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XVI. Csengelei Falunapok 
május 22-23-24.

MMáájjuuss  2222.. (szombat)
08.00 Kiállítások megnyitója a Faluházban 

(kiállítók: Koncz Lajosné csuhé- és szalma figuráit, valamint Koncz Márta gyapjú munkáit tekinthetik meg.)
09.00 Fúvószenekarok és mazsorettek felvonulása (Szigetvári Ifjúsági Fúvószenekar, Abonyi Ifjúsági Fúvószenekar

és Mazsorettcsoport, Csengelei Fúvószenekar és Mazsorettcsoportok)
INDULÁS A POLGÁRMESTERI HIVATALTÓL!!!

09.45 A József Attila és a Szent Imre tér átadása, szalagátvágás, 
a Falunapok ünnepélyes megnyitója

10.00 - 11.00 
Kulturális mûsor a József Attila tér kõszínpadán 
(Lengyel testvérközségünk Nowa Slupia néptánccsoportja, Csengelei Népdalkör és Citerazenekar, 
kis mazsorettesek, Csengelei Ütõegyüttes)

11.00 - 12.30 
Térzene a Polgármesteri Hivatal mellett felállított sátorban

12.30 - tól 
Zenekarok és mazsorettek átvonulása a Motoros Találkozóra a Faluházhoz

13.00 - 14.00 
Ebéd

A Motoros Találkozó programjai a Faluház körül:
09.30 Gyülekezés
11.30 Ünnepélyes megnyitó 10 órától egész nap ingyenes
12.00 Ebéd falunézõ nosztalgia villamos!
13.00 - 16.00 

Vetélkedõ
16.30 Motoros felvonulás
17.30 A vetélkedõk eredményhirdetése.

Sportpályán:
09.00 Falunapi kispályás labdarúgó torna majd ennek eredményhirdetése 15.00-kor a Gól Sörözõben.

MMáájjuuss  2233.. (vasárnap)
08.30 - 09.30 

Szentmise
09.30 Koszorúzás az I-II. világháborús emlékmûnél
10.00 Torta-túra az Általános Iskola udvarában
14.00 Lovas kocsis felvonulás a Faluháztól indulva, közben huszár kavalkád és ágyú bemutató gyerekeknek, 

majd a felvonulás folytatása.
18.00 Utcabál a Polgármesteri Hivatal melletti sátorban
22.00 Utcabál sztárvendége: CAPUCCINO együttes!

MMáájjuuss  2244.. (hétfõ)
08.00 - 15.00

Autós ügyességi verseny a focipálya mellett.
Nevezés a helyszínen 07.30-tól  
Érdeklõdni: Kun-Szabó Tibor 06-70/375 1075

Mindenkit szeretettel várunk!
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Önkormányzati hírek

Választási eredmények Csengelén 

• Csengele 1 sz. szavazókör Általános Iskola
Jelöltek:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 523
Urnában levõ szavazólapok száma: 523
Érvénytelen szavazatok száma: 3
Érvényes szavazatok száma: 520

Érvényes szavazatok száma jelöltenként 1 szavazó kör
1 Bedõ Tamás Albert MSZP 18
2 Csenki Mihály CIVILEK 12
3 Dudás Zoltán Sándor Jobbik 61
4 Rabi Mihály MDF 4
5 Dr. Torgyán József TORGYÁN-KISGAZDA

-KOALÍCIÓ 24
6 Vincze László Mihály FIDESZ-KDNP 401

Lista:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 523
Urnában levõ szavazólapok száma: 523
Érvénytelen szavazatok száma: 2
Érvényes szavazatok száma: 521

Érvényes szavazatok száma lista 1 szavazó kör
1 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 7
2 LEHET MÁS A POLITIKA 12
3 CIVIL MOZGALOM 5
4 MIÉP 1
5 FIDESZ-KDNP 403
6 MSZP 24
7 Jobbik 69

• Csengele 2 sz. szavazókör Faluház 
Jelöltek:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 352
Urnában levõ szavazólapok száma: 352
Érvénytelen szavazatok száma: 6
Érvényes szavazatok száma: 346

Érvényes szavazatok száma jelöltenként 2 szavazó kör
1 Bedõ Tamás Albert MSZP 15
2 Csenki Mihály CIVILEK 10
3 Dudás Zoltán Sándor Jobbik 53
4 Rabi Mihály MDF 2
5 Dr. Torgyán József TORGYÁN-KISGAZDA

-KOALÍCIÓ 10
6 Vincze László Mihály FIDESZ-KDNP 256

Lista:
Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 352
Urnában levõ szavazólapok száma: 352
Érvénytelen szavazatok száma: 5
Érvényes szavazatok száma: 347

Érvényes szavazatok száma lista 2 szavazó kör
1 MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 1
2 LEHET MÁS A POLITIKA 9

3 CIVIL MOZGALOM 10
4 MIÉP 1
5 FIDESZ-KDNP 260
6 MSZP 17
7 Jobbik 49

Összesített eredmények:
Bedõ Tamás Albert MSZP: 33
Csenki Mihály Civilek: 22
Dudás Zoltán Sándor Jobbik: 114
Rabi Mihály MDF: 6
Dr. Torgyán József Torgyán-Kisgazda Koalíció: 34
Vincze László Mihály Fidesz-KDNP: 657

Érvényes szavazatok lista összesen:
JOBBIK: 118
MSZP: 41
FIDESZ-KDNP: 663
MIÉP: 2
CIVIL MOZGALOM: 15
LEHET MÁS A POLITIKA: 21
MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM: 8

Köszönjük szépen a lakosság nagyarányú
részvételét a szavazáson!

Képviselõ-testületi ülés
A Képviselõ-testület 2010. április 29-én tartotta soros

nyílt ülését. A polgármester beszámolt a két ülés között
végzett munkákról. Rövid elemzésben tájékoztatta a
Testületet a választási eredményekrõl. 1553 fõ választópol-
gárból 875 fõ ment el szavazni. Ismertette a 4 legtöbb
szavazatott kapott, bejutott párt szavazatainak adatait.
Elmondta az eredmények magukért beszélnek. Megköszönte
a lakosságnak az aktív részvételt, mivel utoljára 1994-ben
jöttek el a községben ilyen sokan választani.
Beszámolójában kitért továbbá arra, hogy megtörtént a
temetõ út mûszaki átadás-ávétele, a forgalomba helyezési
kérelmet az önkormányzat beadta.
A temetõ útnál elhelyezésre került a zsákutca-jelzés, az út
túlsó vége lezárásra került. Az ünnepélyes átadás szervezése
folyamatban van, egyeztetések történtek Laczkó Ferenc
plébános úrral. Kéri a lakosságot, hogy óvják ezt az utat, ne
tegyék tönkre. Mezõgazdasági gépekkel az útra behajtani
tilos, mivel a keskeny, 3 m-es út útpadkája nem bír el na-
gyobb súlyú gépjármûveket. A Szent Imre tér és József Attila
tér mûszaki átadása is megtörtént, már sokan használatba
is vették a gyönyörû parkot. A park védelme érdekében kérte
az Általános Iskola tanárait is tartsanak a diákoknak
felvilágosító órákat, hogy tanulják meg a parkot rendel-
tetésének megfelelõen kell használni, és hogyan kell
vigyázni értékeinkre. Beszámolt arról, hogy a Május 1. utcai
részen bõvítésre került a kavics-ágyas parkoló a gyógy-
szertár és orvosi rendelõ, és Kuklis bolt felöli oldalon. A falu
szépítése érdekében az egynyári virágok kiültetését
elvégezte az önkormányzat, és körülbelül 7-8 ezer rózsatõ
díszíti közterületeinket. Tájékoztatta a Testületet, hogy
2010. május 17. és 2010. május 20. között a községben
ismét Egészségügyi Napok lesznek. Megszervezésre került a
Tüdõszûrés is, a 40 év alattiak 840,-Ft befizetése után

(folytatás a következõ oldalon)
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mehetnek el a szûrõvizsgálatra. A postai feladóvevényt,
csekket a Polgármesteri Hivatalnál lehet majd kérni. A 40 év
felettieknek ingyenes a szûrés.  A Falunapok rendezvényei
2010. május 22. és 2010. május 24. között zajlanak. A park
kiépítése után, annak védelme érdekében a két kulturális
helyszín megcserélésre került, a motorosok gyülekezése a
Faluháznál lesz. A kulturális mûsorok pedig az új parkban
kerülnek megrendezésre. A Falunapokra érkezik lengyel
testvérközségünk Nowa Slupia delegációja is. Beszámolt
továbbá arról, hogy a szennyvízhálózat és tisztítómû
pályázatának elkészítése tárgyában három ajánlat bekérésre
került. A polgármester beszámolóját a Testület egyhangúlag
elfogadta.

A következõ napirendként tárgyalta a Testület a 2009.
évi gazdálkodásról szóló zárszámadási rendeletet és pénz-
maradvány jóváhagyását.  Az önkormányzat és költ-
ségvetési szervei 2009. évi költségvetésének teljesítését
259.184 E Ft kiadási fõösszeggel,  és 305.212 E Ft bevételi
fõösszeggel a Testület egyhangúlag elfogadta. A XVI.
Csengelei Falunapok programját a Testület jóváhagyta. Az
elõterjesztések között került elfogadásra a 2010. évi költ-
ségvetési rendelet módosítása. A jóváhagyott 2010. évi költ-
ségvetés fõösszege: 354.135 E Ft, a jelen módosítással a
kiadási-bevételi fõösszeg 360.255 E Ft-ra módosul.
A 2009. évi változások (felújítás, telekértékesítés)
átvezetésre kerültek a vagyonban, errõl került elfogadásra
az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendelet módosítása. A követelések,
kötelezettségek ellenõrzésérõl szóló, módosított belsõ
ellenõri beszámoló jelentés elfogadása történt meg a
Testület korábbi 2010. február 15-i ülésen hozott döntése
alapján. Elfogadásra került továbbá a Polgármesteri Hivatal
és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezõ
intézményei 2009. évi összefoglaló belsõ ellenõrzési jelen-
tése is. A következõ napirendben Csengele Község Önkor-
mányzatának Közbeszerzési Szabályzatának módosítására
került sor, mivel a közbeszerzési törvény módosításai,
valamint a 2010. évi költségvetési törvény elõírásait
figyelembe véve kellett eljárni. 
Az Önkormányzat 2002-ben konzorciumi szerzõdést kötött
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatával és a régióhoz
tartozó helyi önkormányzatokkal a régióban létrehozandó
szelektív hulladékgyûjtési és regionális hul-
ladékgazdálkodási rendszer megvalósítása érdekében. A
projekt feladata a hulladék megfelelõ kezelésének, elszál-
lításának, újrahasznosításának biztosítása. A Konzorcium
33 települése által érintett nagytérség hulladékgazdálkodási
tervét 2006-ban fogadta el a Testület. Most a Szegedi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. megküldte a Szeged
Regionális Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott
települések 2006-2009 idõszakra vonatkozó
Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgált anyagát,
melyet a Testület egyhangúlag elfogadott. Kiskunfélegyháza
Város megkereste a környezõ települések önkormányzatait
azzal, hogy a Kiskunfélegyházi Hivatásos Önkormányzati
Tûzoltóság 2007-es évben pályázatot nyújtott be szerál-
lományának korszerûsítésére egy gépjármûfecskendõ be-
szerzésére. A pályázati önrész 17,2  millió Forint - 20 % volt.
2009. évvégén a Városi Önkormányzat Képviselõ-
testületének ismét nyilatkoznia kellett, hogy megerõsíti-e a
2007-es döntését, melyet a Képviselõ-testület a 2009.

december 17-i ülésen a 294/2009. kt. Sz. határozatban
továbbra is vállalt. Figyelemmel arra, hogy az Önkor-
mányzatok anyagi helyzete igen megnehezedett ebben az
évben, anyagi lehetõségeik függvényében mégis hozzájárul-
tak az ilyen nagyértékû eszközbeszerzésekhez, ezért az
Önkormányzat 50.000,-Ft támogatást ad a pályázati úton
beszerzendõ gépjármû fecskendõ önrészének biztosítására.
A következõ napirendben a Kisteleki Rendõrkapitányság
számolt be a 2009. évi tevékenységérõl. A Testület
észrevétele, hogy a beszámoló tartalma igen általánosító,
éppen ezért a Testület úgy döntött, hogy a beszámoló elfo-
gadását elhalasztja. Az ivóvízminõségjavító programra
létrehozott társulás a Kistelek és Társult Települések
Viziközmû Társulása, melynek 2009. évi beszámolóját tár-
gyalta meg a Testület. A Társulás bevétele 77 e Ft, kiadása
53 e Ft, pénzmaradványa 24 e Ft. A társulás vagyona: 124 e
Ft.

Utolsó napirendként került tárgyalásra a Kistérségi
Kulturális Stratégiai terv elõterjesztése. A stratégiai tervre
az OM Közkincs program keretében meghirdetett és a
Kistelek Környéki Települések Többcélú Társulása által
benyújtott K3-6-18/da. jelû pályázathoz és Kistérségi
Közkincs Kerekasztal számára van szükség. Mivel a
pályázati eljárás különbözõ szintjein szükség van dön-
téshozatalokra, ezért a Testület e határkörét Lantos István
alpolgármester úrra ruházta át.

Figyelem!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy 

Önkormányzatunk

2010. május 17 - május 20. között
egészségügyi napokat rendez

Faluházban:

• Tüdõszûrés: 2010. május 17. - május 20. 
9-15 óráig 40 év felett ingyenes

Befizetéshez csekk Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ.
40 év alatt      840 Ft

Az ingyenes vizsgálathoz Csengelei állandó vagy ideiglenes
lakcím szükséges!

• Vérnyomás mérés: 2010. május 17 - 19.                    
9-13 óráig ingyenes

• Vércukor mérés: 2010. május 17 - 19.                    
9-13 óráig ingyenes

• Koleszterin mérés: 2010. május 17 - 19.                    
9-13 óráig ingyenes

• Véradás:                2010. május 19-én                 
10-13 óráig

A következõ vizsgálatokra a várakozás elkerülése miatt
idõpontot kérhet a 62/286-252 számon a védõnõnél.
• Komputeres szemvizsgálat: 2010. május 17-én

9-12 óráig a vizsgálat ingyenes
• és szemüveg készítés: a szemüvegért fizetni kell
• Szemész szakorvosi  ellátás: 2010. május 17-én

9-12 óráig
Rendel: 
Dr. Skribek Ákos Szemészeti Klinikai tanársegéd
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• Hallásvizsgálat és hallókészülékek felírása: 
2010. május 18-án    9-11 óráig

Közgyógyellátási igazolványát hozza magával! A vizsgálat
ingyenes!

Egészségházban:

Csak elõjegyzés alapján! Saját lepedõt és törülközõt kérünk!
• Frissítõ masszázs: 2010. május 18-án 8-11 óráig 
• Nyirok masszázs: 2010. május 19-én 9-17 óráig 
• Meridián masszázs: 2010. május 20-án 8.30-16 óráig 

I.sz. Orvosi Rendelõ (Felszabadulás u.17.sz.)
• Urológiai rendelés: 2010. május 20-án.

13.30-15 óráig ingyenes
• Prosztata szûrés, urológiai problémák:

Rendel: 
Dr. Molnár Sándor urológus adjunktus

A TB kártyát és személyigazolványt szíveskedjenek
magukkal hozni!

Polgármester

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

Általános mezõgazdasági
összeírás 2010

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Központi
Statisztikai Hivatal a 2010. évi XXIV. törvény alapján 2010.
június 1- és június 21. között az ország valamennyi
településén, így Csengelén is, általános mezõgazdasági
összeírást hajt végre.

Az összeírás feladata átfogó képet adni a döntéshozók-
nak és a gazdálkodóknak egyaránt az uniós átalakulás
folyamatáról, a mezõgazdaság jelenlegi szerkezetérõl és az
ágazat szereplõinek helyzetérõl.

Az általános mezõgazdasági összeírásról szóló törvény
hatálya azokra a gazdaságokra terjed ki, amelyek csak

(folytatás a következõ oldalon)

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz
beruházással kapcsolatban a Kistelek és Térsége Viziközmû
Társulat munkatársa 2010. május 11-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



mezõgazdasági szolgáltatás végeznek, vagy amelyeknek az
összeírás eszmei idõpontjában összes termõterülete eléri az
1500 m2.

Gyümölcsös és szõlõterület esetén az összes terület
legalább 500 m2, üvegház vagy más védõtakarás alatti ter-
mesztõ területnél pedig 1000 m2 az alsó határ. 

A törvény alapján összeírandó adatok kiterjednek - egye-
bek közt - a gazdaságban munkát végzõk foglalkoztatási
jellemzõire, korukra, nemükre, mezõgazdasági jellegû isko-
lai végzettségükre, a fölhasználat jogcímeire, a föld-
használat mûvelési ágak szerinti jellemzõire, a gazdaság
egyéb, nem mezõgazdasági jellegû tevékenységeire,
valamint az alkalmazott mezõgazdasági termelési mód-
szerekre.

Az összeírást csengelei lakosok végzik, akik személyre
szóló igazolvánnyal rendelkeznek kérjük együtt-
mûködésüket!                                          

Törköly Ágnes

Általános iskolai hírek

Simonyi Zsigmond helyesírási
verseny

2010. április 17-én Baranyi Amíra képviselte iskolánkat
a megyei helyesírási versenyen Szegeden, ahol V. helyezést
ért el. A versenyre magyartanára, Lantosné Horváth Irén
készítette fel. 
Mindkettõjüknek ezúton is gratulálunk!

Versmondó verseny
2010. április 14-én rendezték meg az általános iskolában

a helyi versmondó versenyt. 46 gyermek vállalta, hogy
szabadideje egy részét verstanulással tölti, melyeket igazán
nagyon ügyesen és szépen szavaltak el. 

A zsûri az 1-2. osztályosok és a 3-4. osztályosok közül is
öt helyezést értékelt.

Az 1-2. osztályosok között a következõ eredmények 
születtek:
I. helyezett: Árvai Kitti 2. osztály
II. helyezett: Katona Petra 1. osztály
III. helyezett: Törköly Nelli 1. osztály
IV. helyezett: Laczkó Petra 2. osztály
V. helyezett: Széplaki Lili 2. osztály

A 3-4. osztályosok eredményei:
I. helyezett: Forgó Judit 4. osztály
II. helyezett: Hajagos László 3. osztály
III. helyezett: Sánta Martin 4. osztály
IV. helyezett: Martus Nikolett 4. osztály
V. helyezett: Dora Zoltán 3. osztály

Mindkét korosztályból az elsõ két helyezett képviselte
iskolánkat Ópusztaszeren a területi versmondó versenyen.
Itt Hajagos László III. helyezést ért el. 

Minden tanulónak szívbõl gratulálok, a tanárnõknek és
szülõknek pedig köszönjük a verstanulásban nyújtott segít-
séget, a közös munkával egy igazán szép, és sikeres

délutánt szereztek a zsûrinek és a közönségnek.
Törköly Ágnes

A mûvészeti iskola hírei

A TÁNCOSOKNAK IS SIKERÜLT!!!
2010. április 9-én, pénteken rendezték meg Deszken a

Maros Menti Fesztivál néptánc és egyéb tánc kategóriát.
Csengelérõl a Napfény Mazsorettcsoport és a Holdfény
tánccsoport vett részt a versenyen. Zákányszéki, ruzsai,
domaszéki, kisteleki csoportokkal kellett összemérni tudá-
sukat. Talán az egyéb tánc kategóriát volt a legnehezebb
elbírálni, hiszen különbözõ stílusokat (disco, hip hop, ma-
zsorett, társastánc, jazz balett) mutattak be a szólisták vagy
csoportok.

A fárasztó délután végén mindenki kapott a részvételért
egy-egy emléklapot, végül a helyezetteket is felszólították a
színpadra. A Holdfény csoport az angol keringõ formá-
ciójával II. helyezést érdemelt ki!

A Holdfény csoport

A mazsorett csoport is kitett magáért, de ezen a
délutánon nem emelték ki õket. Hazafelé azonban megáll-
tunk és egy hatalmasat fagyiztunk mindenki örömére!
Nagyon szép és eredményes napunk volt.    

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

EZÜSTÖSEK A SZÍNJÁTSZÓ
CSOPORTOK

Szegeden a Százszorszép Gyermekházban rendezték meg
2010. április 22-23-án (csütörtökön és pénteken) a XVIII.
Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó
Megyei Találkozóját. Ezen részt vett a mûvészeti iskola
Fõnix és Napsugár csoportja is. A Fõnix csoport felsõ
tagozatos növendékekbõl áll és Lázár Ervin: Négyszögletû
kerek erdõ címû mûvébõl adtak elõ részleteket. A Napsugár
csoport a Tündérszép Ilona és Árgyélus címû mesét mutat-
ták be.

hírek
6. oldal 2010. májusCsengelei



A Fõnix Színjátszó csoport

A Napsugár Színjátszó csoport

Mindkét csoport Ezüst minõsítést kapott a szakértõkbõl
álló zsûritõl. A Fõnix csoport még egy ingyenes nyári
táborozási lehetõséget is nyert.
A csoportok felkészítõ tanára: Lantosné Horváth Irén. Neki
is és növendékeinek is GRATULÁLUNK!!

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány köszöni 
a tavalyi évben 1%-ból befolyt támogatásokat, 

kérjük továbbra is támogassa a 
mûvészetoktatás fejlesztését. 
Adószámunk: 18469109-1-06

Faluházi hírek

Huzella Péter Csengelén
2010. április 21-én délután a Faluház vendége volt

Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerzõ, gitáros-énekes,
elõadómûvész.

Hosszú ideig a Kaláka együttes tagja volt. Együtt írtak
zenét, sok más mellett, a Magyar népmesék, vagy a Mesék
Mátyás királyról címû rajzfilmekre. Az együttesbõl néhány

éve már kiszállt és egyedül járja az országot, mûsorával
megérintve gyerekeket, felnõtteket egyaránt. Nálunk a
nagycsoportos óvodásoknak és az alsó tagozatos tanulók-
nak énekelt megzenésített verseket többek között Móricz
Zsigmondtól, Kányádi Sándortól, mondván így sokkal köny-
nyebb õket megtanulni.

Huzella Péter 

Kellemes délutánt szerzett nekünk, jól éreztük magunkat
együtt.
Huzella Péter csengelei látogatásához ismét nagy segítséget
kaptam a szegedi Somogyi könyvtártól és munkatársától
Fodor Mónikától. Köszönöm szépen! 

Törköly Ágnes

Jászszentlászlón vendégeskedtünk
2010. április 18-án, vasárnap délután Jászszentlászlóra

utaztak mûvészeti csoportjaink, hogy részt vegyenek a
kistelepülések között megrendezésre kerülõ Kulturális
Szomszédolón. A kezdet kezdetén a Délmagyarország címû
napilap támogatásával indult ez a rendezvénysorozat, mely
most már csak azokon a településeken mûködik, ahol a
szervezõk és az önkormányzatok vállalják ennek lebonyo-

Az Ifjúsági Mazsorettcsoport

2010. május 7. oldal
hírek

Csengelei

(folytatás a következõ oldalon)



lítását. A célja az, hogy a résztvevõk megismerjék a másik
település kultúráját, az ott folyó mûvészeti csoportok
munkájába bepillantást nyerjenek. Március 28-án már
Jászszentlászló bemutatkozott Csengelén, láthattuk furulyá-
saikat, kórusaikat, néptáncosaikat és népdalkörüket is.
Nagy élmény volt minden csengelei számára.

Csengelén nagy elõny a mûvészeti iskola léte és munká-
ja, hiszen a rendszeres munka, a versenyeken való részvétel
már gyakorlott fellépõkké változtatja növendékeinket. Részt
vett a Fõnix színjátszó csoport, a Csengelei Fúvószenekar és
Mazsorettcsoport, Forgó Judit és Árvai Kitti versmondók, a
Holdfény csoport, a 6. és 8. osztályosok tánccsoportja és az
ütõegyüttes. A mûvészeti iskolások mellett a Csengelei
Népdalkör és Citerazenekar is fellépett. Nagy sikert aratott a
jól megválasztott, színvonalas mûsorunk.

Az Ütõegyüttes

A mûsor után pazar vendéglátással - sütivel, szendvics-
csel, üdítõvel - hálálták meg az általunk szolgáltatott
élményt. Jól éreztük magunkat. Köszönjük Jászszentlászló! 

MMeegghhíívvóó
Az Ifjúsági Információs Pont és a Gyermekjóléti Szolgálat

közös rendezvényére kerül sor 

május 14-én 14 órai kezdettel 
"Egy nap egészségesen" címmel.

Ha van kedved egy kicsit mozogni, tréfás játékokon 
részt venni, megjelenésedre számítunk.

Jelentkezni a Faluházban május 11-ig lehet!

Vincze János Kisteleken mutatta
be szobrait

Nemrégiben a kisteleki Napsugár Otthonban
gasztronómiai fesztivált rendeztek az idõsek számára. A
rendezvény keretében régi szakmákat is bemutattak. A
kosárfonó, szalaghímzõ és keramikus termékek mellett látni
lehetett Vincze János csengelei fafaragó szobrait is. 

Az alkotó egy Szûz Mária szobrot ajándékozott a az
otthon kápolnája számára.  

Vincze János Kisteleken 

Védõnõ hírei

Csengelén volt a Magyar Posta
Szûrõkamionja

Magyarországon még mindig igen magas a méhnyakrák
okozta halálozás. 2007-ben 424 személy halt meg ebben a
betegségben.
Ez a szám több évtizede nem változott légyegesen, annak
ellenére, hogy hazánkban az elsõk között vezették be a méh-
nyakból vett kenetek citológiai vizsgálatát, és ennek
intézményes kereteit is biztosították.

Magyarországon 2004 óta szervezett méhnyakszûrés
folyik -azaz- a 25-65 év közötti nõk egyszeri negatív
szûrõvizsgálatot követõen 3 évenként méhnyak szûrésre
szóló meghívót kapnak.

Országosan a szûrésre meghívott nõk töredéke, mintegy
5%-a él csak szûrési lehetõséggel, és megy el méhnyak
szûrésre. 2010. április 6-án 9-17 óráig a Faluház melletti
téren volt a Magyar Posta mobil szûrõállomása. 100 fõ
kapott elõzetesen névre szóló meghívót, de mindössze 8 fõ
élt ezzel a lehetõséggel, a másik 8 asszony önként jelent-
kezett a vizsgálatra.

A nõk számára az egyik legkomolyabb nõgyógyászati
problémát jelentõ méhnyakrák kifejlõdése rendszeres
szûrõvizsgálattal megelõzhetõ, idõben felismerve a betegség
gyógyítható. Bízom benne, hogy legközelebb többen élnek
ezzel a szûrési lehetõséggel.

Henczné Gut Julianna

V. Arany Fakanál Körömpörkölt
Fõzõverseny

Fõzõversenyünket 2010. május 1-jén rendeztük meg a
Gól Sörözõben. Nyolc bográcsban fõztek a versenyzõk, a
három tagú zsûri nagy nehézségek árán végeredményt
hirdetett. Helyezésektõl függetlenül minden bográcsban
nagyon finom pörkölt készült, mert a vendégsereg mindet
elfogyasztotta. 

8. oldal 2010. május
hírek

Csengelei



2010. május 9. oldal
hírek

Csengelei

Eredmények:
I. helyezett: Ifj. Kõrösi Sándor
II. helyezett: Balázs Tibor
III. helyezett: Tóth testvérpár és Kõrösi Sándor
IV. helyezett: Torjai Béla, Béres István, 

Dorogi András, Vörös Tibor

Dobogósok

A fõzõverseny gyõztese
Kun-Szabó Tibor

Sporthírek

Csongrád megyében járt a magyar
NBII-es válogatott

A csapat vezetõi élen Kutasi Róbert csapatvezetõvel jó
barátságot ápolnak Kun-Szabó Tiborral, aki a stábot
vendégül látta egy vacsorára a Gól Sörözõben. A címlapon
látható Molnár Róbert a Csongrád Megyei Labdarúgó
Szövetség alelnöke, Mátyus János a válogatott szövetségi
edzõje, Kun-Szabó Tibor, Dragoner Attila pályaedzõ és
Kutasi Róbert csapatvezetõ.

Pókerverseny
2010. április 19-én rendeztük a Gól Sörözõben soron

következõ pókerversenyünket, ahol a következõ végered-
mény született.
I. helyezett: Molnár Zsolt (Kiskunmajsa)
II. helyezett: Horváth Zoltán (Kiskunmajsa)
III. helyezett: Gurdics Gábor

Az elsõ három helyezett 

2010. április 30-án hetedik alkalommal rendeztük újabb
pókerversenyt, melynek most is a Gól Sörözõ adott helyet. 
I. helyezett: Szabó Péter (Kistelek)
II. helyezett: Czirkó István (Jászszentlászló)
III. helyezett: Kun-Szabó Tibor

Az elsõ három helyezett

Folytatódott a Legenda Lajcsi Kupa
Nagypályás Labdarúgó Torna
• 2010. 04. 04. Csengele - Derekegyház 1:1 (0:1) 11-esekkel 0:3
Csengele összeállítása: Vincze Ferenc, Papp Tamás (Árvai
Márk 80'), Tóth Szabolcs, Csáki Martin (Rabi István 70'),
Gurdics Gábor, Farkas Zoltán, Kiss Balázs, Mészáros Gábor,
Katona Sándor, Heim Tamás, Nagy Tamás
Góllövõnk: Nagy Tamás



hírek
10. oldal 2010. májusCsengelei

Csengele nyerte a rangadót
• 2010. 04. 10. Gulyás Csárda Szeged - Csengele 0:3 (0:0)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Farkas Zoltán,
Piacsek Máté, Tóth Szabolcs (Janiga László 46'), Wenner
Balázs (Katona Sándor 65'), Pálfi László, Mészáros Gábor
(Gurdics Gábor 80'), Várszegi Richárd (Árvai Márk 80'),
Heim Tamás, Majoros János (Longa Ádám 46'), Vándor Zsolt
(Novák Balázs 60')
Góllövõink: Wenner Balázs, Várszegi Richárd, Katona
Sándor

• 2010. április 25. Csengele - Pázsit SE 3:2 (0:2)
Csengele összeállítása: Vincze Ferenc, Farkas Zoltán (Árvai
Márk 80'), Tóth Szabolcs, Pálfi László, Longa Ádám, Vándor
Zsolt (Gurdics Gábor 46'), Heim Tamás, Nagy Tamás, Katona
Sándor, Mészáros Gábor, Wenner Balázs
Góllövõink: Wenner Balázs (3)
A szezonban eddigi legjobb ellenfél ellen, remek második
félidei teljesítménnyel sikerült a bravúros fordítás.
Köszönjük a közönség biztató tapsát!

• 2010. május 2. Ambrózfalva - Csengele 4:6 (1:4)
Csengele összeállítása: Tombácz Róbert, Papp Tamás, Tóth
Szabolcs, Farkas Zoltán, Csáki Martin (Árvai Márk 46'), Pálfi
László (Rabi István 28'), Mészáros Gábor, Heim Tamás, Nagy
Tamás, Haraszti Roland, Kiss Balázs (Novák Balázs 70'), 
Góllövõink: Heim Tamás (2), Haraszti Roland (2), Papp
Tamás, Novák Balázs

Serdülõ bajnoki mérkõzés
• 2010. 04. 03. Kistelek - Csengele 1:2 (0:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Gurdics Gábor,
Lesták Ottó, Rabi István, Novák Balázs, Csáki Martin, Árvai
Márk (Kócsó Dániel 77'), Katona Gábor (Csíkos Patrik 79'),
Csáki Dávid (Losonczi Ádám 75'), Kulcsár Zoltán, Nagy D.
Bence (Gurdics Dávid 70')
Góllövõink: Novák Balázs, Rabi István 

Tovább menetel a serdülõ csapatunk
• 2010. április 17. Mórahalom - Csengele 0:4 (0:2)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán
(Csíkos Patrik 76'), Lesták Ottó, Katona Gábor (Kócsó Dániel
65'), Csáki Martin, Csáki Dávid (Gurdics Dávid 60'), Rabi
István, Novák Balázs, Nagy D. Bence (Losonczi Ádám 70'),
Gurdics Gábor, Árvai Márk
Góllövõink: Rabi István (2), Novák Balázs, Gurdics Gábor

• 2010. április 25. Csengele - Sándorfalva 1:4 (0:2)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Lesták Ottó (Gurdics Dávid 38'), Gurdics Gábor, Csáki
Martin, Katona Gábor (Csíkos Patrik 70'), Rabi István, Nagy
D. Bence (Kócsó Dániel 60'), Novák Balázs (Losonczi Ádám
72'), Árvai Márk, Csáki Dávid
Csengelei góllövõ: Novák Balázs

Kun-Szabó Tibor

Felhívás!
Ismét Templomhalmi iskolai búcsú

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

Elõtte 15-én este, pacal pörkölt vacsorával egybe-
kötött búcsúi retro buli a Templomhalmi iskolánál. 

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

2010. május 10-én 18 órakor 
KRESZ tanfolyam 

indul a Faluházban.

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. ügyfélfogadási rendje:

Polgármester: Sánta Ferenc szerda 10-12
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu  

66

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



2008. május 11. oldal
hírek

Csengelei

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,
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. május 8-án 6 órától
2010. május 10-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/519 1829

2010. május 15-én 6 órától 
2010. május 17-én 6 óráig
Dr Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

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

2010. május 29-én 6 órától
2010. május 31-én 6 óráig
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/936 4208

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

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!

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
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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

~ 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

~ 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

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.

K
incsem

Lovasbolt
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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

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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