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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)
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Amikor nemet mondunk egyszerre megvédjük
Magyarországot és megvédjük Európát is!

Október 2-án meg kell üzenünk Brüsszelnek, hogy õk is
megértsék: NEMet mondunk a kényszerbetelepítésre, NEMet
mondunk Európa és Magyarország tönkretételére!

8. napon 16.00 óráig megérkezzen az illetékeshez.
A szavazás 2016. október 2-án 6.00 órától 19 óráig tart.
Magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgár -
amennyiben kérelme alapján szerepel a névjegyzékben- le-
vélben szavazhat.
Mozgásában akadályozott választópolgár a szavazást
megelõzõen a helyi választási irodához, a szavazás napján
15.00 óráig a lakcíme szerint illetékes szavazókörhöz jut-
tathatja el kérelmét, írásban mozgóurna kiszállítására.
A szavazatszámláló bizottságokba delegáltak bejelentése
2016. szeptember 16-án 16.00 óráig történhet (helyi
választási iroda 6765 Csengele, Petõfi u. 13. szám írásban).
Csengele Csongrád megye 03. számú országgyûlési egyéni
választókerületéhez tartozik. Csongrád megye 03. OEVK
választókerület székhelye: Szentes.
A székhelytelepülésen Országos Egyéni Választókerületi
Választási Iroda (OEVI) mûködik.

Csengele, 2016. augusztus 25.
Dr. Tóth Tibor

Helyi Választási Iroda
vezetõje

LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy 2016. április 1. napjától átalakult a
hulladékgazdálkodás rendszere a hulladékról szóló 2012.
évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) alapján. Eddig az
önkormányzat látta el a hulladékszállítási közszolgáltatást
a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-n keresztül,
a bevételek a szolgáltatót illették. Április 1-tõl a közszolgál-
tatást továbbra is a helyi szolgáltató látja el, de a hulladék-
szállítási díj az állam bevétele. Erre az új feladatra létre-
hozták a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és
Vagyonkezelõ Zrt-t.
A fentiek alapján a gyakorlatban úgy valósult meg a hul-
ladékgazdálkodás új rendszere, hogy a díjról szóló számlát
2016. április 1. napjától a Koordináló szerv fogja kiküldeni a
lakosoknak, melyet a Koordináló szerv felé fizetnek meg, és
ezt követõen a Koordináló szerv fizet szolgáltatási díjat az
elvégzett szolgáltatásért a hulladékszállító cégnek.
Az országos rendszer kialakításának nehézségei miatt a
Koordináló szerv nem küldött számlát az április óta
elvégzett szolgáltatásról.
Ezúton szeretnénk felhívni ügyfeleink figyelmét, hogy az
elmúlt idõszak számláit várhatóan október-november-
december hónapokban fogják postai úton a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt.
nevében megkapni. Elõre láthatóan a számlák fizetési
határidejének megállapításánál idõbeni eltérésekkel a
lakossági díj megfizetésének könnyítésére törekszik a
számla kibocsátója. A fizetési nehézségek és a késõbbi
fizetési felszólítások járulékos költségeinek elkerülése
érdekében ezt elõre jelezzük. Számlázással, díjfizetéssel
kapcsolatos észrevételeiket a Koordináló szerv felé
tudják jelezni az alábbi elérhetõségeken:

Cím: 1011 Budapest, Iskola utca 13.
Telefon: +36 (70) 399 05 07

E-mail: info@nhkv.hu

Szegedi Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft

Tisztelt Választópolgárok,
Kedves Csengelei Lakosok!
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 75 §-
ában és az országos népszavazáson a választási irodák
hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes
szabályairól szóló 9/2010 (VI. 28) IM rendelet 10 § (2)
bekezdés a) pontjában foglaltak értelmében tájékoztatom a
Tisztelt Választópolgárokat, hogy a Köztársasági Elnök
233/2016 (VII.5) KE határozatával döntött a népszavazás
idõpontjának kitûzésérõl, 2016. október hónap 2. napjára
(vasárnap) a következõ kérdésben:
"Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hoz-
zájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampol-
gárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?"
A SZAVAZÁS NAPJA: 2016. OKTÓBER 2.
A csengelei helyi választási Iroda vezetõje: dr. Tóth Tibor,
helyettese: Csépe András, 6765 Csengele, Petõfi u. 13. tel: (62)
586-571, fax: (62) 586-578, e-mail cím: jegyzo@csengele.hu
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükrõl
2016. augusztus 15-ig értesítést kapnak.
A névjegyzék 2016. szeptember 30. napjáig tekinthetõ meg a
Csengelei Közös Önkormányzati Hivatal 5-ös számú
irodájában (6765 Csengele, Petõfi u. 13., 5 iroda, ügyintézõ:
Csépe András HVI vezetõ helyettes).
Névjegyzékbõl történõ kihagyás, névjegyzékbe történõ felvé-
tel miatt 2016. szeptember 30-án 16.00 óráig lehet kifogást
benyújtani, a helyi választási iroda vezetõjéhez.
A névjegyzék másolatát az érintett szervezet igénylése
alapján, a jogosult részére díjfizetés igazolása ellenében
2016. augusztus 13-tól adhatja át a Nemzeti Választási Iroda.
Csengelén 2 szavazókör került kialakításra. Az 1. számú
szavazókör - a már korábban megszokott módon - az
Általános Iskolában található, míg a 2. számú szavazókör a
Faluházban található, ahogy ez az elõzõ választásoknál is
volt.
Szavazni csak személyesen, a személyazonosság igazolását
követõen, a választópolgárok lakóhelyén vagy átjelentkezés-
sel lakóhelytõl távol, a kijelölt szavazókörben, illetõleg
külföldön Magyarország kijelölt külképviseletein is lehet.
Átjelentkezésre irányuló kérelmet az a lakcíme szerinti
szavazókör névjegyzékében szereplõ választópolgár
nyújthatja be, aki a népszavazás napján, Magyarország
területén, de a magyarországi lakcíme szerint szavazókörtõl
eltérõ szavazókör területén tartózkodik. A kérelemnek
legkésõbb a szavazást megelõzõ második napon 16.00 óráig
kell megérkezni a helyi választási irodához. Ezzel a
lehetõsséggel az a választópolgár is élhet, aki a választás
napján fekvõbeteg intézetben (kórház) vagy büntetés-végre-
hajtási intézetben tartózkodik.
A külképviseleti névjegyzékben való felvétel úgy kérhetõ,
hogy a levél, illetve kérelem legkésõbb a szavazást megelõzõ

(folytatás az elõzõ oldalról)
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Tisztelt robbanómotoros
kerékpárral közlekedõk!
A Kisteleki Rendõrkapitányság az alábbi tájékoztatást adja: 
A Kisteleki Rendõrkapitányság illetékességi területén több
alkalommal kerültek igazoltatásra olyan jármûvezetõk, akik
ún. Z-TECH robbanómotoros kerékpárral közlekedtek.
Felhívjuk az ezen jármûvel közlekedõk figyelmét, hogy a rob-
banómotoros jármû akkor minõsül kerékpárnak, ha:
- a forgalmazó, illetve kereskedõ a vásárláskor ellátja a
vevõt megfelelõségi nyilatkozattal, ún. CoC papírral, vagyis
konformitási tanúsítvánnyal,
- továbbá a jármû adattári tábláján a forgalmazó feltünteti a
típusjóváhagyást!

Kérjük, hogy a fent említett vagy hasonló jármû vásárlása
során figyeljenek a felsorolt feltételek meglétére, mert a 250
W teljesítményt meghaladó pedálos rásegítéssel rendelkezõ
kerékpárral típusjóváhagyás nélkül a közúti közlekedésben
nem vehetnek részt!

Gubáné Joó Enikõ c.r.õrnagy
igazgatásrendészeti alosztályvezetõ

Szent István nap Ópusztaszeren
Augusztus 20-án Ópusztaszeren a Nemzeti Történeti
Emlékparkban Csongrád megye települései, civil szervezetei
együtt ünnepelték meg Szent István napját.
A különbözõ programok mellett, melyen a csengelei mazso-
rettes lányok is felléptek, közel 60 standon mutatkozott be a
megye, gasztronómiai, kulturális, kézmûves értékeivel. 

Természetesen Csengele asztalával is találkozhattak az
odalátogatók, melyen a település jellegzetességeit mutattuk
be, valamint Vincze János fafaragó, népi iparmûvész szobrai
is megtekinthetõek voltak. Ezek közül a Demizsonos nevû
szobrát Szájer József Fideszes politikusnak ajándékozta.

Törköly Ágnes

Köszönetnyilvánítás
Tisztelt Polgármester Úr!

"Engedje meg, hogy Csongrád megye kormánymegbízott-
jaként köszönetemet fejezzem ki azért az igyekezetért és
készséges hozzáállásért, amellyel a megyei települési értékek
ópusztaszeri bemutatásában Ön és munkatársai részt vet-
tek.

Az volt a szándékunk, hogy Szent István napján, Ópusz-
taszeren ráirányítsuk a figyelmet gazdagságunkra, mindar-
ra, amivel megyénk, Csongrád büszkélkedhet. Köszönöm,
hogy Szent István napján egyszerre egy idõben egy helyen
minden értékünket a nagyközönség elé tárhattuk. Ezzel a
magyar állam bölcsõjében újra hitet tettünk amellett, hogy
mindezt megvédjük, megõrizzük, és tovább is adjuk, mert
erre bennünket ezer éves államiságunk, és magyar maga-
tartásunk kötelez.
A látogatók száma és a visszajelzések egyértelmûen azt iga-
zolják, hogy fáradozásunk nem volt hiábavaló, a nemzeti
ünnep jegyében megtapasztalt összefogással példaértékû
rendezvényt sikerült megvalósítani.
A közösen elért siker azért különösen értékes, mert minden
esetben arra emlékezteti az együttmûködõket, hogy össze-
fogva többet érhetünk el, mint külön-külön. A Csongrád
megyeieknek erre most szép példát mutattunk, amelyhez
Csengele is nagymértékben hozzájárult.
Õszintén remélem, hogy ilyen meggyõzõ erejû összefogásban
máskor is számíthatunk Önökre!
Eddigi eredményeikhez szívbõl gratulálok és további
munkájához hasonló sikereket kívánok."

Tisztelettel: dr. Juhász Tünde
kormánymegbízott

Fogadóóra
Augusztus 2-án Farkas Sándor országgyûlési képviselõ tar-
tott fogadóórát a Faluházban. A kevés érdeklõdõ miatt a
hangulat családiasra sikerült. 

Kérdések, kérések viszont így is szép számmal akadtak,
melyre a képviselõ úr válaszolt és ígéretet is tett, hogy
néhány ügyben megpróbál intézkedni, melyet ezúton is
köszönünk.
A közel két órás rendezvényt baráti beszélgetés zárta, egy
szerény kis vendéglátás mellett. 

T.Á.
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Magyarok Kenyere
Idén már 6. alkalommal kerül sor a Magyarok Kenyere
Programra. Ekkor az országban a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara felhívásával búzát gyûjtenek, melyet rászoruló
gyermekek étkeztetésére fordítanak, liszt és kenyér for-
májában.
Csongrád megyében a búzagyûjtõ nap augusztus 4-én
Hódmezõvásárhelyen volt, ahová Csengele 250 kg búzát jut-
tatott el. Az önkormányzat 200 kg-ot, a Csengelei Gazdakör
képviseletében Balog János 50 kg búzát ajánlott fel. 
A határon innen és túl felajánlott búzát ünnepélyes keretek
között öntötték össze augusztus 7-én, majd augusztus 20-
án az ebbõl megsütött Magyarok Kenyerét Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes áldotta meg. 

Törköly Ágnes

XXI. Csengelei Sportnapok
Immár XXI. alkalommal megrendezésre kerülõ sport-
napokat, szombaton 17 órai kezdettel nyitottuk meg, egy
nagypályás labdarúgó mérkõzéssel, ahol a Csengele 2012
nevezetû csapat Ópusztaszer csapatával játszott egy barátsá-
gos labdarúgó mérkõzést. Ezt követõen 19.30 órás kezdettel
a 25 éves Csengelei Községi Sport Egyesület ünnepélyes
jubileumi megemlékezése zajlott vacsorával egybekötve. Az
ünnepség kezdetén tartottam egy kis visszatekintést az
elmúlt 25 évre és osztottam ki emlékérmeket, majd
Kormányos Sándor polgármester úr köszönte meg az elmúlt
25 év munkáját nekem, Vörös Tibor szakosztályvezetõ úrnak
és édesanyámnak. 

Az ünnepélyes vacsora befejeztével kezdõdött a sátor party,
melyben 21 órai kezdéssel a Gypo Circus adott nagysikerû
koncertet. A koncert végeztével a party hajnal 3 óráig tartott,
közben 23 órakor megrendeztük az elsõ éjszakai kispályás
labdarúgó tornát, ahol hat csapat vett részt. A torna hajnali
4 órakor a pálmonostori csapat gyõzelmével zárult. 
Vasárnap 9 órától 16 óráig a III. BMW és LADA találkozóra
került sor. 15 órától férfi-nõi 11-es rúgóbajnokságot ren-
deztünk. 16 órai kezdettel a csengelei Bozsikos csapatok U9,
U11, U13 korosztályban Tömörkény csapatával mérkõztek.
Az izgalmas meccseken U9-es csapatunk 2:1-es vereséget
szenvedett, gólszerzõnk Bencsik Adrián volt. U11-es csapa-
tunk nyert 2:1-re Gera Zsolt és Tóth László góljainak
köszönhetõen, U13-as csapatunk 1:0-ra gyõzött Pigniczki
Attila góljával. 17.30-kor a Csengelei Mazsorett Csoport
nagysikerû bemutatója volt, majd 18 órától a már hagyo-

mányosnak mondható Csengele KSE - FK Horgos 1911
nemzetközi nagypályás labdarúgó mérkõzés zajlott, ahol a
helyiek 2:1 arányban nyertek, Koncz Miklós és Fõdi
Krisztián góljaival. 

20 órától vette kezdetét az utcabál, ahol a talpalávalót a
Hegedûs és Marton Duó szolgáltatta nagy sikerrel. 21.30-tól
a Két zsivány mulatós páros szórakoztatta a kedves kiláto-
gatókat. Pontban éjfélkor egy látványos tûzijátékkal zártuk
a vasárnapi napot. A hétfõi nap Vörös Tibor és családja
számára indult remekül, ugyanis õk nyerték a tombola sor-
solás fõdíját, egy LED televíziót. 

Minden kedves kilátogatónak köszönjük, hogy megtisztelte
részvételével a XXI. Csengelei Sportnapok rendezvényt,
külön köszönöm a támogatóknak, hogy segítették ismét
megrendezni a sportnapokat. 

Õk pedig a következõek: 
Fõ támogatók: Kormányos Sándor polgármester úr és a helyi
önkormányzat, Czombos Csaba (Kiskunmajsa), Gyovai
Krisztián, Tóth László, Csókási László, Vetter Peter, Jónás
Szabolcs, Gól Sörözõ

Csengele KSE felnõtt csapata
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Jutalomkirándulás Budapestre
Ebben a tanévben nagy öröm érte az ország általános iskolá-
sai közül, azokat a gyerekeket, akik kitûnõ bizonyítványt
vittek haza. A Fõvárosi Nagycirkusz ugyanis ingyen jegyeket
ajánlott föl az Atlantisz gyermekei címû elõadásukra.
Csengelén ezt az utazást szervezett keretek között valósítot-
tuk meg - levéve ezzel a terhet a szülõk válláról - az önkor-
mányzat két kis buszával. 
2016. augusztus 10-én szerdán reggel 9 órakor 22 gyerek
gyûlt össze az iskola elõtt két kísérõ pedagógussal. 11 óra
tájban megérkeztünk fõvárosunkba, gyors parkolóhely
keresés után felderítettünk Budapest nevezetességei közül
egy párat. A Magyar Tudományos Akadémia épülete elõtt
felelevenítettük a negyedik osztályban szerzett ismeretein-
ket, melybõl kiderült, hogy nagyon tájékozottak a
történetérõl. Gyalogosan átsétáltunk a Lánchídon, felbaktat-
tunk a Budai várba, megnéztük a Mátyás templomot, a
Halászbástyát, a Budavári siklót és megcsodáltuk Budapest
látképét. A következõ állomásunk a Hõsök tere volt, ahol
végignéztük a történelmi személyiségek szobrait, majd elin-
dultunk a nagycirkusz felé. Elõadás elõtt fagyiztunk,
cukroztunk, nyalókáztunk, ettünk, ittunk…, végül bejuthat-
tunk a nézõtérre. 

III. LADA és BMW Találkozó
Augusztus 14-én megrendezésre került a III. csengelei BMW
és LADA találkozó Csányi Róbert és Balázs Norbert
vezetésével. A 9 órakor kezdõdõ eseményt Kormányos
Sándor polgármester úr nyitotta meg egy rögtönzött kötél-
húzással. 

A délelõtt folyamán lendkerék tartó és autóhúzó versenyre
lehetett nevezni a vállalkozó szellemûeknek. Ezt követõen
fél 1-kor az óvoda által fõzött finom gulyást a party sátor-
ban fogyasztották el a találkozó résztvevõi. A legérdekesebb

Támogatók: Kõvágó Antal, 3 Csepp Kft. (Gyógyszertár), Kat-
Rix Ruházati bolt, Reál (Sziszi ABC), Longa István, Rónyai
Antal, Fehér Kálmán, Csókási Zoltán, Dr. Varga Szabolcs,
Czibolya András, ifj. Vig Tibor, Tóth István, Tóth Zsolt, Tóth
Imre, Szekeres Róbert, Golmitz Kft. (Budapest), Kucsora
Mihályné, ifj. Mészáros Péter, Nagy Gábor, Jaksa Attila,
Kálmán Krisztián, Tóth Zoltán, Lovistyék Gábor (Maroslele),
Kun Imre (Kiskunmajsa), Tisóczki Péter, Vertigoweb Kft.,
Kuszi Trafik, Csányi Ferenc, Csókási Imre, Kócsó Dániel,
Görög Julianna, Kunszabó Antalné, Novák Balázs, Molnár
Zsolt (Kiskunmajsa), Pataki Ferenc (Kistelek), Varga Róbert,
Pálfi László (Szeged), Dorogi András, Czirokné Krizsán
Zsuzsanna, Beke Csaba (Mini Diszkont), Baranyi Ildikó, Dr.
Torontáli Renáta, Bencsik Zoltán, Darabos Gábor, Gyovai
Aranka, a helyi közhasznú munkacsoport, a helyi írott és
elektronikus sajtó, illetve a Csengelei Polgárõrség és a helyi
Önkéntes Tûzoltó és Faluõr Egyesület. 
Még egyszer köszönöm, mert a fent nevezettek nélkül a ren-
dezvényt nem tudtuk volna megszervezni, végül de nem
utolsó sorban külön szeretném megköszönni a környezõ
szomszédok türelmét és megértését. 

Kun-Szabó Tibor

esemény, a "pörgés-forgás, gumiégetés", fél 2-kor kezdõdött
a Péktár elõtti lezárt útszakaszon. Itt a bátrabbak, bemu-
tathatták tudásukat. Ifj. Csókási Zoltán BMW-vel, Széll
Renátó Polski Fiattal, Vakulya Norbert (Balástya), és Lázár
Árpád (Szeged) Ladával égette a gumikat. 

Az aszfaltbetyárkodás után volt az eredményhirdetés, és az
emléklapot kiosztása. Az utolsó program a felvonulás volt,
ahol közel 70 autó vett részt a két márkából összesen. Az
egész napos rendezvény színvonalát emelte a Lada Halas
Márkakereskedés kiállított új Ladái. Ezúton is köszönjük
nekik a részvételt és a felajánlott ajándékcsomagokat. 
Minden ide látogató BMW-snek és Ladásnak köszönjük,
hogy megtisztelték rendezvényünket jelenlétükkel, valamint
ezúton szeretnénk megköszönni legfõbb támogatónknak,
Kormányos Sándor polgármester úrnak és a helyi önkor-
mányzatnak a sok segítséget. A rendezvény szervezésében
segítséget nyújtó falubelieknek külön köszönet az önzetlen
segítségért.

Köszönettel: Szervezõk

Fotók: Rácz Klaudia

(folytatás a következõ oldalon)
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Az Atlantisz gyermekei címû elõadás mindannyiunkat
elbûvölt, a zenélõ szökõkutak látványa önmagában is
lenyûgözõ volt, de a az artisták produkciói még jobban
emelték a színvonalat. A kerettörténetbe foglalt elõadás
sokunkban - a gyerekekben is - mély nyomot hagyott, hiszen
szembesülhettünk a környezetünk szürkeségével, láthattuk,
hogy mennyire nem figyelünk egymásra, mindenki a saját
kis világában él. Ezzel szemben lehetne együtt játszani,
futkározni, egymásra figyelni, mindezt mobiltelefonok
nélkül. 
Egy nagyon szép napot töltöttünk együtt, mindenki
élményekkel telve érkezett haza. Szeretnénk megköszönni
Kormányos Sándor polgármester úrnak, hogy ren-
delkezésünkre bocsátotta az önkormányzat két buszát,
valamint Krizsán Sándornak és Lesták Bertalannak, hogy
egész nap elviseltek minket. 

Czirokné Krizsán Zsuzsanna, Gurdics Gáborné

gyõzött 3:1-re.
Pigniczki Árpád az elõdöntõ meccseit 3:0-ra és 3:1-re nyerte.
A nyolcas döntõben, a már említett meccsben Molnár Mihály
legyõzve jutott tovább. A döntõbe jutásért a soltvadkerti
színekben szereplõ, 12 éves Kazi Gergõvel küzdött meg, aki
elõtte sorra verte a felnõtteket (végül õ is nyerte a kupát).
Kemény összecsapás után Kazi gyõzött, így Pigniczki Árpád
a bronz éremért játszhatott tovább. A bronzos meccsét
simán, 3:0-ra nyerte. 
Apró Mónika szurkolt a csengelei játékosoknak, és
felvételeket is készített a versenyrõl (Tóth Tibor is egy rövid
idõre megjelent, de elfoglaltsága miatt távozott).

BMX-es tanulmányút
Mintegy hatvan gyerek jelezte az önkormányzatnak, hogy
szeretnék, ha Csengelén is lenne BMX-es pálya, ahol a
kerékpárosok, rolleresek és a gördeszkások is sportolhatná-
nak. Mivel a törzshelyüknek számító óvoda elõtti tér nem
éppen erre a sportra lett kivitelezve, ezért a polgármester
Lantos István képviselõt tanulmányútra küldte, hogy mérje
fel a lehetõségeket. Hozzá csatlakozott három BMX-es, két
rolleres és egy gördeszkás fiatal is.

Kecskeméten, Kisteleken és Szegeden nézték meg és
próbálták ki az ilyen célra készült pályákat. Mindhárom
helyen más-más megvalósításokkal találkoztak, sõt a
szegediben olyanok is voltak, melyek csak profiknak valók,
tehát a mi falunkban nincs rá szükség.
Az önkormányzat próbált már korábban pályázati pénzt
szerezni egy ilyen pálya megvalósításához, de az nem járt
sikerrel. Így most saját forrásból próbálják kihozni, ha
megfelelõ árat tudnak elérni.

Molnár Mihály

Mini olimpia Csengelén
2016. augusztus 7-én mini olimpiának adott helyet a csen-
gelei faluház. Négy ország - Hollandia, Belgium,
Franciaország és Magyarország - képviselõi mérték össze
tudásukat. A belgák egy focilabdát is hoztak, de az idõ
rövidsége miatt csak a tollaslabdázásnál maradtak.
Kemény küzdelmek után a végsõ sorrend így alakult:
I. Magyarország
II. Hollandia
III. Belgium
IV. Franciaország.

Csengelei bronzérem a tázlári
asztalitenisz kupán
Augusztus 27-én rendezték meg Tázláron a IV. Nyári
Asztalitenisz Kupát. Csengelét Pigniczki Árpád és Molnár
Mihály képviselte.
A versenyek többféle kategóriákban (fiú, lány, nõi felnõtt,
valamint megye II. és megye III. osztályban játszók és sza-
badidõs felnõtt) zajlottak, a két csengelei az utóbbiban ját-
szott.
A szabadidõs kategóriában négy csoportban 14 játékos
küzdött a továbbjutásért. Molnár Mihály egy 3:2-es
gyõzelemmel és egy 2:3-as vereséggel a nyolcas döntõbe
jutott tovább (a vereséget attól szenvedte el, aki végül
ezüstérmes lett). A továbbjutás után olyan szerencsétlen sor-
solás következett, melyben a két csengeleinek kellett
egymással játszania. Ebben a meccsben Pigniczki Árpád
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Magyarországot Lesták Mátyás és Lesták Arnold, Hollandiát
Sandra de Buck és Jos Bierings, Belgiumot Martine Vanpee-
Eperjessy és Eric Vanpee, Franciaországot Quentin Lahmi
képviselte (társa a magyar Kormányos Adrián volt).

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Kormányos Sándor
polgármester a feleségével együtt, és most sem maradt el az
ismert kis italos kosár sem.
A találkozóra az adott alkalmat, hogy a belga házaspár és a
francia fiatal Csengelén nyaralt, a hollandok pedig már
községünkben laknak.

M.M.

cserélgetve a golfütõket. Jos Bireings is megpróbálkozott a
golfozással, de mint beismerte, elõször tette. A központ két
repülõgépes szimulátorral is rendelkezik, az egyikhez még
az utasteret is megépítették. A vendégcsapat megtekinthette
ezeket is, és beülhetett a pilóta ülésébe. Mint a tulajdonos-
tól elhangzott, a szimulátorok használatával sokkal olcsób-
ban lehet gyakorolni, mint a valódi gépeken.
A gulyáslevesbõl, túrós csuszából és palacsintából álló
menüsor egyöntetû elismerést aratott, a tollasos lányok
szívesen fotózkodtak a két fiatal szakáccsal.
Ebéd után, aki akart, elnyújtózkodhatott, a többiek pedig a
teniszpályán ismerkedhettek a rokon sportággal. Akik
kipróbálták, azok szerint sokkal keményebb a tollaslab-
dánál.
Az egyik kerékpár javítása után elindultunk hazafelé. A
traktoros rendezvény mellett elhaladva hallottuk a hangos
bemondóban, hogy éppen Széll Renátó lépett a küzdõpá-
lyára gépével.
Hazafelé már jobban haladt a biciklis csapat, csak a kömpö-
ci étteremnél volt megálló, majd Alsócsengelén kellett újra
egy csavart meghúzni az egyik jármûvön.
"Kellemesen" elfáradva, 46 kilométer megtétele után érkezett
újra Csengelére a tollas csapat.

M.M.

A zenekar és a mazsorettcsoport
sikeres évadja
Egy mûvészeti csoport éves munkája általában két részre
tagolódik. Így a Csengelei Fúvószenekar és Mazsorettcsoport
is két évadra bontja az éves tevékenységét. Az elsõ idõtar-
tamba tartozik a januártól augusztusig terjedõ idõszak, a
második részhez a maradék négy hónap.
Általában év végén szokás értékelni és lezárni az elmúlt
idõszakot, de ezt az íratlan szabályt most meg kell, hogy
szegjem. Annyi szép dolog történt a csoportokkal, hogy ezek
mellett nem lehet elmenni szó nélkül (sõt úgy érzem - dicse-
kedni is kell vele). 
A téli idõszak a felkészülés jegyében szokott telni mind a két
együttesnél. Ez idén nem így történt.
A zenekar felkérést kapott már január 8-ra,
Jászszentlászlóra, egy újévi hangverseny megszervezésére és
lebonyolítására. A nem nagy létszámú közönség olyan jól
érezte magát a koncerten, hogy az egy órás elõadás után a
harmadik ráadás követõen nem akarták megérteni, hogy
fizikailag nem bírunk többet játszani. A fõszervezõ már
akkor elhatározta, hogy a közeljövõben még a mazsorettcso-
porttal együtt is meghívja az együttest.
A következõ fellépés április 23-án volt Szegeden, a Hattyas-
telepi mûvelõdési házban. Ez egy évadnyitó, színpadavató és
tavaszköszöntõ térzene volt, ahova összegyûlt a városrész
apraja-nagyja megcsodálni a fúvószenekar és a mazsorett
csoport másfél órás mûsorát. A délután rövid menetzenével
indult, ami nagyon tetszett a közönségnek, majd az álló
mûsort tekinthették meg. A végén a fergeteges siker után
nem gyõztük elhitetni a közönséggel, hogy ezt a sok csinos
táncos lányt és tehetséges fúvószenészt mind egy 2000 fõs
településrõl hoztuk. Szerencsére volt közös ismerõs (Nagy

A tollaslabdások "konferenciája"
A csengelei tollas barátok a múlt évben Ópusztaszerre tettek
egy kerékpáros túrát, az idén Csólyospálost választották
célpontnak, ahová Törköly Ágnes invitálta meg a csapatot.

Némi késéssel indult el délelõtt a kerékpáros csapat. Eleinte
néhány kilométerenként megálltak "tankolni", de mire a
Lippai-sarokig értek, az üzemanyag elfogyott. A következõ
megálló már a kömpöci étterem volt, ahol a felüdülés mellett
meg is lehetett pihentetni a lábakat. Az egyik kerékpár töm-
lõjébõl ezen a településen távozott a levegõ, így ez a drót-
szamár és utasa autón mehetett tovább a célig, a
Csipkerózsa konferencia központig. 
Csólyospálosra érve a traktoros találkozó mellett haladtak
el, ahol csak rövid ideig idõztek, mert még sok program várt
a tollaslabdásokra. A konferencia központot a svájci tulaj-
donos mutatatta be. Az elsõsorban kikapcsolódásra épült
létesítményben teniszpálya és úszómedence várja a
vendégeket, de golfos és repülõs szimulátorok is a vendégek
rendelkezésére állnak.
A golfos berendezést Törköly Ágnes mutatta be. Nála már
látszott, hogy gyakorlata van a használatában, egymás után (folytatás a következõ oldalon)
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Czirók Gyöngyvér - volt általános iskolai tanárnõ személyé-
ben), aki igazolta az állításunkat és büszkén mesélte min-
denkinek, hogy a régi szép idõkben még õ is segített a cso-
portok létrehozásában. 
A fúvószenekar következõ szereplésére nem sokat kellett
várni, mert a következõ napon Csengelén, a templomban,
Tavaszi Hangversenyen játszotta el záró produkcióként Jacob
de Haan (holland zeneszerzõ) Discovery Fantasy címû
mûvét. A sikerbõl már akkor lehetett sejteni, hogy ez a darab
még többre is hivatott (esetleg, egy verseny nyerõ darabja
lehet). - Köszönjük Zólyomi Katona Theodórának a koncert
lebonyolítását és a lelkes szervezést!
A Falunapokon idén is beszorultunk a sátorba az idõjárás
miatt, de a tavalyi évvel szemben legalább végig meneteltük
a falut, mielõtt leszakadt volna az ég. A színpadi produkciók
után is természetes volt a vastaps a vendégzenekar
(Mórahalmi Ifjúsági Fúvószenekar) és a hazai együttesnél is.
A következõ fellépésnek nagyon nagy örömmel tettünk
eleget. Sánta Feri bácsi és felesége, visszavonult pol-
gármesterek találkozóját szervezte május 25-én, Csengelén,
ahol a fúvószenekarral fogadtuk a vendégeket. Jó érzés volt
tapasztalni, hogy a falu nyugalmazott vezetõje még most is
mennyire büszke együttesünkre.
A zenekar részérõl a következõ szereplés egy nemzetközi
verseny volt Zrenjaninban (Nagybecskerek), Szerbiában.
Mikor kiutaztunk, nem is sejtettük milyen jó kedvvel
érkezünk majd haza. A kiírásból láttuk, hogy olyan csapa-
tokkal kell összemérni tudásunkat, akik már nemzetközi
szinten többször bizonyították tudásukat. Én tudtam, hogy
szépen szól az együttesünk, mert nagyon sokat készültünk
erre a versenyre, de úgy indultunk el az elsõ nagy meg-
mérettetésünkre, hogy valami helyezés elérése már kiváló
eredmény lenne. Az eredményhirdetésnél esett le csak min-
denki álla, amikor az 5 országból érkezõ 11 zenekar
értékelésénél a leggyengébbtõl haladtak sorba a legjobb felé.
Én már azt hittem, hogy valami óriási hibát követtem el,
mert már csak két zenekar nevét nem említették - kezdtem
azt gyanítani, kizártak bennünket. - De nem. - Itt jött a
meglepetés. Zenekarunk nevét utoljára említve és kiemelve a
fiatal korosztályt a felnõtt együttesekkel szemben megkap-
tuk legmagasabb pontszámmal a verseny nagydíját. Én már
sok fesztiválon megfordultam, de itt a díj átvételekor megha-
tottságomban küszködtem a könnyeimmel. - Köszönet a
zenekari tagoknak, akik vállalták a plusz munkát, a
szülõknek, hozzátartozóknak, akik támogatták a tagokat, az
önkormányzatnak, akik anyagilag is segítettek és nem utol-
só sorban azoknak, akik éjszakai hazaérkezésünkkor igazi
nyertes hangulatot varázsoltak a faluház terére!
A fentebb említett programokon több alkalommal csak a
zenekar szerepelt mazsorettesek nélkül, de természetesen a
táncos lábú lányainknak is voltak külön fellépéseik. Így a
Fábiánsebestyényben, Farkas Sándor országgyûlési
képviselõ körzetéhez tartozó települések juniálisán arattak
nagy sikert, augusztusban a sportnapon szerepeltek az
utánpótlás korosztállyal és a Szent István napi megyei
központi ünnepségen, Ópusztaszeren is elkápráztatták a
közönséget. A sok szép szereplés lebonyolításáért, megszer-
vezéséért köszönet Czirokné Krizsán Zsuzsannán kívül
Csáki Klaudiának, aki egyre több feladatot vállal magára az
ifjúsági mazsorettcsoport vezetésében, irányításában.

A sok szép szereplés után egy nyári tábor megszervezése
következett. Én megígértem mindenkinek, hogy lazulni
megyünk a lengyelországi Zakopanéba, mert úgy éreztem,
hogy nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt idõszakban. Ez ter-
mészetesen nem így lett. Az elõzõ táborokhoz hasonlóan
(ami a felkészülés jegyében szokott telni) a feleségem és én
is a szokott mennyiségû anyagot készítettük el megtanulás
céljára, de a táborozóink annyira fogékonyak voltak, hogy a
harmadik napi próbát már le kellett rövidíteni.
Természetesen jutott idõ kikapcsolódásra is. Tutajoztunk,
várlátogatáson voltunk és egy felvonó jóvoltából felülrõl is
megcsodálhattuk Zakopanét. A tábor legnagyobb produkció-
ja, az utcazenélés volt, számomra a legizgalmasabb. A
nemzetközi verseny elõtt nem izgultam annyira, mint akkor,
mert tudtam, ha jól elkapjuk a helyet, az idõpontot, óriási
sikerünk lesz. Így is történt. Elsõ nap csak a zenekar aratott
nagy sikert, második nap a mazsorettes lányok is csatlakoz-
tak a bemutatóhoz. Az állandóan változó 200-300 fõs
közönségünk majdnem megbénította a sétálóutca for-
galmát. Tetszésüket nem csak tapssal, hanem a kihelyezett
tokba összedobált 1.500 Zlotyval (kb. 110.000 Ft) fejezték ki.
A szereplés után természetesen mindenki megkapta a jól
megérdemelt fagyikáját, vagy egyéb más dolgot is. - A tábor
megszervezéséért, a programok összeállításáért, a tolmácso-
lásért köszönet a Katona házaspárnak (Attilának és
Theodórának), akik önzetlenül, a táborozók igényeit követve
egy olyan gyönyörû helyre vittek el bennünket, olyan
kellemes programot állítottak össze, hogy mindenki szenzá-
ciósan érezte magát. Itt szeretném megköszönni két zene-
tanárunk (Gömöri Balázs, Kalmár Gergely) munkáját, akik
egész évben nem csak a szakmai munkában, hanem a
szervezésben és lebonyolításban is nagy segítségemre
voltak. 
Mivel nem sikerült a táborban a szakmai munkát mellõzni,
ezért úgy éreztem adósa maradtam a minket vakon követõ
fiatal generációnak valamivel. Ezért már a hazautazáskor
megbeszéltük, hogy szervezünk egy olyan bulit, ahova
hangszert és mazsorettbotot véletlenül sem viszünk. Ez
össze is jött. Augusztus 13-án nálunk, a Czirok tanyán, egy
egész napos pikniket szerveztünk, ahol mindenki megis-
merkedhetett a lábtengó, az asztalitenisz, a tollaslabda és
az idõsebbek a sörpong rejtelmeivel és a végén a bátrabbak
még a tóba is ugorhattak egy "nem fejest". A finom falatokért
köszönet Vörös Józsinak, aki igazán ízletes marhapörkölttel
lepett meg bennünket. Az önkormányzatnak köszönjük a
buszt, hogy az napra szabaddá tette számunkra. 
A zenekar utolsó évadbeli szereplése augusztus 21-én,
Mélykúton volt. Egy olyan nagyszabású rendezvényre kap-
tunk meghívást, ahol a település, fennállásának 300. évfor-
dulóját ünnepelte. Erre az ünnepségre egy 300 fõs zenekart

(folytatás az elõzõ oldalról)
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állítottak össze az ország különbözõ együtteseibõl, akik a
délelõtti próba után egy fél órás közös mûsorral szórakoz-
tatták délután 5 órától a közönséget. Hátborzongató érzés
volt számomra ennyi sok jó muzsikus közös produkciója.   
Egy évadba ennyi fért bele. Azt hiszem, boldog ember
lehetek. Ennyi tehetséges fiatal sokszor feltétel nélkül követ.
Sokszor a szülõk kérdezik tõlem, hogy miként tudom meg-
nyerni ezt a korosztályt, hogy ennyi programot megszervez-
zünk és lebonyolítsunk. - A válaszom szigorral, renddel és
fegyelemmel és természetesen ezek feloldásával. Vallom,
hogy mindenki valamiben tehetséges. A mai fiatalok is
kaphatók a szépre és a jóra, csak ezt megfelelõen kell tálal-
ni. 
Mivel lehet egy ilyen beszámolót befejezni, mint azzal, hogy
akinek tetszik ez az életmód, jöjjön! Nálunk mindig van
szabad hely a zenekarban és a mazsorettben is. Legföljebb,
ha nagyon sokan leszünk még nagyobb és színvonalasabb
rendezvényekre nevezünk be, még messzebbre jutunk el és
visszük CSENGELE hírnevét.

Czirok Zoltán

Zakopane hegyeire. Ezt követõen ismét utcazenéltünk, ami
igazán kalandosra sikeredett, mivel koncert közben elkapott
minket az esõ. 10-15 perc várakozás után azonban újra
kipakoltunk és folytattuk a koncertet. Ezen a napon a ma-
zsisok is részt vettek az elõadásunkban, a közönség nagy
örömére. A két nap alatt összegyûlt pénzt pedig fagyira,
valamint a tábor költségeire fordítottuk.
Az utolsó estén egy Fejérváry indulóval és csokival mond-
tunk köszönetet a szállásunk tulajdonosának és a konyhás
néniknek, valamint Pigniczki Laci szervezett nekünk egy
vetélkedõt, amit mindenki nagyon élvezett. Ügyességi és
szellemi, valamint vicces feladatokkal kellett szem-
benéznünk csapatokban. Jutalmul mindenki kapott csokit és
ezután újult erõvel élveztük ki utolsó esténket. Másnap
ugyanis hosszú utazás várt ránk.
A hazaérkezésnek mindenki örült. A tábor nagy élmény volt,
bár szerintem ott maradt belõlünk egy kis darab mindenhol,
ahol jártunk. A közös, együtt töltött idõ nagy kincs, boldog
vagyok, hogy részese lehettem ennek az utazásnak. Ezúton
is szeretném megköszönni a zenekar és mazsi tagjainak
nevében a Czirok, valamint a Katona házaspárnak, az
utazás fõszervezõinek. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk
és ezt nektek/Önöknek köszönhetjük! Reméljük, még sok
ilyen utazáson vehetünk részt!

Forgó Judit

Táborozás Lengyelországban
Az utazás egy zenekari tag szemszögébõl
A zenekarral és mazsorettcsoporttal 5 napot töltöttünk
Lengyelországban, Zakopane városában és környékén.
Legutóbbi lengyelországi látogatásunk, azaz Nova Slupia óta
vágyódtunk vissza ebbe a csodás országba. Éppen ezért egy
csodás programtervvel, izgalommal és nagy adag jókedvvel
indultunk el július 28-án hajnalban. A hosszú utazás min-
denkit kifárasztott, este 6 óra körül érkeztünk meg a szál-
lásra, és vacsora elõtt még tartottunk egy próbát. Az estéin-
ket beszélgetéssel, kikapcsolódással töltöttük.
A következõ három nap délelõttjét a zenekar és a mazsi is
gyakorlással töltötte, a délutánokat pedig kirándulásra és
nézelõdésre fordítottuk. A második napon a Dunajec folyón
tutajoztunk, ami mindenki számára hatalmas élmény volt.
Közben sokat beszélgettünk, nevettünk és viccelõdtünk,
volt, aki még a tutaj irányítását is kipróbálta, mindeközben
pedig a csodás tájban, a Tátra hegyeiben gyönyörködtünk.
Ezután látogatást tettünk az egykor magyarországi területen
lévõ Nedec várába, amit szintén mindenki élvezett.
A kirándulás harmadik napja volt számomra a leg-
meghatározóbb élmény, amit valószínûleg sosem fogok
elfelejteni. E nap délutánján Zakopane-ba utaztunk, ahol
térzenéltünk. A zenekar elé egy trombitatok került, ami az
egy órás koncertünk során szépen lassan megtelt pénzzel.
Az utcazenét mindenki nagyon élvezte, nekem is egy csodás
élmény volt. Élveztük a zenét, hogy szórakoztathatunk, és
izgatottságunk a közönségre is átragadt. Zakopane neves
sétálóutcáján, a Krupówki utcán több száz ember állt meg,
hogy élvezhesse az elõadásunkat. Sok-sok mobiltelefon,
kamera és fényképezõ örökítette meg a koncertünket.
Fantasztikus, azonban roppant fárasztó nap volt. Az
utcazene után még sétálgattunk, fagyiztunk és nézelõdtünk
a sétálóutcán.
A negyedik nap délutánját szintén Zakopane-ban töltöttük.
Felvonóval felmentünk a Gubalówka nevû hegyre, ahol
szabad program volt. Itt az idõt nézelõdéssel és a tájban való
gyönyörködéssel töltöttük, ugyanis gyönyörû kilátás nyílt

MEGEMLÉKEZÉS
Szeretett gyermek, testvér, unoka.

MMaaggyyaarrii  KKrriisszzttiinnaa
halálának elsõ évfordulója alkalmából.

Bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet,
amit tõlünk soha, senki el nem vehet.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
szívbõl szeretünk nem feledünk téged.

Gyászoló családod és akik szerettek

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következõ alkalom: 2016. október 12.
Fogadóóra
Tóth Tibor képviselõ minden hónap elsõ hétfõjén 18 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következõ fogadóóra: 2016. október 3.
Rendõrségi fogadóóra:
Minden hónap elsõ keddjén 15-17 óráig a körzeti megbízotti
irodában (Csengele, Deák F. u. 11.)

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
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2016. szeptember 10-én 6 órától
2016. szeptember 12-én 6 óráig
Dr. Sipos Attila
Telefon: 06-30/390-4624,

2016. szeptember 17-én 6 órától
2016. szeptember 19-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba
Telefon: 06-70/330-4504,

2016. szeptember 24-én 6 órától
2016. szeptember 26-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál
Telefon: 06-30/488-0267,

2016. október 1-jén 6 órától
2016. október 3-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán
Telefon: 06-70/424-4455

Állatorvosi ügyelet

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 - 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

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

Hirdetések
300 literes kisfogyasztású hûtõláda eladó! Érd.: 06-30/425-9463,
06-30/371-8776

21 méter hosszú 12-es fólia colos csõbõl eladó! Érd.: 06-30/334-
4011

Kaszálót keresek! 
Lehetõleg avas fûtõl mentes kaszálót keresek. Bérvágást is vállalok
sodrással. Érd.: 06-30/328-2375

Csengelén eladó: Csikós-féle terménydaráló 220V kifogástalan
állapotban, alig használt HONDA rotátor vontatható kocsival, fa
mázsa, szõlõprés+daráló, boros hordók több méretben, hibátlan

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

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

AZ ALÁBBI SZOLGÁLTATÁSOKKAL VÁRJUK MINDEN
MEGLÉVÕ ÉS ÚJ PARTNERÜNKET LEGÚJABB

TELEPHELYÜNKÖN IS SZEGEDEN, A METRO MELLETT.
TAKARMÁNY-ALAPANYAGOK FORGALAMZÁSA:
• CGF
• szójadara
• napraforgódara
• takarmánykiegészítõk

(takarmánymész, -só, -szódabikarbóna)
• tejpótlótápszerek

ÕSZI KALÁSZOS VETÕMAGOK MÁR ELÕRENDELHETÕK!
(BÚZA, ÁRPA, ZAB, TRITIKÁLÉ, LUCERNA)

• TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉS
6791 SZEGED-KISKUNDOROZSMA Kettõshatári út 6.
Telefon: +36-62/556-130
• TAKARMÁNY ÉRTÉKESÍTÉS (METRO mellett)
6728 SZEGED II. ker hrsz. 01404/3 Telefon: +36-62/556-130
• ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZAKÁRUHÁZ
6728 SZEGED Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120 rendeles@delifarm.hu
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fagereblye, répaszelõ, talicska, kerti szerszámok.
Érdeklõdni:0620/3766-569-es számon lehet.

Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területû,
közmûvesített építési telek eladó. Érdeklõdni: Süli Gabriella 06-
30/444-1915

Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba,
konyha, elõszoba, fürdõszoba, gázfûtés. Melléképületek is van-
nak. Érdeklõdni: 06-30/6370672

Eladó! Új székek, fotelok, puffok, hordó alakú bárpult üvegtartó
polccal három bárszékkel. Ágynemûtartós két személyes heverõ,
ágynemûtartós gyerekheverõ, felnõtté nyitható. Hobbira való 2 db
ágynemûtartós heverõ olcsón.
Törésmentes magas támlás mûanyag szék asztallal. 
Férfi-nõi ruhanemû, újak és alig használtak, cipõk, készletek,
ajándéktárgyak, szõnyegek. Gyári csomagolásban nagy méretû
olajkályha, használt szieszta, 2 db olajkályha, 2 db új piros
vezetékes telefon készülék. Könyvek: betegségeket felismerõ
lexikonok, 1994-2001-ig 104 db-os havi megjelenésû válogatás
könyvek. Egy tekercs új tüskésdrót, keréken guruló gázzal mûködõ
2 égõs grill. Újszerû állapotban nagy kerekû robogó 140 km óraál-
lással, sisakkal. 1 éves orosz szivattyú 50 méter slaggal. 5-ös
rekeszben csírás vetõburgonya, kisebb, nagyobb palántanevelõ
cserepek, új szerû alig használt két égõs gázrezsó.
Érd.: 62/268-102, 06-30/547-1194

Eladó a Csengele Május 1. u. 40. szám alatti ház. Két szoba, kony-
ha, új fürdõszoba, konvektoros fûtési lehetõség.
Érd.: Harkai Istvánnénál Tanya: 197. szám alatt, vagy Törkölyné
Harkai Erikánál 06-20/227-5631

Eladó tanyás ingatlan! A tanya 106m2-es, amihez mel-
léképületek is tartoznak (garázs, nyári konyha, ólak, istálló) A
tanyához tartozó föld 4,2 ha, ami szántóból, legelõbõl és
kaszálóból áll. Érd.: 06-30/495-5593 (számkijelzést kérek)

Csengelén az Arany J. u. 4. szám alatti két szintes családi ház 400
szögöles telekkel eladó! Központi fûtés van, mely gázzal és vegyes
tüzelésû kazánnal is mûködik. 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. Érdeklõdni:
62/286-003

1 bála nagyméretû új tégla eladó Harkai Istvánnénál. Érd.:
tanya: 197.

Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen.
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdõszoba, folyosó,
amerikai konyhás. Központi fûtéssel fûthetõ. A ház elõtt nagy
fedett terasz van. Gazdálkodásra alkalmas. Érd.: 06-30/494-9915

Csengele, Kelõpatak 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

Tea tûzhely eladó! Érdeklõdni: 06-30/425-9463

Korrepetálást vállalok németbõl és földrajzból! Érd.: 06-20/231-
1530

1 db 40 hektóliteres vastartály, ventilátor, 16-os 60 méteres fóliaváz

bontásra, és 1 db fa és széntüzelésû 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 átlagsúlyú
tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393

Eladó: kb. 40-50 literes szõlõprés, háztáji kézikocsi, elektromos
lombszívó, csillár, 25 literes zsírosbödön, hõcsöves olajkályha,
keresztvágó fûrész, rámás fûrész. Régi Családi Lapok számai 50
Ft/db áron. Érd.: 06-70/604-7779

Csengele Tanya: 827. szám alatti összkomfortos ingatlan 5 hold
földdel, õszibarackossal, gazdasági épületekkel és felszerelés-
sel (kistraktor, permetezõ, 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 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

Csengelén tanya eladó! 2,5 szobás felújított, kandalló fûtéses, 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! Érdeklõdni:
Tisóczki István, Akácfa u. 11. Telefon: 06-20/255-5586

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

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

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

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

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

Csengele külterületén (hrsz: 196/20) 2,5 hektár föld (szántó,
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
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Csengele, Tisza u. 14. szám alatti ház ELADÓ! Telefon: 06-305562
948

Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint
gáztûzhely javítást! Érdeklõdni: Gyöngyi János, Tisza u. 5. sz.
Telefon: 06-30/374-7041

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,- centrírozást 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 garázs-
zsal, mûhellyel és melléképülettel. Fûtés: 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. Érdeklõdni a 06-30/487 6946-os tele-
fonszámon.

Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter elsõ kettes ülés, fenyõ vil-
lanyoszlop betontalppal!
Érdeklõdni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 06-
30/6330117

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiátort,
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, szán-
tó, legelõ), vagy csak maga az ingatlan is. 
Ugyanitt nagyon jó állapotban lévõ francia ágy és 4x4 m-es szobá-
ba való padlószõnyeg is eladó! Érdeklõdni a 06-30/275 4890-es tele-
fonszámon lehet. 

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

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


