
Csengelei
KÖZÉLET • KULTÚRA • SPORT • TÁRSADALOM • OKTATÁS

hírek
IInnggyyeenneessKKÖÖZZÉÉLLEETTII  HHAAVVIILLAAPP22001155..  aauugguusszzttuuss

XXXX..  CCsseennggeelleeii  SSppoorrttnnaappookk
TTeerrvveezzeetttt  pprrooggrraammjjaaii

2015. AUGUSZTUS 08. (SZOMBAT)
17:00 Csengele U19 - Pusztaszer felnõtt nagypályás barátságos labdarúgó mérkõzés 
18:00 Batyus fõzõ és sütögetõ party  zenei aláfestéssel. 

(Sütõk, fõzõk csak elõzetes bejelentkezéssel a szervezõnél 2015.08.05-ig!!! 
Tel.: 06-30/ 77-42-791)

18:45 Csengelei  Zsákbamacskák - Pusztaszer Nõi keresztpályás labdarúgó mérkõzés 
21:00 PARTY SÁTOR: DISCO HANGULAT FELELÕS: ROBERTO Belépés Ingyenes!!
2015. AUGUSZTUS 09. (VASÁRNAP)
9:00 Gyülekezés a II. BMW - LADA találkozóra
9:30 Ügyességi és elméleti verseny az autósok részére  
10:30 BMW - LADA  szépség- és hangverseny 
12:30 Ebéd: pacalpörkölt, csak elõrendeléssel 2015. augusztus 02-ig

Kun-Szabó Tibornál (06-30/77-42-791)
13:30 További versenyek az autós találkozó résztvevõinek 
15:00 Eredményhirdetések az autós találkozó résztvevõinek 
15:00 Férfi  - Nõi 11-es rúgóverseny  
15:45 Autós felvonulás STARTJA
16:00 - 18:00 Csengelei KSE - Tömörkény SK bozsikos csapatainak bemutató 
mérkõzései (U7,U9,U13)
18:00 Csengelei KSE - F.K Horgos 1911 Nemzetközi nagypályás labdarúgó mérõzés
20:00 - Utcabál, a jó hangulatról gondoskodik: BALÁSTYAI CSÁNYI ZENEKAR
21:30 Sztárvendég : KOCSIS JANIKA
23:30 Tombola sorsolás 
24:00 TÛZIJÁTÉK

A RENDEZVÉNY ALATT BÚCSÚI KAVALKÁD, KÖRHINTA,DODGEM, VÁRJA A
KEDVES KILÁTOGATÓKAT. HIDEG ITALOKRÓL ÉS A JÓ HANGULATRÓL 

A GÓL SÖRÖZÕ ÉS CSAPATA GONDOSKODIK!

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!
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Önkormányzati hírek
Tisztelt Csengeleiek!
Községünk szépen fejlõdött az elmúlt évek során is, nagyon
sok értéket teremtettek a helyi lakosok a támogatásokat fel-
használva. Az óvoda, az iskola a fõtér megszépült, új sport-
pálya épült. Nekem is, mint sok más csengeleinek, ott
érlelõdött a gondolat a fejemben, hogy ezt folytatni kell, mert
megérdemeljük, hogy szép környezetben, jó körülmények
között éljük meg mindennapjainkat.
Életterünk sok része megszépült, és most jött a lehetõség,
hogy az egyházközség tulajdonát képezõ ravatalozót is fel
tudjuk újítani. Az önkormányzat pályázatírói segítséget
nyújtott az egyháznak, így idén a Püspök atya írásos támo-
gatásával megerõsítve siker koronázta közös munkánkat.
Így méltó helyet tudunk teremteni a végsõ búcsúzás pil-
lanataira is.
A megnyert támogatást Képviselõtestületi döntésnek
köszönhetõen 500.000.- Ft-tal egészítettük ki, hogy a
munkákat minél szélesebb körben meg tudjuk valósítani. Az
egyházközség is hasonló összeggel járult hozzá a renoválás
költségeihez.
Már sikerült új burkolattal ellátni a helyiséget, megvalósult
a villamos hálózat cseréje és a nyílászárók felújítása is. A
temetõben járók méltó megnyugvással tekintik meg a
megszépült épületbelsõt. A pályázati forrásoknak köszön-
hetõen új csillárok, hangosító berendezés kerül még 
beszerelésre és megújul a belsõ díszítés, valamint
megtörtént a székek cseréje is.

A plébános Úr tervei szerint, amennyiben az egyházközség
anyagi lehetõségei megengedik, a WC átépítése mellett a
külsõ homlokzat és tetõ javítását, valamint külsõ festést is
el kívánják végeztetni.
Az Önkormányzat vállalása szerint kiépítjük a temetõ
kaputól a ravatalozóig vezetõ járda szakaszt, és továbbra is
rendezzük a temetõ környékét ezzel is megkönnyítve a hívek
közlekedését.
Ez a beruházás is megmutatja, hogy a helyiek összefogásá-
val, a meglévõ tudásunk, kapcsolatrendszerünk és a
pályázati források okos felhasználásával együtt elõre
tudunk lépni. Közös céljaink érdekében felhasználva
közösségünk vagyonát a csengeleiek mindennapjait tudjuk
jobbá tenni.
Köszönöm Laczkó atyának, hogy felvállalta a közös munkát,
amivel megszépült temetõnk központi része.

Kormányos Sándor
Csengele község polgármestere

TANYAFEJLESZTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Idén immáron ötödik alkalommal hirdette meg a szaktárca a
Tanyafejlesztési Programot. 2015. július 15. és augusztus
14. között újra lehet pályázni tanyafejlesztési támogatásra,
ami utófinanszírozással valósul meg.
A pályázat 5 célterületet érint:
1. önkormányzati fejlesztések a tanyák és az alföldi tanyás
térségek megõrzését és fejlesztését célzó települési és térségi
fejlesztésekhez;
2. a tanyák és az alföldi tanyás térségek megõrzése és
fejlesztése érdekében a tanyagazdaságok fejlesztéséhez;
3. a tanyák és a tanyás térségek megõrzése és fejlesztése
érdekében mezõgazdasági tevékenység indításához;
4. a tanyák és a tanyás térségek megõrzése és fejlesztése
érdekében villany nélküli tanyák lakóépületének villamos
energia ellátását szolgáló egyéni fejlesztésekhez;
5. országos külterületi szociális mezõgazdálkodás elter-
jesztését támogató mintaprogramokhoz nyújtható be a
támogatási igény. (õshonos állatok tenyészése, õshonos
növények termelése)
A csengelei lakosok informálása érdekében 2015. július 22-én
este 19 órakor az Önkormányzat Házasságkötõ termében átfogó
tájékoztató került megrendezésre. Melynek keretében
Kormányos Sándor polgármester és Berkecz József ismertették
a pályázati kiírás részleteit, és feltételeit, majd szívesen 
válaszoltak az érdeklõdök egyénileg feltett kérdéseire is.
A tájékoztató a hõség ellenére is nagy népszerûségnek
örvendett, hiszen közel 40 fõ vett részt az eseményen, a
fiatalabb korosztálytól az idõsebb gazdákig egyaránt. 
Az esetleges pályázók számára segítséget nyújt Berkecz
József, aki minden szerdán 8 órától felkereshetõ az egyéni
kérdések megvitatásában. 
A pályázati kiírás és feltételek elérhetõek a  Herman Ottó
Intézet honlapján, a www.hoi.hu/app/tanya/index_main.php
honlapon.

„Hálózat a közösségért” pályázat
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat az EDF DÉMÁSZ Zrt.
támogatásával pályázatot hirdet az áramszolgáltató szolgál-
tatási területén (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád megyék teljes
területén valamint Pest megye délkeleti részén) élõ, szo-
ciálisan hátrányos helyzetû személyek/családok részére. A
program célja a pályázók felhalmozott áramtartozásának
rendezése széles körû együttmûködések erejét felhasználva.
A bevont szereplõk (szolgáltató, civil szervezet, háztartás)
összehangolt cselekvésének célja továbbá a kikapcsolt
fogyasztók visszacsatolása a villamos-energiafogyasztásba,
valamint hogy a támogatott fogyasztókat segítse abban, hogy
elkerüljék a hátralék (újra) képzõdését. 
Pályázatot nyújthat be az, aki:
• szociálisan rászoruló és nehéz anyagi helyzetben van, 
• életvitelszerûen az EDF DÉMÁSZ szolgáltatási
területén a megpályázott fogyasztási helyen él
• az EDF DÉMÁSZ-nál hátralékot halmozott fel.
A támogatás formája:
•Hátralékos fogyasztó: 

•A pályázat keretében a Máltai Szeretetszolgálat akkor
utalja át a teljes támogatási összeget a pályázó EDF
DÉMÁSZ-nál vezetett szerzõdéses folyószámlájára azaz
fizetõszámára, ha a pályázó is maradéktalanul teljesíti
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határidõre a fizetési kötelezettségeit. Amennyiben a
pályázó nem teljesíti határidõre a fizetési kötelezettségeit,
akkor a Máltai Szeretetszolgálat nem utalja át a teljes
támogatást. A támogatás mértéke a díjhátralék a fenn álló
tartozás 50%-a vagy maximum 150 ezer Ft. 12 havi részlet-
fizetést lehet kérni az önrész rendezéséhez, de a törlesztõ
részlet nem lehet kisebb, mint 5 ezer Ft. 

Mi a pályázat érvényességének feltétele?
A halozat.maltai.hu weboldalon kitöltött és lezárt pályázati
ûrlap és a postai úton megérkezõ aláírt pályázati adatlap.
Mire lesz szükség a kitöltéshez?
Papír alapú igazolások a pontos adatok megadásához:

• áram számla, felszólító levél, kikapcsolási értesítõ, stb.
(fizetõszám [vagy szerzõdéses folyószámlaszám],
fogyasztási helyazonosító, hátralék pontos összege)
• havi jövedelmekrõl, bevételekrõl irat (bankszámla
kivonat, rózsaszín postai szelvény, határozat a szociális
ellátásról): 
• munkabér,
• öregségi, özvegyi, rokkant, korkedvezményes nyugdíj,
• családi pótlék, GYES, GYED, anyasági ellátás,
• aktívkorúak ellátása, idõskorúak járadéka, rokkant
járadék, munkanélküli segély, ápolási díj, stb.
• helyi/települési lakhatási támogatás, rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezmény, stb.
• havi kiadásokról irat (közüzemi számlák, hitelek tör-
lesztõ részletei)

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK IDEJE: 2015. JÚLIUS 1. -
2015. SZEPTEMBER 11.
Pályázat benyújtásában közremûködik:
Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 
6765 Csengele, Petõfi u. 13.
Kornócziné Sisák Mónika

Falugazdász híre
Tisztelt Termelõk!

A hazai szabályozás az alábbi minimumkövetelményeket
tartalmazza a közvetlen kifizetések jogosultsági feltételeként
(ezen követelmény tehát a kisgazdaságokat is érinti, hiszen
rájuk csak a Kölcsönös megfeleltetés szankciója nem 
alkalmazandó, míg ezen minimumkövetelmény õket is érinti).

- a szántóterületen, az állandó gyepterületen, vagy az
állandó kultúrával fedett területen a különbözõ - kémiai,
fizikai, biológiai - gyomszabályozási módszerek 
alkalmazásával meg kell akadályozni a gyomnövények
kelését, a szaporító képletek kialakulását, úgy hogy a
kultúrnövény, illetve gyep fejlõdése a gyomnövények által
kiváltott gyökérversengés és árnyékolás következtében ne
kerüljön veszélybe. A parlagon hagyott terület esetében -
szükség szerint kaszálásnak, szûrzúzásnak, egyéb
mechanikai gyomirtásnak vagy eseti tisztító legeltetésnek
köszönhetõen - a virágzó gyomok jelenléte nem olyan
mértékû, hogy az jelentõsen megnöveli a következõ
növénykultúra megfelelõ fejlõdéséhez szükséges
növényvédelmi munkálatok mennyiségét, költségét, 
vegyszerhasználatát,
- a szántóterület, az állandó gyepterület, vagy az állandó
kultúrával fedett terület a hasznosítás szempontjából
nemkívánatos fás szárú növényektõl mentes,

- az állandó gyepterületen rendszeres legeltetés hiányában
tárgyév augusztus 31-éig legalább egyszer tisztító
kaszálás elvégzésre kerül, 
- nem áll fenn az állandó gyepterület olyan helytelen legel-
tetési módból eredõ károsodása (túllegeltetés), amelynek
során az állományalkotó fûfélék rövidre rágása és taposás
következtében a gyep foltokban kiritkult és a talajfelszín
fedetlenné vált. 

Fenti rendelkezések nem ismeretlenek, hiszen a korábbi
szabályozás szerint a Kölcsönös megfeleltetés részét
képezte. Ekkor az esetleges meg nem felelés - pl. gyomosság,
túllegeltetés - csak az érintett közvetlen kifizetések, 
vidékfejlesztési támogatások teljes összegének
vonatkozásában jelentett %-os elvonást (persze szándékosság
esetén ekkor is elérhette volna 100 %-os csökkentést). Jelen jogszabá-
lyi környezetben azonban adott tábla vonatkozásában a közvetlen
kifizetések megvonását jelentheti, ha a gazdálkodó fenti
követelményeket nem teljesíti.
FIGYELEM!
A húshasznú anyatehéntartást benyújtóknak jelentési
kötelezettségük van a tejértékesítésrõl, kérem keressék fel a
falugazdászukat ez ügyben.
Az egyéb termeléshez kötött plusz támogatásokat
igénylõknek gazdálkodási naplót kell vezetniük, ezért azok
is keressék fel a falugazdászt (zöldség támogatás, fehér-
jenövény támogatás stb.).

Horváth István
falugazdász

Országos díjat kapott Vincze János
fafaragó
Közel két évtizede rendezik meg a magyar kézmûvesség
legjobb alkotásait bemutató országos kiállítást. Vincze János
csengelei fafaragó már negyedik éve szerepel a tárlatokon,
idén már mint népi iparmûvész címmel felruházott
emberként. Most is minden válogatásra beküldött faszobrát
bemutatásra méltónak találták, így három alkotásával
találkozhatnak az érdeklõdõk.
A „Magyar Kézmûvesség 2015” elnevezésû, a budapesti Duna
Palotában megrendezett kiállítás megnyitóján Vincze János
A Magyar Kézmûvesség Alapítvány (AMKA) díját vehette át,
melyet Csengele Község Önkormányzata is támogatott. Az
ünnepélyes átadásra Kormányos Sándor polgármester mel-
lett hét csengelei polgár is felutazott, hogy elismerését
fejezze ki a fafaragónak, aki sorozatosan elismeréseket
szerez kicsiny falunknak.
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Az ünnepélyes aktuson az AMKA titkára Dobiné Vass Júlia
népi iparmûvész, a népmûvészet mestere, Magyar Kézmûves
Remek-díjas keramikus nádudvari fekete mázas,
nagyméretû korsóját adta át elismerésként Vincze Jánosnak.
Kormányos Sándor polgármester egy nem régen kivágott,
lakkozott és réz emléktáblával ellátott kis farönköt adott az
önkormányzat elismeréseként át. Mint ahogy a színpadon a
közönségnek elmondta, a rönkben már benne vagy egy szo-
bor, csak a felesleges részeket kell eltávolítani.
A kis ünneplõ csapatot a csengelei polgármester ebédre látta
vendégül. 

Molnár Mihály

Csengele orvosaként novellákat és
verseket is írt

Dr. Imre Mihály 1925-ben Szegeden
szerezte meg orvosi diplomáját. 1925-
1928 között a szegedi gyer-
mekklinikán gyógyított, ahol
tanársegéd lett. 1928-ban került
Csengelére, elõbb mint helyettesítõ
orvos, majd a tanfolyam elvégzése
után, 1933-tól tiszti orvosként. 1935-
ben Várostanyára (ma: Ásotthalom)
helyezték át. 1977-ben, Szegeden
hunyt el. Szatymazon temették el,
ahol feleségével együtt nyugszik.

Gyermekei is a gyógyítás terén munkálkodtak. Fia, dr. Imre
József (1930-1980) a SZOTE 1. sz. Sebészeti Klinikájának pro-
fesszora volt, lánya, Antalné dr. Imre Rózsa (1936- ) 
gyógyszerész volt nyugdíjba vonulásáig.

Dr. Imre Mihály az orvosi munkája mellett novellák és versek
írásával is foglalkozott, az elõbbit kizárólag Csengelén folytat-
ta. Írásai nagy jelentõségû kordokumentumok, lefesti bennük
falunk embereit az 1920-as évek végén, a az 1930-as évek ele-
jén. Kis történeteibõl kiviláglik a parasztság iránti tisztelete, de
szigorúan meg is dorgálja õket, ha erre rászolgálnak. A kézi-
ratban megmaradt írásokat (novellák és versek) a lánya,
Antalné dr. Imre Rózsa gépelte le.

A csengeleiek érdeklõdéssel olvashatják a réges-régi
történeteket, és gyakran bukkanhatnak ük- és dédapáikra,
ük- és dédanyáikra, akik akkor kapcsolatba kerültek a helyi
orvossal.  Most "Kipróbál engem az Ördög" címû írását. A
többi novellát és a verseket a "Csengele információk" címû
internetes honlapon találhatják meg.

Molnár Mihály

Dr. Imre Mihály: Kipróbál engem az Ördög
Teltek a napok. Kezdtem megszokni beosztásomat, a
vidéket, s az embereket is. Betegeim is szaporodtak. Néha
egész kicsi sor álldogált az orvoslakás elõtt. Egy részük
beteget hozott, a többi vinni akart. Gyalogos beteglátogatás
a nagy távolság miatt alig jöhetett szóba. Vagy kerékpár,
vagy kocsi.
Csak ahhoz sétáltam el, aki nagyon közel lakott. Nagyon
közel lakott?
Tanyai viszonylatban a közel és távol fogalma egészen más,
mint ahogy én eddig tudtam. Egy eset kapcsán ezt is meg-
tanultam. 
Forrón tûzött a júniusi nap. Délre járt. Táskámat hónom alá

csapva, hajadonfõvel, kabát nélkül, már mentem is Ördög
Jánossal. - Mindjárt itthon leszek, - kiáltottam be cselédem-
nek, addig ne fõzze be a levest.
Gyalogosan jött értem Ördög János, mert "csak itt" laknak.
Mentünk elõbb a vasút mellett, majd a szõke búzatáblák
közé kanyarodtunk. Tovább szõlõn, gyümölcsösön át
vezetett az út.
A szõlõben éppen permeteztek
- Hány percentes a bordói lé, - kérdeztem vidáman az egyik
kékhátú embertõl?
- Csak egy percentes doktor úr, mert nagyon jól szolgál az idõ.
A szõlõk után egy elég széles legelõ, kitaposott, kanyargós
gyalogösvényére vitt az Ördög. Úgy ment a kis sûrû ember,
mint a nyúl. Rozsvetés közé értünk… Elõttünk, nem 
messze, tanyát láttam. - Biztosan ez lesz az.
Csurgott homlokáról a veríték, ingemen is több helyen
átütött. Oda se neki, talán csak oda érünk már. Az eddig
megtett út, testvérek között is kitett 3 km-t.
Tévedtem. Elhagytuk a tanyát. Ekkor már nem állhattam
meg szó nélkül.
- Ez a tanya a maguké János? - mutattam a következõ ran-
gos tanyára. 
- Bár csak ez lenne… Ez a Kecskés Papp Pistáé, hun vagyok
én hozzá? De rögvest odaérünk.
Mentünk tovább. Addig mentünk, mendegéltünk, míg egy
másik tanya közelébe nem értünk.
- Messze laknak-e még János?
- A, dehogy… Most mán mindgyár ott leszünk doktor úr.
Mentünk hát. Mit tehettem volna mást? A forró nap a
fejemet, a tüzes homok a lábamat sütötte.
Szinte hihetetlen, mennyire fel tud melegedni a száraz
homok. Mezítláb, igazán nem lehetett volna égési sebek
veszélye nélkül járni rajta. Kellemetlen volt, de a helyzet nem
változott, mert hol "elfogyott" az út, hol újra kezdõdött.
Elhaladtunk megint vagy fél dûlõt, elmaradt még egy tanya.
Mérges voltam már…
- Hol laknak már maguk János?
- Ne haragudjon a tekintetes úr, nézze… az a piros
cserepes… ott a bokrok közt…
Jó 1 km - re volt még az a tanya, melyre János a mutatóujját
reá biggyesztette. Rossz, száraz homokon, ez a távolság meg-
sokszorozódik, különösen kánikulában, déli 12 órakor.
De csúnyát is mondok az Ördögnek, ha meg nem hallom a
harangszót. Az megszelídített, s csak duzzogva vetettem
oda.
- Bolonddá tett maga engem, de nem baj. Mindenbõl tanul az
ember. Ez a távolság oda-vissza legalább tíz kilométer.
Igazán kocsival kellett volna jönnie.
- Nem lehetett doktor úr, nagydologban vannak a lovak. 
Aztán,   - vetette oda - próbálhat egy kicsit maga is gyalo-
golni…
- Úgy? - forrtam magamban - ezért tett hát engem lóvá? Na,
nem baj!
Odaérkeztünk. A beteg egy hátfájós öreg néni volt. Talán
száz esztendõ óta szenvedhetett már, de eddig, bemondása
szerint, nem volt "orvos kezében". Pont ma kívánt meg
engem, mert hallotta, hogy sok mindenre tudok orvosságot…
Gyalog jöttünk haza. Jöttünk, mert velem jött János is. Egész
úton elõttem vitte a 
táskámat. Nagyon káromkodhatott, amiért a recept csak
otthon íródott meg.
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Mikor fizetni akart, csak a szeme sarkából nézett rám.
Nem vettem el a pénzét, hanem megkérdeztem tõle.
- Földmíves ember maga János?
- Az!  Felelte durcásan.
- Majdnem azt hittem, hogy nem az! Mert én, ha hiszi, ha
nem, ismerem, magukat! 
Gyerekkoromban én is lépkedtem a barázdában, fogtam
néha-néha az ekeszarvát is, tavasszal boronálás alkalmával,
nem egyszer láttam énekelve felfelé emelkedni a kis pac-
sirtát, járt a kezemben kötõfék, szíjustor, ekevas, üstöke, és
megültem én szõrén is a lovat, derekasan, mikor legeltetni
jártunk… Iskolába is együtt jártunk… a fronton is egy
kenyéren éltem magukkal… Próbáltam én már gyalogolni is…
János barátom csak nézett, nézett rám, néha nagyot nyelt, én
pedig szenvedélyesen folytattam:
- Én jól ismerem magukat, mert az én apám is földmíves
ember, de az nem cselekedett így egy orvossal se… Azért
fárasztottam vissza, mert különben… kinevetett volna…
Különben csúfondárosan azt mondta volna, hogy jól meg-
futtatott engem… Nem haragszom érte, de most elmehet… a
pénze se kell…
Beszédem alatt arca vérrel telt meg, szavaimra hebegni
kezdett s arca kínosan vonaglott.
Én engesztelhetetlen maradtam.
- Elmehet János, mondtam már, hogy elmehet…
Lesütött szemekkel elfordult, majd méltatlankodó
csodálkozással vissza-vissza pillantott, de mikor eltökélt-
ségemrõl meggyõzõdött, föltette kalapját s útnak eredt.
Búsan néztem utána…
Másnap reggel a várószobámban találtam.
- Ne haragudjon az orvos úr, igazán ne haragudjon, nem
vagyok én hamis ember… Igazán… legyen szíves… tegye el
ezt is… Láttam, kifáradt… meg szolgált érte…
Megilletõdötten válaszoltam:
- Visszajött… ebbõl látom, hogy rendes ember… Nem
haragszom, tagnap se haragudtam… 
A pénzt mégsem veszem el… Vegyen magának érte könyvet
a gyümölcsfaápolásról…
- Tanuljatok! - tettem hozzá olyan hangon, mintha vérébe
akarnám átültetni mély meggyõzõdéstõl áthatott minden
szavamat. - Tanuljatok és segítsétek egymást! És, ne akarjá-
tok nevetségessé tenni azt, aki nem egyszer akkor is küzd
értetek, mikor ti az igazak álmát alusszátok…
Békésen váltunk el. Az volt az érzésem, hogy gyógyítottam…
Gyógyítottam: magyar betegséget…

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. augusztus 12.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. augusztus 3.

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

n

MMeeggeemmlléékkeezzééss!!
TÖRKÖLY MIHÁLY
halálának 9. évfordulóján.

„Szívünkben itt él emléked örökre.
Mosolygós arcod itt maradt

szívünkben.”
Szeretõ családod

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: Kormányos Sándor 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
LAKCÍMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK: 
Ügyfélfogadás szerda de. 9-12, du. 13-15, péntek de. 9-12
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfõ és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@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 
Kornócziné Sisák Mónika Tel.: 586-573
JÁRÁSI ÜGYINTÉZÕ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16

Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Polgármesteri Hivatal



Hirdetések
Eladó francia ágy (160x200 cm), 4 darabos világos
szekrénysor! Érdeklõdni: 06-20/261-5214

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan
5 hold földdel, õszibarackossal, gazdasági épületekkel és
felszereléssel (kistraktor, permetezõ, rotátor stb.) együtt
eladó! Érd.: 06-30/9980340

A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkom-
fortos ház 610 négyszögöl portával, nagy mel-
léképületekkel eladó! Ugyanitt egy 28-as nõi kerékpár,
2db 50 literes üveg balon, 2 db 200 literes olajos hordó,
5 db 100 literes mûanyag hordó, 5-ös, 10-es faládák és
gázpörkölõ is eladó! Érd.: 06-70/403-8430

Háztájiba fejõgép eladó! Ár: 80.000 Ft Érd.: 06-30/3605-799
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Kiss Nándor Mezõgazdasági Boltja megkezdte az

OORRGGAALLCCOO  BBIIOO  CCLLEEAANNEERR

TTIISSZZTTÍÍTTÓÓSSZZEERR  CCSSAALLÁÁDD

forgalmazását. Ez az új típusú termékcsalád

egyaránt kitûnõen alkalmas ipari és

háztartási célokra is. Az Orgalco termékek

nem tartalmaznak foszfátokat, formaldehideket

és ezáltal a kköörrnnyyeezzeetteett  nneemm  kkáárroossííttjjáákk,,  nneemm  tteerrhheelliikk..

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

A VÉNUSZ PRESSZÓ PB 
GÁZCSERE TELEPÉN KAPHATÓ:

11,5 kg-os palack - 4000 Ft
23 kg-os palack - 8000 Ft

Nyitva tartás:
Hétfõtõl-szombatig: 700 - 2100

Vasárnap: 800 - 1200

Kistelek, József Attila u. 2. sz. alatti
TELJESEN MEGÚJULT

ÁLLATORVOSI RENDELÕMBE
ismét várom régi és új pácienseimet.

Rendelési idõ: hétköznapokon 
17-19 óra között.

Rendelési idõn kívül telefonos egyeztetés alapján.
Dr. Farle Csaba szakállatorvos; 

Telefon: (70) 3-304-504

PIZZÁINK
1. Margherita                                                                 960.-
Pizzaszósz, trappista sajt, paradicsom, mozzarella
2. Prosciutto                                                                  990.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, mozzarella
3. Funghi                                                                       990.-
Pizzaszósz, trappista sajt, gomba, mozzarella
4. Prosciutto e Funghi                                                   1100.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, gomba, mozzarella
5. Hawaii                                                                      1190.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, ananász
6. Quattro formaggi                                                       1190.-
Pizzaszósz, trappista sajt, edami, füstölt sajt, mozzarella, oliva
bogyó
7. Mamma Lucia                                                           1250.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, bacon, hagyma, brokkoli
8. Parma                                                                     1100.-
Pizzaszósz, trappista sajt, füstölt sonka, pritamin paprika
9. Vulcano                                                                    1310.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, gomba, hagyma, csípõs paprika,
mozzarella
10. Di Stefano                                                               1290.-
Pizzaszósz, trappista sajt, sonka, gomba, csípõs paprika, olivabo-
gyó
11. Pompei                                                                    1290.-
Pizzaszósz,trappista sajt, sonka, szalámi, gomba, kukorica
12. La Stella Del Giorno                                                 1800.-
Füstölt sajttal töltött szélû pizza, pizzaszósz, trappista sajt
(dupla), sonka, bacon,lilahagyma, mozzarella

NYITVA: Hétfõtõl-Vasárnapig 06- 18-ig
RENDELÉSFELVÉTEL: 06(30) 433-2149; 

06 (30) 779-6210



Talajmaró és tárgyavvilla eladó! Érd.: 0630/249-4071

Eladó Csengelén két szobás, fürdõszobás, felújított tanya és
1,55 ha szántóföld együtt vagy külön is! Számkijelzést kérek,
érdeklõdni 06-20/261-5214-es telefonszámon!

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtés-
es, több melléképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen bek-
erített, rendezett udvarral. Érdeklõdni: 06-30/824-87-15,
www.olx.hu, www.jofogas.hu

ARO 16'-os acél felnit és UAZ/GAZ laprugót keresek, egy
vagy több darab is érdekel. Telefon: 06-20/379-9840

10 hektós víztartály, Lada tetõcsomagtartó 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! 

A Gól Sörözõben klimatizált termekben vállaljuk ren-
dezvények - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 fõig. Étkezésnél
többféle megoldás lehetséges.

A Vénusz Presszóban minden pénteken 11 órától és szom-
baton sütemény kapható. Tortarendelést felveszek a helyszí-
nen vagy a 06-30/261 4070 és a 06-62/286-022-es telefon-
számon Széllné Ildikó

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

Elõnevelt csirkék és tojás eladó! Érd: 06-30/526-6047

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

Nagy teljesítményû villanymorzsoló, két db jó állapotban
lévõ heverõ és két fotel eladó! Érdeklõdni: Csókási Antal,
Kossuth u. 18. 06-30/210-2956

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 (szán-
tó, legelõ) napi átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni:
Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

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

30/531-1716

Ház eladó a Deák Ferenc u. 6. szám alatt. Érd.: Horváth
Istvánné, 06-30/263-4397

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
Aranyhomok Tsz-tõl 200 méterre, közvetlen a kövesút mellett
2,5 szobás, összkomfortos sok gazdasági épülettel, földdel
vagy anélkül is. Érd.: 06-30/301-1713 vagy 06-20/58-77-831

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

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

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. 

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, hivatalos
gázkémény, 35 hektós, 6 mm vastagságú olajtartály,
valamint Transporter elsõ kettes ülés!
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon:
06-30/6330117
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Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiá-
tort, tûzhelyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-
30/401 8317

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. Érdeklõdni a
06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 

2 db kétajtós szekrény, 1 db heverõ, 2 db kétszemélyes
rekamié és ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók!
Érdeklõdni: +36-20/59 42041

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.

Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklõdni lehet a 06-
30/328 2375-ös telefonszámon.

Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában. Telefon.
+36-20/413 4914

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 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

8. oldal 2015. augusztus
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Állatorvosi ügyelet
2015. augusztus 8-án 6 órától 
2015. augusztus 10-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. augusztus 15-én 6 órától 
2015. augusztus 17-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2015. augusztus 20-án 6 órától 
2015. augusztus 24-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
(06 (30) 488-0267) és
Dr. Kunstár Pál 
(06 (30)488-0267), 

2015. augusztus 29-én 6 órától 
2015. augusztus 31-én 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. szeptember 5-én 6 órától 
2015. szeptember 7-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán
Telefon: 06-70/424-4455


