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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR!
Újból közeleg az önkormányzati választás idõpontja. 2010.
október 3-án vasárnap községünk választópolgárai
megválasztják a hat települési képviselõt és a polgármestert.
Minden választópolgárnak alkotmányos joga, hogy
megválassza községünkben azokat a képviselõket és pol-
gármestert, akik az elkövetkezõ négy évben irányítják a
településünk mûködését, fejlõdését.

Napjainkban felelõtlen mértékben szokássá váltak a véget
nem érõ tudatlan, felelõtlen ígérgetések, "rendcsinálások"
amiknek sajnos nagyon sokan hisznek is.
16 éve vezetem községünk önkormányzatát, úgy gondolom
megfelelõ átgondoltsággal és józan ítélõképességgel, jól
kiépített kapcsolatrendszerrel és ez ideig jó gazdálkodással.
Most sem ígérem, hogy az elkövetkezõ 4 évben eljön a
Kánaán. Az a személy vagy személyek, akik most fût-fát -
önkormányzati gazdálkodási ismeretek nélkül -
beruházásokat, új munkahelyeket, óriási fejlesztéseket
ígérnek, azok az emberek felelõtlenül teszik ezen ígér-
getéseket, kizárólag a tisztség megszerzésére törekedve.
Utánuk az ígéretek csupán üres frázisok és be nem teljesített
ígéretek maradnak, ahogy ezt több településen már láthat-
tuk.

Meggyõzõdésem, hogy a mindenkori Önkormányzatnak, pol-
gármesternek, képviselõtestületnek az a feladata, hogy
olyan infrastrukturális feltételeket teremtsen a
településen, hogy azok odavonzzák a vállalkozásokat a
településre, kedvet csináljanak a vállalkozások létre-
hozásához, odatelepüléséhez. A mindenkori kormány felada-
ta viszont azon táptalaj megteremtése, amelyben a vál-
lalkozások életképesek lehetnek. Olyan kormányzati
adópolitikára van szükség, amelyben a vállalkozások
legálisan tudnak munkaerõt foglalkoztatni, a vállalkozások
részére piacot kell biztosítani, így tudnak majd nyereségesen
mûködni.
Mostani újbóli indulásom nem titkolt célja az is, hogy meg-
valósítsuk Csengelén az M5-ös autópályához a fel- és
lehajtási lehetõséget a falutól kb. 1 km-re lévõ felüljárónál
és pihenõhelynél. Ezt 2006 óta több ízben is próbáltuk már
megvalósítani, sajnos az elõzõ (MSZP-s) kormányzat alatt
erre nem volt esélyünk. Most viszont a FIDESZ kormányzás
alatt erre nagyon komoly esélyünk van. Én tehát nem ígér-
getek felelõtlenül, minden alap nélkül új munkahelyeket,
ahogy ezt mások teszik, de azt ígérem, hogy megválasztá-
som esetén az elkövetkezõ 4 évben nem csak az autópá-
lyához való csatlakozást, hanem még számos más új
beruházást fogunk megvalósítani községünkben, a-
melyeknek olyan pozitív hatása lesz, hogy vonzani fogja a
vállalkozások idetelepülését.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a töretlen
fejlõdés és az eddig elért eredmények, színvonal megtartása
érdekében bízza meg az általam kijelölt képviselõ-testületet
a vezetésemmel együtt, az elkövetkezõ négy év önkor-
mányzati munkáival, feladataival. Sajnos az elõzõ 4 év bebi-
zonyította, hogy az sem mindegy, hogy a települési
képviselõtestület milyen összetételû. 2006 és 2010 között
rengeteg idõnket és energiánkat emésztett fel bizonyos
képviselõkkel való "kötélhúzás", öncélú vitatkozás, a-

melynek csak az volt a célja, hogy vitatkozzunk, mindenféle
értelem, vagy cél nélkül. Ezért határoztam el magam arra,
hogy a mostani választáson megjelölöm azokat a
képviselõket is, akikkel együtt dolgozni tudok és akarok
is!
Ígérem, hogy továbbra is munkámhoz a tudásom, tapaszta-
latom, kapcsolatrendszerem kihasználásának maximumát
biztosítom.
Igyekszem továbbra is úgy dolgozni, hogy községünk
fejlõdését elõbbre vigyem és olyan szociálpolitikát folytatni,
ahol segítséget tudunk adni az idõseknek. Jelen évben
augusztus végéig több mint 25 millió Ft-ot fordítottunk
szociális feladatokra.

Az elmúlt 16 évem alatt olyan fejlesztések, beruházások
valósultak meg, amelyek minden tekintetben elõbbre vitték
községünket:

- Az összes belterületi lakott utca szilárd burkolattal 
való kiépítése,

- Csengele - Jászszentlászló összekötõ út,
- Csengele - Kiskunmajsa összekötõ út,
- Templomépítés (jelentõs egyházi támogatással),
- Baromfi telephez vezetõ (Rákóczi) út,
- Ötlakásos szociális bérlakás-sor a fiataloknak,
- Faluház felújítása, bõvítése,
- A falu északi részén fekvõ Rózsa út aszfaltozása,
- Új óvoda megépítése,
- Árpád utcai játszótér megépítése,
- Fõ utcánknak (Felszabadulás utca) teljes felújítása,
- József Attila tér, Szent Imre tér teljes kiépítése, 

közösségi színtér megvalósítása,
- Temetõ út megépítése,
- Iskola tetõszerkezetének, homlokzatának felújítása, 

nyílászárók cseréje,
- Önjáró gréder vásárlása a külterületi utak rend-

betételére.
Ezen beruházások meghaladják a 1,5 milliárd Ft-ot.

Továbbiakban szeretném még megemlíteni az oktatás
fontosságát, mint az egyik legfontosabb feladatunkat.
Igyekeztünk olyan körülményeket teremteni az Óvoda,
Iskola, Faluház, Mûvészeti Iskola tekintetében, hogy oda
szívesen járjanak tanulni, mûvelõdni a gyerekek illetve a
pedagógusok is jó kedvvel tanítsanak. Az országos felmérési
eredmények szerint is a csengelei oktatási intézmény kima-
gasló eredményeket ért el. Itt fontos megjegyeznünk, hogy
iskolánk önállóan mûködik, annak ellenére is, hogy nem
vezettünk be különbözõ adókat (ingatlanadó, építményadó,
kommunális adó, stb…), mint ahogy ezt sok más településen
tették. Szerencsés, hogy emelkedett az óvodai létszám és az
iskolai létszám is és mindezek mellett a községünk lélekszá-
ma is emelkedett.
Szót kell hogy ejtsünk az ellenlábasainkról is, mivel az elõzõ
évekhez képest sajnos az országos divatot követve olyan
mértékben eldurvult a választási "kampány" illetve rend-
kívüli mértékû mocskolódás indult meg falunkban is,
mely személyem illetõleg a jelenlegi képviselõtestület egyes
tagjai ellen irányult, így muszáj ezekrõl is szót ejtenünk,
azzal hogy mi senkivel szemben sem fogunk mocskolódni.
Néhány "jó"emberbõl szervezõdött klikknek, az volt minden
célja, hogy engem megakadályozzanak a mostani indulás-
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ban és ennek érdekében képesek mindenféle valótlan kitalá-
ciót, rágalmat terjeszteni rólam, amelyeknek nincs
valóságalapja. Arra kérjük a Tisztelt Választópolgárokat,
hogy ne üljenek fel az ilyen valótlan rágalmaknak, hazugsá-
goknak. Gróf Széchenyi Istvántól - a legnagyobb magyar
embertõl - származik az mondás, hogy "minden ember
annyit ér, amennyit tesz." Úgy gondoljuk, hogy azok, akik
a mocskolódáson, örökös áskálódáson kívül még mást nem
tettek le a közös asztalra, azok ezzel a maguk értékelését is
elkészítették.
Mi ezzel szemben nem fogunk ilyen jellegû, negatív, lejárató
kampányt folytatni, hiszen nekünk pozitív kampányunk
van, mert vannak célkitûzéseink, megvalósításra váró
ötleteink, jövõbeni fejlesztési elképzeléseink is, így
inkább ezekrõl beszélnénk.

Az elmúlt 4 évben - a szerencsétlen kormánypolitikának is
köszönhetõen - nem sikerült minden tervezett beruházást
megvalósítani, ahogy a szennyvízberuházást sem. A volt
szocialista kormány ehhez nem biztosított forrásokat. Most
viszont - a tavaszi országgyûlési választásoknak köszön-
hetõen olyan kormány van hatalmon, amellyel nagyon jól
együtt tudunk mûködni - hiszen én is a FIDESZ-KDNP
támogatásával indulok az önkormányzati választáson és
így a szennyvízprogram, valamint a többi fejlesztési
elképzeléseink megvalósulására nagyobb esély van, mint
valaha. Éppen ezért vállaltam fel a mostani októberi
választáson indulást, mert ezeket a beruházásokat még
szeretnénk megvalósítani Községünk polgárai számára.

További terveim:
- Legfontosabbnak tartom az oktatás olyan szintû biz-

tosítását, ami a gyermekeink tanulási körülményeit a 
legjobb szinten biztosítja. Az idén az 50 millió Ft-os 
normatív állami támogatást másik 50 millió Ft-tal 
egészítettük ki, hogy ilyen szinten mûködjön az 
intézmény,

- Az intézmények mûködtetése a legfontosabb,
- teljes hivatali mûködés megreformálása,
- újabb 5 lakásos bérlakás-sor megépítése a fiatalok-

nak,
- A külterületi dûlõútak folyamatos karbantartása,
- Iskola felújításának továbbfolytatása,
- Munkahelyteremtés: az autópálya fel és lehajtási 

lehetõség megteremtésével a vállalkozások ide-
vonzásával, a szennyvízprogram megvalósításával 
illetve a helyi vállalkozások elõnyben részesítésével 
amennyiben azok csengelei munkaerõt foglalkoztat-
nak,

- Idõsek nappali ellátása,
- A meglévõ utcák folyamatos karbantartása,
- községünk folyamatos tisztántartása, rendezése, 

utcák, parkok ápolása, virágosítása.

Nyilvánvaló, hogy mindez pénz kérdése is, ezért mindezeket
a terveket, pályázatok útján szándékozom a velem együtt
induló testülettel megvalósítani.

Befejezésül még annyit szeretnék a választásokról ismertet-
ni, hogy az ajánlószelvény leadása nem kötelezi a
választót arra, hogy ugyanazt a személyt kell neki bejelölni
a szavazólapon is, mint akinek az ajánlószelvényt leadta. A

szavazófülkében a választó - titkosan - arra szavazhat, akit
a szíve diktál! Mindezt azért tartottam szükségesnek elmon-
dani, mert a tudomásomra jutott, hogy egyes induló jelöltek
igen agresszív és gusztustalan ajánlószelvény-gyûjtést foly-
tattak és az ajánlószelvények leadását igen változatos
ígéretek és zsarolások útján próbálták kikényszeríteni a
választópolgároktól. A szavazófülkében a választónak már
nem kell ezektõl tartani.

Köszönjük a nekünk leadott ajánlószelvényeket és kér-
jük, hogy jöjjön el október 3-án választani és szavazzon

a legjobb belátása szerint Községünk érdekében.

Tisztelettel:   Sánta Ferenc 

és a velem együtt induló képviselõjelöltek:

Czakó János
Juhász József
Katona Attila

Ifj. Kormányos Sándor
Lantos István
Rényi László

•

•

Lakossági tájékoztatás
A Szegedi Városi Bíróság B.397/2010. számú és 2010.

szeptember 13. napján kelt ítéletével Sánta Ferencet az
ellene a kisteleki Rostás Jolán pénztárcájának ellopása

miatt emelt vád alól felmentette.

Czakó János, Juhász József, Katona Attila,
ifj. Kormányos Sándor, Lantos István, Rényi László
képviselõjelöltek és Sánta Ferenc polgármester jelölt 

2010. szeptember 24-én pénteken 18 órakor
a Faluházban programismertetõ lakossági fórumot

tartanak, melyre minden csengeleit tisztelettel várnak.
Meghívott elõadók: 

Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyûlés Elnöke,
országgyûlési képviselõ és Vincze László országgyûlési

képviselõ.

Sánta Ferenc polgármester jelölt 

2010. szeptember 28-án kedden 18 órakor
az erdõsarki részen Sebõk Balázs tanyáján (Tápbolt)

programismertetõ lakossági fórumot tart, melyre
minden környékbeli csengelei lakost tisztelettel vár.

Sánta Ferenc polgármester jelölt 

2010. szeptember 29-án szerdán 18 órakor
a templomhalmi részen a VetterHungary Kft.

munkásszállásán programismertetõ lakossági fórumot
tart, melyre minden környékbeli csengelei lakost

tisztelettel vár.

(folytatás a következõ oldalon)
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Ministráns zarándoklat Rómában
Felejthetetlen napokat töltöttünk el augusztus elsõ he-

tében Rómában, a Nemzetközi Ministráns zarándoklat alkal-
mával, amelyen Európa számos országából gyûltek össze
szép számmal lelkes fiatalok.
Kis falunkból barátnõmnek, és egyben ministránstársam-
nak, Törköly Viviennek és nekem volt szerencsém és
lehetõségem kiutazni a találkozóra. A találkozó mottója a
következõ volt: "Merítsünk az Élõ Vízforrásból"! Véleményem
szerint nagyon fontos e pár szó megélése és megértése.
Fontos az, hogy valóban Isten segítségével éljük a minden-
napjainkat, valamint az, hogy igényesek legyünk erre.
Továbbá megtanultam, hogy szentelnünk kell idõt arra, hogy
a mindennapok során néha megálljunk, és elgondolkodjunk,
magunkba tekintsünk. Nagyon érdekes volt számomra azt
megélni, hogy találkoztam 55 000 emberrel, akik mind
különbözõek, mások a szokásaik, a természetük, de min-
denkit egy valami köt össze, mégpedig az Isten szeretete,
tisztelete. Milyen csodálatos, hogy ennyi ember eljött az
"Örök Városba", hogy tanúságot tegyen arról, hogy örömmel
szolgálja az Urat. A lelkünk táplálására este, illetve reggel
egy rövid szentmise keretében került sor.

A találkozó augusztus 3.-án és 4.-én került megren-
dezésre a káprázatos Szent Péter téren. Változatos prog-
ramokkal készültek a szervezõk a jó hangulat érdekében. A
programok többsége német nyelven folyt, azonban ennek is
volt haszna számunkra, hiszen fejlesztette német nyelvtudá-
sunkat. Lehetõségünk nyílt látni a pápát is, aki közvetlen
szeretettel kezelte az embereket. Kisebb elõadást tartottak a
zarándokok számára Szent Tarzíciuszról, a ministránsok
védõszentjérõl, aki tanúságot tett az eucharisztia iránti
szeretetérõl, amely mindannyiunk számára példaértékû.
Szent Tarzíciusz szobra, amely 5 méter magas és a súlya 4
tonna a Szent Péter téren áll. 

Továbbá ez a találkozó helyet biztosított a C.I.M. 50 éves
jubileumának a megünneplésére. A C.I.M. magyar jelentése: "
Nemzetközi Ministránsszövetség". Európai ministráns refe-
rensek, ministráns felelõsök közös fóruma. Legfontosabb
feladatának tekinti azt, hogy még jobban mûködjenek a mi-
nistránsokkal történõ pasztorális (lelkipásztori) foglalkozá-
sok.

A találkozón kívül természetesen megnéztük a több ezer
éves történelmi múlttal rendelkezõ város látványosságait is.
Megnéztük a Szent Péter bazilikát, amelynek csodálatos
látványa rabul ejtett minket. Ellátogattunk a Vatikáni
Múzeumba is, ahol órákig sétálgattunk a szebbnél szebb
mûemlékek között. Elsétáltunk a Colosseum elõtt, amely az
emberbõl kettõs érzelmeket vált ki, ugyanis helyet adott az
akkori korban az emberek halálra kínzásának. Ugyanakkor
megcsodáltuk a Pantheont is, a Trevi- kutat, az ókori Róma
romjait, továbbá jártunk a Piazza Navona csodálatos terén.

A vezetõink Horváth Tímea, Pótári Mihály, Varga Attila
Atya és Illyés László Zsolt Atya volt. Rájuk is mindenben
számíthattunk!

Meg szeretném köszönni Vivivel együtt Attila bácsi és
Dóra néni, illetve a plébánia lelki és anyagi támogatását is,
amely lehetõvé tette, hogy részt vehessünk egy ilyen életre
szóló kiránduláson, amely ennyi örömöt szerzett nekünk!

Hegedûs Dóra

Falugazdász hírei
A falugazdász csengelei ügyfélfogadása határozatlan idõre
szünetel. Problémáikat a Kisteleki Polgármesteri Hivatal 12.
szobájában intézhetik a következõ ügyfélfogadási idõben:
Hétfõ: 8.00 - 12.00
Kedd: 8.00 - 16.00
Szerda: 8.00 - 16.00
Péntek: 8.00 - 12.00

Festõmûvész tanfolyam a
Tanya-Anja Panzióban

Augusztus hónapban a Tanya-Anja Panzióban egy pár
napos festõmûvész kurzust tartottak. A tulajdonos -
Wolfgang Steiner - lánya, Franzy Steiner irányítása alatt 6 fõ
vett részt ezen a tanfolyamon. 

A festõi környezet igazán alkalmas volt ennek az
eseménynek a megtartására. A szakszerû irányítás mellett,
talán ennek is köszönhetõ, hogy gyönyörû ikonok készültek,
melyeken Gábor angyal, Jézus Krisztus, Assisi Szent Ferenc
és Szûz Mária látható. 

A képeket augusztus 13-án délelõtt egy kis ünnepség
keretében Imre atya szentelte fel.                Törköly Ágnes

Az elkészült ikonok

A kurzus résztvevõi, a szervezõk és segítõk
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A mûvészeti iskola hírei

Fúvós Est
2010. augusztus 21-én második alkalommal rendeztük

meg Fúvós Estünket. Tavaly Erdélybõl a rétyi fúvószenekar
látogatott el hozzánk, idén a Poddebicei Önkéntes Tûzoltó
Zenekart hívta meg a mûvészeti iskola vezetõsége
Csengelére.

A kisteleki Id. Vándor Rudolf Fúvószenekar keresett
lengyel kapcsolatot, így ismerkedett össze a két zenekar
egymással. A poddebiceiek augusztusban pár napot
Kisteleken vendégeskedtek. Czirok Zoltán, aki a kisteleki
fúvószenekar mellett a csengelei fúvószenét is szívén viseli
úgy gondolta, hogy velünk csengeleiekkel is megismerteti
ezeket a végtelen kedves, vendégszeretõ embereket, akiknek
ráadásul még van egy szakmailag kiváló együttesük is. 

A Poddebicei Önkéntes Tûzoltózenekar

A köszöntõ beszédek és az együttesek bemutatása után
kezdõdött a mûsor. Elsõként a vendég zenekar egy 30 perces
elõadással mutatkozott be, majd õket követte a helyi
fúvószenekar és mazsorettcsoport mûsora. 

Nagyon jó hangulat kerekedett mindkét zenekar és a
nézõk is jól érezték magukat. A mûsor után szerény
vendéglátás következett, ami késõbb Kisteleken folytatódott
tovább. Reméljük a zenekarok kapcsolata tovább erõsödik és
a késõbbiekben is lesz alkalmunk egymás településén
vendégszerepelni.

Törköly Ágnes

Közhasznúsági jelentés
A Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti Alapítvány 2009. évi
közhasznú tevékenységébõl származó jövedelme 2.935.000
Ft.  Mely önkormányzati támogatásból, valamint pályázati
úton elnyert támogatásokból áll. Az alapítvány a Csengelei
Falunapok rendezvényeinek támogatására, valamint a csen-
gelei mûvészeti csoportok utaztatására, táborozási költ-
ségeinek csökkentésére fordította a befolyt összeget.
Köszönjük az eddig felajánlott adományokat, 1%-okat!

Várjuk a további támogatásokat, reméljük megszolgáljuk a
felénk áradó bizalmat.

Czirokné Krizsán Zsuzsanna
kuratóriumi elnök

Faluház

Spinnracing (teremkerékpár) edzés
kezdõdik a Faluházban 

2010. szeptember 21-én 17.30 órakor

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,
- váltócipõ (sportcipõ legyen)

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
Ágnesnél. 
Terveim szerint kedden, csütörtökön 17.30-kor, szerdán 16.30
órakor kezdõdnének az órák, de a felmerült igényekhez
szívesen alkalmazkodom. 
Mindenkit szeretettel várok! 

Törköly Ágnes

Szent István szobrot kapott a Faluház
Vincze János helyi fafaragó egy újabb alkotásával ajándékoz-
ta meg a Faluházat, egy Szent István szoborral. Polgármester
Úr és az Önkormányzat nevében is köszönjük szépen! 

Törköly Ágnes

Vincze János az ajándék szoborral
(folytatás a következõ oldalon)



A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány
könyvet leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

Védõnõ hírei

Anyatej Világnapja Csengelén
2010. augusztus 25-én kisgyermekek zsibongásától volt

hangos a Faluház. Baba-mama találkozó keretében ren-
deztük meg VI. alkalommal az "Anyatej Világnapja" községi
ünnepségét. Ezen a napon felhívjuk a figyelmet az anyatejre,
a szoptatás fontosságára.

Az anyatejes táplálás rövid méltatását követõen, két
édesanyát külön figyelemmel köszöntöttünk. Hegedûsné
Tóth Erika és Csikós Zsoltné 6 hónapos koron túl is tudták
szoptatni gyermeküket, ezért õket Nemesné "Anya gyer-
mekével" elnevezésû alkotásával ajándékoztuk meg. Volt
lehetõség saját gyermek masszírozására okleveles baba
masszáz oktató irányításával, "Gyermekkorban elõforduló
baleseti események" elõadáson bemutató babákon gyakorol-
ni elsõsegély ismereteket. Amíg az édesanyák az elõadást
hallgatták, a kicsik a Faluház másik termében kialakított
játszó szobában lehettek. Mindenkinek egy szerény
tízóraival kedveskedtünk. Külön megköszönöm a Hegedûs
család felajánlását, a kemencében sült sóskiflit.
Az ünnepségen készült fényképek hozott CD-re ráírathatóak
a Faluházban.
Az ünnepség támogatói voltak: Csengele Község Önkor-
mányzata, MAVE, Csengelei Gyógyszertár, Kismama Magazin
Szerkesztõsége, Rényiné Dr.Torontáli Renáta, MERCK Kft.,
Napközi Otthonos Óvoda Csengele, Laczkó Magdolna, a
Faluház dolgozói, Bencsik Aranka, Tóth Tiborné, Novák
Krisztina, Zólyomi-Katona Theodóra.
Valamennyiük segítségét tisztelettel megköszönöm!

Henczné Gut Julianna védõnõ

Köszönöm!!
2010. augusztus 25-é megrendezett Baba-mama

találkozón szinte mindenkit köszöntöttünk a támogatókat,
vendégeket elõadókat gyerekeket és szülõket, csak egy
valakit nem, õ Henczné Gut Julianna védõnõ, aki VI. alka-
lommal is töretlen lelkesedéssel látott neki az
elõkészületeknek és szervezésnek. 

A jól sikerült délelõtt jegyében szerintem sok anyuka
nevében mondhatom: Köszönjük Julika!

Tisztelettel: 
Hegedûsné Tóth Erika

Megérkeztünk!

2010. augusztus hónapban született gyermekek: 
Mészáros Jánosnak és Gémes Évának Tibor Zsombor,
Mészáros Sándornak és Gonda Bernadettnek Tamás Sándor
Gratulálunk!

Sporthírek

XV. Csengelei Sportnapok
A XV. Csengelei Sportnapokat a tervezett szerint kispályás
labdarúgó tornával kezdtük volna, de sajnos a csapattagok
szabadságolása és a nyaralások miatt elmaradt. Így az elsõ
tényleges eseményünk Csengele Serdülõ - Jászszentlászló
Serdülõ nagypályás focimérkõzés volt, ahol a hazai csapat a
következõ összeállításban lépett pályára: 
Katona Norbert, Gurdics Dávid, Gurdics Gábor, Katona Gábor,
Csáki Martin, Csáki Dávid, Rabi István, Novák Balázs, Nagy
D. Bence, Kócsó Dániel, Árvai Márk Csereként pályára lépett
még: Csíkos Patrik, Volford Viktor és nyert 1:1-es félidõ után
5:2-re
Góllövõink: Novák Balázs (3), Kócsó Dániel, Csáki Martin 
A mérkõzés legjobb teljesítményt nyújtó játékosa Novák
Balázs volt. 

A folytatásban Csengele óregfiúk együttese az Együtt
Szegedért Egyesület öregfiúk csapatával mérkõzött és sajnos
a tavalyi gyõzelem után most 2:0 vezetésrõl 5:3 arányú
vereséget szenvedett, de ez nem befolyásolta a Dorogi
András által fõzött marhapörkölt közös elfogyasztásakor a
csapatok közötti jó hangulatot. 
Csengelei csapattagok: Csókási Zoltán csapatkapitány,
Bencsik Attila, Kõvágó Antal, Nagy Sándor, Szabó Péter,
Pataki Ferenc, Katona Sándor, Molnár Zsolt
Góllövõk: Pataki Ferenc (2), Katona Sándor
Az öregfiúk mérkõzés legjobb játékosa Soós István (Együtt
Szegedért).

21 órától DJ Roberto gondoskodott a jó hangulatról Retro
discojával, amit két program beiktatásával próbáltunk színe-
sebbé tenni és a közönség ovációjából mérve jól si-kerültek a
betét programok. Elõször a Tûzfátyol hastánccsoport bemu-
tatójára jött lázba a közönség, majd pihenés képen, hét
sörivó mérte össze tudását gyorsasági sörivásban, ahol a
következõ eredmény született: 

A sörivó verseny II. helyezettje

hírek
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VII. helyezett: Varga Róbert (Móricgát), 
VI. helyezett: Agárdi Vidor,
V. helyezett: ifj. Kucsora Péter,
IV. helyezett: Apró János,
III. helyezett: Pallagi Zoltán (Móricgát),
II. helyezett: Berényi Bence,
I. helyezett: Borsos Miklós 

A szombati napot a jó hangulat miatt három óra helyett
csak hajnali fél 5-kor tudtuk befejezni. 

Vasárnap reggel 8 óra tájban hangos motorbõgésre
ébredtek a környékbeli lakosok, már készülõdtek az autó-
verseny résztvevõi. A pénteki esõ eléggé megviselte a
versenypályát, ezért viszonylag kis létszámú nevezõ vett
részt a versenyen, de annál nagyobb színvonalban próbál-
tak a saras, vizes pályával megbirkózni. 
A verseny szünetében a kiskunhalasi csoport munkakutya
bemutatója aratott nagy sikert a közönségünk körében. A
bemutató végeztével folytatódott az autóverseny, ahol a
következõ eredmény született:

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

Különdíjat kapott az egyetlen nõi versenyzõként remekül
teljesítõ Király Istvánné Széll Edit. 

Versenyzõ a "célban"

Pihenés képen ebédszünetet tartottunk, majd következett
a Csengelei Elõkészítõ Focicsapat bemutató mérkõzése, ahol
a legfiatalabb focistáinkat A és B csapatra osztva, a pálya
közepén kézilabda kapukra játszva mutatkoztak be
községünk lakóinak. A mérkõzés eredménye nagy csata után
4:4-es döntetlenre zárult. A B csapat góllövõje: Losonczi
Ádám (4), az A csapat góllövõi: Tóth Sándor (2), Kócsó
Dániel, Kónya Gergõ
A mérõzés legjobb játékosa Losonczi Ádám.

16 órától 11-es rúgóversennyel folytattuk a sportnapot, ahol
a következõ eredmények születtek:
Nõknél:

I. helyezett: Árvai Kálmánné,
II. helyezett: Csáki Szandra,
III. helyezett: Görög Julianna

Norbika akcióban

Férfiaknál:
I. helyezett: Csáki Dávid,
II. helyezett: Novák Balázs,
III. helyezett: Vincze Ferenc,

Dani tizenegyese

11-es rúgóverseny helyezettjei

2010. szeptember 7. oldal
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A verseny után a Kiskunmajsai Mazsorettcsoport bemutató-
ja következett, melyet a közönség vastapssal honorált, majd
a sportnap egyik fõ eseményére került sor. Csengele csapata
NB-s labdarúgókkal kiegészülve mérkõzött az NB III-as KITE
Szeged csapatával. 
Csengelei csapat összeállítása: Gurdics Gábor, Némedi
Norbert (Kecskemét NBI 134 mérkõzés, 10 gól, Újpest,
Videoton), Farkas Zoltán, Tóth Zoltán, Tóth Szabolcs, Nagy
Tamás, Makra Zsolt (Békéscsaba NBI 65 mérkõzés, 1 gól,
NBII 150 mérkõzés Gyõr, REAC, Vasas), Koncz Zsolt
(Kecskemét NBI 38 mérkõzés, 1 gól, NBII 160 mérkõzés),
Heim Tamás, Pozsár Gábor (Békéscsaba, NBI 22 mérkõzés, 2
gól, NBII, 150 mérkõzés, NBIII-ban többszörös gólkirály),
Csordás Csaba (Kecskemét csapatkapitánya, NBI 214
mérkõzés, 45 gól, NBII 170 mérkõzés, BVSC, MTK, Újpest,
Siófok, Sopron, Videoton). Csereként játszott még Novák
Balázs, Csáki Martin, Rabi István, Árvai Márk, Katona
Norbert. 

Csordás Csaba akcióban

A mérkõzés jó hangulatban zajlott és fordulatokban
bõvelkedett. A hazai csapat 4:1-es vezetésrõl a végén 5:4-re
kikapott, de ettõl függetlenül a közönség és a pályán lévõ
játékosok is remekül érezték magukat a fent említett 

A mérkõzés legjobbja Pozsár Gábor

"sztárok" társaságában. Ilyen múltú és mérkõzés számmal
rendelkezõ játékosok még nem léptek pályára a csengelei
gyepszõnyegen, kivéve Urbán Flórián pályára lépéseit.
Köszönjük nekik, hogy megtisztelték jelenlétükkel a XV.
Csengelei Sportnapokat és játékukkal emelték a rendezvény
színvonalát. A mérkõzésen a hazai csapat góllövõi: Pozsár
Gábor (3), Csordás Csaba
A mérkõzés legjobb játékosa: Pozsár Gábor

A meccs után Laczkó István balástyai szponzorunk által
sütött és felszolgált vacsorát fogyasztották el a két csapat
játékosai, amit ezúton is szeretnék neki megköszönni. 

Ezután következett a XV. Csengelei Sportnapok ered-
ményhirdetése. 

A sportnapok az est beálltával egyre több érdeklõdõt von-
zott Balász Pali mûvész úr érkezésének közelsége illetve a
további program. A jó hangulatról a sátorban Rácz Roland és
Muhel Zoltán gondoskodott. Kis késéssel megérkezett sztár-
vendégünk Balázs Pali, és 1 óra 15 percig remekül szórakoz-
tatta a nagyérdemû közönséget 

Sztárvendégünk

Többszöri visszatapsolás után mégiscsak sikeresen elhagyta

Muhel Kata a fõdíjjal. 

8. oldal 2010. szeptember
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a színpadot. Pontban éjfélkor kezdõdött a tûzijátékok egyik
leglátványosabb bemutatója. Mielõtt a nagy mulatság foly-
tatódott volna megtartottuk a tombolasorsolást, ahol a sok-
sok értékes nyeremény mellett a Tanya-Anja Panzió által
felajánlott LCD televíziót Muhel Kata nyerte, aki nagy
sikoltozás közepette el sem akarta hinni hogy övé a fõdíj. 

A mulatozás reggel 6 órakor fejezõdött be, mert a munkások
jöttek sátrat bontani. Ezúton szeretném megköszönni Kordás
István és csapatának a kistérségi sátor biztosítását. 

A XV. Sportnap sem kerülhetett volna megrendezésre, ha
nincsenek helyi és vidéki szponzoraink. 

Fõtámogatóink:
Csengele Önkormányzata, Tanya-Anja Panzió, Nemere

házaspár, Magmaplus Kft (Sándorfalva), Rend-Mobil Kft.
(Ópusztaszer), Molnár Róbert (Ópusztaszer), Electric-Power

Kft. (Balástya), Vetter Kft., Gól Sörözõ, Ekitep Kft.
(Kistelek), Hungerit Zrt. (Szentes), Csókási László,

Laczkó István (Balástya).

Támogatóink:
Longa István, Molnár János, Bencsik Zoltán, Fehér Kálmán

(Szeszfõzde), Czibolya András, Dr. Varga Szabolcs,
Dr. Balikó Katalin, Kucsora Mihályné, Tóth Csaba, Balázs
Tibor, Vörös Tibor, Tóth Zoltán, Tisóczki Ferenc, Harkai

István, Kõvágó Antal, Rónyai Antal, Kun Imre
(Kiskunmajsa), Szabó Ferenc, Csókási Zoltán, Kiskunmajsa
mûszaki állomás, Molnár Zsolt (Kistelek), Mini Diszkont,

Grezsáné Gémes Anikó, Dr. Torontáli Renáta, Sándor
Józsefné, Tóth Tibor, Nagymihály Zoltánné, Pataki Ferenc

(Kistelek), Béres Gumi Kft. (Kecskemét), ifj. Csókási Zoltán,
Tisóczki Péter, helyi Tûzoltó Egyesület, Árvai Kálmán,

Dorogi András, Kõrösi Sándor, Kõrösi Sándorné, ifj. Kõrösi
Sándor, Kun-Szabó Antalné, Görög Julianna, Törköly Ágnes,
Csengelei Focicsapat elõkészítõ serdülõ focistái, Fogas Péter
és csapata (autóverseny), ifj. Csáki László, Vertigóweb Kft.

(Kistelek) plusz helyi vállalkozók, akik nem járultak
hozzá nevük közléséhez. 

Mindenkinek köszönjük szépen! 

Pókerverseny
2010. július 30-án 12. alkalommal rendeztük meg a             

Az elsõ három helyezett

Gól Sörözõben soron következõ pókerversenyünket, ahol a
következõ eredmények születtek:

I. helyezett: Hajdús János (Kistelek)
II. helyezett: Csukonyi Zoltán (Kiskunmajsa)
III. helyezett: Zsótér Ferenc (Kistelek)

Péntek 13-án ez évi XIII. pókerversenyünket rendeztük. A
szerencsenap Csukonyi Zoltánnak kedvezett. Õ nyerte a
versenyt. II. helyezett: Kasza József, III. helyezett: Kiri János
lett. Mindhárman kiskunmajsai versenyzõk.

Az elsõ három helyezett

2010. augusztus 20-án soron következõ pókerversenyen az
alábbi eredmény született:
I. helyezett: Kun-Szabó Tibor
II. helyezett: ifj. Kucsora Péter
III. helyezett: Molnár Zsolt (Kiskunmajsa)

Az elsõ három helyezett

2010. szeptember 3-án tartottuk soron következõ póker-
versenyünket, ahol az alábbi eredmények születtek:
I. helyezett: Balogh András (Kiskunmajsa)
II. helyezett: Kiri János (Kiskunmajsa)
III. helyezett: Hegedûs Roland

2010. szeptember 9. oldal
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Az elsõ három helyezett
Kun-Szabó Tibor

Vereséggel kezdtük a M.III. osztályt
• 2010. 08. 15. Csengele - Csongrád II. 2:3 (2:1)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Farkas Zoltán, Tóth
Szabolcs, Tóth Zoltán, Csáki Martin (Árvai Márk 60'), Vojnics
Dávid (Rabi István 70'), Pálfi László, Heim Tamás, Mészáros
Gábor (Csáki Dávid 88'), Nagy Tamás, Wenner Balázs
Góllövõink: Heim Tamás, Vojnics Dávid
Fiataljaink fejlõdése érdekében, visszatértünk a Csongrád
Megyei Labdarúgó III. osztályú bajnokságba, ahol Csongrád
II. csapatával egy jó mérkõzésen 2:0 vezetésrõl kaptunk ki
3:2-re köszönhetõen az ellenfél nagyobb rutinjának, tapasz-
talatának. 

Küzdelem az elsõ bajnokin

• 2010. augusztus 22. Pusztamérges - Csengele 4:5 (2:3)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Farkas Zoltán, Tóth
Szabolcs, Tóth Zoltán (Rabi István 70'), Csáki Martin, Vojnics
Dávid (Novák Balázs 46'), Batik Sándor, Heim Tamás (Árvai
Márk 80'), Nagy Tamás, Katona Sándor (Csáki Dávid 85'),
Wenner Balázs (Katona Norbert 75')
Gólszerzõk: Katona Sándor (2), Wenner Balázs (2), Nagy
Tamás

Közönségszórakoztató mérkõzésen saját magunknak tettük
nehézzé a mérkõzés végét. 

• 2010. 08. 28. Csengele - Domaszék 5:6 (2:2)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Papp Tamás (Árvai
Márk 46'), Tóth Szabolcs, Farkas Zoltán, Csáki Martin (Csáki
Dávid 80'), Vojnics Dávid (Novák Balázs 46'), Vándor Zsolt,
Batik Sándor, Horváth Ádám (Rabi István 75'), Katona
Sándor, Wenner Balázs
Góllövõink: Katona Sándor (3), Wenner Balázs (2)
Kiállítva: Árvai Márk 70'
Megfiatalított csapatunk, sajnos hátul gólerõsebb, mint elöl. 

• 2010. 09. 04. Csengele - Deszk 8:0 (3:0)
Csengele összeállítása: Gurdics Gábor, Tóth Szabolcs
(Katona Norbert 70'), Batik Sándor, Tóth Zoltán (Csáki
Martin 20'), Mészáros Gábor, Novák Balázs (Rabi István 60'),
Heim Tamás, Vándor Zsolt, Nagy Tamás, Katona Sándor,
Wenner Balázs
Gólszerzõink: Katona Sándor (3), Nagy Tamás (3), Wenner
Balázs, Vándor Zsolt

• 2010. 09. 12. Csengele - Forráskút MIIIO
labdarúgó mérkõzés csengele pálya használhatatlansága
miatt elmaradt. 

Serdülõ csapatunk is megkezdte
szereplését a 2010/2011-es bajnoksá-
gon
• 2010. 09. 11. Szatymaz - Csengele 0:14 (0:7)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Gurdics Dávid
(Losonczi Ádám 65'), Lesták Ottó, Katona Gábor (Volford
Viktor 60'), Csáki Martin, Kulcsár Zoltán, Rabi István, Árvai
Márk, Nagy D. Bence (Kócsó Dániel 55'), Novák Balázs,
Gurdics Gábor
Góllövõink: Gurdics Gábor (5), Novák Balázs (3), Rabi István
(2), Csáki Martin, Katona Norbert, Lesták Ottó (2)

I. Birkapörkölt fõzõverseny
2010. augusztus 20-án birkapörkölt fõzõversenyt rendeztünk
a Gól Sörözõben. Jó hangulatban remek pörköltek rotyogtak

Készülõdik az egyik gyõztes csapat
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a bográcsokban. 
Olyan finom étkek készültek, hogy a zsûri képtelen volt a
döntésre, ezért mindenki elsõ helyezést ért el. 

Kun-Szabó Tibor

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 FEL-
KERESNI, 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:

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 beval-
lást is benyújthatnak. Erre a célra az állami adóhatóság a
1008E számú nyomtatványt rendszeresítette, amit ugyan-
csak havonta, a tárgyhónapot követõ hó 12-ig kell benyúj-
tani. 

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

Ezért a kicsiért nem érdemes kockáztatni!
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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 
Önkományzati képviselõ jelölt

Polgárõr formaruhák a megyei
önkormányzat támogatásával

A 2010-es év elején a Csongrád Megyei Önkormányzat
pályázatot írt ki a Csongrád megyében mûködõ civil, illetve
non-profit szervezeti formában mûködõ polgárõrségek anya-
gi támogatására, zavartalan mûködésük elõsegítésére.

Pályázni lehetett a polgárõrségek mûködési költségeinek
támogatására, eszközbeszerzésére, eszközök javítására,
különösen a mûködést segítõ gépjármûvek karbantartási
költségeire. A pályázat keretösszege 2 millió forint volt.

A Csengelei Polgárõr Csoport is pályázatot nyújtott be pol-
gárõr formaruhák beszerzésének támogatására. A 120.000
Ft-os összköltséghez a Csongrád Megyei Önkormányzat 95
ezer forint támogatást biztosított. A fennmaradó összeget a
polgárõrség más forrásból biztosította. 

A formaruhák vásárlásával a Csengelei Polgárõr Csoport
33 fõs tagságának túlnyomó része a szükséges alapfelsze-
relésekkel el lett látva, így azok a közösségi rendezvények
biztosításánál egységes képpel tudnak megjelenni.

A csengelei polgárõrök a helyi rendezvényeken kívül
részt vesznek Ópusztaszer és Kistelek rendezvényinak a biz-
tosításában is.         

Bozó Béla 
csoportvezetõ h.

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. szeptember 25-én 6 órától
2010. szeptember 27-én 6 óráig
Dr. Sikter András 
Telefon: 06-20/936 4208

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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2010. október 2-án 6 órától 
2010. október 4-én 6 óráig
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390 4624

2010. október 9-én 6 órától
2010. október 11-én 6 óráig
Dr. Szigeti Gábor
Telefon: 06-30/297 4435

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

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

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.

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
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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

LOVASOKTATÁS!
Szeretettel várok minden kezdõ és

haladó lovak iránt érdeklõdõt. 
(Ülésjavítás, idomító lovaglás

oktatása, tereplovaglási lehetõség.) 
Balog Szilvia (Kiskunmajsa) 

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
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