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Az alábbiakban szeretnénk tájékoz-
tatni a Tisztelt Választópolgárokat a
2014. október 12-ére kitûzött helyi

önkormányzati képviselõ és pol-
gármester választáson induló jelöl-
tekrõl, a jelöltek által küldött bemu-

tatkozó anyag közzétételével.

Polgármester jelöltek:
Dr. Apró Zsolt (független polgármester-jelölt)

32 éves vagyok. Szüleim zöldségter-
mesztéssel és állattartással foglalkoz-
nak, így közvetlen közelrõl tapasztalom
meg a helyi gazdák mindennapi gond-
jait. A Szegedi Tudományegyetemen
2005-ben Európa-politikai szakértõ,
2006-ban jogász diplomát szereztem.
2006 és 2008 között egy vecsési ügyvé-
di irodában ügyvédjelöltként, a
2006/2010-es ciklusban önkormányzati
képviselõként tevékenykedtem. 2008
májusa óta az APEH-nél, majd a

Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál jogászként, jogtanácsosként
dolgozom: elõbb normaalkotási feladatokat láttam el, majd
2009-tõl a hivatal gazdasági szakterületére átkerülve a
hivatal szerzõdéseit szerkesztem, közremûködöm a
közbeszerzések lefolytatásában, tárgyalásokon képviselem
a hivatalt, illetõleg a gazdasági szakterületet. 2010-ben
letettem a jogi szakvizsgát. 2014-ben az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen közbeszerzési szakjogász diplomát
szereztem.
A helyi közügyeket nem szabad kiszolgáltatni a pártpoli-
tikának. Polgármesterként felelõs, átlátható gazdálkodással
kívánom megalapozni a közszolgáltatások bõvítését, szín-
vonalának emelését és a település békés, kiszámítható,
környezettudatos fejlesztését. Fel kell pezsdíteni a falu kul-
turális életét, új színt szeretnék vinni a falunapokba.
Szakmai ismereteimet, közigazgatási rutinomat, tárgyalási
tapasztalataimat fel akarom használni, hogy a település
érdekei a jövõben a lehetõ legjobban legyenek képviselve,
érvényesítve. Részletes programomat rövidesen
szórólapokon, valamint a 2014. szeptember 27-én (szom-
baton), 17 órakor a Faluházban megtartásra kerülõ
lakossági fórumon ismertetem, melyre minden érdeklõdõt
szeretettel meghívok.
Kormányos Sándor

Kormányos Sándor 42 éves állat-
tenyésztõ mérnök vagyok. Csengelén
élek családommal, ahol 16 éve önkor-
mányzati képviselõként, és 4 éve alpol-
gármesterként segítem szülõfalumat. 10
éven keresztül kertészként, majd pro-
jektmenedzserként dolgoztam.
Jelenlegi munkám a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara Csongrád
Megyei Szervezetének elnöki kabinet

vezetése. Alapítója vagyok a Csengelei Ifjúsági és Mûvészeti

Alapítványnak, elnöke a helyi Területi Agrárgazdasági
Bizottságnak és az Általános Iskola Intézményi Tanácsának.
A Csongrád Megyei Közgyûlés választási listáján jelöltként
szerepelek. A polgármester választáson független jelöltként,
FIDESZ-KDNP támogatással indulok. Célom a helyben lakók
termelési, megélhetési biztonságához az önkormányzat adta
lehetõségekkel a lehetõ legjobban hozzájárulni. Élhetõ
Csengelét minden Csengeleinek.
Lesták Mátyás (független polgármester jelölt): 

1963. február 14-én születtem egy
keresztény család második gyer-
mekeként, Kaposváron. 1977-tõl
Csengelén élek. Nõs vagyok, két gyer-
mek édesapja. A Kossuth Lajos
Szakmunkásképzõ Intézetben 
autószerelõ szakmunkás végzettséget
szereztem 1980-ban. Utána a helyi ter-
melõ szövetkezetben dolgoztam minde-
nesként 1987-ig. Ezután két évig a
kisteleki kábelgyár karbantartója
voltam. 1990-ben a kõolajkutatással

foglalkozó GES nevû vállalthoz kerültem, mely 2014-ben
megszûnt. Az utóbbi idõben olyan külföldi cégeknél
foglalkoztatnak terepi mûszakvezetõként, melyek kõolajku-
tatással foglalkoznak. A munkáim során kilenc országban
jártam, köztük a távoli Törökországban és Irakban is. Sok
embert, helyi szokást, vallást megismertem, melyeket el kel-
lett fogadni, hogy közösen eredményesen tudjunk dolgozni.
Egészséges, boldog csengelei lakosokat szeretnék látni,
közös összefogással.
Tóth Tibor csengelei lakos vagyok.

Egyéni vállalkozó, CNC - számítógép
vezérlésû gépek gyártásával
foglalkozunk, jelenleg a
képviselõtestületben a pénzügyi
bizottság elnökeként próbáltam
helytállni. Nõs, két felnõtt gyermekem
és egy unokám van. Többféle szak-
mában szereztem végzettséget, a
középiskolai végzettség mellett, több
évig kõmûvesként, majd mûkõ,
kõfaragóként és 25 éve csak a gép-
gyártással foglalkozom. Jelenleg 

megszereztem a jogot jármûgyártásra is, hasonló jár-
mûveket eddig csak nagy gyárak gyárthattak. Bízom abban,
hogy hasonlóan sikeres lesz ez a vállalkozás is, hiszen a
sok, gépgyártóként kapott vásárdíj, elismerés mellett, az
idén, az épített jármû kategóriában, a Budapesti Nemzetközi
Kiállításon megkaptuk az elsõ serleget.

A politika a rendszerváltáskor érintett meg. Láttam a
lehetõséget arra, hogy a falunk szebb, élhetõbb, gazdasá-
gosabban mûködtethetõ legyen a segítségemmel. Ezért
indultam annak idején képviselõként. Nagyon nehéz volt,
hiszen a berögzõdött félelem, mélyen ott élt az emberekben,
hogy TILOS bármilyen ellenszegülés a "Párt" ellen. Gyakran
felkerestek és keresnek ma is az emberek, de semmihez sem
merik a nevüket adni. Nyílt titkok vannak a faluban, mi-
hogy-miként mûködik, milyen elosztási rendszer mûködik,
de a pozíció, munkahelyféltés miatt továbbra is jegelni,
konzerválni szeretnék ezt az állapotot, akár az általuk
kijelölt (akár választások sem kellenek) személy, személyek
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propagálásával.
Minden emberrel együtt tudok dolgozni, aki nem fél a
tisztességes munkától.
Úgy alakult az életem, hogy mindenért nekem kellett meg-
dolgozni. Nem kaptam induláskor anyagi javakat, házat,
autót, elõmelegített székeket a pozíciókra. 
Nem pályázatokból építettem, vettem mûhelyeimet.
Nagyon kemény, több évtized munkája volt ez. Ami az
induló tõke volt: az édesapám sok évtizedes szorgalma, pél-
damutatása és szeretetem a családom felé, hogy biztosítsam
a jó körülményeket. Tapasztalatommal és megszerzett 
bölcsességemmel bátran tudom vállalni, hogy kis falunk
lakói számára is el tudom érni, megválasztott képviselõ tár-
saimmal együtt hogy megelégedve, jobb körülmények között
élhessenek, igazságos, gazdaságos pénz felhasználással.
Szeretném megmutatni, hogy képes vagyok nem csak a
családom számára, hanem a falu lakosságának is biztosí-
tani a jó körülményeket, senkit meg nem bántva.
Nem pogácsát szeretnék adni hanem, folyamatosan 
kenyeret az emberek kezébe, meleget az otthonokba, a
tanyavilágban is felkészülten várni az idõs emberek 
szükségleteinek kielégítését, akár gyógyszertámogatással, 
nemcsak alanyi jogon, akár komolyabb ellátást tervezve.

Nehéz szívvel látom a fiatalok küszködését is. Õk is segít-
ségre szorulnak, munka kell, mert a szorgalom nem
hiányzik. Gyermekfelügyelet kell akár nyáron is, hogy dol-
gozni tudjanak.

Jó képviselõk kellenek, hogy tudjunk végre elõrelépni, ne
csak önös érdekek legyenek a legfontosabbak (tisztelet a
kivételnek). 

Szeretnék a lakosságtól lehetõséget kapni, hogy adni tud-
jak megválasztott képviselõtársaimmal együtt, rendezett,
akadálymentes, biztonságos faluban, békében, egészségben,
barátságban megöregedhessünk és láthassuk, hallhassuk,
hogy minden szeptemberben gyermekzsivajtól hangos a
falunk szépen karbantartott intézménye.

Kérem a tisztelt választókat, hogy fontolják meg jól dön-
tésüket, hiszen a következõ 5 évben, a segítségemmel a
község elõtt új távlatok nyílhatnak meg.  
Csengele, 2014. szeptember 9.

Tisztelettel: Tóth Tibor polgármester jelölt
Tisztelt Csengeleiek!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam!
Varga Árpád vagyok, 44 éves, nõs, két
gyermek édesapja. A tanulmányaim, a
katonaság és a gyakorlati éveim
kivételével mindig a faluban éltem és
dolgoztam. Ismerem az itt élõ embereket
és a problémáikat is. Nekem Õk nem
statisztikai adatok, hanem Marika néni
és Jani bácsi. Tudom, hogy sokuknak a
hónap végen komoly gondot okoz a
megélhetés. Nekem nem csak a tuják és
az aranyhalak a fontosak, hanem az itt

élõ emberek boldogulása is. Ennek bizonyítására pol-
gármesteri éveim alatt minden évben felajánlok egy
Alapítványon keresztül félmillió forintot a helyi rászorulók
megsegítésére. Kérek mindenkit, akinek felkeltettem az
érdeklõdését, és szeretne még többet megtudni az elképzelé-
seimrõl jöjjön el, október 11-én délután 4 órakor az Öreg-
malom vendéglõ különtermébe.

BESZÉLGESSÜNK-HALLJUK MEG EGYMÁST!
Tisztelettel Varga Árpád polgármester jelölt!

Képviselõ jelöltek: 
Baranyi Ildikó Önkormányzati Képviselõ jelölt!

Csengelei születésû csengelei lakosként
szeretném segíteni és támogatni az
önkormányzat eddigi és ez utáni sikeres
munkáját. Falunkon belül éveken
keresztül szívesen segítettem és támo-
gattam különbözõ rendezvényeket, falu-
nap,sportnap, gyermeknap stb. Ezek
után komolyabban szeretném ebbõl
kivenni a részemet. Nekem az a szlo-
genem, hogy ha már új polgármestere
lesz a falunknak, akkor társuljon hozzá
egy új képviselõ testület. Legyenek

köztünk Nõk, Férfiak egyaránt és közösen fejlesszük tovább
csodás kis falunkat. Én nem kérni szeretném a választópol-
gároktól, hogy bizalmukkal támogassanak, hanem azt
kívánom mindenkinek, hogy szavazzon saját szíve joga
szerint és döntsék el Önök, hogy ki legyen az a 6 legjobb
képviselõ aki szívvel lélekkel segítené új Polgármesterünk
munkáját, és egyben képviselné a falu és nem utolsó sorban
a tanyán élõk érdekeit.

Tisztelettel és üdvözlettel: 
Baranyi Ildikó Csengelei képviselõ jelölt.

Csókási Zoltán vagyok, független képviselõjelöltként indu-
lok a helyi önkormányzati választáson.
Gyermekkorom óta itt élek Csengelén.
Feleségem a falu általános iskolájának
pedagógusa. Három felnõtt gyermekünk
van.
Helyi vállalkozóként egy nemzetközi
árufuvarozással foglalkozó cég vezetõ-
jeként dolgozom. A versenyszférában
megtanultam a realitások talaján
maradni és azt, hogy az eredmények
elérésében kitartó munkára van szük-
ség. Szeretném a munkám során 

megszerzett tudásomat, szemléletemet hasznosítani. 
Fontosnak tartom, hogy a helyi vállalkozásoknak minden
segítséget megadjunk, hiszen adójukkal tovább erõsítik
községünket. 
Büszke vagyok arra, hogy egy sikeres, szerethetõ
településen élek. Tíz éve aktívan részt veszek a falunapok
keretén belül megrendezett lovas rendezvény szervezésében
és lebonyolításában. Szívesen támogatom a helyi civil
szervezeteket.
Célom, hogy nagy odafigyeléssel, megfontolt, közös
érdekeinket szolgáló döntésekkel segítsem az önkormányzat
munkáját. 
Csúri József (Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje)

Ifj. Csúri József, a Jobbik 27 éves képviselõje
vagyok. A csengelei Tanya: 454. szolgál
otthonomnak, ám érettségimet Szegeden
szereztem, majd asztalosi iskolát
Kiskunfélegyházán jártam.
Álmom megvalósulásához céljaimat kell
elérnem, melyek közt szerepel a hátrányos
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helyzetû családok segítése, a külterületi utak javítása illetve
kiépítése, egy idõsek otthonának felépítése. Mindezek mel-
lett az iskolai és óvodai konyha élelmiszerellátását önállóvá
kívánom tenni és egy autópálya felhajtót szeretnék
megépíteni.
Kérem, szavazatukkal támogassanak, hogy mindezek meg-
valósulásra kerülhessenek!
Mint a pár, mint a saját nevemben szeretném elõre
megköszönni a bizalmat!
Fõdi Csaba vagyok, Csengelei lakos 32 éves. Hajtatott zöld-

ségfélékkel, állattenyésztéssel és szán-
tóföldi növénytermesztéssel foglalko-
zom. Iskolai tanulmányaimat a
Jánoshalmi Középfokú Szakiskolában
végeztem, agrárvállalkozói és
növényvédelmi szakon. Csengelén az
agrárgazdasági bizottságban a
gazdálkodók érdekképviseletét látom el,
illetve részt veszek a helyi motoros
találkozó szervezésében is. Legfõbb

közösségi feladatomnak tekintem, a helyi Önkéntes Tûzoltó
Egyesület munkájában való részvételem. A Fidesz- KDNP
színeiben indulok. Elképzeléseim , hogy a mezõgazdaságból
élõket képviseljem majd a testületben. Állandó kapcsolat-
tartást biztosítva a gazdálkodók és az önkormányzat közt,
továbbá szívügyemnek tartom a Csengelei vadállomány
kezelését is. Amennyiben alkalmasnak találnak
képviselõnek kérem, tiszteljenek meg szavazataikkal.
Tisztelettel: Fõdi Csaba  Fidesz - KDNP képviselõjelölt
Katona Attila vagyok, 41 éves, házas, 4 gyermek édesapja.

12 éve élek Csengelén, hitoktatóként,
lelkipásztori munkatársként dolgozom.
Munkámból adódóan fõleg a fiatalság
és családjaik számára szervezek külön-
féle programokat: ifjúsági - és család-
napokat, kirándulásokat, táborozá-
sokat. Fontosnak tartom, hogy ezeken
az alkalmakon felmutassuk a
keresztény értékeket és a család
szerepének fontosságát. Az elmúlt 8
évben önkormányzati képviselõként

támogattam minden olyan projektet, ami a falu fejlõdését
szolgálta. Sokat dolgoztam azon, hogy lengyel
testvértelepülésünkkel a kapcsolat ne csak egyházi, hanem önkor-
mányzati szinten is kiépüljön, s így Csengele jó híre az országhatáron
túlra is eljusson.
A következõ években is ezt a megkezdett munkát kívánom folytatni.
Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Csengeleiek, Kedves Rokonok
és Barátaim!
2014. október 12-én tartandó választá-
son helyi képviselõ jelöltként indulok.
1968. november 09-én születtem, azóta
Csengelén lakom. Jelenleg élettársam-
mal, kedves fiával és édesanyámmal
egy háztartásban élek. Gyerekkorom
óta elhivatottságom a labdarúgás,
hosszú éveken keresztül játszottam

helyi és több megyei labdarúgó csapatban, serdülõként a
válogatottságig vittem. Pályafutásom befejeztével marad-
tam a sportág megszállottja és 1991 óta a helyi községi

sportegyesület elnöke és edzõje vagyok. 2009-ben UEFA "B"
edzõi diplomát szereztem. Jelenleg községünknek 112 fõ igazolt lab-
darúgója van, akik az én irányításom és szakfelügyeletem alatt
sportolnak. 19 éven keresztül augusztus második hétvégéjén
nagyszabású sportnapokat rendezek. 2006. februárja óta helyi vál-
lalkozó vagyok és aktívan részt veszek a község kulturális életében
(falunapok, bálak, sportnapok). A labdarúgók között megtalálható
minden korosztály, éppen ezért tisztában vagyok a helyi emberek
problémáival. Megválasztásom esetén nem csak a sport és a
közmûvelõdés lenne a fõ profilom, közösségi munkámmal a helyi
lakosság érdekeit szolgálnám.
Lantos István vagyok, független képviselõ jelölt. 1995 óta

dolgozom a Csengelei Általános Iskolában,
ahol jelenleg történelmet és testnevelést
tanítok. 2002 óta Csengele képviselõjeként
támogatom és segítem a Csengelei
Általános Iskolát, a Szivárvány Óvodát és
a Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskolát. Az
oktatás mellett a település kulturális és
közösségi életének segítését, vagyis a
faluház, az egyházközösség a sportkörök
támogatását is fontosnak tartom.

Ha Önök elégedettek az eddigi tevékenységemmel, kérem,
tiszteljenek meg szavazataikkal.

Köszönettel: Lantos István
Longa István Antalné

1962-ben születtem Kisteleken, azóta
Csengelén élek. Férjemmel, Longa
Istvánnal úgy döntöttünk, hogy Ádám
fiunkat is itt fogjuk felnevelni. 
A tanárképzõ fõiskola elvégzése után
fizika-technika szakos tanárként volt
általános iskolámban, a Csengelei
Általános Iskolában kaptam állást. 1982
óta oktatom, nevelem a csengelei
gyerekeket. 15 évig voltam igazgatóhe-

lyettes, majd 2011 óta az intézmény vezetõje. Munkám
során mindig a fiataljainkért tenni akarás vezérelt. Most
képviselõként is szeretnék azon munkálkodni, hogy
gyerekeink számára továbbra is biztosított legyen a
versenyképes helyi oktatás. 
Csengelét egy szép, fejlõdõ és biztonságos településnek tar-
tom, ahol jó élni. Lehetõségeimhez képest továbbra is azon
munkálkodom, hogy községünk minden lakosa így érezzen.
Molnár Mihály: 15 évig a rendõrség körzeti megbízottja

voltam, majd szolgálati nyugdíjba vonul-
tam. 22 évvel ezelõtt megalapítottam a
Csengelei Krónika címû helyi lapot,
melynek eddig 460 kiadása jelent meg. Hat
helytörténeti tárgyú könyv megjelentetése
köthetõ nevemhez. A Csengelei Polgárõr
Csoportnak 1991-tõl látom el a titkári fela-
datait. Képviselõként a kollektív vezetés
elvét tartom a legfontosabbnak: egy ember

hamarabb tévedhet, mint hét.
Rényi László
23 éve költöztünk Csengelére feleségemmel, Dr. Torontáli
Renátával. Ez idõ alatt tanúi voltunk Csengele fejlõdésének,
szépülésének, gazdag hagyományainak, tisztelettel
adózunk mindannak a nem könnyû munkának, amit a föld-
mûveléssel foglalkozó ember végez. A hagyományõrzés, egy
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jó közösség fenntartása érdekében vállal-
tam el a jövõre 20 éves népdalkör
vezetését is 2002-ben, amit határozatlan
ideig szeretnék folytatni.
Önök már többször megválasztottak a
képviselõtestület tagjának. Megpróbáltam
mindig az ésszerû, logikus, elõbbre jutást
segítõ javaslatokat, ötleteket támogatni,

amit az Önök bizalmával ismét tudnék vállalni.
Az itt élõknek itt kell megtalálni a boldogulásukat, az eddig
elértek megtartása mellett, a jövõ lehetõségeihez mérten.
Ebben szeretnék segíteni az elkövetkezõ idõszakban is.
Rényiné dr. Torontáli Renáta

Ismernek engem, mint orvost és mint
embert. Itt élek, itt vertem gyökeret a
családommal együtt. Vállalkozó orvosként
az évek során a gyógyítás mellett el kellett
sajátítanom pénzügyi, közgazdasági, jogi
és adóügyi ismereteket is, ezért ezekre a
területekre is van rálátásom. Változások
jönnek. Jó lenne megõrizni a tiszta, virá-
gos, rendezett, szép Csengelét, megtartani

intézményeit, hagyományait, építeni és táplálni kapcso-
latait, erõsíteni a közösséget, tiszteletben tartani és egyéni
érdek nélkül szívvel-lélekkel érvényesíteni a lakosság
igényeit. Tapasztalataimmal, tudásommal, a csengeleiek
iránt érzett végtelen tisztelettel és elkötelezettséggel
képviselném az itt élõket, ha bizalmukkal megtisztelnének. 
Vágó Norbert (Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje)

Vágó Norbert vagyok, 1978-ban láttam
meg a napvilágot, jelenleg Csengelén, a
Tanya: 103 szám alatt élek.
A most két éves kisfiam születése után jöt-
tem rá, hogy a jelenlegi helyzet nem 
alkalmas gyereknevelésre és ebbõl az
indíttatásból léptem be a párta, hogy
lépéseket tudjak tenni annak érdekében
hogy a lakóhelyünkön jobb körülményeket

tudjunk létrehozni. 
Szándékomban áll a falu külterületén lévõ utakat is
járhatóvá tenni. Az önkormányzat révén szeretnék létre-
hozni egy non-profit kft.-t, amely mezõgazdasággal
foglalkozna és azokat az embereket dolgoztatná reális
fizetésért, akik önhibájukon kívül lettek munkanélküliek.
Ezzel az iskola és az óvoda étkeztetésében is besegítenénk
zöldség és gyümölcs tekintetében. Ez a rendszer már 
nagyon jól mûködik az ország néhány községében és az
ilyen jó példákat, kellene követni ahhoz, hogy a szegényebb
rétegeken is tudjunk segíteni.
Szeretném, hogy a különbözõ segélyek, adományok és szo-
ciális juttatások olyan emberekhez jussanak, akik ténylege-
sen rászorulnak, valamint a téli tûzifát, amelyet az önkor-
mányzat kitermel, olyan idõs és rászoruló lakosok kapják
meg, akik nem tudják saját maguk megvásárolni.
Ezen célok eléréséért szeretnék küzdeni, így kérem Önöket,
támogassanak szavazatukkal!
Verovszki József  (Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje)
Verovszki József vagyok, 1968-ban születtem. Az ország
több pontján valamint külföldön való tapasztalataim,
valamint a sokféle szakterületen folytatott munkák során
széles látókörre tettem szert. Nagyszüleim révén

ismerkedtem meg a mezõgazdaság mûvészetével, s 1996-
ban adódott lehetõségem, hogy földet vásárolhassak

Csengelén, ahol azóta is élek s termelést
folytatok.
A mozgalomhoz csatlakozásom oka a rend-
szerváltás (vagy ahogyan én hívom,
gengszterváltás) mérlege. Az elmúlt 25
évben hatalmon lévõ pártok csak a zsebüket
tömték és az ország érdekeit nem szol-
gálták, nem szolgálják a mai napig sem.
Ezen szeretnék változtatni a helyi szinten

adott lehetõségek megvalósításának szorgalmazásával.
Mik ezek a lehetõségek?
Magyarország mezõgazdasági ország, amelyet helyi szinten
is kell erõsíteni! Természetesen ehhez szükséges a helyi ter-
melõk összefogása, hiszen a megtermelt zöldséget,
gyümölcsöt nem gazdaságos jelenleg piacra juttatni feldol-
gozott formában: félkész, vagy konyhakész termékként.
Viszont nagyobb jövedelmezõség. Ennek a meg-
valósításához szeretnék megfelelõ megoldást találni!
Valamint a többször hangoztatott, ám évek óta megvalósí-
tatlan saját önkormányzati növénytermesztés kialakítása!
Ez már számos településen üzemel - és jól bevált. Önellátóvá
kell tenni Csengelét, ami jó pár embernek állandó munkát
jelentene, valamint a fõszezonban egy nagyobb rétegnek
szezonális munkát is.
Továbbá az önkormányzati utak szélein sokszor problémát
okozó fa és cserje növekedés visszaszorítása, mely feladatra
több ember egész évben való alkalmazása lehetséges, hiszen
ezen faanyagokat, darálékokat értékesíteni lehet és az ebbõl
befolyó összeg akár hasznot is hozhat!
Tisztelettel kérem Csengele lakóinak támogatását a helyi
képviselõ testületi választásokon indulásomhoz. 
Érzésem szerint hathatósan tudnám képviselni az itt lakók
érdekeit, és a leírt feladatok megvalósításának szorgal-
mazásával javíthatnánk a csengelei élet körülményeit.

Kormányos Sándor, Lesták Mátyás, Tóth Tibor és Varga
Árpád képviselõ jelölt is!

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Csengeleiek!
Magyarország Köztársasági Elnöke a 270/2014. (VII. 23.) KE
határozatával 2014. október 12-ére tûzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselõk és polgármesterek 2014. évi általános
választásának idõpontját. A választás elõkészületeivel,
lebonyolításával, a szavazás menetével kapcsolatos leg-
fontosabb tudnivalókról kívánom tájékoztatni a Tisztelt
Választópolgárokat:
1.) Névjegyzék
Azt a választópolgárt, aki legkésõbb 2014. augusztus 15-én
a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási
Iroda értesítõ megküldésével tájékoztatja a szavazóköri név-
jegyzékbe vételérõl. Az értesítõk a választópolgár értesítési
címére, ennek hiányában lakcímére 2014. augusztus 25-ig
meg kellett hogy érkezzenek. A helyi választási iroda
értesítõ átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe történt felvételérõl azt a
választópolgárt, aki 2014. augusztus 15-ét követõen kerül a
település szavazóköri névjegyzékébe.
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2.) Átjelentkezés
Nagyon lényeges változás az elõzõ szavazásokhoz képest,
hogy az átjelentkezésre irányuló kérelmet az a
választópolgár nyújthatja be, akinek legkésõbb 2014.
június 23-ig létesített tartózkodási helyének
érvényessége legalább 2014. október 12-ig tart! Vagyis
aki az õszi kirándulásának helyén, családi okok vagy
munkája miatt szeretne máshol szavazni, csak akkor teheti
meg, ha 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített és
annak érvényessége 2014. október 12-én még tart.
Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésõbb 2014.
október 10-én 16.00 óráig kell megérkeznie a  helyi
választási irodához. Az átjelentkezõ választópolgár 2014.
október 10-én 16.00 óráig visszavonhatja átjelentkezési
kérelmét. 

3.) A választási kampány
A választási kampányidõszak 2014. augusztus 23-tól
2014. október 12-én 19.00 óráig tart. 
A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a
szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számí-
tott 150 méteres távolságon belül - közterületen - választási
kampánytevékenység 2014. október 12-én nem folytatható.
2014. október 12-én választási gyûlés nem tartható.
2014. október 12-én politikai reklámot nem lehet 
közzétenni.
A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhe-
lyezték, 2014. november 11-én 16.00 óráig köteles
eltávolítani.

4.) A mozgóurna igénylésének szabályai
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplõ, mozgásában egészségi állapota vagy 
fogyatékossága miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A mozgóurna iránti kérelemnek a választás kitûzését
követõen, de legkésõbb a szavazást megelõzõ második
napon kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához,
amelynek szavazóköri névjegyzékében szerepel vagy a
szavazás napján, legkésõbb 15 óráig kell megérkeznie a
szavazatszámláló bizottsághoz.
A mozgóurna iránti kérelemnek a Ve. 92. § (1) bek. a) 
pontjában foglalt (választópolgár neve, születési neve,
születési helye, anyja neve, személyi azonosítója) adatokat
kell tartalmaznia.
Határidõ: a kérelemnek
- legkésõbb 2014. október 10-én 16.00 óráig meg kell
érkeznie a helyi választási irodához
- 2014. október 12-én 15.00 óráig meg kell érkeznie az
illetékes szavazatszámláló bizottsághoz.
5.) A szavazás menete
1. A szavazókörbe belépõ állampolgár igazolja 
személyazonosságát (érvényes személyi igazolvány és
lakcímkártya vagy érvényes útlevél és lakcímkártya vagy
kártya formátumú vezetõi engedély és lakcímkártya),
majd átveszi a Szavazatszámláló Bizottságtól az akkor 
lepecsételt szavazólapot és a borítékot.
2. Ezt követõen az állampolgár a névjegyzék aláírásával iga-
zolja, hogy átvette az egyéni listás szavazólapot (önkor-
mányzati képviselõ-lista) és a polgármesteri szavazólapot
is. Majd a fülkében kitölti a szavazólapot. Érvényesen
szavazni csak a hivatalos szavazólapon 
szereplõ jelöltre lehet, a jelölt neve melletti körbe tollal írt

két, egymást metszõ vonallal. A választópolgár az egyéni
listás szavazólapon (önkormányzati képviselõ-lista)
maximum 6 jelöltre szavazhat. Ha hatnál több jelöltre
szavaz, akkor a szavazat érvénytelen. A polgármesteri
szavazólapon pedig 1 jelöltre szavazhat. Ha egynél több
jelöltre szavaz, akkor a szavazat érvénytelen.
3. Ha valaki elrontotta a szavazólap kitöltését, annak
cseréjét egy alkalommal a bizottságtól kérheti.
4. A szavazólap kitöltése után a választópolgár belehelyezi
a borítékba a szavazólapokat és beledobja a szavazókörben
elhelyezett urnába.
Kérünk mindenkit, hogy csak a szavazás idõtartamára
tartózkodjon a szavazókörben.
Szavazólapot a szavazóhelységbõl kivinni tilos.

6.) Az eredmény megállapítása
A polgármester jelöltek közül az a jelölt lesz a polgármester,
aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta. A képviselõ-jelöltek
közül az a 6 jelölt lesz települési önkormányzati képviselõ,
aki az elért érvényes szavazatok alapján az elsõ 6 helyen
szerepel. Jogszabályi változás: a megválasztott új pol-
gármester és képviselõtestület megbízatása 5 évre szól az
eddig megszokott 4 év helyett.
Amennyiben további kérdésük van, kérem forduljanak biza-
lommal a Helyi Választási 
Iroda munkatársaihoz ügyfélfogadási idõben, vagy keresse
fel a www.valasztas.hu internetes oldalt.

Tisztelettel:
Dr. Tóth Tibor Imre

jegyzõ, HVI vezetõje

Tisztelt csengelei Választópolgárok!
Lakosságunk fontos esemény elõtt áll, ugyanis rövidesen -
október 12-én - önkormányzati képviselõket és pol-
gármestert választunk. 
Községünk további jó mûködéséhez nagyon fontos történet-
nek tartom, hogy önkormányzatunk élére megfelelõ pol-
gármestert válasszunk. Természetesen ugyanolyan fontos,
hogy a polgármester mellé olyan képviselõket válasszunk,
akik a polgármester munkáját segítik, elõbbre viszik
községünk fejlõdését, ezáltal lakosságunk életminõségét is. 
Milyen is legyen a leendõ polgármester?
- legyen megfelelõ képzettségû,
- széles látókörû,
- rendezett családi háttérrel rendelkezzen,
- rendezet anyagi körülmények között éljen,
- rálátása legyen az önkormányzati gazdálkodásra,
- rendelkezzen megfelelõ élettapasztalattal, 
életbölcsességgel (30-50 év életkor között), gépjármûvel és
jogosítvánnyal (ügyintézések miatt),
- ne a hatalomért legyen polgármester, hanem a felruházott
hatalommal tudjon élni és ne visszaélni. 
Azt kérjük a következõ polgármestertõl, hogy mûködtesse
jól a településünket. Tartsa meg ezt a szintet, vagy esetleg
emelje a "lécet" magasabbra!
Tisztelt Választópolgárok!
Bizonyára rengeteg ígérettel fognak találkozni, nagyon sok
olyan ígéretet fognak hallani, ami nem biztos, hogy 
teljesíthetõ, vagy talán teljesen abszurd. Majd ezt mindenki
válogassa ki, hogy mi a fehér és mi a fekete.
Ezután sem lesz kánaán. 



Továbbra is az elvégzett munka lesz az elõbbre mozdulás-
nak az alapja.
Továbbra sem lesz mindenkinek közgyógyigazolványa és
továbbra sem tudja a polgármester a nyugdíját megemelni,
mint ahogy azt négy évvel ezelõtt egyes jelöltek ígérték. Ne
üljenek fel az üres ígéreteknek!
Nagyon fontos, hogy okosan döntsünk. Amennyiben a pol-
gármester és a képviselõk nem tudják a szekeret egy irány-
ba húzni, annak káosz az eredménye. Az energiájukat a
civakodásra fordítják és annak mindenesetben a lakosság
issza meg a levét. Úgy gondolom, hogy a felsorolt
paramétereknek ifj. Kormányos Sándor polgármester jelölt
felel meg, akit ajánlok a Tisztelt Választópolgárok
figyelmébe. Természetesen mindenki oda teszi az X-et ahová
akarja, viszont nem mindegy, hogy a községünk fejlõdése
töretlenül elõbbre megy, vagy esetleg visszafele fejlõdik.
Tisztelettel kérek minden Választópolgárt, hogy 
átgondoltan, megfontoltan döntsenek.
Csengele, 2014. szeptember 9-én 

Tisztelettel: Sánta Ferenc polgármester

Megérkeztem!
Július hónapban született gyermek: Széll Zsoltnak és Péter
Anitának Zsombor Gratulálunk!

XIX. Csengelei Sportnapok
Ebben az évben már XIX. alkalommal került megren-

dezésre a Csengelei Sportnapok. Szombat délután nõi
keresztpályás tornával kezdõdött a program, ahol a
következõ végeredmény született: I. Csengelei
Zsákbamacskák, II. Kistelek, III. Balástya, IV. ST-Mihály, a
torna különdíjazottjai: legjobb kapus Varga Nikolett
Kistelek, legjobb játékos Dékány Dóra ST-Mihály, 
gólkirálynõ Becsei Ibolya Csengele, a torna legszebb
játékosa Horváth-Zsikó Zsófia Balástya. A nõi torna elis-
merõ díjait a Dorogi András által fõzött zúzapörkölt elfo-
gyasztása után Sánta Ferenc polgármester úr adta át a
játékosok részére. 

Eredményhirdetés után Csáki Klaudia vezényletével a
helyi fiatal mazsorettes lányok egy fergeteges buliindító
táncmûsorral lepték meg a szép számú közönséget, majd
hajnalig tartóan retro discóban szórakozhatott a kilátogató
vendégsereg. 

Vasárnap délelõtt Csányi Róbert vezette autóstalálkozóé
volt a fõszerep, ahol BMW-k és Ladások találkoztak, külön-

bözõ versenyszámokban mérték össze tudásukat és
felkészültségüket, majd nem maradhatott el a jól
megszokott szexi autómosás sem, ami most is nagy sikert
aratott. Az autósok 13.30-kor az összes résztvevõ 
konvojban körbeautózta a községet és ezzel lezárult az I.
Lada-BMW találkozó. 

Fél 3-kor a focipálya vette át ismét a fõszerepet. 11-es
rúgóversennyel folytatódott a vasárnapi program.
Férfiaknál I. helyezett Novák Balázs, II. Kócsó Dániel, III.
Kulcsár Zoltán, nõknél I. helyezett Vörös Csilla, II. Rácz
Veronika, III. Farkas Lászlóné lett. Bozsikos korcsoportban 5
kisfiú nevezett a felnõttek közé, õk a végén egy-egy jégkrém
jutalomban részesültek. 

Következett korosztályos csapataink megmérettetése
Balástya azonos korcsoportú csapatai ellen. Sok-sok nézõ,
szülõ, hozzátartozó, rokon nagy érdeklõdéssel figyelte legfi-
atalabb focistáink mérkõzéseit. U7-es korosztályban
Csengele-Balástya 4:2, góllövõink: Szarka-Kovács Nándor
(2), Széplaki Tibor (2). 

U9-es korosztályban Csengele - Balástya 0:5, U11-es
korosztályban Csengele - Balástya 0:3. Mint az eredmények-
bõl kiderül a két idõsebb korosztályban a balástyaiak több
tehetséggel rendelkeznek, legalábbis a mostani eredmény
ezt mutatja, de ezekben a korosztályokban elsõsorban nem
az eredmény a fontos, hanem hogy a gyerekek megismerjék
és megszeressék ezt a játékot. 

A gyerekmérkõzések után Czirok Zoltán vezényelte fúvó-
sok és mazsorettesek léptek a pályára és a múltakhoz
hasonlóan ebben az évben is remek színvonalú mûsorral
kedveskedtek a kilátogató nézõknek. 

18 órai kezdettel felnõtt férfi focistáink mérkõztek meg
nemzetközi edzõmérkõzés keretében a szerbiai Horgos
focistáival, ahol sajnos 2:1-ben alul maradtak a
vendégekkel szemben. A két csapat a közös vacsorát jó
hangulatban fogyasztotta el a Gól Sörözõben. 

20 órától a sátorban már a Csányi zenekar húzta a tal-
palávalót, a vendégek meg egyre többen érkeztek, hogy
együtt mulassanak a 22 órakor színpadra lépõ Csocsesszel,
aki mint egy 60 percen keresztül fergeteges hangulatot
varázsolt a sátorba. Közben dolgoztak a tombolaárusok,
akik arra hívták fel a nagyérdemû figyelmét, hogy a tûzi-
játék után éjfélkor színes televíziót tudnak nyerni. 23.30-kor
pontosan elkezdõdött a közönség által nagy tapssal végzõdõ
tûzijáték, amit úgy gondolunk a tapsból ítélve, hogy ismét
csodálatosan sikerült. Éjfélkor ismét a sátorban gyülekezett
a teljes vendégsereg várva, hogy ki fogja nyerni a sok-sok
értékes tombolanyeremény kisorsolása után a Gól Sörözõ
által felajánlott fõdíjat. Ez ebben az évben Gera Zsoltnak és
családjának sikerült, érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy
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A könyvtár állományából sok könyv kivonásra került,
melyek 100 Ft/db egységáron megvásárolhatók!

MEGHÍVÓ
2014. október 8-án 11 órakor a Csiga-duó 

együttes látogatja meg az óvodásokat!
Szívesen várjuk a még nem óvodás gyerekeket is!

Támogató: Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Szeged

Csengele KSE felnõtt csapata



ifj. Gera Zsolt fáradékonysága miatt már nem tudtak részt
venni a sorsoláson és így polgármester kedves feleségére
bízták a tombolaszelvényeket, a nyereményt õ vette át és
még az éjszaka folyamán kiszállították a nyertesnek. 

Tombolasorsolás után hajnalig tartó utcabuliban
szórakozhattak a még nem elfáradó vendégek. 

A fent leírtak nem jöhettek volna létre fõ támogatóink és
támogatók, szimpatizánsaink, nem segítették volna a ren-
dezvényt munkájukkal és anyagiakkal. Ezúton is köszönjük
segítségüket és bízunk benne, hogy jövõre a XX. jubileumi
sportnapot is közösen, hasonló színvonalon meg tudjuk ren-
dezni!

Fõ támogatók: Csengele Önkormányzata, Hungerit Zrt.
Szentes, Sánta Ferenc polgármester, Nemere István és
Nemere Ilona, Czombos Csaba tápboltja, Jens Vetter, Molnár
Zsolt Kiskunmajsa, Csókási László, Fontana Credit TKSZ.
Támogatóink: Kõvágó Antal, 3Csepp Kft. (csengelei 
gyógyszertár), Kat-Rix Ruházati bolt, Longa István, Rónyai
Antal, Czibolya András, ifj. Vígh Tibor, Kun Imre
Kiskunmajsa, Lovistyék Gábor Maroslele, Molnár Zsolt
Kistelek, Pataki Ferenc Kistelek, Tóth István, Tóth Zsolt,
Gyovai Krisztián és Tisóczki Csilla, Tóth Imre, Pigniczki
Tibor, Szekeres Róbert, Golmitz Kft. Budapest, Kucsora
Mihályné, Sziszi ABC, Szanyi Trafik Kft., Dr. Balikó Katalin,
Dr. Varga Szabolcs, Fehér Kálmán (Szeszfõzde), Dorogi
András, Kõrösi Sándor, Tisóczki Péter és felesége, Görög
Julianna, Kun-Szabó Antalné, Beke Csaba Mini Diszkont,
Sándor Józsefné, Gól Sörözõ, Bencsik Zoltán, Baranyi Ildikó,
Csókási Zoltán, Pálinkó Gábor Kiskunmajsa, Csányi Róbert,
ifj. Csókási László, Balázs Norbert, Virág Gábor Szilveszter,
Árvai Márk, Trója Norbert, Horváth Zsolt, Szilágyi Henrietta
Brigitta Üllés, Buri Zoltán Kistelek, Csíkos Patrik, Kócsó
Dániel, Kónya Gergõ, Nagymihály Norbert, Losonczi Ádám,
Nagy D. Bence, Gurdics Gábor, Kovács László, Kányási
István, Csengelei Polgárõrség, Almási Róbert, Gera Tünde,
Görög Lénárd, Szabó Barbara, Varga Róbert Móricgát,
Darabos Gábor Kistelek, Balázs Tibor, Czirok házaspár,
Csengelei Fúvószenekar és Mazsorettcsoport, helyi írott és
elektronikus sajtó munkatársai, Gurdics István és Árvai
Kálmán vezette helyi munkacsoport, végül de nem utolsó
sorban a Csengelei Zsákbamacskák csapata. 

Kun-Szabó Tibor

Csengele KSE M.II.O. felnõtt és ifjúsági
csapatának 2014/15 õszi sorsolása
5. forduló: 2014. 09. 13. 16.30 Székkutas TC - Csengele KSE
Ifjúsági: 14.15, indulás: 12.30
6. forduló: 2014. 09. 21. 16.00 Nagymágocs SE - Csengele
KSE Ifjúsági: 14.45, indulás: 12.00
7.forduló: 2014. 09. 28. 16.00 Csengele KSE - Üllési ISE
Ifjúsági: 13.45, indulás: 12.30
8.forduló: 2014. 10.04. 15.00 Újszentiván SE- Csengele
KSE Ifjúsági: 12.45, indulás: 11.00
9. forduló: 2014. 10.12. 15.00 Csengele KSE- Móravárosi
Kinizsi Ifjúsági: 12.45
10. forduló: 2014. 10.18. 14.30 Bordány SK - Csengele KSE
Ifjúsági: 12.30, indulás 10.45
11. forduló: 2014. 10.26. 13.30 Csengele KSE -
Kiskundorozsmai ESK Ifjúsági: 11.15
12. forduló: 2014.11.02. 13.30 L-IT-SZEAC-Gyálarét -
Csengele KSE Ifjúsági: 11.15, indulás 9.45

13. forduló: 2014.11.09.  13.30 Csengele KSE - Apátfalvi SC
Ifjúsági: 11.15
14. forduló: 2014.11.15. 13.30 Tömörkény KSE - Csengele
KSE Ifjúsági: 11.15, indulás: 10.00
15. forduló: 2014.11.23. 13.00 Csengele KSE - Deszk SC
Ifjúsági: 11.15

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2014. október 8.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: október 6.
Rendõrségi fogadóóra: 
Minden páratlan héten szerdán 9-11 óráig a Körzeti
Megbízotti Irodában (Deák F. u. 11.)
Segélyhívó: 112
Kisteleki Kapitányság: 06-62/598-130

Nyári bõrbetegségek és azok kezelése 
Bizonyos bõrbetegségek gyakrabban jelentkezhetnek
nyáron, fõként azért, mert az izzadás provokálja azokat,
vagy a vízben fertõzõdhetünk meg velük. Ilyenek a szemölc-
sök, gombás bõrelváltozások vagy a meleg kiütések. 
Szemölcsök
A vírusos szemölcsök számos fajtája létezik, az ún. tipikus
szemölcs félgömb alakú, halványsárga vagy piszkos szürke göbcse,
amely nem viszket, és csak sérülés esetén fáj. Ha a képletben apró
fekete pontok látunk, egészen biztosan szemölcsrõl, és nem tyúk-
szemrõl van szó. Gyerekeknél nagyon gyakran fordul elõ a fertõzõ
uszodaszemölcs, mely apró behúzódott közepû, vöröses színû kissé
kiemelkedõ elváltozás. (Akiknél jelentkezik ez a bõrbetegség, a teljes
gyógyulásig nem szabad uszodába járniuk.) Az arcon, szemhéjakon,
nyakon, hónaljakban fonálszerû, vékony, kocsányos szemölcsök
nõhetnek, amelyek nem vírusos eredetûek.
Mit tehetünk?
Ha csak egy szemölcs is megjelenik, azonnal kezdjük el a
kezelést, vagy forduljunk bõrgyógyászhoz, mert nagyon
gyorsan elterjedhetnek, így késõbb sokkal nehezebb kiirtani
õket. A szemölcsök eltávolíthatók szemölcsirtó szerek helyi
alkalmazásával, fagyasztással, sebészeti úton, elektromos-
vagy lézerkéssel való roncsolással, vagy ezek kombinációjá-
val. A megelõzés fontos lépése a szárazon tartott bõr, a jól
szellõzõ lábbeli, és az izzadtságot felszívódó pamut zokni,
ugyanis a vírusok könnyebben bejutnak a felázott bõrbe.
Gomba
A tévhitekkel szemben a gombásodást gyakran a túlzott
tisztaság eredményezi. Jellemzõen túlsúlyos, erõsen izzadó
személyeket érint a vörös, viszketõ, hámló gombásodás.
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Gyakori az ún. atlétaláb, amely a lábujjközök gombás,
repedezõ, viszketõ fertõzése. Nyáron találkozhatunk a nap-
gombával, ami a felsõtesten kerek, finoman hámló, kezdet-
ben barnás foltokat okoz, melyek nem viszketnek.
Napozáskor a fertõzött területeken nem képzõdik pigment,
az elpusztult gombatelepek helyén fehér foltok láthatók,
amelyek azonban nyom nélkül gyógyulnak.
Mit tehetünk?
Már a korai tünetek alapján javasolhat a bõrgyógyász kül-
sõdleges, vagy súlyosabb esetben szájon át szedhetõ 
gyógyszerelést is. (A recept nélküli szerek nem mindig ele-
gendõek!) A nehezebben orvosolható körömgombásodás
diagnózisánál felhasználható a mikroszkópos és tenyésztés-
es technika, így a gyógyszerelés célzottabbá válhat. Ha a
körömgomba nagy területet érint, nem érdemes a drága,
vény nélküli szerekkel próbálkozni, ilyen esetben a bõrgyó-
gyászati kezelés célravezetõbb lehet.
Melegkiütés
Fõleg gyermekeken jelentkezhetnek a nagy melegben 
testszerte apró, vörös, néha viszketõ kiütések. Ilyen esetek-
ben a legfontosabb a bõr szárítása hintõporokkal, esetleg
zinkes rázókeverékkel. Fontos, hogy kisgyermekek minél
többet legyenek ruha nélkül, illetve csak pamut ruhákat
szabad viselniük, mivel a mûszálas ruhákban jobban izzad-
nak. Természetesen ez ugyanúgy igaz a felnõttekre is. Ha
erõs a viszketés, akkor receptköteles antihisztamin szirup-
pal lehet enyhíteni. A helyes eljárás kiválasztásához min-
denképpen érdemes szakorvoshoz fordulni.
Jelen tájékoztató a Kisteleki Térségi Egészségügyi Központ
Nonprofit KFT TÁMOP-6.1.2./LHH/11/B-2012-0002
"Együtt gondolkodunk, együtt gondoskodunk" -
egészségfejlesztési programok a kisteleki kistérségben címû
pályázatának keretén belül készült. 

Kovácsné Szabó Edit 
szakmai vezetõ
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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. Telefonszám melyet sürgõs 
esetben hívhatnak: 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 POLGÁRMESTERI HIVATAL 
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
Magony Rita Tel.: 586-574. penzugy@csengele.hu 
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu 
Boros Klára Sára 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.

Családsegítõ Szolgálat és Gyermekjólét Ügyfélfogadás 
hétfõ és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig 
Tódorné Bodrogi Tünde Tel.: 586-573

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Polgármesteri Hivatal

Állatorvosi ügyelet
2014. szeptember 20-án 6 órától 
2014. szeptember 22-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2014. szeptember 27-én 6 órától 
2014. szeptember 29-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2014. október 4-én 6 órától 
2014. október 6-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2014. október 11-én 6 órától 
2014. október 13-án 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030

A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd: 8.00 - 16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20

Csütörtök: 8.00-16.20 - Ebédszünet: 12.00-12.20
Szombat: 8.00 - 12.00

TISZTELT LAKOSSÁG! 
2011. AUGUSZTUS 1-TÕL A HULLADÉKUDVARRA

TÖRTÉNÕ HULLADÉKSZÁLLÍTÁS SORÁN IGAZOLNI
KELL A CSENGELEI LAKCÍMET, VALAMINT A

DÍJFIZETÉS RENDEZETTSÉGÉT AZ UTOLSÓ HAVI
BEFIZETETT CSEKKEL!!! 
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Hirdetések
Három égõs gáztûzhely, 200 literes mélyhûtõ, 200 literes
hûtõ, 10 hektós víztartály, 1 férfi kerékpár eladó! Érdeklõd-
ni: Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

Háromkerekû elektromos rokkant kocsi SÛRGÕSEN eladó,
valamint albérletet is keresek! Érdeklõdni: 62/286-020-as
telefonszámon! 

Szakképzett ápolónõ több éves kórházi és idõsgondozói
tapasztalattal vállal idõsgondozást, betegápolást, esetleg
eltartási szerzõdést kötne. Telefon: 06-20/357-8020

Csengelén kövesúthoz 800 méterre 2 és fél szobás, fürdõs-
zobás tanya eladó, 2 hektár földdel, melléképülettel és gaz-
dasági épülettel! Érdeklõdni: 06-30/716-1059

Segítséget keresek, aki egy kicsit beszél németül vagy
angolul. Érdeklõdni: jmbierings@gmail.com, 06-30/607-
6811

Napos csirkék 4 hetenként és tojás eladó! Érd: 06-30/526-
6047

ELADÓ Csengele Móra F. u. 9. szám alatti összkomfortos
családi ház garázzsal, melléképülettel! Ugyanitt 300 literes
hûtõláda, vegyes tüzelésû kályha, vadonatúj tea tûzhely,
valamint vas mázsa és boroshordók eladók! Érd.: 06-
30/425-9463, 06-30/455-6506

4 sebességes Simson Roller eladó! Érd.: 06-20/544-66-78

Költözködés miatt a Csengele Tanya 236. szám alatti
tanyás ingatlan teljes felszereltséggel és berendezéssel
SÛRGÕSEN ELADÓ! Érd.: 06-20/382-7539

Eladó Lada Combi! 1500 cm3, 1994-es évjárat, 2015. 08. 29-
ig érvényes mûszakival, ugyanitt egy futó is, magasítóval
1997-es évjáratú 2015. 02. 08-ig érvényes mûszakival. Érd.:
06-30/311-9141

Régi típusú szobabútor eladó! Érd.: 06-30/726-3137

Nagy teljesítményû villanymorzsoló, és egy alig használt
konyhai sarokülõ eladó! Érdeklõdni: Csókási Antal, Kossuth
u. 18. 06-30/210-2956

Csengelén a Rózsa F. utcában 7600 nm terület eladó! Ár:
200 E Ft, érd.: 06-30/610-8084

Faluhoz közel felújított tanya eladó! Irányár: 6.000.000 Ft
Érd.: Hegedûs József 06-30/3 615462

SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetezõ és egy heverõ
(felnõttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-
30/487-6946-os telefonszámon

Eladó Csengele, Bem T. u. 4. szám alatti ház, 3 szoba,
fürdõszoba, spájz, étkezõ, fõzõfülke, gáz- és vegyes tüzelésû
kazán, garázs, pince, melléképületek. Érdeklõdni hétköznap
16 óra után, hétvégén egész nap: 06-30/ 430-3291.
Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld
(szántó, legelõ) nap átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdek-
lõdni: Czombos Ferencné, 06-62/265-023

Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta,
központi fûtés, gáz+vegyes tüzelés, ipari áram van. Érd.:
06-30/531-1716

Ház eladó az Egyetértés u. 4. szám alatt. Érd.: Horváth
Istvánné, 06-30/263-4397

Ház eladó a Dózsa Gy. u. 10. szám alatt! Érd.: Krizsán
Sándor 06-70/459-1438

Építési telek eladó Csengele Aranykalász u. 20.! Érd.:
Geráné Franczia Aranka 06-30/3163610

Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 06-
305562 948

Tanya eladó Csengelén a faluhoz 2 km-re, a volt

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk 
rendezvények - ballagások, születésnapok, osztály-
találkozók és egyéb rendezvények - lebonyolítását 

50-60 fõig. Étkezésnél többféle megoldás lehetséges.

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

H l

u RQ t

A VÉNUSZ PRESSZÓ 
PB GÁZCSERE TELEPÉN

Kapható: 11,5 kg-os palack 5 995 Ft
23 kg-os palack 11 990 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

A Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfõtõl péntekig 7.45-16.00 
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történõ fizetés is 
lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
• igény szerint egészségpénztárakkal
szerzõdéskötés
• gyógyszerészi gondozás. Karakásné Csurgó Ilona
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Aranyhomok Tsz-tõl 200 méterre, közvetlen a kövesút mel-
lett 2,5 szobás, összkomfortos sok gazdasági épülettel, föld-
del vagy anélkül is. Érd.: 06-30/301-1713 vagy 06-20/58-
77-831

Szalagfûrésszel bármilyen hosszvágást vállalok! Helyben 4
méter hosszig, átmérõ 40 cm. Érd.: 06-20/3827539

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését,
valamint gáztûzhely javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János,
Tisza u. 5. sz. Telefon: 06-30/396-9317

Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes
hagyatékot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949

Ruhák átalakítását, szûkítését, javítását, valamint egyéb
varrási munkákat vállalok. Érdeklõdni: 06-30/413-2617

Gumiszerelést,- javítást,- centírozást vállalok! 
- Új gumiabroncsok beszerzése kedvezõ áron.
- Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók
javítását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelõ mester és gumiszerelõ
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409
Faluhoz 1 km-re levõ, 2,5 szobás, fürdõszobás tanya, fúrott
kutakkal, ipari árammal, 4 kh földdel, értékes fákkal eladó!
Érdeklõdni lehet a 06-70/5180093 telefonszámon. 

Tanya eladó egy hold földterületen, Vadgerlési iskola
közelében! Másfél szoba, konyha, fürdõszoba, spájz,
gázfûtéssel, vegyes tüzeléssel, klímával, 2 db 50 méteres
fúrott kúttal jó állapotban.
Érdeklõdni: 06-30/77 42 791
Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt!
Irányár: 500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808

Eladó! 5 q futó, talajmaró. Érdeklõdni a 06-30/487 6946-os
telefonszámon.

Eladó! Nagybálás- és kisbálás szalmahordó, Ognivo lengyel
gázkazán és hozzá gázkémény, radar radiátorok és
lemezradiátorok és fóliafûtéshez való teljes fûtõrendszer, 35
hektós, 6 mm vastagságú olajtartály. 

Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon:
06-30/6330117

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiá-
tort, tûzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-
30/401 8317

Kisbálás szalma Karburobot 40 ezer kalóriás kazán eladó!
Érd.: 06-20/532 1767

Gépi hasogatást, favágást, fûrészelést vállalok! Érdeklõdni
a 06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.

Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel
(erdõ, szántó, legelõ), vagy csak maga az ingatlan is. Érdek-
lõdni a 06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

Tanya 172. szám alatti ház eladó, fürdõszoba van, víz
bevezetve, 7 hold földdel (legelõ, szántó, erdõ). Érdeklõdni a
Géczi János 06-30/275-4890-es telefonszámon. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverõ, 2 db kétszemélyes
rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók!
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.

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

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

Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését,
és belsõ munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317

Közmûvesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u.
48. szám alatt. Érdeklõdni Kuklis Andrásnál a boltban vagy
a 62/286-190-es telefonszámon lehet. 

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 vál-
lalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725

Csengele központjában eladó kitûnõ állapotú 2,5
szobás téglaépítésû összkomfortos családi ház benne
lévõ garázzsal, mûhellyel és melléképülettel. Fûtés:
gáz és vegyes tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030
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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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