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Október 23. - AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC,
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSÁNAK NAPJA

1956. októberére az ország gazdasági válsága és a vezetés miatt az országban egyre nõtt az elégedetlenség. Az
értelmiségiek egyre gyakrabban adták jelét nemtetszésüknek. 

1956. október elején a magyarországi egyetemeken már sorra fogalmazták követeléseiket a változást akaró diákok.
Követeléseik alátámasztására felvonulást is szerveztek. A Parlament elõtt Nagy Imre mondott beszédet, ami csalódást
okozott. Ezután a Magyar Rádió elé vonultak. Gerõ Ernõ sértegetõ beszéde a tüntetõkrõl a Rádió ostromához vezetett.
Ledöntötték a városligeti Sztálin szobrot. 

A közel egy évtizedes nyomasztó személyi kultusz és a szovjet érdekeket szolgáló diktatúra ellen forradalom rob-
bant ki ezen a napon. 

Október 24-én Nagy Imre lett a miniszterelnök,
ugyanakkor megkezdõdtek a szovjet csapatok
bevonulása a fõvárosba, mely ellen a munkásokból
álló fegyveres csoportok próbálták felvenni a harcot. A
forradalom az egész országra kiterjedt. Az egész orszá-
gon végigsöprõ megmozdulásokat, csak a szovjet csa-
patok közremûködésével tudták elfojtani, de a
hõsiesen küzdõ forradalmi erõk ellenállását a hatal-
mas szovjet túlerõ hamarosan megtörte. 

Kádár János bejelentette a szovjetbarát kormány
megalakulását.

A forradalmi kísérletet véres megtorlás követte, sok
ezren kerültek börtönbe és rengeteg honpolgár kény-
szerült emigrációba. Nagy Imrét letartóztatták és 1958.
június 16-án több társával együtt kivégezték.

Az 1956-os forradalom a magyar nép legnagyobb XX. századi tette volt. 1989-ben ezen a napon kiáltották ki
Magyarországon a köztársaságot. 

Halottak napja
Mindenszentek utáni nap, november 2-a a Halottak napja. Ilyenkor emlékezünk el-

hunyt szeretteinkre.
Általános szokás szerint elõtte való nap rendbe hozzák a sírokat, virágokkal, ko-

szorúkkal feldíszítik, és az este közeledtével, gyertyákkal, mécsesekkel kivilágítják, "hogy
az örök világosság fényeskedjék" az elhunytak lelkének.

Gyújtsunk gyertyát halottainkért! 

A Mûegyetem, az egyik hely ahonnan a fõvárosi 
forradalom elindult



"Emlékezzünk régiekrõl"
2010. október 6-án 161 évvel Batthyány Lajos miniszterelnök és a 13 honvédtábornok: Aulich Lajos, Damjanich János,

Knezich Károly, Láhner György, Leiningen-Westerburg Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernõ, Török Ignác, Gróf Vécsey
Károly, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernõ, Schweidel József és Lázár Vilmos kivégzésének szomorú eseményére emlékezünk. 

Olyan hõsök elõtt tisztelgünk, akik megértették a kor
üzenetét. Olyan magyar és más nemzetiségû férfiak halálát
gyászoljuk, akik a magyar függetlenség ügye mellett a
világszabadság eszméiért is küzdöttek. Aulich Lajos hon-
védtábornok, hadügyminiszter, aradi vértanú így fogalmaz:
"Harcunk nem a nemzetiség, hanem a köz szabadság harca
az abszolutizmus ellen. Gyõzelmeink élõ diadalai a világ-
szabadságnak. E közös végcélért küzdöttek, és életüket
adták érte."

Mi emlékezõk, az ország határain belül és kívül,
áldozatukat látva mit gondolunk, mit gondolhatunk
magunkról? Milyen áldozatot, de legalább erõfeszítést
teszünk ma a kor, a pillanat adta feladatok megoldásáért?
Utódként milyen lelkiismerettel nézhetünk a tükörbe?
Merítsünk erõt az aradi vértanúk a hazáért, embertársaikért
tudatosan, megfontoltan hozott áldozataiból, emberi
nagyságuk szolgáljon példaként. 

Utolsó napjaik, óráik felidézéséhez Nemeskürty István írását hívtam segítségül. Október 6-án szürkületkor elõvezették
Kiss Ernõt, Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidet és Lázár Vilmost. Kisst és Schweidelt azért nem akasztófával büntették,
mert õk nem voltak harcoló csapatok parancsnokai, Dessewffynek és Lázárnak 'jutalma' volt ez, amiért császári és nem cári
tábornok elõtt tették le a fegyvert. Felsorakozott a 16 kivégzõ katona. Kiss Ernõ honvéd altábornagy ekkor így kiáltott fel:
"Szegény hazám! Isten büntesse meg hóhérainkat!" Ebben a percben eldördült a sortûz. 

Ezután vezették az akasztófákhoz a többi tábornokot. Leiningen honvédtábornoki egyenruhában volt, azért mert
megvesztegette a császári õrt, hogy ne vegye el tõle az egyenruhát. A többiek feketében és fehér ingben. Elsõnek Poeltenberg
Ernõt akasztották föl. Az akasztófa alá menet, valamennyi társával kezet szorított, és megcsókolta õket. Másodiknak Török
Ignác következett. Õ is elbúcsúzott társaitól. Aztán Láchner, Knezich, Nagy-Sándor József. Nagy-Sándor ezt kiáltotta abban
a pillanatban, amikor a kötelet a nyakára tették: "Éljen a haza!" Hatodiknak Leiningent végezték ki. Õ az akasztófa alá lépve
így szólt: Isten veletek bajtársak! Nem sokára más, igazabb bíró elõtt fogunk állani! Aulich Lajos, majd Damjanich János
következett. Utoljára, büntetésül kellett végignéznie társai kivégzését Gróf Vécsey Károlynak. Az a gróf, akit családja se si-
ratott, akinek apja azt üzente: örvend, hogy fiát kivégzik, megérdemli, miért merészelt a császár ellen lázadni. Az a Vécsey,
aki 1849 januárjában indulatosan összeszólalkozott Damjanichcsal, és emiatt hónapokig nem is köszöntek egymásnak. Gróf
Vécsey Károly császári királyi kamarás, dúsgazdag magyar fõnemes, most odalépett hajdani katonabajtársa és haragosa,
Damjanich János szerb születésû, szegénycsaládból származó, volt császári királyi százados holttestéhez, letérdelt és kezet
csókolt a halottnak. A gróf ott térdel egy szerb katona holtteste elõtt, és a kezét csókolja. Vécsey jelképnek szánta kézcsókját
és az is maradt. Egy magyar fõnemes szövetkezett a halálban egy szerb katonával. A holttesteket a mindenfajta emberi indu-
lat iránt tökéletesen érzéketlen Ernst törzshadbíró felsõbb parancsra, elrettentésül az akasztófákon hagyatta, és közszem-
lére tétette. 

Áldozatuk nem volt hiábavaló, ismételjük szinte imaszerûen a megemlékezések napján, meghatottan, de kissé tanácsta-
lanul állva a hõsök arcát és nevét viselõ nemzeti tablók elõtt. Talán feldereng a remény, hogy áldozat vállalásuk valóban
nem volt hiábavaló, mert oly korba érkeztünk, amelyben nincs szükség olyan hõsökre, "akik érted haltak". Jobb ez a kor,
amelyben így szól az ige:"kik érted élnek". Azért sem volt hiábavaló, mert õket felidézve vagyunk csak képesek becsülni, mit
jelent az elmúlt korokból átszelídülni egy oly régóta vágyott, tisztább jövõbe, ahol a széthúzás helyett az összetartozás
élménye a legfontosabb. És ez az igazi üzenete az 1848-49-es forradalomnak és szabadságharcnak.

Önkormányzati hírek

Választási eredmények
A 2010. október 3-án zajlott önkormányzati választások ered-
ménye Csengelén a következõ lett:
Választópolgárok száma a névjegyzékben a választás befe-
jezésekor: 1715 fõ

Szavazóként megjelent választópolgárok száma: 967 fõ

Polgármester választás eredménye:
Uránban lévõ szavazólapok száma: 967 
Érvénytelen szavazólapok száma: 6
Érvényes szavazólapok száma: 961

Dr. Apró Zsolt: 378
Nagy Gáborné: 186
Sánta Ferenc: 397

2. oldal 2010. október
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A 13 aradi vértanú
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Egyéni listás választás eredménye:

Urnában lévõ szavazólapok száma: 967
Érvénytelen szavazólapok száma: 25
Érvényes szavazólapok száma: 942

Árvai Kálmánné: 170
Czakó János Mátyás: 257
Dénes Balázs: 205
Gyovai Tibor 243
Juhász József: 213
Katona Attila: 455
Kormányos Sándor: 367
Kun-Szabó Tibor: 129
Lantos István: 469
Mészáros Zoltán: 139
Molnár Mihály: 420
Nagy Gáborné: 319
Rényi László: 309
Sánta Ferenc: 211
Széll János Attila: 183
Széll Lajos: 133
Tóth Tibor: 337
Varga Árpád: 419

Forrás: www.valasztas.hu

Beszámoló a TÁMOP-3.3.7-09/1 kód-
számú "Kompetencia alapú oktatás
bevezetése és fejlesztése Csengelén"

címû pályázatról
Csengele Község Önkormányzata 2009. novemberében nyúj-
totta be pályázatát a Társadalmi Megújulás Operatív
Program LHH kistérségek projektjei minõségi oktatás támo-
gatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elõsegítése
a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlõsége
érdekében címû TÁMOP-3.3.7/09/1 kódszámú pályázati
kiírásra.

Pályázatunk támogatási döntése 2010. július 21-én született
meg. A támogatási szerzõdéshez szükséges dokumen-
tumokat 2010. szeptember 1-ig kellett megküldeni, ezt
követõen 2010. szeptember 28-án került sor a nyertes
pályázat támogatási szerzõdésének aláírására. A támogatás-
sal nyert összeg 25 millió forint, mely 100%-os mértékû
támogatás.

A projektben a minõségi oktatás és ahhoz való egyenlõ hoz-
záférés biztosítását valósítjuk meg községünkben a 2010-es
tanévtõl kezdve három tanéven keresztül. A fejlesztés elsõ-
sorban az óvodában és az általános iskolában valósul meg,
de a projekt keretében megvalósul a település kulturális szol-
gáltatásainak fejlesztése is. A minõségi oktatás, a kompe-
tencia alapú oktatás feltételrendszerének megteremtése, a
modern pedagógiai környezet megteremtése alapját képezi a
projekt keretében megvalósuló fejlesztésnek. Ez továbbá
kiegészül az intézménybe beíratott nagyszámú hátrányos és
halmozottan hátrányos, valamint sajátos nevelési igényû
gyermek felzárkóztatásával, fejlesztésével, szegregáció
mentes együttnevelésével. A fejlesztõprogramok, valamint az
esélyegyenlõséget szorgalmazó nevelés mind az iskolában,

mind pedig az óvodában megvalósul. A tevékenységek 5 cso-
portra oszlanak, az alábbiak szerint:
I. Pedagógiai és módszertani kultúra fejlesztése, pedagó-
gusképzés: a projekt keretében a pedagógusok akkreditált
továbbképzéseken vesznek részt annak érdekében, hogy a
lehetõ legtöbb ismerettel rendelkezzenek a projekt meg-
valósításához. 12 fõ vesz részt 30 órás képzéseken, kompe-
tenciafejlesztés, IKT területen.

Pedagógusok az akkreditált továbbképzésen

II. Tehetséggondozás, kompetenciafejlesztés: kompetencia-
fejlesztõ programok az iskola tanulóinak tanulmányi
versenyek, szakkörök, továbbtanulásra felkészítõ programok
formájában, nyári tábor, témahét megszervezése, amely
során a gyermekek környezettudatos szemléletmódját
erõsítjük. A fejlesztésben logopédus és fejlesztõ gyógy-
pedagógus is közremûködik majd.
III. Hátrányos helyzetû gyermekek integrációja, fejlesztése: a
program keretében az érintett gyermekek felzárkóztató
oktatása történik, valamint az SNI gyermekek külön
fejlesztése heti 1 órás foglalkozások keretében.
IV. Óvoda/iskola: Óvoda-iskola átmenetet támogató szakmai
együttmûködés megteremtése a gyermekek, óvodapedagógu-
sok és tanítók közremûködésével, valamint DIFER program-
csomag bevezetése az óvodában.
V. Az egész életen át tartó tanulás támogatása: a település
könyvtári szolgáltatásának fejlesztése elektronikus
könyvtári katalógus bevezetésével, az olvasáskultúrát
fejlesztõ programok szervezésével, valamint a szolgáltatás
minõségének javításával, amihez egy fõ könyvtáros akkre-
ditált továbbképzésen való részvétele járul hozzá.
A fent bemutatott tevékenységekhez kapcsolódóan
eszközbeszerzés is megvalósul, amely keretében azok a di-
gitális tartalmak, illetve taneszközök kerülnek beszerzésre,
amelyek a projekt megvalósításához közvetlenül kapcsolód-
nak, és szükségesek a gyermekek/tanulók foglalkozásaihoz.
A projekt eredményeképpen az iskola tanulóinak
lehetõségük nyílik arra, hogy három tanéven keresztül heti
rendszerességgel részt vegyenek szakkörökön, továbbta-
nulásra felkészítõ foglalkozásokon. Az óvoda-iskola
átmenet támogatásának eredményeképpen a leendõ elsõsök

(folytatás a következõ oldalon)
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már a beiskolázás elõtt ízelítõt kapnak az iskolai
környezetbõl, ami megkönnyíti alkalmazkodásukat az új
környezethez.

Magony Rita
projektmenedzser

Megtörtént az új iskolatetõ átadása
2010. szeptember 15-én ünnepélyes keretek között történt

az új iskolatetõ átadása, melyet az Önkormányzati
Minisztérium által meghirdetett Közoktatási Intézmények
Infrastrukturális Fejlesztése címû pályázat segítségével si-
került megvalósítani. 

Sánta Ferenc polgármester úr köszöntõ szavai után
bemutatta a projekt megvalósulását, elmondta, hogy az
udvar felöli nyílászárók cseréje is megtörtént, valamint a
vizes blokkot is felújították. Megköszönte a kivitelezõknek,
pályázat íróknak és mindenkinek a segítséget aki

A szalag átvágása

hozzájárult ahhoz, hogy mindez létrejöjjön. Ezután Heim
Géza igazgató úr mondott néhány szót, majd megtörtént a
nemzeti színû szalag átvágása, melyet a legkisebb 1. osztá-
lyos tanuló és a legmagasabb 8. osztályos tanuló vágott át.  

Végül az önkormányzat szendviccsel és üdítõvel
vendégelte meg a résztvevõket.

Ruhaadomány gyerekeknek
A Vetter Hungary Kft. csapata által felajánlott

pénzösszegbõl 22 óvodás és általános iskolás gyerek
részesült ruhaadományban.

A beszerzésében az iskola és óvoda gyermekvédelmi
felelõse és a csengelei Gyermekjóléti Szolgálat családgondo-
zója segített. 

A gyerekek nagy örömmel próbálták és vették át a nekik
vásárolt ruhákat. Az õ nevükben is köszönetünket fejezzük
ki a felajánlóknak.      

Tódorné Bodrogi Tünde

Egyházi hírek

Szent Imre nap
2010. november 6-án a hagyományoknak megfelelõen ismét
megrendezzük a Szent Imre napot. 
A részletes programról késõbb a plébánia honlapján és a
fali hirdetõtáblán tájékozódhatnak.

Falugazdász hírei
A falugazdásznak újra van ügyfélfogadása Csengelén a
következõ napokon:
- Szerda: 8-16 óráig
- Csütörtök: 10-16 óráig
Kérdéseikkel, problémáikkal a 06-30/337-2370-es telefon-
számon is fordulhatnak Majoros Szilvia falugazdászhoz. 

A mûvészeti iskola hírei

Elkezdõdött a tanév…
A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben is

megkezdõdött az új tanév 2010. szeptember 1-jén. 
Az elõzõ évekhez képest személyi változás a fúvós

tanároknál volt. Vörös József helyett Kalmár Gergely József
tanítja növendékeinket. Az egyéni hangszeres órák és a cso-
portos foglalkozások órabeosztása megtörtént, és itt is
próbáltunk ragaszkodni a már megszokott idõpontokhoz,
amelyek a következõ képen alakultak: 

- Hétfõn, szerdán színjáték Lantosné Horváth Irén 
vezetésével,

- Kedd, csütörtök társastánc Czirokné Krizsán 
Zsuzsannával, fúvós órák Czirok Zoltánnal

- Hétfõn, csütörtökön fúvós órák Gömöri Balázzsal, 
- Hétfõ, péntek fúvós órák Kalmár Gergely vezetésével
- Szombat fúvószenekar és mazsorett próbák és fúvós 

órák
- Páros héten hétfõn szolfézs óra Horváth Ágnessel és 

páratlan héten hétfõn ütõóra Greksa Tiborral

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatásul közlöm Önökkel, hogy a szennyvíz
beruházással kapcsolatban a Kistelek és Térsége Viziközmû
Társulat munkatársa 2010. október 19-én (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

PÁLYÁZAT
Csengele Község Önkormányzata csatlakozott a BURSA

Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázat 2011. évi fordulójához, mellyel a hátrányos szo-

ciális helyzetû felsõoktatási hallgatókat ("A" típusú),
illetve a felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó
("B" típusú) fiatalokat támogatja. Az önkormányzat a

pályázatot kiírta: 2010. október 1-jén.
A pályázatok benyújtási határideje: 2010. október 29.

A tájékoztató és pályázati csomag beszerezhetõ a
Polgármesteri Hivatal 5. számú irodájában.
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A 8. osztályosok számára megkezdõdtek a nyitó tánc
próbái. Nagy lelkesedéssel készülnek a bemutatójukra, mely
2010. december 4-én lesz, ahol mellettük az iskola
növendékei is szerepelni fognak. 

Ebben az évben még a Karácsonyi koncert lesz az iskola
nagy rendezvényre, melyre folyamatos a felkészülés. 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna
igazgató helyettes

Általános iskolai hírek

Papírgyûjtés volt az iskolában
Ebben a tanévben ismét papírt gyûjtött a csengelei

Általános Iskola.
A papírgyûjtés két napos volt. Már az elsõ nap rengeteg

papírt szedtünk össze, amelyet a 8. osztály pakolt a kon-
ténerbe. A második nap már inkább az eredmény egyen-
lítésérõl szólt, hiszen ez az osztályok versenye is volt. A 7.
osztály segített a papír mérésében és rendezésében. Az
összegyûjtött papírt újrahasznosítják.

Az alábbi eredmények születtek:
Alsótagozat:

I. hely: 4. osztály 2027 kg
II. hely: 1. osztály 1090 kg
III. hely: 3. osztály 737 kg
IV. hely: 2. osztály 408 kg

Felsõtagozat:
I. hely: 5. osztály 1937 kg
II. hely: 7. osztály 1645 kg
III. hely: 8. osztály 1247 kg
IV. hely: 6. osztály 1015 kg

A lelkes gyûjtõmunka eredményekért az iskola közel
140.000 Ft-ot kapott. 

Szeretnénk megköszönni a nagy mennyiségû hullámpa-
pírt a Vetter Hungary Kft.-nek, a szülõknek, hogy segítettek
a gyerekeknek a papír hordásában!

Pigniczki Dóra és Pölös Vivien 
7. osztályos tanulók

Faluház
Továbbra is várok mindenkit, akinek kedve van

spinnracing (teremkerékpár) órára járni! 
Órák: 

hétfõ: 17.00-tól
kedd, csütörtök 17.30-tól
Szerda 16.30-tól, 18.00-tól

A különbözõ gyakorlatokat a résztvevõk speciális fitness
kerékpáron zenére végzik. Ülve-állva kerékpározva, súlypont
áthelyezéssel, az ellenállás szabályozásával karhajlítás kom-
binációkkal van az edzésprogram kialakítva.
A spinnracing egész testet átmozgató edzés, mely jó hatással
van az egészségre és az egyik legjobb állóképesség fejlesztõ
edzésmód. A hiedelmekkel ellentétben egyáltalán nem
szélesíti a csípõt és a combokat. Férfiaknak és nõknek is

egyaránt ajánlott.

Amit az edzésre hozz magaddal:
- víz,
- törülközõ

Mivel biciklik korlátozott számban állnak rendelkezésre
ezért részvételi szándékod kérlek jelezd elõre a 06-62/286-
239-es, vagy a 06-30/443 5776-os telefonszámon. 

Törköly Ágnes

A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány
könyvet leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

Megérkeztem!

2010. október hónapban született gyermek: 
Horváth Józsefnek és Sógor Bettinának, József.
Gratulálunk!

Sporthírek

Pókerverseny
Soron következõ pókerversenyünket a Gól Sörözõben

2010. 09. 17-én tartottuk rekord számú nevezõkkel, ahol a
következõ végeredmény született.

I. helyezett: Kun-Szabó Tibor
II. helyezett: Molnár Zsolt (Kiskunmajsa)
III. helyezett: Sipos Norbert (Kiskunhalas)

Az elsõ három helyezett

Felnõtt M.III.O. mérkõzések
• 2010. 09. 19. Öttömös - Csengele 2:8 (1:5)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Tóth Szabolcs, Janiga
László, Tóth Zoltán (Katona Norbert 57'), Batik Sándor (Árvai
Márk 70'), Rabi István, Vándor Zsolt, Heim tamás, Novák

(folytatás a következõ oldalon)



Balázs (Csáki Dávid 65'), Wenner Balázs, Katona Sándor
Góllövõink: Katona Sándor (4), Wenner Balázs (2), Heim
Tamás, Vándor Zsolt

• 2010. 09. 26. Csengele - Hódmezõvásárhely 0:4 (0:0)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Janiga László, Tóth
Zoltán (Katona Norbert 55'), Batik Sándor (Rabi István 70'),
Tóth Szabolcs (Farkas Zoltán 55'), Wenner Balázs (Árvai
Márk 75'), Pálfi László, Mészáros Gábor (Novák Balázs 65'),
Katona Sándor (Csáki Dávid 75'), Heim Tamás (Vojnics Dávid
80'), Nagy Tamás
A 20. percben Wenner Balázs 11-est hibázott. 

Fiatal csapatunknak még érni kell,
hogy jobb eredményeket érjenek el a
felnõtt bajnokságban
• 2010. 10. 03. Csengele - Mártély 2:3 (1:1)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Janiga László (Csáki
Dávid 85'), Tóth Zoltán, Árvai Márk (Katona Norbert 20'),
Tóth Szabolcs, Majoros János, Rabi István, Mészáros Gábor,
Novák Balázs (Vojnics Dávid 60'), Heim Tamás, Nagy Tamás
Góllövõink: Nagy Tamás (2), 
Megfiatalított csapatunk jól játszva megszorította a bajnok
jelöltet.

Serdülõ mérkõzés
• 2010. 09. 17. Csengele - Szentesi farkasok 6:2 (3:1)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Gurdics Gábor,
Lesták Ottó, Rabi István, Novák Balázs, Csáki Martin, Árvai
Márk (Kócsó Dániel 60'), Katona Gábor (Volford Viktor 70'),
Csáki Dávid, Kulcsár Zoltán (Gurdics Dávid 52'), Nagy D.
Bence
Góllövõink: Novák Balázs (3), Gurdics Gábor (2), Csáki Dávid

Kun-Szabó Tibor

V. Halászlé fõzõverseny a Gól
Sörözõben

2010. szeptember 18-án (szombaton) rendeztük halászlé 

A 3. helyezett ízesítés közben

fõzõversenyünket, ahol a mostoha idõjárási körülmények
miatt a 12 elõzetes nevezõbõl csak 8-an vállalták hogy az
ítéletidõ ellenére bemutatják fõzõtudásukat. 

A zsûri elnöke Bakai Csaba a Csongrád megyei
Labdarúgó Szövetség elnöke volt, aki az eredmény hirde-
tésénél elmondta, hogy jobbnál jobb halászleveket kóstolha-
tott és ehetett, de az elsõ 3 helyezett sorrendje a következõ
képen alakult:

I. helyezett: Dorogi András
II. helyezett: Gyovai József
III. helyezett Sándor Józsefné

Fõzõbajnok a zsûri elnökével
Kun-Szabó Tibor

hírek
6. oldal 2010. októberCsengelei

Szüreti mulatság 
a Faluházban

2010. október 23-án 19 órai 
kezdettel

Vacsora egy személyes vegyes tál

A jó hangulatról Varga László, Sánta István és 
Fekete László gondoskodik.

Vendég: Fekete Pákó

Büfé, tombola. Fõdíj: Kerékpár

Belépõ vacsorával 3000 Ft/fõ
23 óra után 800 Ft/fõ

Jegyek elõvételben október 20-ig 
vásárolhatók a Gól Sörözõben.

Érdeklõdni 
Kun-Szabó Tibornál 

06-30/503 7173



S.O.S. 24

Sürgõsségi orvosi, központi ügyeleti
ellátás

Kisteleken 24 órában!

A Kisteleki Kistérség önkormányzatai, a háziorvosok, a
mentõszolgálat és a Kisteleki Térségi Járóbeteg
Szakellátó Kft. összefogásának eredményeként:

2010. szeptember 1-tõl

Kistelek, Kossuth u. 17. sz. (Mentõszolgálat épülete) alatt
a sürgõsségi orvosi ügyelet a nap 24 órájában elérhetõ.
Az ügyelet feladata a súlyos, sürgõs, életveszélyes állapo-
tok, hirtelen fellépõ egészségkárosodások veszélyének
elhárítása, sürgõs orvosi segítség nyújtása.
A kivonuló szolgálat irányítását, a bejelentések
fogadását a mentõszolgálat biztosítja.
A telefonszám továbbra is: 06/62-433-104
Mentés esetén továbbra is: 104

A 24 órában elérhetõ ügyeleti szolgáltatás
jelentõs mértékben javítja a Kisteleki Kistérség

lakosainak sürgõsségi, orvosi ügyeleti
ellátásának biztonságát.

FELHÍVNÁNK A FIGYELMET, A SÜRGÕSSÉGI
ELLÁTÁS NEM RENDELÉS, 

NAPPAL A HÁZIORVOST KELL FELKERESNI,
ANNAK RENDELÉSI IDEJÉBEN! 

AZ ELLÁTÁST CSAK A TÉNYLEG SÜRGÕS
ESETEKBEN SZABAD IGÉNYBE VENNI, 

A PL. MEGFÁZÁSOS, HURUTOS BETEGSÉGEK,
KRÓNIKUS, TÖBB NAPOS PANASZOK 

NEM EBBE A KÖRBE TARTOZNAK BELE!

"A korábbi rendeletet nem lehetett
betartani, az újat nem érdemes

kijátszani"

Mezõgazdasági idénymunka, alkalmi munka
Az egyszerûsített foglalkoztatás szabályai 

2010. augusztus 01-jétõl

Az új rendszer gyorsítja a mezõgazdaságban dolgozó idény-
munkások felvételét, egyszerûsíti az adminisztrációt. A beje-
lentés telefonon is mûködik (elegendõ tárcsázni a 185-ös
telefonszámot, aminek hívásakor a 2-es gomb megnyomása
után regisztrálható minden idõszaki munkavállaló. Akinek
van okmányirodás regisztrációja, az interneten a 10T1042E
nyomtatványon elektronikusan (továbbiakban: ügyfélkapun)
is megteheti (ill. könyvelõje megteheti). 
A bejelentés papíron, postai úton vagy személyesen történõ
benyújtására nincs lehetõség.

A bejelentéskor szükséges adatok: 

1.) Munkáltató adószáma (a 7-essel kezdõdõ új õstermelõi 
adószám)

2.) Munkavállaló (napszámos) adóazonosítójele (zöld kis 
adókártyán ami van) + tajszám.

3.) A foglalkoztatás jellege:   
- mezõgazdasági idénymunka esetén

(az õstermelõknek ezt kell jelölni) 
- turisztikai idénymunka
- alkalmi munka 

A fizetendõ közteher mértéke a munkaviszony minden nap-
tári napjára munkavállalónként 

~ Mezõgazdasági idénymunka 
(Csengelén jellemzõen) 500,-Ft,

~ Turisztikai idénymunka esetén 500,-Ft,
~ Alkalmi munka esetén 1.000,-Ft.

A közteher megfizetésével nem terheli:
a)a munkáltatót társadalombiztosítási járulék, szak-

képzési hozzájárulás, egészségügyi hozzájárulás és reha-
bilitációs hozzájárulás, valamint az Szja. tv.- ben a 
munkáltatóra elõírt adóelõleg -levonási kötelezettség,

b)a munkavállalót (napszámost) nyugdíjjárulék (magán
nyugdíjpénztári tagdíj), egészségbiztosítási és 
munkaerõpiaci járulékfizetési, egészségügyi hozzájárulás-
fizetési és személyi jövedelemadóelõleg-fizetési köte-
lezettség.

Az egyszerûsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó köz-
teherfizetés:
A munkáltatónak a közteher-fizetési kötelezettségét a tárgy-
hónapot követõ hónap 12-éig:

2010. október 7. oldal
hírek

Csengelei

Tisztelt Lakosok!
Nehéz anyagi körülmények között lévõ 

asszony vagyok, súlyos egészségügyi problémával. 
Kérem a segíteni tudó és akaró csengeleieket, 

hogy amennyiben lehetõségük engedi tûzifával, 
fás kályhával, háztartási géppel 

(nem kell újak legyenek) 
támogatni szíveskedjenek. 

Köszönöm a segítséget!  

Túri Sándorné
Csengele
Béke u. 3.



ü magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatott után a 
10032000-06057770 számú "APEH" számlára 

ü a nem magánnyugdíjpénztári tag foglalkoztatott 
után a 10032000-06057763 számú "APEH" számára 
kell teljesíteni. 

Bevallás: 
Fõszabályként a munkáltató az elektronikus úton havonta a
1008-as számú nyomtatványon, a tárgyhót követõ hó 12.
napjáig köteles teljesíteni. Azok az adózók, akik nem
kötelezettek az elektronikus bevallásra, papír alapú bevallást
is benyújthatnak. Erre a célra az állami adóhatóság a 1008E
számú nyomtatványt rendszeresítette, amit ugyan-csak
havonta, a tárgyhónapot követõ hó 12-ig kell benyújtani. 

Remélem, hogy a fentiek elolvasása után Csengelén több
õstermelõ is úgy gondolja, mint én: 

Ezért a kicsiért nem érdemes kockáztatni!

Remélem segítettem ezzel a kis szakmai összefoglalóval, ami
természetesen nem teljes körû. Ha valakit érdekel részlete-
sebben is a jogszabály, akkor keressen telefonon, vagy
személyesen, de lehetõség szerint munkaidõ után, vagy
hétvégén.
Ha tudok segítek, a lehetõségemhez képest eddig is min-
denkinek segítettem.

Árvai Kálmánné 

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

Polgármester: Sánta Ferenc szerda 10-12
Tel.: 586-575. polgarmester@csengele.hu  
Jegyzõ: Dr. Tóth Tibor szerda 9-12 
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu 

Gazdálkodási osztály:
Ügyfélfogadás kedd és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tóth Józsefné Tel.: 586-574. konyveles@csengele.hu
Magony Rita Tel.: 586-574. penzugy@csengele.hu 
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

A hulladékudvar nyitva tartása:
Hétfõ és vasárnap: SZÜNNAP
Keddtõl péntekig: 8.00 - 17.00

Szombat: 8.00 - 12.00

Állatorvosi ügyelet 
2010. október 16-án 6 órától
2010. október 18-án 6 óráig
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

8. oldal 2010. október
hírek

Csengelei

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



2010. október 23-án 6 órától
2010. október 25-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

2010. október 30-án 6 órától
2010. november 2-án 6 óráig
Dr. Gombos László
Telefon: 06-20/923 1689

2010. november 6-án 6 órától
2010. november 8-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488 0267

Hirdetések
HIRDETMÉNY

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

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

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

dakártya igénybevételét ajánljuk.

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!

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.

2010. október 9. oldal
hírek

Csengelei

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



hírek
10. oldal 2010. októberCsengelei

LOVASOKTATÁS!
Szeretettel várok minden kezdõ és

haladó lovak iránt érdeklõdõt. 
(Ülésjavítás, idomító lovaglás

oktatása, tereplovaglási lehetõség.) 
Balog Szilvia (Kiskunmajsa) 

06-70/323 90 45

~ Csengelén gázkészülék javítást vállalok! 
Telefon: 06-70/576 5885

~ Kiskunmajsa és környékén keresek bérelhetõ raktárat, 
takarmánytárolót, vagy hasonló épületet, minimum 
25x25 m egybefüggõ beltérrel, minimum 4 belmagasság, 
lehetõleg nem betonozott. 06-70/323-90-45

~ Rendezett, csendes helyen alsó Csengelén külön 
bejáratú albérlet kiadó. (Fürdõszoba, szoba.). 
Telefon: 06-30/824-8715

~ Eladó gyalugép vastagolóval, egyengetõvel, 35-ös asztal-
lal (3 késes), továbbá Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõ
garnitúra, Karancs 4T gáztûzhely, Sever szivattyú. 
Telefon. +36-20/413 4914

~ Virág soron, összkomfortos tanya eladó! A melléképületek
javításra szorulnak. Ugyanitt fejõs kecske is eladó! 
Telefon: 06-20/32 36305

~ 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 
tel.: 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

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

Telefon: 06-30/396 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.

~ 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!
Telefon: 06-30/2098 096

~ Elektromos bicikli eladó! Irányár 60.000 Ft. Érdeklõdni 
lehet a 06-30/541 7085-ös telefonszámon.

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

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

~ • 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

Független, objektív közéleti havilap

Kiadja: Csengele Község Önkormányzata, 
6765 Csengele, Petõfi u. 13. 

Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 
Nyomás: Szoliter Kft. 

Terjesztõ: A Kiadó 
Megjelenik havonta 800 példányban. 
Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007. 

Az újság ingyenes! 

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

Minden jog fenntartva!

hírek
Csengelei
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