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Motoros találkozó

(4. old.)



Önkormányzati hírek

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSÉNEK SZABÁLYAIRA 

A tavasz beköszöntével a kiskertekben megkezdõdnek a
munkák. Ezen munkák közül az egyik az avar és kerti hul-
ladékok eltüzelése, amely nagy odafigyelést igényel. Mivel
elég egy kis szél, és máris megtörténhet a baj. Az avart és a
kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad éget-
ni, ahol az égetés a személyi biztonságot nem veszélyezteti,
vagyoni és környezeti kárt nem okoz. Az égetést a reggeli és
az esti levegõréteg hõmérséklet változása miatt célszerû 9 és
17 óra között szélcsendben végezni. A máglyán történõ hul-
ladékégetés a legjobb megoldás. A máglyát az égetés
megkezdése elõtt körbe kell ásni. A tûz õrzésérõl és veszély
esetén annak eloltásáról a tûz gyújtója köteles gondoskodni. 
A helyszínen olyan eszközöket és felszereléseket (vízzel telt
vödör, tûzoltó készülék, kerti slag, lapát stb.) kell készenlét-
ben tartani, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható,
illetve eloltható.
Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, a parázslást meg
kell szüntetni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény (továbbiakban:  Kvtv) 48. § (3)
bekezdése szerint: A települési önkormányzat képviselõ-
testületének hatáskörébe tartozik a háztartási
tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes
sajátos, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályok rendelettel történõ megállapítása. 
Amennyiben a helyi rendelkezés alapján az égetés végezhetõ
az alábbiakra kell felhívni az ügyfél figyelmét:

Az 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet alapján az Országos
Tûzvédelmi Szabályzat (OTSZ): 

Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés
alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység. 
A tervezett égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a
megkezdés elõtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos
önkormányzati tûzoltóságnak írásban be kell jelenteni. 
A leégetendõ területnek minden oldalról egyidejûleg történõ
felgyújtása tilos. 
A növényi hulladékégetés csak úgy végezhetõ, hogy az a
környezetére tûzés robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek
érdekében az érintett szakaszokat az égetés megkezdése
elõtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani. A
fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak
megfelelõ, de legalább 6 méteres védõsávot kell szántással
biztosítani. Az égetést 30 ha-nál nagyobb területen szaka-
szosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése
után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni. Az
égetés idõtartamára tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal
ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl
kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszí-
nen készenlétben kell tartani. A növényi hulladékégetés
célját szolgáló tüzet õrizetlenül hagyni tilos, és veszély

esetén vagy ha a tûzre már szükség nincs, azt azonnal el
kell oltani.
A növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gon-
dosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, föld-
takarással, kéziszerszámokkal stb. - meg kell szüntetni

További tájékoztatásért kérem hívja a +36-76/461-605 tele-
fonszámot, vagy látogasson el honlapunkra a
www.tuzoltosagkkfhaza.hu weboldalra.

Papp Csaba tû. hdgy.
Kiskunfélegyháza Város Tûzoltósága

A mûvészeti iskola hírei

ÚJABB TÁNCOS SIKEREK
2010. május 7-én és 8-án (pénteken és szombaton)

Szegeden rendezték meg az I. Napfény Minõsítõ és
Koreográfus Versenyt, melyen három csoporttal vettünk
részt. Pénteken a Csillagfény és Szivárvány csoport
mutatkozott be egy-egy koreográfiával, bécsi keringõt és
charlestont mutattak be. A közönség nagy kedvencei lettek
a csengelei gyerekek, hatalmas tapssal kísérték egész tánc
alatt õket. A zsûri is elégedetten nyilatkozott róluk, csak
annyit említettek, hogy a rutin majd a sok-sok versenyen
való szerepléssel kialakul. Szép tartással, szép ruhákban
jelentek meg. A 21 induló tánccsoport között mindkét cso-
portot NÍVÓ III. DÍJJAL jutalmazták oklevéllel és kis szob-
rocskával együtt.
Csillagfény csoport tagjai és a siker részesei:
Turcsán Dóra, Farkas Ákos, Fõdi Krisztina, Kormányos
Zoltán, Sági Viktória, Sánta Martin, Széplaki Szintia, Kónya
Gergõ, Forgó Judit, Martus Nikolett, Lantos Réka, Kiss
Alexandra, Miklós Zsófia, Gulyás Gabriella, Juhász Nikolett,
Baranyi Amíra, Széll Nikolett, Verovszki Kamilla, Budi
Blanka, Mihályi Martina, Kerékgyártó Dóra, Molnár Enikõ

Csillagfény csoport

Szivárvány csoport tagjai: 
Hegedûs Dóra, Nagy D. Bence, Törköly Vivien, Novák
Balázs, Sánta Fanni, Martus Roland, Tóth Mónika,
Kormányos Adrián, Susánszki Petra
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Szivárvány csoport

Szombaton a minõsítõ versenyen a már több sikert is maga
mögött tudó Holdfény csoport lépett parkettra. Elõször ki-
csit megilletõdötten kezdték a táncukat, de aztán
belemelegedtek és végül Õket is hatalmas tapssal jutalmaz-
ta a közönség. A zsûri tetszését is elnyerték és a 32 bemu-
tatkozó csoport között EZÜST MINÕSÍTÉST értek el.
A csoport tagjai: 
Tóth Bettina, Kulcsár Zoltán, Hegedûs Nóra, Csíkos Patrik,
Hajagos Henrietta, Vidács Máté, Lantos Vikrória, Losonczi
Ádám
Köszönjük a szülõk segítségét, akik a csoportok szál-
lításában közremûködtek.

A csoportok felkészítõ tanára: 
Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Faluházi hírek

XVI. Csengelei Falunapok
2010. május 22-23-24-én rendeztük meg immáron már

16. alkalommal a Csengelei Falunapokat. 
A Faluházban Koncz Lajosné csuhé és lánya Koncz Márta

nemez kiállítását tekinthették meg az érdeklõdõk. 

Koncz Lajosné és Koncz Márta

A kiállítást Rényiné dr. Torontáli Renáta nyitotta meg,
melyet követõen Sánta Ferenc is köszöntötte a kiállítás
résztvevõit.

Ezek után a polgármesteri hivatal elõtt felsorakoztak a
zenekarok és mazsorettcsoportok, akik végigmeneteltek a
falu utcáin. A sort a csengelei mazsorettcsoportok - a ki-
csiktõl egészen a nagyokig - és az Ifjúsági Fúvószenekar
kezdték, utánuk a Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar, majd az
Abonyi Mazsorettcsoport és az Abonyi Ifjúsági
Fúvószenekar zárta. Közben Kuklis András és csapat által
elkészített finomságokkal lettek megvendégelve a szereplõk,
köszönjük szépen!

Az Abonyi Ifjúsági Fúvószenekar

A felvonulás után a József Attila térre érkeztek vissza a
csapatok, ahol mindhárom zenekar Czirok Zoltán
vezényletével eljátszotta a Fejérvári indulót. Sánta Ferenc
polgármester úr köszöntötte a megjelenteket, majd a parkát-
adására került sor. Polgármesterünk felkérésére Nowa
Slupia polgármestere Wieslaw Jerzy Galka vágta át a
nemzeti színû szalagot. Ezt követõen Lackó Ferenc plébános
felszentelte a felújított parkot. A plébános úr szavai után
Wieslaw Jerzy Galka magyarul köszöntötte a csengeleieket
és mondott köszöntõ beszédet.

A szalagátvágás
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Ezután a kulturális mûsor vette kezdetét, melyben tán-
colt a lengyel néptánccsoport, három hazai mazsorettcso-
port, az ütõegyüttes és a Csengelei Népdalkör és
Citerazenekar. 

A kulturális mûsor után kezdetét vette a térzene, melyet
a polgármesteri hivatal elõtt felállított sátorban rendeztünk
meg. Elsõként az abonyi fúvószenekar és mazsorettcsoport
lépett színpadra, õket követték a szigetvári és a csengelei
fellépõk. Czirok Zoltán és Czirokné Krizsán Zsuzsanna apró
ajándékkal és emléklappal köszönte meg a szereplést. 

A Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar

A térzene után a csengelei zenekar és mazsorettcsoport
vezetésével átvonultunk a motoros találkozó színhelyére. 

Ezután következett a Faluházban a közös ebéd elfo-
gyasztása.
Támogatóink: Polgármesteri Hivatal Csengele, kisteleki
Darabos-pékség valamint köszönjük Kun-Szabó Tibornak a
segítséget, aki az italok beszerzésérõl gondoskodott, és nem
utolsó sorban az ebéd készítõinek Czakó Jánosnak, Rényi
Lászlónak és Juhász Józsefnek munkáját. 

Motoros találkozó
A szombati napon került sor a motoros találkozó megren-

dezésére is. A rendezvényen több mint 250 motoros vett
részt, akik ebédet is kaptak. 

A szervezõk igyekeztek idén is szórakoztató programokat
összeállítani. Volt Simson gyorsuló verseny, csigafuttatás,
súlyemelõ verseny, hangszépségverseny és különbözõ
ügyességi játékok. 

Idén is kivonult a Kiskunfélegyházi Tûzoltó Egyesület,
akik nagyon sok embert vittek a magasba.
A motoros felvonulásra szép számú motor és utas gyûlt
össze, mely nagyon látványos része volt a találkozónak.
Ezután került sor az eredményhirdetésre és az ajándékok
átadására. 

Támogatóink voltak: 
csengelei Polgármesteri Hivatal, Darabos-pékség, Araba Kft.
Kiskunmajsa, Kiskunfélegyházi Tûzoltóság, valamint min-
denkinek köszönjük a munkáját segítségét, aki bármilyen
formában hozzájárult a motoros találkozó meg-
szervezéséhez, lebonyolításához.

Villamos járt Csengelén
A nap különlegessége volt az a villamos, amely Csengele

utcáit rótta egész szombaton, és vitte utasait falunézõ
körútjára. 

Nem fektettünk le sínpályát, hanem kamion segítségével
gumikerekeken közlekedett, nagy sikert aratva a falunapok
résztvevõinek körében. 

Ahhoz hogy legyen egy napra saját villamosunk nagy
segítségünkre volt Csókási Zoltán és Széll János. Köszönjük!

A csengelei villamos

Koszorúzás az I-II. világháborús
emlékmûnél

Minden évben a falunapok keretein belül Pünkösd vasár-
nap emlékezünk meg az I. és II. világháborúban elhunyt
hõsi halottainkról. A Himnusz elhangzása után Sánta
Ferenc polgármester úr mondta el ünnepi megemlékezését,
majd sor került az emlékezés virágainak elhelyezésére. Idén
a polgármester az alpolgármester, az önkormányzati
képviselõk és hozzátartozóik, az egyház, az Általános Iskola
képviselõi, és a lakosság mellett testvérközségünk Nowa
Slupia képviselõi is helyeztek el koszorút az emlékmûvön. 

XV. Torta-túra
Vasárnap délelõtt 10 órakor kezdõdött az Általános Is- 

A sorjáték elõtt
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kola udvarában a játékos versengés. Hat csapat mérte össze
ügyességét különbözõ feladatokban. Volt talicska tologatás
égõ gyertyával. A csapatok a szél ellenére is nagyon ügyesen
megoldották a feladatot, székpakolás, activity, különbözõ
ügyességi játékok, szójáték, sorjátékok. 

A vetélkedõ közben Koncz Márti festegette a részvevõket.

Készül a pillangó

Az eredmények összesítése után az elsõ helyen az ön-
kormányzat csapata végzett, akik megnyerték a gyönyörû
epertortát, melyet szét is osztottak az összes versenyzõ
között. Minden csapat kapott ajándékot, melyeket Rényiné
dr. Torontáli Renáta a vetélkedõ állandó szervezõje adott át.
Jól éreztük magunkat együtt.
Köszönjük a támogatást az önkormányzatnak, a Fontana
Credit Takarékszövetkezetnek, Forgó Jenõnek, és Grezsáné
Gémes Anikónak.

Lovas kocsis felvonulás
A falunapokon a vasárnap délután a lovasoké, idén sem

volt ez másként. Árvai Kálmán által fõzött finom
marhapörkölt után számos fogat indult el a felvonuláson. A
falu szélén már várták õket, itt tekinthették meg az Isaszegi
Szent Márton Lovas Hagyományõrzõ Egyesület által tartott
huszár kavalkádot és ágyú bemutatót. 

A huszárok

A nagysikerû bemutató után folytatódott a felvonulás
beiktatva néhány pihenõhellyel. A kocsisok a József Attila
tér mellé érkeztek vissza, ahol mindenki névre szóló emlék-
lapot, és lovas szobrot vehetett át Sánta Ferenc és Wieslaw
Jerzy Galka polgármesterektõl és Csókási Zoltán fõ-
szervezõtõl. 

Oklevél átadás

Köszönet jár a Vetter Kft-nek, Peter Vetternek, Árvai
Kálmánnak, az önkormányzat munkásainak, a Vénusz
presszónak, Öregmalom Vendéglõnek, Baranyi Józsefnek,
Magony Imrének, Csókási Lászlónak és családjának, Novák
Jenõnek és családjának.

A lovas kocsis felvonulás után pedig Sánta István és
zenekara húzta a talpalávalót reggelig az utcabálon. Közben
pedig a Capuccino együttes volt a bál vendége. 
Éjfélkor a Gól Sörözõ által felajánlott tombola tárgyak lettek
kisorsolva. A fõdíjat a képen látható Szögi Roland csó-
lyospálosi lakos nyerte.

A boldog nyertes a felajánlóval

Bánhidi Bernadett, 
Törköly Ágnes

(folytatás a következõ oldalon)



Falunapi kispályás labdarúgó torna
A hat nevezett csapatból szombat reggel öt megjelent a

helyszínen, ezért körmérkõzéses formában bonyolítottuk le
a tornát, ahol a következõ végeredmény született:
I. helyezett: Micro-Meat (Szeged)
II. helyezett: Mono-Pool (Pálmonostora)
III. helyezett: Fecskefészek (Kistelek)
IV. helyezett: Green Monsters (Kiskunmajsa)
V. helyezett: Devils (Csengele, Kiskunfélegyháza)

Darabos Gábor átveszi a 3. helyezettnek járó kupát

Hajdú Tibor a torna gólkirálya 
a szervezõvel

A torna gólkirálya Hajdú Tibor (Micro-Meat)
Legjobb kapus: Koczák Béla (Mono-Pool)

Legjobb játékos: Horváth Attila (Mono-Pool)
Kun-Szabó Tibor

Egy nap egészségesen
2010. május 14-én délután Bánhidi Bernadett és Tódorné

Bodrogi Tünde szervezésében megrendezésre került az "Egy
nap egészségesen" címû vetélkedõ.

Az elején Pigiczki László és Nagy D. Bence kezdték a

bemelegítõ tornát. Ezután egy kis filmet néztünk meg a
sejtekrõl. A film segítségével egy kérdõívet kellett kitöl-
tenünk. Ezt követõen egy kirakós játék következett és egy
táplálkozással kapcsolatos totót kellett tudásunk szerint
megírnunk. Az eredmény kihirdetése elõtt, vajas kenyérrel
és idei salátával vendégeltek meg minket.

Filmnézés közben

Nagyon jó hangulatra tettünk szert. Mindenki nevében
megköszönjük a szervezõknek ezt a délutánt.       

Hajagos Henrietta 
és Hegedûs Nóra 

7. osztályos tanulók

Védõnõ hírei

VII. Egészségügyi napok mérlege
"Az egészség nagy kincs, az egyetlen,
amely érdemes, hogy ne csak verejtéket,
fáradtságot, vagyont vesztegessünk rá…
hiszen nélküle az élet csak szánalmas botrány."

(Montaigne)
A magyar lakosság egészségi állapota az elmúlt

évtizedekben rohamosan romlott. Ezen lehet, és kell is javí-
tani, melynek egyik feltétele a hatékony megelõzés, a
szûrõprogramok léte.

2010. május 17-20 között megrendezett egészségügyi
napok célja a panaszmentes elváltozások kiszûrése, a
nehezen elérhetõ szakellátások helyi elérhetõsége volt. A
vizsgálatok három helyszínen történtek: a faluházban, az
egészségházban és az I.sz. Orvosi Rendelõben. Vérnyomás -
vércukor - koleszterin mérésen:176 fõ, véradáson: 27 fõ,
tüdõszûrésen: 531 fõ, urológiai szakrendelésen: 21 fõ,
szemészeti szakrendelésen: 29 fõ, a három típusú
masszírozáson: 43 fõ vett részt .Valószínûleg a gyógyászati
segédeszközök magas ára miatt voltak kevesen a hal-
lásvizsgálaton: 2 fõ és az optikusnál: 3 fõ.
Valamennyi szolgáltatást térítésmentesen vehette igénybe a
lakosság. Összesen 832 vizsgálat történt. 

Akiknél eltérést észleltünk a háziorvosukhoz, illetve
további szakorvosi vizsgálatra irányítottuk.  

Henczné Gut Julianna
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Köszönet
Szeretnénk megköszönni a Polgármesteri Hivatalnak és

dolgozóinak, hogy esküvõnket 2010. május 8-án az új József
Attila téren tarthattuk, valamint Laczkó Magdolna
anyakönyvvezetõnek, hogy a szabadtéri szertartást
lebonyolította.    

Almási-Krizsán Mária és Almási Attila

Sporthírek

Folytatódott a Legenda Kupa
Nagypályás Labdarúgó Torna
• 2010. 05. 09. Csengele - Pitvaros 11:5 (6:2)
Csengele összeállítása: Vincze Ferenc, Farkas Zoltán
(Gurdics Gábor 75'), Longa Ádám, Tóth Szabolcs, Mészáros
Dömötör (Katona Sándor 50'), Novák Balázs (Árvai Márk
46'), Mészáros Gábor, Erhardt Szilárd, Nagy Tamás, Haraszti
Roland (Csáki Martin 70'), Wenner Balázs
Góllövõink: Haraszti Roland (4), Erhardt Szilárd (2), Wenner
Balázs (2), Katona Sándor (2), Nagy Tamás
A mérkõzés érdekes színfoltja volt, hogy a csengelei csapat-
ban pályára lépett a Magyar Röplabda Válogatott tagja
Mészáros Dömötör. 

• 2010. 05. 15. Sándorfalva II. - Csengele 1:0 (0:0)
Csengele összeállítása: Vincze Ferenc, Farkas Zoltán
(Gurdics Gábor 55'), Tóth Szabolcs, Longa Ádám, Mészáros
Gábor, Majoros János, Vándor Zsolt (Novák Balázs 50'),
Heim Tamás, Nagy Tamás, Mészáros Dömötör, Wenner
Balázs
A rangadón egy jól eltalált lövés döntött a második helyezett
hazaiak javára. 

Továbbra is élen a Csengele!
• 2010. 05. 24. Tompa - Csengele 1:4 (1:2)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Farkas Zoltán, Tóth
Szabolcs, Gurdics Gábor, Longa Ádám, Heim Tamás,
Mészáros Dömötör, Erhardt Szilárd, Nagy Tamás, Kiss
Balázs (Árvai Márk 65'), Wenner Balázs
Góllövõink: Erhardt Szilárd, Mészáros Dömötör, Wenner

Balázs, Heim Tamás
A mérkõzés érdekessége volt, hogy a válogatott röplabdás
Mészáros Dömötör gólt szerzett. 

• 2010. 05. 30. Csengele - Ópusztaszer 4:0 (2:0)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Farkas Zoltán
(Csáki Martin 70'), Piacsek Máté, Longa Ádám (Nagy Tamás
46'), Tóth Szabolcs (Novák Balázs 85'), Wenner Balázs
(Árvai Márk 75'), Vándor Zsolt, Mészáros Gábor, Katona
Sándor (Rabi István 77'), Heim Tamás, Mészáros Dömötör
(Gurdics Gábor 65')
Góllövõink: Katona Sándor (2), Wenner Balázs, Vándor Zsolt

Focicsapatunk új játékosa Mészáros Dömötör akcióban 
az Ópusztaszer elleni mérkõzésen

Serdülõ bajnoki mérkõzés
• 2010. május 9. Csengele - Ásotthalom 5:0 (3:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó, Katona Gábor, Gurdics Dávid (Csíkos Patrik 60'),
Csáki Dávid (Novák Balázs 65'), Csáki Martin, Rabi István,
Nagy D. Bence (Volford Viktor 65'), Árvai Márk (Losonczi
Ádám 63'), Gurdics Gábor (Kócsó Dániel 55')
Góllövõink: Árvai Márk (2), Gurdics Gábor, Novák Balázs,
Lesták Ottó

• 2010. 05. 29. Csengele - Kistelek 5:3 (3:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó, Katona Gábor (Volford Viktor 79'), Csáki Martin,
Csáki Dávid (Gurdics Dávid 41'), Rabi István, Árvai Márk
(Losonczi Ádám 79'), Nagy D. Bence (Kócsó Dániel 55'),
Novák Balázs, Gurdics Gábor
Góllövõink: Gurdics Gábor (2), Novák Balázs, Csáki Martin,
Katona Norbert

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 

2010. június 7. oldal
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(folytatás a következõ oldalon)



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,
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. június 5-én 6 órától
2010. június 7-én 6 óráig
Dr. Martinek Vilmos
Telefon: 06-30/945 1386

2010. június 12-én 6 órától 
2010. június 14-én 6 óráig
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390 4624

2010. május 22-én 6 órától
2010. május 25-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2010. június 19-én 6 órától
2010. június 21-én 6 óráig 
Dr. Szigeti Gábor 
Telefon: 06-30/297 4435

2010. június 26-án 6 órától 
2010. június 28-án 6 óráig 
Dr. Gombos László 
Telefon: 06-20/923 1689

2010. július 3-án 6 órától 
2010. július 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.

Nyisson bankszámlát továbbtanuló gyermekének!
Biztonságosan és egyszerûen juthat gyermeke a
zsebpénzéhez!
Kamasz csomag:
v 14-18 éveseknek (diákigazolvánnyal rendelkezõknek).
v CM Zseb-Web bankkártya.
v Kedvezõ díjtételek.
Universitas számlacsomag:
v 18 év feletti diákigazolvánnyal rendelkezõ tanulóknak.
v Kedvezõ díjtételek.
v Ingyenes NETb@nk regisztrációs díj.
v Havonta az elsõ bankkártyával végzett tranzakció
ingyenes.
v Bankkártya éves díj, kártyagyártás díj nem kerül fel

számításra.
További részletekkel kapcsolatban érdeklõdjön a

Csengelei Takarékszövetkezetben!

8. oldal 2010. június
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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
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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

~ Schlett Gyõzõ Kerékpár Üzlet és Szerviz
Gyula, Csokonai u. 27. Telefon: 06-30/240-7456
• Kerékpár adás-vétel, javítás
• Háromkerekû és egyedi kerékpárok építése
• Lakatos munkák
• Fogyatékossággal élõk kerékpárjainak építése, javítása, 

átalakítása.

~ Tanya 5 hold földdel, mûúthoz közel eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/9126 563

~ Nõi-férfi és gyermek fodrászat Kiskunmajsán 
(Félegyházi út 45/b. Bableves csárda mellett). 
Szeretettel és barátságos árakkal várom 
kedves vendégeimet. 
Bejelentkezés Huszkáné Kovács Márta 06-20/536 0875

~ Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakor-
lattal rendelkezõ PM által regisztrált mérlegképes 
könyvelõ vállalja társaságok, egyéni vállalkozók, õster-
melõk könyvelését, munkaügyi, munkavédelmi és bér-tb 
ügyintézését, adóbevallás, beszámolók elkészítését, tel-
jeskörû ügyviteli szolgáltatással, felelõsséggel, hatóság 
elõtti képviselettel. Bérszámfejtést külön is vállalok.
Érdeklõdni: 06-20-497-0559, 62/258-695

~ 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

~ 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. 

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.

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

K
incsem

Lovasbolt

Vállalok szobafestést, mázolást, 
zuhanyzó kabin szerelését, és belsõ munkálatokat. 

Telefon: 06-30/396 9317
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~ 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

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.

~ Jó állapotban lévõ ajtók eladók! 
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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