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Tisztelt Polgárok!
Köszönöm a népszavazás kampányában a támogatását, 
illetve a szavazáson való részvételét.
Azért küzdöttünk, hogy a térségünket megóvjuk a betelepí-
tésektől, ami lerombolná közösségeinket, településeinket. 
Ezt az ügyet eddig sem tekintettem pártpolitikai vitának és 
ezután is nemzeti ügynek látom. A szavazás eredménye 
mutatja, milyen sokan gondolkodtak ugyanígy és emelked-
tek felül a napi vitákon, gondokon.
A részvétel az eddigi népszavazások átlagát hozta, még úgy 
is, hogy az ellentábor a passzivitásra buzdított. Az érvényes 
szavazatok 98%-a, az összes választópolgár 40%-a, az 
országgyűlési választásokon általában résztvevők kéthar-
mada egységesen a kényszerbetelepítések ellen szavazott. 
Az Országgyűlésben ezt a döntést örömmel fogom képvisel-
ni!
A népszavazás jogi értelemben nem volt eredményes, ami 
azt jelentette volna, hogy kötelezte volna a kényszerbetele-
pítés mellett lévőket is álláspontjuk megváltoztatására. Mint 
látjuk, ezt nem értük el, de a népszavazáson résztvevők 
elsöprő többségének felelős döntése elég erőt ad, hogy tele-
püléseinket, hazánkat megvédjük.
Az itt élők védelméhez muníciót ad, hogy térségünkben az 
országos átlagnál nagyobb arányban mondtunk nemet a 
kényszerbetelepítésre.
Ehhez kellett az Ön elhivatott támogatása, amit megköszö-
nök!
A további küzdelmekben is számítok támogatására és Ön is 
számíthat rám.

Köszönettel: Farkas Sándor

Tisztelt csengelei Lakosok!
Kérjük azon személyeket, akik életvitelszerűen Csengelén 
élnek, de nem rendelkeznek állandó bejelentett lakcímmel, 
vagy nem Csengelére vannak bejelentkezve, a falu jövője 
érdekében, szíveskedjenek rendezni lakcímüket.

Ehhez segítséget a Polgármesteri Hivatalban kérhetnek hét-
főn és szerdán 8-12-ig és 13-16-ig Sándor Szidóniánál. 
Köszönjük az együttműködésüket!

Óvodai hírek
A Zene Világnapja
Október elseje a zene világnapja, ez alkalomból az óvodában 
is szerveztek egy kisebb zenei programot a gyerekeknek. 
Kalmár Gergely beszélt a zene fontosságáról, bemutatta a 
hangszereket és kérdéseire az ovisok nagyon ügyesen vála-
szolgattak is. Közben tanítványai előadták kis közönségük-
nek a megtanult darabokat. 

Bencsik Nikolett és Katona Angelika furulyán Német paraszt-
táncot játszott. Balog Bellától vadászkürtön A tokaji szőlő-
hegyen, Vágó Petrától szintén vadászkürtön az Elvesztettem 
zsebkendőmet, Tóth Marcelltől tenorkürtön a Láttál e már 
valaha című dalokat hallhattuk. Befejezésül Molnár Barbara 
trombitán Krieger: Menüett című művét fújta el. 

Az állatok világnapja
Október 4-én ünnepeljük az állatok világnapját. Az óvodá-
ban is gondoltak erre az eseményre, így ez alkalomból, álla-
tos meséket, verseket hallgattak a gyerekek, állatos dalokat 
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gondolkodó és Csengelét lakhelyéül választót, hogy 2016.
október 2-án menjen el szavazni, hogy még pontosabb
legyek, választani. Válasszon az eddig megszokott, nem
mindig nyugodt, de legalább a szüleink és nagyszüleink által
tanított és jónak látott életet és értékrendet VAGY egy telje-
sen új világot, ahol nem tudjuk gyermekeinkre és a
kultúránkra mi vár. A népszavazás tétje számunkra ez! DE
ha minden szavazó NEM-mel válaszol is, a lakosság 50%-
ának el kell mennie az érvényességhez!
Én, Kormányos Sándor 2016. október 2.-án elmegyek
szavazni, és NEM-el szavazok a betelepítést illetõen!

Kormányos Sándor
Csengele polgármestere

Tisztelt csengelei Polgárok!
Kérem, engedjék meg, hogy túl a választott tisztségen, egy
helybéli születésû, itt nevelkedett, Csengelét szeretõ és a pol-
gárait tisztelõ lakosként szóljak Önökhöz. Polgármesterként
úgy érzem felelõsségem és kötelességem, hogy megosszam
Önökkel azokat a gondolatimat, amelyek a közelgõ nép-
szavazás kapcsán megfogalmazódtak bennem. 
Migránsok. Jönnek, mert azt mondják, otthonukban háború
dúl, míg a békés területeken hatalmas a nélkülözés és a
mélyszegénység. Mégis, országhatárokat figyelmen kívül
hagyva gázolnak át szántókon, zöldség-gyümölcstermõ
területeken, azokon a földeken, amelyek helyi emberek áldá-
sos munkájaként születtek. Szerencsére itt, a Csongrád
megyei homokhátság északi részén ebbõl nem sokat
éreztünk, DE a kötelezõ betelepítéssel ennek részeseivé vál-
hatunk.
Tudom, embertelennek minõsíthetõ az, aki a bajbajutottnak
nem nyújt segítséget. DE kérdem én, mennyire bajbajutott
az, aki elutasítja az ételt, ezzel együtt a kultúránk, a
keresztény hit, és a segítõ kéz elpusztítására is uszít. Ne
feledjük, mi vagyunk a befogadók, mi kizárólag ezt tudjuk
adni, hiszen ezen hittel, kultúrával és ételekkel élünk már
generációk óta. 
Testvér településünk Ering már a kötelezõ befogadás részévé
vált. Közel akkora lélekszámú település, mint Csengele,
jelenleg 32 migránst fogad be, és lát el az általa mûködtetett
idõsek otthonában. Ezen kívül gondoskodnia kell azok
beilleszkedésérõl az ottani környezetbe. Rettegve próbálok
belegondolni a szituációba, hogy hasonló helyzetben mi
történne itt. Akik jönnének, azoknak valahol alvóhelyet kel-
lene biztosítanunk. Csengelén van erre specializálódott
hely? Igen, a nyári táborozó hely, DE utána a mi
gyerekeinkkel mi lesz? 
A hitüket nem gyakorolhatják ott tovább. Azt látjuk, hogy a
migránsok ezt nagyon nehezen tûrik. Az általunk fogyasz-
tott mindennapi ételeink számukra nem megfelelõek.
Sokszor beszélünk emberségrõl, DE mégis milyen támogató
együttmûködést érdemel egy olyan férfi, akit gyermekkora
óta arra neveltek, hogy a nõk tiszteletét mellõzze?
Pozitívumként szokták emlegetni, hogy dolgozni jönnek. DE
akik otthon követ, homokot láttak, alacsonyan iskolázottak,
nálunk mit tudnának kezdeni magukkal, még akkor is, ha
dolgozni akarnak? Félek. Nekik azt mondta valaki, itt kol-
bászból van a kerítés, ingyen a lakás. DE mi lesz, ha rájön-
nek, hogy nem így van. Mennyire lesznek haragosak, és kikre
támadnak, ha veszélyeztetve érzik magukat.
Bennem jelentõs kételyeket ébreszt mindez, hiszen itt min-
denki egyformán megdolgozik a mindennapi megélhetésért,
és azonos megítélésben is részesül. 
Kérek minden szülõfalujával szemben felelõsségteljesen

Beszélgetés Farkas Sándor ország-
gyûlési képviselõvel az október 2-i
népszavazásról
Október 2-án szavazunk a betelepítésrõl. 
Miért írtak ki népszavazást róla?
- Mindannyian látjuk, hogy mind Afrikában, mind Ázsiában
óriási népességrobbanás van az utóbbi ötven évben. Ezek a
tömegek az internet elterjedésével mind közelebb érzik
magukhoz Európát, amely számukra mesés összegû segélyt
ígér, ha idejönnek. Azokból az országokból, ahol háború rob-
bant ki, vagy természeti katasztrófa is sújtott egyes
segélyszervezetek egyenesen Európába terelik az embereket.
Ez a népvándorlás, mint látjuk, katasztrófát okoz
Európában. A vita központi kérdése, hogy a magyar
Parlament beleszólása nélkül Brüsszel döntsön kik teleped-
hetnek le itt, vagy mi magyarok dönthetjük ezt el.

Tehát arról szavazunk, hogy mi dönthetünk saját sor-
sunk felett, vagy errõl ezentúl Brüsszelben fognak?
- Igen. Választás elõtt állunk tehát, hogy Magyarországot
magyar országnak vagy valami egész másnak akarjuk-e?
Választanunk kell, hogy olyan országot akarunk-e, ahol
együtt kell élnünk olyanokkal, akik nem ismerik és nem
tisztelik a kultúránkat, a törvényeinket, ahol megszûnik a
mindennapok biztonsága.

A mostani döntésünkkel szembeállunk az európai
értékekkel?
- Pont ellenkezõleg. Európában elsõként mi magyarok véd-
hetjük meg Európát azoktól, akik Brüsszelben a jövõnket
idegenek tömeges betelepítésében látják. 

(folytatás a következõ oldalon)

Önkormányzati hírek

Meghívó
Csengele Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete
KÖZMEGHALLGATÁST

tart 2016. november 17-én (csütörtökön) 
17 óra 30 perctől a Faluházban.

Kormányos Sándor 
polgármester

(folytatás a következõ oldalon)
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énekeltek, valamint beszélgettek róluk, élőhelyeikről és 
szokásaikról.
Az előzetes tervek szerint a Lipicai lovas tanyát szerették 
volna meglátogatni, de a rossz idő miatt ezt sajnos el kellett 
napolniuk. 

Dió- és szőlőszüret
A kisóvodások október 7-én pénteken ellátogattak a Csengele 
Házhoz. Az udvaron található két nagy diófa termését gyűj-
tötték össze egy nagy kasba, valamint leszüretelték a szőlőt 
is, amiből majd finom mustot fognak készíteni. 
Ezután kört alkotva elénekelték az összes ősszel, a szőlővel, 
dióval kapcsolatos éneket és játszottak is közben. 

Szüreti mulatság
A következő őszi esemény az óvodában a szüreti mulatság 
volt, melyet a szépen feldíszített aulában tartottak meg. A 
gyerekekkel először beszélgettek az ekkor jellemző időjárás-
ról, valamint milyen gyümölcsöket és zöldségeket tudunk 

ilyenkor szüretelni. Ezek közül meg is kóstolták az ősz egyik 
legfinomabb csemegéjét, a szőlőt. Ebből szőlőlevet is készí-
tettek. 
A sok-sok ügyes kis óvodás először szétnyomkodta a bogyó-
kat, majd pedig egy sutuló segítségével ki is préselték a 
finom levet belőle, amelyet azután meg is ittak a gyerekek. 
Közben többen nagy lelkesedéssel morzsolták a kukoricát is. 
A szüreti mulatságot közös tánccal és énekléssel zárták. 

A Csiga Duó koncertje
A szüreti mulatság záró programjaként a Csiga Duó adott 
egy nagyszerű koncertet a gyerekeknek.
A nagyobbak az ismerős dalokat már együtt énekelték az 
együttessel és a kicsik is gyorsan megtanulták őket. Az 
éneklés mellett közös táncolásra és vonatozásra is sor 
került. Mindenki nagyon jól érezte magát. 

Törköly Ágnes

Látogatás a Lipicai lovas tanyánál
Október 18-án a délelőtti órákban a csengelei óvodás gyere-
kek ellátogattak a falu határában lévő Lipicai lovas tanyára. 
A tanyán láthattak a gyerekek szürke marhákat, magyar 
tarka teheneket borjaikkal, illetve igazi Lipicai lovakat. A 
bátrabbak a lovakat sárgarépával meg is etethették. Közben 
a gyerekek nagy örömére folyamatos lovaskocsikázás volt a 
birtok környékén, még több látnivalóval. A sok program köz-
ben jól esett az ott készített meleg tea és a finom csemege, 
amit jó ízűen fogyasztottak el a kis óvodások. 
Köszönjük szépen Gyurkovics Róbertnek és családjának a 
vendéglátást és az önkormányzat segítségét a szállításban.

Edlichné Fekete Piroska

(folytatás az előzõ oldalról)
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Általános iskolai hírek
Megemlékezés az aradi vértanúkról
Október 6-án az általános iskola 7. osztályos tanulói – 
Nacsáné Kopasz Katalin felkészítésével - műsorukban meg-
emlékeztek az 1848-49-es szabadságharc leverése után 
kivégzett 13 honvédtisztről. 

Megemlékezés az 1956-os forradalomról
Október 21-én délelőtt a 8. osztályos gyerekek az 1956-os 
forradalom 60. évfordulójának tiszteletére egy szép igényes, 
a hagyományoktól kicsit eltérő műsorral emlékeztek meg. A 
műsort Lantosné Horváth Irén tanárnő állította össze és 
rendezte.

Törköly Ágnes

Csengelei diákok a baksi 
mezei futóversenyen
2016. október 13-án, Bakson került megrendezésre a Területi 
mezei futóverseny a Szent Miklós Katolikus Általános Iskola 
és Óvoda szervezésében.
A versenyen öt iskola tanulói mérkőztek meg az első helye-
zésért: Algyő, Baks, Balástya, Csengele és Kistelek. A tanu-
lók három korcsoportban (II., III., IV.), valamint fiú-lány 
felosztásban versenyeztek.
A versenyszámok: II. korcsoportban fiúk 1,5 km-t, lányok 
1 km-t; III. korcsoportban fiúk 2 km-t, lányok 1,5 km-t; IV. 
korcsoportban fiúk 3 km-t, lányok 2 km-t futottak.
A megmérettetés délután kettőkor kezdődött a II. korcsopor-
tos lányok futamával.
Iskolánk 20 tanulója indult Baksra a következő korcsopor-
tokban: III. korcsoportos lányok, IV. korcsoportos lányok, IV. 
korcsoportos fiúk, valamint 5 fő egyéni versenyzővel.
Eredményeink: III. korcsoportos lányok I. helyezés, IV. kor-
csoportos lányok II. helyezés, II. és IV. korcsoportos fiúk III. 
helyezés. Egyéni eredmények: IV. korcsoportból Van der 
Duim Luna (8.o.) I. helyezés, III. korcsoportos Niemeyer 
Jasmin (5.o.) II. helyezés, II. korcsoportos Tóth László (4.o.) 
II. helyezés.
Az I. helyezett III. korcsoportos lány csapatunk illetve szin-
tén I. helyezett egyéni versenyzőnk bejutott a tavasszal 
megrendezésre kerülő megyei versenyre.

Szabó-Babud Edina

Művészeti Iskola hírei
Európa bajnoki megnyitó
2016. október 22-25. között a kisteleki sportcsarnok adott 
otthont a Lábtoll-labda Európa Bajnokságnak, ahol 12 
ország sportolói vettek részt, a pusztaszeri PISZE SE szerve-
zésében. Ennek a jeles eseménynek a megnyitóján a Csengelei 
Ifjúsági Fúvószenekar és az Ifjúsági Mazsorettcsoport szóra-
koztatta a jelenlévőket.
Köszönetet szeretnénk mondani Vágó Tibornak a pusztasze-
ri PISZE SE vezetőjének a fellépési lehetőségért és a szerve-
zésért, valamint a Csengelei Önkormányzatnak a szállítás-
ban nyújtott segítségért. 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna

Papírgyűjtés
Idén iskolánk udvarán rendeztük a meg a papírgyűjtést, 
október 4-én. Reggeltől délutánig lelkesen hordták a szülők 
és a gyerekek az otthon már feleslegessé vált papírokat. 
Rengeteg papírunk gyűlt össze ebben az évben is. 

1. osztály: 637,5 kg papír, az 49,03 kg/fő
2. osztály: 1624 kg papír, az 101,5 kg/fő
3. osztály: 1795 kg papír, az 81,59 kg/fő
4. osztály: 2566 kg papír, az 122,19 kg/fő
5. osztály: 1163 kg papír, az 58,15 kg/fő
6. osztály: 1965 kg papír, az 85, 43 kg/fő
7. osztály: 1490,5 kg papír, az 51,39 kg/ fő
8. osztály: 1608,9 kg papír, az 64,35 kg/fő

Így az alsóban a 4., míg a felsőben a 6. osztályosok gyűjtöt-
ték a legtöbb papírt.
Iskolánk a Vetter Kft.-től 4040 kg papírt kapott. Köszönjük 
szépen mindenkinek a közreműködést!

Rényi Virág
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Országos és nemzetközi versenyre 
készül az ifjúsági egyesített 
zenekar
A kisteleki és a csengelei zenekar egyre szorosabb kapcsolat-
ban van egymással, ezért újabb kihívás elé szeretném állíta-
ni őket. A következő évre két kiemelkedő versenyt is kiírtak 
az ifjúsági korosztály számára. Az egyik Budafokon az 
Országos Zenekari Verseny a másik pedig Szerbiában 
Zrenjanin városában megrendezésre kerülő Nemzetközi 
Fúvószenekari Verseny lesz. 
A két település fiataljaiból egy 60 fős olyan együttest szeret-
nék összeállítani, ami megfelel a versenyszabályzatoknak. A 
darabok megtanulását az egyéni hangszeres főtárgyi órákon 
a saját településen próbáljuk megoldani, de természetesen 
közös próbákat is kell tartanunk, melyek szombat délutá-
nonként Kisteleken vannak. A csengelei gyerekek Kistelekre 
való bejutásában nagy segítségünkre van a csengelei önkor-
mányzat. A helyi külön busszal szállítják a gyerekeket 
Kistelekre, melyet ezúton is nagyon megköszönök!
Január 14-ig kell felkészülnünk úgy, hogy egy filmfelvételt 
tudjunk készíteni. Amennyiben itt a zsűri pozitív döntést 
hoz, folytatjuk a munkát. A verseny döntője április 21-23-án 
Budafokon lesz. 
A szerbiai versenyre június 23-25-én kerül sor, melyre szin-
tén komolyan készülünk.
Pedagógus kollégáimmal együtt úgy gondoljuk, hogy növen-
dékeinkkel képesek vagyunk megbirkózni ezzel a feladattal, 
amivel természetesen nem csak saját személyiségünket fej-
leszthetjük, hanem összefogással és sok plusz munkával 
öregbíthetjük művészeti iskoláink és településeink jó hírne-
vét.
Kérem a szülőket, hozzátartozókat támogassák ezt a nemes 
feladatot!

Czirok Zoltán 
fúvószenekar vezető

Egyház híre
Szent Gellért nap
Az idén 40. alkalommal rendezték meg Szegeden egyházme-
gyénk alapítójának, Szent Imre herceg nevelőjének, Szent 
Gellért püspöknek az ünnepét, melyen Csengeléről nyolcan 
vettünk részt. Az elmúlt években önerőből, illetve szülői 
segítséggel jutottunk el a rendezvény helyszínére, most 
pedig a Csengelei önkormányzat jóvoltából, amit ezúton is 
köszönünk. A Szent Gellért napi ifjúsági találkozó alkalmat 
adott a résztvevőknek, hogy hasonló értékeket valló társaik-
kal találkozhassanak, barátkozhassanak, gyarapítsák isme-
reteiket, és élményekben gazdagodjanak.

Zólyomi-Katona Theodóra 

Ilyen volt ez a találkozó az egyik résztvevő 
szemével nézve:
Megérkeztünk a templomhoz ahol korosztályonként kap-
tunk egy-egy karszalagot. Ezek más-más színűek voltak. 
Leültünk a templomban és vártuk, hogy elkezdődjön az elő-
adás. Hangszerekkel kísért énekekkel nyitották meg a napot. 
A nyitóbeszéd után megnéztünk egy kis videót az előző 
Szent Gellért napokról, majd Gyulai Endre püspök atya gon-
dolatait hallgathattuk. Ezután Pálfai Zoltán atya tartott 
nekünk hosszas előadást a kötelékről, amit képekkel és ven-
dégszereplőkkel folytatott párbeszédjével fűszerezett.
A végén mindenki jóllakott ismeretekkel. Mindezek után 
összeálltak a csapatok és átvonultunk a Karolina iskolába, 
ahol elbeszélgettünk a kötelékről, elköteleződésről, és meg-
ismerkedtünk új emberekkel. Ez másfélórás program volt. 
Miután visszavonultunk a ferences templom udvarára, 
közös ima után megebédeltünk, és nevetgéltünk a barátok-
kal. 
Nekem nagyon tetszett, mert megoszthattam magamból egy 
darabot másokkal. Tényleg csak ajánlani tudom mindenki-
nek.

Miklós Bence

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS

Szeretettel várunk mindenkit
november 27-én, december 4-én, 

december 11-én, december 18-án 9.30-kor
advent vasárnapján, 

rövid műsorral egybekötött 
gyertyagyújtásra a József Attila térre.
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Főzőverseny Pusztaszeren
2016. október 1-jén Pusztaszeren, a focipálya melletti ven-
déglőnél rendeztek főzőversenyt, melyen 17 csapat indult. A 
versenykiírás szerint marhából kellett finom pörköltet készí-
teni.
Csengelét két csapat, Lesták Mátyásé és Edlich Józsefé kép-
viselte. Ők nagyszámú szurkolótábort vittek magukkal.

Lesták Mátyás korábban díjazott volt, most viszont egyik 
csengelei csapatnak sem sikerült helyezést elérnie. A Tripla-X 
elnevezésű gárda nyerte el az első helyezést, melynek tagja 
volt a csengelei Gyapjas Ferenc is, aki egyben az elismerése-
ket is átvette.

Molnár Mihály

Asztalitenisz emlékverseny 
„Indián” emlékére
A kiskunmajsai Kalocsai Mátyás, vagy ahogy ismertük, 
Indián gyakran járt Csengelén. A pingpong bajnokságokon 
kiemelkedett technikai tudásával, a motoros találkozók is 
elképzelhetetlenek voltak jelenléte nélkül. Indián már több 
évvel ezelőtt, fiatalon eltávozott az élők sorából. Emlékére a 
csengelei asztaliteniszezők emlékversenyt szerveztek, 
melyen kisteleki, kiskunmajsai és szanki sportolók is részt 
vettek.
A páros játékban hat csapat indult. Két körmérkőzésben az 
első helyezettek az első helyért, a második helyezettek a 
harmadik helyért küzdöttek. A végső sorrend a következő 
lett:

I. Szabó Zoltán- Mucsi Ferenc (Kistelek)
II. Pelikán László-Nagy Vilmos (Kiskunmajsa)
III. Kovács Attila-Lesták Mátyás (Csengele)

Az egyéni versenyben 14 játékos mérkőzött meg egyenes 
kiesési rendszerben. A végeredmény a következő:

I. Kovács Attila (Csengele)
II. Horváth Zoltán (Kiskunmajsa)
III. Szabó Zoltán (Kistelek) és Bodacz György (Szank) 
holtversenyben.

Az eredményhirdetés előtt Molnár Mihály idézte fel Indián 
emlékét. Kiemelte, hogy ő volt az asztaliteniszezők között a 
legjobb játékos. A verseny résztvevői nagy tapssal nyilvání-
tották ki ezzel kapcsolatos egyetértésüket. 

Az okleveleket Kormányos Sándor polgármester, az érmeket 
Sandra de Buck adta át.
A rendezvény zárásaként Lesták Mátyás által főzött (segéde 
Edlich József és Béres András volt) bográcsgulyást szolgál-
tak fel a megfáradt sportolók részére, majd Jos Bierings 
hamburgerrel lepte meg a még enni képeseket.

Molnár Mihály

Ruhabörze
2016. október 18-án és 19-én 8.00 – 13.00 ig újabb ruhabör-
ze megrendezésére került sor, mely alkalmával közel 60 
család részesült ruhaadományban. A ruhabörzén nem csak 
női, férfi és gyermek ruházat került kiosztásra, hanem 
lakástextilt, gyermekjátékot is vihettek haza a részvevők. A 
ruhabörzére a Kiskunfélegyházi Szent István Karitasz és a 
Magyar Vöröskereszt jóvoltából került sor.

Kornócziné Sisák Mónika

Elismerés az országos 
rendőrfőkapitánytól
Az Országos Polgárőr Szövetség október 14-én tartotta 
Budapesten a megemlékezését az október 23-i ünnep alkal-
mából. A rendezvényen elismeréseket is átadtak. A rendőr-
ség és a polgárőrség együttműködése keretében kifejtett 
kimagasló tevékenysége elismeréseként Papp Károly rendőr 
altábornagy, országos rendőrfőkapitány a Csengelei Polgárőr 
Csoport elnökének, Bangó Péternek elismerését fejezte ki, és 
nagy értékű karórát adományozott számára. 

M.M.
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Ötödik szüreti felvonulás és bál
Egy éves szünet után, október 8-án újra szüreti felvonulást 
szerveztek a Vénusz Lovas Presszó tulajdonosai. Az idei 
évben más vállalkozók mellett a csengelei önkormányzat is 
a támogatók közé lépett. Tizenegy lovas kocsival, egy sza-
márfogattal jöttek el, és tizenegy lovagló is csatlakozott a 
csapathoz.
A lovas felvonulás a presszótól indult, több mellékutcán, 
zenekari muzsika mellett a templomig haladt. Itt a plébános 
megbízásából Katona Attila áldotta meg a gyümölcsöket és 
a borokat. A menet ezután a Korona sörözőhöz indult, köz-
ben több mellékutcán is áthaladva. A Dózsa utcában a 
korábbi polgármester vendégelte meg a felvonulókat, majd a 
vendégfogadás a Korona söröző előtt folytatódott.

Ezután Magony Imre tanyájára hajtatott a csapat, ahol újabb 
vendéglátás következett.
A presszóhoz visszatérő lovasok emléklapokat és vacsorai 
meghívást kaptak a szervezőktől.

M.M.

Megkezdődött a darts szezon – 
ifj. Tisóczkié a II. Roland Kupa
2016. október 7-én megkezdődött az őszi darts szezon a 
Korona sörözőben. Tizenöt játékos jött el a II. Roland 
Kupára.
Mester 501 játék döntőjében Pálnok József fogyasztotta el 
elsőként a pontjait. Csókási Tibor 6 pontjával második, Csáki 
Dávid 28 pontjával harmadik lett.
A Krikett versenyszám végső küzdelmében Pálnok József 
rakta ki elsőként a tábláját, és 17 hibaponttal első helyen 
végzett. Mészáros Péter 144 hibaponttal a második helye-
zést szerezte meg, míg a harmadik Túri Kornél lett 192 hiba-
ponttal.
A Dupla be-kiszállós 301-ben döntőjében Csókási Tibor nul-
lázta le elsőként a pontjait. Mészáros Péter 109 pontja a 
második, Csáki Martin 133 pontja a harmadik helyezést 
hozta.
A Shanghai utolsó fordulójában Putnoki János 141 pontot 
szerzett, amivel az övé lett az első hely. Túri Kornél 61 pont-
tal második, Haraszti Roland 51 ponttal harmadik lett.
Az utolsó versenyszámra, a High Score-ra éjjek 2 óra tájban 
került sor. Nem csoda, hogy ekkorára már 10 fősre apadt a 
versenyzői csapat. Ifj. Tisóczki Ferenc 503 pontot teljesített 
a döntőben, amivel megszerezte az első helyet. Pálnok József 
488 pontjával második, Csókási Tibor 463 pontjával harma-
dik helyen végzett.
A különféle versenyszámok összesített pontszáma alapján a 
következő végső sorrend. Az első helyen két azonos pontszá-
mú versenyző volt, ezért egy Mester 501 játékkal döntötték 
el az elsőséget. Csókási Tibor 432 pontot, ifj. Tisóczki Ferenc 
483 pontot dobott, így az utóbbié lett a II. Roland Kupa.

Eredmények:
1. Ifj. Tisóczki Ferenc (48 pont)
2. Csókási Tibor (48 pont)
3. Pálnok József (45 pont)
4. Mészáros Péter (44 pont)
5. Túri Kornél (35 pont)
6. Nagy Gábor (30 pont)
Csáki Dávid (30 pont)
Putnoki János (30 pont)
7. Haraszti Roland (29 pont)
8. Pigniczki Árpád (26 pont)
9. Tamási Zoltán (17 pont)

Kisteleki sajt- és gasztronómiai 
fesztivál
Október 8-án rendezték meg Kisteleken a sajt- és gasztronó-
miai fesztivált. A rendezvény sok csengeleit is vonzott, 
Kormányos Sándor polgármester is részt vett rajta. Vincze 
János fafaragó népi iparművész régi kiállítója a fesztiválnak. 
Mostani tárlatán nagy sikert aratott miniatűr székelykapuja.

M.M.
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10. Vígh Attila (16 pont)
Jónás János (16 pont)
11. Csáki Martin (15 pont)
12. Vágó Dóra (12 pont)

Molnár Mihály

Megérkeztem
Október hónapban született gyermekek: Kucsora Péternek és 
Máté Ritának Lili, Vörös Józsefnek és Bondor Rózsának 
Bence, Eperjesi Istvánnak és Sasvári Mártának Benett Noel, 
Becsei Sándornak és Bozóki Évának Boglárka Gratulálunk!

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden 
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a 
Faluházban. Következő alkalom: 2016. december 14.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2016. december 5.

Tisztelt Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív mun-
kák elvégzésében (engedélyezés) segítséget nyújt Kun 
József, aki a 06-30/378-0899-es telefonszámon vagy a 
jozsikun87@gmail.com e-mail címen elérhető.
A jogosult erdészeti szakszemélyzet aláírása az erdőgazdál-
kodás minden lényeges mozzanatához szükséges és ellen-
jegyzése nélkül nem hajtható végre fakitermelés erdőterve-
zett erdőben. 
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény 
értelmében „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékeny-
sége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdé-
szeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti 
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

Tisztelt Ügyfeleink!
A Pillér Takarékszövetkezet 

2016. augusztus 1-től 
a következők szerint tart nyitva:

Hétfő 12.30 – 16.00
Kedd 7.30 – 11.30

Szerda 12.30 – 16.00
Csütörtök 7.30 – 11.30

Péntek 7.30 – 11.30

2016. november 5-én 6 órától
2016. november 7-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán
Telefon: 06-70/424-4455

2016. november 12-én 6 órától
2016. november 14-én 6 óráig
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390-4624

2016. november 19-én 6 órától
2016. november 21-én 6 óráig
Dr Farle Csaba
Telefon: 06-70/330-4504

2016. november 26-án 6 órától
2016. november 28-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488-0267

2016. december 3-án 6 órától
2016. december 5-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán
Telefon: 06-70/424-4455

Állatorvosi ügyelet

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
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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

2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! Érd.: 
06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén 3200 Ft-ért! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek! 
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is válla-
lok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közműve-
sített építési telek eladó. Érdeklődni: Süli Gabriella 06-30/444-
1915
Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba, 
konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés. Melléképületek is 
vannak. Érdeklődni: 06-30/6370672
Eladó! Új székek, fotelok, puffok, hordó alakú bárpult üvegtartó 
polccal három bárszékkel. Ágyneműtartós két személyes heverő, 
ágyneműtartós gyerekheverő, felnőtté nyitható. Hobbira való 2 db 
ágyneműtartós heverő olcsón. 
Törésmentes magas támlás műanyag szék asztallal. 
Férfi-női ruhanemű, újak és alig használtak, cipők, készletek, 
ajándéktárgyak, szőnyegek. Gyári csomagolásban nagy méretű 
olajkályha, használt szieszta, 2 db olajkályha, 2 db új piros veze-
tékes telefon készülék. Könyvek: betegségeket felismerő lexiko-
nok, 1994-2001-ig 104 db-os havi megjelenésű válogatás köny-
vek. Egy tekercs új tüskésdrót, keréken guruló gázzal működő 2 
égős grill. Újszerű állapotban nagy kerekű robogó 140 km óraál-
lással, sisakkal. 1 éves orosz szivattyú 50 méter slaggal. 5-ös 
rekeszben csírás vetőburgonya, kisebb, nagyobb palántanevelő 
cserepek, új szerű alig használt két égős gázrezsó. 
Érd.: 62/268-102, 06-30/547-1194
Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba, 
konyha, új fürdőszoba, konvektoros fűtési lehetőség. 
Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, vagy Törkölyné 
Harkai Erikánál 06-20/227-5631
Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106 m2-es, amihez melléképü-
letek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A 
tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelőből és 
kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)

A HULLADÉKUDVAR NYITVA TARTÁSA:
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

(folytatás a következõ oldalon)
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Régi pénzeket, könyveket, egyéb régiséget, esetleg teljes hagyaté-
kot vásárolok. Verovszki József 06-30/368-6949
Ruhák átalakítását, szűkítését, javítását, valamint egyéb varrási 
munkákat vállalok. Érdeklődni: 06-30/413-2617
Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
-  Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron.
-  Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók javítását, 

vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelő mester és gumiszerelő
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

Csengele központjában eladó kitűnő állapotú 2,5 szobás 
téglaépítésű összkomfortos családi ház benne lévő garázs-
zsal, műhellyel és melléképülettel. Fűtés: gáz és vegyes 
tüzelés. Érd.: 06-70/572 4030

Építési telek eladó Csengele, Árpád u. 24. szám alatt! Irányár: 
500.000 Ft, Telefon: 06-30/5005808
Eladó! 5 q futó, talajmaró. Érdeklődni a 06-30/487 6946-os tele-
fonszámon.
Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, fenyő 
villanyoszlop betontalppal!
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 
06-30/6330117
Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort, tűz-
helyeket) és ócskavasat felvásárlom. Telefon: 06-30/401 8317
Gépi hasogatást, favágást, fűrészelést vállalok! Érdeklődni a 
06-20/206 7241-es telefonszámon lehet.
Eladó a tanya 169. szám alatti ingatlan 7 hold földdel (erdő, 
szántó, legelő), vagy csak maga az ingatlan is. Érdeklődni a 
06-30/275 4890-es telefonszámon lehet. 
2 db kétajtós szekrény, 1 db heverő, 2 db kétszemélyes rekamié és 
ugyanitt parasztpulykák és tyúkok eladók! Érdeklődni: +36-20/59 
42041
Nagybálás széna, rozsszalma eladó! Érdeklődni lehet a 06-30/328 
2375-ös telefonszámon.
Eladó hobbitelek a Május 1. utca folytatásában, valamint 2mx3m-
es szőnyeg, csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szek-
rénysor, gázpalackok, székek, kézi kocsi, TV dekóderrel, zsírosbö-
dön, biciklik, teakályha. Telefon. +36-20/413 4914
Vállalok szobafestést, mázolást, zuhanyzó kabin szerelését, és 
belső munkálatokat. Telefon: 06-30/396 9317
Közművesített, építésre is alkalmas telek eladó a Deák F u. 48. 
szám alatt. Érdeklődni 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 szekré-
nyek, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését 
vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állvá-
nyok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerel-
hetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán 
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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 AZ ÚJ SÁG IN GYE NES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei

Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400 
szögöles telekkel eladó! Központi fűtés van, mely gázzal és vegyes 
tüzelésű kazánnal is működik. Három szoba van, a negyedik 
kialakítható. Érd.: 06-30/292-1408
3800 m2-es szántó eladó a Tisza utca folytatásában! Fúrott 
kút, locsoló berendezés, ipari áram van a területen. 
Érdeklődni: 62/286-003
1 bála nagyméretű új tégla eladó Harkai Istvánnénál. Érd.: 
tanya: 197.
Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyosó, 
amerikai konyhás. Központi fűtéssel fűthető. A ház előtt nagy 
fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915
Csengele, Kelőpatak utcában 1000 m2-es beépítetlen telek eladó. A 
területen 72 m2-es alap található és egy fúrott kút. Érd.: 
06-30/494-9915
Csengelén eladó a kisteleki autópálya felhajtónál egy 2042 m2-es 
szántó, valamint egy 28 kw-os lemezkazán. Érd.: 06-30/494-9915
Korrepetálást vállalok németből és földrajzból! Érd.: 
06-20/231-1530
1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres fólia-
váz bontásra, és 1 db fa és széntüzelésű légbefúvós kazán eladó! 
Érd.: 06-30/590-9351
Kacsa és tyúkvásár! Fehér magyar hápogós kacsa, vegyes 
ivarú (1399 Ft/db) és egy éves barna tollú, 1,7 és 2 kg átlag-
súlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393
Eladó: kb. 40-50 literes szőlőprés, háztáji kézikocsi, elektromos 
lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hőcsöves olajkályha, 
keresztvágó fűrész, rámás fűrész. Régi Családi Lapok számai 50 
Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779
Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 
hold földdel, őszibarackossal, gazdasági épületekkel és felsze-
reléssel (kistraktor, permetező, rotátor stb.) együtt eladó! 
Érd.: 06-30/9980340
A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkomfortos 
ház 610 négyszögöl portával, nagy melléképületekkel eladó! 
Ugyanitt egy 28-as női kerékpár, 2db 50 literes üveg balon, 2 
db 200 literes olajos hordó, 5 db 100 literes műanyag hordó, 
5-ös, 10-es faládák és gázpörkölő is eladó! Érd.: 06-70/403-
8430
Háztájiba fejőgép eladó! Ár: 80.000 Ft Érd.: 06-30/3605-799
Talajmaró és trágyavilla eladó! Érd.: 0630/249-4071
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 tetőcsomagtartó eladó! Érdeklődni: 
Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586
A Gól Sörözőben klimatizált termekben vállaljuk rendezvények - 
ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és egyéb rendezvé-
nyek - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél többféle megoldás 
lehetséges.
Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói tapaszta-
lattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerző-
dést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
Két db jó állapotban lévő heverő és két fotel eladó! Érdeklődni: 
Csókási Antal, Kossuth u. 18. 06-30/210-2956
SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetező és egy heverő (fel-
nőttnek és gyereknek is használható) eladó! Érd.: 06-30/487-
6946-os telefonszámon
Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó, 
legelő) napi átlagáron SÜRGŐSEN eladó! Érdeklődni: Czombos 
Ferencné, 06-62/312-323 
Csengele Csatorna u. 12. alatti ház eladó, dupla porta, központi 
fűtés, 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
Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint gáz-
tűzhely javítást! Érdeklődni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz. 
Telefon: 06-30/374-7041

(folytatás az előzõ oldalról)


