus nincs, kiüresedett a
hitünk és vallásunk, ha lehet annak nevezni.
Hová lett Jézus? Nincs a gazdagoknál, hatalmasoknál,
élvezõknél.

Hová lett az Egyháza? Miért nem beszél? Miért nem emeli
fel szavát?
Minden megváltozott, oh nem, az a baj, hogy nem történt
semmi, õskövület lett a tanításból, nem tudott a kihívásokra

igaz feleletet adni. Új tömlõbe új bort, mi a régi bort akarjuk
az új tömlõbe önteni! Nem megy, nem kell!
Amikor még itt volt köztünk Jézus: egyszerû munkásként,
bátor férfiként, szeretõ fiúként viselkedett stb.
Igaz, elküldte tanítványait minden néphez úgy ahogyan õt
küldte az Atya: kovásznak, sónak, hogy átformáljuk és ízt
adjunk a keserû világnak.

HOL VAN?
A szegények között, nekik hirdette az örömhírt, velük érzi
jól magát, mert nekik a kezük üres és hamar imára kul-
csolódik!

Az elnyomottak között hiszen Õ maga is szolgálni jött s
nem uralkodni. Akárhol kizsákmányolják, becsapják, fél-
revezetik, emberi méltóságukban gyalázzák meg az
embereket Jézus köztük van!
A szenvedõk között: rajtuk senki sem tud már segíteni, vagy
nem is akar, ott vannak az elfekvõkben, kórházakban, szoc.
otthonokban, vagy éppen a magányos tanyákon, Jézus ott
van köztük!

A szenvedõk között: rajtuk senki sem tud már segíteni,
vagy nem is akar, ott vannak az elfekvõkben, kórházakban,
szoc. otthonokban, vagy éppen a magányos tanyákon, Jézus
ott van köztük!

A mi hitünk: "Nincs itt, föltámadott!"
Ne külsõ eseményekben keressük Õt, hanem embertár-
sainkban, szenvedõkben, betegekben, elnyomottakban,
önmagunkban. Ha bennünk van, akkor mi is feltámadtunk,
új emberek lehetünk, ami nélkülözhetetlen nemzetünk
számára.

Iváncsits Tamás koncertje
Március 19-én a faluházban tartott koncertet zenekará-

val Iváncsits Tamás kántor, hitoktató, zeneszerzõ. 2008-ban
már fellépett Csengelén, akkor is nagy sikert aratott. A
mostani koncerten csak kb. harmincan voltak, de nagy lelki
élményt jelentett mindannyiunknak ez az este. 

Iváncsits Tamás és zenekara 

(folytatás a következõ oldalon)
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Tamás zenéjének az a különlegessége, hogy csak saját
szerzeményeit, dalait, rockoperáit adja elõ, melyek mély
hitrõl és emberségrõl tanúskodnak. Néhány részlet elhang-
zott legújabb színpadi zenés mûvébõl is, melynek címe
"Péter és Néró".

Az elõadásról felvétel készült, melyet meg lehet tekinteni
a "csengelei információk" nevû honlapon. 

Falugazdász hírei

Õstermelõk figyelem!
A területalapú támogatás igényléséhez a 2009. évi belépési
jelszóra lesz szükség, kérem ezt hozzák magukkal.
A támogatáshoz a csomagokat 2010. március 31-tõl, kb. két
hétig lehet átvenni a falugazdász irodában (Csengele,
Felszabadulás u. 42.)!     

Majoros Szilvia 
falugazdász 

Telefon: 06-30/337 2370

Általános iskolai hírek

Rendkívüli történelem óra
Iskolánkba látogatott Pintér István történész, aki az

1980-as évektõl kezdve a Görgey-kérdéssel foglalkozik. 
Nagy élményben volt részünk. Rendkívüli történelem

órán vettünk részt, hiszen olyan adatokat és igazságokat
tudhatunk magunknak az elõadásnak köszönhetõen, ame-
lyeket bizony nem minden nap hall az ember. Ugyan ezt a
történelmi eseményt már tanultuk történelem órán, tudá-
sunkat bõvíteni tudtuk az elõadás során. Továbbá régi
videóval és hangfelvétellel színesítette elõadását a történész
úr. Láthattuk videofelvételen az idõs Görgeyt, és hallottuk
Kossuth Lajos hangját egy hangfelvételen.

Elõadás közben

Meg szeretném köszönni magam és társaim nevében a
Csengelei Önkormányzatnak, hogy biztosítani tudta nekünk

ezt az elõadást, és hogy ezáltal új tudásra és élményekre tet-
tünk szert.              

Hegedûs Dóra 

8. osztályos tanuló

A mûvészeti iskola hírei

DÓRI ÉS PATRIK ÚJRA REMEKELT!!!
2010. március 19-én pénteken a Deszki Maros Menti
Fesztivál szólóhangszer, kamarazene és népdal éneklés
kategóriáját rendezték meg, melyen Pigniczki Dóra és Holo
Patrik is indult. Két barokk trombita duót mutattak be,
melyet a zsûri III. helyezéssel jutalmazott. Dóri a népdal
éneklésben is megmérettette magát, csíki népdalcsokrot
adott elõ. Ebben a kategóriában nem ért el helyezést.

ORSZÁGOS KÜRTVERSENY
KISÚJSZÁLLÁSON!!!

Mint arról korábban, nagy örömmel már beszámoltunk,
iskolánk két növendéke jutott tovább Kisújszállásra, a X.
Országos Kürtverseny döntõjébe. Ez nagyon-nagy dolog,
hiszen a mûvészeti iskola történetében eddig ilyen siker még
nem született. Hosszú, fáradságos út vezetett Kisújszállásig.
Rengeteg gyakorlás, fellépés segítette a felkészülést, majd a
területi válogatóról magabiztosan jutottak az országos
versenyre. Farkas Ákos és Nagy D. Bence az ország legjobb
kürtösei között szerepelhetett a három napos versenyen.
Nagyon szépen helytállva az elsõ tíz között végeztek és
Ákos még egy különdíjban is részesült.
A rengeteg munkának, gyakorlásnak meglett az eredménye,
hiszen most már országos viszonylatban is számolni kell a
csengelei gyerekekkel. Reméljük sok helyen tudják még
megmutatni tudásukat, rátermettségüket, és sok szép ered-
ménnyel örvendeztetnek meg minden csengeleit.

KÖSZÖNJÜK NEKIK és felkészítõ tanáraiknak, Gömöri
Balázsnak és Czirok Zoltánnak, valamint a 

zongorakísérõnek: Horváth Líviának.!!!

TÁRSASTÁNCOSOK SZEGEDEN!!!
A szegedi Százszorszép Gyermekház rendezésében, 2010.
március 12-13-án, péneken-szombaton, az SZTE Ságvári
Endre Gyakorló Gimnáziumának tornatermében bonyolítot-
ták le a Csongrád Megyei Moderntánc Találkozót. A két-
napos rendezvényen fõleg szegedi mûvészeti iskolák, tánce-
gyesületek, táncmûhelyek növendékei mutatkoztak be. A
színpadi mazsorett, hip-hop, moderntánc, karaktertánc, tár-
sastánc kategóriában szereplõk között, makói, mórahalmi
és csengelei gyerekek táncoltak a szegediek mellett.
A csengeleieket a Holdfény csoport képviselte, akik angol
keringõt mutattak be a neves zsûrinek ( Szalay Tamás -
Bánnfy Milós, Lyra és Nívó díjas modern táncpedagógus
mester és koreográfus, Sziliné Csáki Emília - táncpedagó-
gus, a Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
elnökségi tagja ), akik a találkozó végén elismeréssel beszél-
tek táncukról: A négy pár nagyon szépen betáncolta a ren-
delkezésükre álló teret, szép volt tartásuk, lábfõvezetésük.
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Csinos ruhájukat, remek zeneválasztásukat is kiemelték a
zsûritagok. Elmondták még, hogy látszik a rendszeres,
következetes munka és további sok sikert kívántak a csoport
munkájához.
A találkozó végén minden csoport megkapta az emléklapot
és minden táncosnak a tánctalálkozó emblémájával ellátott
bögrével kedveskedtek.
Mindannyian nagyon jól éreztük magunkat, egy nagyon
szép szombatot töltöttünk Szegeden. 
A négy pár név szerint: Turcsán Dóra-Losonczi Ádám,
Hegedûs Nóra-Csíkos Patrik, Tóth Bettina-Kulcsár Zoltán,
Hajagos Henrietta-Vidács Máté      

A táncosok felkészítõ tanárukkal

TROMBITÁSOK SIKERE!!! 
A szentesi Lajtha László Alapfokú Mûvészeti Iskola és
Hangversenyközpont 2010. március 3-án, szerdán 10 órai
kezdettel rendezte a már hagyományos megyei Kortárszenei
Találkozót. A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézményt Holo Patrik, Pigniczki Dóra képviselte. A pro-
dukciók meghallgatása után a zsûri háromféle értékeléssel
jutalmazta a résztvevõket: Emléklap, Jó minõsítés és Kiváló
minõsítés.
Pigniczki Dóra Jó minõsítést, Holo Patrik pedig Kiváló
minõsítést ért el. 
Patrikot a zsûri még külön is kiemelte a hangszerjátéka és
muzikalitása miatt.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Faluházi hírek

Jászszentlászló volt a vendégünk

Talán 10 éve is már annak, hogy a Délmagyarország
címû napilap elindított egy kezdeményezést,
Szomszédoló címmel, melynek lényege, hogy a ren-
dezvénysorozatban résztvevõ települések megismerjék
egymás kulturális életét. Sajnos a napilap után a
települések sem érezték ennek fontosságát. Csengelén
viszont szép hagyomány lett belõle és továbbra is igény
mutatkozott erre az eseményre. Idén Jászszentlászló
fogadta el a meghívásunkat és hozta el csoportjait bemu-

tatkozni. Az eseményre 2010. március 28-án került sor. 

Sánta Ferenc és Papp József polgármester urak köszöntõ
szavai után a Szent László Általános Iskola Kamara furulya
együttese kezdte a mûsort. Ezután Czifrik Levente 2. osztá-
lyos tanuló meséje következett. Megtudtuk, hogy Levente
rendszeres szereplõje a vers és mesemondó versenyeknek,
ahol mindig szép eredményeket ér el. Nálunk Móra Ferenc A
nagyhatalmú sündisznócska címû meséjét mondta el. 

A furulyaegyüttes

Õt a néptánc szakkörösök követték, a csoport elsõ és
második osztályos tanulókból áll, cigándi játékokat adtak
elõ. 

A Szent László Általános Iskolának 1986 óta van gyer-
mek énekkara, jelenlegi formában a 2009/2010-es tanév
szeptemberétõl. Népdalokat, népdalfeldolgozásokat,
könnyebb kétszólamú kórusmûveket énekelnek. Nálunk egy
népdalcsokrot, Purcell: Sárga levél, Az ipafai papnak fapipá-
ja van és három népdalt énekeltek el Bartók Béla
gyûjtésébõl.
Az énekkar után egy másik énekkar következett, melyben
lelkes tanárnõk, tanár urak, óvónõk énekelnek együtt. Õk a
Tanári Kanári Kórus, akik mûsoruk után közösen is énekel-
tek a gyermek énekkarral. 

Rövid szünet után a Hangász Citerazenekar mutatkozott
be. Mûsorukkal dalra fakasztották a közönség soraiban
ülõket, igazi jó hangulatot varázsolva a nagyterembe.
Meglepetésként a Csengelei Népdalkörrel és Citerazenekarra
és a Tanári Kanári Kórussal közösen három dalt adtak elõ. 

Igazán színes, szórakoztató produkciókat láthattunk,
mellyel mi is betekintést nyerhettünk szomszéd
településünk Jászszentlászló kulturális életébe. Nem lesz
egyszerû dolgunk április 18-án, amikor mi fogunk bemu-
tatkozni náluk.        

Törköly Ágnes

Védõnõ hírei
2010. április 6-án 9-17 óráig nõgyógyászati rákszûrés lesz a
Posta Zrt. kamionjában a Faluház melletti piactéren.

(folytatás a következõ oldalon)



Családi események

Megérkeztünk!
2010. március hónapban született gyermekek:
Kovács Szilveszternek és Csuka Andreának Bianka, 
Rózsa Istvánnak és Hegedûs-Jász Krisztinának Larissza

Gratulálunk!

Sporthírek

Folytatódott a Legenda Lajcsi Kupa
Nagypályás Labdarúgó Torna
• 2010. 03. 6. Csengele - Ferencszállás 15:1 (9:1)
Csengele összeállítása: Vincze Ferenc, Tóth Szabolcs,
Piacsek Máté, Janiga László (Gurdics Gábor 70'), Pálfi László
(Csáki Martin 70'), Novák Balázs (Rabi István 60'), Heim
Tamás, Erhardt Szilárd, Longa Ádám, Nagy Tamás, Wenner
Balázs
Góllövõink: Erhardt Szilárd (5), Wenner Balázs (5), Heim
Tamás (2), Nagy Tamás, Longa Ádám, Janiga László 11-
esbõl. 

• 2010. 03. 21. Csengele - Ásotthalom 5:2 (1:1)
Csengele összeállítása: Vincze Ferenc, Papp Tamás, Tóth
Szabolcs, Gurdics Gábor (Novák Balázs 60'), Longa Ádám,
Heim Tamás, Mészáros Gábor, Erhardt Szilárd (Rabi István
85'), Nagy Tamás, Katona Sándor (Árvai Márk 75'), Wenner
Balázs (Csáki Martin 80')
Gólszerzõink: Katona Sándor (2), Erhardt Szilárd, Wenner
Balázs, Novák Balázs
Vincze Ferenc a 80. percben 4:2-nél 11-est védett!

• 2010. 03. 27. Cartel Balástya - Csengele 1:4 (0:1)
Csengele összeállítása: Tomábcz Róbert, Tóth Szabolcs
(Gurdics Gábor 80'), Piacsek Máté, Pálfi László, Longa
Ádám, Krajczár István (Farkas Zoltán 46'), Mészáros Gábor,
Erhardt Szilárd (Árvai Márk 80'), Heim Tamás (Rabi István
82'), Katona Sándor (Nagy Tamás 55'), Wenner Balázs
(Novák Balázs 60')
Góllövõink: Wenner Balázs, Katona Sándor, Novák Balázs,
Nagy Tamás
Köszönjük a csengelei Gyógyszertár támogatását!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA A HUSZADIK
FORDULÓ UTÁN
1. Csengele KSK 19 17 0 2 145-38(+107) 51 p.
2. Gulyás Csárda Szeged 20 16 0 4 76-39 (+37) 48 p.
3. Sándorfalva SC II. 19 13 3 3 67-32 (+35) 44 p.
4. Pitvaros SK 19 12 4 3 69-37 (+32) 41 p.
5. Bütyök Csárda Mártély 19 13 0 6 76-39 (+37) 39 p.
6. Ópusztaszer SE 20 9 7 4 44-33 (+11) 37 p.
7. Pázsit SE-UTC II. 19 9 3 7 41-32 (+9) 32 p.
8. Balota TFC 19 7 5 8 48-55 (-7) 28 p.
9. Gyenes KFT. Szegvár 20 8 1 11 50-52 (-2) 26 p.
10.Tompa KSE II. 18 6 4 8 40-52 (-12) 25 p.

11.Röszke SK II. 19 7 2 10 46-55 (-9) 24 p.
12.Derekegyház SE 19 6 4 9 49-47 (+2) 23 p.
13. Ambrózfalva SK 20 7 0 12 49-69 (-20) 21 p.
14.Mórahalom SC II. 17 6 2 9 34-68 (-34) 21 p.
15. Ásotthalom TE II. 20 4 2 14 53-70(-17) 18 p.
16. Maroslele SE 19 5 1 13 30-74 (-34) 16 p.
17. Ferencszállás SE 19 2 3 14 25-98 (-73) 12 p.
18. Cartel Balástya 20 3 1 16 38-93 (-55) 10 p.

Góllövõ lista állása:
44 gólos: Erhardt Szilárd (Csengele KSK)
26 gólos: Tóth A. ( Csengele KSK)

Wenner Balázs (Csengele KSK)
25 gólos: Kovács Vince (Bütyök Csárda Mártély)

Táborosi András (Sándorfalva)
23 gólos: Holló J. (Gulyás Csárda Szeged)
20 gólos: Erdélyi Csaba (Ambrózfalva SK)
19 gólos: Gróf Norbert (Pitvaros SK)
17 gólos: Kiss László (Bütyök Csárda Mártély)

Serdülõ edzõmérkõzés
• 2010. 03. 15. Csengele-Jászszentlászló 6:2 (1:2)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán
(Volford Viktor 65'), Lesták Ottó, Katona Gábor (Losonczi
Ádám 60'), Csáki Dávid, Rabi István (Csáki Martin 70'),
Gurdics Dávid (Csíkos Patrik 60'), Novák Balázs, Nagy D.
Bence (Kócsó Dániel 60'), Gurdics Gábor, Árvai Márk
Góllövõink: Rabi István (2), Nagy D. Bence, Gurdics Gábor,
Novák Balázs, Csáki Martin

Serdülõ bajnoki mérkõzés
• 2010. 03. 20. Zákányszék-Csengele 2:3 (0:2)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán
(Volford Viktor 79'), Lesták Ottó, Gurdics Gábor, Csáki Dávid,
Rabi István, Katona Gábor (Gurdics Dávid 60'), Csáki Martin,
Nagy D. Bence (Kócsó Dániel 70'), Novák Balázs, Árvai Márk
Gólszerzõnk: Novák Balázs (3)

Kun-Szabó Tibor

Darts verseny
Gól Sörözõ kupa darts verseny 2010. 03. 14.-én került

A képen az elsõ három helyezett látható
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megrendezésre. Hat versenyszám után összetettben a
következõ végeredmény alakult ki:
I. hely Nagy Gábor
II. hely Nagy D.Bence
III. hely Szabó Péter (Kistelek)

Pókerverseny
Gól Sörözõ kupa póker verseny 2010. 03. 19.én került
megrendezésre. Hosszan tartó csatározás után a következõ
végeredmény alakult ki:
I. hely Vincze Viktor (Kiskunmajsa)
II. hely Putnoki János
III. hely Kun-Szabó Tibor

A képen az elsõ három helyezett látható
Kun-Szabó Tibor

Felhívás!
Ismét Templomhalmi iskolai búcsú

2010. május 16-án (vasárnap) 
Szentmisével egybekötve. 

Elõtte 16-án este, pacal pörkölt vacsorával egybekötött
búcsúi retro buli a Templomhalmi iskolánál. 

Érdeklõdni lehet Kun-Szabó Tibornál 
a 06-70/375 1075-ös telefonszámon. 

2010. május 1-jén reggel 9 órától 

V. Arany Fakanál Körömpörkölt Fõzõverseny 
kerül megrendezésre a Gól Sörözõben!

Várjuk a régi és új mesterszakácsokat a versenyre. 

A rendezvény nem zártkörû! 

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 
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,

2010. április 7. oldal
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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



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 

2010. április 3-án 6 órától
2010. április 6-án 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

2010. április 10-én 6 órától 
2010. április 12-én 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2010. április 17-én 6 órától
2010. április 19-én 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

2010. április 24-én 6 órától
2010. április 26-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267

2010. május 1-jén 6 órától 
2010. május 3-án 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

Hirdetések
Dinamikusan fejlõdõ kisteleki egészségügyi
intézmény keres szakképzett egészségügyi 

dolgozókat nappali munkavégzésre.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal és 
motivációs levéllel személyesen 

Kisteleken Kovácsné Szabó Edit osztályvezetõ fõnõvérnél
munkaidõben Tel.: 0630/9594-662, vagy elérhetõség 

megjelölésével levélben a Kisteleki Járóbeteg 
Szakellátó KFT Kistelek, Postafiók: 43. címre. 

Jelentkezési határidõ: 2010.04.10.

!!  !!  !!

ÁÁGG  ÉÉTTTTEERREEMM  PPIIZZZZÉÉRRIIAA  ÉÉSS  KKÁÁVVÉÉZZÓÓ

Családokhoz vagy cégekhez akár egy menü erejéig is
betérünk.
A szállítási szolgáltatásért külön pénzt nem kérünk,
Önnek csak a napi menü árát kell kifizetnie, amely 620
Ft /fõ/adag. Meleg étkezési utalványokat is elfogadunk!
Az adagok bõségesek, háromfogásosak: levesbõl, fõételbõl
és desszertbõl, vagy salátából, vagy gyümölcsbõl állnak.
A napi kiszállítás hétfõtõl - péntekig hagyományos étel-
hordókban (a megrendelõ szerzi be) 12 és 13 óra között
történik.

A menü megrendelhetõ a:
278 - 616 vagy a 06 30/219 - 1566-os telefonszámokon.

Tájékoztatjuk kedves vendégeinket, hogy az ÁG étterem
továbbra is vállal lakodalmak, ballagások, születésnapok
és egyéb céges és családi rendezvények lebonyo-lítását
akár kitelepüléssel is.

Felmerülõ kérdéseikre szívesen válaszolunk a 278 - 616
vagy a 06 30/219 - 1566-os telefonszámokon, vagy az

ag_etterem@freemail.hu e-mail címen.

Kardos József  
tulajdonos

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.

8. oldal 2010. április
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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.

BALÁSTYA
RÁKÓCZI U-17.
tel.: 62/278-616
http://www: agetterem.hu
Napi menü házhoz szállítás!

Kedves leendõ Partnerünk!

Harmadik éve szállítunk napi menüt
Kistelekre, Balástyára, és terveink szerint
március 22.- tõl /hétfõ/ Csengelére is.
Esõben, hóban, napsütésben, szépidõben. 
Sokan számítanak ránk.
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Sok szeretettel várok minden kedves vendéget, 
akik szépülni, fiatalodni, csinosodni 

szeretnének!
SZOLGÁLTATÁSAIM:

• Nagykezelés
• Kiskezelés
• Ránckezelés
• AHA savas kezelés = gyümölcssavas 

hámlasztás
• Termo modelage maszk = gipsz maszk
• Csokoládés kezelés
• Hyaluronsavas kezelés
• Parafinos arckezelés
• Ultrahangos arc- és testkezelés
• Body Wrapping = testtekercselés
• Gyantázás
• Nappali és alkalmi sminkek
• Tartós szempilla- és szemöldökfestés

Bejelentkezni:
Pigniczki Edit

kozmetikus 
Kistelek, Árpád u. 10. 

Telefon: 06-30/386-5021

Nyitva tartás:
Hétfõ: 1400 - 1800

Keddtõl - péntekig: 800 - 1600

Szombat: 800 - 1400

Lovas felszerelések
Lovas ajándékok
Lovas könyvek

Egyéb lovas eszközök

Minden érdeklõdõt szeretettel vár:
Verovszki Józsefné

6120 Kiskunmajsa, Félegyházi út 15. szám 
alatti üzletében.

Hétfõtõl-péntekig:8.30-tól-15.30-ig
Szombaton:8-tól-12-ig
Tel. :06-30/433-21-49

~ Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai 
gyakorlattal rendelkezõ PM által regisztrált mér-
legképes könyvelõ vállalja társaságok, egyéni vál-
lalkozók, õstermelõk könyvelését, munkaügyi, 
munkavédelmi és bér-tb ügyintézését, adóbeval-
lás, beszámolók elkészítését, teljeskörû ügyviteli 
szolgáltatással, felelõsséggel, hatóság elõtti 
képviselettel. Bérszámfejtést külön is vállalok.
Érdeklõdni: 06-20-497-0559, 62/258-695 

~ Olcsón vállalok szobafestést, mázolást, 
csempézést, fürdõzuhany szerelést. 
Érd.: Gyöngyi János, Csengele Tisza u. 5. 
Telefon: 06-30/369 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

~ 4 darab 8,5 méter belterületû 30 méter hosszú 
fólia váz fóliával eladó! 
Érdeklõdni a 06-30/7263137-es telefonszámon 
lehet.

~ Kisteleken a Tavasz u. 40. sz. alatti kertes ház 
eladó. Irányár: 4.000.000.-Ft. 
Érd.: 6765 Csengele, Dózsa Gy. U. 21. 
06-70/984-7451, 06-30/373-0477

~ Lejárt mûszakival, Trabant motorral csettegõ eladó,
ugyanitt 200 kg körüli hízó és õrölt paprika eladó! 
Érdeklõdni lehet a 06-62/286-074 és a 
06-30/583 0923-as telefonszámokon. 

~ 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

K
incsem

Lovasbolt
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Tisztelt Zöldség és
Gyümölcstermesztõk figyelem! 

A Kiskunsági TÉSZ 2010. január 4-tõl megkezdte a
zöldség-gyümölcs felvásárlást! A felvásárlásokkal
kapcsolatban érdeklõdni Muhel István telepvezetõnél
lehet, a 06-30/9 433 840-es telefonszámon.
Felvásárlás helye: 6769 Pusztaszer, Tanya: 4.               

A Kiskunsági TÉSZ vezetõsége

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

~ 1200-as, jó állapotban lévõ Lada, friss mûszakival 
és 5 mázsás utánfutó magasítóval eladó! 
Érdeklõdni: Balázs Ferenc Telefon: 06 (62) 286 211

~ 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

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

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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