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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)

PÁLYÁZAT
Csengele Községi Önkormányzat pályázatot hirdet  

területi ellátási kötelezettséggel működtetendő – jelenleg helyettesítéssel ellátott –  

I. SZÁMÚ FELNŐTT HÁZIORVOSI KÖRZET  
HÁZIORVOSI FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRA,  

háziorvosi praxis vállalkozási formában, területi ellátási kötelezettséggel.

Ellátandó lakosságszám: Lakcím szerint: 678 fő.
A feladat ellátásának helye: 6765 Csengele, Május 1. u. 23. sz. alatti rendelő.

További információk a 62 / 586–570-es számon.

Önkormányzati hírek

Kedves Csengeleiek!
A házasságkötés egy meghitt ünnepség, amely volt, van és 
lesz, mert a gyermek születésén kívül az egyik legszebb és 
legcsodálatosabb esemény két ember életében.
Szeretnénk felidézni a Csengelén kötött házasságokat, oly 
módon, hogy a Csengelei hírek című havilapban közzéten-
nénk a menyasszonyról-vőlegényről készült fényképeket, 
majd kiállítanánk a Faluházban.
Bármilyen régi – akár 1900-as évek előtti – fotókat is 
várunk, melyeket a faluházban gyűjtünk. A következő ada-
tokat kérjük: házasok neve, a házasságkötés ideje. A képe-
ket beszkennelés után visszaadjuk. 
Nagy tisztelettel várjuk a fényképeket.

Egyházi hírek

Kedves Csengeleiek!
Antal Imre vagyok, 2017. január 2-a óta Csengele plébáno-

sa. Szeretném szívből megköszönni azt a kedves fogadta-
tást, amivel vártak engem. Nagy öröm számomra, hogy újra 
itt lehetek Önök között, ebben a családias hangulatú falu-
ban.

Nekem plébánosként az a dolgom, hogy segítsek a csengelei 
embereknek ott, ahol tudok. Legfontosabb feladatomnak azt 
tartom, hogy Jézus Krisztus küldötteként Isten szeretetét 
vigyem a családok közé, hiszen az igazi boldogságot csak 
Őáltala érhetjük el.
Ezért kérem Önöket, bátran forduljanak hozzám vagy munka-
társaimhoz, ha keresztelést, házasságkötést szeretnének 
kérni, vagy ha utolsó útjára kell kísérni elhunyt családtagjukat.

Külön kérem, hogy értesítsenek minket, ha nagybeteg van a 
családban, aki szeretne gyónni, áldozni, a betegek keneté-
nek szentségében részesülni, s így felkészülni a találkozásra 
a Mennyei Atyával.

Mellettem két segédlelkész szolgál: Roszel Norbert atya és 
Nagy Tibor atya. Felváltva mindhárman rendszeresen jelen 
leszünk Csengelén a szentmisék alkalmával.
Csengelei munkatársaim: Zólyomi-Katona Theodóra hitokta-
tó, Vincze János temetőgondnok és Katona Attila irodista.
Mindannyian szívesen állunk az Önök szolgálatára!

A Szent Imre Plébánia információi
Egyházi hozzájárulásról:
Minden egyházközség, tartozzon bármely felekezethez is, 
nagyrészt az oda tartozó hívek adományából tarja fenn 
magát. Így van ez Csengelén is. Nagyon köszönjük azok 
segítségét, akik eddig rendszeresen fizették az egyházi hoz-
zájárulást. Továbbra is azt kérjük, hogy akinek anyagi körül-
ményi megengedik, és szívesen adakozik, támogassa az 
egyházközségben folyó munkát.
Az egyházi hozzájárulás fizetése önkéntes alapú. Ettől az 
évtől kezdve nem küldünk „egyházi adó szedő” munkatár-
sat, hogy házról házra járva kérje annak megfizetését. 
Hozzájárulásukat a plébánián tudják befizetni hivatali idő-
ben, vagy telefonhívásra szívesen kimegyünk a megadott 
címre.

A plébánia hivatal címe:  
6765 Csengele, Május 1. u. 34.
E-mail: csengeleplebania@citromail.hu
Irodai ügyintéző: Katona Attila (tel: 20/220-7907)

(folytatás a következõ oldalon)
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Irodai ügyfélfogadás:
Kedd: 14:00-15:00
Szerda: 14:00-15:00
Csütörtök: 14:00-15:00
Valamint szentmisék előtt és után, illetve telefonon egyezte-
tett időpontban.

Szentmisék rendje:
Péntek: 16:00 (nyári időszámításkor 17:00)
Vasárnap: 08:30

Temetővel kapcsolatos információk:
A csengelei temető tulajdonosa és fenntartója a 
Szent Imre Plébánia (Csengele, Május 1. u. 34.)
Ügyintéző a plébánián: Katona Attila (tel: 20/220-7907)
Temetőgondnok: Vincze János (tel: 30/317-2200)
A sírhelyek kiváltása a plébánián történik.

A temetéseket megállapodás alapján a Kisteleki Temető 
Üzemeltető Kft végzi, ha haláleset történik a családban, 
bizalommal forduljanak hozzájuk.
Ők vállalnak minden olyan tevékenységet, ami egy temetés 
lebonyolításához szükséges: szállítás, hamvasztás, kellékel-
látás, temetés ügyintézés stb.
Halottszállítás: Lévai János (tel: 30/451-0371)  
telefonon elérhető bármikor.
Irodájuk: Kistelek, Árpád u 39. a temető ravatalozójában van 
Nyitva tartása: munkanapokon 8-16-ig
Ügyintéző: Bicókné Franciska (tel: 30/526-1879)

Művészeti Iskola hírei

Az ország legjobb hat zenekara között van  
az egyesített fúvószenekar
Korábban már beszámoltam arról, hogy a kisteleki és a 
csengelei művészeti iskola tanulóiból összeállítottam egy 60 
fős együttest, akikkel két nemzetközi versenyre is megkezd-
tük a felkészülést még tavaly októberben.
Elsőként a budafoki Országos Zenekari Versenyre kezdtünk 
el készülni. Ennek a versenynek a válogatójára egy DVD 
felvételt kellett készítenünk, melyet idén januárban meg is 
tettünk és elküldtünk a zsűrinek. A felvétel elbírálása alap-
ján továbbjutottunk a döntőbe, melyre április 21-én kerül 
sor. Rajtunk kívül még öt zenekar került a döntőbe, két 
budapesti, ebből az egyik konzervatóriumi együttes, egy 
debreceni, akik szintén konzervatóriumi, valamint 
Tótkomlósról és Szentgotthárdról egy-egy csoport. 
A felkészülést tovább folytatjuk, hiszen egy egész repertoár-
ral kell a döntőbe bemutatkoznunk. 

Czirok Zoltán
zenekarvezető

Meghívó
A Szent Imre Plébánia és a 

Csengelei Alapfokú Művészeti Iskola 
szeretettel meghív minden érdeklődőt
2017. április 30-án 16 órakor
a templomban megrendezésre kerülő
TAVASZI HANGVERSENYRE!

A belépés díjtalan!

Általános iskolai hírek

Csengelei harmadik helyezés  
a „Szép magyar beszéd” versenyen
Kisteleken rendezték meg a „Szép magyar beszéd” című 
vetélkedő területi döntőjét, melyen a helyiek mellett Baks, 
Balástya és Csengele felső tagozatos általános iskolásai is 
részt vettek.
A 7-8. osztályos korosztályban versenyzett a csengelei 
Katona Petra, aki harmadik helyezést ért el a nyolc induló 
közül. Felkészítő tanára Lantosné Horváth Irén volt.

Molnár Mihály

Farsang
A farsangi mulatságra február 17-én délután került sor a 
faluházban. A gyerekek és tanáraik már hetekkel korábban 
készültek a rendezvényre, próbáltak, jelmezeket varrtak, 
hogy mire a télűzésre kerül a sor minden tökéletes legyen. 
Sok hozzátartozó jött el megnézi a produkciókat. 

A legkisebbek kismajmoknak öltöztek, a másodikosok nép-
táncos produkciót adtak elő, a harmadikosok dalmaták vol-
tak, akiket Szörnyella ijesztgetett, a negyedikesek pedig 
visszamentek a kőkorszakba. 

A felső osztályosok produkciói is nagyon mulatságosak vol-
tak, az 5. osztály macska-egér játékot játszott, a hatodiko-
soktól tüzes táncot láthattunk, a hetedikesek egyik fele 
rockernek a másik fele motorosnak öltözött, a nyolcadik 
osztály pedig orvosként vizsgálta pácienseit. 
Nagyon ötletes és szórakoztató produkciókat láthattunk. A 
műsor után a gyerekek különböző játékokon vehettek részt, 
majd fogyaszthatták a szülők által készített finomságokat. 

Törköly Ágnes
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Óvodai hírek

Farsang a Csengelei Szivárvány Óvodában
A Csengelei Szivárvány Óvoda és Egységes Óvoda – Bölcsőde 
dolgozói és Szülői közössége 2017.február 25-én a 
Faluházban jótékonysági farsangi mulatságot rendezett. 
Február hónap mindenhol a bálok, a farsangi mulatságok 
időszaka, a farsang a vidámságról, a mókázásról szól. A 
néphagyomány szerint a Farsang a vízkereszttől hamvazó-
szerdáig tartó hosszú, vidám, télbúcsúztató időszak. Az 
óvodában igen mozgalmas hetek ezek. Ezen időszakban 
tréfás mondókákat, verseket tanultunk, festettünk, ragasz-
tottunk, farsangi álarcokat készítettünk az intézményben.
A Csengelei Szivárvány óvoda Szülői munkaközössége és az 
intézmény dolgozói közös összefogásával, kitartó szervezési 
munkájával teltek az elmúlt hetek. A rendezvény szervezésé-
vel az volt a célunk, hogy olyan tárgyi környezetet, eszközö-
ket, olyan ismereteket, élményeket biztosítsunk a gyerme-
kek számára, mely által személyiségük fejlődését pozitívan 
tudjuk majd befolyásolni.

A farsangi rendezvényen a bölcsődések, óvodások, felnőttek 
jelmezekbe beöltözve „kergették a telet”.

A gyerekek vidáman szerepeltek verseltek, énekeltek. Az 
intézmény dolgozói a szülőkkel közös összefogással fergete-
ges műsort adtak elő.

Köszönet minden szülőnek az összefogásért, hogy időt, 
fáradságot nem ismerve, lelkesen részt vettek a szervezésbe, 
a mese és a tánc produkcióban.
A farsangi mulatság létrejöttéhez az alábbi támogatók járul-
tak hozzá:
Good Market, Csengele, Grezsáné Gémes Anikó (ásványvíz)

Heemskerk Flowers B.W. Jenei Csaba magyarországi képvi-
selő (pénzösszeg)
Vetter Hungary Kft., Jens Vetter ügyvezető igazgató (pénzösszeg)
Reál Sziszi ABC. Csengele, Soós Szilvia (árkedvezmény)
és az intézménybe járó gyermekek szülei, az intézmény dolgozói.
Szeretném megköszönni minden szülőnek az összefogást, 
hogy időt, fáradságot nem kímélve, lelkesen készültek  
rendezvényünkre. 
Köszönet a felajánlásokért, a felajánlott munkáért, a finom 
szendvicsek, sütemények készítéséért, a felajánlott üdítőkért.

Külön szeretném megköszönni mindazoknak, akik jelen vol-
tak, és jegyvásárlásukkal támogatták intézményünket, 
hiszen a bevétel összegét gyermekeinkre fordítjuk. 

Tóth-Andorné Farkas Éva
vezető óvónő

ÁLLÁSHIRDETÉS
Csipkerózsa Parkhotel belföldi és külföldi vendégeivel nem-
zetközi színvonalú négycsillagos szállodájába keres munka-
társat ÉJSZAKAI PORTÁS, HOTEL MANAGER/IN, PINCÉR, 
RECEPCIÓS munkakörökbe.

ÉJSZAKAI PORTÁS
Elvárások:
 - önálló munkavégzés
 - teljes felelősségvállalás
 - német vagy angol nyelv ismerete
 - B kategóriás jogosítvány
Feladatok:
 - technika kontrollálása
 - főépület, mellékhelyiségek kontrollálása
 - fürdőrész lezárása
 - nyitott tüzek eloltása
 - épületek, helyiségek lezárása
 - park, étterem, bár, szimulátorok, spa egység lezárása
 - park kontrollálása
 - telefon kezelése
 - esetleges éjszaka érkező vendégek felvétele
Munkavégzés ideje:  
kezdetben alkalmi munkavállalás, későbbiekben teljes állás

HOTEL MANAGER/IN
Feladatok:
 - hotel vezetése, igazgatóság helyettesítése
 - hotel munkatársainak koordinálása
 - marketing tevékenység

(folytatás a következõ oldalon)
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Elvárások:
 - szakirányos diploma
 - fiatal, dinamikus személyiség
 - több éves szakmai tapasztalat
 - tiszta, önálló, felelősségteljes munkavégzés
 - csapatkészség, rugalmasság, pontosság, sokoldalúság
 - B- kategóriás jogosítvány
 - német nyelvtudás, angol nyelvismerete előny
Munkavégzés ideje: 
megegyezés szerint

PINCÉR
Elvárások: 
 - fiatal, dinamikus, barátságos személyiség 
 - pontos, precíz és gyors munkavégzés 
 - felsőfokú német nyelvtudás (angol előny) 
 - középfokú szakképesítés 
 - megbízhatóság, önállóság, terhelhetőség 
 - hasonló területen szerzett tapasztalat 
Munkavégzés ideje: 
teljes munkaidő 

RECEPCIÓVEZETŐ
Elvárások:
 - fiatal, dinamikus, barátságos személyiség 
 - csapatkészség 
 - felsőfokú német nyelvtudás (angol előny) 
 - számítógép ismerete 
 - B kategóriás jogosítvány 
 - váltott műszakok és hétvégi munkavégzés 
 - csapatkészség, rugalmasság, pontosság, sokoldalúság 
Munkavégzés ideje: 
teljes munkaidő

Amit kínálunk:  
Svájci vezetőség, családias csapat, előrelépési lehetőség, jó 
fizetés 
Jelentkezését fényképes önéletrajzzal az alábbi e-mail címre 
várjuk: beat.dubs@csipkerozsa.com

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Csipkerózsa Parkhotel és Étterem, 6135 Csólyospálos
www.parkhotel.cc

Országos versenyt nyertek a  
Gól Söröző focistái
2017. február 12-én, Kisteleken rendezték meg az I. Senior 
Pro Liga elnevezésű, országos teremfoci tornát. A megméret-
tetésen a csengelei Gól Söröző csapata is elindult, és veretle-
nül került az első helyre.
A csoportdöntőkben, a „C” csoportban a Mater Team-et ver-
ték 3:1-re. A negyeddöntőben a Vén-Fecskék csapatát győz-
ték le 4:2-re. Az elődöntőben a Hotel Centrum kapott ki 4:3-
ra a csengelei csapattól. A döntőben a Cimborák focistáit 
győzték le 3:2-re, megszerezve az első helyezést.
A torna legjobb kapusa a Gól Söröző csapatában védő 
Kovács Krisztián lett, méltán az elért eredmények alapján.
A győzelem fényét az is emeli, hogy több nagy fociklub öreg-
fiúi is neveztek a versenyre, de Csengelével nem bírtak.

A verseny utáni ünnepséghez az is biztosan hozzájárult, 
hogy a torna győztesének a kupa mellé még 150.000 Ft is 
járt.

M.M.

Megérkeztem
Február hónapban született gyermek:  
Rónyai Antalnak és Széll Katalinnak Flóra 

Gratulálunk!

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

Fogadóóra
Tóth Tibor képviselő minden hónap első hétfőjén 18 órától 
fogadóórát tart a Faluházban.
Következő fogadóóra: 2017. április 3.

Rendőrségi fogadóóra:
Minden hónap első 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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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.§).

KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK:
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: 286-017,
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

2017. március 4-én 6 órától
2017. március 6-án 6 óráig
Dr. Kunstár Pál 
Telefon: 06-30/488-0267

2017. március 11-én 6 órától
2017. március 13-án 6 óráig
Dr. Sipos Attila 
Telefon: 06-30/390-4624

2017. március 18-án 6 órától
2017. március 20-án 6 óráig
Dr. Dakó Zoltán 
Telefon: 06-70/424-4455

2017. március 25-én 6 órától
2017. március 27-én 6 óráig
Dr. Huszár Péter 
Telefon: 06-30/487-4030

Állatorvosi ügyelet

Megkezdtük a tavaszi vetőmagok rendelésfelvételét!
Tavaszi szezonális ajánlatunk:

tritikálé, árpa, zab, lucerna, kukorica vetőmagok
Kínálatunkban egész évben még megtalálható:

bárányindító, báránynevelő és hizlaló
borjúindító és borjúnevelő tápok

tejpótló borjútápszerek
szója, napraforgó, cgf por, cgf pellet 

takarmány alapanyagok
premixek, koncentrátumok, toxinkötők

Nyitva tartás:
hétfőtől csütörtökig 7.30-16.00 óráig,

pénteken 7.30-15.00 óráig

Takarmány értékesítés
6791 Szeged, Kettőshatári út 6.
6728 Szeged II. ker. hrsz. 01404/3 (METRO mellett)
Telefon: +36-62/556-130

Állattenyésztési szakáruház
6728 Szeged, Dorozsmai út 48.
Telefon: +36-62/556-120
rendeles@delifarm.hu

Karakásné Csurgó Ilona

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.

A VÉNUSZ PRESSZÓ PB GÁZCSERE
TELEPÉN KAPHATÓ:

11,5 kg-os palack - 3800 Ft
23 kg-os palack - 7600 Ft

Nyitva tartás: Hétfõtõl-vasárnapig: 700 - 2100

A Vénusz Presszó - ban 
minden pénteken 11 órától és  
szombaton sütemény kapható. 

Tortarendelést felveszek a helyszínen 
vagy a 06-30/976-8515 és a 06-62/286-022-es 

telefonszámon 

Széllné Ildikó

H l

u RQ t

(folytatás a következõ oldalon)
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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
Olajos Alíz Tel.: 586-572. titkarsag@csengele.hu
FAX: 586-578.
MUNKAÜGY, KÖZFOGLALKOZTATÁS:
Ügyfélfogadás hétfő és szerda de. 9-12, du. 13-15
Buduczkiné Sági Ildikó, 
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!

Polgármesteri Hivatal

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

Ebédidõ: 12.00-12.20
Szombat: 8.00-12.00

Hirdetések
Locsoló berendezés szórófejekkel és permetező gép eladó! 
Érd.: Harkai Istvánnénál Csengele, Tanya: 197.

Eladó 4 bála B30-as tégla és tetőcserép, valamint 5 hold föld! 
Érd.: Laczkó Gábor Tisza u. 7.

Tanya 204. szám alatti tanya 7,5 hold földdel eladó! Érd.: 
30/851-9209

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, köz-
művesített 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 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 106m2-es, amihez mel-
léképületek 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 (szám-
kijelzést 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 terüle-
ten. Érdeklődni: 62/286-003

Csengelén eladó egy 110 m2-es tanya 5755 m2-es területen. 
Körbekerítve, kövesút mellett. Két szoba, fürdőszoba, folyo-
só, 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 lomb-
szívó, 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 
felszereléssel (permetező, rotátor stb.) együtt eladó! 
Érd.: 06-30/9980340

Ipari árammal, fúrott kúttal a falu mellett zárt kert eladó! 
Telefon: 06-30/2098 096
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A falu központjában (Csengele, Deák F. u. 21.) összkom-
fortos ház 610 négyszögöl portával, nagy melléképüle-
tekkel 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 gáz-
pörkölő is eladó! Érd.: 06-70/403-8430

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 rendezvé-
nyek - ballagások, születésnapok, osztálytalálkozók és 
egyéb rendezvények - lebonyolítását 50-60 főig. Étkezésnél 
többféle megoldás lehetséges.

Szakképzett ápolónő több éves kórházi és idősgondozói 
tapasztalattal vállal idősgondozást, betegápolást, esetleg 
eltartási szerződést kötne. Telefon: 06-20/357-8020

SUPTEC SP415 3 WF-3-as motoros permetező és egy heverő 
(felnőttnek 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, köz-
ponti 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

Ruhák átalakítását, szűkítését, javítását, valamint egyéb 
varrási munkákat vállalok. Érdeklődni: 06-30/413-2617

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 
telefonszámon.

Eladó! Hivatalos gázkémény, Transporter első kettes ülés, 
fenyő villanyoszlop betontalppal!
Érdeklődni: Barna István Csengele Csatorna u. 14., Telefon: 
06-30/6330117

Gumiszerelést,- javítást,- centrírozást vállalok! 
 - Új gumiabroncsok beszerzése kedvező áron.
 - Továbbra is vállalom személygépkocsik és utánfutók javí-
tását, vizsgára felkészítését és vizsgáztatását.
Longa István autószerelő mester és gumiszerelő
Csengele, Tanya: 250/a., 06-30/3538409

Használt akkumulátort, háztartási gépeket (kazánt, radiá-
tort, 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 reka-
mié 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, 
360 db kerítésnek való műanyag léc. 
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. 

Lambériázást, laminált padló lerakását, kisebb konyhai 
szekrények, fürdőszobaszekrények stb. gyártását, nyílászá-
rók beépítését vállalom. Süli Tibor Telefon: 06-30/903 8725

Kisebb jellegű, műhelyben végezhető munkákat (kapuk, áll-
ványok, polcok gyártását) vállalok. Igény szerint fixen vagy 
szerelhetően. UGYANITT AKÁCMÉZ KAPHATÓ! 
Kormányos Zoltán Vadgerlés u. 6. Telefon: 06-30/328 2375

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
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AZ ÚJ SÁG IN GYE NES! 
Minden jog fenntartva! 

hí rekCsengelei

Az első beteg
Egy kocsi áll meg az orvos lakás előtt. Rendesen öltözött 

ember száll le róla. Tempósan kiköti a gyeplőszárat a lőcshöz, 
meg a kerékhez, még tempósabban letakarja pokróccal a két 
pejt s megindul befelé. 

Hosszú percek… Az első beteg, vagy annak hozzátartozója. 
Szívem szaporábban ver. Gondolhatni… Az intézetben bizony 
már nem féltem. Ott a nehéz, vagy halálos eseteket mindig ki 
lehet vizsgálni a rendelkezésre álló erőkkel és eszközökkel. Ott 
sokan vannak. Több szem többet lát, és az intézetnek nagy háta 
van. Ott egészen más. De itt egyedül vizsgálni, egyedül megál-
lapítani, mindent vállalni… óh, egészen más. 

Kopognak. 
 - Tessék. 
 - Agyon Isten. 
 - Agyon Isten. 
 - Maga a doktor úr? 
 - Én vagyok. 
 - Isten éltesse. Akkor magáé gyüttem,.. ha elgyünne… 
 - Ki beteg maguknál? 
 - Az ipósom. 
 - Melyik doktor úr gyógykezelte eddig? 
 - Nem kezelte azt kérem orvos. A feleségem meg én kezeltük. 
 - Hogy hívják az öreget? 
 - Csíkos Mátyásnak. 
 - Hány esztendős? 
 - A 78-at tapossa. 
 - Aztán mi baja neki? 
 - Úgy vót az doktor úr, hogy elsőbbet a lába fájt. Az istállóban 
őgyelgett, tett-vett, lábatlankodott. Mint az ilyen tört ember 
szokta. Addig előre, addig hátra, még a vasvella megszúrta neki 
a lábát. De arrúl mán nincs baja. Dehogy van. Az rég begyógyút. 
Most csak az a baja, hogy a szája nem tud kinyílni. Ezért oszt 
nem tud enni. Ha az kinyílna, nem lenne annak az ég adta vilá-
gon semmi baja. 
 - A görcs nem fogdossa-e? 
 - A görcs? Nem tudom én, nem-e? Mer néha… tuggya… úgy  
meg-megveti magát.
 - Igen… Igen… És mosolyog is… úgy-e? 
 - Ahogy mongya. Na, nézd csak… Igazán mosolygós a képe, 
pedig nincs valami jó… Gondolhattya, ha valaki egy hét óta 
nem eszik. Utóbb még éhen hal. Azt hajja mégse akarnánk… 

Tetanuszra gondolok, felkészülök… Odaülök Csíkos Mátyás 
veje mellé, mert csak egy ülést hozott. Nem szerencsétlenség. 
Egy ülésen két magyar ember akkor is megférhet, ha nincs kép-
viselőválasztás. Így a lelkük is közelebb kerülhet egymáshoz. A 
beteg nemzet meggyógyulásának ez is conditio sine qua 
nonja… 

Nyakig érő száraz homokban poroszkálnak szegény lovacská-
ink. Kocsisom, Vincének hívják. Igen beszédes. Úgy látom, 
szenvedhetősnek tartja a szomszédságot, mert nem bizalmat-
lan. 

Elmondja, hogy 32 hónapig volt kinn a világháborúban, 
háromszor sebesült, sok kitüntetése van. 8 

Én csak hébe-hóba kérdeztek valamit, vagy teszek megjegy-
zést. Inkább a még ismeretlen pipacsos, búzás, csupa vadvirá-
gos határt kémlelem, meg a beteg foglalkoztat. 

Vajon tényleg tetanuszban betegedett-e meg, vagy egészen 
más baja van? És hogyan fogom tudni ellátni ezt az elhanya-
goltnak látszó esetet úgy, hogy mindenki meg legyen elégedve, 
még a lelkiismeretem is? 

Az első tátogatásnak s az eredményének híre megy, s a futó-
tűzként szálló beszédtől függ majd jövendő boldogulásom. 

Egyik professzorom szokta volt mondani: 
-Ha az első betegük rostonyás tüdőgyulladásos lesz, s a hete-

dik napon hívják collega urékat, akkor híres orvosok lesznek, 
mert a beteg a nyolcadik napon leláztalanodik. 

Bizony jó lenne, de a jelekből ítélve, ez minden, csak nem 
tüdőgyulladás. Ez biztosan nem gyógyul meg holnapra. A feke-
te franciákhoz ért Vince beszéde fonala, mikor becsellengtünk a 
tanyaudvarba. Nagyon rusnya portékák voltak… Visszafelé 
majd tovább mondom… 
 - Erre vagyunk doktor úr, igazít el a háziasszony. 
 - Aggyék kentek a lovak eleibe - pöröl az ura felé - hagy fal-
janak kicsit. Olyan beteg szegény apám, hogy kifogástalan. Erre 
doktor úr… erre… 

Vizsgálom az öreget. Szép szál fehérhajú magyar ember. A 
Boszniát járt 46-osok között lehettek ilyenek. Ilyen sudarak. 
Abban az időben még nagyon válogatták. Csak a legjavát vitték 
csatába. Itthon a férgese maradt. Ezek teremték aztán a nemzet 
színe javát. 

A diagnózis nem kétséges. Tetanusz. Trágyás vasvillával 
megszúrta a lábát s fertőződött. Nagyon gyengén van. Szíve úgy 
rohan, hogy pulzusát nem lehet számlálni. Beszélni nem tud, 
csak néz, mint az irgalomért esengő, sebzett őz. 

Vigasztalom. Segítünk rajta, a fájdalmait is megszüntetjük. 
De nem tudom, a beszédet felfogja-e? 

Beoltom, majd lehelet-könnyen megérintem a homlokát. Nem 
rándul össze… Ezzel az érintéssel búcsúzom tőle, hisz életben 
látni őt már nem fogom. A halott kémlésnél még találkozunk, 
de akkor Csíkos Mátyás lehunyt szemekkel, örökre Isten felé 
fordult arccal, nem törődik már a világgal. 

Hozzátartozóit a szomszéd szobában így igazítottam el:  
 - Betegük felgyógyulásához nincs semmi remény. Intézetbe 
szállítani késő. A plébános urat hívassák el. Amennyire állapo-
ta megengedi, béküljön ki az égiekkel… Akkor kellett volna 
beoltani, mikor a lába megsérült. 

Nem betegedett volna meg. 
Nem értik. Be van gyógyulva a seb, s mégis… 
Megmagyaráztam, hogyan használják a gyógyszert. Legalább 

nem szenved tovább. 
Aztán Istennek ajánlottam őket, s a kis lovak megindultak 

visszafelé. A fekete franciáknál, ahogyan megígérte, folytatta 
Vince. Mire hazaértünk, a magyar katonák bevonultak 
Budapestre… 

Lakásom környékén többen nézelődtek. Be nem jött senki. 
Később láttam, hogy Vincével tárgyalnak. Bizonyára megkér-
dezték tőle, tud-e valamit az új doktor…? 

Estefelé jelentették Csíkos Mátyás elhalálozását. Kiadtam a 
halott vizsgálati bizonyítványt, meghatároztam a halott kémlés 
időpontját, s becsuktam a rendelő ajtaját.

Írta: Dr. Imre Mihály


