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Önkormányzati hírek
Új falubusza lett Csengelének
Csengele Község Önkormányzata idén májusában pályázatot
nyújtott be a kistérségi közlekedési szolgáltatás fejlesztésére
falu- és tanyagondnoki szolgáltatás ellátásához gépjármû
beszerzésre. 
A pályázat sikerességérõl júliusban értesültek, augusztus
utolsó hetében pedig az új gépjármûvet is átvehették, egy 
17 személyes Ford Tranzitot. 

Egyházi hírek
Lengyel fiatalok Csengelén

Július utolsó hetében Önkormányzatunk lengyel fiatalokat
látott vendégül Csengelén, hogy testvér-települési
együttmûködésünknek megfelelõen viszonozza azt a szívé-
lyes fogadtatást, melyben a csengelei 40 fõs csoport
részesült tavaly októberben, Nowa S³upiában.

A hozzánk érkezõ csapatot ezúttal 12 diák és 5 felnõtt
kísérõ alkotta. Amint a lengyel kísérõtanárok elmondták, a
csengelei kirándulást jutalomként adták a legjobb tanulók-
nak. A túljelentkezés miatt a válogatásban végül az döntött,
hogy csak az angolul jól beszélõk jöhettek.

Az ötnapos kirándulással nem titkoltan az volt a célunk,
hogy a csengelei és a nowa s³upia-i fiatalok megismerked-
jenek és barátságot kössenek egymással. Mivel a lengyel és a
magyar nyelv is igen különleges és nehezen tanulható, közös
nyelvnek az angolt választottuk.

A programokat úgy alakítottuk, hogy a lengyel fiatalok
megismerhessék a magyar történelmet és kultúrát, valamint
azokat a dolgokat, melyekre mi, csengeleiek büszkék
vagyunk.

Kedden ellátogattunk az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi
Emlékparkba, ahol Lantos István tanár úr a magyarok ere-
detérõl, valamint a lengyel és magyar történelmi össze-
fonódásokról beszélt vendégeinknek. Részt vettünk egy

lovas íjász bemutatón, ahol bepillanthattunk a honfoglaló
magyarok életébe. Az árvízi bemutatón láthattuk, mit
élhetett át Szeged népe az 1879-es nagy árvíz során, s láthat-
tuk azt, is, hogyan mûködött régen egy tanyasi iskola. A
Feszty-körkép lengyeleket, magyarokat egyaránt
lenyûgözött.

Kedden este a Faluházban szervezett közös programon
Csókási Zoltán alpolgármester köszöntötte a lengyel csopor-
tot, Ewa Pastuszynska képviselõasszonyt, aki immár har-
madszor járt Csengelén és nagyon kedves szavakkal
köszönte meg a szeretetteljes fogadtatást, Renata Storzysz
igazgató-helyettes asszonyt, valamint Agnieszka Cedzynska
tanárnõt, akik elsõ ízben jártak nálunk, és el voltak ragad-
tatva attól, milyen nyugodt kellemes, barátságos, tiszta, ren-
dezett településen élünk. 

A Csengelei Alapfokú Mûvészeti Iskola fúvószenekara és
mazsorettcsoportja Czirok Zoltán igazgató úr vezetésével fer-
geteges mûsorral kedveskedett a vendégeknek. A lengyel 
fiatalok angol nyelvû számítógépes prezentációt hoztak
magukkal, melyben bemutatták iskolájukat és program-
jaikat. Bemutatkozásuk végén Izabela Jagello aratott nagy
sikert az általa elénekelt angol nyelvû dallal. A vacsorát
követõen a lengyel fiatalok táncoltattak meg bennünket,
majd Kalmár Gergely és Szathmáry Éva tanítottak magyar
néptáncokat a jelenlévõknek. A jó hangulatú beszélgetés,
játék, tánc még sokáig folytatódott az ifjúsági szálláshelyen. 

Szerdán Szegedre látogattunk, ahol megnéztük a belvárost, a
dómot és megtekintettük a Csongrád Megyei Levéltárat is.
Délután az Alsóvárosi Ferences Kolostort jártuk be szakszerû
vezetéssel. Este Nemere István író látogatott ki a csengelei
táborozóhelyre és lengyel nyelven beszélt saját életérõl és
munkásságáról a fiataloknak, akik kérdéseket is tettek fel
neki. Vacsora után a magyar és a lengyel fiatalok ismét
találkoztak, és közösen játszottak, beszélgettek, míg csak
aludni nem küldték õket a felnõttek.
A csütörtöki nap a pihenésé volt: átmentünk Kiskunmajsára
a fürdõbe. A fiatalok a hûvös idõ ellenére is nagy örömmel
csúszdáztak, fürödtek.
Este lengyel nyelvû szentmisét tartott a csengelei Szent Imre
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templomban Zmijan Adalbert atya, aki Üllésen élõ és dolgo-
zó lengyel származású pap, ezért õ a tolmácsolásban is igen
sokat segített. A szentmisén Szent Imre közbenjárását
kértük a két településért, hiszen Szent Imre herceg a lelki
kapocs Csengele és Nowa Slupia között. Eredetileg a két
település kapcsolata is onnan indult, hogy mindkét helyen
tisztelik és õrzik Szent Imre kultuszát.

A szentmise után a lengyel csoport koszorút helyezett el a
csengelei hõsök emlékmûvénél, majd közösen imádkoztunk
a háborúban elesett emberek lelki üdvéért. Ezt követõen a
lengyelek meglocsolták a lengyel-magyar barátság fáját,
melyet honfitársaik ültettek még 2012-ben.
Az utolsó estét is együtt töltötték a csengelei és a nowa slu-
pia-i fiatalok: játszottak, beszélgettek, s egyre többen
próbálkoztak a másik nép nyelvén megtanult szavakkal
kommunikálni. 

Péntek reggel - szó szerint könnyes búcsúzást követõen -
vendégeink elindultak hazafelé. Budapesten a csoport
meglátogatta a Parlamentet. Ebben Molnár Imre és Márki
Judit volt segítségünkre. Õk ketten nagyon sokat segítettek
abban, hogy Csengele és Nowa Slupia között a kapcsolat
kiépüljön és mûködjön.

Köszönjük Csengele és Nowa Slupia Önkormányzatának,
Adrzej Gasior és Kormányos Sándor polgármester uraknak,
hogy lehetõvé tették és támogatták a két település közti
kapcsolat továbbfejlõdését. Köszönet illet meg mindenkit,
aki a program megszervezésében és lebonyolításában részt
vállalt: Zólyomi-Katona Theodórát, aki végig a csoport mel-
lett volt, tolmácsolt és a programokat megszervezte, Kiss
Ferencet, aki a vendégek számára a finom ételeket biztosí-
totta, Czirok Zoltánt, aki kulturális programmal és anyagilag
is támogatta a vendéglátást, Molnár Mihályt és Holo Patrikot
a fotók és videók készítéséért, Árvai Kálmánt és csapatát,
akik széppé és kényelmessé tették a vendégeknek a
táborozóhelyet, továbbá mindazoknak, akivel találkozva
lengyel vendégeink megtapasztalhatták a magyaros
vendégszeretetet, s továbbvihetik településünk jó hírét.

Katona Attila

Köszönjük Katona Attilának, aki elindította a két
település közötti kapcsolatot és azóta is mozgatórugója
ennek a barátságnak.

Csengelei fiatalok a Milánói
Világkiállításon
A csengelei Szent Imre Plébánia évek óta jó kapcsolatot ápol
egy olasz városka, Viggiú plébániájával. Viggiú Milánótól
északra 50, a svájci határtól 5 kilométerre van.
Az olasz plébános, Don Armando Bano meghívott 12 fiatalt
Csengelérõl egy plébániai látogatásra és felajánlotta, hogy
beviszik a csoportot a Milánói Világkiállításra, az EXPO-ra.

Négy napig voltunk olasz vendéglátóinknál, ahol megta-
pasztalhattuk a helyiek vendégszeretetét. A csoport a
plébánián volt elszállásolva és a helybéli hívek gondoskod-
tak ellátásunkról. Már az elsõ napon találkoztunk a viggiú-i
fiatalokkal és együtt mentünk fel a Szent Illés hegyre, ahol
közösen imádkoztunk és játszottunk.

Az olasz tolmácsunk Zólyomi-Katona Theodóra volt,
akinek sokat könnyített a dolgán az, hogy a fiatalok egymás
között angolul és németül is beszélgettek.

A második napon közös szentmisét követõen egy
csodálatos zarándokhelyet, Monte Sacro-t látogattuk meg.
Gyalog mentünk fel a zarándokúton a közel 900 méteres
hegyre. A hegy tetején egy nõi kolostor vendégei voltunk. Õk
remete életet élõ szerzetesek, akik soha nem hagyhatják el a
kolostort. Beszélgetni is úgy tudtunk, hogy egy rács válasz-
tott el bennünket egymástól.

A harmadik napon látogattunk ki az EXPO-ra. Természetesen a
magyar pavilont kerestük meg elõször, ahol közönség elõtt
elénekeltük a "Tavaszi szél vizet áraszt" kezdetû éneket. Az olasz
pavilonban több kalandunk is volt: pl. az EXPO-ról tudósító tv
társaság éppen Zólyomi-Katona Theodórát szólította le egy interjúra.
Egy teljes napunk volt arra, hogy a különbözõ pavilonokat
meglátogatva bejárjuk a világnak azon részeit, melyek érdekel-
tek bennünket. Hatalmas élmény volt mindannyiunknak a
világkiállítás.
Az utolsó napon Milánó nevezetességeit néztük meg: a híres kép-
tárat, a Brera-t, a Sforza kastélyt, a Milánói Scalat és a Dómot,
melynek a tetejére is felmentünk.
Este még közösen játszottunk és énekeltünk az olasz fiatalokkal,
igazi fesztivál hangulat volt. Éjfélkor azonban lezártuk a napot,
mert kora hajnalban már indulnunk kellett a reptérre.
Természetesen úgy váltunk el egymástól, hogy meghívtuk
õket mihozzánk. Jövõ nyáron Csengelén találkozunk és foly-
tatjuk ezt a baráti kapcsolatot.
Köszönetet mondunk Csengele Község Önkormányzatának,
hogy a csoport reptérre szállításában segítségünkre volt. 

Katona Attila
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Hittanosok tábora a
Dunakanyarban

Augusztus közepén négy napig táboroztunk a
Dunakanyarban. Szálláshelyünk a határmenti csendes
kisvárosban, Szobon volt. A plébániától kõhajításnyira
folyik a vén Duna, melynek partjára vissza-visszatértünk.

Már az elsõ napon átmentünk Márianosztrára, ahol a
csodálatos kegytemplomban a pálos szerzetesek meséltek
életükrõl, rendjük és a templomuk történetérõl. Kolostoruk
nagy részét 200 évvel ezelõtt elvették tõlük, elõbb nõi, majd
a mai napig mûködõ férfi börtön lett belõle. Egy kis múzeum
be is mutatja mind a pálosok, mind a börtön történetét.
Kincskeresõ játékban a pálosok kincsét kellett megkeresni,
Márianosztra legszebb helyeit bejárva megtaláltuk a pálosok
kincsét, azt a jézusi mondást a Bibliából, mely arra int ben-
nünket, hogy ne a földön, hanem a mennyben gyûjtsünk
kincseket, mert ezeket a moly nem rágja meg, a rozsda nem
emészti el.

A második napon Esztergomban megcsodáltuk a hatalmas
bazilikát, melynek kupolájából nagyon szép volt a kilátás. A
bazilika és a vár igazából a Duna túlsó partjáról nézve a
legszebb. Ezért átsétáltunk a Mária Valéria hídon
Szlovákiába, készítettünk néhány szép fotót, majd vissza-
tértünk Magyarországra.
A délutáni programunk sikerült a legkalandosabbra.
Esztergomból Dömösre mentünk, hogy bejárjuk hazánk
egyik legszebb túra útvonalát, a Rám-szakadékot. A
vadregényes, olykor félelmetes szakadék völgy ámulatba
ejtett mindannyiunkat. 

A harmadik napon az idõjárás rosszra fordult, ezért
Visegrádon csak a királyi palotát tudtuk megnézni, de így is
valóságos idõutazás volt számunkra. Visszacsöppentünk
Mátyás király udvarába és bepillantást nyertünk a fõúri életbe.

Délután szentmisén vettünk részt a szobi templomban.
Énekeltünk, imádkoztunk a helybéliekkel, akik 
megdicsérték a csengelei fiatalokat és képeslapokat,
rózsafüzéreket adtak ajándékba.
A táborozás utolsó napján Vác gyönyörû belvárosát néztük
meg. Ellátogattunk a székesegyházba és a fehérek
(domonkosok) templomába, ez utóbbinál van egy
Magyarországon, sõt Európában egyedülálló kiállítás, mely a
"Memento mori" nevet viseli. Ennek a latin kifejezésnek 
magyar jelentése: "Emlékezz a halálra". A kiállítás története
a következõ: 1994-ben a fehérek templomának felújításakor
találtak egy hatalmas befalazott kriptát, mely 250 váci pol-

gár épen maradt koporsóját és természetes úton mumi-
fikálódott holttestét, személyes tárgyaikat és egyéb iratokat
tartalmazott. Ezek a leletek mindent elárultnak a 18. század
végén Vácott élõ emberek életérõl, hétköznapjaikról és
hitükrõl. A kiállítás nem volt nyomasztó, inkább 
elgondolkodtatott bennünket. 
Mielõtt hazafelé vettük volna utunkat, még egyszer sétál-
tunk a Duna partján, majd a város fõterén pizzáztunk egyet.
Néhány óra vonatozás után testileg, lelkileg és szellemileg is
feltöltõdve tértünk haza családjaink körébe.
Végül köszönetet mondok Jenei Norbert és Tábit Brigitta
hitoktatótársaimnak, akik már évek óta együtt dolgoznak
velem a csengelei fiatalok táboroztatásán. 

Katona Attila

Általános Iskolai hírek
Nyári tábor a Fehértói-Kóbor-ló Lovastanyán
Az egyhetes nyári tábor során, ideális, gazdag természeti
környezetben a tábor résztvevõi megismerkedhettek
Kistelek és környéke mezõgazdaságával, a helyi termelõk
munkájával. Emellett lehetõségünk volt kézmûveskedésre -
nemezelés, agyagozás, valamint lovaglásra, túrázásra és
úszásra is.

Iskolánkból 10 gyerek és 2 pedagógus vett részt a táborozá-
son. Mellettünk egy másik iskola (Mezõtúr) 10 gyereke és 2
pedagógusa is ott volt. 

A programokhoz kiváló helyszínt biztosított a lovastanya,
valamint az Ópusztaszeri Tájvédelmi körzet és a környezõ
tanyavilág.
A táborozók jól érezték magukat, büszkén jöttek haza saját
készítésû ajándékaikkal.

Rényi Virág és Novákné Vízhányó Erzsébet

Újabb régi cséplõgép került
Csengelére

Széll János csengelei vállalkozóról már régóta tudhatjuk, hogy a
régi gépek szerelmese. Sok évtizedes traktorját és cséplõgépét
néhány éve a falu lakosságának is bemutatta.

Nemrég egy hirdetést talált az interneten, mely szerint Erdélyben
egy olyan cséplõgépet akarnak eladni, ami még a Magyar
Királyságban készült. Nem sok idõbe telt, és Kalotaszentkirályról
már Csengelére is szállították a régi szerkezetet. 
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A gépen elhelyezett tábla szerint a gyártó a Budapesti M. Kir. Álla-
mi Gépgyár volt, a típus meg C48 jelzésû. Egy másik felirat szerint
pedig a gyártó cég temesvári vezérügynöksége hozta forgalomba. 

Az említett vállalatot 1925 és 1943 között nevezték így,
tehát a cséplõgép minimum 73 éves. Az eltelt sok évtized a
rendes tárolásnak köszönhetõen nem viselte meg túlságosan
a berendezést, mûködõképes maradt, csak néhány elkorhadt
deszkát kell kicserélni.

Széll János elmondta, hogy a felújítás után egy cséplõ
napot szeretne szervezni Csengelén, ahol mûködés közben
lehetne a régi betakarító gépeket megtekinteni.

Molnár Mihály

XX. Csengelei Sportnapok
Immár 20. alkalommal ren-

deztük meg a Csengelei
Sportnapokat. A szombati ter-
vezett programok megvalósultak,
délutáni 17 órai kezdésnél
Csengele ifjúsági labdarúgó csapa-
ta Pusztaszer felnõtt nagy csap-
atával mérkõzött és a helyi fiatal-
ság 4:1 arányban nyert.
Gólszerzõink: Novák Balázs (2),
Sipka Gábor, Kócsó Dániel.

Ezt követõen a Csengelei
Zsákbamacskák Pusztaszer nõi
csapata ellen játszottak egy
keresztpályás labdarúgó
mérkõzést, ahol a Zsákbamacskák

Becsei Ibolya három góljának köszönhetõen 3:0-ra
gyõzedelmeskedtek. 

18 órától a batyus fõzõ és sütögetõ partyn szép számú
vendégsereg készített saját részre vacsorát, majd 21 órai
kezdettel a party sátorban kezdetét vette a szombat esti buli,
mely három óra tájban ért véget. 

Augusztus 9-én vasárnap reggel 9-tõl délután 3 óráig a II.
BMW és Lada találkozóé volt a fõszerep, ahol Csányi Róbert,
Balázs Norbert és ifj. Csókási László vezetésével remek autós
programok várták a kilátogatókat. A találkozó vége egy
autós felvonulással zárult. 

15 órától férfi, nõi és gyermek 11-es rúgóversenyen
szórakozhattak a nézõk. Ezt követõen 16 óra és 18 óra között
Csengele Községi Sport Egyesület és a Tömörkényi Sport Kör
utánpótlás labdarúgói mérték össze tudásukat, U7, U9, U11
és U13-as korosztályokban. 

18 órakor kezdõdött a Csengele KSE-FK Horgos 1911
nagypályás labdarúgó mérkõzés, ahol a helyi csapat 4:2-re
gyõzött. Gólszerzõink: Koncz Róbert (2), Mazula Zoltán,
Koncz Miklós

Az est folyamán polgármester úr az
elmúlt húsz év szervezõ munkájáért
ajándék tárgyakat adott át, személyem-
nek, édesanyámnak és Tisóczki
Péternek, valamint megköszönte
Csányi Róbertnak, aki három éve szín-
vonalas autós találkozókat szervez a
sportnap alkalmával.

Este 8 órakor kezdetét vette az utcabál,
ahol hajnalig szórakozhattak a kilátogató
kedves vendégek és közben tombolasor-
soláson izgulhattak, hogy ki nyeri a Gól
Sörözõ által felajánlott színes televíziót. A
szerencse ezúttal a céllövöldéseknek ked-

MMeegghhíívvóó
A Csengelei Népdalkör és Citerazenekar 

20 éves fennállásának évfordulója alkalmából 
szeretettel vár minden érdeklõdõt 

22001155.. ookkttóóbbeerr  1188--áánn  1166  óórraaii  kkeezzddeetttteell  aa  FFaalluuhháázzbbaa  
Hagyományõrzõ találkozójukra!

FFeellllééppnneekk::
• Kisteleki Citerazenekar és Pávakör
• Tázlári Rozmaring Asszonykórus

• Tázlári Citerazenekar
•Kék nefelejcs Népdalkör

•Csengelei Népdalkör és Citerazenekar
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vezett. Pontban éjfélkor községünk történetének legnagyobb
tûzijátékában gyönyörködhettünk. 

Mindez nem jöhetett volna létre szponzoraink és segítõink
munkája nélkül, melyek a következõk voltak: 

Fõ támogatóink: Csengele Község Önkormányzata, Nemere
Ilona és Nemere István, Lovityék Gábor (Maroslele), Kun Imre
(Kiskunmajsa), Pataki Ferenc (Kistelek), Toldi Ferenc
(Gyálarét, volt csengelei lakos), Gyovai Krisztián és Tisóczki
Csilla, Hungerit Zrt. (Szentes), Vetter Peter, Csókási Zoltán,
Csókási László, Molnár Zsolt (Kiskunmajsa), Kuszi Trafik,
Gól Sörözõ, Tóth Péter (Kiskunfélegyháza, Saller) és Tóth
László

Támogatóink: Czibolya András, ifj. Czibolya András,
Molnár János, Tóth Zsolt, Szekeres Róbert, Katrix ruházati és
egyéb áruk boltja, Szi-szi ABC, Rónyai Antal, Grezsa Zoltán,
Tóth István, Fehér Kálmán (Csengelei Szeszfõzde), Longa
István, Tóth Csaba, Putnoki János, ifj. Mészáros Péter,
Kõvágó Antal, 3 Csepp Kft. (Gyógyszertár), ifj. Víg Tibor, Tóth
Imre, Baranyi Ildikó, Jónás Szabolcs, Mini Diszkont, Rényiné
dr. Torontáli Renáta, Bencsik Zoltán, Golmitz Kft.
(Budapest), Kucsora Mihályné, Dr. Balikó Katalin, Dr. Varga
Szabolcs, Pálinkó Gábor, Nagy Gábor, Jaksa Attila, Gera Zsolt
(Csengele, Tanya: 744.).

Segítõink voltak a rendezvény lebonyolításában: Csókási
Imre, Kõrösi Sándor, Tisóczki Péter és felesége, Görög
Julianna, Kun-Szabó Antalné, Kócsó Dániel, Csengele ifjúsá-
gi és felnõtt csapat játékosai, a helyi polgárõrség, a helyi
tûzoltóság, Varga Róbert (Móricgát), a helyi írott és 
elektronikus sajtó munkatársai, Gurdics István vezette helyi
közhasznú munkacsoport és mindazok akik valamilyen for-
mában segítették rendezvényünket, de nem szerettek volna
nyilvánosságot kapni. 

Mindenkinek nagyon köszönöm a jubileumi sportnapok
megrendezésében nyújtott segítséget. 

Kun-Szabó Tibor

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2015. október 14.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2015. október 5.
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

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A BANKI ELSZÁMOLÁSOKHOZ

2015. SZEPTEMBER 14-ÉN 17.00 ÓRAKOR 
A CSENGELEI FALUHÁZBAN

„Légy tájékozott" címmel tart információs napot és
tanácsadást a Magyar Nemzeti Bankkal kötött megál-

lapodás alapján a Tudás és Életmód Innovatív
Közhasznú Alapítvány.

Banki elszámolások, deviza alapú hitelek, forint hitelek,
tényleges deviza hitelek, fair bank témakörben forduljon

az Alapítványhoz bizalommal!
Minden érdeklõdõt szeretettel várnak!

„Tudja jól az elme,

hogy a sorsot megváltoztatni nem lehet.

Mégis, mégis a szív tovább szeret,

mert van valaki,

kit a szív egy életen át sem felejt.”

Köszönetet mondok mindazoknak, akik édesanyám

GURDICS SÁNDORNÉ
temetésén részt vettek, fájdalmamban osztoztak.

Lánya Piroska

MEGEMLÉKEZÉS

TISÓCZKI JÓZSEF
halálának 15. évfordulóján

Párja nélkül a madár
didereg az ágon.

Fázva ide-oda száll
oltalomra vágyón.

Nincs nyugalma soha már,
nincs ki védje, óvja,

oly sivár a sorsa annak,
kit korán magára hagynak.

Szerető felesége és családja

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

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



Hirdetések
1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres
fóliaváz bontásra, és 1 db fa és széntüzelésû kályha eladó!
Érd.: 06-30/590-9351

hírek
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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

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

Cím: 6765 Csengele, Kiskunmajsai út 125.

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



Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes
ivarú (1399 Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg
átlagsúlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393

Eladó 300 literes szõlõdarálós fakád, szõlõdaráló, sutú,
boroshordók, üstház üsttel, lábas 2 égõs sütõs gáztûzhely, 2
égõs gázrezsó és hûtõszekrények. Érdeklõdni: Csókási
Ferenc 06-30/547-1194

Eladó: kb. 40-50 literes szõlõprés, háztáji kézikocsi, elek-
tromos lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hõcsöves
olajkályha, alig használt fehér zománcos kályha,
keresztvágó fûrész, rámás fûrészek, mûanyag permeteskád
kb. 100 literes. Érd.: 06-70/604-7779

Nagyon jó állapotú szekrénysor családi okok miatt eladó!
Érdeklõdni: Dénes Balázs, 06-70/881-7694

Eladó francia ágy (160x200 cm), 4 darabos világos
szekrénysor, 6 éves 36 V-os használható elektromos kerékpár
és 20cm-es bazalt kockakõ! 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

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

Eladó Csengelén a Gerle soron két szobás, fürdõszobás,
költözhetõ tanya 1200 négyszögöl területtel és 1,55 ha szán-
tóval egyben vagy külön is családi okok miatt. Érdeklõdni
06-20/261-5214-es telefonszámon!

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtés-
es, több melléképülettel, erdõvel, 1 h földdel, szépen 
bekerített, 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! Érdek-
lõdni: 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 rendezvények - bal-
lagások, 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. Irányár: 6.900.000 Ft
Érdeklõdni hétköznap 16 óra után, hétvégén egész nap: 06-
30/ 430-3291.

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó,
legelõ) napi átlagáron SÜRGÕSEN eladó! Érdeklõdni:
Czombos Ferencné, 06-62/312-323 

2015. szeptember 7. oldal
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Állatorvosi ügyelet
2015. szeptember 12-én 6 órától 
2015. szeptember 14-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030, 

2015. szeptember 19-én 6 órától 
2015. szeptember 21-én 6 óráig 
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2015. szeptember 26-án 6 órától 
2015. szeptember 28-án 6 óráig 
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

2015. október 3-án 6 órától 
2015. október 5-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán
Telefon: 06-70/424-4455



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

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

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
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