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homokhátság északi részén ebbõl nem sokat
éreztünk, DE a kötelezõ betelepítéssel ennek részeseivé válhatunk.
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 kellene 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 fogyasztott 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?
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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 teljesen 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
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megrendezésre ez az ünnepségsorozat. Minden évben jó
látni azt, hogy a falu apraja-nagyja összegyűlik, hogy ezeken a közös programokon részt vegyenek, kikapcsolódjanak
és jól érezzék magukat. Ezeknek a programoknak hatalmas
közösségformáló ereje van. Ezért szívvel lélekkel azon
vagyunk, hogy ismét egy feledhetetlen és emlékezetes rendezvényt
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Beszélgetés Farkas Sándor országgyûlési képviselõvel az október 2-i
népszavazásról

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

(folytatás a következõ oldalon)
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Végül következett a nap fénypontja, a motoros felvonulás,
ahol a motorosokon kívül képviseltették magukat a robogósok, a quadosok és a chopperesek is, majd nem sokkal utánuk, már kicsit lassabb tempóban a traktorosok is felvonultak. A napot utcabállal zárták a szórakozni vágyók.

A beszédek és köszöntések után igazi zenés-táncos műsorkavalkád vette kezdetét mazsorettesekkel, társastáncosokkal, fúvószenekarral és citerazenekarral.
A Táborozóhelynél eközben elkezdtek gyülekezni a motorosok és traktorosok, hogy járműveikkel elkápráztassák a
közönséget. A megnyitó keretein belül visszaemlékeztek az
első motoros-találkozóra, amelyet 2000-ben rendeztek meg,
és a lassan nagykorúvá váló rendezvény hagyományát
követve újabb rovátka került fel az akácfabotra.

A találkozó is színes programokkal várta az érdeklődőket.
Többek között felbőgött egy T-34-es tank motorja, ami 1000
lóerőre képes, bemutatták az elsősegély nyújtás lépéseit, a
tűzoltók szétvágtak, majd felgyújtottak egy roncs autót,
amin a tűzoltás folyamatát is bemutatták végül. Triál és
traktorhúzó bemutatókkal, drifteléssel, streetfighterezéssel
szórakoztatták a közönséget. Megjutalmazták a véradókat a
Vöröskereszt jóvoltából, a szatymazi tanyagondnokok pedig
palacsintával örvendeztették meg a kilátogatókat.
A programok helyszínén ezen kívül egész nap megtekinthető
volt a „sokat látott traktorok” kiállítása, az airsoft kiállítás,
valamint falunéző járattal tekinthették meg a látogatók településünket.

Vasárnap
A vasárnap már nem volt ennyire zsúfolt programokkal, de
minden érdeklődő nyugodt szívvel el tudta foglalni magát
egész nap. Reggel az ünnepi szentmise után együtt megkoszorúztuk az I-II. Világháborús emlékművet a lengyel és a
német delegációval, majd külföldi vendégeinkkel meglocsoltuk a testvérkapcsolatainkat jelképező fákat.

Ezután a már 20 éve hagyománnyá vált Torta-túra vette
kezdetét, idén négy csapat mérte össze tudását és lelkesedését a kreatív és vicces feladatok keretein belül az általános
iskola udvarán. A feladatok között a résztvevők minden
ügyességét és leleményességét igénybe vették. Az első feladat során téglák pakolgatásával kellett eljutniuk A pontból
B-be, a második feladat a kreativitásukat tette próbára,
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mivel kavics, papír és madzag felhasználásával kellett meteorokat készíteniük, majd ezek eldobásával szerezhettek
pontokat a csapatok. A feladatok között szerepelt még
növényfelismerés és vizespohár öntögetés is, majd záró
számként jött a váltóverseny. A szervezők minden csapatot
ajándékcsomaggal és tortával jutalmaztak.
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kör és a vadász szerepében Zsólyomi-Katona Theodóra és a
herceg szerepében Lantosné Horváth Irén, aki egyben a
darab szellemi atyja/anyja is volt. A törpöket megszemélyesítette: Novákné Vízhányó Erzsébet, Nagy Gáborné, Pálinkás
Istvánné, Gurdics Gáborné, Grezsáné Franczia Gyöngyi,
Rényi Virág és Sánta Ildikó.

Mire a verseny véget ért, akkora a Faluház mellett felsorakoztak a fogatok és a lovasok, hogy megkezdjék felvonulásukat a faluban. Lenyűgöző látványt nyújtott, ahogy az 50
fogat és a több mint 10 lovas nekivágott, hogy a
Táborozóhelynél megtekintse az érdeklődőkkel a lovagi tornát, amelyen négy lovag ügyességi feladatok és bajvívás
során küzdött mega bajnoki címért.

A fergeteges előadás után zenés utcabál vette kezdetét,
amely hajnalig kitartott.

Ezután folytatódott a felvonulás, ami a víztoronynál ért
véget, ahol borral és emléklappal köszönték meg a lovasoknak a részvételt.
A falunapi programok egy színi előadással folytatódtak a
Faluházban, ahol a közönség a Péter és a farkas című darabot tekinthették meg a GriMaszk Társulat és az Universitas
Szimfonikus Zenekar előadásában. Innen fáklyás felvonulás
keretein belül vonultak át a nézők a kőszínpadhoz, ahol a
csengelei Főnix színjátszó csoport adta elő Félőlény című
darabját. A gyerekek előadása után jött a meglepetés produkció. Néhány bennfentes már előre tudta mi lesz az, és le
sem tudta törölni az arcáról a várakozó mosolyt, majd mikor
elkezdődött minden néző arcán felderengett ugyan az a
mosoly. A színpad előtti teret betöltötte a féktelen jókedv és
nevetés, amikor az általános iskola dolgozóinak előadásában elkezdődött a Hófehérke és a hét törpe legújabb, és
szerény véleményem szerint legjobb feldolgozása. Csak hogy
az is értse ezen megnyilvánulásom, aki esetleg nem tudott
eljönni megnézni az előadást, annak elmondanám a főbb
szereplőket. A gonosz mostoha szerepében Czirokné Krizsán
Zsuzsanna, Hófehérke szerepében Lantos István, a csodatü-

Hétfő
A falunapok harmadik napján kispályás labdarugó-torna
várta a kedves érdeklődőket és focirajongókat. A vándorkupáért 12 csapat versenget, amelyet az OCSKÓ-TRANS harmadik alkalommal nyert el, így az véglegesen az ő tulajdonukba került.
Mindenkinek köszönjük munkáját, aki bármilyen formában
hozzájárult a falunapok sikeres megrendezéséhez!
Kucsora Boglárka
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Önkormányzati hírek
Csengele Közös Önkormányzati Hivatal az egységesített
önkormányzati elektronikus ügyviteli megoldások bevezetése érdekében, pályázati forrásból megvalósítva, csatlakozott
az önkormányzati ASP központhoz, amelyet Kormányrendelet
írt elő.
A csatlakozás fő célja egy egységes önkormányzati informatikai rendszer megvalósítása és bevezetése a hivatalokban.
A csatlakozás keretében új számítógépek, monitorok, laptopok, kártyaolvasók és nyomtatók is kerültek beszerzésre,
amelyek már alkalmasak a rendszer megfelelő szintű kiszolgálására.
Az előírásoknak megfelelően az ASP-t használó ügyintézők
képzése 2017. év márciusában sikeresen lezárult, az új rendszer pedig 2017 januárja óta folyamatosan üzemel a hivatalban.
A bevezetéshez kapcsolódó pályázat segítségével a korábbi
elavult számítógépes eszközök lecserélésével, az új rendszer
már képes a kor elvárásainak megfelelő hatékony, gyors
szolgáltatás biztosítására az ügyintézők, és az ügyfelek
számára egyaránt.
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Nemes-Nagy Nellitől. A tanárnő is búcsúzott, mindegyik
tanítványától külön-külön, személyre szóló jó tanácsokkal
látta el búcsúzó„gyermekeit”.

A vakáció után mindenki kipihenten új környezetben és
közösségben folytatja tovább tanulmányait, melyhez sok
sikert és kitartást kívánunk!
Törköly Ágnes

Újabb siker nemzetközi versenyen
Idén június 23 és 25 között 6. alkalommal rendeztek
Szerbiában Zrenjaninban fúvószenekarok számára nemzetközi versenyt.
A csengeleieknek nem volt idegen a környezet, hiszen tavaly
szerepeltek már itt. A zenekarvezetőnek, Czirok Zoltánnak
mindig van újabb és újabb ötlete, amivel kihívás elé tudja
állítani a gyerekeket és talán mondhatjuk, hogy saját magát
is. Így a kisteleki és csengelei gyerekekből összeállított egy

HÁZASSÁGKÖTÉSEK

1967. május 6-án
Csengelén kötött házasságot
Bencsik Ferenc és Agárdi Margit.

Ballagás az Általános Iskolában
A Csengelei Általános Iskolában június 17-én délelőtt 10
órakor tartották a ballagási ünnepséget.
A 8. osztályosok énekelve járták végig az iskolát, ahol idejük
jelentős részét töltötték, majd a faluházban folytatódott
tovább a rendezvény. A szép és megható ünnepség keretében
elköszöntek tanáraiktól, diáktársaiktól és osztályfőnöküktől

ifjúsági zenekart, akiket már láthattunk szerepelni a
csengelei falunapokon. Ezzel a zenekarral Budafokon a profi
együttesek között harmadik helyet értek el áprilisban.
Június utolsó hétvégéje sem volt izgalommentes, nagy örömmel vettük a hírt, miszerint a Kisteleki és Csengelei Alapfokú
Művészeti Iskola Gyermek-Ifjúsági Fúvószenekara kiemelt
első helyezést szerzett 100-ból 99 ponttal, valamint megkapta a verseny nagydíját.
Gratulálunk az elért eredményhez és további sok sikert kívánunk!
Törköly Ágnes

Csengelei egészséghét
A csengelei Önkormányzat idén június 12 és 16 között szervezte meg az Egészséghetet. Hétfői napon véradáson lehetett részt venni, melyen falunkból 28-an jelentek meg.
Nagyon köszönjük nekik, hiszen emberéletek múlhatnak
rajtuk. Egész nap thai- vagy olajos lazító masszázson lehetett részt venni, valamint délután pilates és aerobik órát is
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ki lehetett próbálni. Az aeorbik óra sikerének köszönhetően
nyáron minden pénteken 19:00-tól várjuk a mozogni vágyókat a faluházban.
Hétfőn és szerdán délután Kornócziné Sisák Mónika családsegítővel kreatív gyereksarkot tartottunk az iskolásoknak,
ahol a gyerekek a papírfonás alapjait is megtanulhatták,
illetve színezni és csillámtetoválást csináltatni is volt lehetőségük.
Kedden babamasszázs alapjai bemutató óra volt, melyen
Csengele legfiatalabb lakóinak nagy részét masszírozhatta
az anyukája, délután pedig Zsolnai Tamás nemzetközi
zumbaoktató tartott zumba órát az iskolás diákoknak.
Szerdai napon a Mályvavirág alapítványtól önkéntesek látogattak falunkba. Az alapítvány főleg méhnyakrásokosokat
támogat, tagjainak nagy része méhnyakrákot túlélt nők/
édesanyák. Az iskola nagylányainak és felnőtteknek is tartottak interaktív, beszélgetős előadást. Délelőtt Dr. SahinTóth Gábor érsebész rendelésére lehetett jelentkezni, délután
pedig masszázsra.
Csütörtökön délután biciklitúrát szerveztünk, melyen több
mint ötvenen vettünk részt. Kis megpróbáltatással, ám
annál nagyobb lendülettel tekertünk végig a nehéz terepen.
Közben ásványvizet, almát és műzliszeletet kaptak a résztvevők, melyet az önkormányzat finanszírozott.
Pénteken a Kisteleki Egészségfejlesztési Iroda munkatársai
csontsűrűség valamint lúdtalpvizsgálatot végeztek, illetve
dietetikusuktól bárki bármilyen témában kérdezhetett.
Szerdai, csütörtöki és pénteki napokon vérnyomás és vércukormérésre vártuk a csengeleieket a faluházban.
Minden résztvevőnek és segítőnek nagyon szépen köszönöm!
Tóth Alexandra

V. Hittanos kézműves tábor
Csengelén
Már szokásossá vált, hogy a nyári szünet kezdetén ötnapos
hittanos kézműves tábor nyújt kikapcsolódási lehetőséget a
fiataloknak. Idén is 30 iskolás kapcsolódott be a tábor gazdag programjába. Nem maradhatott el most sem az agyagozás, fafaragás, kézimunka, papírsárkány készítés. Újdonság
volt, hogy az ebéd és a jól megérdemelt fagylalt után a
csengelei könyvtárban, a KönyvtárMozi program keretében
ifjúsági filmeket néztek meg a gyerekek. Természetesen az
olyan megszokott programok sem maradhattak el, mint a
strandolás Kiskunmajsán, a labirintus Ópusztaszeren és itthon a falujáró vetélkedő.
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A tábor záró estéjén a szülők és más meghívott vendégek is
részt vettek. Megnézték a gyerekek által készített kézműves
termékeket, közösen imádkoztak a szabadtéri szentmisén,
melyet Nagy Tibor káplán atya mutatott be.
Hálás köszönet a Szeged-Csanádi Egyházmegyének és a
Csengelei Önkormányzatnak a támogatásért, valamint a
kézműves foglalkozás vezetőknek Koncz Lajosnénk, Vincze
Jánosnak, Gajdacsi Zoltánnak, a segítőknek: Tóthné Fekete
Gyöngyinek, Magonyné Olajos Piroskának, Kornócziné Sisák
Mónikának és Fekete Ferencnek (aki a finom paprikáskrumplit
főzte).
Zólyomi-Katona Theodóra szervező

Horváth Richárd divatbemutatói
teltházakat vonzottak
Horváth Richárd gyermekkorában Csengelén élt, de iskoláit
már más településen végezte el. Ennek ellenére – és kiterjedt
rokonsága miatt is – sokan ismerik a fiatal szabót, aki nem
csak megtervezi, hanem ki is vitelezi a megálmodott ruhakölteményeket. Nemrég azzal hívta fel magára a figyelmet,
hogy Kiskunfélegyházán és Kiskunmajsán tartott showműsorral egybekötött divatbemutatót, mindkét helyen teltházas közönséggel. E sorok írója az utóbbi rendezvényen
járt. A közel két órás műsor elsőre hosszúnak tűnhet,
viszont nem lehetett rajta unatkozni, mert gyakran váltogatták a ruhabemutatókat mai és örökzöld slágerek előadásával, és a vége felé még versenytáncosok is szerepeltek.
Meglepetésként Horváth Richárd is több dalt énekelt el, és
mint később elmondta, a ruhatervezés és az éneklés között
nem tud választani, mindkettő a szívéhez közel áll. A felvonultatott ruhakölteményekre nagyon vevő volt a közönség,
kis túlzással élve őrjöngtek. A tervező-kivitelező gondolt a
teltkarcsú hölgyekre is, ezek a ruhái is nagy sikert arattak.
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A show végén az következett be, amire minden színpadi
szereplő vágyik: felállva tapsoltak a falunkból elszármazott
Horváth Richárdnak.
A két divatbemutató show-nak még annyi csengelei vonatkozása volt, hogy a színpad díszítésére használt virágcsokrokat Gyovai Aranka ajánlotta fel.
Molnár Mihály

Csengelei paradicsom
Jamie Oliver éttermében
Magyarósi Csaba blogger fenegyerek nemrég Budapest legjobb pizzája címmel töltött fel egy közel 20 perces filmet a
youtube-ra. A videó vége felé megtudhatjuk, Jamie Oliver
budapesti éttermébe Csengeléről, Vörös Csilla kertészetéből
kerülnek a paradicsomok.

A termelő beszélt arról, hogy amikor el volt törve a lába,
recepteket nézegetett, és elhatározta, hogy különleges paradicsomokat fog termeszteni. A Magyarországon létező kb.
300 fajtából nála 25 található meg. A finom paradicsom
előállításának titkát anyukája, Vörös Tiborné fogalmazta
meg: kevés műtrágya, kevés permetszer, sok napfény, sok
víz és sok kézimunka.
A filmet június 15-i feltöltése óta 580-an nézték meg.
M.M.

Baklövés
Pétör, az erdőkerülő, puskával a vállán, komótosan baktatott az erdő szélén. Délfelé járt az idő. Nem volt sietős dolga,
meg-megállt, nézelődött, aztán elindult. Most hazamegy
ebédelni, délután újból kijön az erdőbe, mert már napok óta
lopja valaki az összerakott méterfát, meg két nappal ezelőtt
egy kitett hurkot is talált.
Egy kicsit sietősebbre fogta a lépteit. Földerült az arca,
amint eszébe jutott, hogy az asszony bablevest ígért ebédre
füstölt csülökkel, meg hozzá paradicsommártást.
Már az udvaron érezte a finom bableves illatot, a nyál összefutott a szájában. Hiába no! Olyan bablevest senki nem tud
a környékben főzni, mint az ő felesége.
Beballagott a kamrába. A puskát levette a válláról és felakasztotta a helyére, a padlásfeljáró melletti szögre. A töltényt nem vette ki belőle, úgy is ebéd után rögtön indul
vissza az erdőbe.
Az asszony a konyhában serénykedett. Kész volt már az
ebéd, csak a konyhaasztalról kell elpakolni, hogy teríthessen
és ehessenek. Ott sorakozott az asztalon a két elmosott
paradicsomos üveg is.
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- Jóska fiam! – szólt az idősebb fiának – Ugorjá’ mán föl
ezökkel az üvegökkel a padlásra, oszt aztán öszünk!
- Jóska a hóna alá kapta az üvegeket és indult a padlásra.
Örült, hogy mehet, mert ilyenkor mindig csettegett néhányat
a vadászpuskával. Fölhúzta, meg elsütötte, fölhúzta, meg
elsütötte – csitt-csett, csitt-csett.
Most is, mikor a második létrafokra lépett, fölhúzta, meg
elsütötte – csitt-DURR!!! A puska egy fülsiketítőt durrant,
akkorát, hogy a szögről is leugrott és leesett a földre. A
mennyezeten egy lyuk tátongott, amelyiken föl lehetett látni
a padlásra.
Jósa halálsápadtan állt a létrán, az üvegek kiestek a hóna
alól. Elöl a nadrágján megjelent egy sötét folt, ami szép lassan terjedt lefelé a nadrág szárán, onnan a létrára, majd le a
földre.
Szempillantás alatt ott termett Pétör, reszkető térdekkel.
Artikulátlan hangon üvöltött a gyerekre:
- Mit csináltá’ te gazembör?! Nem mögmondtam, hogy a
puskához nem szabad hozzányúlni?!
- Én… én … én nem is nyúltam hozzá, csak … csak a
sarkamma’ véletlenül mögrúgtam…, léesött a fődre … oszt
esűt – füllentette Jóska, mert tudta, hogy ha az igazat megmondja, az apja agyonüti.
Ily módon az ebéd elég rosszul sikerült. Hiába volt az ínycsiklandó, utánozhatatlan bableves, meg az omlósra főtt
füstölt csülök, mindenkinek csak forgott ki a szájából a
falat.
Pétört évekig gyötörte a lelkiismeret. Belegondolni is szörnyű, mi lett volna, ha a puskacső úgy áll, hogy nem a plafont, hanem a gyereket lövi keresztül!
Minden találkozón, minden társaságban fölhívta a figyelmet, hogy a puskából mindig ki kell venni a töltényt.
Elmesélte a történetet, hogy lám ő is csak néhány percre
tette le, és majdnem a gyerek életébe került.
Aztán eltelt már szinte egy emberöltő, Jóska kitanulta a
szakmát, kiszolgálta a katonaidőt is, éppen a családalapításra készült. Otthon kártyaparti jött össze az öreg haverokkal és Pétör bácsi most is fölhozta az esetet.
Jóska kicsit mosolygott a bajusz alatt, aztán megszólalt:
- Édösapám! Most már, hogy ennyi idő eltelt én is kiszolgáltam a katonaidőt, maga is nyugdíjas mán, bevallom, hogy
nem véletlenül sült el az a puska! Nem rúgtam én mög a
sarkammal, hanem fölhúztam, oszt elsütöttem, úgy, mint
azelőtt mindig. Csakhát akkor benne vót a lőszer!
Pétör bácsi döbbent arccal nézett a fiára, aztán elkerekítette:
- Hogy az az ilyen-olyan úristen…. így mög úgy!!! Hát én
égy egész életön körösztű’ hazudtam miattad?!
A szeme villámokat szórt – és Jóska jobbnak látta, ha eltűnik, mielőtt még az apja felpofozza amúgy magyarosan,
most így felnőtt fejjel is.
Tóthné Sinkó Matild

Tisztelt Lakosok!
A Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. munkatársa minden
hónap második szerdáján tart fogadóórát 10-12 óráig a
Faluházban. Következő alkalom: 2017. augusztus 9.

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 19 órától
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. augusztus 7.
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Rendőrségi fogadóóra:

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:

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

Állatorvosi ügyelet
2017. július 15-én 6 órától
2017. július 17-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2017. augusztus 5-én 6 órától
2017. augusztus 7-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter,
Telefon: 06-30/519-1829

2017. július 22-én 6 órától
2017. július 24-én 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán,
Telefon: 06-70/424-4455

2017. augusztus 12-én 6 órától
2017. augusztus 14-én 6 óráig
Dr. Kunstár Pál,
Telefon: 06-30/488-0267

2017. július 29-én 6 órától
2017. július 31-én 6 óráig
Dr. Farle Csaba,
Telefon: 06-70/330-4504

Tisztelt Erdőtulajdonosok és Erdőgazdálkodók!
Fakitermelésben és az ahhoz szükséges adminisztratív munkák 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 erdőgazdálkodás minden lényeges mozzanatához szükséges és ellenjegyzése nélkül nem hajtható végre fakitermelés erdőtervezett erdőben.
Tájékoztatom Önöket, hogy a 2009. évi XXXVII. törvény
értelmében „az erdőgazdálkodó erdőgazdálkodási tevékenysége szakszerűségének biztosítása érdekében jogosult erdészeti szakszemélyzetet köteles alkalmazni…” (Etv.97.§).
A Gyógyszertár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig 7.45-16.00
Szombat: 8.00-13.00
Bankkártyával történő fizetés is lehetséges!
Egyéb szolgáltatásaink:
- igény szerint egészségpénztárakkal
szerződéskötés
- 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

Vénusz Presszó

A
- 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
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Széllné ildikó

R t

Rényiné Dr. Torontáli Renáta háziorvos
Telefon: 286-121,
Rendelési idő: hétfő, kedd, szerda, péntek: 9-12-ig,
13-14-ig, csütörtök: 9-12-ig
Sürgősségi betegellátás 24 órában minden nap a kisteleki
mentőállomás épületében.
Telefonszám melyet sürgős esetben hívhatnak: 104
Dr. Balikó Katalin fogorvos
Telefon: 06-20/521-0172
Rendelési idő: hétfő, szerda, csütörtök: 13-17-ig,
kedd, péntek: 9-13-ig
Polgárőrség: 06-30/602 5070,
Tűz esetén értesíthető:
Árvai Kálmán tűzoltó-parancsnok Telefon: 06-20/919 4302
A POLGÁRMESTERI HIVATAL
ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE:
Polgármester: Kormányos Sándor kedd: 9-12
Időpont egyeztetés: Olajos Alíz 62/586-572
polgarmester@csengele.hu
Jegyző Dr. Tóth Tibor szerda 9-12
Tel.: 586-571. jegyzo@csengele.hu
GAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15,
Szaniné Bakacsi Henrietta
Tel.: 586-574 penzugy@csengele.hu
Ádám Renáta Tel.: 586-574 konyveles@csengele.hu
Boriné Dóka Erika, Kálmán Rita
Tel.: 586-576 gazdalkodas@csengele.hu
Katonáné Szabó Ildikó,
Tel.: 586-576 konyha@csengele.hu
LAKCíMNYILVÁNTARTÁS, ANYAKÖNYVEZÉS:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Tel.:586-573
IGAZGATÁS ÉS SZOCIÁLIS ÜGYEK:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Magony Józsefné Tel.: 586-577. igazgatas@csengele.hu
ADÓ ÜGYEK:
Ügyfélfogadás: hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Kossipos Józsefné Tel.: 586-577 ado@csengele.hu
ADÓ- ÉS ÉRTÉKBIZONYíTVÁNYOK, KIFÜGGESZTÉSEK,
KÖZÉRDEKŰ MUNKA, MÉHÉSZET:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Pálnok Erika
Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu FAX: 586-578.
MUNKAÜGY, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Hatvani Mária, Tel.: 586-572, munkaugy@csengele.hu
CSALÁDSEGíTŐ SZOLGÁLAT ÉS GYERMEKJÓLÉT:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 8-12, du. 13-16-ig
Kornócziné Sisák Mónika
Tel.: 586-573 Mobil: 06-20/385-3636 (8-16 óráig)
JÁRÁSI ÜGYINTÉZŐ:
Ügyfélfogadás: szerdán 8-16
Csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel!
Hulladékudvar nyitva tartás
Kedd és csütörtök: 8.00-16.20
Ebédidő: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00
Polgármesteri Hivatal
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Munkalehetőség
Csengelei biogazdaságba keresünk szorgalmas, megbízható
női (akár nyugdíjas) munkaerőt kertészeti munkára, minimum
heti 2 fix napra, valamint ügyes férfit alkalmankénti feladatokban való közreműködésre. Telefon: 06-30/413-2617
Szalma, széna bálázás bálákért
Kis kockabálák készítését vállalom korszerű, magasnyomású géppel, akár pótkocsira feldobva is. Érdekel továbbá szalma kombájn
alól és kaszálék is. Telefon: 06-30/413-2617
Takarítónőt keresek! Érdeklődni: 06-30/218-7694-es telefonszámon délután 4 óra után.
Kubota B1600 3 hengeres, 4x4-es gyári talajmarós japán kistraktor eladó! Érd.: 06-30/659-5286
Kőműves munkát, külső homlokzat szigetelést
és nemes vakolat húzást vállalok. Érd.: 06-20/430-8482
Locsoló berendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! Érd.:
Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.
Eladó tetőcserép, 3 db 6m horgonyzott cső, valamint 5 hold
föld! Érd.: Laczkó Gábor Tisza u. 7. Telefon: 06-30/452-2218
Tanya 204. szám alatti tanya 7,5 hold földdel eladó! Érd.: 30/8519209
2 db parapetes jó állapotban lévő konvektor eladó! Érd.:
06-30/218-7694
Gázpalack csere Csengelén! Érd.: 06-30/328-23-75
Kaszálót keresek!
Lehetőleg avas fűtől mentes kaszálót keresek. Bérvágást is vállalok sodrással. Érd.: 06-30/328-2375
Csengelén, a település központjában, 1679 m2 területű, közművesített építési telek eladó. Érdeklődni: Süli Gabriella 06-30/4441915
Eladó, a Május 1. u. 38. szám alatti családi ház. Két szoba,
konyha, előszoba, fürdőszoba, gázfűtés. Melléképületek is
vannak. Érdeklődni: 06-30/6370672
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 melléképületek 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)
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
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 fóliaváz 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 átlagsúlyú tyúkok (599 Ft/db) eladók! Érd: 06-30/282-9393
Eladó: egy alig használt centrifuga, egy felújított tárcsás mosógép, egy 3 égős palackos gáztűzhely palackkal, 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
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 rendezvények - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél többféle megoldás
lehetséges.
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Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói tapasztalattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg eltartási szerződést kötne. Telefon: 06-20/357-8020
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
Vállalok szobafestést, ajtó, ablak, kerítés festését, valamint gáztűzhely javítást! Érdeklődni: 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
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 garázzsal,
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! 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, tűzhelyeket) 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 csillárok, ülőgarnitúra (3+1+1), TV állvány, szekrénysor, hűtőszekrény. 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 szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászárók beépítését
vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725
Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, állványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! Kormányos Zoltán
Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375
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