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Önkormányzati hírek

Testületi ülés
Csengele Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2011.

április 28-án tartotta soros nyílt ülését. A Testület határozat-
képes volt, egy fõ képviselõ igazoltan nem vett részt az
ülésen. 

Az elsõ napirendi pontban Sánta Ferenc polgármester
beszámolt a két ülés között végzett munkáról.

Megemlítette, hogy az egészségügyi napok sikeresen le-
zajlottak, megköszönte mindazok munkáját, akik ebben
részt vettek. Elmondta, hogy a részvételi arány már évek óta
szinte stagnál. A vérnyomás-, vércukor-, koleszterinmérésen
132 ember, a tüdõszûrésen 525 fõ, a különbözõ masszázso-
kon 37 fõ, a véradáson 24 fõ vett részt. Az önkormányzat az
orvosokat, asszisztenseket tiszteletdíjjal jutalmazta,
valamint a KRKA Gyógyszergyártó Kft. finanszírozta még az
egészségügyi napokat. 

Beszámolt az iskolaenergetikai pályázatról. A felmérés
megtörtént, a tervezés és a megvalósulási folyamatok ter-
vezése még folyamatban van, ennek végsõ határideje június
közepére várható. 

A következõkben elmondta, hogy a község készül a falu-
napokra, mely szokásokhoz híven Pünkösdkor kerül megren-
dezésre. Erre külön összeg van jóváhagyva a költségvetésbõl,
és reméli, hogy a megszokott színvonalon zajlik majd min-
den. Ekkor külföldi vendégek is várhatóak.
Lengyelországból. A testvérközségbõl Eringbõl még nem
érkezett visszajelzés a meghívásra. 

A közmunka pályázatról is beszélt. Májusban lesz a
második pályázat elkészítése, ebbõl szeptember 1-jén jöhet
létre munkavállalás. 

Említést tett a Szomszédoló rendezvénysorozatról, mely
szintén sikeresen lezajlott. 

Belsõ ellenõrzés is történt a pénzkezelés területén. Juhász
Leila ellenõrizte ezt a területet, a jelentést még nem kapta
meg a hivatal. 

Az általános iskola igazgatói állására egy fõ adta be
pályázatát. Ezzel késõbb egy rendkívüli ülésen fognak
foglalkozni, elõtte az iskolában egy bizottság fog összeülni,
akik véleményezni fogják ezt a pályázatot. Ezt a véleményt
figyelembe véve fogja az önkormányzat kinevezni az igaz-
gatót. 

Utolsóként elmondta, hogy terveznek egy térfigyelõ ka-
mera kiépítését a rongálók elriasztására. Ezt a képviselõk is
támogatták és olyan ötlet is érkezett, hogy a faluban több
helyre is fel lehetne helyezni ilyen kamerákat. 

A Testület a beszámolót egyhangúlag elfogadta. 
Második napirendi pontban a 2010. évi zárszámadás

került elfogadásra. Két képviselõ kérdése után a napirendi
pontot egyhangúan elfogadták. 

Ezután következtek az elõterjesztések. 
Az elsõ elõterjesztés a Szervezeti és Mûködési Szabályzat

módosítása. Itt Dr. Tóth Tibor elmondta, hogy az õszi önkor-
mányzati választások után természetesen a szabályzatot
aktualizálni kell, sok új rendelkezés lépett hatályba, melyet
ebbe szintén belefoglaltak, valamint néhány újítás, ami eset-
leg könnyítheti a Testület és a dolgozók munkáját. Ehhez
kérte a hozzászólásokat, módosító javaslatokat,
indítványokat. 

A módosító indítványok a következõk voltak. Tóth Tibor
képviselõ kérte a testületi ülés után küldjék ki a
jegyzõkönyvet, a Képviselõk néhány napon belül jelezzék
vissza észrevételeiket és a jegyzõkönyv csak ezután legyen
elfogadva. Dr. Tóth Tibor megjegyezte, hogy a képviselõknek
bármikor joga van észrevételeiket jelezni.

Molnár Mihály képviselõ indítványozta, hogy a testületi
üléseknek megfelelõ helyet kell biztosítani, ebben megál-
lapodtak, hogy a hivatal házasságkötõ terme lesz, valamint
kérte, hogy a felszólalások idõtartamát módosítsák. 

A következõ módosító indítvány a polgármester
gazdálkodási jogkörének korlátozása volt. Szavazásra bo-
csátották, 3 szavazatot kapott az 1 millió forintos
összeghatár és 3 szavazatot a 10 millió forintos összeghatár,
így errõl a pontról döntés nem született, ezt a következõ
ülésen újratárgyalják. A többi indítványt a Képviselõ-testület
egyhangúan elfogadta. 

Következõ elõterjesztés a kulturális rendelet módosítása
volt. A Magyar Államkincstárnál kérték egy pályázat miatt,
hogy aktualizálják a rendeletet. A Testület egyhangúan elfo-
gadta. 

Ezt az elõterjesztést követte a Polgármesteri Hivatal
alapító okirata, melyet szintén aktualizálni kellett, a
Közbeszerzési Szabályzat módosítása, a Kisteleki Többcélú
Társulás elõterjesztése, a 2011. évi II. félévi munkaterv,
melyeket a testület egyhangúan elfogadott.

Területvásárlási kérelem érkezett egy kisteleki lakostól,
de mivel nem tudta pontosan helyrajzi számmal
meghatározni a földterületet, így az önkormányzat addig
nem tud dönteni errõl a kérelemrõl. Abban állapodtak meg,
hogy amint ez a pontosítás megtörténik, megtárgyalják a
kérelmet, így a testület ezt az elõterjesztést elfogadta. 

A következõ elõterjesztés szintén egy telekvásárlás volt,
de itt az önkormányzat vásárolná vissza a területet a tulaj-
donostól, aki nem használta, és nem mûvelte ezt a területet.
Ez az elõterjesztés egyhangú elfogadásra került.

A majsai Vízgazdálkodási Társulat újra szeretne alakulni,
ehhez az újjáalakuláshoz delegálni kell a Társuláshoz 3
személyt. A Testület Lódri Sándort, Rónyai Antalt a Vetter
Hungary Kft-tõl, az önkormányzattól pedig Kormányos
Sándort delegálja. Ezt az elõterjesztést a Testület egy-
hangúan elfogadta.

Egyéb hozzászólások után a polgármester bezárta az
ülést. 

Felhívás!
Kiskunfélegyháza Város Tûzoltóságának Tûzoltóparancs-
noka nevében az alábbiak szerint tájékoztatom a
gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeket, a jogi
személyeknek, a jogi és magánszemélyeknek jogi személyi-
séggel nem rendelkezõ szervezeteket:

Magyar Közlöny 2011. évi számában megjelent a zenés, tán-
cos rendezvények mûködésének biztonságossá tételérõl
szóló 23/2011. (III. 8.) Kormány Rendelet (a továbbiakban:R.),
amely 2011. 03. 16-án lépett hatályba.
A Rendeletben foglaltakkal kapcsolatban a teljesség igénye
nélkül az alábbiakra hívom figyelmet:
R. 1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed azokra az alkalmi vagy
rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, amelyeket a) az
országos településrendezési és építési követelményekrõl
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szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletben meghatározott
tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen,
tömegtartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épít-
ményben, építményen, vagy tömeg-tartózkodásra szolgáló
helyiségben (a továbbiakban együtt: építmény) tartanak; b)
az a) pontban foglaltak kivételével a szabadban tartanak és
a résztvevõk létszáma az 1000 fõt meghaladja (a továbbiak-
ban: szabadtéri rendezvény).
R. 3. § (1) Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási
engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.
(3) Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti
települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzõje (a
továbbiakban: jegyzõ) adja ki. Az engedély iránti kérelem
elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.
(4) Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz:
d) a jogszabályban elõírt tûzvédelmi követelmények
érvényesítésével kapcsolatos szakkérdésben a tûzvédelmi
hatóság,
R. 4. § (1) Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos ren-
dezvénynek helyt adó építmény üzemeltetõje, szabadtéri
rendezvény esetében a rendezvény szervezõje nyújtja be.
R. 5.§ (2) Az engedélyezési eljárásban a jegyzõ a szak-
hatóságokkal közös helyszíni szemle megtartásáról
intézkedik. A helyszíni szemlén részt vevõ szakhatóságok
szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól
felvett jegyzõkönyvbe foglalhatják
R. 6. § (1) A jegyzõ az engedély megadásával egyidejûleg a
zenés, táncos rendezvényt az 1. melléklet szerinti nyilván-
tartásba veszi, és a 2. melléklet szerinti igazolást állít ki. A
jegyzõ által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyzõ az
önkormányzat honlapján közzéteszi.
R. 12. § 2) Az ellenõrzésre jogosult hatóságok (a továbbiak-
ban: hatóság) ellenõrzési tevékenységét a jegyzõ hangolja
össze.
R. 13. § (1) A hatóság - az építésügyi hatóság kivételével -
egy éven belül legalább egyszer köteles a rendszeres ren-
dezvények helyszínét ellenõrizni olyan idõben, amikor ott
nem tartanak zenés, táncos rendezvényt.
R. 14. § (2) A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, tán-
cos rendezvények idõpontjában egy éven belül - az építésü-
gyi hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi
hatóság kivételével - minden hatóság köteles legalább két
ellenõrzést végezni. A hatósági ellenõrzés koordinálását a
jegyzõ végzi. Az ellenõrzés végrehajtása során a hatóság
törekszik arra, hogy a zenés, táncos rendezvény résztvevõit a
lehetõ legkisebb mértékben zavarja.
R. 14. § (5) Amennyiben az ellenõrzést végzõ hatóság
jogsértést tapasztal, köteles a külön jogszabályban
meghatározott ideiglenes intézkedés keretében a zenés, tán-
cos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:
R. 16. § Az e rendelet hatálya alá tartozó zenés, táncos
rendezvény a rendelet hatálybalépésétõl számított
kilencven napon túl csak e rendeletben meghatározott
engedéllyel tartható.
A fenti Rendelet teljes tartalma elérhetõ a magyarorszag.hu
weboldalon. 

Papp Csaba tû. fõhadnagy
Kiskunfélegyháza Város Tûzoltósága

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén

fogadóórát tart a Faluházban 19 órától. 
Következõ fogadóóra: 2011. június 6.

Általános iskolai hírek

Versmondó verseny
2011. április 5-én versmondó versenyt rendeztek az

általános iskolában. Ahogy ez lenni szokott az alsósok
között két korcsoportban - 1-2. osztály és 3-4. osztály -
mérettették meg a gyerekek magukat. Szebbnél szebb versek
hangzottak el, igazán nehéz helyzetbe hozva a zsûri tagjait.
Nem volt könnyû a feladat de mégis dönteni kellett, így a
következõ helyezések születtek.

1-2. osztály:
I. helyezett: Törköly Nelli
II. helyezett: Pigniczki Attila
III. helyezett: Katona Petra
IV. helyezett: Széplaki Vivien
V. helyezett: Forgó Bálint és Széplaki Liza

3-4. osztály:
I. helyezett: Széplaki Lili
II. helyezett: Laczkó Zsófia
III. helyezett: Varga Viktória
IV. helyezett: Szécsényi Vivien
V. helyezett: Árvai Kitti és Hajagos László

Mindkét korcsoportból az elsõ két helyezett jutott tovább a
területi versmondó versenyre, melyet április 8-án rendeztek
meg Ópusztaszeren. Gyermekeink itt is szépen szerepeltek,
hiszen az alsósok között Pigniczki Attila II. helyezett,
Törköly Nelli pedig III. helyezett lett. A nagyobbak közül
Laczkó Zsófia II. helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményekhez! 

Törköly Ágnes

Kazinczy szépkiejtési versenyen
jártam

2011. április 1-3-ig országos Szép magyar beszéd
versenyen voltunk Kisújszálláson. A rendezvényen a Duna
vonalától keletre lévõ 10 megye 7-8. osztályos tanulójának a
területi versenyeken elsõ helyezést elért tanulói vehettek
részt, így 78 diák között zajlott a megmérettetés, amely mel-
lett ismerkedésre, barátkozásra is lehetõségünk nyílt.

Az elsõ napon elfoglaltuk a szálláshelyet, amely a Móricz
Zsigmond Gimnázium kollégiumában volt. A finom ebéd el-
fogyasztása után elindultunk a Városházára, ahol a meg-
mérettetést tartották. A rendezvényt ünnepélyes megnyitóval
kezdték meg, mely után elvonultuk a termekbe, hogy a
zsûrinek felolvassuk a szabadon választott szövegeket.
Vacsora után a mûvelõdési házban a Lyra együttes szórakoz-

(folytatás a következõ oldalon)
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tatott minket vidám dalokkal.
Másnap reggeli után egybõl kezdõdött a verseny

következõ feladata: a kötelezõ szöveg felolvasása. Ez már
nehezebbnek bizonyult, ugyanis"karanténba" helyeztek ben-
nünket, és a felolvasásig senkivel sem beszélhettünk. 

Ebéd után két csoportban indult el a társaság várost
nézni. Az elsõ állomás a Móricz Zsigmond Gimnázium
könyvtára volt, ahol ülhettünk annál az asztalnál is, ahol
régen Móricz Zsigmond érettségizett; majd a biológia
szertárat tekintettük meg, ahol a mamut állkapcsától kezdve
a kitömött kacsacsõrû emlõsig mindenfélét láthattunk. 

Ezután buszra ültünk, és a szomszédos településre,
Kenderesre utaztunk. Itt elõször egy néprajzi gyûjteményt -
régi népi tárgyakat, bútorokat, újságokat, könyveket -
tekinthettünk meg. A következõ naprendi pontban a Horthy-
kriptát néztük meg. Ebben az épületben Horthy Miklósnak és
a rokonainak a hamvai vannak elhelyezve. Ebben az az
érdekes, hogy a kripta a helyi katolikus és református temetõ
határára épült, mivel a családban a nõk reformátusok, a fér-
fiak pedig katolikusok voltak. Ezután megtekintettük a
Horthy-kastélyt, amely jelenleg már kollégiumként mûködik. 

Este a kisújszállási mûvelõdési házban táncházat ren-
deztek nekünk, ahol nemcsak táncoltunk, de énekeket is
tanultunk.

A harmadik napon reggel 8 órakor kezdték meg a díjak
ünnepélyes kiosztását. Én kiemelt bronz Kazinczy-díjat
vehettem át egy értékes könyvvel együtt. Nagyon örültem a
jó eredménynek. Az ünnepség után elindultunk haza,
Csengelére.

Három nagyon tartalmas napot tölthettem el ezen a
versenyen. Nagyon szépen köszönöm magyartanáromnak,
Lantosné Horváth Irénnek, hogy felkészített és elkísért
engem erre a megmérettetésre!

Pigniczki Dóra 
7. osztályos tanuló

Mûvészeti iskola hírei

A táncosok is helyezettek
A Deszki Maros Menti Fesztivál egy több kategóriában

megrendezett esemény. Az egyéb tánc kategóriában a tán-
cosok is neveztek. Habár õk már rutinos versenyzõknek
mondhatók, hiszen több táncversenyen bemutatkoztak már,

mégis nagy izgalommal készültek erre az eseményre,
tanárukkal Czirokné Krizsán Zsuzsannával együtt. 

Egy gyönyörû bécsi keringõt táncoltak, mellyel az elõkelõ
II. helyezést érték el. Gratulálunk nekik is és reméljük még
sokáig gyönyörködhetünk bennük!

Színjátszó csoportjaink sikerei
A csengelei mûvészeti iskolások élete nagyon mozgalmas

az utóbbi hetekben. A zenészek után a mûvészeti iskola
színjátszó csoportjai is részt vettek egy versenyen, a Deszki
Maros Menti Fesztiválon, ahol megszerezték az elsõ két
helyezést, a 6 nevezõ színjátszó közül. 
A kisebbek a Napsugár Színjátszó Csoport a Róka rege címû
mûvet adták elõ, a nagyok a Fõnix Színjátszó Csoport pedig
Lázár Ervin: A hétfejû tündér meséjét játszották el. 

Törköly Ágnes

Weöres Sándor Színjátszó Fesztivál
2011. április 20-án színjátszó fesztiválon voltak a

mûvészeti iskola színjátszó csoportjai. A versenyen 19 cso-
port küzdött a megfelelõ minõsítésekért. A csengelei csopor-
tok igen jó eredményt értek el: a Napsugár csoport ezüst
minõsítést kapott. A Fõnix csoport pedig arany minõsítést
érdemelt ki a zsûritõl, így május 14-én részt vehetnek a gyu-
lai regionális versenyen is. 

Mindkét versenyhez gratulálunk nekik és felkészítõ
tanáruknak Lantosné Horváth Irénnek, és további sok si-
keres szereplést kívánunk a késõbbiek során is. 

A Napsugár Színjátszó Csoport

Hangszeres verseny
A Csengelei Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

Csongrád megyei kistelepülések részére hangszeres versenyt
szervezett 2011. április 9-én. 

A versenyre 13 település 11 iskolájából jelentkeztek ta-
nulók. Több mint 80 fõt hallgatott meg a háromtagú pártat-
lan zsûri. A gyerekek életkoruk szerint három korcsoportban
mérettették meg magukat és természetesen a hangszereik
alapján is kategorizálva voltak. A verseny maratonira si-
került, hiszen este 6 órakor került sor az eredményhirde-
tésre. Minden résztvevõ tanuló kapott ajándékot, a
helyezettek értékesebb csomagot vehettek át. 
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A csengelei tanulók eredményei:
I. korcsoportban Zsolnai Balázs trombitán III. helyezést ért
el, felkészítõ tanára Gömöri Balázs. 

Zsolnai Balázs

II. korcsoportban Farkas Ákos vadászkürtön I. helyezést,
Holo Patrik trombitán II. helyezést értek el, felkészítõ
tanáruk Czirok Zoltán. 

Farkas Ákos 

Holo Patrik

Mustoha Regina trombitán III. helyezést ért el, felkészítõ
tanára Gömöri Balázs. 

Bozóki János zsûritag átadja díját Reginának

Gratulálunk a szép eredményekhez! 
Törköly Ágnes

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

Pusztaszer volt a vendégünk
2011. április 17-én a Szomszédoló rendezvénysorozat

keretén belül Pusztaszer látogatott el Csengelére, és hozta el
csoportjait, hogy bemutatkozzanak nálunk.

A polgármesterek köszöntõ beszéde után elkezdõdött a
mûsor, és egy igazán kellemes délutánban volt részük azok-
nak, akik kíváncsiak voltak és eljöttek a rendezvényre. 

A néptánccsoport

(folytatás a következõ oldalon)
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Láthattunk bécsi keringõt, cha-cha-cha-t, néptáncot, hal-
lottunk hegedû és zongorajátékot, Máté Bence természetfotós
képeibõl is láthattunk egy fantasztikus ízelítõt, gyönyörû
képei vannak, és a mûsort a Linedance tánccsoport western
táncbemutatója zárta. 

Ezután következett a vendéglátás, közben beszélgettünk,
ismerkedtünk, és jól éreztük magunkat. Reméljük ez a szép
hagyomány továbbra is fennmarad és vendégül tudjuk még
látni egymás csoportjait. 

Köszönöm szépen mindenkinek, aki segítségével hoz-
zájárult ehhez a rendezvényhez, a népdalkörnek a sok finom
süteményt, Bartuczné Pirike néninek a házi rétest, a lányok-
nak a szendvicskészítést, a hivatalnak az anyagi támo-
gatást!

Törköly Ágnes

A Faluház május 16 és május 19 között 
továbbképzés miatt zárva!

A könyvtár állományának ellenõrzésekor néhány
könyvet leselejteztünk, melyek 

100 Ft/db áron megvásárolhatók a könyvtárban!

Védõnõ hírei

Baba-mama Klub indul!
a "Legyen jobb a gyerekeknek!" nemzeti

stratégiára épülõ kistérségi program keretében.
Idõpont: 

Minden kedden 9.30-tól 11 óráig

Helyszín:
Egészségház

Várunk minden kedves anyukát és gyermekét egy zenés -
mondókázós - beszélgetõs - együttjátszós - mozgós

foglalkozásra.

Henczné Gut Julianna védõnõ és 
Grünvald Ágnes korai képesség gondozás koordinátor

Megérkeztünk!

2011. április hónapban született gyermek: 
Berecki Istvánnak és Vinca Melindának Berecki Balázs Patrik. 

Gratulálunk!

Sporthírek

Felnõtt mérkõzés 
M.III.O. idegenbeli vereségek
• 2011. 04. 09. HFC II - Csengele 5:1 (1:1)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Hegedûs Csaba, Batik

Sándor, Tóth Szabolcs, Csáki Martin, Gurdics Gábor (Novák
Balázs 60'), Mészáros Gábor, Pálfi László, Tóth Zoltán
(Katona Norbert 46'), Heim Tamás, Katona Sándor
Góllövõnk: Heim Tamás
Kiállítva: Katona Sándor (43')
A második félidõben emberhátrányban, és orkán erejû szél-
lel szemben nem tudtunk mit tenni és súlyos vereséget
szenvedtünk. 

• 2011. 04. 17. Mártély - Csengele 3:2 (3:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Hegedûs Csaba,
Molnár László (Rabi István 46'), Tóth Szabolcs, Csáki Martin
(Árvai Márk 70'), Kovács Norbert (Novák Balázs 46'), Heim
Tamás, Mészáros Gábor, Longa Ádám, Nagy Tamás, Wenner
Balázs
Góllövõink: Wenner Balázs, Heim Tamás

Két vereség után két gyõzelem!
• 2011. 04. 24. Csengele - Algyõ 4:0 (2:0)
Csengele összeállítása: Bencsik Attila, Tóth Szabolcs, Molnár
László (Katona Norbert 75'), Tóth Zoltán (Csáki Martin 46'),
Pálfi László (Árvai Márk 77'), Rabi István (Kovács Norbert
60'), Vándor Zsolt, Heim Tamás, Várszegi Richárd, Túri Béla
(Csáki Dávid 60'), Wenner Balázs
Góllövõink: Wenner Balázs (2), Várszegi Richárd, Csáki
Dávid

• 2011. 04. 27. Csengele - Forráskút 4:3 (4:2)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Csáki Martin, Tóth
Szabolcs, Hegedûs Csaba, Pálfi László (Árvai Márk 88'),
Longa Ádám (Tóth Zoltán 46'), Mészáros Gábor, Heim
Tamás, Nagy Tamás (Novák Balázs 85'), Túri Béla (Rabi
István 70'), Wenner Balázs (Csáki Dávid 82')
Góllövõink: Heim Tamás (2), Wenner Balázs (2)

Serdülõ csapatunk is megkezdte a
tavaszi szezont
• 2011. 04. 08. Csengele KSE - SZVSE 3:1 (2:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán
(Csíkos Patrik 70'), Csáki Martin, Árvai Márk, Gurdics Dávid,
Csáki Dávid, Rabi István, Longa Ádám (Kócsó Dániel 75'),
Nagy D. Bence (Losonczi Ádám 60'), Novák Balázs, Gurdics
Gábor
Góllövõnk: Gurdics Gábor (3)

• 2011. 04. 15. Szentesi Kinizsi - Csengele 3:0 (1:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Gurdics Dávid, Csáki
Martin, Árvai Márk, Volford Viktor, Csáki Dávid, Losonczi
Ádám (Kócsó Dániel 60'), Novák Balázs, Longa Ádám, Rabi
István, Gurdics Gábor
Kiállítva: Gurdics Dávid (78')

• 2011. 04. 22. Csengele - Kistelek 2:0 (1:0)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Csáki Martin, Katona Gábor, Csíkos Patrik (Árvai Márk 46'),
Csáki Dávid, Rabi István (Losonczi Ádám 60'), Longa Ádám,
Nagy D. Bence, Gurdics Gábor (Kócsó Dániel 70'), Novák
Balázs
Góllövõink: Gurdics Gábor, Rabi István



• 2011. 04. 26. Csanytelek - Csengele 0:3 (0:2)
Csengele összeállítása: Katona Norbert, Kulcsár Zoltán,
Csáki Martin, Árvai Márk (Csíkos Patrik 65'), Katona Gábor
(Losonczi Ádám 64'), Csáki Dávid, Gurdics Dávid, Nagy D.
Bence (Volford Viktor 70'), Rabi István, Novák Balázs (Kócsó
Dániel 71'), Gurdics Gábor
Góllövõink: Csáki Dávid, Csáki Martin, Novák Balázs
Csáki Dávid a 70. percben 11-est hibázott!

Kun-Szabó Tibor

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 
Bánhidi Bernadett Tel.: 586-574
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
Csépe András Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

2011. május 7. oldal
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Templomhalmi iskolai búcsú
2011. június 5-én (vasárnap)!!!

Elõtte 4-én este (szombat), pacal pörkölt vacsorával egybekötött 

búcsúi retro buli
a Templomhalmi iskolánál.

A billentyûknél Varga László,
hideg italokat a Gól Sörözõ és csapata szolgáltatja.

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

A vacsora igényeket május 31-ig tudjuk elfogadni!

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

Sürgõsségi betegellátás 24 órában
minden nap a kisteleki mentõállomás épületében. 
Telefon: +36-30/210 4888, 06-62/474-374
Mentõk: 104

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



A hulladékudvar nyitva tartása:

Hétfõ és vasárnap: SZÜNNAP
Keddtõl péntekig: 8.00 - 17.00

Szombat: 8.00 - 12.00

Állatorvosi ügyelet 
2011. május 7-én 6 órától 
2011. május 9-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/519 1829

2011. május 14-én 6 órától 
2011. május 16-án 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488 0267

2011. május 21-én 6 órától 
2011. május 23-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter
Telefon: 06-30/519 1829

2011. május 28-án 6 órától 
2011. május 30-án 6 óráig 
Dr. Sikter András
Telefon: 06-20/936 4208

2011. június 4-én 6 órától 
2011. június 6-án 6 óráig 
Dr. Martinek Vilmos 
Telefon: 06-30/945 1386

Hirdetések

PB GÁZCSERE TELEP NYÍLT A
VÉNUSZ PRESSZÓ UDVARBAN

Kapható: 11,5 kg-os palack 4950 Ft
23 kg-os palack 9900 Ft

Nyitva tartás: 
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

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!

"A ló. 
Önteltség nélküli nemes jellem; 
irigység nélküli barátság; 
hiúság nélküli szépség.
Szolgálatra kész, mégsem szolga."

(Ronald Duncan)

LOVASOKTATÁS!
Szeretettel várom mindazokat, akik a lovaglás mûvészetét
alapos tudás, korrekt ülés, helyes bánásmód útján kívánják
elsajátítani.
Haladóknak idomító lovaglás oktatása, ülésjavítás.
Lehetõsége van mindenkinek saját lovával edzésen való
részvételre.
Megfelelõ tudásszint után járóiskola, kis ugrások, ügyességi
feladatok közbeiktatásával színesítjük az órákat, fejlesztjük
a lovat és lovasát. 
Igény szerint házi versenyeket rendezünk.
A tanuláshoz elengedhetetlen mottónk: mindig szem elõtt
tartani, hogy a ló lovas nélkül is ló marad, de a lovas ló
nélkül csak ember.

Balog Szilvia Kiskunmajsa
Tel. 06 70/323 90 45
szilviablg@gmail.com

8. oldal 2011. május
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A Vénusz Presszó - ban
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

vagy a 06-30/261 4070 és a 06-62/286-022-es 
telefonszámon 

Széllné Ildikó

Egészségvédõ és szépítõ masszázst vállalok 
Csengelén az Egészségházban. 

Testi lelki felfrissülés, bõr kisimítása, szülés, 
fogyás után, jelenlegi fogyókúra kiegészítéseként 

alkalmazható. 
Az elsõ alkalom ingyenes.

Idõpont egyeztetés a 06 30 517-05 72 -es számon. 

Zsótér Anna

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

~ 2 db kétajtós szekrény, 2 db heverõ, 4 db kétszemélyes 
rekamié eladó! Érdeklõdni: +36-20/59 42041

~ Falu szélén 1600 m2 területen 62 m2-es kétszintes, 
összkomfortos épület ipari árammal, 4 db fóliával, 
lakhatási engedéllyel eladó! 
Érdeklõdni lehet a 06-30/547 1194-es telefonszámon. 

~ K-1 típusú kézi kanalas szemenkénti vetõgép bérbe kiadó 
(Vethetõ magfajták: sárgarépa, petrezselyem, hagyma, 
retek, káposzta, saláta, kukorica, uborka, borsó). 
Érdeklõdni 20/315-7140 telefonszámon.

~ Újszerû állapotban lévõ Dízel Mercedes 220 CDI 
Avantgarde fekete-metál színben tulajdonostól eladó. 
Irányár: 4.999.000 Ft. Érdeklõdni Sánta Ferencnél. 

~ Schüssler Arcdiagnosztika
"A szervezet mûködésének egyensúlya az ásványi anyagok 
megfelelõ bevitelétõl függ."
Ebben segít az arcdiagnosztika!
Segít:
- a hiányállapotok felmérésében,
- a testi-lelki egyensúly megteremtésében,
- a szervezetbõl hiányzó ásványi sók által okozott 
betegségek diagnosztizálásában és kezelésében.
Arcdiagnosztika rendelés 0-100 éves korig! 
2011. február 9-tõl
Bejelentkezés: Szerda: 17.00-18.00, csütörtök: 10.00-17.00 
Telefon: 06-70/94-667-84

~ Jó állapotban lévõ heverõ eladó! Érdeklõdni: 06-30/4435776

~ 100 mázsa kacsatrágya eladó! Telefon. 06-30/547 1194

~ Televíziók, rádiók, DVD lejátszók és egyéb híradástechnikai 
készülékek szakszerû javítása rövid határidõvel. 
Kovács Imre TV mûszerész, 
Kistelek Tóalj u. 92. +36-30/854 7195

2011. május 9. oldal
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K
incsem

Lovasbolt
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.

H l

u R
Q t

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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~ Nagybálás széna, rozsszalma és tûzifa (akác-, olaj-, nyárfa) 
eladó, valamint favágást is vállalok! 
Érdeklõdni lehet a 06-30/328 2375-ös telefonszámon.

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

~ 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.

~ Három csillagos Riolux Hungari 350 literes hûtõláda sürgõsen 
eladó! Érdeklõdni lehet Magony Józsefnénél Felszabadulás u. 29.

~ Anyadisznó eladó! Telefon: 06-30/726 3137

~ Egy hektár föld a Virág soron bérbe kiadó! 
Telefon: 06-30/824 8716

~ Rendezett, csendes helyen alsó Csengelén külön álló épület-
ben (Fürdõszoba, melléképület van.) idõs személy gondozá-
sát vállaljuk, vagy albérletbe kiadó! Telefon: 06-30/824-8715

~ Eladó Lada tetõcsomagtartó, sarok ülõgarnitúra, 
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, 
valamint Kistelek közelében 2,5 hold szántó eladó! 
Érdeklõdni: 06-30/9126 563

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

~ Kistelek és vonzáskörzetében, többéves szakmai gyakorlattal 
rendelkezõ PM által regisztrált mérlegképes könyvelõ vállalja 
társaságok, egyéni vállalkozók, õstermelõk könyvelését, 
munkaügyi, munkavédelmi és bér-tb ügyintézését, adóbeval-
lás, beszámolók elkészítését, teljeskörû ügyviteli szolgáltatás-
sal, 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

~ Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a Felszabadulás
u. 48. szám alatt. Érdeklõdni Kuklis Andrásnál a boltba 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

~ • 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. 
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