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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 
árak! 
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 
 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-
felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 
- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 
- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre 
- Video átírása DVD-re 
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok 
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek 
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek 
- Szaktanácsadás 

Nacsa Jánosné fényképész 
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 

  06-70/2 803 013 
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 XV. évfolyam 9. szám                              2007. május 1. 
 

 

Mester és tanítványai 
 

 
 

A növendékek koncertjéről szóló írásunk a 145. oldalon olvasható! 
(fotó: Törköly Ágnes ) 
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Bevásárló járat és rákszűrés 

 
A csengelei Polgármesteri Hivatal által működtetett tanya-

gondnoki szolgálat minden hónap utolsó pénteki napján CORA-já-
ratot indít a lakosság részére bevásárlás céljára. A bevásárló útra 
jelentkezni a hivatal 6-7-es irodájában személyesen, vagy az 586 
573 és 586 577 telefonszámokon lehet minden csengelei lakosnak. 

Kéthavonta rákszűrésre is lehet jelentkezni, melynek legköze-
lebbi időpontja 2007. május 18. Jelentkezés szintén a fenti telefon-
számokon. 

Sánta Ferenc 
polgármester    

 
Önkormányzati ülés 

 
A csengelei önkormányzat 2007. április 18-án tartotta soron 

következő ülését. 
Első napirendi pontként a polgármester számolt be a két ülés 

között végzett munkáról. Megemlékezett az új óvoda átadásáról. 
Pályázatokat adtak be a Faluház színpadának bővítésére és a 
baloldali galéria kialakítására. Előkészületek vannak a temető út 
szilárd burkolattal való ellátására, melyhez pályázati pénzt kell 
szerezni. Amire lesz pénz, azt fogja az önkormányzat megcsinál-
tatni. 

A következő napirendi pont a 2006-os költségvetés megtár-
gyalása volt. Juhász József, a költségvetési bizottság elnöke 
ismertette az adatokat. A képviselő-testület a múlt évi költségvetést 
elfogadta. 

A harmadik napirendi pontként Henczné Gut Julianna szá-
molt be a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról. Az írásban előter-
jesztett anyaga a következő volt:  

"Csengele  Község  Képviselő-testülete  2006  májusában tár- 
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gyalta a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról szóló beszámolót. 
Határozati javaslatként a tanköteles korú gyermekek tankönyvtá-
mogatását, a szociális étkeztetés biztosítását a hátrányos helyzetű, 
rászoruló gyermekek számára, valamint a szabadidős programok 
támogatását fogadta el. 

Többéves folyamatosságot mutat a tanulók tankönyvtámoga-
tása. A gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és a kiegészítő 
gyermekvédelmi támogatást kapó tanulók ingyenes tankönyv ellátá-
sa mellett 5000-5000 Ft tankönyvtámogatást kapott az ebbe az 
ellátási körbe nem sorolható mindegyik általános iskolai tanuló és 
iskolalátogatási igazolást bemutató közép- és felsőfokú tanulmá-
nyokat folytató fiatal is. 

Ebben az időszakban szociális étkeztetésre szoruló gyermek 
nem volt. 

A szabadidős programok komoly támogatásban részesültek, 
ezzel hasznos és tartalmas időtöltéshez jutottak a gyermekek. 

Csengelén a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti 
alapellátások biztosítása községi önkormányzat által fenntartott 
saját intézményekben: a Gyermekjóléti Szolgáltatónál és az Álta-
lános Iskola és Napköziotthonos Óvodában történik. Az úgynevezett 
egyszemélyes gyermekjóléti szolgáltatás által ellátandók körét a 
község területén ténylegesen tartózkodó (bejelentett lakcímtől füg-
getlen) 0-18 éves korosztály és a szociális válsághelyzetben lévő 
várandós anyák adják. 

A Gyermekjóléti Szolgáltatás működési helye a községi 
Egészségház. A működés alapfeltételei adottak, de a mindennapi 
munkát hátráltatja az Internet hozzáférhetőség hiánya, továbbá a 
tanyás település miatt szükség lenne terepjáró gépkocsira. 

Az ellátás igénybevétele történhet önkéntesen, az ellátást 
igénylő, vagy törvényes képviselője kérésére, illetve az észlelő-jel-
zőrendszer által, illetve kötelező együttműködés keretein belül. 

A szolgálat rendelkezik az önkormányzat által elfogadott 
szakmai programmal és működési engedéllyel. 

A szolgáltatás célja: A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a 
gyermek érdekeit védő, speciális, személyes szociális szolgáltatás, 
amely az alapellátás  keretén belül a szociális munka módszereinek  
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és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki, 
érzelmi és erkölcsi fejlődésének, egészségének, családban történő 
nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelő-
zését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a család-
jából kiemelt gyermek visszahelyezését. 

A gyermekjóléti szolgáltatást gondozással (személyes gondos-
kodással, családgondozással), szolgáltatással (az ellátások közve-
títésével) és szervezéssel (szervező tevékenységgel) tudjuk biztosíta-
ni a kliensek számára. 

 A többéves tapasztalat az, hogy a reggeli órákban keresnek 
fel a kliensek, ezért a fogadóórák időpontja délelőtt 8-9 óráig van. 
A többéves működésnek köszönhető, hogy amíg kezdetben a szol-
gálat kereste fel otthonukban a családokat, ma már a kliensek 
egyre gyakrabban élnek a fogadóóra lehetőségével és önkéntesen is 
keresik a gyermekjóléti szolgálat segítségét. Az ellátások közvetí-
tésében jó lehetőség, hogy az intézményvezetők közbenjárására 
helyben is működik logopédusi, fejlesztőpedagógusi ellátás és jogi 
tanácsadás. A családok helyzetét könnyíti a Kisteleken 2006 őszétől 
működő Pedagógiai Szakszolgálat. 

A községben már a gyermekjóléti szolgáltatás kezdete előtt 
jól szervezett művészeti iskola, iskolai szakkörök, faluházi progra-
mok adtak lehetőséget a szabadidő hasznos eltöltéséhez. 

A szolgálattal kapcsolatba kerülő személyekről rendeletben 
meghatározott dokumentáció készül, amely a személyes adatokon 
túl tartalmazza az előzmények rögzítését, a számításba jöhető segí-
tőket, a kliens egészségi állapotának jellemzőit. Az elmúlt évben 12 
családban élő 27 gyermek gondozása történt. Ebből 3 családban 
élő 5 gyermek védelembe vétele történt. A számszaki adatok az el-
múlt évekhez viszonyítottan emelkedő adatok. Ezeknél a csalá-
doknál gondozási-nevelési terv készül a felelős személyek megne-
vezésével, akik lehetnek családtagok, a családgondozó, vagy maga 
a kliens is. 

A továbbiakban szeretnék részletesen beszámolni a min-
dennapi munka során végzett gyermekjóléti feladatokról a 2006. 
évre vonatkozóan. 
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A gyermek családban történő nevelésének elősegítése 
 

 A fogadóórákon és a családlátogatásokon tett tanácsokkal, 
tájékoztatásokkal segítem a családokat a hivatalos ügyek intézé-
sében. Nyomtatványok hozzáférhetőségét, ezek kitöltésében való 
segítséget biztosítok. A szakellátásokhoz való hozzájutással járulok 
hozzá a megfelelő szintű ellátáshoz. Ebben az időszakban is szük-
ség volt kisgyermek gondozásának megszervezésére. Ilyen esetben 
elsősorban közeli családtagot igyekszem a gyermek gondozásába 
bevonni. 

Községünkben élnek olyan szülők, akiknek gyermekei átme-
neti nevelésben vannak. A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a szü-
lők támogatása, hogy gyermekeik vérszerinti családjukba visszake-
rülhessenek. Sajnos községünkben kevés remény mutatkozik erre a 
szülők anyagi körülményei, lakáshelyzete és döntően az életmódja 
miatt. Valódi szociális segítségnyújtás hiányában (lakásproblémák, 
munka, jövedelem), nehéz a szülők problémáján segíteni. 

 
A veszélyeztetettség megelőzése 

A veszélyeztető okok feltárása érdekében a munkám során fi-
gyelemmel kísérem a településen élő gyermekek életkörülményeit és 
szociális helyzetét. Az érintett gyermekeknél kezdeményeztem rend-
kívüli gyermekvédelmi támogatást, hatósági intézkedést, természet-
beni ellátás biztosítását (tüzelő kiszállítását a család lakására). 
Élelmiszer csomagot kaptak karácsonyra a három- vagy többgyer-
mekes családok és a gyermeküket egyedül nevelő szülők. 

Az észlelő- és jelzőrendszer tagjaival jól működő kapcsolat-
rendszert alakítottunk ki.. Az esetmegbeszéléseken célunk feltárni a 
veszélyeztető tényezőket, elősegíteni a kialakuló problémák időben 
történő felismerését, valamint azok megoldását. Évente egy alka-
lommal tanácskozást tartunk. 
 

A veszélyeztetettség megszüntetése: 

A  rászoruló  családokat  rendszeres   családgondozással,   az  
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egészségügyi, mentálhigiénés, szociális problémáik megoldásában 
a szakellátáshoz való hozzájutással, s ezek megszervezésével segí-
tettem. Az elmúlt időszakban öt gyermek védelembe vételét java-
soltam.  

Minden évben, 2006-ban is költözött a községbe megélhetési 
gondokkal küszködő család. Abban a reményben jönnek, hogy a 
tanyasi körülmények között létfenntartási problémájuk megoldódik. 
Itt szembesülnek a mezőgazdaságban az átlagnál alacsonyabb jö-
vedelmekkel, a tanyasi életforma okozta nehézségekkel. 

A pszichés, mentálhigiénés családon belüli kapcsolati prob-
lémák, az alkoholizmus kezelése speciális képzettséget igényelnek, 
megoldásuk nem lehet kizárólag a Gyermekjóléti Szolgáltató fela-
data. Egy esetben családterápiával segít a Kisteleken működő Pe-
dagógiai Szakszolgálat. 

Folyamatos gyermekruha adományra van lehetőség az egész-
ségházban és az orvosi rendelőkben. 

 
Egyéb feladatok 

 

 Jelentések készítése, statisztikai adatszolgáltatás. 
 Felkérésre környezettanulmány készítése. 
 Beszámoló önkormányzati ülésen. 
 Kapcsolattartás szervezése az átmeneti nevelésben élő 

gyermek és vérszerinti szülő között. 
 Válsághelyzetben lévő várandós anyák segítése. 

 
A statisztikai adatok is alátámasztják a szociális ellátások 

iránti igényt. A közfeladatot ellátó Gyermekjóléti Szolgálat csa-
ládgondozójának gondozottjainak nagy része diszfunkcionális vagy 
csonka családban él. Nem tervezik a jövőt, jellemzi őket a mának 
élés, problémáik megoldását mástól várják. Értetlenül szembesül-
nek azzal, hogy felelősek saját életükért, az életvitelükre, helyzetük 
rendezésére adott tanácsot nehezen fogadják el. 

A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat munkájáról 
szóló beszámolót elfogadta és döntött arról, hogy a gyermekjóléti 
szolgáltatás ellátása 2007-től Kistelek Környéki Települések Több- 
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célú Társulásának működtetésében történjen, a Szociális Központ 
és Családsegítő Szolgálat elnevezésű intézmény keretében biztosí-
tott Gyermekjóléti Szolgáltatás útján. 

A polgármester úr tájékoztatást adott az idei falunapok szer-
vezési munkálatairól.  

Az önkormányzat egy tanyai lakóingatlan bővítési munkái-
hoz 100.000 Ft kamatmentes kölcsön folyósítását szavazta meg, 5 
évi törlesztési idővel. 

Vincze János képviselő     

 
Önálló marad az általános iskola 

 

Az iskola körül szállingózó hírek miatt rendkívüli szülői 
értekezletet hívtak össze, melyen Sánta Ferenc polgármester adott 
tájékoztatást. A kormánynak van egy olyan döntése, hogy a továb-
biakban nem ad állami támogatást azon osztályok számára, ahol 
nincs meg a minimális létszám, a 15 fő. Az ilyenek számára a kis-
térségi csatlakozás jelenthet kiutat, vagy pedig az önkormány-
zatoknak kell vállalni a teljes költséget. Ez Csengelén 12 milliót 
tesz ki. A képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy az 
önkormányzat egyelőre, vagyis a 2007/08-as tanévre vállalja a 
plusz kiadásokat  Ha településünk belépett volna a társulásba, 
akkor a az önálló csengelei iskola megszűnt volna, a munkáltatói 
jogokat a kisteleki főigazgató gyakorolta volna. Tekintettel arra, 
hogy falunk nem forráshiányos település, a társulás számunkra nem 
kötelező. A kisteleki térség 6 településéből Csengele mellett 
Balástya őrizte meg iskolája függetlenségét.  

Heim Géza igazgató szólt arról is, hogy aláírásgyűjtés folyt 
az óvoda nyári működtetéséért. Elmondta, hogy az ő ajtaja mindig 
nyitva áll a szülők előtt, és furcsállta azt, hogy őt senki nem kereste 
meg ezzel a kéréssel. Felhívta a szülők figyelmét arra, hogy a nyári 
óvodai ellátásért a teljes költséget kell megfizetni, erre az időszakra 
nem jár támogatás.  

M. M.  
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Szomszédoló 
 

Forráskút nálunk szerepelt 

 
A Délmagyarország által jó pár évvel ezelőtt elindított soro-

zat a lap kiszállásával sem szűnt meg, a rendezvények tovább foly-
tatódtak. Csengele idén Forráskúton mutatta be kulturális műsorát, 
április 14-én pedig a forráskútiak jöttek el falunkba. 

A rendezvény nyitányaként Sánta Ferenc polgármester el-
mondta, hogy a Délmagyarország annak idején egy jó ötlettel indí-
totta el a Szomszédoló sorozatot. Csengelén már hetedik alkalom-
mal kerül rá sor. Szükség van arra, hogy az emberek megismerhes-
sék más települések kulturális életét is. Beszéde végén a vendég 
polgármesternek egy üveg csengelei bort, a polgármester felesé-
gének és a kultúrházvezetőnek pedig egy-egy virágcsokrot adott át.  

A forráskúti polgármester elmondta, hogy örömmel jöttek 
ebbe a szép faluba. Sok szép új intézményt láthattak a idelátogatók  
A csengeleiek magas színvonalú műsort mutattak be náluk, magas-
ra téve a mércét. Ők is hasonló színvonalú bemutatót szeretnének 
tartani. Sánta Ferenc polgármesternek egy ajándékcsomaggal, Tör-
köly Ágnes faluházvezetőnek pedig egy virágcsokorral kedveske-
dett. 

A műsort két lány kezdte, az "Isten hozta a vendéget" című 
csúfolódó előadásával, aminek az volt a különlegessége, hogy éne-
kelve adták elő.  

Sokan tudjuk, hogy a NOX együttes énekesnője forráskúti 
származású. Talán ezen fellelkesedve a múlt év elején általános is-
kolások létrehozták a Mini NOX formációt. Az alsó tagozatos ko-
rúnak látszó kislány fantasztikus énektudással, profi módon adta 
elő produkcióját, a társai pedig körülötte táncoltak. 

Az Őszirózsa népdalkör négy éves múltra tekinthet vissza. 
Rendszeresen fellépnek a falunapokon, szomszédolókon. Szatmári 
népdalcsokrot és Galga- menti dallamokat adtak elő citerakísérettel. 

A következő fellépő Mancika néni, Nagymihály Antalné volt. 
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A Mini NOX együttes nagy sikerrel szerepelt 
(fotó: Törköly Ágnes) 

 
 
Ő a nyugdíjas klub rendezvényein szokott szavalni. A nyugdíjas 
évekről szóló "Beszélgetés az Úristennel" című költeményt adta 
elő.  

Forráskúton is működik művészeti iskola. Két furulyásuk 
Csengelén is bemutatkozott, egy grinszlífet adtak elő. 

A szomszédolón szerepelt a FIKUSZ, a Forráskúti Ifjúsági és 
Szabadidős Egyesület tánckara. A Boro Boro zenéjére "háremnők" 
táncoltak, egy fiú pedig kígyót táncoltatott.  

Az általános iskolás Lajkó Anita dunántúli dallamokat adott 
elő. A csengő hangú énekes néhányszor bakizott, de ennek ellenére 
kedvesen, mosolyogva adta elő műsorát. 

Forráskút büszkesége a Ruzsa Viktor-Tósoki Daniella ver-
senytáncos pár. Ők más kategóriájuk országos bajnokai is voltak.  
Ruzsa  17  éves  korában megkapta a Forráskútért Érdemérmet. An-  
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gol keringőt és Slow Foxot táncoltak.  
A következő műsorszámot két művészeti iskolás kislány – az 

egyikük a Mini NOX énekese, Vass Viktória – adta elő. Ők szintén 
furulyával léptek fel.        

Dudás Klára Küküllő-menti népdalokat énekelt.  
Egy újabb furulyás, Kocsispéter Anett két szép zeneszámot 

adott elő.   
Az első osztályos Fodor Anna fiatal kora ellenére ügyes kis 

előadóművész. Nagy Bandó András egyik vidám versét, a Lecsó-
boltot szavalta el.     

Vass Viktóriát már a Mini NOX énekeseként, illetve furu-
lyásként láthatta a közönség. Egy népdalcsokorral is bemutatkozott. 
Nem véletlen, hogy az üllési népzenei versenyen első díjas lett. 

A Juharfa citerazenekar 16 éve működik. A csengelei közön-
ségnek moldvai és szatmári népzenei feldolgozásokat adtak elő, 
énekléssel egybekötve 

A következő műsorszámot négy furulyás lány adta elő. Beet-
hoven és Mozart művekkel szerepeltek.  

Eredetileg az óvodás farsangra készültek az édesanyák a 
Brémai muzsikusok című mesejelenettel. Az ügyes alkalmi színtár-
sulat nálunk is bemutatta műsorát. 

Ezután újabb két művészeti iskolás lány következett. Ők is 
furulyán adták elő produkciójukat. 

A FIKUSZ táncosai egy újabb műsorszámmal következtek:  
vérpezsdítő kánkánt mutattak be. A közönség végig tapssal kísérte 
őket.    

A már korábban szerepelt páros második blokkjában latin-
amerikai táncokkal (Cha-cha-cha, rumba és Jive) szerepelt.  

A forráskúti művészeti iskolában gitároktatás folyik. Egy te-
hetséges diákjuk, Pesti Zsolt mutatkozott be a csengelei közönség-
nek, egy etűdöt és egy tangót játszott el hangszerén. 

A Szomszédoló műsorát a Mini NOX két száma zárta. Az el-
sőt ötletesen egy árnyjátékkel kötötték össze. A kis előadók méltán 
arattak nagy tapsot. 

 

Molnár Mihály     
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Egészségügyi napok 
 

Önkormányzatunk 2007. május 7-10. között egészségügyi na-
pokat rendez. 

Tüdőszűrés: 2007. május 7-től 10-ig 9.45 és 15 óra között a 
Faluháznál. Vizitdíj 300 Ft. 

Vérnyomás és koleszterin mérés: 2007. május 7-től 9-ig 9 
és 13 óra között  a Faluházban (ingyenes). 

Véradás: 2007. május 8-án 10-től 13 óráig a Faluházban 
Komputeres látásvizsgálat és szemüvegkészítés: 2007. 

május 7-én 10-től 17 óráig a Faluházban (a vizsgálat ingyenes, a 
szemüvegért fizetni kell). A várakozás elkerülése végett időpontot 
kérhet a védőnőnél. Telefon: (62) 286 252. 

Szemész szakorvosi ellátás: 2007. május 7-én 10-től 17 órá-
ig a Faluházban (ingyenes). Rendel: dr. Krisztián Géza adjunktus. 

Urológiai szűrés: 2007. május 10-én 11-től 14 óráig az I. 
számú háziorvosi rendelőben (Felszabadulás u. 17.). Prosztata szű-
rés, urológiai problémák szűrése (ingyenes). 

Kérjük, hogy ebben az évben is éljenek a helyben végezhető 
vizsgálatok lehetőségével! TB-kártyát és személyi igazolványt 
szíveskedjenek magukkal hozni!      

Sánta Ferenc 
polgármester  
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A XIII. Csengelei Falunapok 
tervezett programjai 

 
Május 26. (szombat) 
09.00  Mazsorettek, fúvósok felvonulása a faluban 
09.10  Kiállítási megnyitók a Faluházban (kiállítók: Nacsa János- 
   né festő, Vincze János fafaragó, Széll Renátó fajáték ké-
   szítő, Koncz Lajosné gobelin készítő) 
   Gobelin kiállítás 
09.45  A falunapok ünnepélyes megnyitása 
10.00  Kulturális műsor a Faluháznál 
10.30  Térzene a Faluháznál 
11.45  A motoros találkozó ünnepélyes megnyitása a községházá-
   nál  
12.30  Mazsorettek és zenészek átvonulása a motoros találkozóra 
13.00  Motoros bemutatók és vetélkedők 
16.00  Motoros felvonulás 
 
Május 27. (vasárnap) 
08.15  A "Világi apostolok" című fotókiállítás megnyitása a  
   templomban 
08.30  Szentmise a templomban 
09.30  Koszorúzás az I-II. világháborús emlékműnél 
10.00  Torta-túra ügyességi vetélkedő a Faluháznál 
16.00  Lovas kocsis felvonulás 
20.00  Utcabál a Faluház mellett. Zene: Sánta István zenekara 
 
Május 28. (hétfő) 
13.00  A "Csengelei tudósítások 1859-1949" című könyv átadása 
   és dedikálása a Faluházban 
16.00  Polgárőrség – Rendőrség kispályás labdarúgó mérkőzés a  
   focipályán 
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Növendékek hangversenye 

 
A művészeti iskola fúvósai mini koncertet adtak április 19-

én. A rendezvénynek a faluház tükörterme adott otthont. A kora 
délutáni időpont ellenére a szülők és barátok olyan szép számmal 
eljöttek, hogy a tervezett ülőhely nem is lett elég. 

Húsz növendék összesen 22 produkciót mutatott be. A klasz-
szikus Schiller, Bach és Mozart szerzemények mellett hallhattunk 
gyermekdalokat, népdalfeldolgozásokat is. A fiatalabb tanulók 
önállóan és Czirok Zoltán tanárral közösen szerepeltek. A na-
gyobbak szólóban, illetve Horváth Lívia zongorakíséretével adták 
elő a zeneszámokat, majd duókat hallhattunk. A koncertet a He-
gedűs Dóra - Törköly Vivien - Nagy D. Bence vadászkürtös trió 
fellépése zárta (ők nemrég Deszken különdíjban részesültek). A 
gyerekek nagy igyekezete közben beugrott ugyan néhány baki, de 
mint ahogy Czirok tanár úr elmondta, ő is hibázott egyszer a műsor 
alatt.  

Fellépők voltak: Farkas Péter (vadászkürt), Hegedűs Dóra 
(vadászkürt), Hell Rudolf (vadászkürt), Holo Patrik (furulya-trom-
bita), Kis László (trombita), Kiss Alexandra (furulya), Kormányos 
Adrián (trombita), Kovács Zsolt (furulya), Lantos Viktória (altfu-
rulya), Muhel Kata (trombita), Mustoha Regina (furulya-trombita), 
Nagy D. Bence (vadászkürt), Novák Balázs (trombita), Pigniczki 
Dóra (furulya-trombita), Pigniczki László (trombita), Ritka Noémi 
(trombita), Széplaki Cintia (furulya), Tóth Andrea (trombita), Tör-
köly Vivien (vadászkürt) és Turcsán Dóra (furulya).  

A fiatalabbakat Czirok Zoltán, a nagyobbakat Gömöri Balázs 
tanította be.  

A koncert végén Czirok tanár úr elmondta, hogy Csengele 
olyan szerencsés helyzetben van, hogy fúvós zenekara van. Or-
szágos szinten csak 3-4 ilyen létezik. Elismertségüket jellemzi, 
hogy idén már 3 helyre van meghívásuk. 

 
M. M.    
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Foci krónika 
 

Várszegi mesterhármasa 
 

Bajnoki mérkőzések: 
 
2007. április 14. Csengele – Zákányszék  6:4 (3:3) 
Csengele: Mazán, Dancsok (Dombi 65.'), Kiss, Túri, Pálfi, Vár-
szegi, Mészáros, Kubát, Vozár, Wenner I. B., Juhos. 
Gólszerzőink: Várszegi (3), Wenner I. B. (2), Juhos. 
Köszönöm a csapatnak a névnapi ajándékot!  
 
2007. április 21. Csengele –Domaszék 5:2 (1:1)   
Csengele: Mazán, Búza, Kiss, Tóth (Csala 70'), Pálfi, Horváth, 
Sándor, Várszegi, Túri, Juhos, Wenner I. B. 
Csengelei góllövők: Wenner I. B. (2), Horváth (2), Várszegi. 
Ellenfelünk 60 perc után elfáradt, és 1:2-ről magabiztos győzelmet 
arattunk.     

Kun-Szabó Tibor    

 

H i r d e t é s e k  
 

Jó kereseti lehetőséggel pultost keresek a Gól sörözőbe! Kun-
Szabó Tibor 06-30/9 258 372 
Eladó kb. 1500 db műanyag ültető cserép (8 cm-es átmérővel). 
Érdeklődni lehet délben és este a Csengele, Felszabadulás u. 10. 
szám alatt. Telefon: (62) 286 089 Kővágó Pálné 
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, vízmelegítők, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen 
vagy szerelhetően. Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-
30/3 282 375 
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1992-es évjáratú, Opel Vectra 1.8 i típusú személygépkocsi eladó. 
Érdeklődni: Erdélyi Ferencné  Akácfa u. 6.  286 109   
30 db körbálás lucerna széna (szállítással is), valamint egy 4 lapos 
villanytűzhely újszerű állapotban eladó. Érdeklődni lehet Baranyi 
Józsefnél a Tápboltban 06-30/3 228 453  
Négysebességű Simson S51B segédmotor-kerékpár újszerű állapotban 
eladó. Érdeklődni lehet a 06-70/3 751 075 telefonszámon. 
Kártyás mobiltelefonok azonnali elektronikus feltöltése Novák Imréné 
vegyesboltjában (Felszabadulás u. 18.), Pannon GSM, T-Mobil és 
Vodafone szolgáltatók készülékeire. 
Jó minőségű kis- és nagybálás széna és lucerna eladó. Házhoz szállítás 
megoldható. Érdeklődni lehet a 06-30/2 098 273 telefonszámon.  

 

Gumiszerelést, -javítást és 
centrírozást vállalok! 

 

Új gumiabroncsok kedvező áron kaphatók! 
 

Longa István autó- és gumiszerelő 
Csengele, Felszabadulás utca 

Telefon: (06-30) 3 538 409 
 
 
 

Gépi hímzés! 
 

Céglogók, emblémák, saját tervezésű rajzok, óvodai jelek, névre 
szóló törülközők stb. gépi hímzését vállaljuk egyedi elképzelés 
szerint cégeknek, motoros kluboknak, vadásztársaságoknak, baráti 
köröknek, magánszemélyeknek. Várjuk szeretettel! 
 

Bővebb tájékoztatás: TTM CREATOR HÁZ 
Szeged, Kossuth Lajos sgt. 75., telefon/fax: (06-62) 541 570 
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Táp-takarmány kereskedésemben tüzelő- és építőanyagot (PB-gáz, 
betongerenda, cserép, tégla, kőpor, cement, mész, faanyag, sóder 
stb.) is árusítok. Előrendelés esetén néhány napos határidővel ház-
hoz szállítom a megrendelt anyagot. Gyors kiszolgálás, kedvező 
árak! 
Nyitvatartási idő: keddtől szombatig 7-től 13 óráig. 
 

Baranyi József kereskedő Csengele, Arany J. u. 1. 
 286 241 06-30/3 228 453 

 

Új szolgáltatások a Fotó szaküzletben 
 

- Esküvő, lakodalom és egyéb rendezvények felvétele. Gyermek-
felvételek háznál és műteremben. Igazolványkép 
- Hagyományos és digitális fotókidolgozás 
- Képek digitalizálása CD-re, régi képek felújítása 
- Digitális gépről, kártyáról CD-írás, képek korrigálása kérésre 
- Video átírása DVD-re 
- Fotocikkek, filmek, videokazetták, elemek és albumok 
- Képkeretezés, keretek széles választékban, kész keretek 
- Olaj-, pasztell- és akvarell képek 
- Szaktanácsadás 

Nacsa Jánosné fényképész 
Kistelek, Kossuth Lajos u. 16. 

  06-70/2 803 013 
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