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XXI. CSENGELEI SPORTNAPOK 
PROGRAMJAI A CSENGELEI FOCIPÁLYÁN

2016. AUGUSZTUS 13. (SZOMBAT)
17.00 Aranylábúak 2012 Csengele - Ópusztaszer felnõtt nagypályás barátságos labdarúgó mérkõzés
19.00 Utcabuli, zenél a Hegedûs és Marton Duó
19.30 25 éves a Csengelei Községi Sport Egyesület ünnepélyes vacsora
21.00 Sztárvendég a GYPO CIRCUS 
23.00 Éjszaki kispályás labdarúgó torna a mûfüves pályán 
03.00 A kispályás labdarúgó torna eredményhirdetése

2016. AUGUSZTUS 14. (VASÁRNAP)
09.00 Gyülekezés és regisztráció a III. BMW-Lada Találkozóra
10.00 Lada lendkeréktartó verseny
11.00 Autóhúzás
12.30 Ingyen ebéd az elsõ 80 regisztrált autós részére
13.30 Pörgés, forgás, gumiégetés
15.00 Autós eredményhirdetés
15.00 Férfi, nõi 11-es rúgóverseny
16.00 Autós felvonulás startja
16.00 Csengelei KSE - Tömörkény SK U9, U11, U13 Bozsikos csapatainak barátságos mérkõzése
17.30 Csengelei Mazsorettcsoport bemutatója
18.00 Csengelei KSE - FK Horgos 1911 Nemzetközi Nagypályás Labdarúgó Mérkõzés 
20.00 Utcabál, a jó hangulatról gondoskodik: Hegedûs és Marton Duó
21.30 Sztárvendég a KÉT ZSIVÁNY (mulatós páros)
23.30 Tombolasorsolás
24.00 TÜZIJÁTÉK!!!

A rendezvény alatt búcsúi kavalkád, körhinta, dodgem, várja a kedves látogatókat.
Hideg italokról és a jó hangulatról a Gól sörözõ és csapata gondoskodik!

Legyen egy jó napja - jöjjön el a sportnapra!
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Sági Józsefné 90. születésnapja
2016. július 19-én ünnepelte 90.
születésnapját Sági Józsefné. Ez
alkalomból köszöntötte õt
Korányos Sándor polgármester,
majd átnyújtotta a miniszterel-
nök oklevelét egy csokor virág
kíséretében.

Születésnapja alkalmából gratu-
lálunk és további jó egészséget
kívánunk!

Törköly Ágnes

Csengelei fiatalok Nowa Slupiában
Lengyelországi testvértelepülésünkkel, Nowa Slupiával 7

éve ápolunk szoros kapcsolatot. 2015 tavaszán Kormányos
Sándor, Csengele polgármestere és Andrzej Gasior Nowa
Slupia polgármestere megállapodtak abban, hogy felváltva,
minden nyáron vendégül látnak egy-egy ifjúsági csoportot.
Az utazás költségeit az utazó fél fizeti az ellátást és a prog-
ramokat pedig a vendéglátó település állja. Ezen megál-
lapodás keretében tavaly lengyel fiatalok jártak nálunk, idén
pedig 12 csengelei diák vett részt egy lengyelországi utazá-
son július 20-24-ig Varga Árpád és Katona Attila önkor-
mányzati képviselõk, valamint Zólyomi-Katona Theodóra
tolmács szervezésében.

Elsõ napunk utazással telt, egyedül Tarnów városában tar-
tottunk hosszabb pihenõt, ahol meglátogattuk azt a parkot,
ahol a magyar szabadságharc hõs parancsnoka, a lengyel
Bem József tábornok szarkofágját õrzik egy kis tó közepén,
oszlopokra állítva.
Nowa Slupiában kedvesen fogadtak és egy szép kis hotelben
szállásoltak el bennünket két- és háromágyas szobákban.

Az utazás fáradalmait kipihenve a második napon felmen-
tünk a Szentkereszt hegy tetején lévõ kolostorhoz, ahol
megkoszorúztuk Szent Imre herceg szobrát és elénekeltük a
himnuszt. Ezután bemutatták nekünk a kolostort és a temp-
lomot, megáldottak bennünket az ereklyével. Délben
kezdõdött az a szentmise, ahol a Krakkói Ifjúsági
Világtalálkozóra érkezõ fiatalok vettek részt Ukrajnából,
Franciaországból, Spanyolországból, Kanadából és ter-
mészetesen mi, csengeleiek is jelen voltunk. Délután a
hegyrõl lejõve azt az Archeológiai Központot mutatták meg
nekünk, mely a Krisztus elõtti idõkben itt élt emberek min-
dennapjait jeleníti meg. Kipróbáltuk a vályogvetést, az
agyagedény készítést, a fegyverkovács munkáját, megmutat-
ták, hogyan olvasztották kis kohókban a vasat, és felpróbál-
hattuk, milyen viseletet hordtak a római katonák.

A harmadik napon megmásztuk a Szentkereszt hegység
legmagasabb csúcsát, a 612 méteres Lysicát, amirõl díszes
oklevelet is kiállítottak valamennyiünk számára. Megnéztük
azt a miniatûr parkot, mely a világ leghíresebb építményeit
jeleníti meg kicsinyített változatban. A mozgalmas nap
végén találkoztunk lengyel néptáncos fiatalokkal, és kölcsö-
nösen tanítottuk egymást népi és modern táncokra
egyaránt.

A negyedik napon délelõtt megnéztük a nowa slupiai

iskolák bemutatkozóját és mi is elõadtuk angol nyelvû
prezentációnkat és gitárral kísért dalcsokrunkat. A nap
hátralévõ része a sportról szólt: részt vettünk kobudó
edzésen, fociztunk a lengyel fiatalokkal és csapat-
versenyeken vettünk részt. Az estét egy közös grillezéssel
zártuk.
Az utolsó napon nehéz szívvel búcsúztunk el vendéglátóink-
tól, sajnáltuk hogy ilyen gyorsan elrepült ez a pár nap.
Hálás szívvel köszönjük a két önkormányzatnak, hogy
megteremtették ennek az utazásnak a feltételeit, és anyagi-
lag is biztosították azt. Úgy véljük, minden résztvevõ
maradandó élményekkel érkezett haza, melyeket szívesen
megoszt családtagjaival, barátaival.

A kiutazó fiatalok névsora: Gulyás Anita, Katona Johanna,
Kucsora Sándor, Varga Viktória, Bencsik Milán, Szabó
Dániel, Balog Hajnalka, Vörös Andrea, Kormányos Nikolett,
Sánta Martin, Lantos Réka és Holo Patrik. Dicséret illeti õket
is, amiért méltóképpen vitték hírét szûkebb hazánknak,
Csengelének.

Katona Attila
Íme néhány gondolat a fiataloktól:
„Lengyelország nagyon szép !! A táncolás nagyon jó volt a
lengyelekkel. A Kobudo edzés mintha feltöltött volna
energiával."

„Nagyon tetszett a lengyel út. Mindkét hegyrõl gyönyörû
volt a kilátás, csak sajnos, fárasztó volt az út felfelé.
Legjobban a miniatûrpark tetszett. Finom volt a fagyi és az
ennivalók. A szállás is nagyon tetszett."

„Megfogott a lengyelek kedvessége, a bõséges és ízletes
ételek, a programok változatossága. Legalább két hétre ele-
gendõt kaptunk mindenbõl. Nagyon jók voltak a közös
éneklések és beszélgetések, a tánc, a túrák. Fárasztó volt,
de megérte."

„Megtapasztaltam, hogy a lengyelek példás vendéglátók,
mert igyekeztek mindent a lehetõ legjobban csinálni. Ennek
köszönhetõen jó programokban vehettünk részt. Minden
percben figyelték, hogy miben segíthetnek."

„A lengyeleknek nagyon jó a konyhájuk, egészen közel áll a
magyarhoz, tehát finom ételeket ehettünk. Meglepett, hogy
a nowa slupiai fiatalok nagyon barátságosak voltak.
Remélem, hogy az ott kötött barátságok soha nem érnek
véget."

A kiránduló csoport, Fotó: Varga Árpád
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„A hegymászás is tetszett, és különösen meglepett, hogy
magamhoz képest jól bírtam, és nem volt izomlázam. A
lengyel táncok, amiket ott tanítottak, az nagyon jó volt.
Még különösen tetszett a miniatûr park. Nagyon örülök, és
köszönöm, hogy volt lehetõség erre az útra, és ha máskor is
lesz, én szívesen mennék."

„Nagyon örülök hogy részese lehettem ennek a kirándulás-
nak. Régi vágyam volt elmenni Lengyelországba és most
sikerült. Nem csalódtam. Lengyelország gyönyörû, fõleg
fent a hegyen, ahol volt a kolostor, a kilátás csodálatos
volt. A lengyelek nagyon kedvesek aranyosak és vendég-
szeretõek. Úgy bántak velünk, mint a legjobb barátokkal.
Lehet ezért alakult ki az a mondás: " Lengyel magyar két jó
barát!"

„Szavakban nehéz összefoglalni azt a mennyiségû élményt,
amiben részem volt. Hazafelé úton volt egy érzésem,
mintha elhagytam volna valamit. Most nem ruhadarabról
van szó, valami egészen más: Nowa S£upiában maradt egy
darab belõlem. Mikor erre ráismertem, elõször nagyon fájt,
aztán rövidesen rájöttem, hogy ez azért, volt hogy késõbb
újra és újra visszatérhessek. Ezután a hála érzése fogott el.
Hála mindenkinek, aki közremûködött. Csak remélni
tudom, hogy a többi résztvevõ is hasonló érzésekkel jött
haza. Köszönöm még egyszer mindenkinek!"

Erzsébet tábor az iskolában
2016. július 18-tól 22-ig Erzsébet napközis tábor volt a Csengelei

Általános Iskolában. A programon 41 iskolás gyermek vehetett
részt teljesen ingyenesen, hiszen a tábor költségeit az Erzsébet
tábori pályázaton nyertük meg. Az egy hét alatt a gyerekek egy
komplex élménytáborban tölthették el hasznosan a szünidejüket.
A színes programkínálatot a tábort vezetõ, segítõ pedagógusok -
Novákné Vízhányó Erzsébet, Rényi Virág, Lantos István és
Lantosné Horváth Irén (táborvezetõ) - odaadó, lelkes munkájának
köszönhettük. 

A tábor elsõ napján a gyerekek két csoportban vehettek részt drá-
mafoglalkozáson, ahol ön- és társismereti játékok segítségével
kovácsolódtak össze az alsós és felsõs gyerekek. Közben a másik
csoport tagjai kézmûves foglakozáson virágcserepet festettek, és
önismereti emblémákat készítettek. Délután kerékpáros és görkor-
csolyás ügyességi játékokon mérhették össze erejüket a gyerekek,
és kifesthették az Erzsébet tábori emblémával ellátott pólójukat is.

A tábor második napján délelõtt Csengelei baseballban mérhették
össze a tudásukat a táborlakók, a drámafoglalkozáson pedig
figyelem-, koncentráció-, memória- és kommunikációfejlesztõ
játékokon vehettek részt. Délután egy kerékpártúrát tettünk a
Bogár-háti templomromhoz, ahol rövid betekintést nyerhettünk a
középkori kunok életébe is. Íjászat és ritmusjáték zárta a napi prog-
ramot.

Szerdán egész napos buszos kirándulásra indultunk Szegedre.
Délelõtt a Vadasparkot tekintettük meg, majd a RiziBizibistróban
elköltött finom ebéd után a Varga Mátyás Emlékházban ismerked-
hettünk meg a neves színházi díszlettervezõ látványterveivel. Ezt
követõen a Móra Ferenc Múzeum Pompeji kiállítása volt a
következõ állomás, amit kiegészítettünk még egy interaktív A kis
herceg. kiállítással is. Itt nagy élménnyel pucolták ki a gyerekek a
vulkánokat. A nap zárásaként fagylaltozás és egy kis játszótéri
játék következett.

Csütörtökön a drámafoglalkozásokon mozgásgyakorlatok
és bizalomjátékok színesítették a tábori programot. A
kézmûves foglalkozásokon a nagyobbak egeret, a kisebbek
karkötõt fûztek gyöngybõl, és mellette különleges szalvéta-
hajtogatási technikákkal és az üvegfestés rejtelmeivel is
megismerkedhettek a gyerekek. Délután kerékpárral teker-
tünk ki a közeli Dong-érhez, ahol tanulmányoztuk a csator-
na környékének növény és állatvilágát. Vízmintát vettünk a
Dong-érbõl, majd egy kis "kukackeresõ" játék után vissza-
tértünk az iskolába, ahol mikroszkópos vizsgálattal tanul-
mányozhattuk a csatorna vizét.

A tábor utolsó napján egy kicsit besûrûsödtek az
események. Befejeztük az esetleg elmaradt kézmûves tár-
gyakat, és az egész heti munkákból egy kiállítást hoztunk
létre. A drámafoglalkozáson improvizációs gyakorlatokkal
készültünk a táborzáró rendezvényre. Közben még egy sor-
versenyt is rendeztünk, ahol minden csoport nagyon lelkesen
szerepelt. Délután megtisztítottuk a gyomoktól az iskolai
tankertet, és tanulmányoztuk a benne található növényeket.
Egyiket-másikat betakarítottuk a délutáni salátakészítéshez
is. A salátakészítés is nagyon izgalmas programnak
bizonyult, hiszen a hat csoport sorsolással kapta meg az
elõre kikészített alapanyagokat. Az elkészült salátákat a
délutáni szülõ-diák kerti partin meg is kóstolhattuk, de
elõtte még egy kis ízelítõt kaphattak a szülõk az egész héten
zajló drámafoglalkozásokból, illetve megtörtént az egész hét
értékelése is az oklevél, csokoládé és cukorka jutalom
kiosztásával. Az eredményes hetet a sütögetés zárta, ahol a
lelkes anyukák és apukák segítségét is igénybevettük. 

Az egész hét nagyon jó hangulatban telt el, a színes prog-
ramoknak köszönhetõen minden gyermek és pedagógus
valódi élményekkel térhetett haza pénteken este. 

Ez a tábor természetesen nem valósulhatott volna meg a
sikeres pályázat és a pályázatot segítõ pedagógusok, szülõk,
iskolavezetés, faluvezetés nélkül. Köszönjük mindazok
munkáját, akik közremûködtek abban, hogy gyermekeink
egy kellemes, élményekben gazdag hetet tölthettek el együtt.

Lantosné Horváth Irén
táborvezetõ



hírek
4. oldal 2016. augusztusCsengelei

Tázlári Falunap csengeleiekkel
Június 25-én rendezték meg Tázláron a falunapokat,
melynek keretében szalámi, kolbász, bor, saláta, pörkölt és
sütemény megmérettetést is rendeztek a közönség
bevonásával.
A legutóbbi csengelei falunapokon a tázlári kézmûves szak-
kör is kiállítást rendezett. Ekkor jött a meghívás a
fafaragónknak, Vincze Jánosnak, és a gyümölcsborok szak-
értõjének, Jónás Szabolcsnak, hogy vegyenek részt a hason-
ló tázlári rendezvényen. Mindketten szívesen fogadták az
invitálást és a kánikulai napon egy sátorban kiállították ter-
mékeiket.

A rendezvényre ellátogatott Kormányos Sándor polgármester
is. A megszokott kis kosara mellett most egy cserépkorsóból
csengelei (szóda)vízzel kínálta az ismerõsöket. A kánikulára
való tekintettel jobban is fogyott a hideg víz, mint a tüzes
víz. Falunk elsõ embere nem sok idõt tölthetett a tázlári
falunapokon, hiszen még másik három rendezvényre is
hivatalos volt.

Molnár M.

Zenés-Dalos Találkozó Kecelen
Június 25-én a keceli Kéknefelejcs Népdalkör fennállásának
25 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepséget, mely
alkalomra a Csengelei Népdalkör és Citerazenekar is
meghívást kapott. 
A rendezvényre délután három órakor került sor a helyi tor-
nateremben. A programot 11 fellépõ csoport produkciója szí-
nesítette. A színvonalas elõadások között volt citerazene,
népdalcsokrok, és néptánc is. A csengelei fellépõket a közön-
ség nagy tapssal jutalmazta, még egy ráadás éneket is el kel-
lett énekelniük. 

A rendezvényre Kormányos Sándor polgármester is elkísérte
a csoportot és a nagy hõség miatt most inkább hûs csengelei
vízzel kínálta a csapatot. 
A programot finom vacsorával zárták a szervezõk. 

Törköly Ágnes

Harmadik lett Londonban
A Nemzetközi Brazil Jiu-Jitsu Szövetség (IBJJF) június 26-án
Londonban rendezte meg a Brit Nemzeti Bajnokságot. A ren-
dezvénynek a Crystal Palace adott helyet.
A megmérettetésen külföldi sportolók is részt vehettek, így a
kisteleki 3K Egyesület-Gracie Barra BJJ színeiben a csengelei
Kontesz Adrián is szõnyegre léphetett. A saját súlyában (40 kg)
nem volt ellenfele, így egyetlen indulóként jogosult lett volna az
aranyéremre, de õ úgy döntött, hogy ha már ilyen messzire elu-
tazott, akkor küzdeni akar. Ezért egy felsõbb súlycsoportba, a
47,5 kg-osok közé került, és egy angol és egy portugál versenyzõ
után a dobogó harmadik helyén végzett.

Kontesz Adrián elmondása szerint a londoni verseny sokkal
keményebb, mint a magyarországiak. Nálunk a gyerek
versenyzõkre sokkal jobban vigyáznak, ott pedig akár fojtást
is alkalmazhatnak.
A londoni utazás költségeibe a csengelei önkormányzat mel-
lett több vállalkozó és magánszemély is beszállt.

M.M.

Adrián szeretne köszönetet mondani azoknak, akik támo-
gatták a londoni versenyét: 
Sipos Dániel - edzõ, Tóth Anita - kísérõ, Csengele Községi
Önkormányzat, Bencsikfém - Bencsik Zoltán, Csókási
László, Csókási Trans - Csókási Zoltán, Tóth Mûvek - Tóth
Tibor, Vetter család, Baranyi Ildikó, Halász Magdolna,
Kontesz Józsefné, Kontesz Krisztina, Sisák Zsolt, Sisák
Csaba, Sisák István, Sisák Józsefné, Szívós András, Tóth
Zoltán, Tóth János

Harmadik lett Csengele a 
jászszentlászlói települések versenyén
A jászszentlászlói falunapok keretében július 3-án rendezték
meg a szomszéd települések versenyét. Polgármesteri
felkérésre idén is a csengelei tollaslabdások képviselték
falunkat, köztük két falunkban élõ hollanddal.
A feladatok nem annyira játékosak, hanem inkább
ügyességiek voltak. Elsõként íjjal kellett célba lõni.
Csapatunkból Jos Bieringsnek sikerült a legjobb eredménytFellépés közben a népdalkör és citerazenekar, Fotó: Kormányos Sándor

Fotó: Molnár Mihály

Fotó: Tóth Anita
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elérni. A falra mászás elsõre nehéznek tûnt, de végül majd-
nem falra futás lett belõle. Titkos reménységünket, Lesták
Arnoldot sorra elõzték meg a többi csapat tagjai. Újdonság
volt a patkó dobálás, melyet egy rúdra kellett rádobni. A
csengeleiek 15 dobásából egy talált célba. A gumiabroncs
gurításban csapatunk sokáig a második helyen haladt, de
végül csak a harmadik helyet sikerült megszerezni. A fõzõ-
versenybe a Lesták-Edlich páros rizses lecsó kolbásszal
nevezetû alkotását neveztük be. A csasztuska versenyben a
csengeleiek a Hej de kutya jó kedvem van kezdetû
szerzemény dallamára írt költeményt adták elõ, a közönség
tetszésére:
"Hejnye de jó csapat vagyunk az áldóját néki,
Mindenkit úgy legyõzünk, hogy öröm lesz azt nézni.
Szombaton este azt mondta a babám,
Készülj Jóska, indulunk a csatába,
Masnit kötött a nyakába,
Másnap lesz a csatája.
De én aztán azt feleltem néki,
Hallod rózsám, kellesz te a seregnek,
Mi vagyunk azok, akiket mindenhol csak szeretnek."
A versenyre készült étkek közös elfogyasztása után volt az
eredményhirdetés. Az elsõ Szank csapata lett. A második
helyen Jászszentlászló végzett. A harmadik helyezettnek
szóló kupát Csengele csapata vehette át.

A jászszentlászlói polgármester búcsúzóul közölte a
résztvevõkkel, hogy jövõre, a harmadik települési vetélkedõre
sok szeretettel várják a csapatokat. 
A vetélkedõ után a csengelei versenyzõk látogatást tettek a
De Buck tanyán, ahol fürödhettek, trambulinoztak, vagy
csak egyszerûen hûsölhettek.
A csengelei csapat tagjai voltak:
Jos Bierings, Sandra de Buck, Edlich József, Edlichné Fekete
Piroska (csapatkapitány), Forgó Emília, Gyermán Vivien,
Lesták Arnold és Lesták Mátyás.

Molnár Mihály

Hat csengelei érem a szanki ping-
pongbajnokságon
2016. július 2-án amatõr asztalitenisz bajnokságot rendeztek
a szanki kultúrházban, melyen falunkat egy hat fõs csapat
képviselte.
Fiú és lány kategóriában csengeleiek nem indultak, viszont
hatan vettek részt a férfi egyéni küzdelmeiben. A 18 fõ

részére elsõként csoportmérkõzések voltak, majd egyenes
kieséses rendszerben szûkûlt a versenyzõk köre. A Csengele
színeiben játszó Kovács Attila elsõ, Pigniczki Árpád har-
madik helyezést ért el, Molnár Mihály a negyedik
helyezéséért különdíjban részesült. Az ezüstérmes Benedek
Róbert lett, aki régi ismerõse a pingpongosoknak.

Ebéd után következtek a páros mérkõzések. A nyolc induló
csapat egyenes kiesésben küzdött meg. Ebben a
versenyszámban a Lesták Mátyás-Molnár Mihály páros
második, a Pigniczki Árpád-Tisóczki Ferenc duó harmadik
lett. Negyedik helyen a szintén csengelei Kovács Attila-Edlich
József páros végzett. Edlich József teljesítményéért
különdíjban részesült.
A verseny fõ szervezõje és szponzora Bodacz "Király" György
volt, aki korábban sokat járt falunkba asztaliteniszezni.

M.M.

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. szeptember 14.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. szeptember 5.
Rendõrségi fogadóóra:
Minden hónap elsõ keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

Köszönjük a felajánlást!
2016. június 17-én Apró János - csengelei lakos - kereste fel a
Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot, hogy szeretne felaján-
lani egy 3 éves SAMSUNG színes televíziót - egy szociálisan
rászoruló család részére.
A felajánlott adomány 2016. június 22.-én került elvitelre. A
készüléket egy 2 gyermekes család kapta, aki nem ren-
delkezett saját televízióval.
A felajánlott adományt ezúton is nagyon szépen köszönjük!

Kornócziné Sisák Mónika

FELHÍVÁS!
A hulladékudvar területét és környékét 
térfigyelõ kamerák figyelik! Az illegális

szemétlerakásért akár 500.000 Ft-ig 
terjedõ büntetés is szabható! 

A csapat tagjai az oklevéllel és a kupával, Fotó: Molnár Mihály

Fotó: Molnár Mihály
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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

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

FELHÍVÁS!
A Bau-Info-R Közhasznú Nonprofit Kft. 

csengelei telephelyére megváltozott munkaképességû
munkavállalókat keres fólia válogatás és tisztítása 

idegen anyagtól feladatok elvégzésére.
Érd.: 06-70/5222170

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  
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
Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZÕ: 
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!

Polgármesteri Hivatal

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 - 3800 Ft
23 kg-os palack - 7600 Ft

Nyitva tartás: Hétfõtõl-vasárnapig: 700 - 2100

A Vénusz Presszó - ban
minden pénteken 11 órától és szombaton 

sütemény kapható. 
Tortarendelést felveszek a helyszínen 

vagy a 06-30/976-8515 és a 06-62/286-022-es 
telefonszámon 

Széllné Ildikó

H l

u RQ t

2016. augusztus 13-án 6 órától 
2016. augusztus 15-én 6 óráig
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624, 

Augusztus 20-án 6 órától
2016. augusztus 22-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267, 

2016. augusztus 27-én 6 órától 
2016. augusztus 29-én 6 óráig 
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455, 

2016. szeptember 3-án 6 órától 
2016. szeptember 5-én 6 óráig 
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030

Tisztelt Hirdetõk! Az apróhirdetések a következõ szám-
ban fognak újra megjelenni.

Állatorvosi ügyelet

CSENGELEI HÍREK KÖZÉLETI HAVILAP, 
Kiadja: Csengele Községi Önkormányzat,

6765 Csengele, Petõfi u. 13. 
Szerkesztõ: Törköly Ágnes (62/286-239)
E-mail: telehaz.csengele@freemail.hu

Hirdetésfelvétel: A Faluházban (62/286-239) 
Nyomás: Szoliter Kft. Terjesztõ: A Kiadó 
Megjelenik havonta 800 példányban. 
Nyilvántartási szám: 163/0820/1/2007.

ISSN 2062-1728 (Nyomtatott) ISSN
ISSN 2062-1922 (Online)

AZ ÚJSÁG INGYENES! 
Minden jog fenntartva! 
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20 fõ munkavállaló esetén a munkáltató a munkába járáshoz buszt biztosít!


